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Türkiye’nin önemli projelerinden biri olan 
Çetin Barajı ve HES Projesi’nde BSM İnşaat 

tarafından kullanılan Epiroc FlexiROC T35’ler, 
projenin hızlı ilerlemesine 

katkıda bulunurken, şevlerde 
gerçekleştirdikleri 40 metreye 

kadarki yatay delgi 
işlemleriyle de fark 

yaratıyor. 

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
Jeometalurji

Yukarıdaki alıntı, şu an elinizde tuttuğunuz Madencilik Türkiye dergisinin bundan tam 10 yıl 
önce yayımlanan 1. Sayısında yer alan “Jeometalurji Modellemesinde Yöntem“ başlıklı makalesin-
den bir alıntıdır. Makalenin yazarları dünyadaki jeometalurji isimli önemli gelişmeyi ülkemize o 
dönem dergimiz aracılığı ile duyurmuşlardı. 

Aradan geçen yıllarda jeometalurjik çalışmalar daha çok karşımıza çıkmış, bugün gelinen nokta-
da ise maden yatırımlarının neredeyse temelini jeometalurjik çalışmalar oluşturmaya başlamıştır. 
Günümüzde ciddi bir maden projesinde üretime geçilmeden önce jeometalurjik modelleme 
yapılmasının şart olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ilerleyen sayfalarımızda örnek bir 
jeometalurjik çalışmayla birlikte sürdürülebilir madenciliğin önemli bileşenlerinden birisi olan 
“Maden Planlama” konusundaki makaleyi ve daha fazlasını bulabilirsiniz. 

Not: Yukarıda anılan makaleye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: 
madencilikturkiye.com/madencilik-turkiye-dergisinin-1-sayisi-cikti/ 

“Gelişen teknolojiyle, her geçen gün gereksinimler artmakta, kârlılık çok daha fazla önem 
kazanmaktadır. Bu da yer kabuğu üzerinde sınırlı olarak bulunan hammaddenin üretiminin 
daha verimli yapılması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bütün bu ihtiyaçların karşı-
lanması için farklı disiplinler bir araya gelmekte ve sonuçta daha kârlı, daha modern teknik-
lerle üretimin yolları aranmaktadır. Bunun örneklerini farklı alanlarda görmek mümkündür; 
mekatronik, elektronik ve haberleşme gibi günümüzde bilinen bölümler bu amaçlarla kurul-
muştur. Madencilik sektöründe ise ülkemizde henüz yaygınlaşmamış bu tip bir yapılanma, 
ana olarak jeoloji ve proses mühendisliğinin bir araya getirdiği jeometalurji bölümüdür. Te-
mel amaç üretimdeki verimliliği artırmaktır.

Jeometalurji alanına günümüzde ciddi araştırma yatırımları yapılmakta ve bu bölüm hızla 
gelişim göstermekte, sanayideki pek çok şirket tarafından araştırma projelerine ciddi yatırım-
lar yapılmaktadır. Temel hedef üretim verimliliğinin ve kârlılığının artırılmasıdır. Bu da elbette, 
cevherin çok iyi anlaşılması, üretim sırasındaki prosesin çok iyi karakterize edilmesiyle olacak-
tır. Bu sayede geliştirilen jeometalurji dalı yalnızca jeoloji ve proses mühendisliğiyle iletişimde 
değil, madencilik ve kimya alanlarıyla da yakından ilişki içerisindedir (Şekil 1). Elbette bunun 
yapılabilmesi için cevherin yakından tanınması gerekmektedir.
……….
Jeometalurjik model oluşturmak, pek çok çalışma ve farklı birimler arasında iletişim gerekti-
rir. Bütün bunların sonucunda, işler bir modelin olması bütün işlerin yeniden titizlikle gözden 
geçirilmesiyle oluşur. Günümüzde halen bazı yatırımlar, yanlış mühendislik hesaplamaları yü-
zünden askıya alınmakta, şirketler ciddi miktarlarda para kaybetmektedirler. Dolayısıyla üre-
timi direk ilgilendiren bir modelin deneysel ve üretim ölçeğinde doğruluğunun tespit edilmesi 
gerekir. Her modellemede olduğu gibi, özellikle verimliliği öngörmeyi hedefleyen jeometalurji 
modellemesinde de maden üretimi boyunca hatalar gözlenecektir. Önemli olan bu hataların 
kaydedilip, modelin yeniden güncellenmesidir.

Bugün jeometalurji alanında pek çok büyük şirket, üniversitelerle ortaklaşa yürütülen yüksek 
bütçeli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların ülkemizde de başlaması, işleyen madenlerin 
daha verimli; işletilecek madenlerin ise daha planlı olmasını sağlayacaktır. Şekil 4’te bir jeome-
talurji modellemesi için izlenecek aşamalar özetlenmiş, hali hazırda kullanılan araçlar ve bilgi-
sayar yazılımları belirtilmiştir. Bu yazılım ve araç gereçlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi hiç şüp-
hesiz ülkemiz madenciliğinin geleceğine yatırım yapmaktır. Özellikle bilgisayar yazılımlarında 
arazi verisi ve deneysel verinin yanlış şekilde değerlendirilmemesine dikkat edilmelidir. Bütün 
bu basamaklar titizlikle yerine getirilecek olursa proaktif, verimliliği artıran, üretim planlama-
sını efektif hale getirecek bir jeometalurji modellemesi başarıyla oluşturulacaktır.”
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TMSF Adularya Enerji’yi 1,1 Milyar TL Bedel ile 
Tekrar Satışa Çıkardı 

‘’Yaşam İçin Maden Kitabı’’ Yoğun İlgi Nedeniyle 
Yeniden Basılacak! 

Bakan Fatih Dönmez: 2019 Yılında 
Altın Üretimi Hedefimiz 30 Ton 

MT Firma Rehberi 2019 Çıktı 

Nisan 2019

Nisan 2019

Nisan 2019

Mayıs 2019

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Adularya Enerji Üre-
timi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 1,1 milyar TL muhammen 
bedel üzerinden satışa sundu. Şirket daha önce de TMSF tara-
fından 1,4 milyar TL muhammen bedel ile satışa sunulmuştu. 
Yeni ilana göre ihale 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek ve ihale-

ye anonim ya da limited şirket statüsü ile kurulmuş tüzel kişiler 
katılabilecek. 
İhale ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için: 
http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilan-
lar/2019/04/20190424-3-8.pdf

Madencilik sektörü olarak madencilikle ilgili konularda kamu-
oyuna bilgi akışı sağlamada maalesef istenen seviyede değiliz.
Maden kazaları nedeni ile yaşanan ölümler, bazı kötü maden-
cilik uygulamaları ve görüntüleri, madenciliğin çevre için bir 
tehdit oluşturduğuna yönelik iddialar kamuoyunda madenci-
liğe yönelik olumsuz bir algının oluşmasına neden olmaktadır. 
Kamuoyunda madenciliğe karşı olumsuz algı nedeniyle maden 
arama ve kendi maden potansiyelini değerlendirmede her ge-
çen yıl daha fazla zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz.
Çevre baskısı nedeni ile ülkemizde madencilik faaliyetlerinin 
yasaklanmasını isteyen bir anlayış her geçen yıl artmaktadır. 
O kadar ki ülkemizin maden potansiyelini araştırmakla görev-
li MTA’nın maden araştırma faaliyetlerinin bile engellendiğine 
şahit olmaktayız.
Kanada, Avustralya, ABD, İsveç, Finlandiya gibi gelişmiş ülkeler-
de toplumda madenciliğe karşı bir tepki olmazken neden ülke-
mizde bir tepki söz konusu?
Kamuoyunda madenciliğe karşı yaratılan bu olumsuz tabloya 
sesiz kalamayız. Madencilik konusunda kamuoyunu bilgilen-

dirmek için madenci olarak, şirket olarak, STK olarak, Bakanlık 
olarak bugüne kadar yaptıklarımız yeterli olmamıştır.
Vatandaşlarımızın madencilik bilincini arttırmak için Dr. Muhte-
rem Köse tarafından kaleme alınan ‘’Yaşam İçin Maden’’ başlıklı 
kitabın 10.000 adetlik birinci baskısının kısa sürede tükenmiş 
olması sektörün bu konudaki çalışmalara desteğinin önemini 
göstermektedir.
“Yaşam İçin Maden” kitabının ilk baskısı Madencilik Türkiye 
Dergisi ile birlikte dağıtılmış, bazı maden üreticileri ve arama-
cı firmalar tarafından da onlarcası alınarak madenlerin bulun-
dukları yörelerde halka dağıtılmıştır. Bu şekilde kamuoyunda 
gerçek madencilik algısının oluşturulmasına katkı sağlanmaya 
çalışılmıştır.
Dr. Muhterem Köse gösterilen yoğun ilgi nedeni ile yakında 
kitabın ikinci baskısının yapılacağını ve şirketlerden gelecek 
talepler doğrultusunda ikinci baskının adetinin belirleneceğini 
ifade etmektedir.
Kitaba ilgi gösteren şirketler taleplerini 
kosemuhterem@gmail.com adresine bildirebilirler. 

Madencilik Türkiye dergisi tarafından iki yılda bir yayımlanan 
MT Firma Rehberi’nin yeni sayısı çıktı. Madencilik sektörüne yö-
nelik hazırlanan MT Firma Rehberi’nde sektörde faaliyet göste-
ren seçkin firmalar yer alıyor. MT Firma Rehberi 2019’da Türkçe 

ve İngilizce firma tanıtımlarının yanı sıra görsel olarak da tanı-
tımlar dikkat çekiyor. 
Rehbere erişmek için: https://madencilikturkiye.com/mt-fir-
ma-rehberi-2019-cikti/

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madenci-
leri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel ve beraberin-
deki heyeti kabul ettiği toplantıda, Türkiye’nin geçen yıl 27,1 
ton olarak gerçekleşen altın üretiminin cari açığın yaklaşık 200 
milyon dolar azalmasına katkı sağladığını belirtti. Bakan Dön-
mez, yer altı kaynaklarının gün yüzüne çıkarılarak milletin hiz-
metine sunulması için her türlü teknolojik hamle ve insan kay-
nağı yatırımının yapıldığını belirtirken bu çalışmalar sayesinde 
Türkiye’nin altın üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre %20 
artarak 27,1 tona ulaştığını ve cari açığın yaklaşık 200 milyon 

dolar azalmasına katkı sağladığını dile getirdi.
Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti: “2019’da üretim he-
defimiz 30 ton, 2020’de ise 35 ton seviyelerine ulaşmaktır. Üretim 
zincirinin her aşamasındaki çalışmalar Milli Enerji ve Maden Poli-
tikamızdaki hedeflerimize ulaşmak için çok önemli.”
Dönmez, dünyanın en zor mesleğini icra eden maden işçileri-
nin, üretim zincirinin, madeni gün ışığıyla buluşturmak için ya-
tırım yapan iş insanları kadar vazgeçilmez bir halkası olduğunu 
ifade etti. Kabulde, altın madenciliğinin yanı sıra diğer maden-
lerin üretiminin artırılması ve ihracat konuları da ele alındı. 

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            

FLSmidth’in, cevher hazırlama sürecinde, 
özellikle fl otasyon ekipmanı için, yeni teknolojiler 
sağlamada pazar lideri olduğu kanıtlanmıştır. 
FLSmidth’in, yeni ürünlerini sürekli olarak 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, maden pazarına ve 
FLSmidth müşterilerine olan güçlü taahhüdünü 
göstermektedir.

Müşterilerimizin karşılaştıkları sorunları çözmek için 
 umuzu 

genişleterek bize ilham vermektedir.

Üretiminizi arttırmayı bizimle keşfedin!

flsmidthminerals.com / e-mail: info-tr@�smidth.com

The nextSTEP® - Operasyonel Verimlilik 
İçin Yeni Nesil Flotasyon Teknolojileri
Başarıya ulaşmak için çıktığınız zorlu yolda, sizi destekleyecek etkin bir iş 
ortaklığıyla hedefi nize sorunsuz olarak ulaşırsınız.
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Eti Bakır, Küre Tesislerindeki Atıklarını 
Ekonomiye Kazandıracak

EİB: Sanayi, Tarım ve Madencilik 
Sektöründe İhracat Arttı 

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Eti Bakır’ın Kastamonu’daki Küre Tesisleri’nden çıkan ve atık ba-
rajında bekletilen malzeme geri dönüştürülerek ekonomiye yıl-
lık 270 milyon dolar katkı sağlayacak. Eti Bakır tarafından AA’ya 
yapılan açıklamaya göre, Kastamonu’nun Küre ilçesinde kurulu 
Eti Bakır Küre Tesisleri’nden çıkan yıllık 270 milyon dolar değe-
rindeki atık, Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre 
Gübre Tesisleri’nde geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırı-
lacak. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eti Bakır Küre 
Yer Altı Proje ve Maden Müdürü Kazım Küçükateş, Küre’de ya-
şayan 3 bin nüfusun yaklaşık 700’ünün Eti Bakır’da çalıştığını 
belirterek, sadece istihdam açısından değil ilçe ekonomisi için 
yarattıkları ekosistemin de önemli olduğunu vurguladı. Yer altı 
sığınma odasından, uzaktan kumandalı iş makinelerine, ağaç-
landırmadan iş güvenliğine kadar en yüksek standartları yaka-
layan Eti Bakır’ın, sıfır atık politikası ile dünyanın en iyi madenle-
ri arasına girdiğini anımsatan Küçükateş, ileride atık barajını da 
ağaçlandıracaklarını ifade etti.
Küçükateş, dünyada yıllık maden üretiminin 1,5 trilyon dolar 
olduğunu, Türkiye’de bu rakamın 11,5 milyar dolar civarında 
bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Türkiye’de madenci-
liğin milli gelir içindeki oranı yalnız yüzde 1,5. Biz Cengiz Holding 
olarak maden yatırımlarımızla ülkemizin ekonomik gelişimine 
destek vermek için çalışıyoruz. Özelleştirmeden önce Eti Bakır, 
Küre’de maden arama ve üretme çalışmalarını 140 metreye ka-
dar sürdürebiliyordu. Araştırmalarımız sonucunda 140 metrenin 
altında yeni rezerv bulduk.
Gerek tespit edilen yeni rezervler gerekse teknolojik yatırımlar sa-
yesinde bugün 960 metreden güvenli bir şekilde maden çıkarabili-
yoruz. Küre madenimizde 4×4 araç ile dolaşılabilecek 50 kilometre 
galeri açıldı. Eti Bakır yer altı zenginliklerinin tespit edilmesi için, 
sadece bu sahada 200 bin metreden fazla sondaj yaparak, yakla-
şık 50 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptık. Diğer teknolojik çalışma-
larla birlikte bu rakam 60 milyon doları geçti. Eti Bakır, Türkiye’de 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) sonra en 
fazla sondaj çalışması yapan şirket konumunda.”
Küçükateş, bu yıla kadar fabrikadan çıkan atığı atık barajın-
da stokladıkları bilgisini vererek, 2019 itibarıyla sıfır atık po-
litikasına geçtiklerinden bahsetti. Atıkların bu yıldan itibaren 

Mazıdağı Tesisleri’ne gönderildiğini ve yılda 270 milyon do-
ların sadece atıkla ekonomiye kazandırılacağını vurgulayan 
Küçükateş, “Mardin Mazıdağı’nda 1,2 milyar dolar yatırımla 
kurduğumuz Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri ile 
Küre madeninde bakır cevheri yanında elde ettiğimiz, kobalt 
cevheri de ekonomiye kazandırılıyor. Daha önce değerlendirile-
meyen maden atıkları da içinde çinko, demir, bakır gibi değerli 
madenler barındırmaktadır. Tesis sayesinde yılda 270 milyon 
dolar değerinde metal ithalatının önüne geçeceğiz.” değerlen-
dirmelerini yaptı.
Küçükateş, metal geri kazanımı sırasında ortaya çıkan sülfürik 
asidi, bölgeden elde ettikleri fosfatla değerlendirerek yılda 
500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre üretimi yapa-
caklarını dile getirdi. Eti Bakır’ın Türkiye’de cevherden izabe 
bakır üretimi yapan tek tesis konumunda bulunduğuna işa-
ret eden Küçükateş, “Bu tesis ayakta kalmasaydı, Türkiye bakır 
ihtiyacının tamamını ithal etmek zorunda kalacaktı.” ifadesini 
kullandı.
Türkiye’nin yıllık bakır ihtiyacının 435 bin ton olduğunu, bunun 
parasal değerinin 3 milyar doların üzerinde bulunduğunu belir-
ten Küçükateş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu miktarın 50 
bin tonu hurda geri dönüşünden sağlanıyor. Geriye kalan 385 bin 
tonun Eti Bakır üretimi olan 75 bin ton dışındaki miktar ise mamul 
veya yarı mamul olarak ithal edilmektedir. Eti Bakır ise şu anda 
ülke ihtiyacının 75 bin tonunu karşılamaktadır. Bu da yaklaşık 
yüzde 20’sine denk gelmektedir. Parasal anlamda bakarsak yılda 
yaklaşık 550 milyon doların üzerinde dövizin yurt içinde kalması 
anlamına gelmektedir.
Sanayinin çevre ile uyumlu olması gerektiğini Holding olarak 
çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de Eti Bakır Tesisleri için yürütülen 
teknoloji yatırımlarının yanı sıra çevre yatırımları gerçekleştir-
meye de aynı şekilde özen gösteriyoruz. Eti Bakır, Samsun, Küre 
ve Murgul tesislerinde şu ana kadar 2 milyon 900 bin metrekare 
alan 8 milyon dolar harcamayla rehabilite edilerek 900 bin ağaç 
dikildi. Rehabilitasyonu devam eden 1 milyon 250 bin metreka-
re önümüzdeki yıl sonuna kadar 650 bin ağaç daha dikeceğiz. 
Sıfır atık politikamızla, çevre ile tam uyumlu üretime devam 
edeceğiz.” 

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılının ilk çeyreğindeki ihracat 
düşüşüne Nisan ayında ‘dur’ dedi. EİB’nin ihracatı Nisan ayında 
yüzde 4 atarak, 1 milyar 103 milyon 437 bin dolara çıktı. EİB’nin 
2019 yılı Ocak – Nisan dönemindeki ihracatı yüzde 2’lik düşüşle 
4 milyar 419 milyon dolardan, 4 milyar 339 milyon dolara indi. 
EİB, son bir yıllık dönemde ise; yüzde 5’lik ihracat artışıyla 12 mil-
yar 656 milyon dolardan, 13 milyar 237 milyon dolara çıktı.
Egeli ihracatçılar, Nisan ayında sanayi ürünleri ihracatını yüz-

de 6’lık artışla 607 milyon dolardan, 641 milyon dolara çıka-
rırken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 1’lik artışla 376 milyon 
dolardan, 380 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün 
ihracatı ise; yüzde 2’lik artışla 80,2 milyon dolardan 81,7 mil-
yon dolara tırmandı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 
ihracatçı birliğinin 6’sı, 2018 yılı Nisan ayına göre ihracatlarını 
arttırmayı başarırken, 6’sı geçtiğimiz Nisan ayı performansını 
yakalayamadı. 
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Soma Faciasının Yıldönümü Mayıs 2019

2014 yılının 13 Mayıs günü Manisa’nın Soma ilçesinde faali-
yette bulunan yer altı kömür madeninde yüzlerce madenci-
mizin isimleri bir facia ile hafızalara kazındı. Bundan tam beş 
yıl önce gerçekleşen facia dünya madencilik tarihine de kara 
bir leke olarak işlenirken tam 301 madenci hayatını kaybetti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük maden facialarından birisi 
olarak kayıtlara geçen ve 301 işçinin yaşamını yitirmesinin 
üzerinden geçen beş yılın ardından Soma’da bugün anma 
programları düzenlenecek. Anma programları, facianın mey-
dana geldiği 13 Mayıs günü başlayacak ve gün boyu devam 
edecek.
Yaşanan bu tarihi olay vesilesi ile facianın yıldönümünde, in-
sanoğlunun refah içinde yaşaması için canlarını hiçe sayarak 
yerin altında ve üstündeki madenlerde canını dişine takan, 
dünyanın en zor mesleklerinden birine mensup olan maden-
cileri selamlıyor, dünya üzerindeki madenlerde yaşanan her 
türlü olayda yaşamlarını yitiren madencileri de saygı ile anı-
yoruz.
Soma Davasında Son Durum
AA’nın haberine göre olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Rama-
zan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail 
Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Meh-
met Ali Günay Çelik tutuklandı. 

Kamuoyunda “Maden Faciası Davası” olarak bilinen davanın ilk 
duruşması, 13 Nisan 2015’te Akhisar’da başladı. Açılan davada, 
tutuklu 5 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin “ola-
sı kasıtla öldürme” suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, “neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan da 162 kez, 2 yıldan 
6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Tutuksuz sanık-
lar hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden 
fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 
yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25’i hakkında da 
bu suçları “bilinçli taksirle” işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki 
cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması ta-
lep edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi 
Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında “bilinçli taksirle birden faz-
la kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden 
olma” suçlarından açtığı dava da Ocak ayında ana davayla bir-
leştirildi. Davanın 11 Temmuz 2018’deki karar duruşmasında, 
5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle 
cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verildi. İzmir Bölge 
Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin 
5 tutuklu sanığa verilen 15 ila 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis 
cezalarını yerinde buldu. Daire, şirketin yönetim kurulu başka-
nı Can Gürkan’ın ise yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesi-
ne karar verdi. Dava, halen Yargıtay aşamasında. 

Netcad Yazılım’a Yeni CEO
Mayıs 2019

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen GIS yazılımı Netcad’in 
yeni CEO’su sektörün deneyimli ismi Ali Güven oldu. Netcad, Gü-
ven’in Mart ayı itibariyle CEO koltuğuna oturduğunu duyurdu.
2013-2019 yılları arasında şirketin Genel Müdürlük görevini sür-
düren Ufuk Balcı, 2019 Ocak ayı itibariyle görevinden ayrılmıştı. 
Üç aylık bir sürenin ardından yeni CEO’sunu karşılayan Netcad, 
bu değişimin şirketin ilerleyişinin kesintisiz şekilde devam ede-
ceğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.
Bu yıl 30. yılını kutlayan Netcad, mekânsal planlamadan arazi 
düzenlemesine, alt yapıdan üst yapıya, yerleşim alanlarının tasar-
lanması ve yönetilmesi ihtiyaçlarına yönelik mühendislik ve CBS 
yazılımları üretiyor. 2017 İlk Bilişim 500 Firması araştırmasında 
Türkiye’nin lider Coğrafi Bilgi Sistemi firması seçilen Netcad, %85 
pazar payı ile kamu sektörü, özel sektör firmaları ve belediyelere 
hizmet veriyor, iş birlikleri yapıyor. Ayrıca ülke genelinde 92 üni-
versitede ders olarak okutularak genç neslin gelişimini destekliyor.
Yurtdışında da tercih edilen Netcad, 2012 yılında Azerbaycan “Tapu 
ve Kadastro Yönetim Sistemi (RERCMS)” projesini dünya devi yazı-
lım şirketlerini geride bırakarak kazanması ve başarıyla tamamla-
masıyla da öne çıkıyor. Ayrıca lider konumu ve inovatif yaklaşımları 
sonucu 2017’de Yatırım Fonu Taxim Capital tarafından da büyük 
bir yatırım alan Netcad hızla gelişen bir firma olduğunu gösteriyor.
Bundan sonraki süreçte ise Netcad, sektörün deneyimli ismi ve 
yeni CEO’su Ali Güven’in şirketi çok daha büyük başarılara taşı-
yacağına ve vizyonuyla hem ülkemize hem de sektöre büyük 
katkılar sağlayacağına inandığını ifade ediyor.

Ali Güven Kimdir?
TED Ankara Koleji ve ODTÜ 
Bilgisayar Mühendisliği me-
zunu olan Güven, meslek 
hayatını 1988’de girdiği IBM 
Türk’te satış mümessilliği ile 
başlayıp genel müdür yar-
dımcılığı ile devam ettirdi. 
1997-1999 yılları arasında 2 
yıl Paris’te IBM EMEA Mer-
kezi’nde Operasyon Direk-
törü olarak çalışan Güven, 
2005’te IBM’den ayrılarak 
Logo Yazılım CEO’su oldu. 
2011 yılı ortalarında ise 

D-Smart’ın CEO’su olan Güven, şirketi hızla büyüten ve Türki-
ye’de internet televizyonculunu başlatan isim olarak adını is-
mini başarı alanına yazdırdı. 2016 yılı ortasında ise global bir 
stratejik danışmanlık şirketi Value Partners’a MEA Managing 
Partner’ı olarak Dubai’ye atandı. Daha sonra girişimciliğe yö-
nelen Güven, 2 sene boyunca Türkiye’ye gelen yabancı fonlara 
telekomünikasyon ve medya konularında danışmanlık yaptı. 
Güven, son olarak Mart 2019’da ise Taxim Capital vasıtası ile 
Netcad’in CEO’su olarak atandı. Ali Güven dijital dönüşüm 
ve telekom-yazılım-medya yakınsaması konusunda alanının 
önde gelen isimlerinden birisi olarak tanınıyor. 
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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

#TheMetsoWay
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31 Mart 2019 itibariyle Türkiye genelinde 53 işletme ruhsatı ve 
133 arama ruhsatına sahip olan Koza Altın, 1 Ocak-31 Mart dö-
nemini kapsayan faaliyet raporunu yayımladı. Şirket tarafından 
paylaşılan rapora göre 2018 yılının ilk üç aylık dönemde 46.351 
ons olan toplam altın üretimi 2019 yılının aynı döneminde 
68.280 ons olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk üç aylık dönemin-
de 203,9 milyon TL olan şirket gelirleri ise 2019 yılının aynı dö-
neminde %129,4 artış göstererek 467,8 milyon TL oldu.
Koza Altın beş adet ruhsatlı sahasından; Ovacık’ta yer altı ocak 
işletmeciliği, Çukuralan’da açık ocak ve yer altı ocak işletmeci-
liği, Kaymaz’da açık ocak işletmeciliği, Himmetdede açık ocak 
işletmeciliği ve Mastra’da açık ocak ve yer altı işletmeciliği ile 
üretim gerçekleştiriyor.

Koza Altın’ın paylaştığı bilgilere göre işlettiği dört proses tesi-
sindeki üretim rakamları ise şu şekildedir: Halen ağırlıklı olarak 
Çukuralan cevheri ile üretime devam eden Ovacık’ta 2019’un 
ilk üç aylık döneminde 4,10 g/t tenörlü 25.448 ons altın, 3,15 
g/t tenörlü 12.653 ons gümüş üretimi gerçekleştirildi. Ovacık-
ta, mevcut yer altı cevher rezervleri ile işletmeye Ocak 2021’in 
sonlarına kadar ömür biçildiği belirtilirken yapılmakta olan son-
daj çalışmaları ile maden ömrünün uzamasına imkân sağlaya-
bilecek derinliklerdeki cevher rezervinin artışının hedeflendiği 
ifade edildi.
Aralık 2011’de altın üretimine başlanan Kaymaz’da 2019 yılının 
ilk üç aylık döneminde 4,79 g/t tenörlü 31.232 ons altın, 4,24 g/t 

2019 Ocak-Mart 2018 Ocak-Mart

Üretim 
(CIP Tesisler)

56,7 koz altın (4,46 g/t)
28,4 koz gümüş (3,73 g/t)

36,8 koz altın (3,32 g/t)
20,3 koz gümüş (3,21 g/t)

Üretim 
(Yığın Liçi Tesisler) 11,6 koz altın (0,69 g/t) 9,6 koz altın (0,65 g/t)

Üretim 
(Toplam)

68,3 koz altın (2,22 g/t)
28,4 koz gümüş (3,73 g/t)

46,4 koz altın (1,59 g/t)
20,3 koz gümüş (3,21 g/t)

tenörlü 15.769 ons gümüş üretimi gerçekleştirildi. Himmetde-
de’de ise 2019 yılının ilk çeyreğinde yığın liçi yöntemiyle 0,69 
g/t tenörlü 11.601 ons altın üretimi sağlandı.
2019’un ilk üç aylık döneminde üretim gerçekleştirilmeyen 
Mastra işletmesinde rezervlerin azalması nedeniyle 2019 yılı 
içinde yer altı, açık ocak ve stoklardaki cevherin aylık tesis kapa-
sitesini tam doldurmadığını belirten şirket bu nedenle tesisin 
yıl içinde fasılalı olarak çalıştırılacağını ifade etti. Bunun yanında 
şirket, Mastra işletmesinin rezervlerini arttırmaya yönelik olarak 
mevcut maden sahası içinde ve yeni devralınan İkisu sahasında 
sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
2019 yılı Mart ayı sonu itibari ile bünyesinde 1.997 çalışanı bu-
lunan Koza Altın, 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde ortalama 
1.305 dolarlık ons başı altın satış fiyatı ile 66.379 ons altın sa-
tışı gerçekleştirirken aynı dönemde elde edilen gelir ise 467,8 
milyon TL oldu. 2019 yılının ilk üç aylık döneminde şirketin net 
dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 178 milyon 
TL artış ile 319,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Koza Altın üretim 
performansında meydana gelen artış ve yatırım faaliyetlerin-
den elde edilen gelirlerde meydana gelen artış sonucunda ver-
gi öncesi kar miktarında artış meydana geldiğini, 2019 yılının 
ilk üç aylık periyodundaki kâr marjının ise %68,29 olduğunu 
belirtti. Şirket 2019 yılının ilk üç aylık döneminde altın dışında 
üretilen yan ürünlerden 2,4 milyon TL gelir elde ettiğini açıkla-
dı. Şirket bunlara ek olarak 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 7.791 
ons satılmaya hazır altının stoklarda bulunduğunu not etti.
181.000 hektarlık sahayı kapsayan 133 arama ruhsatına sahip 
olan şirket maden arama çalışmaları hakkında da bilgi paylaş-
tı. Şirket sahip olduğu ruhsatlarda maden arama faaliyetlerine 
de devam ettiğini, 2018 yılının ilk üç aylık döneminde 7,2 mil-
yon TL olan arama harcamalarının içinde bulunduğumuz yılın 
aynı döneminde yaklaşık 15,7 milyon TL olarak gerçekleştiğini 
ifade etti. 

Koza Altın’ın Gelirleri İlk Çeyrekte 
%129’luk Artış Gösterdi 

Ariana Resources Salınbaş Projesi’ndeki 
Son Gelişmeleri Aktardı 

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Ülkemizde altın arama ve üretim faaliyetlerine devam eden Ari-
ana Resources, Salinbaş Altın Projesi’nde yaşanan son gelişme-
ler ile ilgili bir güncelleme paylaştı. Şirket, Salınbaş projesinin 
işletme ruhsatının MAPEG tarafından 10 yıllığına yenilendiğini 
ve ilgili tüm ödemelerin gerçekleştiğini belirtti. 
Ariana paylaştığı bilgiler kapsamında Ardala sahası ile ilgili de 
bilgi verdi. Projede sondaj programı için orman izni alınırken 
yol yapımını da kapsayan saha hazırlığı sürecinin devam etti-
ği öğrenildi. 2.000 metrelik sondaj programı kapsamında Ters 
Sirkülasyonlu (Reverse Circulation) sondaj kulesi sahaya sevk 
edildi. Aynı zamanda Ardala sahasında gerçekleştirilen dene-
me üretimi sonucunda, önemli mineralizasyon bulguları içeren 
yaklaşık 10.000 tonluk bir stok sağlandı.

Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Sener Salınbaş ve Ar-
dala Projelerinde yaşanan son gelişmeler ile ilgili şu yorumlarda 
bulundu:
“Bu gelişmeler Salınbaş Projesinin gelecekteki gelişimi için çok 
olumlu. Ardala ruhsat alanında sondaj çalışmaları için gerekli tüm 
izinleri aldık. Bu noktadan sonra, gerçekleştirilen arama çalışma-
larında belirlenen önemli bölgelerde sondaj çalışmaları yapma 
konusunda çok daha esnek davranabiliriz. Ardala sahasında, baş-
langıç olarak 2.000 metrelik ters sirkülasyonlu sondaj çalışmasına 
başlanması ve haziran ayının başından önce sonuçlandırılması 
planlıyoruz. Ayrıca, haklarımızı 10 yıl korumamıza vesile olacağı 
için Salınbaş işletme ruhsatının yenilenmesi de bizim için büyük 
önem arz ediyor.” 
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Uluslararası Maden İşletmelerinde 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 
Ekim 2019’da Adana’da Gerçekleştirilecek Mayıs 2019

Madencilik sektörü, meslek hastalıkları ve iş kazalarına uğrama 
olasılığı yüksek ve çok tehlikeli çalışma ortamına sahip sektörle-
rin başında yer almaktadır. Bu nedenle, tehlikeleri kaynağında 
kontrol altına alarak ortaya çıkması muhtemel risklerin belirle-
nip değerlendirilmesi, tamamen ortadan kaldırılması ya da ka-
bul edilebilir seviyelere indirilmesi için gerçekleştirilen sağlık ve 
güvenlik çalışmaları büyük öneme sahiptir.
Bu bağlamda, 2007 yılından 2015 yılına kadar aralıksız olarak iki yıl-
da bir ulusal boyutta düzenlenen “Maden İşletmelerinde İşçi Sağlı-
ğı ve İş Güvenliği Sempozyumu”, ilk olarak 2017 yılında uluslararası 
boyutta düzenlenmiştir. Bu yıl bilim insanları, araştırmacılar, uygu-
layıcılar, kanun yapıcılar, ilgili kamu kurumları, sektörün önde gelen 
kuruluşları, bu alanda öğrenim gören öğrenciler ve meslektaşları-
mızın katılımıyla yedinci kez “Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2019” düzenlenecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova 
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün birlikte düzenle-
yeceği “Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Sempozyumu’2019” 03-04 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Adana’da gerçekleştirilecektir.
Sempozyum süresince işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar, 
çözüm önerileri, iş güvenliğinin sürdürülebilirliğinin bilimsel, 
teknik ve toplumsal yansımaları ele alınacaktır. Ayrıca, bilimsel 
ve teknik konuların tartışılmasının yanı sıra, sempozyumun te-
mel amacı, sektörün değişik birimlerinden gelen delegeler ara-
sında iş geliştirme ve girişim adına fırsatlar yaratmaktır.
Sempozyum detaylarına ulaşmak için madenisg.org 
Not: Sempozyum bünyesinde bir de fotoğraf yarışması düzen-
lenecektir. Son katılım tarihi 19 Ağustos 2019 olan yarışmanın 
ayrıntılarına da sempozyum sitesinden ulaşılabilir. 

Çiftay’a Çifte Ödül Mayıs 2019

Ülkemizin enerji ve maden sektörlerinin öncü kuruluşlarından 
olan Çiftay İnşaat ve Taahhüt Ticaret AŞ, son zamanlarda aldığı 
ödüllerle adından söz ettiriyor. 18-19 Nisan tarihlerinde İstan-
bul’da düzenlenmiş olan “3.Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı”n-
da şirket bünyesinde yer alan Soma Kömür Yıkama Tesisi’nde ki 
üstün performansıyla “En İyi Kömür Zenginleştirme Ödülü” alan 
Çiftay, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı tarafından iki yılda bir ve-
rilen “Madencilik Ödülleri” kapsamında şirket tarafından yürütü-
len madencilik taahhüt projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanın-
daki başarılı uygulamaları nedeniyle “İSG Ödülü” ne layık görüldü.
Şirkete verilen ödülleri düzenlenen etkinliklere bizzat katılarak 
alan Çiftay Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aydın; “Geride bırak-
tığı yarım asrı aşan zamanda sektörde öncü ve köklü kuruluşlar 
arasında yer alan şirketimiz madencilik faaliyetlerinin yanı sıra in-
şaat, enerji ve turizm sektörlerinde de büyümeye devam etmekte-
dir. Donanımlı teknik kadrosu, çağdaş çalışma alanları, her geçen 

gün genişleyen modern makine parkıyla hizmet verdiği madenci-
lik sektörünün en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çif-
tay, faaliyetlerini sürdürebilirlik ilkeleri ve uluslararası standartla-
ra uygun kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinden taviz 
vermeden yoluna devam etmektedir.” dedi. 

Fatih Dönmez: “2019 Yılında İhale Edilen Maden 
Sahası Sayısını 2 Bine Çıkarmayı Hedefliyoruz” Mayıs 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Anadolu 
Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı’nda düzenlenen iftar prog-
ramında yaptığı konuşmada 2019 yılı içerisinde ihale edilen ma-
den sahası sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
Dönmez, yaptığı konuşmada “Geçtiğimiz yıl 1.248 maden saha-
mızı ihale ettik, inşallah 2019’da bu sayıyı 2 bine çıkarmayı hedef-
liyoruz. Böylece istihdam rakamımızı da daha yukarılara çıkarmış 
olacağız.” ifadelerini kullandı.
Gerek yasal gerekse teknik düzenlemelerde yaptıkları değişik-
liklerle birlikte madencilik sektörü açısından iş kazası oranların-

da azalmalar yaşandığını ve son 1 yılda ölümlü kaza oranlarında 
yüzde 55 azalma olduğunu kaydeden Dönmez, amacın sıfır to-
lerans, sıfır kaza olduğunu ifade etti. Bu çerçevede maden de-
netimlerini arttırdıklarına ve Maden Güvenlik Kültürü Projesi’ni 
hayata geçirdiklerine dikkat çeken Dönmez, “Geçtiğimiz yıl 8 bin 
88 maden işletmesini denetlemişiz. Buralarda yaklaşık 11 bin 95 
maden ocağı var. Bir işletmede bazen birden fazla ocak olabiliyor. 
2 bin 500 sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurduk. İnşal-
lah bu yıl da 9 bin civarında maden sahamızı denetlemeyi hedefli-
yoruz.” şeklinde konuştu. 
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Munzur Üniversitesinde Nadir Toprak Elementleri 
Çalıştayı Düzenlenecek Mayıs 2019

Geçtiğimiz ay Munzur Üniversitesi bünyesinde kurulan Nadir 
Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUN-
TEAM) tarafından 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Munzur 
Üniversitesi bünyesinde “Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı” 
gerçekleştirilecek. İlgili Çalıştay’da yerbilimleri-maden, kim-
ya-zenginleştirme, metalürji-malzeme ve jeopolitik alanlarında 
faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversite-
lerden ve özel sektörden katılımcılar davetli konuşmacı olarak 
yer alacak.
Nadir Toprak Elementleri (NTE) karakteristik olarak yüksek er-
gime noktası, iletkenlik ve ısı geçirgenliğine sahip olmalarının 
yanı sıra aşınma ve korozyon gibi dış etmenlere karşı da ol-
dukça dirençli olmaları nedeniyle ileri teknolojide kullanılan 
son derece önemli ve stratejik bir ham madde kaynağı duru-
mundadır. Bu elementler örneğin petrol rafineri sanayisinde, 
yüksek güçlü elektrik motorlarında, yeni nesil araçlarda, yakıt 
tüketiminin azaltılmasında, yenilenebilir bataryalarda, me-
dikal sektöründe, rüzgar türbinlerinde, fiber optiklerde, cep 
telefonları ve LCD ekranlar vb. gibi pek çok önemli alanda 
kullanılmaktadır.
İleri teknolojinin vazgeçilmez ham madde kaynağı olmaları ne-
deniyle stratejik bir öneme sahip NTE’ler zaman zaman ulusla-
rarası ilişkilerde petrol ve doğalgaz gibi ülkelerin politikalarını 
şekillendirebilme gücüne sahiptir. Çin, dünya genelinde bu 
elementlerin üretimi, ihracatı ve uluslararası pazarını kontrol 
eden en etkin ülke konumunda yer almakta ve ileri teknolojide 
söz sahibi diğer ülkeler (örn. ABD, Japonya ve AB üyesi ülkeler) 
NTE ihtiyaçlarını çok büyük oranda Çin’den tedarik etmekte-
dir. Gerek büyük rezerv alanlarının olması gerekse iş gücü ve 
üretim maliyetlerinin düşük olması Çin’i bu alanda zamanla en 
etkili ülke konumuna getirmiştir. Esasında Çin uzun yıllardır bu 

element grubunun stratejik önemini anlamış ve gerekli gördü-
ğünde uluslararası ilişkilerde ekonomik bir silah olarak kullan-
maktadır.
Çin’in egemenliğinde olan NTE ticareti karşısında bazı ülkeler 
son yıllarda arama ve üretim faaliyetlerini hızlandırmıştır. Rus-
ya, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi teknoloji üreten ül-
keler Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan gibi Orta 
Asya ülkeleri ile aramacılık ve üretim faaliyetleri alanlarında çe-
şitli çalışmalar yapmaktadır. Görüldüğü gibi Çin’in 2010 yılında 
dünya genelinde NTE ihracatında yaptığı kısıtlamalar sonucun-
da özellikle ileri teknoloji üreten ülkeler yeni stratejiler izlemek 
zorunda kalmıştır.
Ülke olarak 2023 ve sonraki ulusal hedeflerimiz kapsamında 
arttırılması planlanan ileri teknolojik faaliyetlerin yanı sıra 
kritik öneme sahip bu hammadde kaynağının araştırılması, 
geleceğe yönelik üretim stratejileri oluşturulması ve rasyo-
nel ekonomik politikaların belirlenmesi büyük önem arz et-
mektedir. NTE’lerin uluslararası politikalar üzerinde var olan 
stratejik gücü ve günümüzde sürekli değişen dış politika 
dengeleri göz önüne alındığında ülkemizin gelecekte dışa 
bağımlı olmadan kendi NTE ihtiyacını karşılayabilmesi elzem 
gözükmektedir.
Bu nedenle Yükseköğretim Kurumları içerisinde ilk defa Mun-
zur Üniversitesi bünyesinde kurulan “Nadir Toprak Element-
leri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM)” olarak Fırat 
Kalkınma Ajansı destekleri ile organize edilen “Nadir Toprak 
Elementleri Çalıştayı” kapsamında bu alanda ülkemizdeki ge-
nel durumu tartışmak ve gelecek projeksiyonumuzun daha iyi 
anlaşılmasına katkı koymak amacıyla çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörden katılımcıları davetli 
konuşmacı olarak bir araya getirilecek. 

Altın Madencileri Derneğinde Başkanlığa 
Hasan Yücel Yeniden Seçildi Nisan 2019

Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu toplantısı 
10 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Hasan Yücel‘in ye-
niden Başkan seçildiği toplantıda bir önceki dönem yöne-
tim kurulu büyük oranda aynı kalırken Yönetim Kurulu İkinci 
Başkanlığına Koza Altın İşletmelerinden Semih Demircan 
seçildi.
Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili 
dergimize açıklamalarda bulunan Hasan Yücel; ”Yeni dönemde 
ülkemizde madenciliğin standartlarının yükseltilmesi, altın üre-
timimizin artması, ülkemizin yurt dışından yatırım çekmesi için 
çalışmaya devam edeceğiz.
Kamu kurumları ile ilişkilerimizi üst düzeyde tutmaya devam 
ederken sektörün sorunlarının çözümü noktasında çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte de kendimizi ve doğrularımızı 
ifade etmeye çalışacağız.

Altın madenciliğine bugüne kadar verdikleri katkılardan do-
layı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez 
ve Bakan yardımcımız Sayın Mithat Cansız’a destekleri için 
teşekkür ediyor, onlara verdiğimiz üretim artışı sözümüzün 
arkasında durduğumuzu da ifade etmek istiyorum.” sözlerini 
sarf etti.
Gerçekleştirilen toplantının ardından AMD’nin yeni dönem Yö-
netim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Hasan Yücel
Başkan: Semih Demircan
Genel Sekreter: Alper Sezener
Sayman: Ahmet İlker Doğan
Üye: Firuz Alizade
Genel Koordinatör: Muhterem Köse 
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Yılmaden Holding Kazakistan Taraz’da Kurulacak Olan 
Qazaq Soda Tesisinin Mutabakat Metnini İmzaladı 

MAPEG 500 Maden Ruhsatını İhaleye Açıyor

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Yılmaden Holding, KAZAKIN-
VEST Başkanı Saparbek Tuyakbayev’in davetlisi olarak 17 Ma-
yıs’ta Kazakistan’ın başkenti olan Nur-Sultan’da bu yıl üçüncü-
sü düzenlenen Kazakistan Global Yatırım toplantısına katıldı. 
Şirket toplantıda Qazaq Soda yatırımının mutabakat metnini 
imzaladı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kazakistan Global Yatırım Top-
lantısı, 17 Mayıs günü Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da 
gerçekleştirildi. “The New Economy Boosting Kazakhstan’s In-
vestment Potential” konu başlığında düzenlenen toplantıya 
Yılmaden CEO’su, Dr. Alp Malazgirt katıldı. Moderatörlüğünü 
Financial Times’ın gerçekleştirdiği oturumda, katılımcılar tara-
fından beğeni ile karşılanan konuşmasında Dr. Malazgirt, yeni 
madencilik kodunun yabancı yatırımcılar için sağlıklı bir yatırım 
ortamı sağladığının altını çizdi.
Konuşmasında yeni madencilik kodunun pozitif olmasının 
yanı sıra; başarıyı yakalamak garantisi vermediğini belirten Dr. 
Alp Malazgirt; başarının sadece ve sadece yeni-pazarlar oluş-
turan inovasyonlarla mümkün olduğunu söyledi. “Inovasyon 
şirketlerin altyapısını geliştirirken; kurumları da geliştirir.” diye 
ekledi. “Basmakalıp düşünce sisteminin bize dayattığı yeni tek-
niklerin, teknolojilerin, yeni ürünlerin imkansız olduğunu öğreti-
sinin yerine; nelerin mümkün olduğunu hayal etmeye başlama-
mız inovasyonu gerçekleştirir. Bu yenilikler, Kazakistan’ı dolayısı 
ile dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip olabilirler.” diyerek 
konuşmasını bitirdi.

Kazakistan, maden arama ve madencilik sektörlerinde Orta 
Asya bölgesinde önde gelen ülkelerden birisi. Yılmaden Hol-
ding, Kazakistan’daki faaliyetlerine, dünyanın en kaliteli krom 
cevheri üreticisi olan Voskhod Oriel Grub’u 2013 yılında satın 
alarak başladı. Bu tarihten itibaren Yılmaden Holding bölge-
deki varlığını, DTK Maden Arama Şirketi ile arama çalışmalarını 
genişleterek ve Qazaq Soda yatırımı ile soda külü faaliyetleri ile 
güçlendirdi. DTK Arama Şirketi, krom, altın ve bakır arama çalış-
malarını farklı bölgelerde sürdüren bir ortak teşebbüstür.
Öte yandan 17 Mayıs’taki toplantıda yıllık 400.000 ton kapasi-
teli Qazaq Soda üretim tesisinin mutabakat metnini Yılmaden 
Holding adına Dr. Alp Malazgirt imzaladı. Proje kapsamında 
maden lisansı alınmış olup; fizibilite, temel mühendislik ve izin 
alma süreçleri tamamlanmıştır. Tesis soda külü ve türevlerini 
Orta Asya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgelerinin 
iç taleplerini karşılayacaktır. Bu proje verimlilik, yüksek kalite, 
maliyet ölçü ve çevre koruma konularında dünya lideri olma 
vizyonu ile geliştirilmektedir.
Yılmaden Holding sürdürülebilir maden arama ve madencilik 
sektörlerinin desteği ile Kazakistan’ın sağlıklı olarak büyümeye 
devam edeceğine inanarak global madencilik şirketleri arasın-
daki yerini güçlendirirken, şirketin Kazakistan’da oluşabilecek 
fırsatlara yatırımlarını devam ettireceği; Kazakistan hükümeti 
ve toplumu ile sıcak ilişkilerini sürdüreceği öğrenildi.
Daha fazla bilgi için Nejla Yaşar ile nejla.yasar@yildirimgroup.
com iletişime geçilebilir. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 6592 sayılı 
Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun hükümleri uya-
rınca hukuki durumları sona eren toplam 500 adet maden sa-
hasını ihale edilmek üzere Maden Kanunu’nun 30. maddesine 
göre aramalara açılacağını duyurdu.
27 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre iha-

le edilecek sahalar Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde MAPEG’in web sitesinden ilan edilecek.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’ye linkten ulaşabilirsiniz: 
http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilan-
lar/2019/05/20190527-3-6.pdf
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Arjantin 2019 Yılında 29 Milyar Dolarlık 
Maden Yatırımı Bekliyor

Kanada Geleceğin Madenine Yatırım Yapacak

Nisan 2019

Haziran 2019

DÜNYADAN HABERLER

Arjantin Maden Girişimcileri Odası (The Argentinian Chamber 
of Mining Entrepreneurs), madencilik sektörüne yapılacak yatı-
rımlarının 29 milyar dolara ulaşacağını ve 2019 yılında yaklaşık 
80.000 istihdam sağlanacağını öngören bir rapor yayınladı.
Yayınlanan rapora göre, büyümesini sürdüren madencilik sek-
törü ihracat konusunda ülkenin altıncı en önemli sektörü hali-
ne geldi.  Arjantin Maden Girişimcileri Odası Başkan Yardımcısı 
Marcelo Alvares şu açıklamalarda bulundu: “Biz her gün, ilişki-
lerimizi güçlendirmek, kamu politikalarının daha iyi hale gelmesi 
adına katkıda bulunmak, kamu ve özel kuruluşlar arasındaki iliş-

kiyi profesyonelleştirmek ve sürdürülebilir bir madencilik sektörü 
için ortak bir vizyon yaratacak siyasi ve sosyal bir ağ oluşturmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " 
Marcelo Alvares ayrıca Buenos Aires'te düzenlenen uluslararası 
madencilik fuarı Arminera'nın açılışında gerçekleştirdiği sunum-
da; Arjantin madencilik sektöründe yer alan şirketlerin uluslara-
rası çevre ve sürdürülebilirlik standartlarını şeffaflık içerisinde 
takip etmesine imkân veren ve bu konuda somut bir yol haritası 
sağlayan "Towards Sustainable Mining" isimli uluslararası prog-
rama uyum sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. 

Kanada’nın Quebec Eyalet Yönetimi, Newmont Goldcorp'un 
Eleonore Madenine fiber optik ağ götürmek için yaklaşık 1,27 
milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Projenin, Newmont 
Goldcorp'un “Maden 4.0” isimli projesi doğrultusunda yapacağı 
çalışmalara avantaj sağlayacağı belirtildi. Şirketin operasyonları-
nı optimize etmesine yardımcı olacak olan alt yapı, aynı zaman-
da maden sahasında çalışanların yaşam kalitesini de artıracak. 
Kanada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Côte-Nord Bölge-
sinden Sorumlu Bakan Jonatan Julien, Eleonore madenine ger-
çekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada: “Madencilik sektörü, 
‘Mine 4.0’ ile yeni bir döneme giriyor. Bugün gerçekleştirilen bu 
finansman, Eleonore madeninin gelecekteki gelişimine katkıda 
bulunacak. Güvenilir ve yüksek performanslı bir telekomünikas-
yon ağına erişim endüstrinin modernleşmesi temel esaslardan 
birisidir.“ şeklinde konuştu.

Toplam 3,5 milyon dolar değerinde olan proje kapsamında 124 
kilometrelik fiber optik kablo döşenecek. Projenin kâr amacı 
gütmeyen kuruluş Eeyou Communications Network (ECN) ta-
rafından gerçekleştirileceği ve 2020 yılında faaliyete geçmesi 
bekleniyor.
Newmont Goldcorp’un Eleonore Madeni Genel Müdürü Sophie 
Bergeron konu ile ilgili: "Newmont Goldcorp'un Eleonore Madeni 
olarak, Eeyou Istchee bölgesinin yenilik ve yatırım konusundaki 
bağlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. ECN ve Société du Plan 
Nord'un ortak yatırımı ile madenimiz yeni bir fiber optik ağa bağ-
lanarak şu an kullandığımızdan daha gelişmiş bir bant genişliğine 
sahip olacak.” dedi. Bergeron, eyaletin bu teknolojiye sırtını da-
yayarak yeni sürdürülebilir ve sorumlu madencilik gelişmeleri 
ile Kanada madencilik sektöründe oynadığı liderlik rolünü pe-
kiştirebileceğini de sözlerine ekledi. 

Carrol: “Madencilik Şirketleri Kadınların 
İş Gücüne Katılımına Destek Olmalı” Mayıs 2019

Anglo American şirketinin Eski CEO’su Cynthia Carroll, maden-
cilik sektöründe çeşitliliği arttırmak için daha fazla çaba gösteril-
mesi gerektiğine dikkat çekti. Anglo America’nın ilk kadın CEO’su 
olan ve altın üreticisinde 2007 – 2013 yılları arasında üst düzey 
görev alan Carroll Bloomberg’e verdiği röportajda, madencilik 
şirketlerinin kadınların iş gücüne katılımını desteklemek ve istih-
dam yaratmak için çaba sarfeden yöneticilere ihtiyaç duydukları-
nı vurguladı. Carroll, “Madencilik çok muhafazakâr bir endüstri ve 
değişmesi gerekiyor. Ağlarını daha geniş bir şekilde kullanmaları ve 
kadın çalışanlara yönelmeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Günden güne daha sıklıkla dile getirilen bir konu olan maden-
cilik sektörü içerisindeki çeşitlilik konusu Montreal’de düzenle-
nen CIM 2019 Konferansında da kendisine yer buldu. 
Madencilik İnsan Kaynakları Konseyi'nin (Mining Human Re-
source Council) yaptığı araştırmaya göre, Kanada maden en-
düstrisinde kadınlar işgücünün sadece %18'ini oluştururken bu 
rakam %46 olan ulusal ortalamanın oldukça altında olması ile 
dikkat çekti. Araştırma ayrıca madencilik sektöründeki kadın-

ların aktif olarak madencilik içerisinde değil, daha çok destek 
personeli olarak çalıştığını ortaya koydu.
Üst düzey pozisyonlarda görev alan kadınlar hakkında da bilgi 
içeren rapor, Kanada'daki en büyük 500 maden şirketinin yö-
netim kurullarında yer alan kadınların oranının sadece %5 ol-
duğunu aktarırken madenciliğin cinsiyet çeşitliliği açısından en 
kötü sektörlerden birisi olduğunun altı çizildi.
Araştırmaya göre Kanada madencilik sektörünün bir insan kay-
nakları krizi ile karşı karşıya olduğu vurgulanırken emekli olan 
madencilerin yerine yeterince genç iş gücü bulunamadığı be-
lirtildi. Sektörün önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 100.000 ma-
denciye ihtiyaç duyacağı da raporda yer aldı.
Bu noktada kadınların madencilik sektöründeki rolüne değinen 
Madencilik İnsan Kaynakları Konseyi, kadınların ve ayrıca göç-
menler ile Birleşmiş Milletler halkının dahil olduğu diğer azın-
lıkların, madencilik sektöründe yaşanması muhtemel iş gücü 
eksikliğinin giderilmesi için büyük bir fırsat olduğu da raporda 
dikkat çeken hususlardan oldu. 
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Lityumda Arz Fazlalığına Dair Görüşler 
Kabul Görmedi

Codelco Üretimde Düşüş Öngörmüyor 

Dünyanın En Büyük İki Altın Üreticisi Ortak 
Faaliyetleri İçin Çalışmaları Tamamlamak Üzere

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Nisan 2019

Kaliforniya merkezli Global Lithium'un başkanı Joe Lowry lit-
yumdaki arz fazlalığı görüşlerini şehir efsanesi olarak değer-
lendirirken bu söylentinin yayılmasında önde gelen bankaların 
analistlerini ve Şili Düzenleme Kurumu CORFO'yu sorumlu tuttu.
CORFO'nun Albemarle ve SQM'nin Atacama sahalarından ger-
çekleştirilecek üretimin artışına izin veren anlaşmalarla ilgili ra-
porlarıyla ilgili yanlış anlaşılmalar olduğunu ifade eden Lowry, 
“Gerçek şu ki, üretimi hızlı bir şekilde arttırmak o kadar kolay de-
ğil.” dedi.
Sektörde finansman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Lowry, 
2025 yılına kadar hızla artması beklenen küresel lityum talebi-
nin karşılanması için lityum endüstrisine beş yıl içinde 12 mil-
yar dolar giriş sağlanması gerektiğini ifade etti. Yeni projelerde 

yaşanan başarısızlıkların bu gerekliliğin daha da artmasına ne-
den olduğunu vurgulayan Lowry’nin öngörüsüne göre bugün 
içerisinde bulunduğumuz şartlar değişiklik göstermezse dört 
büyük lityum üreticisi olarak anılan SQM, Albemarle, Ganfeng 
ve Tianqi, 2025 yılı için öngörülen küresel lityum talebini kendi 
başlarına karşılayamayacak.
Kaynakların türü konusundaki tartışmaların hem yanlış hem de 
eksik olduğunu söyleyerek konuya farklı bir açıdan bakılması 
çağrısında bulunan Lowry, "Ne kayaçtan ne de çökeltiden elde 
edilen lityum gelecekte piyasalara egemen olmayacak. Ürün seçi-
mini yönlendirecek olan katot tercihleri olacak. İlerleyen dönemde 
fiyatlar daha çok üretim maliyetleri ile şekillenecek. Bu şartlar altın-
da lityum fiyatlarının çok daha yüksek olmasını bekliyoruz.” dedi. 

Dünyanın en büyük birinci ve ikinci altın üreticisi konumunda 
bulunan Newmont Goldcorp ve Barrick Gold’un, Nevada’da 
bulunan işletmelerindeki faaliyetlerini birleştirmek için gerek-
li tüm şartları sağladıkları açıklandı. ABD Federal Ticaret Ko-
misyonu (The US Federal Trade Commission), Nisan Ayında 
Hart-Scott-Rodino Yasası uyarınca bekleme süresinin erken 
sona ermiş olduğunu duyurdu.
Newmont Goldcorp'un %38,5 Barrick Gold’un ise %61,5 oranın-
da hisseye sahip olduğu işletmenin yeni ismi henüz netleşmez-
ken gerçekleşen birleşme sonrası ortaya çıkan işletmenin dün-
yanın en büyük altın üretim kompleksi olacağı belirtildi. İşletme 
kapsamında, Barrick Gold’un Goldstrike, Cortez, Turquise Ridge 
ve Goldrush ile Newmont Goldcorp’un Carlin, Twin Creeks, 

Phoenix, Long Canyon ve bunlara bağlı cevher işleme tesisleri 
bulunuyor. Ayrıca işletmede her iki şirketin de kendi kurduğu 
alt yapılar mevcut durumda.
İki şirketin “tarihi” olarak nitelediği birleşmenin ilk beş yıl içinde 
yılda 500 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Şirketler 
tarafından oluşturulan ortaklık şimdilik, Barrick’in Fourmile pro-
jesini ve Newmont’un Fiberline, Mike sahaları ile Cripple Creek 
ve Victor madenlerini kapsamadığı belirtildi. 
Ortaklığın varlıklarını birleştirmek ve yeni iş alanları yaratmak 
konusunda çalışmaların devam ettiği ifade edilirken içinde bu-
lunduğumuz yılın ikinci çeyreği içerisinde çalışmaların tamam-
lanması bekleniyor. 

Dünyanın bir numaralı bakır üreticisi olan Şilili Codelco, cevher 
tenörlerinin düşmesi ve amiral gemisi Chuquicamata madeni-
nin açık ocaktan yer altına geçiş süreci nedeniyle önümüzdeki 
iki yıl içinde üretimde %40'lık bir düşüş yaşanacağına dair ön-
görülere karşı çıktı.
Bunun aksine maden devi, önümüzdeki on yılda bakır üretimini 
yıllık yaklaşık 1,7 milyon ton seviyelerinde tutmasını sağlayacak 
ayrıntılı bir plan izlediklerini kaydetti. Şirket konu ile ilgili şu açıkla-
mada bulundu: “Codelco'nun maden planı, mevcut işletmeleri aşa-
malı ve sistematik bir şekilde değiştirecek olan projelere dayanıyor.”
Devlete ait maden şirketi, açık ocak madenindeki faaliyetlerin 
2020 yılında sona ermesini planladıklarını, yer altı işletmesinin tica-
ri faaliyetlere başlamasının ardından üretim kapasitesini herhangi 
bir değişiklik olmadan sabit seviyelerde tutabileceklerini ifade etti.
Codelco’nun maden sahalarının yenilenmesini içeren 39 milyar 
dolar ve 10 yıllık projesi kapsamında gerçekleştirilecek Chuqu-
icamata madeninde açık ocaktan yer altı madenciliğine geçiş 

projesinin 5,6 milyar dolar tutması ve madenin ömrünü en az 
40 yıl uzatması bekleniyor. Madende yer altı madenciliğine 
tamamen geçildikten sonra üretim kapasitesinin 320.000 ton 
bakır ve 15.000 ton molibden olacağı tahmin ediliyor.
Kazancının tamamını devlete devren Codelco, dünyanın bi-
linen kanıtlanmış ve muhtemel bakır rezervlerinin %10'unu 
bünyesinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda şirket gerçekleş-
tirdiği 1,8 milyon ton üretim ile yıllık küresel bakır üretiminin 
yaklaşık %11'ini sağlamaktadır.
Chuquicamata ve aynı bölgedeki Radomiro Tomic madenleri, 
geçtiğimiz yıl şirketin toplam 1,8 milyon ton olan bakır üreti-
minin 653.000 tonunu gerçekleştirdi. Bu rakam 2017 yılında 
gerçekleştirilen üretimden yaklaşık %4 daha az olması ile dik-
kat çekerken üretimde yaşanan bu gerileme, bakır fiyatlarının 
düşüşüne ve üretim maliyetlerinin artışına bağlandı. Codelco 
tarafından yapılan açıklamaya göre aynı dönemde şirketin karı 
üçte bir oranında düşerek 2 milyar dolar oldu. 
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Aikhal Madeninin Faaliyet Süresi 10 yıl Uzayacak
Nisan 2019

Üretim miktarına göre dünyanın bir numaralı elmas üreticisi 
olan Rus Alrosa şirketi, yaklaşık 154 milyon dolar tutacağı tah-
min edilen bir genişleme projesi ile, dünyanın en büyük elmas 
madenlerinden birisi olan Aikhal madeninde çalışmalarını daha 
derine taşıyarak madenin faaliyet süresini 10 yıl daha uzatacak. 
Şirket, 300 metrelik yer altı genişleme projesinin Aikhal Maden-
cilik ve Cevher İşleme Bölümünün hammadde portföyüne yak-
laşık 20 milyon karat elmas ekleyeceğini ve yıllık cevher üreti-
minin 500.000 ton seviyesinde kalmasını sağlayacağını belirtti. 
Aikhal Madencilik ve Cevher İşleme Bölüm Müdürü Evgeny 

Denisov konuyla ilgili: " Büyük ölçekli yeni ekipman veya alt yapı 
yatırımına gerek duyulmaması nedeni ile proje bizim için çok ca-
zip." dedi.
Rusya'nın kuzey-doğusunda bulunan Sakha Cumhuriyeti'nde 
yer alan Aikhal Madeni, ülkenin ve dünyanın en büyük elmas 
madenlerinden biri olma özelliği taşıyor. Yubileyny ve Komso-
molsky isimli iki açık ocağı bünyesinde bulunduran madende 
geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon karat elmas üretimi gerçekleş-
tirilirken üretilen bu elmasın yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde 
olduğu tahmin ediliyor. 

Gana Boksitle İlgilenen Yatırımcıları Bekliyor

Dünyanın En Büyük 2. Platin Üreticisi Ortaya Çıktı   

Endonezya ve Çin, İş Birliği Konusunda Anlaştı       

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Sahip olduğu yer altı zenginliklerinden daha fazla yararlanmak 
isteyen Gana, ülkenin boksit kaynakları ile ilgilenen yatırımcıla-
rı, planlarını sunmaya davet etti.
Maden yatırımları konusunda açıklamalarda bulunan Gana 
Hükümetinin maden planlarını uygulamak için kurduğu Gana 
Entegre Alüminyum Geliştirme AŞ'nin (Ghana Integrated Alu-
minium Development Corp.) CEO’su Michael Ansah, boksit 
üretiminin arttırılması, alümina ve alüminyum üretimi için ise 
rafinaj ve eritme kapasitesinin geliştirilmesi konusunda teklifler 
aldıklarını ifade etti. 
İlgilenen tarafların, ilki ay sonunda sonlanacak olan üç turda 
tekliflerini sunabileceklerini belirten Ansah, ülkenin bu anlaş-
malar yoluyla yıllık üretimini 1,4 milyon tondan 5 milyon tona 
çıkarmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi. ABD Jeoloji Araştır-
maları’na (US Geological Survey) göre Çin’in en büyük boksit 

ihracatçısı olma özelliğini taşıyan Gana’nın Batı Afrikalı komşu-
su Gine, 2018 yılında yaklaşık 50 milyon ton alüminyum üretimi 
gerçekleştirdi.
Gana Başkanı Nana Akufo-Addo’nun Hükümeti, boksit maden-
ciliğinden ele edilecek gelirleri okullar, hastaneler, köprüler ve 
yollar yapmak için kullanmayı hedefliyor. Şirket geçtiğimiz yıl, 
Çin’in Sinohydro Corp şirketi ile alt yapı projeleri için 2 milyar 
dolarlık bir anlaşma imzaladı. Gana boksit madenciliğinin yanı 
sıra altın, pırlanta ve manganez madenciliği de gerçekleştiriyor.
Gana’nın öncelikli projeleri arasında, alümina üretimi için ma-
liyetinin 1 milyar doları geçeceği tahmin edilen bir rafineri 
yer alırken Volta Aluminium Co.'nun ergitme tesisinin üretim 
kapasitesinin 200.000 tondan 350.000 tona çıkarılması hedef-
leniyor. Rafinerinin şu anda kapasitesinin beşte birini kullana-
bildiği belirtiliyor. 

Sibanye-Stillwater ve zor durumdaki rakibi Lonmin hissedarları 
Mayıs ayında şirketlerin birleşmesini onaylayarak dünyanın en 
büyük ikinci platin üreticisinin ortaya çıkmasının önünü açtı.
Sibanye-Stillwater, hissedarlarının %87'sinin Nisan ayında re-
vize edilen tüm hisselerin devrine dair teklifi kabul etti. Revize 
edilen anlaşma Lonmin için başlangıçta yapılan tekliften yakla-
şık 60 milyon pound daha az olarak gerçekleşti ve anlaşma 226 
milyon pound (286 milyon dolar) olarak kabul edildi.

Anlaşma, 2016-2017 krizinde düşen platin fiyatları, artan ma-
liyetler, büyük işgücüne ve maliyetli derin seviye madencilik 
nedeni ile zor duruma düşen Lonmin için bir kurtuluş olarak 
değerlendirildi. Sibanye açısından bakıldığında ise anlaşma, 
şirketin faaliyetlerini platin grubu metal sektörüne kaydıran şir-
ket CEO’su Neal Froneman gerçekleştirdiği birçok anlaşmadan 
sadece birisi olarak dikkat çekiyor. 

Endonezya Kömür Madenciliği Derneği (ICMA) ve Çin Ulusal 
Kömür Birliği (CNCA), Jakarta'da kömür madenciliği sektörün-
deki iş birliğini güçlendirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı.
ICMA'nın Yöneticisi Hendra Sinadia, S&P Global Platts'a Çin'de-
ki meslektaşlarla yakın temas halinde olmanın Endonezya'nın 
Çin ithalat politikaları konusunda güncel bilgiye sahip olması 
açısından önemli olduğuna dikkat çekti.
ICMA tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, imza-
lanan iş birliği anlaşması üç yıl boyunca geçerli olacak ve bu 
süre zarfında her iki taraf da kömür madenciliği ve kullanımı, 
çevre teknolojileri ve personel değişimi konularında bir iş birli-

ği çerçevesi oluşturacak. Aynı zamanda her iki dernek de temiz 
kömür teknolojisinin gelişimini araştırmanın yanı sıra madenci-
likte iş sağlığı ve açısından her iki hükümete uluslararası alanda 
destek sağlamaya çalışacak.
Endonezya, dünyanın en büyük kömür ihracatçısı olma özelli-
ğini taşırken, Çin ise dünyanın en büyük kömür üreticisi olma-
sının yanında Endonezya’dan en çok kömür ihracat eden ülke 
konumunda bulunuyor. ICMA’ya göre, Endonezya’nın Çin’e 
yaptığı kömür ihracatı, 2018’de yaklaşık 125 milyon ton olarak 
gerçekleşirken bu rakam ülkenin kömür ihracatının yaklaşık 
%25’ine karşılık geliyor. 
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Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 
2018 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV)’nın madencilik ve 
yerbilimleri alanlarında iki yılda bir verilmek üzere ihdas ettiği, 
“Bilim”, “Tez”, “Teşvik”, “Hizmet”, “Üretim”, “Çevre Koru-
ma”, “İş Sağlığı & Güvenliği”, “Halkla İlişkiler & Sosyal So-
rumluluk” ve “Basın” 2018 yılı ödülleri sahiplerini buldu.

Ödüller; Jüri ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim 
Kurulu tarafından kömür, metalik madenler, kıymetli maden-
ler, endüstriyel mineraller ve doğal taşlarda en büyük satılabilir 
üretimi yapan şirket ve kurumlara, üstün hizmetleriyle Türkiye 
madenciliğinin ve Vakfın faaliyetlerinin gelişmesine önemli 

ÖDÜL ALAN ÖDÜL KONUSU ÖDÜL TÜRÜ

1 Beril ARI İTÜ/Cevher Müh. Pirit Flotasyonunda Farklı Reaktiflerin Etkisi Lisans

2 Ferda Efe GÜLER İTÜ/Maden Müh. Divriği Yer altı Demir Madeni İşletmesinin İncelenmesi ve Ekonomikliğinin Araştırılması Lisans

3 Mesut KARTA Börte İnşaat A.Ş. Elbistan Linyiti, Turba ve Biyokütlenin Sıvılaştırma Olanaklarının Araştırılması Yüksek Lisans

4 Dr. Serdar YAŞAR KTÜ./Maden Müh. Kayaç Kesilebilirliğinin Tayini İçin Düşey Kayaç Kesme Setinin Geliştirilmesi Doktora

5 Dr. Hüseyin BAŞTÜRKÇÜ Esan 
Eczacıbaşı End. Ham. San. A.Ş.

Lateritik Nikel Cevherlerinin Değerlendirilmesinde Yeni Teknolojilerin Üzerine Araştırmalar Bilim-Teşvik

1 Akdağlar Madencilik A.Ş. Kırma Taş Madenciliği alanındaki satılabilir üretimi nedeniyle Üretim

2 Kaltun Madencilik A.Ş. Feldspat Madenciliği alanındaki satılabilir üretimi nedeniyle Üretim

3 Esan Eczacıbaşı End. Ham. San. A.Ş. Feldspat Madenciliği alanındaki satılabilir üretimi nedeniyle Üretim

4 Eti Maden İşletmeleri Bor Madenciliği alanındaki  satılabilir nedeniyle Üretim

5 Yüce Nakliyat Emlak Maden A.Ş. Mermer ve Doğal Taş Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

6 Türkiye Kömür İşletmeleri Kömür Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

7 Park Termik Elektrik A.Ş. Kömür Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

8 İmbat Madencilik A.Ş. Kömür Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

9 Esan Eczacıbaşı End. Ham. San. A.Ş Kurşun – Çinko Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

10 Eti Soda Üretim Pazarlama A.Ş. Tabii Soda alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

11 Eti Maden İşletmeleri Tabii Soda alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

12 Erdemir Madencilik San. A.Ş. Demir Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

13 Eti Bakır A.Ş. Bakır Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

14 Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Bakır Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

15 YılMaden Holding A.Ş. Krom Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

16 Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Altın Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

17 Tüprag Metal Madencilik A.Ş. Altın Madenciliği alanındaki satılabilir nedeniyle Üretim

katkılarda bulunan kişi veya önemli ve yeni maden yatırımı ya-
pan kuruluşlara verildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreni bir kokteyl ve sektörün 
yoğun ilgi gösterdiği bir yemek ile de taçlandırıldı.

Türk Madencilik Sektörünün gelişmesine katkı sağlamaya yö-
nelik çalışmaları kapsamında “Madencilik Türkiye Dergisi” 
kurucusu ve yöneticisi Onur AYDIN da Basım, Yayım Faaliyet-
leriyle madenciliğin gelişmesine yönelik başarılı çalışmalar ne-
deni ile 2018 yılı “Basın Ödülü”ne layık görüldü. 
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18 Esan Eczacıbaşı End. Ham. San. A.Ş. Çevre Koruma alanındaki 2018 yılı başarılı uygulamaları nedeniyle Çevre Koruma

19 YılMaden Holding A.Ş. Çevre Koruma alanındaki 2018 yılı başarılı uygulamaları nedeniyle Çevre Koruma

20 Türk Maadin Şirketi A.Ş. Çevre Koruma alanındaki 2018 yılı başarılı uygulamaları nedeniyle Çevre Koruma

21 Makine Y. Mühendisi Haşim ACAR Çevre Koruma alanındaki 2018 yılı başarılı uygulamaları nedeniyle Çevre Koruma

22 Çiftay İnşaat Taahhüt A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki 2018 yılı başarılı uygulamaları nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği

23 Sevda GÜNER KAYA Çevre ve bölge halkı ile kurduğu yapıcı ilişkiler ve sosyal projeleri nedeniyle Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk

24 Tüprag Metal Madencilik A.Ş. Bölge halkı ile kurduğu yapıcı ilişkiler, Bölgelere verilen hizmetler ve sosyal projeleri nedeniyle Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk

25 Kenan TEKDAĞ Basım, yayım faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Basın

26 Onur AYDIN Basın yoluyla madenciliğe yaptığı olumlu katkılar nedeniyle Basın

27 Öksüt Madencilik San. A.Ş. Altın Madenciliği alanındaki yatırım ve yeni teknolojiler uygulama konularında Hizmet-Teşvik

28 Tümad Madencilik San. A.Ş. Altın Madenciliği alanındaki yatırım ve yeni teknolojiler uygulama konularındaki Hizmet-Teşvik

29 Aksu Madencilik Sanayi A.Ş. Krom Madenciliği alanındaki yatırım ve yeni teknolojiler uygulama, konularındaki Hizmet-Teşvik

30 MTA Maden arama, sondaj ve uluslararası faaliyetleri nedeniyle Hizmet

31 Anagold Madencilik San. A.Ş. Çöpler Altın Madeninde sülfür cevherinden altın üretim alanında yatırım ve yeni teknolojiler konularında Hizmet

32 Cengiz Holding A.Ş. Mazıdağı’nda, madencilik, hidrometalurji ve gübre alanındaki yatırım ve yeni teknolojiler konularında Hizmet

33 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. Kazan Tabii Soda üretimi alanındaki yatırım ve yeni teknolojiler uygulama konularında Hizmet

34 Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Bakır Madenciliği alanındaki yatırım ve yeni teknolojiler uygulama konularında Hizmet

35 Mad.Y.Müh. Tuğrul ERKİN Ülke madenciliğine ve YMGV’na Yaptığı hizmetler nedeni Hizmet

36 Mad.Y.Müh. Zeki YAVUZTÜRK Ülke madenciliğine ve YMGV’na Yaptığı hizmetler nedeni Hizmet

37 Prof.Dr. Işık ÖZPEKER Vakıf yönetim kurulu üyesi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür

38 Alp GÜRKAN Vakıf yönetim kurulu üyesi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür

39 Prof.Dr. Erdoğan YÜZER Vakıf yönetim kurulu üyesi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür

40 Dr. H. Nijat GÜRSOY Vakıf yönetim kurulu üyesi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür

41 İsmet SİVRİOĞLU Vakıf yönetim kurulu üyesi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür

42 Cevdet ÖZÇEVİK Vakıf yönetim kurulu üyesi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür

43 Prof.Dr. Ekrem YÜCE Vakıf yönetim kurulu üyesi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür

44 Yener CANDER Vakıf, Ankara Temsilcisi olarak yapılan hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkılarından dolayı, Teşekkür
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Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) 
1. Olağan Genel Kurulu Toplandı

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Ülke ekonomisine güç veren belli başlı maden firmalarının 
iştirakiyle madencilik sektörünün ilk işveren sendikası olarak 
2018 yılı sonunda Ankara’da kurulan “Maden Sanayii İşveren-
leri Sendikası” 1. Olağan Genel Kurulunu 24 Mayıs 2019 Cuma 
günü Ankara-İlci Otel’de gerçekleştirdi.

Kısa adı MASİS olan sendikanın genel kurulu vesilesiyle bir 
araya gelen ülkemizin ciddi anlamda istihdam yaratan değer-
li maden sanayicileri sendikanın yönetim, denetim ve disiplin 
kurullarının seçimini gerçekleştirdiler. Aynı gün yapılan ilk yö-
netim kurulu toplantısında da üyelerin iş bölümü yapıldı.

İşçi-işveren ilişkileri bakımından Çalışma Bakanlığının resmi 
paydaşı olan MASİS yerli ve milli, katma değeri yüksek olan, 
ihracat rakamlarını yükselten, vergi gelirlerini arttıran, özellikle 
hükümetin de üzerinde önemle durduğu istihdam yaratan ve 
kendi ayakları üzerinde durup büyümeye çalışan maden sek-
törünü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

MASİS’in görevleri ise şu şekilde sıralanıyor;

• Toplu iş sözleşmelerinde üyelerinin yanında olmak, görüşme-
lerini kendisi yürütmek isteyen üyelere hukuki destek sağlamak,
• Çalışma hayatı, çevre duyarlılığı, İş sağlığı ve güvenliği, bilgi 
ve teknoloji konularında üyelerine destek vermek,
• Ülkemiz için stratejik önemi olan maden sektörünün ihti-
yaç duyduğu kanun ve yönetmeliklerin çıkarılması ve mevcut 
mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda faali-
yet yürütmek,
• Kuracağı uluslararası iş birlikler ile sektörü dünya çapında 
temsil etmek,
• Madenciliğin halk nezdindeki yanlış algısının kırılarak, ka-
muoyunun doğru bilgilendirilmesini ve aydınlatılmasını sağla-
mak, madenciliği her platformda doğru anlatmak, paydaşlarıy-
la iyi bir iletişim kurmak,
• Maden izinlerinin daha kısa zamanda alınabilmesi hususun-
da çalışmalar yapmak,
• Sektör firmalarının yaşadıkları sorunları yerinde tespit edip, 
irdeleyip isabetli bilgi ve çözüm önerileri oluşturmak ve ilgili 
kuruluşlara doğru şekilde iletmek, sorunların hızla çözülmesi-
ne katkı sağlamak,

• Alanımızdaki yenilikleri takip etmek ve alanında bir referans 
noktası haline gelmek için çalışmak.

Ülkemizin en önemli ve lokomotif sektörlerinden birisi olan 
maden sektörünün rasyonel düşünen iş adamlarını ve sana-
yicilerini bir araya getiren MASİS’in ortak akılla hareket etmek 
suretiyle çalışmalarını yürüteceği ve istişareye her daim önem 
vereceği, bu prensiplerle ülkemize ve iş dünyasına önemli kat-
kılarda bulunulmasının hedeflendiği öğrenildi. 

Masis Yönetim Kurulu
• Mehmet Naci İLCİ (İLCi Holding -İltaş AŞ) (Başkan)
• Anıl KOLOĞLU (KOLİN-Hidro-Gen AŞ) (Başkan Yardımcısı)
• Ferhat NASIROĞLU (FERNAS AŞ) (Başkan Yardımcısı)
• Veli DOĞAN (ÇALIK-Lidya Madencilik) (Başkan Yardımcısı)
• Mesut Serhat DİNÇ (LİMAK-Altınordu Madencilik AŞ) 
(Sayman Üye)
• Salih Selim ŞENKAL (CİNER-Park Termik AŞ)
• Ramazan YÖN (KOÇ-Demir Export AŞ)
• Oral SÖNMEZ (GÜRİŞ-Santral Madencilik AŞ)
• Tahir DENİZLİ (Taş Kütüphanesi Ltd. Şti)
Denetim Kurulu
• Mehmet ERTÜRK (Çayırhan Elektrik AŞ)
• Fuat BİRCAN (Bircan Mermer)
• Mehmet Faruk NAYIR (Betamer Mermer)
Disiplin Kurulu
• Cemaleddin Rüştü EREL (Holun Enerji AŞ)
• Handan ÖRS (Estaş Ltd. Şti)
• Cengiz KARAMAN (Karaman Doğaltaş Ltd. Şti)

30





www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2019

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

TÜMMER’in Yeni Başkanı İbrahim Alimoğlu Oldu
TÜMMER olağan Genel Kurulu 27 Nisan 2019 
Cumartesi günü, 52 üyenin katılımı ile Anka-
ra’da gerçekleştirildi. Divan başkanlığına Burdur, 
Bucak Ticaret Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçi-
koğlu, başkan yardımcılığına Oğuzhan Arslan, 
yazmanlığına ise Fahrettin Çağdaş seçildi.

Olağan Genel Kurulda İbrahim Alimoğlu başkan-
lığındaki tek liste oy birliği ile kabul edilirken, ön-
ceki Başkan Raif Türk Onursal Başkan ve önceki 
Başkan Vekili İhya Kangal Onursal Üye seçildi. 

Toplantıda söz alan Raif Türk altı yıl önce bu görevi devraldıktan 
sonra karşılaştıkları sorunların günden güne arttığını üç yıl önce 
de görevi yeniden devraldığında üç önemli başlıkları olduğunu, 
bunların maden sektörünün üst birliğini oluşturmada öncülük 
etmek, mermer kanun taslağı hazırlamak ve TÜMMER’i güçlendir-
mek olduğunu hatırlattı. Çeşitli zorluklarla birlikte üst birliği sağ-
lamada başarılı olduklarını aktaran Türk başta Enerji Bakanlığı ve 
MAPEG olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler geliştirdik-
lerini, faaliyet raporlarında da belirtildiği gibi bir ayaklarının sürekli 
kamu kurumlarında olduğunu ve sektörümüzü rahatlatmak için 
canla başla çalıştıklarını aktardı. 

“İlişkilerimizde samimi olduk ülke yararını hep önde tuttuk. 
Medya üzerinden eleştiri yapmamak için ayrı bir çaba harcadık. 
Evet, çok çalıştık. Çalıştık da çalışmamız her zaman lehimize so-
nuçlandı mı diye soracak olursanız maalesef hayır derim. Ener-
jimizin büyük kısmını MAPEG çalışmalarına ayırdığımız halde 
son Maden Kanunu değişikliğinin mevcut haklarımızı da alıp 
götüren bir kanun olması her şeyi net bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Bu gidiş değişmese STK’larımızın düşecekleri duru-
mu da varın sizler hayal edin.” diyerek endişelerini dile getiren 
Türk konuşmasında görevde olduğu süre zarfında mevzuatlar-
daki değişikliklere ve yeniliklere dikkat çekti:

Maden Kanunu: Son dönemde toplam 9 kez değişiklik yapıldı. 
(17.6.2016, 7.9.2016, 27.1.2017, 27.5.2017, 5.12.2017, 27.3.2018, 
9.7.2018, 9.7.2018, 28.2.2019)
Maden Yönetmeliği: 21.9.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetme-
lik: 23.5.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. 1 kere değişiklik yapıl-
dı. (16.2.2019)
UMREK Hakkında Yönetmelik: 26.7.2017 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 1 kere değişiklik yapıldı. (29.12.2017)
TÜVEK Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği: 
21.7.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.
Maden Sahaları İhale Yönetmeliği: 21.9.2017 tarihinde yürürlü-
ğe girdi.
YTK’lar ile İlgili Yönetmelik: 3.6.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
Mera Kanunu: Toplam 9 kere değişiklik yapıldı. (26.4.2016, 
8.3.2017, 5.12.2017, 10.3.2018, 28.4.2018, 9.7.2018, 26.10.2018, 
10.12.2018, 18.1.2019)

Mera Yönetmeliği: 31.7.1998 tarihinde yürürlüğe girdi. Nisan 
2016’dan bu yana değişiklik olmadı.
ÇED Yönetmeliği: 3 kez değişiklik yapıldı. (Ekoloji Derneği da-
vasından dolayı yapılan bu değişiklik madencinin menfaatine-
dir) (26.05.2017, 14.06.2018, 19.04.2019)
Çevre İzin Lisans Yönetmeliği: 1 kez değişiklik yapıldı. 
(21.09.2016)
Orman Kanunu’nun 16’ncı Madde Uygulama Yönetmeliği: 2 
kez değişiklik yapıldı. (21.01.2017, 06.07.2018)
İş Yeri Açma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik: 4 kez değişiklik ya-
pıldı. (03.01.2017, 21.01.2017, 30.03.2017, 19.04.2019)
Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: 1 kez 
değişiklik yapıldı. (18.11.2017)
Maden Atık Yönetmeliği: 1 kez değişiklik yapıldı. (16.07.2016)

Raif Türk görevi süresince Yönetim Kurulunu oluşturan çalışma 
arkadaşlarına ve başta TÜMMER Genel Sekreteri Esin Ozgan 
olmak üzere güçlü profesyonel kadroya gösterdikleri çaba ve 
uyum için şükranlarını sunarak konuşmasına son verdi. 

Genel Kurul’da söz alan TÜMMER’in yeni başkanı İbrahim Alimoğ-
lu ise sektörümüz için hayati önem taşıyan ve kanun yapıcılar 
arasında bulunan TÜMMER’in Olağan Genel Kurulunun birlik ve 
beraberlik içerisinde olmasından dolayı memnuniyetini dile ge-
tirerek söze başladı. 

TÜMMER’in gerek Ege İhracatçı Birlikleri gerek İstanbul İhracatçı 
Birlikleri gibi sektörümüzün en kuvvetli meslek örgütleriyle bir-
likte dernek, cemiyet ve sanayicilerimizin kabul ettiği en büyük 
lokomotif STK olduğunu vurgulayan Alimoğlu tek liste ile aday 
oldukları yönetimin kabulü için tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan olarak naçizane talebini de ileten Alimoğlu; bazı iller-
de mesleği temsilen birden fazla dernek bulunduğunu, TÜM-
MER’in bunların hepsini kucaklamak istediğini ama bunun 
mümkün olamadığını, bu yüzden de birden fazla dernek olan 
illerdeki dernekleri, TÜMMER’in ana prensibi çerçevesinde tek 
çatı altında görmek istediklerini bildirdi. 

Sayın Alimoğlu’na Madencilik Türkiye Dergisi olarak görevinde 
başarılar ve kolaylıklar dileriz. 
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Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı’nın 
Üçüncüsü İstanbul’da Gerçekleştirildi

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Yerli temiz kömürün geleceğini tartışmak üzere Kömür Üretici-
leri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Temiz 
Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı, 18 Nisan 2019 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Çalıştay ve Fuar’ın açılışına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fa-
tih Dönmez canlı video bağlantısıyla bağlanırken Fuar’ın açılı-
şını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, 
Dünya Kömür Derneği Politikalar Yöneticisi Liam Mchugh ve 
KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız yaptı.

Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nda yerli kömür 
üretimini destekleyen kurumlar ödüllendirilirken ICCS 2019 
Ödülleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat 
Cansız ve KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız tarafından 
sahiplerine verildi.

Etkinliğe canlı video bağlantısıyla bağlanan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalıştay’ın üçüncüsünün 
yapılmasını ve daha da önemlisi sürdürülebilir olmasını çok 
önemsediğini belirtirken sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kömür 
dünyada 200 yıldan daha uzun süredir kullanılıyor ve bugün bile 
halen dünyanın en gelişmiş ülkelerinin enerji portföylerinde kö-
mür ilk sırada. Bizim de yerli kömürden vazgeçmeye hiç niyetimiz 
yok. Enerjide ithal girdi oranımız halen yüksek. Bu nedenle enerji 
arz güvenliğimiz için, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için kömür 
kritik bir role sahip. Gerek kamu gerekse de özel sektörümüzün 
inancı ve desteği sayesinde yerli ve yenilebilir kaynaklardan elekt-
rik üretimimiz yüzde 55-60 arası bir banda oturmaya başladı. 
Mart sonu itibariyle yerli kömürden elektrik üretim rakamımız 
yüzde 16,2 seviyesinde ancak yerli kömürde sahip olduğumuz 
potansiyeli göz önüne aldığımızda bu oranı daha da yukarılara 
çekmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yerli kömürde 5 bin 
MW ilave kurulu gücü devreye alarak enerji portföyümüzdeki pa-
yını daha da yukarılara çekeceğiz. Öte yandan cari açığımızın ka-
panmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. 1000 MW kapasite-
ye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık 
üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp 
doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da 
cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 280 milyon dolarlık 
bir katkı sağlayacak.”

Afyon, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Tekirdağ gibi 
önemli havzalarda yeni kömür rezervleri keşfettiklerini ve ge-
çen yıl 101,5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirerek Cum-
huriyet  tarihi rekoruna imza attıklarını söyleyen Fatih Dön-
mez, bu artışta son yıllarda artan sondaj faaliyetlerinin büyük 
payı olduğunu, MTA’nın geçtiğimiz yıl 1,5 milyon metre son-
daj yaparak bu alanda önemli bir başarı yakaladığını bildirdi.

Güvenli madencilik için yaptıkları çalışmalardan da bahseden 
Dönmez: “Madenlerimizi risk derecelerine göre 3 gruba ayırdık ve 
denetim sıklığımızı artırdık. Geçen yıl 8 bin 88 maden sahasında 
11 bin 95 ocağı denetledik. Denetimler sonucu 2 bin 500 maden 
sahasının faaliyetlerini geçici olarak durdurduk. Denetim sayımı-
zı bu yıl 9 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”

Dönmez: “Kömürle ilgili ne yazık ki gerek iletişim eksikliği gerek-
se de belli grupların yürüttüğü algı operasyonları nedeniyle kara 
propaganda yürütülmektedir. Kömüre dair ortaya atılan pek çok 
iddia hala geçtiğimiz yüzyılın parametreleriyle ifade edildiği için 
bu konuda ne yazık ki kamuoyunda bir zihin karmaşası yaşan-
maktadır. Oysaki kömür sektörü bugün teknolojiye yaptığı yoğun 
yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı hem de verimlili-
ğin artırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladı. Bizler milletimi-
zin kaynaklarını her ne pahasına olursa olsun çıkaralım anlayışı-
na karşıyız. Kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan, çevresel 
sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkaracağız. 
Santrallerin, yatırımların, karın, zararın elbet bir ömrü, maliyeti 
var ama çevrenin maliyeti yok. Çevresel tahribatların geri dönüşü 
neredeyse bir nesil sonra telafi ediliyor. O nedenle bu konuya yük-
sek ihtimam gösteriyoruz.”

Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti: “2019 sonuna kadar 
eski nesil santrallerin bacalama ve filtreleme sistemlerinin değiş-
mesi için üreticilerimizle daha önceden mutabık kalmıştık. Yeni 
nesil santrallerimizi ise en ileri teknolojiyle, doğal dengeyi bozma-
dan ve minimum emisyon değerleriyle inşa edeceğiz. Çayırhan 
bunun en güzel örneklerinden biri. Gerçekleştirdiğimiz ihalede 
belirlenen hava kalite sınır değerleri Avrupa Birliği tarafından ka-
bul edilen sınırların da altındaydı.”

Enerji arz güvenliği ve maliyetler açısından yerli kömürün te-
miz ve maksimum verimlilikte enerji üretimindeki payını artır-
mak için yapılması gerekenleri tüm taraflarla bir araya gelerek 
tartışmak üzere bu yıl Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve 
Fuarı’nı düzenlediklerini belirten KÖMÜRDER Başkanı Gökalp 
Büyükyıldız, desteklerinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez’e teşekkür etti.

Yerli kömür üretiminin artması ve enerjideki payının yüksel-
mesi ile ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturu-
lacağını söyleyen Büyükyıldız, bu konuda Milli Enerji ve Maden 
Politikası’nı KÖMÜRDER olarak da desteklediklerini açıkladı. 
Büyükyıldız, son 10 yılda bu politika sayesinde kömür rezervi-
nin 19 milyar tona yükseldiğini bildirdi. 

Türkiye coğrafyasının jeolojik ve tektonik koşullarına göre ma-
den sahalarındaki işletme zorlukları dikkate alınarak bölgesel 
bir modelleme yapılması gerektiğini açıklayan Büyükyıldız, ya-
tırım teşviklerinin havza esaslı olması gerektiğini de belirtti.
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Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve 
Sergisi (IMCET 2019) Başarıyla Tamamlandı 

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Türkiye’nin en büyük madencilik etkinliklerinden birisi olan 
Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), 16-
19 Nisan tarihleri arasında Antalya’da başarıyla tamamlandı. 
Çeşitli ülkelerden uzmanların, bilim insanlarının ve sanayicile-
rin oluşturduğu geniş bir platformda, madencilik alanındaki en 
yeni teknoloji ve üretim yöntemleri tartışıldığı Kongre sırasın-
da düzenlenen sergide de dünyanın önde gelen makine, ekip-
man ve teknoloji üreticileri yer aldı.

Kongre süresince; madencilikle ilgili sorunlar, çözüm öneri-
leri, madenciliğin sürdürülebilirliği bilimsel, teknik boyutları 
ve toplumsal yansımaları ele alındı. Ayrıca, günümüzün yeni 
ürünleri, donanımları ve teknolojik gelişmeleri sergilendi, top-
lumsal ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

1969 yılında çok mütevazı koşullarda başlayan kongre 2001 yı-
lında uluslararası alana taşınmış, her kongrede yurt içinden ve 
yurt dışından değerli uzmanların, bilim insanlarının, sanayicile-
rin ve teknoloji üreticilerinin verdiği bilimsel ve teknik destekle 
dünya çapında bir kongreye dönüştü. 

Bu yıl 50. yılında olan Kongre gala yemeği, kokteyl, poster sunum-
lar, geniş bir sergi alanı, özel seminerler, paneller ile zenginleşti-
rildi. Özellikle açılış günü Prof. Dr. Hakan Benzer moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilen ve AusIMM’s Yönetim Kurulu Üyesi Diana 
Drinkwater, Mandela Mining Precinct Şirket Yöneticisi Alastair 
MacFarlane, Dünya Madencilik Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Jacek Skiba ve Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yük-
sel’in panelist olduğu “Madencilik Sektörünün Geleceği ve Mes-
lek Örgütlerinin Rolü” başlıklı panel ilgiyle takip edildi. 

Daha sonraki günlerde ise kongre genelinde; Teknoloji, Geleceğin 
Madenciliği, Enerji, Kömür, Maden Ekonomisi, Cevher Hazırlama, 
Madencilikte Teknolojik Uygulamalar, Madencilikte Eğitim, Öğüt-
me, Sınıflandırma, Kaya Mekaniği, Patlatma, Kırma, Jeoistatistik, 
Susuzlandırma, Madencilikte Çalışma Yaşamı, Maden Ekonomisi, 
Maden Arama, İşçi Sağlığı - İş Güvenliği, Karakterizasyon, Şev Stabi-
litesi, Madenciliğin Modernizasyonu, Optimizasyon, Madencilikte 
Yaşam Döngüsü, Flotasyon Teknolojisi, Sürdürülebilir Madencilik, 
Havalandırma, Çevre, Üretim, Doğal Taşlar, Endüstriyel Hammad-
deler, Maden Planlama başlıklarında pek çok bildiri sunuldu. 
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Uluslararası Bor Sempozyumu 
Nevşehir’de Tamamlandı

UMREK Kodu 3. Tanıtım Toplantısı 
İstanbul’da Gerçekleştirildi

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

“Bor, Ülkesinde Bilgi ve Teknoloji ile Buluşuyor” sloganı ile ma-
dencilik ve kimya sektörlerini bir araya getiren BORON2019 
Sempozyumu 17-19 Nisan 2019 tarihlerinde Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Kongre Merkezinde başarı ile tamam-
landı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de 
katılımı ile açılışı yapılan sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından 
600’ün üzerinde katılım sağlanırken, 13 farklı başlıkta, 46 otu-
rumda 31 davetli konuşmacı bilgi birikimi ve çalışmalarını 241 
adet bildiri ile katılımcılarla paylaştı.

Sempozyum süresince Türkçe ve İngilizce yapılan sunumlar 
için 5 ayrı salonda anında (simultane) çeviri yapılırken katılımın 
ve ilginin yüksek olduğu Sempozyum’un her üç yılda bir yapıl-
masının yanı sıra özellikle sağlıkta bor uygulamaları, tarımsal 
uygulamalar, metalurji ve malzeme gibi alt başlıklarda her yıl 
tematik toplantıların düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni-
versitesi işbirliği ile düzenlenen sempozyumda öne çıkan baş-
lıklar ve konular kısaca aşağıdaki gibi oldu:

Bor Pazarı, Ekonomisi ve Politikaları, Jeoloji, Madencilik, Cev-
her Hazırlama, Metalurji ve Malzeme, Bor Kaplama Teknolojile-
ri, Bor Kimyasalları, Organabor ve Borlu Polimerler, Borlu Cam, 

Fiber ve Kompozit Malzemeler, Borlu Yapı Malzemeleri ve Bor-
lu Emprenye Kimyasalları, Borlu Boya ve Yanmaz Malzemeler, 
Bor ve Enerji, Bor Geri Kazanımı ve Çevre, Sağlık, Tarımda Bor 
Uygulamaları.

Sanayinin tuzu, yeniliklerin elementi BOR, farklı özellikleri 
nedeni ile ahşap emprenyeden, inşaat/yapı malzemele-
ri ve seramik sektörüne; insan sağlığı ve temizlikten tarım 
sektörüne; metalürjiden, uzay ve havacılık sektörüne kadar 
sanayinin 250’den fazla alanında az ya da çok miktarda kul-
lanılmaktadır. 

UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama 
Komisyonu) kodu tanıtım toplantısı 15 Mayıs 2019 tarihin-
de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi A 
Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Maden şirketle-

ri, kamu kurumları, STK’lar, akademik camia ve öğrencilerin 
ilgi gösterdiği ve UMREK, YERMAM (Yerbilimleri, Maden ve 
Metalurji Profesyonelleri Birliği) ve MJD (Maden Jeologları 
Derneği) başkan ve üyelerinin de katıldığı toplantıda UM-

REK ve YERMAM’ın kuruluş amaçları, yapısı ve 
misyonları, ekonomik maden aramacılığı, ma-
den aramacılığında UMREK koduna göre kalite 
güvencesi ve kontrolü (AQ/QC) uygulamaları, 
madencilik ve finans konularında sunumlar ger-
çekleştirildi.

MAPEG Genel Müdürü V. Mehmet Bıçkıcı, MAPEG 
Genel Müdür Yardımcısı Uğur Salih Uçar, UMREK 
Üyesi Prof. Dr. Atiye Tuğrul, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Mühendislik Bölümü Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Bilgin, UMREK Üyesi Kadem Ekşi, YER-
MAM Başkanı Halit Semih Demircan, MJD Baş-
kanı Ahmet Şentürk, YERMAM Yönetim Kurulu 
Üyesi Nuri Ceyhan ve TÜMAD Madencilik Genel 
Müdürü Hasan Yücel birer konuşma yaptılar. mapeg.gov.tr
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Tüfekçioğlu Kauçuk Makina ve 
Madencilik AŞ, Kazakistan’da, 
Kazakhmys, Zhezkazgan Bakır 
Flotasyon Tesisi’nin flotasyon 
selülleri yenileme ihalesini, kali-

te, performans ve fiyat konusunda dünya devlerini geride bı-
rakarak kazandı. İhale kapsamında 20 adet 50 m3‘lük TK50 oto-
matik selüller ve yardımcı üniteleri ile birlikte 2 adet 50 m3‘lük 
kondüsyoner ve 3 adet, her biri 9350m3/saat debili blower 
bulunuyordu.

Tüfekçioğlu AŞ’nin bu başarısında, 2015 yılında aynı tesiste de-
neme amaçlı montajı yapılan 8 adet 20 m3‘lük TK20 selüllerinin 
Mart 2019’a kadar 20.033 saat sorunsuz çalışması rol oynadı.

Şirketin Genel Müdürü Bülent Tüfekçioğlu’nun ihale hakkında 
şu sözleri dile getirdi:

“Kazakistan gibi büyük bir maden ülkesinde iş yapmak şirketimi-
zin geleceği için çok önemli olduğundan bütün gücümüzle ça-
baladık ve başardık. Mutluyum… Yükümüz arttı, zira devamını 
getirmek zorundayız.

Tüfekçioğlu Kauçuk AŞ Kazakhmys - Zhezkazgan 
Bakır Flotasyon Selülleri Yenileme İhalesini Kazandı

Türkiye’nin doğusunda yani Asya’da iş yapmak Batı’dan farklı. Karar 
süreçleri insanı bezdirecek kadar uzun ve yeni bir şirkete güven duyun-
caya kadar sizi zorluyorlar. Siz kendi kalitenize güveniyorsanız, sonun-
da testlerden başarıyla geçip onların da güvenini kazanıyorsunuz.”

Şirketin Teknik Danışmanı Prof. Dr. İrfan Bayraktar ise konuyla 
ilgili olarak; “Bülent Bey’in azmi ve iyimserliği sayesinde motivas-
yonu hiç azalmadı. Yılmadı ve başardı. Umarım bundan sonra 
Kazakistan’da daha büyük işlere de imza atacak.

Başka bir bakış açısından da bu ihale gösterdi ki AR-GE, eninde 
sonunda meyve veriyor. Tabii Sanayi-Üniversite işbirliği işin ol-
mazsa olmazı…” 

tk.com.tr

ŞIRKET HABERLERI

Kazakistan KazakhmysArnavutluk Spac Cu-Zn Tesisi için Sevkiyat

Tank Selül İmalatları
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Boehlerit Türkiye Müşterileri ile Avusturya’daydı
Gebze Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki fabrikasında talaşlı 
ve talaşsız imalat endüstrisine 
kullanılan sert metalleri üreten 
Boehlerit Türkiye, müşterileri-

ni Avusturya’daki merkez firmasında ağırladı.

Düzenlenen gezide müşteriler üretim standartlarını yakından 
inceleme fırsatı yakalarken hafta sonu boyunca güneşli bir 
havada Avusturya gezisinin de tadını çıkardılar.

Boehlerit Global Pazarlama Müdürü etkinlikteki açılış konuş-
masında şunları dile getirdi;

“Dünya üzerinde 800 çalışanla dört üretim tesisine sahibiz ve her 
yıl ciromuzun yüzde 5‘ini olmazsa olmazımız olan AR-GE çalış-
malarına ayırıyoruz. Türkiye’deki merkezimiz Boehlerit Türkiye, 
52 yıldır iç pazara sunduğu hizmetlerin yanı sıra İstanbul Boğa-
zı’ndan 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir ve grubumuzun 
ikinci önemli üretim merkezi konumundadır.

Kurulduğumuz günden bu yana ağır sanayiye uygun sert me-
tal ürünler üretiyor ve başta havacılık olmak üzere otomotiv, 
savunma, tekstil, ahşap ve hijyen ürünleri imalatına yönelik bir 
çok farklı sektöre hizmet veriyoruz. Siz değerli müşteriler, aslın-
da her gün, doğrudan olmasa bile Boehlerit’in dokunduğu bir 
ürünle karşılaşıyorsunuz. Kullandığınız otomobili, bindiğiniz 
uçağı veya kullandığınız herhangi bir şeyi düşününce diyebiliriz 
ki: Boehlerit’le karşılaşmadan geçirdiğiniz tek bir gün bile yok.”

ŞIRKET HABERLERI

Programın devamında müşterilere takım ömrünü uzatan tor-
nalama ve frezeleme yöntemleri hakkında teknik seminerler 
verilirken seminer esnasında paylaşılan teorik bilgilerin geçer-
liliği, tesisin teknoloji merkezinde gerçekleşen demo kesimler 
ile gözler önüne serildi. 

Tüm Üretim Merkezi Gezdirildi
Elbette en büyük üretim tesisi olan Kapfenberg’teki fabrikanın 
kapıları, Boehlerit Türkiye müşterilerine açıldı. Toz karbürün 
yüksek teknolojili pres tezgahlarında form verilmesi, ön sinter 
ve son sinter aşamaları, yüzey taşlamasının ardından son ha-
line kavuşması, kalite kontrol süreçleri müşteriler tarafından 
bizzat gözlemlendi. Boehlerit’in 250 farklı reçetede toz karbü-
rü merkez fabrikasında kendisi üretiyor olması müşterilerin ilgi 
odağı oldu. 

Boehlerit Kapfenberg’te ayda yaklaşık 150 ton karbür üretimi 
gerçekleşiyor ve buradan dünyaya dağıtılıyor.

Boehlerit Ekibinden Türk Müşteri Grubuna 
Sürpriz Aktivite
Seminerler ve fabrika gezisinin ardından Spielberg’deki 
Formula 1 yarışlarının yapıldığı Red Bull Ring‘e götürülen 
müşteriler, temiz ve güneşli havada gerçekleşen gezinin 
ardından Go-kart yarışları ile hızlı sürüş keyfinin tadını çıkar-
dılar. Bunun yanı sıra müşteriler F1 yarışlarında önemli bir 
yere sahip olan tekerlek değiştirme tekniklerini deneyimle-
yerek keyifli anlar yaşadılar.

Avrupa'nın En Önemli Sanat ve Kültür 
Merkezlerinden Biri Olan Viyana Gezisi
Gezinin ikinci etabında rehber eşliğinde panoramik şehir turu 
gerçekleştirildi ve Viyana tarih ve kültürünün en değerli özel-
likleri anlatıldı. Akşam yemeklerinde ise Viyana’nın en ünlü ve 
köklü restoranlarında zengin Avusturya mutfağının özel spesi-
yalleri müşterilere sunuldu. 

boehlerit.com.tr
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Goulds Water Technology (GWT) Endüstriyel 
Uygulamalar ve Su Projeleriniz İçin Tek İhtiyacınız

Boehlerit Türkiye İzmir Mermer Fuar’ına Katıldı
Modern hayatın dekoratif öğe-
si doğal taşların ve blok mer-
merlerin çıkarılması için sert 
metal üretiyoruz.

Dünyanın doğaltaş sektöründe en önemli buluşmalarından 
olan Marble Uluslarası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 27-30 
Mart tarihlerinde 25. kez kapılarını misafirlerine açtı. Türki-
ye’den ve dünyadan yüzlerce firmanın ve sektör temsilcisinin 
katıldığı fuarda, Türkiye’nin ilk ve tek sert metal üreticisi Boeh-
lerit Türkiye mermer ocaklarında kullanılan sert metal ürünle-
rini sergiledi.

Ülkemiz 120 çeşit desen ve renk çeşitliliği ile dünya mermer 
ve doğal taş rezervinin %40’ını topraklarında barındırmaktadır. 
Aynı zamanda 2 milyar dolar ile en fazla mermer ihracatı ger-
çekleştiren ülke konumundadır. Boehlerit Türkiye, ülkemizin 
bu zengin rezervlerinden blok mermerlerin çıkarılmasını sağ-
layan kollu kesme makinalarında kullanılan sert metal uçları 
üreterek ülke sanayisine hizmet etmektedir.

52 yıldır Türkiye’de üretim yapan Boehlerit Türkiye’nin fuarda 
sergilediği uzun ömürlü ve yüksek verimlilik sağlayan kesici 
uçlarının yanında geniş ürün yelpazeli yerli aşınma parçaları 

kataloğu da sektörün önde gelen profesyonellerinin ilgi odağı 
oldu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki modern fabrikası ve 
yüksek üretim kapasitesiyle sanayiye hizmet sunan Boehlerit 
Türkiye, mermer ve madencilik endüstrisinin yansıra otomotiv 
endüstrisi, havacılık, boru sektörü, makina imalat sanayi, de-
mir-çelik endüstrisi ve dökümhaneler, kesici takım endüstrisi, 
tekstil sanayi, tarım, seramik ve tuğla endüstrisi, plastik ve ah-
şap sanayi gibi pek çok önemli sektörlere hitap etmektedir. 

boehlerit.com.tr
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Çalışmalarını küresel su tekno-
lojisi sağlayıcısı Xylem Water 
Solutions şirketi ortaklığı ile 
sürdüren Anadolu Flygt, Goul-

ds Water Technology ile müşterilerine en zorlu uygulamalar 
için tasarlanmış pompaları sunuyor.

Xylem bünyesinde operasyonlarını yürüten Goulds Water Te-
chnology, temiz su ve atık su hizmetleri için güçlü endüstriyel 
tasarım pompa ve kontrol cihazları üreten en yenilikçi firmalar-
dan biri olarak kabul edilmektedir. Yüksek kaliteli ürün gamı ile 
en iyi performansı sağlayan pompalar, değişken hız sürücüleri ve 
paket çözümler içerir. Bugün dünya genelinde su tedariği, su ve 
atık su arıtılması, endüstriyel ve kamusal uygulamalarda sağlam 
ve uzun ömürlü ürün yelpazesi ile alanında lider olan Goulds Wa-
ter Techology, 1848’de Seabury S. Gould’un pompa yapım işini 
satın alması ile Seneca Falls, NY, ABD’de yolculuğuna başladı.

Goulds Water Technology portföyü içindeki uçtan emişli tek 
kademeli santrifüj pompalar, yatay ve dikey çok kademe-
li pompalar, hidroforlar, büyük kapasiteli ayrılabilir gövdeli 
pompalar, kolon tip pompalar, türbin tip pompalar, hat tipi 
pompalar, dalgıç pompalar ve dalgıç derinkuyu pompalar 
bulunur. Müşterilerimizin uygulama isteklerine göre üretilmiş 

olan özel tasarım pompalar da dünya çapında pek çok uygu-
lamada kullanılır. Metalik gövdeli pompalar konusunda sayılı 
projelerden biri olan projeyi inceleyebilirsiniz.

Goulds Water Technology pompa testleri için dünyanın en ge-
lişmiş ve en büyük kapasiteli test standına sahiptir. 8 MW güce 
kadar değişken hıza sahip olan pompalar, tasarım devri azaltıl-
madan bu test merkezinde test edilebilmektedir.

Alanında Türkiye’de en çok tercih edilen firma olan Anadolu Fl-
ygt, konusunda en geniş ürün portföyüne sahip kuruluştur. Bir 
Xylem markası olan Goulds Water Techonology portföyündeki 
ürünlerin Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetlerini yürüten 
olan Anadolu Flygt, müşterilerine güvenilir çözümler sunuyor.

xylem.com
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FKK, Maden Sektöründe 1 Numara Olmayı Hedefliyor
1957 yılında Tayyip Altuncu ve Ahmet 
Avni Altuncu kardeşler tarafından ku-
rularak kauçuk sektöründe üretime 
başlayan FKK Güney Oto Lastik Takoz 
Sanayi, 1965 yılında otomotiv ve kam-
yon yedek parçaları, 1989 yılında ise 
maden sektörü için öğütme değirmen-
lerinin iç kaplamaları olan kauçuk astar 

ve lifterbarları üretmeye başladı. 30 yılda maden sektöründe kau-
çuk astar & lifterbar konusunda dünyanın en büyük üçüncü üre-
ticisi konumuna gelen firmanın hedefi dünyada 1 numara olmak.

Almanya’nın Münih kentinde her 3 yılda bir düzenlenen dün-
yanın en büyük maden ekipmanları ve inşaat makineleri fuarı 
olan bauma’ya Samsun’dan FKK da katıldı. Bu yıl 08-14 Nisan 
2019 tarihleri arasında gerçekleşen fuarı 200 ülkeden yaklaşık 
620 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. 614 bin metrekare 
alanda kurulan fuara Samsun’dan katılan iki firmadan biri olan 
FKK’nın standındaki maden ekipmanları büyük ilgi gördü.

Türkiye’den 190 firmanın katıldığı fuara, Samsun’dan katılan sektö-
rünün öncüsü FKK, 63 metrekarelik standıyla ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etti. bauma 2019 fuarına 7 kişilik ekiple katılan firmanın Yö-
netim Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, 2013 yılında ilk kez katıldıkları 
bauma’ya bu yıl üçüncü kez katıldı. Kauçuk astar & lifterbar ürünle-
rinin Türkiye’nin ve dünyanın maden sektöründe en yüksek üretim 
kapasiteli işletmelerinde çalıştığını dile getiren Ufuk Altuncu, dün-
ya madencilik sektöründe global anlamda bilinen tek Türk yedek 
parça üreticisi olduklarını vurguladı. Altuncu, ürettikleri kauçuk 
değirmen astar ve lifterbarlar, değişik maden sektöründeki bilyeli 
değirmenlerin yanı sıra, SAG değirmenler, AG değirmenler, FGD 
değirmenler ve yıkama tamburlarında kullanılmakta olduğunu 
belirtti. Ayrıca çapı 3,5 metreden 11,5 metreye kadar olan maden 
öğütme değirmenlerinde astar & lifterbar proje tasarımı ve üretimi 
yapma kapasitesine sahip olduklarını belirten Altuncu, sergiledik-
leri ürünler için bauma fuarından yeni siparişler aldıklarını açıkladı.

Firmanın şu anda ikinci ve üçüncü kuşak yöneticiler tarafından 
yönetildiğini de dile getiren Altuncu, önümüzdeki 2 yıl içerisinde 
talebi karşılamak için Çorum OSB’de yeni bir fabrika açma planla-
rı olduğunu da belirterek, ‘’62 yıllık kauçuk işleme ve üretme bilgisi-
ne sahip bir firma olarak madencilik sektörüne sunmuş olduğumuz 
ürünler katıldığımız her fuarda büyük talep görüyor. bauma fuarın-
da, madenlerde kullanılan öğütme değirmenlerinin kauçuk astar ve 
liftebarlarını sergiledik. Ayrıca İstanbul’daki Tuzla Birlik OSB’de 4 bin 
metrekarelik fabrikamızda son teknoloji ile üretilen vulkollan, po-
liüretan forklift ve istif makinaları tekerleri de gelen ziyaretçiler ta-
rafından büyük ilgi gördü. Pazardaki mevcut talebi karşılamak için 
önümüzdeki süreçte Çorum OSB de 5. fabrikamızı açacağız.’’ dedi.

Afrika ve Güney Amerika Pazarından Büyük İlgi
FKK Güney Oto Lastik Takoz Sanayi ve Tic. AŞ’nin ürettiği tüm 
ürünlerin özellikle Afrika ve Güney Amerika’daki ülkelerin pa-

zarlarında büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekleyen Altuncu, 
‘’Ürünlerimize gösterilen ilgi nedeniyle bu pazarlara yönelik yeni pa-
zarlama teknikleri geliştireceğiz. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları çerçeve-
sinde yeni geliştirdiğimiz aşınmayı minimize eden özel bir hamurdan 
üretilen kauçuk değirmen astar ve lifterbarlarımız da Bauma Fuarı 
standımızda sergilenmiştir. Bu ürünlerimiz Afrika, Güney Amerika 
ve Ortadoğu pazarlarından büyük talep görmüştür.’’ diye konuştu.

Samsun’da biri 10 bin metrekare, diğeri 3 bin metrekare kapalı 
alan olmak üzere iki fabrikada üretim yapan FKK, Samsun te-
sislerinin yanı sıra, Çorum OSB’de 60 bin metrekare açık, 3 bin 
metrekare kapalı alanda üretimini sürdürüyor.

Bu üç tesisin yanı sıra FKK’nın, 2016 yılında açılan İstanbul Tuzla 
Birlik OSB’de 4 bin metrekare kapalı alan üzerinde üretim yapan 
dördüncü tesislerinde ise vulkollan ve poliüretandan mamul teker 
üretimi yapılmaktadır. Tuzla tesisindeki ürünler, genellikle büyük 
depolarda kullanılan istif makineleri ve forkliftler için kullanılıyor. 
Diğer taraftan Tuzla OSB tesisinde üretilen vulkollan tekerlerin bir 
kısmı da açık ocak ve yer altı maden işletmelerinde kullanılıyor.

Dünya Devleri ile İşbirliği
FKK, yapmış olduğu ticari işbirlikleri ile sektördeki değişilmez 
yerini 62 senedir korumakta ve geleceğe emin adımlarla ilerle-
mektedir. Alman Covestro firması ile yapmış olduğu antlaşma 
neticesinde dünyanın en dayanıklı poliüretanı olarak gösterilen 
vulkollanın Türkiye’deki tek yetkili üreticisi olan FKK, Amerikalı 
Carlisle Accella firmasının ürettiği TYRFIL poliüretan lastik dolum 
sistemlerinin Türkiye, Ukrayna, Fas, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, 
Gürcistan ve Bulgaristan’daki tek yetkili üreticisi konumuna geldi.

Çorum’daki tesisinde ağır hizmet araç lastiklerinin TYRFIL poliü-
retan dolum hizmeti sunan firma, özellikle ağır hizmet araçların-
da ve iş makinelerinde kullanılan lastiklerdeki patlama, yarılma, 
yırtılma, kesilme problemlerini tamamen sorun olmaktan çıkardı.

Dünya madencilik sektöründe bayrağımızı gururla dalgalandıran 
FKK, dünyadaki en önemli maden fuarlarında da ülkemizi temsil 
ediyor. FKK, bauma Fuarı’nın yanı sıra, bugüne kadar, Maden Tür-
kiye İstanbul, Las Vegas Minexpo, Mining World Moscow, MENA 
Mining Show Dubai, Quebec IMPC ve Mining World Central Asia 
fuarlarına katılarak dünyadaki marka bilinirliliğini güçlendirdi.

Bir Türk markasının madencilik sektöründe ilk defa potansiyel güç 
olduğunu gösteren FKK, önümüzdeki 2 sene içinde Şili, Güney Af-
rika, Avustralya ve Çin de gerçekleştirilecek maden fuarlarına da 
katılarak, hem ülkemizin madencilik sektöründe bir güç olduğu-
nu vurgulayacak, hem de portföyüne yeni müşteriler ekleyecek.

Dünya madencilik sektöründe bilinen en önemli 3 yedek parça 
markasından biri olmanın gururunu yasayan FKK, önümüzdeki 
dönemde gerçekleştireceği yeni yatırımlarla dünyada kendi 
sektöründe 1 numara olmayı amaçlıyor.  fkk.com.tr
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Canada’s clean technology industry is playing a critical role in 

customized, and proven technologies and services. 

and reliable solutions, Canadian companies are supplying 
mines with solutions to reduce carbon emissions and diesel 
consumption in all major mining centres including South 
America, Africa, Asia and North America.

The world’s mining companies are looking to Canadian clean 
technology solutions to address current business pressures to 
control costs, secure power reliability, reduce carbon emissions 
and build social license to operate. Recent commodity price 
recoveries have placed mines in a better financial position to 
address these strategic concerns. 

key attributes that make them attractive to mining and 
technology partners: international experience, expertise 
working in remote locations, access to funding and testing 

solutions. 

Collaboration with indigenous partners and surrounding 
communities is a core strength of Canadian companies. 
Clean energy projects for mines that include a direct 

by attracting development and multilateral banks.

Canadian companies like Hatch, Pace Technologies and 
WSP, have led on landmark renewable energy and storage 
projects for global mines. Canadian companies are also 

products and services for mines. 
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FlexiROC T35 ile Çetin Barajı’nda 
Sınırları Zorlayan Uygulama

Türkiye’nin önemli projelerinden biri olan Çetin Barajı ve HES Projesi’nde 
BSM İnşaat tarafından kullanılan Epiroc FlexiROC T35’ler, 

projenin hızlı ilerlemesine katkıda bulunurken, şevlerde gerçekleştirdikleri 
40 metreye kadarki yatay delgi işlemleriyle de fark yaratıyor. 

Ülkemizin zor coğrafyala-
rından ve zorlu zemin yapı-
larından birinde, Siirt ilinin 
Şirvan ilçe sinde bulunan, 

Limak Enerji’ye ait Çetin Barajı ve HES Projesi’nde faaliyet 
gösteren BSM İnşaat’ın Yönetim Ku rulu Başkanı Bekir Sal-
gıntaş böylesine büyük ve önemli proje lerin, en iyi makine 
ve ekipmanlarla sürdürülebileceğini ve bu projede kullan-
dıkları FlexiROC T35’in kendilerine çok önemli avantajlar 
sağladığını belirtiyor. 

Salgıntaş, Epiroc kaya delici makinelerle tanışmasını anlatır-
ken şu ifadeleri kullanıyor: “Büyük bir konsorsiyum bünyesinde 
Yozgat – Sivas arasında inşa edilen hızlı tren projesinde kulla-
nılmak üzere (farklı bir marka) kaya delici makine aldık ve aldı-
ğımız bu makineden iyi verim elde edemedik. Ardından başka 
bir markanın kaya delici makinesi ile çalışmalarımızı yürütme-
ye karar verdik ancak ilerleyen süreçte o makinenin de perfor-

mansından memnun kalmadık. Yaşadığımız memnuniyetsiz-
liklerin ardından İsveç’ten ikinci el bir ROC D7 aldık. Aldığımız 
makine 9-10 yaşlarında olmasına rağmen, proje boyunca işini 
başarıyla yaptığı gibi, arıza da çıkarmadı, hiçbir problem yaşa-
madık. Yozgat – Sivas hızlı tren projesini bu makineyle  bitirip 
proje bitiminde makineyi başka bir firmaya kiraladık. Böylece 
makineye verdiğimiz parayı amorti ettiğimiz gibi, bir de üstüne 
para kazandık. Aldığımızda 9-10 yaşında olan makinenin; hem 
projeyi duraklamadan başarıyla tamamlamıza, hem de yatırım 
maliyetimizi çıkarıp üstüne de para kazanmamıza oldukça bü-
yük bir faydası oldu. Biz de Epiroc ile gerçek anlamda tanışmış 
olduk. ”

Çetin Barajı’nın zorlu zemin yapısından da bahseden Salgın-
taş,  “Bölge, Bitlis karmaşığı diye adlandıralan, çalışması en zor  
zemin yapılarından birine sahip. ROC makine lerin amacı kaya 
delmek ama delinen formasyon kaya değil de kil olursa veya 
kayadan kile kilden kayaya geçişler olur sa; makinenin perfor-
mansı, gücü, dayanımı tam da bu noktada önem kazanıyor, ön 
plana çıkıyor. Biz bu proje için satın aldığımız iki adet FlexiROC 

T35’i de bu zorlu şartları düşünerek aldık. Amacımız bu-
rada yap tığımız şev destekleme çalışmalarını en 

iyi ve kesintisiz şekilde yapmak tı. FlexiROC 
T35’in yaklaşık 8 metreye kadar 

çıkabilen bom özelliği sa-
yesinde istediğimiz delikleri 
kusursuzca açabildik. Bu sa-
yede işimiz oldukça hızlandı.” 
ifadelerini kullandı. 

Makine alımı sırasında; 
yapacakla rı işte fark yara-
tacaklarına emin oldukla-
rından dolayı FlexiRoc T35’i 
özellikle tercih et tiklerini de 
belirten Salgıntaş, “FlexiROC 
T35’ler, adlarından da anlaşı-
labileceği gibi, “flexible” yani 
esnek (çok amaçlı) olarak 
kullanılabiliyor. Bu makine-
ler, projenin neredeyse jokeri 
konumunda diyebili rim. Ma-
kineleri, şev işlerinin yanında 
boş zamanlarda taş ocağın-
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FlexiROC T35’in rakip-
lerine göre en büyük 
avantajı özellikle bu 
proje özelinde yatay 
delgideki hızı, 40 met-
reye kadar yatay del-
me işleminin sorunsuz 
gerçekleştirmesi (Nor-
malde ibobulonlar 
12 – 13 metreye kadar 
yapılmaktadır) oldu 
diyebiliriz. Tabi ki bu-
rada Epiroc kalitesi ve 
tabancısının gücü ön 
plana çıkıyor. Ayrıca 
makinenin torku da 
burada sözü edilmesi 
gereken konulardan 
bir tanesidir diyebili-
rim. FlexiROC T35 nor-
malde dikeyde kaya 
delmek için yapılmış 
bir makine olsa da 
bomu sayesinde dar-
beli ve dönmeli olarak yatay delgi de yapıyor. Yatay delgi de 
makinenin bomunu yaklaşık 8 metre havaya kaldırıp bulon 
çakabildik.” 

FlexiROC T35’in yatay delgi özelliğine ve bu projede yap-
tığı işlere dikkat çeken Epiroc Yerüstü Deliciler ve Sondaj 
Makinaları Bölüm Müdürü Akay Hökelek, “Diğer delici ma-
kineler gibi genel olarak Epiroc deliciler de açılı yada dikey 
delikler delmek için tasarlanmış makinelerdir. Ülkemizde 
makinelerimizin kullanımında buna benzer çarpıcı çalış-
malar zaman zaman oluyor. Bu da bizim makinelerimizin  

da zemin delgilerinde kullanıyoruz. Hiç boş kalmıyorlar. Ayrıca 
bu maki nelerin uzun bom yapısı sayesinde daha yükseği delebi-
liyor, kar maşık zeminlerde, kötü ze minlerde rahatlıkla işlerimizi 
halledebiliyoruz. FlexiROC T35’leri bu yüzden tercih etmiş tik ve 
bizi yanıltmadılar hatta fazlasıyla da memnun ettiler.” şeklinde 
konuştu. 

BSM olarak bünyelerinde bir adet 2001 model Atlas Copco 
ROC D7, 2 adet 2018 model Epiroc FlexiROC T35, 1 adet de tü-
nel inşaatlarında kullandıkları Atlas Copco Jumbo 282’ye sahip 
olduklarını belirten Salgıntaş, BSM olarak 2017 yılı Temmuz 
ayında Çetin Barajı’nda çalışmaya başladıklarını ve 2019 yılı 
sonuna kadar yani baraj gövdesinin bitimine kadar çalışacak-
larını belirtiyor. 

Bu projede FlexiROC T35’i standart kullanım amacının dı-
şında kullandıklarını belirten Salgıntaş, makinenin “joker” 
özelliğinin burada ortaya çıktığını ve yatay delgi işlerinde 
de makineyi rahatlıkla kullanabildikleri söyledi. Salgıntaş, 
FlexiROC T35 ile gerçekleştirdikleri yatay delgi çalışmalarını 
şu şekilde anlattı: “Çetin Barajı Projesi’nde baraj gövdesinin 
kazısı sağ sahil ve sol sahil olarak ayrılır. Biz sağ sahilin ze-
mininin çok yumuşak olmasından dolayı oldukça yoğun bir 
enjeksiyon ile ilerliyorduk. Ancak sağ sahile göre nispeten ka-
yaç yapısı daha iyi olan sol sahilde gerçekleştirdiğimiz çalış-
malar da ise dibe indiğimizde hiç beklemediğimiz bir heyelan 
meydana geldi. Ondan sonra halatlı sisteme geçtik. Çok ciddi 
metrelerde önemli delikler açtık. FlexiROC T35 ile 32-33 met-
re ibobulonlar deldik. 40 metreye kadar ibobulon deldiğimiz 
oldu. Bu projede en zorlandığımız kısımlarda yanımızda Flexi-
ROC T35 vardı ve zorlukları aşmamıza çok yardım etti. Bizim 
ibobulonla 40 metreleri delmemizde bu makinenin inanılmaz 
faydası oldu. Başka bir makine ile denesek bu çalışmada aynı 
verimi alamazdık. Bu projede yaptığımız çalışma ile de maki-
nenin yatay delgi becerisi oldukça ön plana çıktı. 

Bekir Salgıntaş 
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United. Inspired.

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

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

üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan 

performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.
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farklı uygulamalarda kullanım esnekliğini, rahatlığını, kulla-
nışlılığını ve gücünü gösteriyor. Farklı uygulamalarda kulla-
nımı sağlayan esnek tasarımı sayesinde, FlexiROC T35’lerin 
bu projenin jokeri olduğu konusunda Bekir Bey ile hemfiki-
rim.” ifadelerini kullandı. 

Flexi ROC T35’i tercih etme sebeplerinden birinin yatay delgi 
özelliği olduğunu vurgulayan Bekir Salgıntaş, bu fark yara-
tan özelliği nasıl keşfet tiklerini şu sözlerle anlatıyor: “Yatay 
delgiyi ilk önce ROC D7 ile denedik ve başarılı olunca FlexiROC 
T35 almaya karar verdik. Yani FlexiRoc’un yatay delgiyi de son 
derece yüksek performansla yapabildiğini, D7 ile yaptığımız 
delgiler sonrası keşfettik. 

ROC D7 ile olan deneyimimin ardından, eğer büyük bir iş alırsam 
ve makine ihtiya cım doğarsa, özellikle FlexiROC’u seçeceğim di-
yerek o dönemde kendime söz vermiş tim. Yani bu makineyi al-
mak hayalimdi diyebilirim. 

Büyük ve ses getiren projelerin, 
teknoloji devi markaların yüksek 
performanslı makine ve ekip-
manlarıyla başarılacağını çok iyi 
biliyorum. Başka bir markanın, 
Flexi ROC’a muadil makinesinin 
yapa mayacağı bir işi bu makine ile  
başaracağımı yaşa yarak gördüm. 

Dikey delgi yapmak üzere üretilmiş 
bir makine ile 40 metre ye kadar yatay 
delik delmek az iş değil. Ne kadar doğ-
ru bir karar verdiğimi de şimdi daha 
iyi anlıyorum. Flexi ROC T35, sınırları 
zorlayarak kendini kanıt ladı ve  şu an 
da projenin en önemli enstrümanla-
rından birisidir. 

Yeni projelerde, ihtiyaç doğması ha-
linde makine tercihimizi Epiroc’tan 
yana yapmayı istiyoruz. Mesela 
yakın zamanda yurt dışında başla-
yacağımız yeni projede de FlexiROC 
T35’in doğru seçim olacağını düşü-
nüyoruz. ” 

Makinenin çalışma koşulları hak-
kında da bilgi veren Salgıntaş, 
“Makinelerin çalışma süreleri bazen 
günlük 20 saati buluyor. Zemine 
göre değişen durumlarda, yatayda 
4 metrelik bir delik açıyorsak (Çap 
89 mm ve tek tij) 10 saatte toplam 
800 metre kazı (kaya delgisi) yapa-
biliyoruz. 12 metre delik deliyorsak 
toplam delgi mesafemiz 500 metre-
yi bulabiliyor. Çünkü delik mesafesi 

arttıkça tij eklemek gerekiyor, tij ekledikçe de güç ihtiyacı artı-
yor.” şeklinde konuştu.

Epiroc’un servis ve bakım hizmetlerinden de çok memnun 
olduklarını belirten Salgıntaş, “Epiroc ne zaman ihtiyacımız 
olsa anında yardımımıza koşuyor. Çok zor bir bölgede çalışı-
yor olmamıza rağmen, hiç sorun yaşamadan servis hizmetini 
hızlı ve doğru bir şekilde bize sunabiliyorlar. Servis konusun-
da bugüne kadar Epiroc ile hiçbir problem ya da sıkıntı yaşa-
madık. 

Zaten halihazırda FlexiROC T35 gibi bir makinenin orijinal parça-
lar ile desteklenmesi bizim açımızdan da bir avantaj. Edindiğimiz 
tecrübelerden de yola çıkarak bugün Epiroc tabancasının ya da 
pistonunun yerine başka hiçbir şey kullanılamayacağını çok iyi bi-
liyoruz. Şirket olarak bu bizim benimsediğimiz bir düşüncedir ve bu 
yolda da işlerimizi devam ettiriyoruz.” dedi.  

FlexiROC T35 Teknik Bilgiler

Delme Modu Üstten Darbeli

Tabanca Modeli ve Gücü COP1840+ (20 kW)

Kullandığı Delici Takımlar T38, T45, T51

Delme Çapı 64-115mm

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

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

Kompresör Model ve Kapasitesi Atlas Copco vidalı kompresör, debi 127 lt/sn, maksimum basınç 10.5 bar
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BSM İnşaat Şantiye Şefi İbrahim Sezgin Akmeşe ve Flexi-
ROC T35 operatörleri Mustafa Atmaca ve Mustafa Tombaş 
makinenin kullanımının çok kolay ve konforunun üst düzey 
olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullanıyorlar: “Operatör 
olarak imkânımız olursa Epiroc marka ROC’ları kullanmayı 
özellikle iş verenlerimizden talep ediyoruz. Makinenin per-
formansı çok yüksek. İşleri daha doğru ve hızlı bir şekilde ta-
mamlayabiliyor. Kolay kolay arıza ya da teknik sorunlarla da 
uğraşmadığımız için sadece işimize odaklanabiliyoruz. Ayrıca 
çalıştığımız bölge özellikle yaz aylarında oldukça sıcak oldu-
ğundan, makinenin klimalı ortamı bizim performansımıza da 
olumlu etki ediyor. 

Makinenin bir hortumunun değişmesi gerektiğinde başka hiçbir 
makinede olmayan kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebiliyorsu-

nuz. Bakım ve tamir konusunda da Epiroc bize çok büyük kolay-
lıklar sağlarken uzun süreli duraksamaların da önüne geçmiş 
oluyor.” 

Çetin Barajı ve HES Projesi Hakkında 
Siirt’in Şirvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 2011 
yılında yapımına başlanan (Norveçli Statkraft tarafından 
inşaatın yüzde 20’si tamamlanmıştı) ancak daha sonra 
inşaatı durdurulan Çetin Barajı ve HES Projesi’ni 2017 yı-
lında Limak Enerji satın aldı. Devir işlerinin tamamlanma-
sının ardından 2017 yılında inşaata kaldığı yerden devam 
eden Limak Enerji, tamamlandığında ülkemize önemli bir 
ekonomik gelir sağlayacak projede çalışmalarını hızla sür-
dürüyor. 

Botan çayı üzerine inşa edilen Çetin Barajı ve HES Proje-
si’nde hali hazırda kazı imalatları aşaması tamamlanmış 
olup gövde beton imalatları devam etmektedir. Silindirle 
sıkıştırılmış beton ağırlıklı (Hardfill) gövde tipinde, 165 
metre yüksekliğinde ve gövde dolgusu hacmi 4.600.000 
m3 olan Çetin Barajı, gövde SSB (Silindirle Sıkıştırılmış 
Beton) hacmiyle kendi sınıfında Avrupa’nın en büyük ba-
rajı olacaktır. Baraj ayrıca 420 MW kurulu gücü ve yıllık 
1.174,74 GWh enerji üretim kapasitesiyle, tamamlandı-
ğında Siirt büyüklüğünde 6 ilin enerji ihtiyacını karşılaya-
bilecektir.

Şantiyede bulunan 1030 m3/saat üretim kapasiteli toplam 6 
adet beton santrali, 2.750 ton/saat üretim kapasiteli 6 adet-
kırma-eleme tesisi ve yeni nesil makine parkı ile projenin 
2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak enerji üretimine 
başlaması planlanmaktadır.

epiroc.com
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TANITIM

TOMRA, Üretimde Kalite Artışına 
ve Maliyetlerinizin Azaltılmasına 
Katkı Sağlar 

1991'den beri kuvars ma-
denciliği yapan Türk maden 
şirketi Mikroman, ilerleyen 
zamanda Türkiye'de kurulu üç 
işleme tesisinde ürün kalitesi 

ve kapasitesini artırma hedeflerini ortaya koymuş ve gerekli 
çalışmalara başlamıştır. Bu hedeflere ve aynı anda yenilerine, 
dört adet TOMRA yüksek kapasiteli sensör tabanlı ayrıştırma 
sistemi kurularak ulaşılmıştır.

Maden ayrıştırma ve cevher zenginleştirmenin en etkili 
yolu olmasının yanı sıra, sensörlü ayrıştırma makineleri, 
endüstriyel mineral sınıflandırma ihtiyacı duyan işletme-
lere çok çeşitli ticari avantajlar sunmaktadır. Belirtilen 
avantajlar; madencilik ve taşıma maliyetlerinde düşüş, 
enerji tüketimi ve su tüketimindeki azalma, kalite ve ka-
pasitedeki artış, verimlilik ve geri kazanımdaki artış şek-
lindedir. Sensör bazlı ayrıştırıcılar ayrıca bir madencilik 
operasyonunun ömrünü önemli ölçüde arttırmayı müm-
kün kılar.

Mikroman’ın kuvars işletmesinde kayalar açık ocaklarda 
patlatılarak üretim yapılmaktadır. Patlatılan kuvars kayala-
rın kırılması, yıkanması ve ayrılması işlemleri Mikroman’ın 
kendi maden işleme tesislerinde gerçekleştirilmektedir. 
2018 yılında, şirketin iki tesisi için, Muğla ve Aydın illerinde, 
birer TOMRA PRO LAZER ayrıştırma makinesi kurulmuştur. 
Uşak'taki üçüncü te-
siste, bir LAZER ayrıştı-
rıcı ünitesine ilaveten 
bir de RENK ayrıştırıcı 
üniteye yatırım yapıl-
mıştır.

TOMRA’nın Bölge Satış 
Müdürü Jens-Micha-
el Bergmann şunları 
söylemektedir: “TOM-
RA’nın RENK ayrıştırma 
makineleri, renklerine 
göre malzemeleri tanı-
yan yüksek çözünürlük-
lü bir kamera kullan-
maktadır. Yüzeysel ve 
görsel farklılıklara sahip 
taşlar tespit edilir ve ay-

rılır. Bu da manuel ayrıştırmada mümkün olandan daha iyi geri 
kazanım oranları ve daha yüksek kalite elde edilmesini sağlar.

Benzersiz özellikteki, çok kanallı LAZER ayrıştırıcı ünitemiz, 
Mikroman'ın en yüksek saflık seviyelerine ulaşmasını ve kârı 
en üst düzeye çıkarmasını mümkün kılmaktadır. Çok sayıda 
lazer ışınının birleşik etkisi sonucu kuvars içeren bir kaya aynı 
renkteki komşusundan ayrılmaktadır. Lazer ışınının altında, 
saf veya kontamine olmayan bir kuvars kayası parıltı bir kris-
tal olarak kayıt olurken, kuvars içeriği olmayan benzer görü-
nümlü kayalar görünür bir saçılma olmadığından karanlık 
kalır.”

Mikroman, bu iki teknolojiyi en iyi sonuçlar, geri kazanım için 
birleştirmiş ve uygulamalarında tercih etmiştir.

Renk, Kimyasal Bileşim ve Boyutlarına Göre 
Minerallerin Ayrıştırılması
Mikroman Madencilik, üç işleme tesisi arasında en hassas mi-
neral ayrıştırılmasını, Uşak ilinde bulunan tesisler için talep 
etmektedir. Ayırma işleminden önce besleme malzemesi bü-
yüklüğüne göre elenir: 40-100 mm taşlar daha yüksek bir ön-
celikle işlenir. 20-40 mm büyüklüğündeki taşlar, ayrı bir parti 
içerisinde tasnif hattından indirilir. Bu aşamada, bir TOMRA 
Renk ayrıştırıcısı ve TOMRA Lazer ayrıştırıcısı kombinasyonu, 
ürünleri önceden belirlenmiş dört kaliteye göre ayırt etmek 
için kullanılır. 
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YÜKSEK SAFLIKTAKİ KUVARSIN AYRIŞTIRILMASI VE 
GERİ KAZANIMI İÇİN IŞIN DEMETİ İLE MİNERAL İŞLEME
TOMRA‘nın yeni çok kanallı lazer ayrıştırıcı teknolojisi ile günümüzde mümkün hale gelmiştir

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz:
mining-sorting@tomra.com | Tel: +49-4103 1888 0 | www.tomra.com/mining

 +902169092490 | 0544 788 3921 | 0533 652 2949

LAZER İLE KUVARS AYRIŞTIRMA
TOMRA‘nın yeni lazer ayrıştırma çözümü, kuvars 
işleme alanında daha önceden keşfedilmemiş 
fırsatlar ve imkanlar sunuyor.

sales@dtrmakina.com | www.dtrmakina.com



www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2019

Belirtilen aşamalar:

• Yapay taşlar (A) olarak kullanılmak üzere düşük demir oksit 
içerikli beyaz ve açık gri kuvarslar
• Cam endüstrisi (B) tarafından kullanılmak üzere gri ve sarı 
kuvarslar
• Metalurji sektörü (C) tarafından kullanılan ferrosilikon için 
renkli kuvarslar
• Ferrosilikon için renkli çakıl (D), şu anda atıklarla birlikte kay-
bedilen kuvarslar

Kırma ve yıkama işleminden sonra (trommel ekranla), Mik-
roman’ın ayrıştırma işlemi dört temel adımdan oluşur. İlk 
adımda minerallerin sadece 40-100 mm ölçülerindeki taşları 
bir sonraki aşamaya geçecek şekilde boyutlarına göre elenir. 

İkinci aşamada, LAZER 
makinesi, kuvars parça-
larından yaklaşık 70 ton/
saat kapasitede atık ve 
renkli çakıl ayırır. Üçüncü 
aşamada, kalan mine-
raller biri renkli kuvars, 
diğeri beyaz ve açık gri 
kuvars ile gri ve sarı ku-
vars için iki akıma ayrılır. 

Son olarak, bu iki akıntıdan gelen malzemeler, kalan çakıl ve 
atıkların daha da uzaklaştırılması için ürün tiplerine göre elle 
ayrıştırılır.

TOMRA makinelerinin satın alınmasından önce, daha yük-
sek ürün kalitesiyle sonuçlanan bu kesin ayrımlar mümkün 
değildi.

TOMRA’nın servis ekibi, makinelerin performansını optimize 
etmek için tüm müşterilerde olduğu gibi Mikroman ile de sa-
hada çalışmıştır.

Mikroman Maden ve Tesis Müdürü Nazmi Çetin konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor: “TOMRA ayırı-
cıları almadan önce kalite ve düşük kapasite konusunda endişe-
liydik. Ancak şimdi istenen kalite standardına ulaştık ve atıklarda 
bir düşüş gördük, yani verimlilik arttı. Sistem tasarımı oldukça 
başarılı ve TOMRA servis ekibi işlerinde oldukça iyi.”

Endüstriyel mineral ayrıştırılmasına ek olarak, TOMRA’nın tek-
nolojileri aynı zamanda elmasları, her türlü metal cevherlerini, 
cüruf metallerini ve kömürü de etkili biçimde ayrıştırır ve zen-
ginleştirir. Renk ve Lazer ayıklama makineleri hakkında daha 
fazla bilgiyi TOMRA’nın web sitesinde bulabilirsiniz. 

tomra.com/en-gb/sorting/miningNazmi Çetin
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Yeni Sandvik CH800i Serisi - Dijital 
Bağlantılı Kırıcılarda Bir Devrim!

Yeni premium bağlantılı 
CH800i konik kırıcılar serisi, bir-
çok performans yükseltmesi ve 
optimizasyon içeriyor. Sandvik, 
maden ve taş ocaklarına dijital 
dönüşüm getiriyor. 

Sandvik CH800i serisi dijital 
bağlantılı konik kırıcılar ile My Sandvik portalı üzerinden işlem-
ler yapılırken bu yenilikçi çözümlerde dünyada ilk defa akıllı 
kırıcı sunan ve uzaktan kontrolünü mümkün kılan yine Sand-
vik oldu. Bu işlemler sayesinde, yöneticilerin ve operatörlerin 
gerçekçi kararlar almalarını ve doğrudan iyileştirme alanlarını 
görmelerini, çalışma süresini ve kullanılabilirliği arttırmalarını 
sağlar. Bu veriler sayesinde ekonomik, verimlilik ve perfor-
mans değerleri çok rahatlıkla raporlanabilir ve ulaşılabilir.

Daha Gelişmiş Otomasyon
My Sandvik, Sandvik kırıcılarındaki en son buluştur. Hydroset™ 
ve Electric Dump Valve™ ile kırılması imkansız malzemenin kırıcı 
içerisinden zararsız geçmesine izin vermek için otomatik olarak 
aşırı yük koruması sağlarken, diğer otomasyon özellikleri sürekli 
olarak kırıcı astar aşınmasını ölçer ve dengeler. ASRi™, kırıcıları 
besleme koşullarındaki değişikliklere otomatik olarak adap-
te eder. ASRi™ ile 20’den fazla kırma programları ile optimum 
enerji maksimum kapasite ve indirgeme oranı olanağı sunar.

Daha Güçlü Kırma
Sandvik CH800i serisi kırıcılar, %65 daha fazla güçlendirilmiş 
ana şaft ve önceki modellere göre %50 daha güçlü üst ve alt 
gövdeleri sunmaktadır. Bu Ar-Ge ve inovatif geliştirmeler ile 
daha yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik sunmaktadır.

“Yakın gelecekte, yeni ve dijital teknolojiler, maden ve taş 
ocaklarının çalışma şeklini değiştirecektir. Bu çalışmalar ma-
dencilik sektörümüzü ileriye götürecek üretkenlik, öngörülü 
bakım ve teknoloji konusunda fikir edinmenin ve hayata geçir-
menin ilk adımıdır. Sandvik olarak iş ortaklarımıza kârlılıkla-
rını ve sürdürülebilirlikle rini geliştirecek hizmetler sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz.”

Daha Güvenli
CH800i, bakım süresini azaltmak ve daha fazla güvenlik sağ-
lamak için kaynaklı üst ve alt gövde yerine cıvatalıdır. Kırıcının 
manto ve konkavını değiştirirken kaynak yapılması gerekme-
diğinden işlem %90'a kadar daha hızlıdır.

Hepsi Yeni ya da Yeni Gibi
Yeni CH800i kırıcı sistemi tamamen yeni bir kırıcı olarak satın 
alınabilir ya da mevcut bir kırıcıyı yenisi ile değiştirerek bir 
Sandvik Reborn çözümü seçebilirsiniz. Mevcut yardımcı ekip-
manları ve altyapıyı yeniden kullanarak tasarruf sağlayabilirsi-
niz. Bu tak ve çalıştır kurulumu, tam bir kırıcı sistemine kıyasla 
%40'a varan maliyet tasarrufu sunarken, değişimden kaynaklı 
kesintiyi en aza indirir ve verimliliği en üst seviyeye çıkarır.

SANDVIK 365 
Servis anlaşmalarımız, müşterilere daha güvenli operasyonlar, 
düşük işletme maliyetleri ve uzun hizmet ömrü sağlayarak, 
yılın 365 günü kırma tesislerinin tam potansiyelini ortaya ko-
yuyor. Makinaların ömürlerini, duruş sürelerini ve sıfır plansız 
duruş felsefesi ile verimlilikleri %18’e kadar arttırır. 

sandvik.com

Çağatay ATEŞ
Sales Engineer / Mining Engineer

Stationary Crushing & Screening / SMRT
cagatay.ates@sandvik.com
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DIŞINDA EVRİM
İÇİNDE DEVRİM

Rocktechnology.sandvik/CH800i

Sandvik CH800i dijital bağlantılı konik kırıcı serisi, akıllı kırma işleminde size bir 
devrim getiriyor. My Sandvik portalı üzerinden bağlanarak, bağlı Sandvik kırıcı 
filonuz tarafından oluşturulan verilere 7/24 erişmenizi sağlar. Böylece, gerçekleri 
temel alan kararlar alır ve çalışma süresini ve karlılığı artırabileceğiniz alanları 
görebilirsiniz. E-ticaret, gönderinizi takip etmenizi, gözlemlemelerinizi ve 
parçaları sipariş etmenizi sağlar.
 
% 65'e kadar daha güçlü ana bileşenlerle, bu premium kırıcılar daha fazla 
güvenilirlik, daha yüksek kullanılabilirlik ve daha fazla verimlilik sağlar. 
Gerçeklere dayalı karar verme zamanı.
 
Dijital kırıcı devrimine katılın!
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Gelişmiş Merkezi Gaz İzleme 
Teknolojileri ile Madenlerdeki İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin Arttırılması

Vinza, Vietnam’daki madenlerde Trolex Gaz izleme sistemleri kullanmaya başladı.

Vinza Corporation, Vinaco-
min Corporation tarafından 
işletilen Vietnam madencilik 

endüstrisinde ekipmanların ana distribütörüdür. Vietnam, 
dünyanın en hızlı büyüyen kömür üreticilerinden biri olmakla 
birlikte ve 2018 yılında 40 milyon tonun üzerinde kömürün çı-
karıldığı tahmin edilmektedir.

Vinacomin’e ait yer altı madenlerinin birçoğu yüksek metan 
içeren ortamlarda faaliyet göstermektedir. Bu sebeple işletme-
ler kapsamlı bir gaz izleme sistemine ihtiyaç duymaktadır. Ge-
leneksel olarak, Vinacomin gaz izleme ekipmanlarını Polonya 
ve Rusya’dan temin etmekteydi ancak 2017’de, yapılan ölçüm-
lerin doğruluğunu artırmak ve donanımı modernize etmek 
için batılı üreticiler ile temasa geçildi.

Alternatif sistemlerin detaylı olarak incelenmesinin ardından 
Vinacomin, Trolex merkezi gaz izleme sistemini kullanma-
ya karar verdi. Sabit tek gaz tespiti için dünyanın önde gelen 
ürünlerinden Sentro 1, çoklu sabit gaz tespiti için Sentro 8, UPS 
güç kaynaklarını, 8 kanal programlanabilir kontrol cihazı, hava 
akımı, sıcaklık ve nem algılaması için ilave üniteleri de içeren 
tam bir sistem kuruldu.

Sentro gaz dedektörleri, 
hızlı veri dağıtımı ve kalib-
rasyon için yeni eModule 
konseptini kullanmaktadır.

Kendinden emniyetli, ATEX 
standartlarına göre tasar-
lanmış elektronik devre-
ler sayesinde, Vinacomin, 
2018’in başlarından itibaren 
en büyük madenlerinin iki-
sinde Trolex sistemlerini başarılı bir şekilde kullanmaktadır.

2018’in ortalarında Vinacomin, uzun pil ömrü, kablosuz şarj 
mekanizması ve yüksek nemli ortamlarda etkin çalışma özel-
liği için seçilen Trolex’in yeni portatif gaz cihazı GasHawk’ı da 
kullanmaya başladı.

Vinacomin Maden Müdürü NY Kim, “Trolex gaz izleme sistemle-
ri, maden işçilerimizin korunmasında devrim yarattı. Bize uygun 
maliyetli bir çözüm sağladı ve çalışanlarımızı güvende tutuyor. 
Vinacomin, Asya madencilik endüstrisindeki güvenlikle ilgili dav-
ranış ve kültürü değiştirmenin ön saflarında yer almaktan gurur 
duyuyor.” 

mtmmakina.com.tr
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Leading safety technology

Anlık veri kaydı özelliği

8 Farklı izleme kanalı

Entegre, çoklu ve çok fonksiyonlu Sensör İstasyonu – tak 
kullan, kolay değiştirilebilir modül teknolojisi, akredite 
tehlikeli alan teknolojileri. 

Evrensel haberleşme mimarisi ile sistemlere kolayca 
entegre edilebilme ve kolay genişleme özelliğine sahiptir.

Her bir Sentro8 anlık olarak 8 gaza kadar ölçüm yapar. 
Ayrıca, sıcaklık, hava hızı, nem veya herhangi bir ölçüm 
sensörü kolaylıkla bağlanabilir. Bu özellikleri ile Sentro8 
hem çoklu gaz sensörü hem kontrol ünitesi olarak 
çalışabilir. 

Tak-kullan modül özelliği

4 Kullanıcı tanımlı röle 

MTM Makina Ltd Şti
Atatürk Bulvarı 199-A/42
Kavaklıdere, ANKARA
0 312 466 19 50
mtm@mtmmakina.com.tr
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Derrick® G-VAult™ 
Interstage Elekleri ile 
Çarpıcı Şekilde Geri Ödeme!

• Uzun Ömürlü Poliüretan Elek Yüzeyi Teknolojisi  
• Sadece Civata Değişimi ile Çok Kolay İlk Kurulum 

• Paslanmaz Çelik Kafes Tipi Dizayna Göre Önemli Ölçüde Bakım Tasarrufu

Çalışmanın Özgeçmişi
Dünyanın dört bir yanındaki altın 
madenciliği şirketleri, 20 yıl ön-
cesinde proses modernize edildi-

ğinden bu yana CIL / CIP RIL / RIP operasyonları için paslanmaz 
çelik kama telli silindir tarzı elekleri kullanmaları kaçınılmazdı. 
Paslanmaz çelik kama telli silindir eleklerinin kullanıldığı bu 
teknoloji, elek gözeneklerindeki tıkanmaları açmak için sökü-
lüp sık sık yıkandığından ve fırçalandığından dolayı oldukça 
zahmetlidir. 

Resim 1 – CIL Tesisindeki Interstage Eleklerin Yıkanması

Bu temizlik işlemi genellikle bir işçinin bütün eleğin vinç ile 
tankın üzerine kaldırılması ve tellerin gözeneklerini tıkayan 
karbonun (veya reçinenin) yüksek basınçlı su ile yıkanarak 
(Resim 1) gözeneklerin açılmasını kapsamakta ve bu işlem pro-
sesteki her bir tankın içerisindeki eleklerin temizlenerek belirli 
periyotlar halinde döngü olarak devam etmektedir.  

Çözüm
Büyük bir altın madenciliği şirketi, Derrick‘in kendisini ispat-
lamış yüksek eleme alanına sahip uzun ömürlü ve aşınmaya 
dayanıklı poliüretan teknolojisinin Interstage Eleklerde de 
faydalarını görebilmek için ABD’nin Nevada bölgesindeki CIP 
tesisini “Deneme Sahası” olarak Derrick’e kullanıma açtı. Derri-
ck’in yeni geliştirmiş olduğu G-VAult Interstage Elekler kartuş-
lar halinde değiştirilebilmekte ve tel tipi eleklerin açık alanına 
kıyasla 2-3 kat daha fazla açık alana sahiptir. Bu oran Derrick Resim 2 - G-VAult Interstage Elek 

G-VAult Interstage Eleklerde %30 civarındadır. Ayrıca yüksek 
aşınma dayanımı sayesinde uzun süre boyunca çalışma imkanı 
sunmaktadır. Resimde görülen silindir basket elek mevcut tel 
tipi Interstage Eleklere direkt değişim olarak sadece civatala-
rın sökülüp takılmasıyla monte edilebilmektedir. Değişimden 
sonra mevcut mekanizma kullanılmakta ve ünite tekrardan 
CIP tankın içerisine indirilerek çalışmaya devam etmektedir. 
G-Vault tasarımı, operasyonlara elek başına yıllık işçilik mali-
yetleri ile doğrudan ilişkili bir finansal fayda sağlar. Kazanılan 
operasyonel verimlilik, Interstage basket eleğin temizlenmesi 
ile görevlendirilen personelin diğer işlerde görevlendirilmesi-
ne veya ihtiyaçlara bağlı olarak personel sayısının azaltılması-
na olanak sağlar. Temizleme periyotları arasındaki uzatılan bu 
süre daha az duruş daha uzun çalışma süresi demektir. 

Sonuç
Mevcut tel tipi basket eleklerin Derrick G-VAult Interstage Bas-
ket Elekler ile değiştirilmesi altın madeni firmalarına %35 ora-
nında yatırım getirisi sağlamıştır. Bu orana göre yapılan yatırım 
kendisini yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede ödemiştir. Bir diğer 
avantajı da elek yüzeyindeki bu teknolojik gelişmeler sayesin-
de müşterilerimizin çalışma verimliliği artmaktadır. 

mtmmakina.com.tr
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Daha Fazlası için www.Derrick.com/cs236 ‘ ı ziyaret edin

Derrick Corporation’ın madencilik topluluğundaki saygın tarihi, ürün 
geliştirme ve müşteri proses iyileştirme çalışmalarına olan sürekli 
bağlılığı neticesinde G-Vault™ Derrick Interstage Elekler’in (DIS™) 
geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamıştır.

G-Vault Derrick Interstage Elekler (DIS) patentli poliüretan elek yüzeyi 
teknolojisini kullanarak geleneksel paslanmaz çelik kama tipi tel 
eleklere ciddi bir alternatif sunmaktadır. Poliüretan teknolojimizin 
aşınmaya karşı dayanıklılığı ve tıkanmaz özelliğinin kombinasyonu 
sayesinde daha yüksek kapasitelerde daha uzun ömürler sunarken 
çok daha az bakım gerektirmektedir. 

Endüstriyel ölçekte yapılan saha testleri sonucunda G-Vault Interstage 
Elekler ile bakım ve duruş süreleri önemli ölçüde azalmıştır. Mevcut 
paslanmaz çelik tel eleklerin haftada birden çok temizleme işlemleri 
göz önüne alındığında, Derrick G-Vault Interstage Elekler çalışma 
sürelerini klasik temizleme döngüsünü 9 ay gibi çok uzun sürelere 
çıkartarak Interstage uygulamaları için yeni bir çalışma standardı 
getirmiştir.

Derrick® G-Vault™  
Interstage Elekler

CIL/CIP & RIL/RIP devreleri için

Derrick’in Sıradışı Teknolojisi Sayesinde:

  • Daha Az Bakım 
  • Daha Yüksek Kapasite 
  • Uzun Ömür
  • Tıkanmaz Yüzeyler
  • Yüksek Eleme Alanı

Birçok farklı boyutta basket elek.
500-1000 Mikron aralığında değişen 

panel açıklıkları

 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
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Komple Filtrasyon Çözümleri 
Flowrox filtrasyon uzmanları her adımda sizinle
● Kullanım ömrü boyunca tam destek
● Proses analizi ve filtrasyon optimizasyon servisleri
● Modernizasyon,yenileme, yedek parça & bakım desteği
● En uygun ekipman seçimi & boyutlandırma
● Akıllı Filtrasyon çözümleriyle proseslerin iyileştirilmesi

Flowrox Pres FiltreTM 
Tamamen otomatik filtrasyon

Akıllı Filtrasyon
Filtrasyona ve sorun gidermeye yönelik gerçek 
zamanlı bilgiler

Flowrox Seramik Disk FiltreTM

Yüksek filtrasyon verimi & çok düşük enerji sarfiyatı

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

Flowrox Türkiye Temsilcisi:SIN
CE 1977     F

L O W ROX.C O

M

Akıllı Vana & Pompalar
Zorlu proses şartları için. Flowrox MalibuTM 
her marka pompa, vana ve filtrenin 7/24 
uzaktan online olarak izlenmesini sağlar.

Flowrox Filtrasyon 
Portföyünü Güçlendiriyor

Eskiden Larox Flowsys ola-
rak bilinen Flowrox, katı-sıvı 
ayrımında, akış kontrolünde, 

elastomer teknolojisinde ve endüstriyel tekstil alanında 40 yılı 
aşkın bir tecrübeye sahiptir. Flowrox bünyesine Amerika’da 
yerleşik ‘Spare Part Depot’ ve İsveçli filtrasyon teknolojisi fir-
ması ‘NovaTek’i katarak filtrasyon portföyünü daha da güçlen-
dirmiştir.

Flowrox Filtrasyon Çözümleri
Deneyimli Flowrox uzmanlarından oluşan ekip, proseslerin 
ayrıntılı analizinden filtrasyon testlerine, ekipman seçimi ve 
boyutlandırmasına kadar her türlü hizmeti, test sonuçlarını 
pratik deneyimleriyle harmanlayarak size sunar. Amacımız, 
filtrasyon performansını optimize ederek mümkün olan en iyi 
çözümü sunmaktır. Flowrox teslimat, kurulum, devreye alma, 
işletme ve bakım konularında müşterilerine tam destek sunar. 
Daha iyi bir proses performansı için, Flowrox, proses analizi ve 
filtrasyon optimizasyonu hizmetlerini de müşterilerine sağlar. 
Modernizasyon, yenileme, yedek parça ve bakım desteği de 
her zaman müşterilerinin hizmetindedir. Flowrox portföyüne 
eklenen en son ürünler, Flowrox Pres Filtre TM ve Flowrox Se-
ramik Disk Filtre TM ‘dir.

Flowrox Pres Filtreler (FP) proses mühendis ve operatörleriyle 
birlikte tasarlandı ve sektörün önde gelen uluslararası maden 
şirketleri tarafından büyük takdir gördü. Flowrox Pres Filtreler 
tam otomatik çalışma, yüksek kalite ve mükemmel performans 
sunarlar. Flowrox Pres Filtrelerin yaygın kullanım alanları ara-
sında çinko, gümüş, alçıtaşı ve klor bertarafı tesisleri ile atık su, 
baca gazı kükürt giderme ve enerji metalleri prosesleri bulun-
maktadır.

Flowrox Seramik Disk Filtreler (CD) yüksek verimlidir ve 
en düşük enerji tüketimine sahiptir. Bunun yanı sıra düşük 
maliyetlidir ve berrak filtrat ile kuru kek sağlar. Konvansiyel 
vakum filtreler ile karşılaştırıldığında yaklaşık %90 daha az 
enerji tüketirler. Flowrox Seramik Disk Filtreler, sürekli ola-
rak yüksek kapasiteyle çalışırlar ve böylece konsantre ve atık 
prosesleri için düşük maliyetli çözüm sunarlar. Flowrox Se-
ramik Disk Filtre uygulamaları konsantre ve atık olarak ikiye 
ayrılmıştır. Flowrox Disk Filtreler için en uygun konsantre 
uygulamaları; demir, bakır, çinko, altın ve fosfattır. Belli başlı 
atık uygulamaları ise demir, bakır, molibden, fosfor ve ku-
vars kumudur. 

Size Yardım Etmek için Buradayız
Flowrox, üretim sorunlarının arkasındaki temel nedenleri 
tam olarak anlamanın güvenilir operasyonlar sunmanın 
temel noktası olduğuna inanmaktadır. Üretim sürenizi 
maksimuma çıkarmak ve toplam maliyetleri düşürmek için 
size uzun vadeli çözümler sunuyoruz. Flowrox, Finlandiya 
merkezli olup Avustralya, Şili, Çin, Güney Afrika Cumhu-

riyeti, Rusya, İsveç ve ABD'de şubelere sahiptir. 
Ayrıca, 230'dan fazla Flowrox temsilcisi, 

80'den fazla ülkede yerel des-
tek sunmaktadır.

40 yılı aşkın sürede, Flowrox tüm 
dünyada 150.000’den fazla ürün 
teslim etmiştir. Her teslimat ve 
kurulum ağır şartlarda çalışmayı 
daha iyi anlamamıza yardımcı 
olmuştur. 

Daha fazla bilgi için web adresi-
mizi ziyaret edebilirsiniz.

www.flowrox.com 

64



Komple Filtrasyon Çözümleri 
Flowrox filtrasyon uzmanları her adımda sizinle
● Kullanım ömrü boyunca tam destek
● Proses analizi ve filtrasyon optimizasyon servisleri
● Modernizasyon,yenileme, yedek parça & bakım desteği
● En uygun ekipman seçimi & boyutlandırma
● Akıllı Filtrasyon çözümleriyle proseslerin iyileştirilmesi

Flowrox Pres FiltreTM 
Tamamen otomatik filtrasyon

Akıllı Filtrasyon
Filtrasyona ve sorun gidermeye yönelik gerçek 
zamanlı bilgiler

Flowrox Seramik Disk FiltreTM

Yüksek filtrasyon verimi & çok düşük enerji sarfiyatı

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

Flowrox Türkiye Temsilcisi:SIN
CE 1977     F

L O W ROX.C O

M

Akıllı Vana & Pompalar
Zorlu proses şartları için. Flowrox MalibuTM 
her marka pompa, vana ve filtrenin 7/24 
uzaktan online olarak izlenmesini sağlar.
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SAG Değirmenlerde Mangan Kaplama 
Yerine Kauçuk Astar-Lifterbar 
Kullanımı Maliyetlerinizi Düşürür

Maden firmalarında cevherin ocak 
alanından alınması ile başlayan üretim 
prosesinin birçok sürecinde kauçuk 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Cevher kuru ya da yaş halde olsun, 
yüzlerce ton kömür, demir, bakır, 
altın vb. cevherin temas ettiği yü-

zeylerde sürtünme miktarları çok fazladır ve yüksek miktarda 
aşınmaya sebep olmaktadır. Ekipman maliyetlerinin dikkate 
alınması ve bakımlarında uygun malzeme seçimi büyük bir 
önem arz etmektedir. 

FKK olarak kauçuk değirmen astarı üretiminde dünyada üçüncü 
büyük üretici konumundayız. Yaptığımız araştırmalara göre de 
değirmenlerde kullanılan mangan-çelik kaplamalar yerine kauçuk 
astar ve lifterbarların kullanımı halen tam olarak yaygınlaşmadı.

Paslanmaz çelik-mangan alaşımı gibi daha sert olan malzeme-
ler yerine kauçuk malzemelerin kullanımının daha dayanıklı 
olması şaşırtıcı olsa da ömür bakımından değirmenlerde kulla-
nılan kauçuk astar ve lifterbarlar, bu tip çeliklerden 3 kat daha 
dayanıklılık gösterdiği çalışma ortamları mevcuttur.

Bir altın madeni tesisinde (Bulgaristan) bulunan yarı-otojen 
değirmenin, iç astarları yeniden tasarlanarak mangan-çelik 
kaplama malzemeleri, kauçuk astar-lifterbarlara dönüştürüldü.

8500 x 5200 mm SAG Değirmen. Çıkış aynası 8,5 metre çapındadır.

Altın madeni değirmeninin (Bulgaristan) mangan-çelik kaplama-
dan, kauçuk kaplamaya dönüşümünde teknik ekibimizin özen-
li çalışmaları neticesinde kauçuk lifterbarların ve astar-
ların dizayn hesaplamaları değirmen çalışma 
parametreleri göz önüne alınarak yapıldı.

Mangan-çelik ve kauçuk kaplamala-
rın maliyet analizi, kullanılan malze-
me türü, bilya ve enerji maliyetleri ile 
montaj süreleri ve uzun ömür perfor-
mansı göz önüne alınarak gerçekleş-
tirildi ve sonuçları değerlendirildi.

Yapılan maliyet analizi, kauçuk kapla-
manın mangan-çelik kaplamaya göre, kauçuk 
malzemenin hafif olmasından dolayı montaj kolaylığı 
yönüyle avantajlı olduğunu gösterdi.

Kauçuk kaplamanın enerji maliyetlerini düşürüyor olması ka-
uçuk malzemesinin mangan-çeliğe göre daha hafif olması ile 
ilişkilidir. Kauçuk kaplamanın daha hafif olmasının diğer bir 
avantajı da montaj-demontaj işlemlerinin daha kolay ve pratik 
olması ayrıca bakım için daha az işgücüne ihtiyaç duyulmasıdır.

Kauçuk kaplama kullanımında daha az bilya aşınmasına sebe-
biyet vermesi neticesine bağlı olarak daha düşük bilya maliyeti 
sağlandı.

Kullanılan kauçuk astarların ömür sürelerin mangan-çeliğe 
göre daha uzun olması yıl içerisinde astar montaj-demontaj 
için duruş sayısını ve sürelerini düşürürken bu vesile ile bakım 
maliyetlerinde düşüş görüldü. Ayrıca ömür sürelerinin uzun ol-
ması astar maliyetlerinde düşüş yönünde fayda sağladı.

Kauçuk kaplamanın düşük yatırım ve işletme maliyetinin yanı 
sıra mangan-çeliğe göre çalışma ortamında daha düşük gürül-
tü seviyeleri sağlaması da önemli bir avantajdır. 

fkk.com.tr
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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
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Büyüyen Global Marka:
Dimin Madencilik

2008 yılında Dimer Grubun 
metalik madencilik iştiraki ola-
rak kurulan Dimin Madencilik; 
yaklaşık olarak 500 çalışanı ile 
Türkiye’nin lider demir cevheri 

üreticilerinden biridir. Üretici kimliğinin yanı sıra, maden ara-
macılığına da önem veren Dimin, arama ve geliştirme faali-
yetleri ile gerek kendisinin gerekse diğer maden şirketlerinin 
gelecekteki üretim alanlarını belirlemeye çalışıyor. Şirketi daha 
yakından tanımak için Dimin Madencilik Genel Müdürü İlhan 
Poyraz ile görüştük. 

Dimin Madencilik’i ve kendinizi tanıtabilir misiniz?
Dimin Madencilik 2008 yılında Dimer Grup bünyesinde me-
tal madencilik iştiraki olarak kurulmuş anonim ortaklı bir ma-
dencilik şirketidir. Şirketimizin faaliyet alanı metal madenciliği 
olup bünyesinde yaklaşık olarak 500 çalışanı ile Türkiye’nin 
önde gelen demir cevheri üreticilerindendir.

Merkez ofisi Ankara’da bulunan Dimin, açık ocak yöntemi 
ile çıkarılan demir cevherini zenginleştirme tesisinde yüksek 
tenörlü konsantre haline getirerek yurt içinde demir çelik 
fabrikalarına ve yurt dışında da demir çelik tesislerine sevk 
etmektedir.

Dimin Madencilik metalik madenler dışında altın, gümüş gibi 
kıymetli ve baz metallerde de maden arama ve geliştirme fa-
aliyetlerinde bulunmaktadır. Bu amaçla çalışmalarına devam 
etmekte ve bu yönde geliştirilen sahalarda üretim faaliyetleri 
planlamasını yapmaktadır.

Dimer Grup, madencilik sektörüne ilk olarak 1988 yılında adım 
atmış ve bu yolculukta doğal taş, metalik madencilik, inşaat ve 
enerji sektörlerinde bugün yaklaşık olarak 1100 çalışana ulaş-
mıştır. Dimin Madencilik, Dimer Grubun vizyon ve perspekti-
fine paralel olarak çalışmalarına yön vermektedir. Her geçen 
yıl üretim kapasitesini arttırarak, ülkemizin ve dünyanın güçlü 
firmaları arasında yerini sağlamlaştırmaktadır. 

Kariyer hayatım boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında 
özellikle Afrika, Balkanlar ve Kafkasya gibi dünyanın çeşitli böl-
gelerinde özellikle kıymetli metalller, bakır ve demir konuların-
da hem arama ve geliştirme, tesis dizaynları hem de maden 
işletmeciliği konularında mühendis yönetici olarak çalıştım. 
Bu şekilde birçok farklı madencilik uygulamalarını, uluslararası 
standartları ve farklı madencilik kültürlerini tecrübe etme fırsa-

TANITIM

İlhan Poyraz
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tı buldum. Madencilikte tecrübenin ve teknik yeterliliğin bü-
yük önemi olduğuna inanan biri olarak geçmişte edindiğim bu 
tecrübeleri paylaşmayı ve ekibim ile beraber şirketimizi daha 
üst seviyelere taşımayı hedeflemekteyim.

Dosya konumuzla alakalı olarak işletmelerinizde 
uygulanan üretim yöntemleri hakkında bilgi ak-
tarabilir misiniz?
Şu anda üretimin devam ettiği en önemli projemiz Bingöl’ün 
Genç ilçesinde bulunan Avnik Demir İşletmesidir. Çalışma alan-
larının jeolojik yapısına göre planladığımız üretim yöntemleri, 
teknik ve bilimsel açıdan farklılık gösterse de Avnik Demir İş-
letmesi’nde açık ocak yöntemi ile üretim yapmaktayız. Ocakta 
bulunan tesiste, kırma-eleme, kuru manyetik seperatör, öğüt-
me, yaş manyetik seperatör yöntemleri ile hem doğrudan satı-
labilir demir cevheri hem de düşük tenörlü demir cevherlerinin 
zenginleştirilmesi ile elde edilen yüksek tenörlü pelet keki üre-
timi gerçekleştirmekteyiz. Elde edilen ürünler, bünyemizdeki 
laboratuvarlarda gerekli kalite kontrolleri yapıldıktan sonra lo-
jistik ağı ile yurt içi ve yurt dışındaki çelik üreticilerine satılarak 
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmaktadır.

Dimin Madencilik olarak Türkiye’nin önde gelen demir cevhe-
ri üreticileri arasındayız. İşletme kapsamında; yıllık ortalama 2 
milyon ton tüvenan cevher üretimi gerçekleştirilmektedir.

Avnik demir yatakları içindeki empüriteler nedeni ile yıllarca 
atıl olarak beklemiş ve ekonomiye kazandırılamamıştır. Fosfat-
ça zengin bu demir yataklarında ilk kez kendi geliştirdiğimiz 
teknoloji ile konsantredeki fosfat miktarını çelik üreticileri ta-
rafından istenen spektler seviyesine getirerek kaliteli çelik üre-
timine uygun özelliklerde cevher ve yüksek tenörlü konsantre 
üretimini gerçekleştiriyoruz. Böylece atıl durumda kalmış de-
mir cevherini ekonomiye kazandırıyoruz.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan krom zenginleştirme te-
sisimiz ise 50 çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

İşletmemizde çalışan yaklaşık olarak 500 personel ile iş güven-
liği, işçi sağlığı ve çevre kurallarından taviz vermeden tam za-
manlı olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Maden arama projeleriniz hakkında bilgi verebi-
lir misiniz? 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde arama faaliyetlerimizi sürdüre-
rek ülkemize yeni maden işletmeleri kazandırmak ana hede-
fimizdir. Bunu yaparken bütün paydaşlarımızla gerekli istişa-
releri yürütüp, çevreyle uyumlu yeni madencilik teknolojileri 
kullanarak, sürdürülebilir bir madencilik yaparak yer altı zen-
ginliklerinin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak istiyoruz.

Tecrübeli jeoloji mühendislerinden oluşan maden arama grubu-
muz, ülkenin birçok bölgesinde arama ve saha geliştirme faaliyet-
lerini yürütmektedir. Şirketimizin sahip olduğu ruhsatlarla demir, 
bakır ve kıymetli metal arama ve geliştirme projelerimiz hayata 
geçirilmiş olup, bu amaçla çalışmalarımız devam etmektedir. Bü-
tün bu çalışmalarımız UMREK ve uluslararası standartlara uygun 
kriterler ile gerçekleştirilmektedir. Birçok projemiz arama-geliştir-
me aşamasında olup bunlardan bazıları; Bakırtepe Bakır Projesi, 
Karadere Bakır Projesi, Bitlis Demir/Fosfat Projesi, Avnik Demir/
Fosfat Projesi, Tunceli Krom Projesi ve Şemdinli Bakır Projesidir. 

Doğu illerinin maden potansiyeli ve doğuda ça-
lışmanın zorlukları hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizin maden potansiyeli olan her bölgesinde çalışmaya, 
istihdam sağlamaya gönüllü olmakla beraber; ülkemiz doğusu-
nun çeşitli zorluklar sebebi ile yeterince araştırılmadığını ve po-
tansiyelinin ortaya çıkartılamadığını düşünüyorum. Bu durum, 

başta güvenlik ve altyapı sorunları olmak üzere çe-
şitli sebeplere dayansa da aynı zamanda bölgenin 
yüksek topoğrafik yapısı da işlerimizi zorlaştırmak-
tadır, bununla beraber bölgenin henüz yeterince 
keşfedilememiş olması madencilik açısından bir-
çok fırsatı da beraberinde getirmektedir.

Bildiğiniz gibi ülkemiz Balkanlardan başlayan, 
Çanakkale bölgesini içine alan, Karadeniz ve gü-
neyinide kapsayan ve daha sonra İran’a uzanan 
geniş bir metallojenik zon içerinde bulunmak-
tadır. Bu zonun Türkiye tarafındaki Çanakkale 
ve Karadeniz bölgelerinde yoğun maden arama 
ve işletme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  

Dimin Madencilik Genel Müdürü İlhan POYRAZ,

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezu-
nu olup 1993 yılından beri madencilik sektöründe aktif ola-
rak görev yapmaktadır. Kariyeri süresince özellikle değerli 
metaller (altın, gümüş), bakır ve demir madenciliği konula-
rında tecrübe edinmiş olup, büyük çoğunluğu uluslararası 
şirketler olmak üzere gerek Türkiye’de gerekse dünyanın 
birçok farklı bölgesinde, madenciliğin birçok dalında Mü-
hendis, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 
yürüttü. Şu an Dimer Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Dimin 
Madencilik Genel Müdürü olarak görevini icra etmektedir.
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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

Birçok şirket bu alanlarda faaliyet gösterdiğinden yeni maden 
arama ruhsatlarının alınabilmesinde bir sıkışma yaşanmaktadır. 
Oysa yine bu metallojenik zon içinde bulunan doğu bölgeleri-
miz de yeterince araştırma, geliştirme faaliyetleri yapılamamış-
tır. Biz de bu fikirden hareketle çalışmalarımızı bu alana yoğun-
laştırdık. Elbette bölgede başta alt yapı yetersizliği olmak üzere 
çeşitli zorluklar olsa da bu zorlukları aşıp yeni madenler bularak 
ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği konularında Dimin Maden-
cilik’in politikası nedir? 
Dimin Madencilik iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, çevreyi 
koruyan, doğaya saygılı, sürdürülebilir madenciliğin temel ilke-
lerini benimsemiş, Türkiye’nin önde gelen maden şirketlerinden 
biridir. Proje ve yatırım programlarında çevreyi ve insan sağlığını 
ön planda tutan, çevre yönetim uygulamalarını, çevresel perfor-
mans kriterlerinin iyileştirilmesini politika olarak benimsemiş ve 
iş sağlığı güvenliği ve çevre politikalarına önem veren bir şirket-
tir. Yönetim ekibi ve çalışanları, bu politikanın uygulanmasın-
dan, çevre yönetim sisteminin sürekliliğinden ve bu konulardaki 
performansın geliştirilerek arttırılmasından sorumludurlar. Bu 
amaçla ISO 9001 ve ISO 45001 belgelerine sahibiz.

Madencilik faaliyetleriniz kapsamında devletten 
beklentileriniz nelerdir?
Türkiye’de yılda ortalama 15-16 milyon ton demir cevherine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yaklaşık 5-6 milyon tonluk kısmı 
iç piyasadan karşılanırken, kalan 9-10 milyon ton ise yurt dışın-
dan ithal edilmektedir.  Ülkemizin demir cevherinde yurt dışına 
bağımlılığını azaltmak için bu alanda yatırımların arttırılması ge-
rekmektedir. Üretilen demir cevherinin de demir çelik fabrika-
larına veya limanlara ulaştırılabilmesi için gerekli lojistik alt yapı 
iyileştirilmelerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Demir 
cevheri tren yolları ile sevk edildiğinden özellikle yüksek nakliye 
bedellerinin üretim maliyetlerine yaptığı etkinin azaltılarak yurt 
dışı ile rekabet edebilme koşullarının oluşturulması ile rekabet 
gücünün arttırılması, destek beklediğimiz konuların başında 
gelmektedir. Brezilyadan ülkemize gemiler ile gelen cevherin 
ton başına taşıma maliyeti ile ülkemizde tren yolu ile sevk ettiği-
miz cevherin ton başına taşıma maliyeti arasında çok küçük bir 

fark vardır. Özellikle yüksek taşı-
ma maliyetleri yurt dışı ile rekabet 
edebilme şansımızı azaltmaktadır.

Bütün bunlara rağmen,  maden-
cilikte durmak yoktur. Sürekli yeni 
madenler arayıp, ekonomik olan-
ları işletmeye alarak milli cevher 
üretimine destek olmak ve bu 
amaçla yurt dışından ithal ettiği-
miz cevher miktarının azaltılma-
sını sağlayarak ülke ekonomisine 
katkıda bulunmak temel hedefi-
miz olmuştur.

Şirket merkezinizi Ankara’ya taşıdınız. Bu kararı 
almanızdaki neden nedir?
Dimin Madencilik olarak zaten Ankara’da bir ofisimiz mevcut. 
Yeni organizasyon yapımız ile merkez yönetim birimlerimi-
zin tamamını Ankara’ya taşıyarak iş süreçlerini daha etkin bir 
şekilde yöneteceğimize inanıyoruz. Bununla birlikte; iş süreç-
lerini yürüttüğümüz Bakanlıkların ve kurumların Ankara’da 
bulunması sebebiyle Ankara aynı zamanda madenciliğin de 
başkenti haline gelmiştir. Dolayısıyla madencilik faaliyetleri-
mizin daha hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için 
bu kararı aldık.

Şirket olarak gelecek hedeflerinizden bahsedebi-
lir misiniz?
Hedefimiz; insan odaklı, çalışanların mutlu ve güvende oldu-
ğu bir ortamda, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ma-
dencilik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmektir. Sadece 
Türkiye’de değil yurt dışında da rekabet gücümüzü arttırarak 
maden arama ve üretme çalışmalarımızı geliştirmek istiyo-
ruz. Misyonumuz; gelişen ve değişen sektörün ihtiyaçlarına 
cevap veren, yenilikçi ve pazara yön verebilen, dünyadaki 
lider firmalar arasında yer alan global marka olma yolunda 
ilerlemektir. 

dimin.com.tr
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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
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cagdas.soyupak@chemtreat.com

TÜRKİYE DIŞINDAKİ MADEN SAHALARI/ 
TESİSLERİ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ:
Russell Johnson
+1 702 592 6292
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Real Experts. Real Results.
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2004 yılında Steve Williams 
tarafından yapılan tanımla 
aşağıda olduğu gibi verilmek-
tedir. Özetle jeometalurji bir 
cevher yatağındaki değişimle-

ri üretime hazırlamak için gerekli olan bir çerçevedir. Bu çerçe-
vede jeolojik değişkenliklerin üretime etkisi 3B blok model ve 
maden planlama faaaliyetleriyle hesap edilmekte ve üretime 
etkisi değerlendirilmektedir. 

“WHAT IS THE GEOMETALLURGICAL MAPPING APPROACH? Geo-
metallurgical mapping is a new tool, a new way to “scope down 
for value” when developing an deposit. It framework to docu-
ment variability within an orebody and quantify the impact of 
many factors including geology (host rocks, alteration and stru-
cture) and mineralogy on grinding, metallurgical response and 
metal recovery processes. The quantitative, spatially constrained 
database thus generated can be readily integrated into 3-D block 
models and mine planning activities. Thus it is an important tool 
to reduce the technical risk associated with new mine develop-
ments or expansions.”

DOSYA KONUSU: JEOMETALURJI, MADEN PLANLAMA, CEVHER HAZIRLAMA

Jeometalurji Nedir?

Dr. Baris G. Yıldırım
UMREK Yönetim Kurulu Üyesi 

Dünya Rezerv Komisyonu Üyesi
barishyildirim@gmail.com

2005 yılında Queensland Universitesi hocalarından Prof. 
Dr. Steve Walters tarafından yapılan tanımla da ise cevher 
hazırlama ve zenginleştirme parametreleri (sertlik, öğütme 
için ihtiyaç duyulan enerji, boyut küçültme, serbestleşme, 
verim...) üzerinde jeolojik değişikliklerin etkisini tespit et-
meyi amaçladığı belirtilmiştir. Tam olarak tanımı aşağıda 
bulunmaktadır: 

“Primary aim is to provide more constrained inputs that reflect 
inherent geological variability and its impact on machine-ba-
sed process parameters e.g. hardness, comminution energy, 
size reduction, liberation, product recovery…” Steve Walters, 
2005

2010 yılında Prof. Dr. Tim Napier Munn aşağıdaki tanımla-
mayla jeoteknik, metalurjik, ve çevresel faktörlerin bir cevher 
yatağının dizayn ve işletme aşamasında cevher yatağından 
elde edilecek değerin maksimizasyonu yönünde bir açıklama 
getirmiştir. 

“The application of a spatially modelled suite of geotechnical, 
metallurgical and environ-
mental attributes of an ore-
body to maximise the value 
of a mining project, both in 
design and operation”. Tim 
Napier Munn, 2010

2013 yılında Prof. Dr. 
Malcolm Powell aşağıda-
ki açıklamasında aslında 
cevher yatağından elde 
edilecek değerin, maliyet 
ve verimliliğin artırılması-
na bağlı olduğunu, bunun 
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da cevher yatağının iyi bilinmesi ve o cevher yatağına uygun 
“flexible circuit” uyumlu cevher zenginleştirme tesis kavramını 
gündeme getirmektedir. 

“Novel flexible circuit designs are presented that can respond 
to a wide variability in ore properties and throughput require-
ments in order to slash processing costs and energy utilisation 
while enhancing overall reco very. The success of these circu-
its will be based on an ability to predict at both design stage 
and in everyday processing the variable ore properties, which 
is dependent upon reliable orebody knowledge that caries va-
riability and underlying processing properties.”

2014 yılında Dr. Barış G. Yıldırım tarafından yapılan tarifte ise 
jeometalurji bir cevher yatağının kaynak tespitinden sonra 
rezerv tayini için gerekli olan dönüşüm faktörlerine (jeotek-
nik, hidrojeolojik, çevresel, hukuksal, finansal, v.s.) bağlı multi 
disipliner, matematik tabanlı, 3B boyutlu modellemeyi ifade 
eder şeklinde tanımlamıştır. 

Bütün bu tanımların ortak noktası cevher yatağının üretime 
etkisini bilmediğimizle ve her cevher yatağının aslında kendi 
özgü özelliklerinin olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla yapılan yanlış 
değerlemeler hem yatırım israfına hem de cevher yatağının 
yeniden düzeltilemeyecek şekilde tahribine yol açabilmekte-
dir. Bu sayede üretime geçilmeden önce bir maden projesinde 
jeometalurjik modelleme yapılması şarttır. 
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Gelişen teknolojiyle birlikte 
her geçen gün gereksinimler 
artmakta ve kârlılık çok daha 
önem kazanmaktadır. Buna 
karşın yer kabuğu üzerinde 
sınırlı olarak bulunan ve git 
gide azalan tenör ve artan em-

pürite değerlerine sahip ham madde üretiminin daha verimli 
yapılması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bütün bu ihtiyaç-
ların karşılanması için farklı disiplinler bir araya gelerek daha 
kârlı, daha modern tekniklerle üretimin yollarını aranmaktadır. 
Elektronik, mekatronik ve metalurji bunlara yalnızca birkaç ör-
nektir. Madencilik alanında ülkemizde henüz yaygınlaşmamış 
bir etkileşim de ana olarak jeoloji ve proses mühendisliğinin 
bir araya geldiği jeometalurjidir. Jeometalurji, metalurjik süreç 
modellemesini destekleyen, planlama ve optimizasyon süre-
cine değer katan, cevher kütlesi aracılığıyla temel metalurjik 
parametrelerin dağılımını gösteren blok modeller sonucunda 
bunu doğrudan temel alan multi disipliner bir yaklaşımdır. Je-
ometalurjideki odak üretim verimliliğini ve karlılığı artırmaktır. 
Bunun için temel ilke üretilecek cevherin en iyi şekilde tanın-
masıdır.

Hekimhan Deveci siderit yatağı Anatolid-Torid kuşağının do-
ğusunda Yüksekova-Baskil yayının kuzeyinde yer almaktadır. 
Yatağa ait stratigrafi Üst Kretase yaşlı konglomera, filiş ve ba-
zik volkanik sedimanter seri ile Tersiyer yaşlı konglomeradan 
oluşur. Yatak civarındaki önemli tektonik hat D-B istikametin-
de uzanmaktadır. Bu ters fay boyunca serpantinitler kuzeyden 
güneye Üst Kretase yaşlı birimler üzerine itilmiştir. Buna bağlı 
olarak K-G yönlü tali faylar oluşmuştur.

Dr. Barış G. Yıldırım
Quensland Üniversitesi

Sürdürülebilir Madencilik Enstitüsü 
Onursal Üyesi, 

M. Alper Özbek
Chief Geologist, Hekimhan Madencilik,

Selçuk Demirer
Project Geologist, Hekimhan Madencilik

Deveci Siderit Madeni 
Jeometalurjik Modeli

Yatak, Kampaniyen resifal kireçtaşlarının Üst Kampaniyen- 
Maestrihtiyen’de gelişen volkanik aktiviteler sonucunda 
hidrotermal metasomatik etkileşimi sonucunda oluşmuştur. 
Cevher kütlesi tüm maden yataklarında olduğu gibi homojen 
olmayıp içerisinde siderit haricinde değişen oranlarda sülfit 
mineralleri barındırmaktadır. Yatakta primer cevher minera-
li siderit (FeCo3) sekonder cevher limonit, götit, hematittir. 
Makro olarak pirit, malahit ve kalkopirit gözlenirken cevher 
mikroskopisi incelemelerinde enarjit, galenit, kalkosin ve na-
diren kovellin gözlenmektedir. Yatağa ait yapılan jeokimya 
testlerinde sideritin %38-40 Fe ve %3-4 Mn ihtiva ettiği tespit 
edilmiştir.

Sideritin ana pazarını demir çelik sanayi oluşturmaktadır. 
Pazar talepleri çerçevesinde cevherin tenörü ile içerisin-
deki empüritelerinin tespiti, optimum verimlilik ve kârlılık 
seviyesinde ekonomiye kazandırılması esastır. Siderit zen-
ginleştirme işleminden geçmeden demir çelik sanayiinde 
kullanılabildiği gibi nispeten düşük demir içeriğine sahip 
olan siderit cevherindeki demir tenörünü kalsinasyon yolu 
%54 üzeri seviyelere yükseltmekte mümkündür. Ürün kali-
tesini arttırmak, böylece ürünün sinter fabrikaları ve yüksek 
fırınlarda doğrudan kullanımını sağlamak amacıyla bölgede 
1 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahip bir kalsinasyon 
tesisi kurulmuştur. Kalsinasyon sürecinden en yüksek dü-
zeyde verimlilik sağlayabilmek için tesise beslenen siderit 
cevherinin fizikokimyasal özelliklerinin tam olarak bilinme-
si gerekmektedir. Bunun için yatağın iyi tanınması, üretim 
planlarının oluşturulması ve proses sürecinin yönetilmesi 
noktasında jeometalurji çalışmalarının önemi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. 

DOSYA KONUSU: JEOMETALURJI, MADEN PLANLAMA, CEVHER HAZIRLAMA
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Jeometalurji Nedir?
Gelişen teknoloji, artan ihtiyaçlar bera-
berinde üretim verimliliğini ve kârlılığın 
önemini getirmiştir. Bununla birlikte diğer 
alanlarda olduğu gibi madencilik alanında 
bölümler arası etkileşim artmış, henüz ül-
kemizde çok fazla gündemde olmayan bir 
bölüm olan jeometalurji ortaya çıkmıştır. 
Bu bölüm hızla gelişim göstermekte, sana-
yideki pek çok şirket tarafından araştırma 
projelerine ciddi yatırımlar yapılmaktadır. 
Temel hedef üretim verimliliğinin ve kârlı-
lığının artırılmasıdır. Bu da elbette ki, cev-
herin çok iyi anlaşılması, üretim sırasında-
ki prosesin çok iyi karakterize edilmesiyle olacaktır. Bu sayede 
geliştirilen jeometalurji, yalnızca jeoloji ve proses mühendis-
liğiyle iletişimde olmayıp, madencilik ve kimya alanlarıyla da 
yakından ilişkilidir (Şekil 1).

Jeometalurji Modellemesinde Yöntem 
Jeometalurji modellenmesinde yöntemin belirlenmesi, planla-
manın doğru yapılmasını, ileride oluşabilecek zararları en aza 
indirecektir. Unutulmamalıdır ki, yapılan işlem bir modelle-
medir ve doğruya yakınlığı çok önemlidir. Dolayısıyla, pek çok 
farklı disiplinin bir araya getirilerek oluşturulacak ekiple, bir 
madenin işletilmesindeki önemli parametreler ortaya koyulur 
(Şekil 2). 

Şekil 1:Jeometalurji ile farklı dallar arasındaki ilişkiyi gösteren çiçek model

Şekil 2: Jeometalurji modellemesinde planlama [1].

Şekil 3: Veri tabanı oluşturulması [2]

Multi disipliner çalışmalarda en büyük sıkıntı ekip içerisinde 
uyumun sağlanmasıdır, bu da hedefin doğru belirlenip, ekip 
elemanlarının bu hedef doğrultusunda ortak çalışmasını sağ-
lamakla olacaktır. Teknik kadro ve çalışmanın genel çerçevesi 
çizildikten sonra veri toplama aşamasına gelinmektedir, veri 
toplanırken en önemli husus temsili örnek alınmasıdır. Bilin-
diği gibi cevher yatakları homojen değildir, bu farklılıklar te-
siste verimin sabit tutulmasına engel olabilmektedir. Alınacak 
örneğin temsili olması ne kadar önemliyse, örnek çokluğu da 
bir o kadar önemlidir. Örnek sayısının belirlenmesi, madenin 
işletmesinin ölçeğine ve maden üretiminde planlanan bloğun 
büyüklüğüne göre yapılmaktadır. Örneğin, maden üretim 
planlaması 10 m3 ‘lük blok olarak yapılan bir işletmede, jeome-
talurji modellemesi yapılırken kullanılacak bloklar 200 m3’den 
büyük olmamalıdır. Başka bir deyişle, madenden işletilen her 
20 bloğun aynı olduğunu kabul ederek modelleme yapılabilir. 
Burada blok modelden kasıt, maden planlamada kullanılan üç 
boyutlu hacim hesap ara yüzünden başka bir şey değildir. Alı-
nacak örnek sayısı, maden işletmesinin büyüklüğüne, cevherin 
yapısına, prosesteki davranışına göre değişkenlik gösterebilir. 

Sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak için, farklı disiplinlerde, farklı 
tecrübeleri bir araya toparlayacak bir yöntem geliştirilmelidir 
(Şekil 3) Örneğin, alterasyon haritası yaparken; cevherin pro-
seste nasıl davranabileceği düşünülerek harita yapılmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, arazideki gözlemlerin hepsi prosesin ge-
liştirilmesi için gereklidir. Yine aynı şekilde proses mühendisle-

rinin de cevherin nasıl bir alterasyona sahip 
olduğu hakkında fikir yürütebilmesi gere-
kir. Buna farklı birimlerin bir araya gelerek, 
birbiriyle iletişimde olduğu anlamında mul-
ti-inter disipliner de denilmektedir. 

Jeometalurjik model oluşturmak, pek çok 
çalışma ve farklı birimler arasında iletişim 
gerektirir, bütün bunların sonucunda, iş-
ler bir modelin olması bütün işlerin yeni-
den dikkatlice gözden geçirilmesiyle olur. 
Günümüzde halen bazı yatırımlar, yanlış 
mühendislik hesaplamalar yüzünden askı-
ya alınmakta, şirketler ciddi miktarlarda  
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para kaybetmektedirler. Dolayısıyla üretimi direk ilgilendiren 
bir modelin deneysel ve üretim ölçeğinde doğruluğunun tes-
pit edilmesi gerekir. Her modellemede olduğu gibi, özellikle 
verimliliği öngörmeyi hedefleyen jeometalurji modellemesin-
de de maden üretimi boyunca hatalar gözlenecektir. Önemli 
olan bu hataların kaydedilip, modelin yeniden güncellenme-
sidir. (Şekil 4.)

Deveci/Hekimhan Siderit Yatağı
Siderit madeni Malatya ili kuzeybatısında Hekimhan ilçesi De-
veci köyü sınırları içerinde bulunmakta olup, Malatya-Sivas ka-
rayolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. 

Bölgesel Jeoloji
Çalışma alanı Doğu Toros Tektonik birliği içerisinde Hekimhan 
Havzası olarak bilinen havza içerisinde yer almaktadır. Geç Kre-
tase –Eosen zaman aralığında açılmış olan havza platform tipi 
karbonatlar ve ofiyolitik kayaçlarla temsil edilen bir temel üze-
rinde yer almaktadır. (Gürer Ö. F., 1992) Yüksekova-Baskil ya-
yının kuzeyinde yer alan Hekimhan havzasının temelini Genç 
Kampaniyen’ de kuzeyden güneye bindiren Mesozoyik yaşlı 
Hocalıkova Ofiyoliti oluşturmaktadır. (Gürer Ö. F.1992) Havza-
da hem temele ait birimler hem de havza oluşumu sırasında 
oluşan sedimanter (Hekimhan Form.) , volkanik, plütonik ve 
plato bazaltları (Hasançelebi Volkanikleri) birlikte gözlenmek-
tedir. Hekimhan formasyonu ve Hasançelebi volkanikleri bir-
birlerine girik durumda olup havzanın en kalın birimi oluştur-
maktadır. Temele ait birimler üzerinde Kampaniyen sonrasında 
açılan havzaya alkalen karakterli bir volkanizma eşlik etmekte 
(Üst Kretase-Paleosen) ve bu birimler siyenitoid ve buna bağlı 
apofizler (Yüceşafak Siyenitoidi) tarafından kesilmektedir. Hav-
za, gelişiminde devam eden süreçte karasal istifler ile başlayıp 
derin denize ait birimlerle temsil edilir.

Deveci Siderit Demir Yatağı Oluşum Modeli
Kampaniyen başlarında sığ denizel ortamın hâkim olduğu ve 
resifal kireçtaşlarının çökeldiği bölgede, birinci transgresyon 
evresinde karasal kırıntılar (Hekimhan Form.) depolanmaya 
başlamıştır. Bu süreçle eş zamanlı olarak deniz tabanında vol-

Şekil 4: Jeometalurji modellemesinde güncelleme [3]

Şekil 5: Metasomatik siderit demir cevheri oluşumuna ilişkin şematik blok model

kanik aktiviteler başlamıştır. Bu süreçte karasal kırıntılar ve vol-
kanizma ürünleri (Hasançelebi Volk.) birlikte çökelmiştir. Deniz 
altı volkanizması nın varlığı lav, tüf gibi püskürme materyalle-
rinin önceden çökelmekte olan ince dentritik malzemeler ile 
birlikte girik olması ve birlikte kalın istifler meydana getirmele-
rinden anlaşılmaktadır. 

Geç Maastrihtiyen döneminde böl-
geye egemen gerilmeli tektonik re-
jim etkisiyle, alkali nitelikli, levha içi 
granitoyid tipi ile uyumlu Yüceşafak 
siyenitoyidi kabuk içinde yükselerek, 
havzanın tabanına yerleşmiştir. (Gü-
rer, 1994) Alkali siyenit magmasının 
gelişinin sonunda oluşan artık hid-
rotermal eriyikler uygun Ph ortamını 
sağlaması sonucunda sahip oldukları 
Mn++ ve Fe++ iyonları mobil hale 
gelerek resifal karbonatlı kayaçlar ile 
etkileşime girmiş ve bünyesinde bu-
lunan Ca++ iyonlarını ornatarak yeri-
ne bunların yerini almıştır.

Deveci ocağında ve çevresinde cev-
herleşmiş kireçtaşları ile cevherleşmemiş resifal kireçtaşları 
gerek fasiyesi gerekse litolojik özellikleri bakımından birbir-
lerine çok benzerdir. Ayrıca Deveci yatağı içerisinde bulunan 
cevherleşmiş kireçtaşları içerisinde Hippurites sporları ve 
Mezogastropot fosilleri görülmüştür (İzdar, 1963). Bu durum, 
organizmaların teşkil ettiği Kampanien resif kireçtaşlarının 
(Tohma Kireçtaşı) daha sonraları Fe ihtiva eden eriyiklerinin 
tesirine maruz kaldıklarım izah etmektedir. Bu tespitler dikkate 
alındığında Deveci yatağının resifal kireçtaşlarının metazoma-
tik yoldan etkilenmesi sonucunda oluşmuş hidrotermal me-
tazomatik kökenli siderit demir yatağı oluşumu olduğu tezini 
destekler niteliktedir. 
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Ayrıca siyenit-Hasançelebi volkanitleri kontak zonlarında kon-
tak metamorfizma ve metasomatizma ile Davulgu metamor-
fiklerini oluşturmuştur. Hasançelebi demir yatağı, siyenitoyi-
din yerleşimiyle ilişkili yüksek ısılarda gelişen metamorfizma 
ve metasomatizmayı takiben oluşmaya başlamıştır. Plütonla 
gelen klorlu ve florlu çözeltiler tabandaki ofiyolitten çözdükleri 
cevheri taşıyarak yan kayaç içinde depolanmışlardır. Böylelikle 
Davulgu metarmorfikleri içinde manyetitin egemen olduğu 
Hasançelebi demir yatağı oluşmuştur (Gürer, 1994). 

Deveci siderit demir yatağının doğusu boyunca uzanan hat 
üzerinde Karakuz hematit-manyetit ve Kuluncak manyetit-he-
matit demir yatakları da kökensel olarak aynı sistemin ürettiği 
cevher yataklarıdır.

Mineral Parajenezi
Deveci yatağında limonit ve siderit ana mineralleri oluştur-
maktadır. Ayrıca makro olarak pirit, malahit ve kalkopirit göz-
lenirken, cevher mikroskopisi incelemelerinde enarjit, galenit, 
kalkosin nadiren kovellin gözlenmektedir (İzdar, 1963). Yatağın 
birincil cevheri demir karbonatlar olup, siderit, ankerit buna ek 
olarak daha genç oluşumlu sülfit mineralleri sayılabilir. Limonit 
ve diğer oksitler yatağın demir şapka kısmını oluşturan oksi-
dasyon kesiminde bulunurlar.

Primer Cevher
Yatağın birincil cevher minerali siderit olup, Kampaniyen re-
sifal kireçtaşlarının metasomatik etkileşimi sonucunda oluş-
muştur. Siderit makroskobik çok ince taneli ve tıkız bir yapıya 
sahiptir. Siderit içerisinde yer yer resifal kireçtaşlarına ait fosil 
kalıntıları görülebilmektedir. Siderit makro olarak gri-bej renkli 
olup içerisinde bazen ince kil bantları içermektedir. Kimyasal 
analizlerinde genellikle %32-40 oranında demir ihtiva etmek-
tedir. Cevher özgül ağırlığı 2,9-3,7 gr/cm³ arasında değişmek-
tedir. Siderit kristalleri çoğunlukla hipidiomorf ile panallotrio-
morf bir yapı şekli göstermekte olup ince tanelidirler.

Resim 1: Hidrotermal metasomatik etkileşime ait görsel Resim 2: Siderit ve boşluk dolgusu dokuları

Resim 3: Siderit içerisnde pirit±kalkopirit mineralleri

 Resim 4: Oksidasyon zonu cevheri limonit±götit

Sülfid Mineralleri
Yatağın primer cevherine ait ortalama kükürt oranı % 0,3 - 0,4 
olup pirit, kalkopirit, enarjit, sfalerit ve galenit minerallerinin 
mevcudiyeti ile ilgilidir. Bu mineraller sideritin çatlakları içinde 
bulunurlar. Pirit siderit haricinde en sık görülen mineraldir.

Sekonder Cevher
Yatağın oksidasyon zonuna ilişkin cevher mineralleri limonit 
ve götitdir. Siderit ve ankerit minerallerinin oksidasyonu so-
nucunda oluşmuşlardır. Gevşek dokulu ve süngerimsi yapıya 
sahiptir. Yatağın ilk zamanlarında işletilerek üretimleri yapıl-
mıştır. Mangan ve bakıroksit mineralleri demir şapkanın kırık 
çatlaklarında dolgu şeklinde kısmen görülmektedir.

İzdar, 1963 tarafından “Hekimhan-Deveci Demir Maden Je-
nezi ve Rezervi” raporunda yatağa ait mineral parajenezi ra-
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porlanmıştır. 2014-2019 yılları arasında cevherleşme üzerinde 
yapılan çalışmalarda makroskobik ve mikroskobik olarak yapı-
lan gözlemler doğrultusunda mineral parajenezi Tablo-1’ de 
görüleceği üzere revize edilmiştir. 

Jeometalurjik Modelleme
Hekimhan-Deveci siderit yatağı güney, batı ve doğu kesim-
lerde aramalara açık olan, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 
>50 Milyon ton siderit cevheri kaynağı tespit edilen orta-bü-
yük ölçekli bir demir yatağıdır.

Siderittin ana pazarını demir çelik sanayi oluşturmaktadır. Pazar 
talepleri çerçevesinde cevherin tenörü ile içerisindeki empüritele-
rinin tespiti, optimum verimlilik ve kârlılık seviyesinde ekonomiye 
kazandırılması esastır. Siderit zenginleştirme işleminden geçmeden 
demir çelik sanayiinde kullanılabildiği gibi nispeten düşük demir 
içeriğine sahip olan siderit cevherindeki demir tenörünü kalsinas-
yon yolu ile %54 üzeri seviyelere yükseltmekte mümkündür. Ürün 
kalitesini arttırmak, böylece ürünün sinter fabrikaları ve yüksek fı-
rınlarda doğrudan kullanımını sağlamak amacıyla bölgede 1 Milyon 
ton/yıl üretim kapasitesine sahip bir kalsinasyon tesisi kurulmuştur. 

Şekil 6: Deveci yatağına ait mineral parajenezi (İzdar,1963’ten revize edilmiştir)

Resim 6: IHA ile alınan ocak hâlihazır haritası

Resim 5: Siderit kalsinasyon tesisi

Resim 7: Planlanan üretim sınırı

Kalsinasyon sürecinden en yüksek düzeyde verimlilik sağlaya-
bilmek için tesise beslenen siderit cevherinin fizikokimyasal 
özelliklerinin tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Bunun için 
yatağın iyi tanınması, üretim planlarının oluşturulması ve pro-
ses sürecinin yönetilmesi noktasında jeometalurjik çalışmalar 
işletme süreci boyunca devam etmelidir.

Tamamlanan bir çalışmadan yola çıkarak jeometalurjik plan-
lama ve optimizasyon süreçlerini kısaca özetlemek gerekirse;

Yöntem
Hâlihazır harita alımı
Üretim planlaması yapılabilmesi için İHA (S.O.D.A. /10.6 mm) 
yardımı ile 10 cm altı hassasiyetle işletme bölgesinin hâlihazır 
haritası alımı gerçekleştirilmesi.

Üretim poligonunun belirlenmesi
Kısa vadede üretilmesi planlanan cevher yüzey sınırları maden 
planlama programları üzerinden belirlenmesi ve sahada yerin-
de teyit edilmesi.

Belirlenen üretim poligonu içerisinde 10 m derinliğinde 76 
adet kırıntılı kaya sondajı yapılmış ve numune alınmıştır.

Cevher içerisinde tenör ve empürite parametleri açısından de-
ğişkenlikler olduğu bilinmektedir. Belirlenen üretim döneminde 
üretim yapılması planlanan bölgede sistematik olarak yapılan 
kırıntılı kaya delgilerinden alınan numunelerdeki kimyasal değiş-
kenlikler göz önünde bulundurularak ana üretim poligonu tenör 
ve birtakım empüriteler bazında üç ayrı alt bölgeye ayrılmıştır. 
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Poligon 1- Fe 
Poligon 2- Fe+S
Poligon 3- Fe+SiO2

Cevher katı modelinin çizilmesi
Yüzeyde sınırları belirlenen, kırıntılı kaya delgileri ile numunele-
ri alınan poligonun delgi derinlikleri dolayısıyla etki alanları göz 
önünde bulundurularak (10 m) bir katı modeli oluşturulmuştur. 
Neticede oluşan katı modelin 3,5g/cm3 yoğunluk verisi kabulü 
ile 309.502 ton siderit cevheri ihtiva ettiği hesaplanmıştır.

Resim 8: Üretim planlanan bölgedeki muhtemel empürite alanları Resim 11: %Fe içeriğinin blok bazında değişimleri

Blok Model ile %Fe içeriğinin hesaplanması
Veriler Micromine 2018 18.0.920.5 versiyonu kullanılarak 
ters ağırlıklı mesafe (Inverse Distense Weighting/IDW) 
metodu ile blok modele dönüştürülmüş, %Fe içeriğinin 
üretilecek poligon içerisindeki dağılımı belirlenmiştir.

Blok model yardımı ile elde edilen verileri özetlemek ge-
rekirse;

Tabloda görüleceği üzere üretim poligonu içerisindeki 
demir tenörleri %33 ila %39 arasında değişkenlik gös-

Resim 9: Üretim poligonu (yukarıdan bakış)

Resim 10: Üretim poligonu (batıdan bakış)

Tablo 1: Demir tenörü bazında tonaj tablosu

% Fe çeriğine göre

From 
(%)

To 
(%)

Volume 
(m3)

Tonnage 
(t)

Density 
(t/m3)

Fe 
(%)

Tonnage 
(Cum) (t)

Fe (Cum) 
(%)

33.0 34.0 897 3,138 3.5 33.59 3,138 33.59

34.0 35.0 4,861 17,014 3.5 34.65 20,153 34.49

35.0 36.0 13,861 48,515 3.5 35.58 68,668 35.29

36.0 37.0 28,110 98,385 3.5 36.51 167,053 36.00

37.0 >38.0 25,201 88,203 3.5 37.43 255,256 36.49

>38.0 14,665 51,326 3.5 38.58 306,582 36.84

termektedir. Kümülatif olarak ele alındığında üretim yapılacak 
alt bölgelerin doğru seçimi ve karışımı ile 306.000 ton %36,84 
ortalama Fe tenörüne sahip cevher üretimi yapılması olasıdır. 
Jeometalurjik modellemenin önemine vurgu yapılmak ama-
cıyla jeometalurjik modelleme çalışmasının bir kısmı sadece 
bu makale de paylaşılmış olup, maliyet, çevresel şartlar, tesis 
verim modeli, patlatma modeli yine jeometalurjik model içeri-
sinde bulunmaktadır. 

Ülkemizde cevher yataklarının miktar olarak az, çeşit ola-
rak fazla olduğu gözönüne alındığında maden ocakların-
daki verimlilik hem yatırımcı hemde ülkemiz için önem 
arzetmektedir. Bu sebeple jeometalurjik modelleme yay-
gınlaştırılmalı ve maden ocağı – tesis verimlilik dengesi 
kurulmalıdır. 

Kaynak ve Rezerv sistemininde ülkemizde kurulmasından son-
ra Jeometalurjik modelleme faaliyetleri daha da önemli hale 
gelmiştir. UMREK kodunda yazılacak kaynak raporlarında kıs-
mı jeometalurji model ve Rezerv raporlarında ise dönüştürücü 
faktörlerin hesaplanması için full-jeometalurjik model gereksi-
nimi vardır. 
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Konunun “maden” kelimesi dışın-
da kalan bölümüne odaklandığı-
mızda, planlama kısmının tek başı-
na analitik yaklaşım gerektiren bir 
husus olduğunu net olarak görebi-
liyoruz. Mühendisliğin temel dina-
miklerini döndüren çok sayıda çark 

var ve bu çarklar da birbiriyle uyumlu bir şekilde aksamadan 
dönmek zorunda. Herhangi bir alanla alakalı bir sistemi kur-
guladığımızda bunun çalışır ve fayda sağlayabilir olduğundan 
emin olmamız gerekiyor. Kuşkusuz ki bu da parametreleri ön-
görülebilir bir düzende ve sistematik olarak değerlendirdiği-
mizde bizi karar verebileceğimiz bir netliğe ulaştırıyor. Burada 
kritik kelime kesinlikle “karar” dediğimiz olgu. Planlama dedi-
ğimiz kelime de bu olgunun analitik olarak açılımı, yani “ka-
rarlar bütünü” olarak ifade edilmeli. Aslına bakarsak bu açık-
lama çok da yanlış sayılmaz. Yapılacak herhangi bir faaliyetin 
adımları bir takvim üzerine konulup değerlendirildiğinde, her 
başlık, o adımla ilgili verilen nihai kararı temsil ediyor ve uygu-
lama da o kararlar bütüne uygun olarak yapılıyor. Bu sebeple 
“plan” kelimesini “kararlar bütünü” olarak tanımlıyoruz. 

Madencilik, tüm dünyada en organizasyonel iş alanlarından bi-
ridir. Farklı disiplinlerin uyum içerisinde ve eş zamanlı hareket 
ederek çalışmasını gerektiren bir alandır. Bu da fikirsel olarak 
bir koordinasyonla birlikte eylemsel anlamda da beraber hare-
ket edilmesi durumunu doğuruyor. Tüm bunlarla birlikte ciddi 
yatırım maliyetlerinin de olduğu bir sektör. İşin teknik boyutu 
kadar finansal kısmı da fazlasıyla önemli. Yatırımcılar ortaya 
konulan değerin ne zaman parasal karşılığını alacağını, bunun 
ne karlılıkla yapılacağı ve yatırımın ne sürede kendilerine geri 
döneceğini bilmek durumunda. Bu sebeple de kurumlar ön-
celikli olarak bununla ilgili verilmiş olan kararları ya da planla-
mayı değerlendirmek durumundalar. Bu noktada da eylemsel 
planlama, kurumsal stratejiler ve uzun dönemde nelerin ola-
cağı konuşmalı. 
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Saygılı Madencilik
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Maden Mühendisi
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utkufenerli@gmail.com
Samed Güven 

Jeoloji Mühendisi 
(Maden Jeoloğu)

Maden Planlama ve Önemi

Şunu da belirtmekte fayda var; tüm bu süreçler uzun yıllar-
dır bilgisayar ortamında yönetiliyor. Uygun yazılımlar ve al-
goritmalar ile karar (verme) problemleri hem görsel olarak 
hem de matematiksel olarak çözümleniyor. Bu sebeple üs-
tünde durduğumuz konuları dijital ortam dışında değerlen-
dirmek gibi bir yolun olmadığını baştan kabul etmeliyiz. Bu 
konunun apayrı bir başlıkta değerlendirilmesi gerekiyor. Bu 
sebeple de detaylarına fazla girmeyeceğim. Maden planla-
ma konusuna girmeden, önceki aşamalarda yapılan ve plan-
lamanın doğruluğunu etkileyen adımları konuşarak konuya 
girebiliriz.

Jeolojik Etüd, 3 Boyutlu Kaynak Kestirimi ve 
Blok Model
Arama faaliyetleri ve sonrasında ortaya konulan kaynak, 
madencilik ile ilgili birçok parametreyi belirlememizde 
önemli bir ölçüt görevini görüyor. Direk olarak planlama-
nın konusu olmasa da işin bu tarafına bu sebeple değinmek 
gerekiyor. 

Jeolojik unsurların kaynak model etkisi
Yer kabuğunun yüzeyinde ya da ulaşılabilir derinliklerinde 
ekonomik açıdan anlamlı potansiyele sahip olan ve varlığı 
nitelik, nicelik ve miktar olarak ortaya konulmuş cevherleşme 
kaynakları, arama jeologlarının sahada takip ettikleri serüve-
nin ulaşması istedikleri hedefe ait tanımı oluşturmaktadır. Bu 
takipte özneyi oluşturan cevherleşme ya da mineral kaynağı 
konum, uzanım, süreklik, miktar ve kalite gibi özellikleri jeolo-
jik açıdan daha önce test edilmiş/bilinen güvenilir metotlara 
bağlı kanıtlara dayandırılır.

Bu dayanakların oluşturulması ise uzman kişiler tarafından 
çeşitli yöntemler ile araziden farklı türlerde veri toplama adı-
mı ile başlamaktadır. Üretilen verinin nelerden oluşacağının, 
neyi içermesi gerektiğinin işin başında ciddi bir çalışma ile or-
taya konulması elzemdir. Özellikle jeolojik alt bileşenlerden 

DOSYA KONUSU: JEOMETALURJI, MADEN PLANLAMA, CEVHER HAZIRLAMA
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hangilerinin sahada ne dere-
ce faydalı olacağı önem sırası 
ile değerlendirilip bir düzen 
içerisinde devam ettirilmeli-
dir. Sahada araması yapılan 
cevherin oluşum türü ve şek-
line bağlı düzenlenecek olan 
analizi yapılacak elementler 
ve bunların saptama limitle-
rine karar vermek buna güzel 
bir örnek olabilir. 

Sahada stratejik öneme sahip 
olana veri türleri ve bunların 
temsil eden data setleri ev-
rensel madencilik sektörü ta-
rafından belirlenmiş standart 
sistemlerden birine uygun bir şekilde hazırlanarak personel/
yönetici değişimleri gibi etkenlerden bağımsız şekilde de-
vamlılığı sağlanmalı ve özenli bir şekilde üretilmesi gereklidir. 
Elinizdeki verinin içerinin tam olarak bilinmesi farklı onay me-
kanizmaları ile denetlenmesi ve tüm bunların bir kayıt sistemi 
altında tutulması veri setine olan güveni arttıracak önemli bir 
etkendir. Veri setleri toplam kalite yönetim anlayışının tüm 
adımlarını içeren bir kontrol ve takip mekanizmasına sahip ol-
ması gereklidir.

Araması yapılan cevherleşmenin kuramsal ve sondaj verilerine 
dayalı jeolojik modellerinin temelini oluşturan veri setlerinin 
sahada farklı açılardan test edilerek değerlendirilmesi güve-
nilir bir cevherleşme ve mineralizasyon katı modelini oluştu-
rulmasında önemli rol oynamaktadır. Katı modellemede öznel 
ve saplantılı hipotetik yorumlardan kaçınılması, iyi bilinen ile 
tahmin edilen bölümler arasındaki hiyerarşinin net ortaya ko-
nulması sonraki adımlarda ortaya çıkacak olan problemleri ön-
lemede yardımcı olacaktır.

Jeolojik katı model oluşturulurken çalışma alanında yer alan 
jeolojik birimlerin cevherle olan ilişkilerinin ve etki alanlarının 
yorumlanmasında iyimser veya kötümser zorlamalar, iyi anla-
şılmayan cevherleşme ve kalifiye olmayan personelin yorum-
ları, üretime kaynak oluşturacak hesaplama aşamalarına ciddi 
etkilere sebep olmaktadır. İyi anlaşılamayan jeoloji ve yanlı ya-
hut abartılı yoruma dayalı jeolojik ve mineralojik unsurlar bir 
projenin hem ekonomik değerine hem de çalışılma potansiye-
line doğrudan etki eden çok önemli noktalardır. 

Kaynak kestirim adımlarında sahada bulunan mineralojik özel-
liklerin; jeolojik birimler ve faylar tarafından kontrol edilen 
belirli bir düzene sahip 3B jeolojik modelle temsil edilmesi 
önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Kaynağın değerlendiril-
mesinde jeolojik birimlere ait yoğunlukların tespiti, cevher 
yan kayaç ilişkisi, jeometalürjik özelliklerin cevher kazanımına 
etkisi ve analiz sonuçlarına ait veri dağılımlarındaki çeşitlilikler 
ekonomik parametreleri belirleyen önemli faktörler olarak öne 
çıkmaktadırlar. 
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Kaynak model kestiri-
minde yapılan tahmin ile 
belirlenen cevher mikta-
rının güvenilirlik derecesi 
ve gerçeğe yakın değer-
ler içermesi kurgulanan 
jeolojik model ile bu mo-
del kaynaklık eden saha 
verileri ile uyumlu kesti-
rim metodunun seçilme-
sine dayanmaktadır. Ay-
rıca cevher miktarı farklı 
kestirim metotları ile test 
edilerek kaynak modelin 
tutarlı sonuçlara sahip ol-
duğu ortaya konmalıdır.

Jeolojik unsuları iyi sınıflan-
mış ve buna bağlı değişken 
ve süreksizliklerin doğruya en yakın şekilde tahmin edilmesi ile mo-
dellenmiş bir cevher kütlesi daha sonra yapılacak olan uzun ve kısa 
vade üretim planlarında ya da üretim esnasında stratejik ekonomik 
kararların alınarak etkin bir şekilde uygulanmasına olanak sağlaya-
caktır.

Stratejik Planlama 
(Uzun Dönem Planlama)
Konunun önceki aşamalarıyla ilgili genel başlıklarına değindikten 
sonra planlamayla alakalı tarafını konuşmaya başlayabiliriz. Genel 
anlamda planlama, kısa dönem ve uzun dönem başlıkları altında 
incelenebilir. Burada kısa ya da uzun dönem, yıl veya hafta gibi 
zaman dilimlerinden ziyade stratejik ve taktik ayrımını belirtir. Bu 
başlıklar da kendi içlerinde alt başlıklara ayrılarak değerlendirilir. 
Yazının devamında bu alt başlıklarla ilgili detaylara fazlasıyla gire-
ceğiz. Önce uzun dönem planlamadan bahsedelim.

Stratejik planlama ya da uzun dönem planlama öncelikli olarak 
kurumsal bir konudur ve yatırımla ilgili detayları finansal kavram-
larla ifade eder. Bu aşamada ton ya da cevher içeriğinden (tenör) 
ziyade tüm periyotlar para birimiyle ifade edilir. Burada esas olan 
belirlenen kaynağa yatırım yapılıp yapılmamasına karar vermek-
tir. Tabi burada finansal jargon devreye girer. Net Bugünkü Değer 
(NPV), İç Karlılık Oranı (IRR), Net Kar Dağılımı (NPI), Yatırım Getirisi 
(ROI) gibi kavramlar uzun dönem planlama için elde edilen so-
nuçları değerlendirmede en çok üstünde durulan kavramlardır. 
En nihayetinde Nakit Döngüsü (DCF) dediğimiz ve bunu tak-
vimlediğimiz büyük resim ortaya konmuş olur. Hem kullanılan 
bilgisayar yazılımları hem de bu alanın teorik kısmı, sonuçları bu 
kavramlar üstünden vermek üstüne kuruludur. Stratejik planlama 
temel olarak 3 soru sorar. Bunlar, ne (What), nerede (Where) ve ne 
zaman (When) yapılacak sorularıdır. Bu sorulara verilen cevaplar 
aslında aşağıda detayları değerlendiren soruların cevaplarıdır.

• Tespit edilen kaynağın ne kadarı madencilik yapmaya müsait?
• Yapılacak yatırım, eldeki kaynağı en ekonomik ve en kazançlı 

şekilde ne kadarlık bir zaman içerisinde değer haline getirecek?
• Yatırım, hangi dönem içinde geri dönecek ve hangi dönem 
içerisinde kar etmeye başlanacak?
• Yapılan yatırım, ne kadar getiri sağlayacak?
• Üretim kapasitem ne olursa karlı üretim yaparım?
• Mutasarrıf bir madencilik mi yapmalı yoksa yüklenici ile mi 
çalışmalıyım?
• Yer altı mı, yer üstü mü yoksa her ikisi de mi? Eğer her ikisi ise 
hangi dönemde hangi yöntem?
• Üretilen ve zenginleştirilen madenin pazardaki satılabilirliği 
nedir? Ekonomik trendi yıllar içerisinde nasıl değişkenlik gös-
terebilir?
• Ne olursa yatırımla ilgili riskler oluşur?

Aslında daha onlarca soru türetilebilir bu aşamayla ilgili. Ge-
nel olarak bu soruları cevapladığımızda karşımıza çıkan tab-
loya göre yatırımın yapılmasına yönelik kararları değerlen-
dirmiş ve madencilik faaliyetlerinin analitik açılımını yapmış 
oluruz. Nitelikli bir madencilik faaliyeti istiyorsak nitelikli bir 
strateji de belirlemeliyiz. Bu da çözünürlüğü yüksek bir ön 
çalışma yapılmasını gerektirir. Az sayıda sondaj, sahayı tam 
olarak temsil etmeyen bilgilere dayalı jeolojik etütler, hidro-
jeoloji, jeoteknik ve benzer konularla ilgili eksik çalışmalar 
stratejinin de yanlış kurgulanmasına sebep olur. Bu da ya-
tırım kararı verdiğiniz ve uygulanabilir gibi gözüken bir fa-
aliyeti tamamen zarara çevirebilir. Unutmamakta fayda var; 
madencilik zaten yüksek yatırım maliyetleri olan bir sektör 
ve yüksek risk içeren unsurları işin doğası gereği fazlasıyla 
karşımıza çıkarıyor. Bu riskleri arttırmanın ya da reel hale ge-
tirmenin yolu da strateji belirlemeden ya da eksik bir strateji 
ile yola çıkmakla başarılabilir, eğer başarıyı intihar etmekle 
eş tutuyorsak!

Proje genelinde hangi aşamada olunursa olunsun (PFS, FS ya 
da Detay mühendislik) strateji, o aşamaya uygun olan niteli-
ğe göre belirlenmelidir. Özellikle üretim yöntemi (yer altı  

Lonmin firmasında stratejik (uzun dönem) ve taktik (kısa dönem) planlamanın ilişkisi
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ya da yüzey), üretim ve tesis kapasiteleri, yatırımlar (makine, 
ekipman, iş gücü vb.) gibi somutlaşan kalemlerle, enerji ve su 
ihtiyacı, lojistik altyapı gibi daha soyutlaştırdığımız konuları 
da çözümlemelidir. En nihayetinde Maden Ömrü Planlaması 
(LOM) dediğimiz olguyu gerçeklemek durumundayız ve bu 
ancak doğru stratejiyi ortaya koymakla sağlanır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi bu çalışmalar, özellikle 
de ekonomik analiz, bazı madencilik yazılımlarıyla günümüz-
de çok pratik olarak yapılmakta. Başlangıcı 1950’li yıllara da-
yanan optimizasyon algoritmaları, bilgi işlem teknolojilerinin 
gelişmesiyle oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır. Özel-
likle işlem gücü yüksek bilgisayarlar ve bulut teknolojilerinin 
de devreye girmesiyle klasik yöntemlerle çözülmesi çok zor 
ya da çok uzun süren problemlerin çözümünü fazlasıyla ko-
laylaşmış durumda. Çok yakın geçmişte yayımlanan bir ma-
kalede, Orta Amerika’da daha önce yapılan çalışmalarla hiç 
bir şekilde ekonomik olarak işletilemeyeceği söylenen bir 
demir madeni için işletilebilir bir senaryo çözümlemesi yapıl-
mış ve sonrasında madenin işletilmeye açıldığı belirtilmişti. 
Bu ve benzer örnekler, karar problemlerinin çözümünde sağ-
ladığı yararlar sebebiyle yazılım kullanımını daha da geçerli 
hale getiriyor. Ayrıca yazılım firmalarının bazı konularda daha 
esnek politikalara (lisans satışından ziyade küçük ve orta bü-
yüklükteki madencilik firmaları için dönemsel kiralama gibi) 
yönelmesi de kullanım popülaritesini arttırmada önemli bir 
etken teşkil ediyor. 

Lerchs–Grossmann ya da CPLEX gibi matematiksel algo-
ritmalar, klasik hesaplama yöntemlerinin lineer yaklaşım-
larına alternatif olarak eksponansiyel ya da parametrik 
hesaplama yöntemlerini de içerdiğinden daha hassas so-
nuçlar elde etmemize yardımcı oluyor. Bu yöntemleri de 
bilgisayar desteğiyle uygulamak özellikle zaman açısından 
ciddi israflardan kurtulmamızı sağlıyor. Hem açık işletme 
madenciliği hem de yer altı madenciliği için NPV maksi-
mizasyonu, yüksek IRR ve yüksek karlılık sağlayacak farklı 
strateji alternatiflerini kısa zaman içerisinde ortaya koyabi-
liyoruz. Bu sayede de LOM için en doğru yolu tercih etme-
miz kolaylaşıyor.

Taktik Planlama (Kısa Dönem Planlama)
Stratejik planlama sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar tatmin 
edici seviyede olumlu ise artık yeni bir soruyu cevaplamamız 
gerekiyor; bu stratejiyi nasıl uygulayacağız?

Uzun dönem planlama ile ilgili bölüm içerisinde sistemin 
kurgusuyla ilgili sorulan temel sorulardan bahsetmiştik. Ha-
tırladığımız üzere bunlar What, Where? ve When? sorularıy-
dı. Bu soruların cevapları ile elde edilen iktisadi karlılık doğ-
rultusunda operasyonel kurguyu da yapmamız gerekiyor. 
Bu konunun açılımını yapabilmemiz için tek bir soru soru 
soruluyor; Nasıl? (How?). Tek bir soru sorulmasına rağmen 
vermemiz gereken cevap aslında çok daha detaylı bir içeri-
ğe ulaşmamızı sağlıyor. Yatırımın dönüşü, para kazanılacak 
dönem, sabit ya da değişken maliyetler gibi nakit akışını 
etkileyen faktörlere bağlı olarak üretimi yapmak ve her şey-
den önce olurluluğu sağlamak adına kısa dönem planlama 
oldukça önem arz ediyor. Bu sebeple de finansal karlılığı 
sağlayan kararlara uygun bir üretim planlamalıyız. İş gücü, 
ekipmanlar, maden üretimi (ton, tenör limitleri vb), tesis fa-
aliyetleri, lojistik ve de konsantre satışı gibi kilit adımlar ile 
ilgili belirlenen sınırların dışına çıkmak ya da tamamen farklı 
yollar izlemek karlılığı direk olarak etkiler. Nasıl sorusu da bu 
uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için sorulur. Aşağıdaki ör-
nek sorulara cevaplar bularak iyi ya da kötü senaryolar oluş-
turabiliriz. 

• Kaynak ve rezerv sonuçlarını nasıl 
değerlendirmeliyim? Risk değer-
lendirmesini nasıl yapmalıyım?
• Faaliyetlerin başlangıç noktasına 
nasıl karar vereceğim? Kararın doğ-
ruluğunu nasıl test etmeliyim?
• Ekipmanı ve iş gücünü nasıl prog-
ramlamalıyım? Programı nasıl de-
ğerlendirmeliyim?
• Tesise beslenmesi gereken cev-
her miktarını ve tenörünü istenen 
şartlara göre sağlama garantisi ve-
rebiliyor muyum?
• Maden üretimiyle ilgili kontrol 
dışı etkenlere bağlı gelişen olum-
suzluklar olduğu takdirde nasıl bir 

alternatif planlamaya yönelmeliyim?
• Tüm bu faaliyetleri nasıl yönetmeliyim?
• Geçmişe yönelik gerçekleşmeleri nasıl değerlendirmeliyim? 
Hangi metodolojiyle bu değerlendirmeyi yapabilirim?

Bu ve benzer birçok soruyla kurguladığımız sistemi sorgulama-
mız gerekiyor. Sonuçta, planladığımız ve bize karlılığı getirecek 
eylemler için bütçelenen parasal sisteme ayak uydurabilmenin 
yönetsel kurallarını ve kararlarını belirlemek için bu çalışmaları 
yapıyoruz. Peki, kısa dönem planlamayla ilgili aksamalar ya da 
sapmalar olmuyor mu? Bu tip durumlar için neler yapılıyor? Bi-
raz da konunun bu tarafına bakalım. 

...

90



...



www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2019

Ülkemizde ve dünyada, kısa dönem planlama faaliyetlerini bu 
normlar üzerine kurgulamış maden firmaları, en çok bu aşama 
için çaba sarf etmektedir. Operasyonel dinamikler içerisinde 
öngörülebilirliği kestirilemeyen hususlara bağlı olarak birçok 
konuyla ilgili aksaklıklar yaşanabilir. Sonuçta doğayla mücade-
le eden bir iş alanıyla ilgili faaliyetler yürütülüyor. Burada üs-
tünde durulması gereken kısım elde olmayan sebeplere bağlı 
aksaklıklardan ziyade fazlasıyla kontrol edilebilir olan ama bile 
bile yapılan yanlışlara bağlı aksamalar olmalı. Bunların başında 
da yönetsel nedenler geliyor. 

Vizyonel yetersizlikler, literatüre uzak durma inadı ve inovas-
yonel bakış açısının benimsenmemesi sebebiyle yeniliklerden 
kopuk bir kurgu, yönetim kaynaklı problemlere temel oluştu-
ruyor. Çalışan personel sadece duyusal olaylara 
bağlı tecrübe kazanıyor. Yöneticiler ise sadece 
geçmişteki tecrübelerine dayalı bilgiyle çözüm 
bulma yöneliminde. Geçtiğimiz yıllar içinde 
önemli bir eğitim içerisinde bu konuyla ilgili 
dikkat çekici tespitlerden bahsedilmişti. “Sa-
dece yönetsel problemlere yönelik çözümler-
le birçok projenin NPV’sini %25-35 oranında 
arttırdık”. Bu çok önemli bir tespit ve açılımı 
oldukça sarsıcı. Dolayısıyla şu sonucu çıkarabi-
liriz. Yönetsel sistemler doğru yapılandırılmadı-
ğında uzun dönem ve kısa dönem planlamanın 
gerçekleşmesi çok mümkün değil! 

Diğer bir durum, uzun dönem planlamayla kısa 
dönem planlamayı bağdaştıramamak, yani 
ikisini konuşturamamak. Bu duruma yol açan 
sebep ise sezgisel yöntemlerle bireysel olarak 
karar vermek. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Yapı-
lan işin organizasyon işi olduğunu belirtmiştik. 
Karşılaşılan bir olumsuzluk noktasında, tüm 
etkenleri düşünmeden sadece sonuç odaklı 
hareket etmek çözümü daha da zor hale geti-
rir. Örnek verecek olursak, tonajı yakalayama-
dığımızı varsayalım. Bu hedefi tutturmak için 

planlama dışına çıkaracak başka 
bir lokasyona yönelme kararı al-
mış olalım. Burada alt başlıkları 
doldurmadan ve uzun dönem 
planlamanın finansal sonuçlarını 
görmezden gelerek hareket edil-
diğinde üzerinde durulmayan ve 
atlanan faktörlerin riski ne seviye 
çıkartacağını bilmemiz gerekiyor. 
Üretim yaptığımız noktada aslın-
da gelecekteki bir çalışma alanı-
nın cevherini üretmiş olduk. Böy-
lelikle stratejik plandaki parasal 
gelir gider dengesini de bozmuş 
olduk. Bu üretim alanına ihtiyaç 
duyulan asıl dönemde belki de 

tüm sistemi dengeleyecek kritik noktayı, ilgili dönem için yok 
saymamızı gerektirecek bir karara vardık. Belki de çok daha 
büyük bir problem yaratmış olduk. Bu problemi asıl yaratan 
kaynak sebep, organizasyon ve koordinasyon yetkinliklerinin 
eksikliğidir. 

Son olarak birkaç sebebi daha belirterek kısa dönem planlama 
konusunu kapatabiliriz. Bunlardan ilki teknolojiden tam anla-
mıyla faydalanamıyor oluşumuz. Aslında daha önce de bahset-
tiğimiz gibi bu konuyla da ilgili fazlasıyla yazılım ve donanım 
çözümleri mevcut. Bu sistemler entegre ve doğru biçimde 
kullanıldığında, planlamanın tutarlılığı ile gerçekleşme ista-
tistikleri anında görüntülenerek doğrular ve yanlışlar net ola-
rak anlaşılabilir. Bir diğer konu, yapılan işin finansal boyutu.  
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Planlanan bütçeye ve gelir gider dengesine bağlı kalmak proje 
ömrünü öngörülen sürede yürütmeye yardımcı olur. Bununla 
birlikte kontrol gücü sağlar. Tüm detaylarıyla bütün mühendis-
lik çalışmaları yapılmış bir projenin, herhangi bir aşamasında, 
herhangi bir adımıyla ilgili beklenenin üzerinde yapılan harca-
maları kontrol etmiyor oluşumuz, genel anlamda finansal dü-
zeni bozacak ve karlılığı etkileyecek sonuçlara yol açar. 

Güncel Bir Planlama Anlayışı Nasıl Olmalı?
Kısa ve uzun dönem planlama, sadece kendi iç dinamikleri ile 
eksik ya da hatalı kararları içeren salt biçimiyle uygulandığında 
yönetsel olarak zorluklar yaratabilir veya istenmeyen prob-
lemler doğurabilir. Günümüzde global anlamda büyük ve orta 
ölçekli operasyonları yöneten şirketler bu konuda da önemli 
metotları benimsemiş olarak çalışmaktadır. Yapılan mühendis-
lik çalışmalarının niteliğini ölçen ve her şeyden önce standart-
larını prosedür haline getiren kalite yönetim sistemleri buna 
örnek gösterilebilir. Ülkemizde de yüksek kapasiteyle üretim 
yapan profesyonel madencilik firmaları bu konuyla ilgili çok 
ciddi mesafeleri geride bırakmış durumdalar. Hem iç eğitim-
ler hem de yönetici eğitimleri ile daha entegre ve daha verimli 
biçimde çalışabilmekteler. Kalite yönetim sistemleriyle ilgili ve 
bu yöntemlerle yapılan çalışmaların verimliliği hakkında çok 
fazla alt başlık incelenebilir. Bu yöntemlerle, hem işlerin fiziksel 
kısmı hem de yönetsel kısmı çok daha kolay bir şekilde stan-
dartlaştırılabilir. 

Kalite yönetimi gibi bir diğer önemli konu da proje yönetimidir 
(Project Management). Burada esas olan konu, planlama tutar-
lılığının sadece maden operasyonuna bağlı değil, işletmedeki 
tüm diğer faaliyetlerle de ilgili olmasıdır. Örneğin yer altında 
yapılacak bir enerji istasyonunu ele alalım. İlgili lokasyonda 
planlanan madencilik faaliyeti bu istasyonun tamamlanma 
şartına göre takvime konur. Eğer istenilen zamanda, istenilen 
nitelikte ve istenilen kapasitede devreye alınamazsa, öngö-
rülen eylem de gerçekleşmez. Bu sebeple tüm adımlar proje 
yönetimi standartlarına göre yönetilmelidir. Ünitenin satın 
alınması, teslimi, kontrolü ve testleri, lojistiği, üretim alanı-
na yerleştirilmesi ve son olarak devreye alınması hem uzun 
dönem hem de kısa dönem parametrelerine göre değerlen-
dirilmelidir. Düşünülmeden ya da bu tip alt yapı çalışmaları 
yapılmadan uygulanan işler sebebiyle hedef olarak belirlenen 
üretim çalışmalarının aksaması büyük olasılıkla gerçekleşir. Bu 
sebeple proje yönetimi ve felsefesi sistemin doğru ve aksama-
dan ilerlemesi için büyük önem arz eder. 

Yukarıda bahsedilen iki husus (Proje ve Kalite Yönetimi) ku-
rumsal felsefe ve kimlik anlamında önemli getirileri olan konu-
lardır. Bu iki olgunun modern madencilik faaliyetlerine katkısı 
sadece düzenleme ve kontrol alanlarında değil teknolojik geli-
şimleri de kolaylıkla uygulanabilir kılmasıdır. Bunun sebebi, sis-
temin genelini sorgulaması ve bilimsel metodolojilere açık bir 
felsefeyi benimsetmesidir. Yaklaşık 10 yıl önce sadece çizim ve 
doküman elde etmek için kullanılan planlama yazılımları gü-
nümüzde karşılaşılan problemlere anında doğru yaklaşımlarla 

çözümler sunmakta. Bu durumun ortaya çıkmasında en önem-
li parametreler tabi ki operasyonel realiteler. Yakın zaman ön-
cesinde bir teoride şundan bahsedilmişti; “yapılan faaliyetleri 
planlamak, bu eylemleri monitör etmiyorsak bir işe yaramaz”. 
Doğru kaynaklar, doğru zamanda, doğru iş için ve ön görülen 
gelirlerin eldesi amacıyla kullanılmıyorsa ciddi sıkıntılar ya-
şanması gayet normalleşir. Bu sebeple sezgisel ve bilimden 
uzak yaklaşımlarla sonuca direk etki edecek kararları ortadan 
kaldırmak adına bu teknolojiler de yakın geçmiş içerisinde ol-
dukça gelişti. Bununla beraber yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanmasıyla planlamanın kalitesi ve tutarlılığı da artmış oldu. 
Tabi ki gelişim burada kalmadı. Artık görüntülenen faaliyetlere 
anında müdahale eden yapay zekâ ya da öğrenebilir makine 
teknolojileri de mevcut. Böylelikle alınan operasyonel karar-
ların hedef planla ters düştüğü noktada teknoloji bu duruma 
müdahale edebiliyor. Haliyle çok yüksek yüzdelerle planlama 
tutarlılığı sağlanıyor. Bütün bunlarla birlikte veri yönetimi de 
önemli bir rol oynamakta. Özellikle üretim hacmi büyüdükçe 
ve yapılan işlerin organizasyonel yapısı kompleks hale geldik-
çe yönetilmesi gereken veri miktarı da ciddi anlamda büyüyor. 
Bu sebeple veri tabanı yönetimi (Big Data Management) de 
önem kazanıyor. Tabi burada bahsedilen veri tabanı jeolojik 
verilerin oluşturduğu database değil. Operasyonun tüm aşa-
malarında yapılan eylemleri içeren bir database. 

Kısa, orta ve uzun vadeli planlamanın her şeyden önce finansal 
dengeyi ve beklenen gerçekleşmeyi sağlama hedefinde ol-
duğunu unutmamız gerekiyor. Tüm bu çalışmalar öngörülen 
karlılık seviyesini yakalamak amacıyla yapılıyor. Niteliği uygun 
olmayan hassasiyette yapılan planlamalar beklenen karlılığı 
hiçbir zaman sağlamayacaktır. Plansız ilerleyen maden işlet-
mesi de en sonunda para kazandırmayan ve kapatılmak zo-
runda kalınan bir projeye dönüşecektir. En önemlisi de şunun 
unutulmamasıdır: Plan, bir problemi çözmek için değil hiçbir 
problemle karşılaşmamak için yapılmalıdır. 
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Madencilik sektöründe yüksek 
tenörlü cevher yataklarının tüken-
mesi ile birlikte tane serbestleşme 
boyutu çok küçük olan ve çok dü-
şük tenörlü maden yataklarının 
işletilmesi artık bir zorunluluk ha-
line gelmiştir. Endüstrinin bu ham 

maddeler için gerektirdiği en önemli özellikler kimyasal özellikleri 
ve partikül büyüklüğü dağılımlarıdır. İstenilen kimyasal özellikler 
için işlenmemiş veya işlenmiş tüm malzemeler endüstride kulla-
nılmadan önce boyutları küçültülmelidir. Bu cevherlerin zengin-
leştirilmesi aşamasında ise gerekli olan enerjinin büyük bir kısmı 
öğütmeye harcanmaktadır. Mikronize öğütmelerde ise konvansi-
yonel (çubuklu ve bilyalı gibi) değirmenler verimini kaybetmekte 
ve ekonomik olmaktan çıkmaktadırlar. Bilindiği gibi, konvansiyo-
nel değirmenlerde harcanan enerjinin büyük bir kısmı doğrudan 
boyut küçültmede kullanılmakta, önemli bir bölümü ısı ve ses ola-
rak kaybedilmektedir. Ayrıca 75 mikronun altındaki öğütmelerde 
konvansiyonel değirmenlerin verimi aşırı derecede azalmakta ve 
öğütme ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Endüstriyel kullanım 
amaçları için her türlü hammadde malzemesini istenen partikül 
boyutuna ileten değirmenler, çeşitli çalışma mekanizmaları içer-
mektedir. Bu çalışmanın amacı, değirmenlerin ve bunların yapı-
larının çalışma mekanizmalarını ve en son teknoloji kullanılarak 
tasarlanan değirmenleri vurgulamak ve tanımlamaktır.

Öğütme ve parçalama; materyalin daha küçük parçalara bö-
lünmesiyle hacmini küçültmek için uygulanan bir işlemdir. 
Bu işlem için gerekli enerji dünya ortalaması olarak tüm ener-
ji tüketiminin %5 gibi büyük bir paya sahiptir (bunun içinde 
çimento sanayi %1,5). Cevherin toz haline getirilmesi için kul-
lanılan bu araçlara ise ‘öğütücü’ ya da ‘değirmen’ adı verilir. 

Abdul Vahap Korkmaz 
Çimsa Çimento Afyon

av.korkmaz@hotmail.com 
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
Hasan Hacıfazlıoğlu 

İstanbul Üniversitesi,
 Maden Müh. Bölümü

Endüstriyel Proseslerde Değirmen 
Tipleri ve Çalışma Mekanizmaları

Değirmenlerde öğütülecek malzeme; darbe, ezme, kesme ve 
sürtme kuvvetleri ile toz haline getirilir30. Herhangi bir tesiste 
cevher veya kömürü öğütmenin başlıca üç amacı vardır:

• Cevheri zenginleştirebilmek için kayacın tane serbestleşme 
boyutuna kadar ufalanması amacı,
• Mevcut haliyle kullanılabilir olan bir ürünün, başka bir kulla-
nım alanı için gerekli olan tane boyutuna indirilmesi (örneğin 
pülverize termik santrallerde kömürün toz haline getirilerek 
yakılması gibi).
• Teknolojik ihtiyaçlar (Örneğin kalsitin lastik ve boya sanayi-
sinde kullanılabilmesi için nano boyuta öğütülmesi).

Öğütme “kuru” veya “yaş” olmak üzere iki şekilde yapılabil-
mektedir. Kuru öğütmenin enerji sarfiyatı yaş öğütmeye göre 
yaklaşık %30 daha fazladır14. Bunun başlıca nedeni; kuru öğüt-
mede ince tanelerin daha hızlı topaklanması ve öğütücü or-
tamla teması keserek yastıklama etkisi sonucunda öğütmeyi 
yavaşlatmasıdır. Bu yüzden kuru öğütmelerde topaklanmayı 
önleyici bazı dağıtıcı kimyasallar da kullanılabilmektedir1. Ayrı-
ca, birim değirmen ve öğütücü ortam ağırlığı dikkate alındığın-
da kuru öğütme yaş öğütmeye göre kapasite yönünden daha 
düşüktür. Kuru öğütmenin bir diğer sakıncası ise değirmen 
gövdesinin aşırı ısınması ve bunun sonucunda yüksek hızlar-
da çalıştırılamamasıdır. Bu yüzden cevher hazırlama tesisle-
rinde öğütme genellikle yaş olarak yapılmaktadır. Halen ince 
öğütmede en yaygın kullanılan değirmen tipi konvansiyonel 
bilyalı değirmenlerdir. Ancak bilyalı değirmenlerde kullanılan 
en küçük bilya boyutu 25 mm civarında olmasından dolayı, 
değirmen içindeki çarpma hareketlerinden öğütülen cevhere 
aktarılacak enerji, küçük boyutlarda küçültme için yeterli ol-
mamaktadır. Küçük tanelerin ufalanmasında basınç ve kesme 
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kuvvetleri gereklidir. Çarpma ve aşınma kuvvetlerinin baskın 
olduğu bilyalı değirmenlerde öğütme iri boyutta kalmaktadır. 
Bilyalı değirmenlerin ekonomik öğütme sınırları 100 μm’ye 
kadardır. Bu sınırların altına inildiğinde bilyalı değirmenlerin 
spesifik enerjileri üstel olarak artış gösterir18.

Endüstriyel tesislerde öğütme, enerjinin en yaygın ve en verim-
siz olarak kullanıldığı işlem kademesidir. Özellikle, tane boyutu 
küçüldükçe tanelerin kırılmaya karşı olan dirençlerinin artmasıy-
la birlikte tüketilen enerji miktarları da aşırı bir şekilde artmakta-
dır. Öğütme konusunda yapılan çalışmaların çoğunda enerji-bo-
yut küçültme arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, 
en az enerji ile en fazla boyut küçültmenin yolları araştırılmıştır. 
Bilindiği gibi, konvansiyonel değirmenlerde (çubuklu ve bilyalı) 
harcanan enerjinin bir kısmı doğrudan boyut küçültmede kulla-
nılmakta, önemli bir bölümü ise faydalı bir iş yapmadan ısı ve ses 
olarak kaybedilmektedir. Ayrıca, 100 mikronun altındaki öğüt-
melerde konvansiyonel değirmenlerin verimi çok azalmakta 
(enerji tüketimi aşırı artmakta) ve öğütme ekonomik olmaktan 
çıkmaktadır35,9,6,11. Bu yüzden son yıllarda öğütme maliyetini dü-
şürmek ve öğütme verimliliğini arttırmak için değişik prensipler-
le çalışan çok sayıda değirmen tasarlanmıştır. Bunlardan en dik-
kat çekici olanı yatay ve düşey şaftlı karıştırmalı değirmenlerdir. 
Bu değirmenler ile 10 mikronun altında bile ekonomik öğütme 
yapmak mümkündür. Bunun arkasında yatan temel neden, ka-
rıştırmalı değirmen içerisinde birim zaman ve hacimde açığa çı-
kan enerji miktarının çok yüksek olması nedeniyle, enerji tüketi-
minin konvansiyonel değirmenlerle karşılaştırıldığında oldukça 
düşük kalmasıdır19,17,21,4. Son yıllarda geliştirilmiş olan ve kullanı-
mı hızla yaygınlaşan başlıca değirmen tipleri; valsli değirmenler, 
yüksek basınçlı merdaneli değirmenler, titreşimli değirmenler, 
sarkaç toplu değirmenler (Raymond mill) ve jet tipi değirmendir.

Çubuklu Değirmen
Çubuklu değirmenler genellikle birinci kademe öğütme dev-
relerinde kullanılır (Şekil 1). İri boyutta kaba öğütücüler olarak 
da bilinmektedir. Genellikle yaş öğütmede kullanılırlar. Kırma 
işleminden sonraki ürünü alıp bilyalı değirmene hazırlarlar. Çu-
buklu değirmenlerde boy çap oranı (L/D) 1,5-2,5 arasındadır. 
Bu oranın 1,25’in altına olması durumunda, değirmen içindeki 
çubukların birbirine karışarak öğütme ortamını bozulmasına, 
oranının 2,5’den büyük olması durumunda ise çubukların kı-
rılmasına, eğilmesine, istiflerinin bozulmasına neden olmakta-
dır. Uygulamada kullanılan en uzun çubuk boyu 6,8 metredir. 
Kullanılan çubuk boyu, değirmenin iç alın astarı arasındaki 
mesafeden 10-15 cm daha kısa olmalıdır. Seçilecek en büyük 
çubuk çapı ise öğütülecek malzeme içerisindeki en büyük tane 
boyutundan biraz daha büyük olmalıdır3,13,30,32.

Çubuklu değirmenin döndürülmesi için gerekli güç, çubukların 
değirmen içinde kapladıkları hacme (şarj oranına), değirmenin 
kritik hızına ve değirmen iç çapına bağlıdır. Çubukların değir-
men içerisindeki kapladıkları hacim genellikle %40-45 arasın-
dadır. Çubuklu değirmenler kritik hızlarının %50-75’i hızlarda 
çalıştırılırlar. Bu sayede çubuklar serbest düşme yerine kayarak 

hareket eder ve yuvarlanarak taneleri öğütürler. Değirmenler-
de malzeme, çubukların arasında bir hat boyunca öğütüldükle-
ri için öğütme sonrası homojen bir ürün elde edilir. Bu nedenle 
çubuklu değirmenler bilyalı değirmenler öncesi açık devre 
olarak çalışırlar. Ayrıca şlam boyutunda az ürün verdikleri için 
flotasyon öncesi öğütme işlemi için de uygundur3. Çubuklu de-
ğirmenlerin diğer değirmenlere göre başlıca avantajları; 

• Öğütme şekli, ürünün tane boyut dağılımını kontrol ettiğin-
den kapalı devre öğütmeye gerek kalmaz, 
• Çubuklar arası boşluk az olduğundan öğütme verimi daha 
yüksektir, 
• Aşınan çubukların değiştirilmesi daha kolaydır.

Bilyalı Değirmen
Öğütme ortamı çelik bilyalardan oluşan değirmenlere “bilyalı 
değirmen” denir (Şekil 2). Genellikle öğütmenin son kademe-
sinde kullanılır. Çubuklu değirmenlere göre daha ince ürün 
veren bu değirmenlerde boyun çapa oranı 1 ile 1,5 arasında 
değişmektedir. Genel olarak ince öğütmelerde değirmenin 
boyu daha uzundur. Değirmen boyunun çapa oranı 3 ile 5 
arasında ise “tüp değirmen” olarak adlandırılır. Tüp değir-
menler değişik beslemelere sahip kompartımanlara bölün-
müştür ve genellikle klinker gibi kuru öğütmelerde kullanıl-
maktadır. Öğütücü ortam çelik bilya yerine çakmak taşı veya 
seramik çakıllardan oluştuğu zaman, buna “çakıllı değirmen” 
adı verilir. Bilyalı değirmenler, silindir gövdeli değirmen, silin-
diro-konik gövdeli değirmen ve konik gövdeli değirmen ol-
mak üzere farklı gövde şekillerine sahip olabilmektedir. Konik 
bir bilyalı değirmenin giriş tarafı silindirik çıkış tarafı ise konik 
şekillidir. Böyle bir gövdenin dönmesi ile küçük çaplı bilyalar 
ve malzeme çıkış tarafına, büyük çaplı bilyalar ve iri malzeme 
ise silindir kısmında toplanmaktadır. Bilyalı değirmenlerde 
öğütme, bilyaların cevher taneleri ile noktasal teması sonu-
cunda gerçekleşmektedir. Yeterli süre verilmesi durumunda 
bu değirmenler ile istenilen incelikte ürün alınabilmektedir. 
Bu yüzden bilyalı değirmenler ile 50 mikronun altına öğütme 
yapmak mümkündür. Ancak açık devre çalıştırılan bilyalı de-
ğirmenden elde edilen ürün çok geniş tane boyutuna sahiptir. 
Bu problemi halletmek için malzemenin değirmen içerisinde 
kalma süresinin az olduğu kapalı devre öğütme sistemi kulla-
nılmaktadır. Başka bir deyişle bilyalı değirmenlerde öğütül-

Şekil 1. Çubuklu değirmenin genel görüntüsü
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müş ince ürün, sistemden uzaklaştırılarak iri tanelerle öğütme 
işlemine devam edilmelidir3,30,34.

Otojen ve Yarı Otojen Değirmen
Öğütücü ortam olarak iri cevher parçalarının kullanıldığı 
öğütme şekline “otojen öğütme” denir. Otojen değirmenler 
bir çeşit aktarılan ortamla çalışan tamburlu değirmenlerdir. 
Yaş veya kuru olarak çalıştırılabilirler. Değirmen içerisinde 
öğütme olayı çatlatma, kesme ve aşındırma kuvvetleri ile ger-
çekleştirilir. En büyük avantajı öğütücü ortamın olmaması ve 
klasik değirmenlere oranla daha az oranda şlam oluşturma-
sıdır. Ancak öğütücü ortam sarfiyatındaki avantajına karşılık, 
öğütülen her ton cevher için %5-25 daha fazla güç tüketir. 
İşletmelerden edinilen tecrübelere göre otojen değirmenler-
de astar sarfiyatı çubuklu ve bilyalı değirmenlerin astar sarfi-
yatından daha fazladır. Ancak bilya aşınmasının önlenmesi ile 
toplam çelik sarfiyatında %50 azalma görülmekte ve işletim 
maliyeti önemli ölçüde düşmektedir3,31. Tesislerde otojen bir 
öğütme işlemi için; 

a) Yeteri miktarda iri cevher parçası bulunmalı, 
b) İri cevher parçaları yuvarlak veya yuvarlağa yakın şekilli ol-
malı, 
c) İri parçalar orta sertlikte olmalı ve çabuk ufalanmamalıdır.

Yukarıdaki nedenlerden ötürü otojen değirmenler önceleri 
yalnızca bazı demir cevherlerinin öğütülmesi için kullanıl-
maktaydı. Özellikle bakır cevherinin çabuk ufalanır olması 
otojen değirmenlerin kullanımını engellemiştir. Ancak, son 
yıllarda bu değirmenlerin içerisine belirli boyutta bilya ilave 
edilerek yarı otojen değirmenler geliştirilmiştir (Şekil 3). Bu 
sayede otojen değirmenler bakır ve metalik olmayan diğer 
birçok cevherlerin öğütülmesinde yaygın olarak kullanılabilir 
olmuştur.

Şekil 2. Bilyalı değirmenin iç ve dış görüntüsü

Valsli Değirmen
Bu tür değirmenlerde öğütücü valsler (rulolar), sabit veya 
hareketli bir tabla üzerinde dönmekte, tabla ve rulo arasın-
da kalan cevher basma ve sürtünme kuvvetlerinin etkisi ile 
ufalanmaktadır (Şekil 4). Tablalar öğütme rulolarının şek-
line göre düz veya oluklu olabilmektedir. Öğütme ruloları 
üzerine istenilen boyuta ve kapasiteye göre belirli bir ba-
sınç uygulanır. Öğütülmüş malzeme ortamdan havalı se-
paratörlerin (emici fanların) oluşturduğu hava akımı ile ya 
da kömürün öğütülmesinde olduğu gibi sıcak inert gazlar 
ile sürüklenerek alınır. Klasifikatöre giren öğütülmüş mal-
zeme incesinden ayrılır ve irilerle tekrar öğütmeye devam 
edilir. Kapasiteleri cihaz gücüne ve boyutuna bağlı olarak 2 
ile 600 ton/saat arasında değişebilir. Motor güçleri ise 4000 
kW’a kadar çıkabilmektedir31,15,21. Valsli değirmenler yatay 
veya dikey olmak üzere başlıca iki tipte tasarlanmıştır. Dikey 
valsli değirmenlerin yüksek öğütme maliyeti ve sık aşınma 
sorunun giderilmesi için 1980’lerin sonlarına doğru yatay 
valsli değirmenler geliştirilmiştir. Bunlardan en dikkat çeki-
ci olanı Italyan Fratelli Buzzi ve Fransız FCB firmalarının ge-
liştirdikleri “Horomill” olarak bilinen yatay valsli değirmen-
dir (Şekil 5). Bu değirmen kendi ekseni etrafında dönen bir 
silindir manto ve iç tamburdan oluşmaktadır. Öğütülecek 
malzeme değirmenin iç yapısı ve merkezkaç kuvvetlerinin 
etkisi ile değirmeninin içinden değirmenin çıkışına doğru 
düzenli olarak hareket eder ve manto ile tambur arasında 
malzemeyi sıkıştırarak öğütür. Horomill 1993’den günü-
müze kadar birçok Çimento tesisinde kurulmuş ve olumlu 
sonuçlar alınmıştır. Diğer değirmenlerle karşılaştırıldığında 
%30-70 arasında bir enerji tasarrufu sağladığı belirtilmek-
tedir. Ayrıca gürültü seviyesi de diğer değirmenlere göre 
daha düşüktür. Az yer kaplaması, basit yapısı, işletme ko-
laylığı ve düşük titreşimli olması diğer avantajlarıdır15,30,32. 
Horomill prensibine benzer bir prensiple çalışan bir diğer 
önemli değirmen tipi ise CEMAX değirmenidir. Horomill 
ve Cemax değirmenleri arasındaki işletme açısından iki 
temel farlılık, Horomill’in kritik hızın üzerinde Cemax de-
ğirmeninin ise kritik hızın altında dönmesidir. İkinci husus 
ise öğütülen malzemenin değirmene girişinden çıkışına 
olan taşınma mekanizmasındadır. Cemax değirmeni hava 
süpürmeli bir değirmen olup, malzeme hava akımı ile taşı-
nırken Horomill‘de malzemenin değirmen içinde taşınması 
bir sıyırıcı mekanizma ile yapılmakta ve değirmen dışına ta-
şınması da ‘patentli taşıma kutusu’ adı verilen bir sistemle 
gerçekleştirilmektedir.

Kömür ve çimento öğütmede yaygın olarak kullanılan bir 
değirmen tipi ise valsli dik değirmenlerdir16. Bu değirmen-
de, verilen sıcak gazlarla, hem öğütülmüş klinker ve kömür 
kurutulmakta hem de istenilen boyuta gelmiş olan ürün 
separatöre taşınmaktadır. Valsli değirmenlerin en önemli 
dezavantajı ruloların ve tablanın çabuk aşınmasıdır. Bu yüz-
den daha çok kömür, kireçtaşı, fosfat ve dolomit gibi aşın-
dırıcı olmayan gevrek cevherlerin öğütülmesi için tercih 
edilmektedir. Şekil 3. Yarı otojen (SAG Mill) değirmenin görüntüsü
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Yüksek Basınçlı Merdaneli Değirmen
Yüksek basınçlı merdaneli değirmenlerde birbirine doğru dö-
nen iki adet geniş çaplı (75-250 cm) merdane bulunur. Bu mer-
danelerden birisi sabit bir yatağa oturtulmuşken diğeri hidro-
lik bir sistem aracılığıyla sabit merdaneye doğru itilmektedir. 
Bu esnada iki merdane arasına yapılan besleme ile taneler 
ezilerek ufalanmaktadır (Şekil 7). Ufalanmanın ölçüsü merda-
nelere uygulanan basınç ile kontrol edilmekte ve merdaneler 
arasındaki basınç cihazın büyüklüğüne göre 50 ile 150 kPa ara-
sında değişmektedir.

Aktarılan ortamla çalışan değirmenlerde enerjinin büyük bir 
bölümü, öğütücü ortamın birbiriyle ve astarlarla çarpışmasın-
da harcanmakta iken, yüksek basınçlı merdaneli değirmenler-
de öğütme malzeme yatağında gerçekleştiği için enerji kaybı 
daha az olmaktadır. Laboratuvar ölçeğinde yapılan çalışmalar 
sonucunda, yüksek basınçlı merdaneli değirmenin klasik bil-
yalı değirmene göre %40-50 oranında daha az birim enerji 

Şekil 4. Valsli değirmen ve endüstriyel uygulaması39

Şekil 5. Horomill (yatay valsli değirmen) endüstriyel uygulama görüntüsü

Şekil 6. Loesche değirmeni ve öğütücü valslerin görüntüsü39

tükettiği kaydedilmiştir. Ayrıca, kapasitesinin de klasik bilyalı 
değirmene göre 1,5-3 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir25,20,8,2.

Yüksek basınçlı merdaneli değirmenler 1985’den bu yana daha 
çok çubuklu ve yarı otojen değirmenlerin yerini almıştır. En-
düstriyel ölçekte başta klinker olmak üzere kireçtaşı, dolomit, 
kimberlit, krom, altın, bakır, gümüş, çinko ve demir gibi cev-
herlerin öğütülmesinde kullanılmaktadır. Bu değirmenlerde 
malzemenin mineral faz sınırından kırılması daha iyi serbest-
leşme sağlamakta ve mikro çatlaklı bir ürün eldesi liç işlemin-
de verimi arttırmaktadır. Özellikle siyanür liçinde diğer öğütme 
sistemlerine göre daha yüksek altın çözünme (liç) veriminin 
elde edildiği belirtilmektedir5. Bu değirmenlerin en büyük de-
zavantajı cevherin ufalanabilmesi için merdanelere uygulanan 
yüksek basıncın ekipmanlarda mekanik sorunlara neden ol-
ması ve cevherin sertliğine bağlı olarak merdane yüzeylerinde 
hızlı aşınmanın meydana gelmesidir. Bu yüzden merdanele 
yüzeyleri genellikle dayanıklı Nikel veya yüksek kromlu aşınma 
plakalarıyla kaplanmalıdır. Bir diğer önemli sakıncası ise bu de-
ğirmenlerden çıkan öğütülmüş ürünün kek halinde olması ve 
kekin dağıtılması için ek bir donanıma ihtiyaç duyulmasıdır2.

Karıştırmalı Bilyalı Değirmen
Karıştırmalı bilyalı değirmenler (Şekil 8), mikronize malzeme 
üretiminde kullanılan en popüler değirmenlerdir. Son 30 yıldan 
beri; seramik, metalurji, elektronik, boya, kimya, gıda, lastik, 
ziraat, ilaç, fotoğraf, kömür ve enerji gibi endüstrilerde yaygın 
olarak tercih edilmektedir. Diğer öğütme yapan cihazlara göre 
işletimi daha kolay, öğütme süresi ve enerji tüketimi daha az-
dır. Bir endüstriyel uygulamada, 20 ton/saat kapasiteli bir ka-
rıştırmalı değirmen ile 6 mikrona yapılan bir öğütme işlemi için 
harcanan enerjinin konvansiyonel bilyalı değirmene göre %60 
daha az olduğu kaydedilmiştir19,17,21,11. Temel tasarımı 1920’li 
yıllara kadar uzanan karıştırmalı değirmenler, ilk kez 1960’lı 
yıllarda kaolinin öğütülmesi için kullanılmıştır. Karıştırmalı de-
ğirmen, temelde sabit bir silindirik yapı içerisinde silindir göv-
de içinde dönen bir rotordan oluşmaktadır. Rotor üzerine belli 
aralıklarla yerleştirilmiş çubuk (pin) veya diskler yardımıyla si-
lindiri dolduran ortamı hareket ettirerek öğütme yapılmak- 

Şekil 7. Yüksek basınçlı merdaneli değirmenin görüntüsü40
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tadır. Öğütücü ortam olarak birkaç yüz mikrondan birkaç mili-
metreye kadar değişebilen bilyalar kullanılmaktadır. Uygulama 
alanına bağlı olarak değirmenin öğütücü ortamı boncuklar; çe-
lik, seramik, cam (silis), alüminyum veya zirkon olabilmektedir. 
Öğütülecek malzemenin besleme boyutu da birkaç mikronla 
bir kaç milimetre arasında değişebilmektedir. Ancak, genellikle 
100 μm’nin altındaki öğütmelerde enerji tüketiminin konvan-
siyonel değirmenlere göre daha az olduğu belirtilmektedir27,10.

Şekil 8.Karıştırmalı bilyalı değirmenin görüntüsü

Çalışma prensibinden ötürü karıştırmalı değirmenlerde kul-
lanılan kuvvetler, bilyalı ve çubuklu gibi aktarılan ortamla 
çalışan değirmenlerden farklıdır. Aktarılan ortamla çalışan 
değirmenlerde öğütme, büyük ölçüde çarpma ve basınçla, 
kısmen de aşındırma kuvvetleri ile olurken, bu değirmen-
lerde aşındırma ve kesme kuvvetleri çarpmayla birlikte ağır-
lıklı olarak yer almaktadır. Çubuklu ve bilyalı değirmenlerde 
tambur hareket ettirilirken, karıştırmalı bilyalı değirmenlerde 
yalnızca bir karıştırıcı yardımı ile ortam (ince bilya) hareket 
ettirilmektedir. Bu sayede değirmen içerisinde birim zaman 
ve hacimde açığa çıkan enerji miktarı tambur değirmenlerle 
karşılaştırıldığında oldukça yüksek olmaktadır. Çünkü tam-
bur değirmenlerde enerjinin büyük bir bölümü tamburu 
hareket ettirmek için kullanılmaktadır17,24,27,21,4. Ticari olarak 
çeşitli parçaları değiştirilmiş ve değişik şekillerde tasarlanmış 
çok sayıda karıştırmalı değirmen bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları; Tower mill, Isa mill, Svedala detritor, Sala agitated 
mill, NI-Metsoprotech SVM mill, MaxxMill, Pitt Mill ve Drais-
Mill’dir. Şekil 10’da kimi kaynaklarda kule değirmen olarak 
belirtilen Vertimill ve Maxxmill karıştırmalı değirmen tipleri 
gösterilmiştir. Kule değirmen, dikey olarak yerleştirilmiş bir 
gövde ve dönen helisel kanatçıklardan oluşmaktadır. Maxx-
Mill değirmeninde ise, değirmenin gövdesi de dönmekte ve 
gövde içerisinde bulunan bir plaka yardımıyla bilyaların akışı 
değiştirilmektedir. Bu sayede daha etkili bir öğütmenin ya-
pıldığı ileri sürülmektedir24. Draismill’de ise öğütme verimli-
liğini artırmak için, öğütme duvarına dik olarak yerleştirilmiş 
çubuklar (pinler) bulunmaktadır28.

Şekil 9. Helisel kanatlı karıştırmalı değirmen (Vertimill) ve MaxxMill değirmeni

Jet Tipi Değirmen
Jet değirmenlerde, değirmen gövdesi içine çok yüksek ba-
sınçlarda verilen hava ile tanelerin birbirine ve değirmen göv-
desine çarpması sonucu darbe ve aşınma etkisiyle öğütme 
gerçekleştirilmektedir (Şekil 11). Besleme boyutu genellikle 
0.5 mm’nin altında olan bu tip değirmenler ile birkaç mikron 
düzeyine öğütme yapmak mümkündür. Bu sistemlerde, no-
zuldan basınçlı havanın etkisi ile ivmelenerek çıkan malzeme 
hızla öğütme odasına girmektedir. Öğütme odası aşınmayı en 
aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Malzeme bu bölge içeri-
sindeki çeperlere ve birbirlerine çarparak veya sürtünerek ince 
taneler halinde dağılmaktadır. Sistemdeki öğütülmüş malze-
me ise akışkanın hareketi ile taşınarak havalı bir separatörden 
geçmekte ve ince taneler ayrıldıktan sonra iri tanelerle birlikte 
tekrar sisteme geri dönmektedir. Bu tip değirmenlerde akışkan 
ortam olarak; sıcak basınçlı buhar, hava veya herhangi bir inert 
gaz kullanılabilmektedir. Gazların basınçları ise malzemenin 
sertliğine göre 100 ile 200 psi arasında olabilmektedir32,34. Jet 
değirmenler endüstriyel ölçekte yaygın olarak kullanılmasa da 
bazı tesislerde silis, feldspat, cam ve zirkon gibi aşındırıcı mal-
zemelerin öğütülmesi için kullanılmaktadır. Daha çok plastik, 
polimer, pigment ve pestisit gibi malzemelerin mikron boyu-
tuna öğütülmesi için kullanılmaktadır. Kapasiteleri 0,5 ile 5000 
kg/saat arasında değişmektedir.

Titreşimli Değirmen
Titreşimli değirmenler, Şekil 12’de görüldüğü gibi üst üste yer-
leştirilmiş öğütme odalarından (hücrelerinden) oluşmaktadır. 
Lastik bir takoz veya yaylar üzerinde yer alan bu odalara belirli 
bir hızda titreşim verilerek oda içerisindeki malzeme ve bil-

Şekil 10. Jet tipi değirmenin genel görüntüsü41
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Şekil 12. Sarkaç toplu değirmen ve sarkaç toplarının görüntüsü

yalar hareket ettirilmektedir. Hareket eden bilyaların cevher-
leri ezmesi ve sıkıştırması sonucunda taneler ufalanmaktadır. 
Bilya şarj oranı hacimce %60-70 oranındadır. Bilyaların boyutu 
ise 10-15 mm arasında değişmektedir. Öğütücü ortam olarak 
çubuklarda kullanılabilmektedir. En büyük dezavantajı kapa-
sitesinde yaşanan sorunlardır. Öyle ki; kapasitesi 5 ton/saat’in 
üzerine çıkması durumunda öğütmede sorunlar yaşanmakta, 
ince öğütme verimini kaybetmektedir. Ayrıca, mekanik aksam-
ların sık sık arızalanması nedeniyle bakım-onarım maliyeti de 
oldukça yüksektir26. Titreşimli değirmenler ile 10 mikron bo-
yutuna kadar öğütme yapmak mümkündür. Öğütme odaları 
yatay olarak ta yerleştirilebilir. En önemli avantajı ince öğüt-
mede enerji verimliliğinin yüksek, ilk yatırım maliyetinin düşük 
olmasıdır. Genellikle linyit, taşkömürü, kireçtaşı, bentonit, jibs, 
boksit, bakır, demir, ferrosilikon ve alüminyum oksitlerin ince 
öğütmesi için kullanılmaktadır32,30.

Şekil 11. Titreşimli değirmenin kesit görüntüsü ve uygulaması

Sarkaç Toplu Değirmen
Sarkaç toplu değirmen (Şekil 13), Raymond mill ya da pandüllü 
değirmen olarak da bilinmektedir. Özellikle kalker, kil, kuvars, 
feldispat ve barit gibi endüstriyel hammaddelerin 250 mikrona 
kadar kuru öğütülmesinde kullanılmaktadır. Yumuşak ve orta 
sert (mohs sertlik <7) malzemelerin öğütülmesi için uygundur. 
Sarkaç Toplu Değirmen, döner topların çelik bir ringe (halkaya) 
yaslanarak dönmesi ve arada kalan malzemenin ezilerek öğü-
tülmesi esasına dayanır. Ufalanan ince taneler üstten emilerek 
sistemden uzaklaştırılır. Ring sabit, toplar motorla döndürülür. 
Sarkaç toplu değirmenin ülkemizde üretimi mevcut olup, pek 
çok firma tarafından imal edilebilmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç
Enerji maliyetlerinin günden güne hızla arttığı ülkemizde daha 
verimli ve daha ekonomik öğütme sistemlerine yönelme-
miz gerek işletmelerimizin geleceği gerekse ülkemizin doğal 
kaynaklarının verimli kullanımı açısından büyük önem arz et-
mektedir. Öyle ki, cevher zenginleştirme işlemlerinde öğütme, 
işletme maliyetinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir 
cevher hazırlama tesisinde enerjinin %40’ı boyut küçültmede 
(kırma-öğütme), %20’si zenginleştirmede, %30’u susuzlandır-
ma ve kurutmada, %10’u ise nakliye, boşaltma vb. gibi işlem-
lerde tüketilmektedir. Dolayısıyla boyut küçültme işlemlerinde 
yapılacak olan iyileştirmeler ile enerji tüketiminde önemli ölçü-
de düşüşler sağlanabilir. Öğütme birimlerinde enerji tüketimi-
nin azaltılması için temelde uygun değirmen tipinin seçilmesi 
gerekir. Yapılabilecek diğer iyileştirmeler ise; en verimli devre 
tertibinde çalışmak, verimli sınıflandırma yapmak, düzenli de-
ğirmen kontrolü (kritik hız, katı oranı, astarların durumu vb.) ve 
ekonomik olması koşuluyla katkı maddeli (öğütme kolaylaştı-
rıcı) öğütme işlemleridir.

Günümüzde cevherin özelliklerine ve istenilen tane boyutu-
na bağlı olarak alternatif değirmenler tasarlanmış ve halen 
tasarlanmaya da devam etmektedir. Örneğin, klasik bir bilya-
lı değirmen ile birkaç mikron düzeyine öğütme yapmak hem 
zaman kaybına hem de maliyetlerin aşırı yükselmesine neden 
olmaktadır. Oysa bunun yerine karıştırmalı bir bilyalı değirmen 
ile çok daha kısa bir sürede, daha düşük maliyetle, birkaç mik-
ron düzeyine öğütme yapmak mümkün olmaktadır. Benzer 
şekilde; kömür ve klinker gibi gevrek yapılı kuru malzemeler 
için klasik tambur değirmenler yerine, daha yüksek kapasiteli 
dik ya da yatay valsli değirmenlerin kullanılması işletme ma-
liyetlerinin düşürülmesi açısından önemlidir. Ayrıca; öğütme 
sonrasında cevhere uygulanacak zenginleştirme yöntemi de 
değirmen seçiminde önemli rol oynamaktadır. Örneğin; yük-
sek merdaneli değirmenlerde öğütülen ürününün daha fazla 
çatlaklı yapıda olması, özellikle liç işlemlerinde verim artışı ile 
sonuçlanmaktadır. 

Şekil 13. Dişlisiz değirmen ve endüstriyel uygulaması37
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Türkiye’de manyezit madenciliği 
konusunda hazırlanmış olan yayın-
ların eski olması da dikkate alınarak 
daha güncel bilgi verilmesi amacıy-

la manyezit madenciliğinin bugünkü durumu incelenmiş ve 
aşağıdaki özet çalışma yapılmıştır. Söz konusu inceleme aynı 
zamanda kamu yararı bakımından ulusal madenciliğe önem 
verilmesinin ve yabancı sermaye teşvik edilirken tekel oluşma-
masına özen gösterilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye’de ham manyezit üretimine ilk olarak 1961 yılında 
2.520 ton üretilerek başlanmış, yıllık olarak 1967 yılında 92 bin 
ton, 1970’li yıllarda 300 bin tonun üzerinde, 1980 yılında 1,3 
milyon ton, 1997 yılında 2 milyon tonun üzerinde, 2000’li yıl-
larda 2,5 milyon ton civarında ve 2015 yılında 3 milyon tonun 
üzerinde üretim yapılmış olup, Türkiye şu anda ham manyezit 
üretiminde dünya ikincisidir. Türkiye ile aynı kalitede manye-
zite sahip olan Yunanistan ve Yugoslavya’da ise bizden daha 
önce, ikinci dünya savaşından hemen sonra üretime başlan-
mıştır. Yunanistan’da 1957 yılından itibaren manyezit sahaları-
nın işletilmesi ABD sermayesinin kontrolünde gerçekleşmiştir.

Manyezit Hakkında Genel Bilgi
Magnezya, magnezyum oksit terimi olup, formülü MgO’dur. Esas 
olarak iki ana (kriptokristal ve kristal) formda meydana gelen 
manyezit, sert kaya minerali olarak üretilir. Nadiren dolomit, bru-
sit, huntit ve serpantinit gibi diğer minerallerden de üretilebilir.

Ticari olarak önemli olan bir başka magnezya kaynağı da deniz 
suyunun kimyasal olarak işlenmesi olup, bazen sentetik olarak 
da üretilir.

Ürün Sınıfları
• Ham manyezit
• Kostik Kalsine Magnezya (CCM)
• Dead burned magnezya (DBM)
• Fused Magnesya (FM)
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Maden Mühendisi
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Türkiye’de Manyezit Madenciliği

CCM'den türetilmiş magnezyum bileşikleri, örneğin magnez-
yum hidroksit, magnezyum sülfat, magnezyanın kaynağıdır 
ve saflığı (%85-99 MgO arasında) değişir. CaO: Si02 oranı, kütle 
yoğunluğu ve magnezya kristal büyüklüğü kritik kimyasal ve 
fiziksel özellikleridir.

Üretim
Dünyanın toplam manyezit rezervi, yaklaşık (görünür) 7,5 mil-
yar ton ve (görünür+muhtemel) 13,3 milyar tondur. Altı ülke 
bunun %92'sine sahiptir. Bunlar sırasıyla Çin (%26), Kuzey Kore 
(%23), Rusya (%21), Slovakya (%10), Avustralya (%7) ve Brezil-
ya (%5).

Manyezitten elde edilmiş dünya magnezya üretimi yaklaşık yıl-
lık 8,5 milyon tondur ve Çin (%49) ile en çok üretim yapan ülke-
dir. Diğer önde gelen üreticiler arasında Avusturya, Brezilya, Yu-
nanistan, Rusya, Slovakya, İspanya ve Türkiye bulunmaktadır.

Dünya sentetik magnezya üretimi (deniz suyundan elde edilir) 
Brezilya, Japonya, Meksika, Hollanda, Norveç, Büyük Britanya, 
İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Rusya, Güney Kore ve ABD'den 
yaklaşık 925.000 tondur. 
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Kullanım Alanları
Her bir son kullanım, tercih edilen magnezya formunun farklı 
spesifikasyonlarını gerektirir. Bu nedenle piyasada birçok farklı 
magnezya sınıfı vardır. Bazı manyezit yatakları, bazı magnezya 
derecelerini diğerlerinden daha iyi üretmek için daha uygundur.

Ham manyezit: Tarım, cam ve seramik.

CCM: Tarım, çevre, çimento, aşındırıcı bağlayıcı, kağıt hamuru 
ve kağıt, dolgu maddeleri, DBM, FM ve mag-
nezyum bileşik üretimi için hammadde.

DBM: Refrakterler.

FM: Refrakterler, çelik kaplamalar, seramik-
ler.

Uluslararası Sermaye 
ABD, AB ve Japonya gibi sermayesi güçlü 
olan sanayi ülkeleri hammadde kaynağı yö-
nünden kendi kendilerine yeterli olmayıp 
artan oranda (%70-95 oranında) dışa ba-
ğımlıdırlar. Bu nedenle uluslararası büyük 
sermaye sahibi şirketler hammadde sürek-
liliği ve güvenilirliğini garanti altına almak 
için öncelikle yerel maden şirketlerini satın 
alarak ham maddelerin kaynağında, kendi 
kontrollerinde üretilmesini sağlarlar. Daha 
sonra yarı mamul hale getirmeye ve bu şe-

kilde pazarlamaya başlarlar. Sonrasında 
ise mamul hale getirip satarak her şartta 
önemli miktarda kar oranına sahip olma-
ya çalışırlar. Ham maddeyi üreten şirketin 
sahibi olarak; ihraç ettikleri ürünü satın 
alan şirkete de sahip oldukları için piyasa 
kontrolü tamamen bu sermayesi güçlü ül-
kelerde kalmaktadır. 

Bu ülkeler yeterli hammadde kaynaklarına 
sahip olmadıkları için kendi kaynaklarını 
koruyarak emniyet rezervi olarak tutmak-
tadırlar. İthal ettikleri daha kaliteli ham 
maddeleri daha ucuza satın alarak kendi 
ürettikleri daha kalitesiz hammaddeleri 
paçal yapmak suretiyle iyileştirmek için de 
kullanmakta, bu şekilde hem ham madde 
fiyatlarını kontrol etmekte, hem de ken-
di rezervlerini korumaktadırlar. Örneğin 
dünyanın en büyük manyezit tüketicisi 
olan ABD’de sadece bir tane ham manye-
zit üretilen ocak çalışmaktadır (Nevada/
Gabbs yatağı).

Buna karşılık ham madde kaynağı olan 
şirketler ve ülkeler ise fakir ve ekonomik 

olarak güçsüz oldukları için tekel olan bu çok uluslu güçlü 
firmalara ekonomik anlamda boyun eğmektedirler. Bu tür ül-
keler yabancı sermayeyi ülkelerine çekebilmek ve işsiz olan 
vatandaşlarına iş imkanı yaratabilmek için yabancı sermaye 
lehinde yasal düzenlemeler yaparak her türlü teşviki hazırla-
maktadırlar. 

Büyük sermaye sahibi çok uluslu şirketler gelişmekte olan (ya 
da geri kalmış) ve ham madde kaynağına sahip ülkeleri gerek-  
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li gördükleri zaman ekonomik olarak sıkıştırabilirler. Hem siyasi 
olarak tehdit edebilir hem de sermaye musluğunu istedikleri 
şekilde ayarlamak suretiyle bu ülkelerdeki maliyetleri dövizin 
yükseltilmesi suretiyle anında arttırıp ekonomik göstergele-
ri negatife düşürtebilirler. Bunun sonucunda gelişmekte olan 
ülkeleri yönetenler telaşlanabilir, tedbir almak ve olumsuzluğu 
düzeltebilmek amacıyla çok uluslu bu firmalara her türlü tavizi 
vermek durumunda bırakılabilirler. Gelişmekte olan ülkelerin 
diplomatik heyetleri bu şirketleri ikna edebilmek için seferber 
olabilir ve güçlü sermaye işi iyice abartarak bir önceki taviz-
lerden daha fazla tavizler koparmaya çalışabilir. Bu nedenlerle 
ulusal kaynaklar ülke yararına daha çok katma değer yaratacak 
şekilde kullanılabilmeli ve ulusal madencilik yeterince teşvikle 
desteklenmelidir.

Türkiye’nin Manyezit Cevheri Rezervi, Yıllık Üre-
tim ve İhracat Miktarları
Cevher Rezervi (MAPEG+MTA, Görünür+Muhtemel rezerv): 
111.368.020 ton.

Şehirler Rezerv (ton)

Konya 39.755.000

Eskişehir 30.696.000

Kütahya 19.112.560

Erzincan 4. 328.600

Çankırı 3.035.220

Denizli 1.110.000

Bursa 630.000

Muğla 300.000

Bilecik 224.822

Diğerleri 12.175.818

Toplam Rezerv = 111.368.020 ton (2017 Yılı)

Üretim (MAPEG) 2017 Yılı 2016 Yılı 2015 Yılı 2014 Yılı 2013 Yılı

Manyezit (ton) 1.694.071 3.258.445 3.335.258 2.377.157 2.597.465

İhracat (İMİB) 2018 Yılı 2017 Yılı 2016 Yılı 2015 Yılı 2014 Yılı

Manyezit (kilo) 411.373.381 398.664.916 319.363.38 283.515.683 303.895.523

Sonuç ve Öneriler
Türkiye'de bugün çok uluslu, büyük sermaye 
şirketleri ham manyezit, kalsine manyezit ve 
sinter manyezit üretmektedirler. Ayrıca kal-
sine manyezit ve sinter manyezit üretmek 
için kendi üretimleri dışında diğer tüm küçük 
ham manyezit üreticilerinin tüvenan cevher-
lerini de satın almaktadırlar. 

Türkiye manyezit maden rezervinin %90 
gibi çok önemli bir bölümü üç uluslararası 
şirket tarafından işletilmektedir. Bu şirketler 
ürettikleri manyezitleri ham olarak, kalsine 
olarak ve sinter olarak diğer ülkelere ihraç 
etmektedirler. 

Türkiye dünya manyezit rezervinin %0,8’ine sahip olmasına 
rağmen dünyanın ikinci büyük üreticisi ve ihracatçısı konu-
mundadır. Bu durum karşısında; ülke kaynakları yeterli katma 
değer yaratılarak mı ihraç edilmektedir? İşlenmiş nihai ürün 
ülkemizde üretilerek ihraç edilebilir mi? soruları akla gelmek-
tedir. Dikkat çekilmek istenen nokta; bu şirketlerin manyeziti 
ham olarak ihraç etmeleri yerine işlenmiş son ürün olarak ihraç 
edebilmelerinin teşvik edilmesiyle katma değerin ülkemizde 
kalmasının temin edilmesidir.

Milyonlarca senede oluşmuş olan ve doğmamış çocuklarımızın 
de hakkı olan doğal kaynaklarımızın ulusal madencilik politika-
sı oluşturularak işletilmesi, ham cevherin doğrudan ihracı yeri-
ne işlenerek katma değeri yüksek ve işlenmiş ürün olarak ihraç 
edilmesi yerinde olacaktır. 

Bu kapsamda madencilikte yerli firmalar yoğun şekilde teş-
vik edilmeli, özellikle desteklenerek madencilik özendiril-
melidir. 

Madencilik faaliyeti sadece yer altından madeni kazıp 
üreterek sevk etmek olarak algılanmamalıdır. Sanayileri-
mizin lokomotifi, ham madde kaynağı ve girdisinin ma-
denler olduğuna dikkat edilmelidir. Çağdaş yaşam için 
zorunlu ve gerekli olan tüm araç ve gereçlerin tamamına 
yakınının maden katkısı ile imal edilebildiği asla unutul-
mamalıdır. 

Kaynaklar

1. (IM) = (Industrial Minerals)

2. (MAPEG) = (Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü- 2018). 

3. (MTA) = (Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü- 2018).

4. (İMİB) = (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği- 2019).

5. Magnezit TMMOB YAYINLARI 1 (Doç. Dr. İsmet Uzkut- 1976).

6. Magnezit ve Bazik Refrakter Malzeme Teknolojisi (Necmettin Erdo-

ğan- Refik Yıldız 1995).

7. Türkiye Manyezit Envanteri (İMMİB- Aralık 1999).

8. Madencilik Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve 

Manyezit Ocağında Uygulanması Refik Yıldız- Halil Köse (2002)
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Bitkilerin Madencilikte Yeri

Madencilik tarih boyunca mede-
niyetleri şekillendiren ve ülkelerin 
jeopolitik konumlarını etkileyen 
en temel sektörlerden biri olmuş-
tur. Günümüzde madencilik faali-
yetleri önemini giderek arttırmak-
ta ve devletler politikalarını sahip 
oldukları maden potansiyeline 
göre oluşturmaktadırlar. Çağımız-

da toplumların içinde bulunduğu rekabet madenciliği, bü-
tün kıtalarda yani kutuplardan tropik iklimlerdeki bölgelere 
kadar yayılan ve derin deniz madenciliğinden rakımca çok 
yüksek alanlarda bile sürdürülebilen, insanoğlunun yaşamsal 
ihtiyaçlarını karşılamak için, çok zor şartlarda dahi yapılabilen 
bir faaliyet haline dönüştürmüştür. 

Madenciliğin günümüzdeki stratejik öneminin yanı sıra yaşa-
nabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çevre faktörü de göz 
ardı edilmemelidir. Madenciliğin çevreye olan etkileri yadsı-
namaz ancak madencilik sektöründe, arama faaliyetlerinden 
maden sahasının ıslahına kadar olan tüm süreçte, çevre dos-
tu teknoloji ve yeni yöntemlerin kullanılması aynı zaman-
da sektörün çevre üzerinde yol açtığı sorunları da ortadan 
kaldıracaktır. Bu anlamda ilk defa Rus jeokimyacı Vemadsky 
tarafından yeni bir tanım olarak ortaya çıkartılan5 “Biyojeo-
kimyasal Yöntemler” maden sahalarından kaynaklanan çev-
resel etkilerin azaltılması için kullanılmaya başlanmış ve iler-
leyen süreç içerisinde bu yöntemler geliştirilerek madencilik 
sektörü için çevre dostu yeni bir seçenek olarak ortaya çık-
mıştır. Günümüze kadar yapılan araştırmalara bakıldığında 
madencilik sektöründe biyojeokimyasal yöntem dendiğinde 
en geniş kullanım alanının “bitkiler” ile yapılan arama ve ıs-
lah faaliyetleri olduğu görülmektedir. Bitkilerin bünyelerine 

aldıkları element miktarı ile yetiştikleri topraktaki element 
miktarı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bitkilerin kökleri ara-
cılığıyla üzerinde yetiştikleri toprak ve/veya kayaçlardan al-
dıkları elementler, bünyelerinde birtakım kimyasal değişiklik-
lere yol açabilmekte ve bu değişiklikler de çeşitli anomalilerin 
oluşmasına neden olabilmektedir. Bu tür bitkilere indikatör 
(belirtgen) bitkiler denilmektedir. Bu bitkiler cevher yatakları-
nın bulunmasına yarayan Cu, Fe, Si gibi indikatör (belirleyici) 
elementleri bünyesinde biriktirebilmektedir. Diğer taraftan 
ekonomik değeri olmamakla birlikte cevher yatağının bulun-
masına yardım eden iz sürücü/kaşif (pathfinder) elementler 
bulunmaktadır2. Bazı bitki türleri, metalce zengin topraklarda 
büyüyebilmekte ve diğer bitkilere göre çok daha fazla meta-
li soğurarak topraktaki element miktarını bünyesinde birkaç 
kat (ya da daha da fazla) biriktirebilmektedir. Bu bitkiler akü-
mülatör bitkiler olarak adlandırılmaktadır4. Diğer bitkilerden 
en az yüz kat daha fazla miktarda bir ya da birden fazla metali, 
hiçbir zarar görmeden biriktirebilen bu tip bitkilere de “Hipe-
rakümülatör (metal biriktirici) Bitkiler” denilmektedir. Bitki-
lerle yapılan maden aramacılığında; bir yandan henüz tespit 
edilememiş maden yatakları keşfedilip, kıymetli elementlerin 
belirtgen bitkilerde toplanarak eldesi sağlanabilirken, diğer 
yandan terk edilmiş maden sahalarındaki bitkilerle çevre kir-
liliği tespit edilip, kirliliğin olduğu bölgelerde bitki ekilerek 
ortamın temizlenmesi sağlanabilmektedir. 45 bitki familya-
sından 400 bitki türünün metal sömürücü hiperakümülatör 
olduğu tespit edilmiştir. Bu tür bitkiler kökleri vasıtasıyla ye-
tiştikleri ortamdaki antimon, arsenik, kadmiyum, bakır, nikel, 
selenyum, talyum, manganez ve çinko gibi metalleri alıp yap-
raklarında ve filizlerinde biriktirme yeteneğine sahiptir1.

Ultramafik ya da serpantin türü kayaçlardan oluşan toprak-
lar dünya üzerinde çok geniş alanlarda bulunmakta ve nikel 
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Foto 1. Alyssum örneklemesi (MTA Genel Müdürlüğü çalışması)

içermektedir. Bu topraklarda bulunan nikel miktarı genellikle 
(1000-7000 mg/kg) geleneksel madencilik için gereken miktar-
dan (<30.000 mg/kg) oldukça azdır. Ancak nikel akümülatörle-
ri tarafından alınacak kadar yeterlidir. Ayrıca nikel depolamak 
için kullanılabilecek çok sayıda uygun akümülatör bitki türleri 
bulunmaktadır6.

Alyssum cinsine ait otsu bitkiler kullanılarak yapılan deneme-
lerde hektar başına yıllık 100 kg’dan fazla nikel metali elde 
edilmiştir. Malezya’da çoğunluğu ağaç olan bitkiler üzerine ya-
pılan çalışmalarda belli bir türün, Rinorea bengalensis, 5 kg’a 
kadar nikel içerdiği görülmüştür7.

Arnavutluk’ta yetişen akümülatör bitkilerden nikel elde edebil-
mek için Lorraine’de (Fransa) pilot bir tesis kurulmuş ve burada 
uygulanan işlemler uluslararası patent almıştır.

Almanya Freiburg Üniversitesi, bazı bitkilerden german-
yum elde edebilmiştir. Bu çalışmada germanyumun fito-
madencilikle eldesi için çimen türü bazı bitkilerle ot türü 
bazı bitkilerin verimi karşılaştırılarak, ot grubundaki bitki-
lerin germanyum fitomadenciliği için daha uygun olduğu 
görülmüştür8.

Dünyadaki bu gelişmeler konuya olan ilgiyi artırarak, üniver-
sitelerin fitomadenciliğe yönelik çalışmaları teşvik etmiştir. 
2014 yılının temmuz ayında Avusturalya’da “Phytomining 
Workshop” adı altında bir çalıştay düzenlenmiş ve 2018 yılında 
konuyla ilgili “Agromining: Farming for Metals” kitabı, Van der 
Ent, ve diğ. tarafından kaleme alınmıştır.

Türkiye gerek coğrafi konumu gerek ekolojik koşulları sebe-
biyle ile dünyanın en zengin florasına sahip ülkelerinden bi-
ridir. Bitki çeşitliliğinin bu kadar fazla olmasının nedeni; ülke-
mizin içinde bulunduğu iklim kuşağı ile birlikte; sahip olduğu 
yer şekilleri, jeolojik yapısı vb. coğrafi unsurlardır. Bu zengin 
flora göz önüne alındığında; dünyada örnekleri çoktan başla-
yan bitkilerin madencilikteki farklı kullanım alanlarına yönelik 
çalışmaların, ülkemizde de ivedilikle arttırılması ve doğal  
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kaynakların yine doğal yöntemler kullanılarak çalışılması ge-
rekmektedir. 

Türkiye florası incelendiğinde uluslararası literatürde yer alan 
farklı familyalardan 38 adet hiperakümülatör türe rastlanmak-
tadır3. Yapılacak çalışmalarla akümülatör özelliği keşfedilecek 
yeni bitki türleri hem literatüre kazandırılmış olacak hem de bu 
türlerin madencilikte farklı alanlarda kullanımı yaygınlaştırıl-
mış olacaktır.

MTA tarafından gerçekleştirilmekte olan “Cevherleşme alan-
larının bitki anomalileri ile denetlenmesi projesi” kapsamın-
da Eskişehir-Beylikova ve Sivrihisar bölgeleri arasında kalan 
alanda daha önce MTA Genel Müdürlüğü ve ETİ Maden İşlet-
meleri tarafından sondajlarla yerleri tespit edilmiş nadir yer 
elementlerinin bulunduğu 13 farklı noktadan, 10 farklı bitki 
türüne ait örnekleme yapılmıştır. Bitki numuneleri, organ-
larına (gövde, dal, yaprak) ayrılmış ve 149 adet alt numune 
ve bitkilerin yetiştiği 12 adet toprak numunesi incelenmiştir. 
(Bu çalışmaya ait örnekler foto 1-2’de yer almaktadır.) Toprak 

Foto 2. Toprak örneklemesi ( MTA Genel Müdürlüğü çalışması)

ve bitki örneklerindeki element düzeyleri, analiz sonuçlarına 
göre değerlendirilerek elementlerin bitki bünyesinde birikim 
yapıp yapamadığı tespit edilerek, anomali olduğu düşünülen 
bitkilere ait element düzeyleri yapılacak korelasyon analiz 
(toprak ve bitki arasındaki) yöntemi ile incelenmesi hedeflen-
mektedir.

Proje kapsamında alınan bitki örneklerinde yapılacak analiz-
ler sonucunda, herhangi bir anomali saptanmama riski olma-
sına rağmen projeden beklenen en büyük sonuç, bitkilerin 
madencilikte kullanım alanlarından biri olan biyojeokimyasal 
prospeksiyona yönelik çalışmaların MTA Genel Müdürlüğü 
bünyesinde başlatılarak, maden aramacılığında çevreyle dost 
bir uygulamanın madencilik sektörüne farklı bir bakış açısı ile 
kazandırılması yatmaktadır. 
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Bütünsel Yaklaşım ve 
Yenilikçi Olmak

İnsanların yeryüzündeki ilk çağla-
rından bu yana madenler ve mine-
raller hayatın bir parçası olmuştur. 
On binlerce yıl önce avcı toplayıcı 

insanlar tarafından avlanmak, daha sonraki binlerce yıl bitki 
öğütmek için kullanılan madenler bugün yüksek teknolojiye 
sahip cihazların bileşenleri olarak kullanılıyor. İnsanlık tari-
hinde, teknolojik olarak en gelişmiş medeniyetlere sahip olu-
nan son birkaç yüzyılda değişimin kırılma noktası endüstriyel 
devrim olmuştur ve bu devrimin de temel taşları madencilik-
le elde edilen kömür, metaller ve mineraller olmuştur. Peki 
on binlerce yıldır yer yüzünde üretilen ve tüketilen bu ma-
denler sınırsız mıdır? Bu soruya yaygın çoğunluk muhteme-
len fizik yasalarını da göz önünde bulundurarak madenlerin 
de nihayetinde bir madde olduğunu ve sınırsız olmadığını 
söyleyecektir. Bu sınırlılığa yönelik hesaplar sıklıkla yapılır, bir 
madenin kanıtlanmış rezerv miktarının yıllık tüketim mikta-
rına bölünmesiyle o madenin tahmini olarak kaç yıllık ömrü 
kaldığı hesaplanır. S.E. Kesler tarafından 1994 yılında yayınla-
nan Maden Kaynakları, Ekonomisi ve Çevre (Mineral Resour-
ces, Economics, and the Environment, New York, Macmillan) 
isimli kitapta madenler küresel ölçekte kalan ömürlerine göre 
(10-25 yıl, 25-50 yıl, 50-100 yıl, 100’den fazla) sınıflandırılmış-
tır. Bu grafiğe göre 1992 yılı itibariyle altın, gümüş, kükürt, 
civa, kurşun, elmas ve diğer birçok metal ve mineralin küresel 
rezerv ömrü en düşük (10-25 yıl) aralıkta yer almaktadır. Bu 
tahmine göre bahsi geçen bu metal ve minerallerin en iyi se-
naryoda dahi 2017 yılında tükenmiş olmaları gerekirdi. Ancak 
halen bu metallerin ve minerallerin hepsi üretilmekte ve çok 

yakın bir sürede rezervlerinin tükeneceğine dair bir kaygı da 
görünmemektedir. Yapılan bu tahmindeki yanılma temelde, 
o tarihteki mevcut rezervler o zamanki tüketim hızıyla tüke-
tilse dahi; diğer taraftan yeni rezervlerin keşfediliyor olması 
ve geçmiş yıllarda üretilmesi ekonomik olmayan rezervlerin 
veya atıkların da bugün işlenebiliyor olmasından kaynaklan-
maktadır.

Tarihsel süreç içerisinde küresel metal ve mineral talebine 
baktığımız zaman endüstriyel devrimle birlikte bu madde-
lere olan ihtiyaç üssel olarak artmıştır. Bu artış süreç içeri-
sinde yeni endüstriyel devrimler, nüfus artışı, yeni tekno-
lojik ürünler ve ülkelerin kalkınma hamleleri ile ivmesini 
korumuştur. Örneğin son yirmi yılda dünya metal ve mine-
ral talebinde, alt yapısına yoğunlaşan Çin başı çekmektedir. 
Lakin önümüzdeki yirmi yılda bu ülkeye ek olarak Hindistan, 
Endonezya, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler de eşlik 
edecektir. Ancak önümüzdeki yirmi yıllık süre içerisinde 
teknolojik yenilikler bazı metal ve minerallere olan talebi 
arttıracak, öte yandan bazı ürünlere olan talebi azaltacak 
ve bu ürünlerin yapımında kullanılan metal ve minerallere 
olan talebi düşürecektir. Dolayısıyla her ne kadar bu alanda 
rezerv ömürlerine yönelik tahminler ve arz-talep dengesine 
dair projeksiyonlar çiziliyor olsa da Kesler örneğinde oldu-
ğu gibi yanılma ihtimali oldukça yüksektir. Günümüzde çok 
yaygın kullanılan bir cevher bundan 20 sene sonra yerine 
kullanılan yeni bir malzeme veya kullanıldığı temel ürünler-
deki yıkıcı değişim sonucunda pazar payının çok ciddi bir 
kısmını kaybedebilir. 
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Metal ve minerallerin bu kadar volatil olduğu bir çağda maden 
üretiminin ve planlamasının çok kapsamlı yapılması beklenir. 
Öncelikle bugün için değerli olan bir cevhere olan talebin ve 
nihayetinde fiyatlarının her zaman artacağını düşünmemek 
gerekir. Örneğin Nisan 2011’de ons fiyatı 48 dolar olan gü-
müşün bu yazı yazılırken (Mayıs 2019) değeri 14 dolar olarak 
fiyatlanmaktadır. Bu tür oynamalara karşı operasyonların ve 
firmaların esnek bir üretim planlarının olması ve değişen ko-
şullara adapte olabilen bir anlayışla kısa-orta-uzun vade plan-
larını yapmaları gerekir. Özellikle kısa ve orta vade için yapılan 
planlamanın sadece planlama departmanın girdileriyle yapıl-
maması, üretim, bakım&onarım ve satış gibi departmanların 
da bu planlamada katkıda bulunması gerekir. 

Ancak şunu da söylemeliyim ki geçmişte ve günümüzde en-
düstride birlikte çalıştığım onlarca maden operasyonunun 
çok az bir kısmında planlama bir konsensüsle ve bütüncül ba-
kış açısıyla yapılmaktaydı. Sektörde ortalama bir operasyon-
da departmanlar arasında çok ciddi kopuklukların olduğunu 
söylemek mümkün. Birbirine doğrudan etki eden depart-
manlar arasındaki mevcut kopukluklar ve asgari düzeyde tu-
tulan iş birlikleri; neticede operasyonların kendi esnekliklerini 
düşürmekte ve yapılan planlamanın gerçeklikten uzak olma-
sıyla sonuçlanmaktadır. Bunun departmansal bir diğer örneği 
olarak delme-patlatma genellikle üretim departmanında yer 
almaktadır. Ancak bu grubun en büyük etki ettiği grup üre-
tim değil, kırma-eleme-öğütme yani cevher hazırlamadır. Bu 
iki departman arasındaki koordinasyon eksikliği üretim ma-
liyetlerine doğrudan ve çok ciddi miktarlarda etki edebilir. 
Delme ve patlatma grubunun iş performansının artması ve 
bazı durumlarda patlatma kalitesinin arttırılması, boyut kü-
çültme işlemlerinde ve sonrasında çok büyük kazanımların 
önünü açabilir. Dolayısıyla maden operasyonlarındaki yaygın 
yapıların mikro ölçekte optimizasyon yaklaşımlarının yerine, 
makro düzeyde bir yaklaşım ve optimizasyon çok daha büyük 
faydaları beraberinde getirecektir. Bunun gerçekleşebilmesi 

için bu hedefe uygun bir biçimde organi-
zasyonel ve yönetimsel değişikliklerin ya-
pılması, kullanılan teknolojilerin adsorb-
siyonu ve bu sürecin başarılı bir biçimde 
takip edilmesi kritik öneme sahiptir. 

Bugün dünya üzerinde üretim yapan ma-
den ocakları açık veya yer altı olsun top-
lamda 5-10 tane yöntemden birini veya 
operasyonun durumuna göre birkaçını 
kullanarak cevher üretimini gerçekleş-
tirmektedir. Ağırlıklı olarak kullanılan 
yöntemlerin neredeyse hiçbiri son yarım 
yüzyıla ait değildir ve yakın geçmişte bu 
yöntemlere ciddi eklentiler veya değişik-
likler yapılmamıştır. Yine benzer şekilde 
kullanılan ekipman türü de oldukça sınır-
lıdır. Yetmiş sene öncesine göre bu ekip-
manların tek farkı çok daha büyük kapasi-

telere sahip olmalarıdır. Yapılan işlemler, iş döngüleri ve sonuç 
itibariyle prosesler neredeyse değişmemiştir. Bunun sonucu 
olarak 50 sene öncesine göre kapasite artışından maliyet ka-
zancı olsa da yenilikçi yaklaşımlar sonucunda üretim maliyet-
leri pek düşürülememiştir. Bilakis çoğu durumda üretim ma-
liyetleri yükselmiştir. Elbetteki bunun başka sebepleri olsa da 
bizim üzerinde duracağımız kısım yaklaşımlardan kaynaklanan 
sebepler olacaktır. 

Aslında ülke olarak maden çalışanlarımız gibi sektörümüz de 
genç ve tecrübesizdir. Ancak dünya genelinde durum biraz 
bunun tersidir. Madencilikte gelişmiş kabul edilen ülkelerin 
çoğunda ortalama çalışan yaşı yüksek ve nihayetinde deği-
şime oldukça dirençli popülasyona sahiplerdir. Bazı ülkelerin 
tecrübe eksikliği & yeni teknolojilere karşı kayıtsızlığı ve diğer 
ülkelerin değişime karşı dirençli çalışanlara ve yönetimlere sa-
hip olması sektörün yenilikçi olmasını engellemektedir. Maden 
firmalarının önemli bir kısmının yenilikçi fikirlere ve buluşlara 
yeterli önemi ve kaynakları vermemesi sonucunda sektördeki 
en önemli paydaş olan maden işletmelerinin AR-GE ve inovas-
yona katkıları oldukça sınırlıdır. Sektördeki diğer paydaşlardan 
akademisyenler ise sektörün gerçek problemlerinden ve ihti-
yaçlarından oldukça uzakta kalan alanlara yoğunlaşmaktadır-
lar. Bunun sonucunda sektöre yenilikleri sunmak tedarikçi ve 
teknoloji firmlarına kalmış gibi görünmektedir. Lakin bu fir-
maların kar amacı güden firmalar olması sebebiyle öncelikleri 
daha çok kendi alanlarına yönelik ilgi çekici ve satış hacimlerini 
arttıracak türde çözümler sunmaktır. Yakın geçmişte küresel 
çaptaki büyük birkaç şirketin bütüncül bir çözüm sunmak adı-
na inorganik büyümeleri, umut vaadediyor gibi görünse de bu 
firmaların arka planda tekel oluşturma hedeflerini gizleyeme-
mektedir. 

Son olarak paydaşlardan kar amacı gütmeyen enstitülerin 
(CRC, Mirarco vb.) bu alandaki çalışmalarının da yakın gelecek-
te bu alandaki sorunlara çözüm üreteceği şüphelidir. 
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MADEN HUKUKU

Maden Yasasında Değişiklikler 
Getiren 7164 Sayılı Yasa-II

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
beyan usulünü düzenleyen 
10’uncu maddesinin 5. fıkrası 
7164 sayılı Yasa ile; “Gerçek dışı 

veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle bu Kanun hüküm-
lerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette hak 
iktisabına sebep olan teknik elemana ve daimi nezaretçiye 
1.000 TL idari para cezası uygulanır. Gerçek dışı veya yanıltı-
cı beyanların üç yıl içinde tekrarı hâlinde teknik elemana ve 
daimi nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası uygulanarak bu 
Kanun gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz 
sayılır. Fiilin her tekrarında hak mahrumiyeti uygulamasına 
devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik 
elemanın bağlı bulunduğu mesleki teşekküle bildirilir.” şek-
lini almıştır.

• 5. fıkra hükmünün uygulanabilmesi için ortada gerçek dışı ya 
da yanıltıcı bir beyan bulunacak, bu beyan Yasa hükümlerinin 
uygulanmasını engelleyecek veya haksız yere hak iktisabına 
neden olacaktır. Bu duruma sebep olan teknik eleman ve da-
imi nezaretçiye 1.000 TL idari para cezası verilecektir. Teknik 
eleman ve daimi nezaretçiye uygulanan idari para cezasına 
kanımca resmi olmasa da ruhsat sahibinin muhatap olacağı 
açıktır. Uygulamada 1.000 TL idari para cezası ile uyarı yapıl-
ması da gereklidir. 
• Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl içinde tekrar edil-
mesi durumunda teknik elemana ve daimi nezaretçiye; 5.000 
TL idari para cezası verilmesi yanında beyanları bir yıl süreyle 
geçersiz sayılarak hak mahrumiyeti de uygulanacaktır. Beyan-
ları bir yıl geçersiz olacak teknik eleman ve daimi nezaretçiye 
maden ruhsat sahibinin koruması olmayacağını düşünmek-
teyiz. Yasa hükmü gerçek dışı ya da yanıltıcı beyana önce 
uyarı ve 1.000 TL idari para cezası öngörürken, 03.06.2016 
gün 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-

ren Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerle İlgili Yönetmeliğin, 21’inci 
maddesi 4. fıkrasında; “YTK’ya sözleşme ile hizmet veren kişi 
tarafından hazırlanan bilgi ve belgelerin doğru olmadığı ya 
da gerçeğe aykırı beyan içerdiğinin tespiti halinde ilgili kişiye 
bir yıl süre ile Kanunun 10’uncu maddesi gereğince beyanda 
bulunmama cezası verilerek ilgili meslek odasına bildirilir. Bu 
kişiler ile herhangi bir YTK arasında bir yıl süre ile yeniden söz-
leşme yapılamaz.”, düzenlemesi bulunmaktadır. Yönetmeliğin 
bu düzenlemesi herhangi bir uyarı yapılmadan doğrudan bir 
yıl hak mahrumiyeti öngörmesi nedeniyle Yasa hükmüne açık-
ça aykırıdır.
• Hak mahrumiyeti verilen teknik elemanın düzenleyeceği 
belgeler geçersiz sayılacağı için bu durum ruhsat sahibinin 
ruhsat hukukunu da etkileyecektir.

10’uncu maddenin 6. fıkrası; “Daimi nezaretçi, atandığı ruh-
sat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek 
tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine haftada en az 
bir kez kaydetmek zorundadır. Bu süre içerisinde işletmede 
yeni bir durumun ve/veya işletme güvenliği açısından riskli 
bir durumun ortaya çıkması hâlinde bu hususu aynı gün def-
tere kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde daimi nezaretçiye 
1.000 TL idari para cezası uygulanır. İkinci kez bu yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaretçiye 
5.000 TL idari para cezası uygulanarak bu Kanun gereğince 
yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Daimi ne-
zaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili 
imzalar. Defterin ibraz edilmemesi, ruhsat sahibi ya da vekili 
tarafından imzalanmaması veya düzenli tutulmaması hâ-
linde, ruhsat sahibine 31.054 TL idari para cezası verilir. Bu 
fıkranın ihlalinin ruhsat sahibi veya vekili tarafından aynı yıl 
içerisinde tekrarı hâlinde idari para cezası iki kat olarak uygu-
lanır.”, şeklindedir. Yukarıda yaptığımız açıklamalar bu fıkra 
için de geçerlidir.
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10’uncu maddenin 7. fıkrası; “Gerçek dışı veya yanıltıcı beyan-
da bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
engelleyen ve/veya haksız surette hak iktisap eden ruhsat 
sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci 
kez ihlali halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. İlk tespit 
tarihinden itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez 
ihlal edildiğinin tespiti halinde ruhsat iptal edilir.”

Altı çizili olarak verilen cümle Yasa hükmüne 7164 sayılı Yasa 
ile eklenmiştir. 6592 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinde 50.000 
TL olan idari para cezası, yeniden değerlendirme oranları ile 
2016 yılında 52.790 TL, 2017 yılında 54.812 TL, 2018 yılında 
62.743 TL, 2019 yılında 77.632 TL olmuştur. Değişiklikle getiri-
len gerçek dışı veya yanıltıcı beyanın tespiti tarihinden itibaren 
üç yıl içinde gerçek dışı veya yanıltıcı beyanın üç kez yapıldığı-
nın tespiti halinde ruhsatın iptal edileceğidir. Burada önemli 
olan hata veya noksanlık ile gerçek dışı veya yanıltıcı beyanın 
uygulayıcı idare tarafından karıştırılmamasıdır. 

10’uncu maddenin 8. fıkrasında haksız yere hak iktisabında 
olanak sağlayan beyanların gerçek dışı ve yanıltıcı beyan ola-
cağı kabul edilmiştir. 

7164 sayılı Yasaya kadar altı bent şeklinde olan düzenlemeler 
onbir bende çıkarılmıştır. 

a- Ruhsatın ait olduğu grup dışında veya birden fazla bendi 
bulunan grupta kendi bendi dışında veya üretim hakkı olma-
yan madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi,

Ruhsatın ait olduğu grup dışında veya üretim hakkı bulunma-
yan madenin üretilmesi ve/veya sevk edilmesi konusunda bir 
değişiklik yoktur. Burada yapılan değişiklik birden fazla bendi 
olan grupta kendi bendi dışında madenin üretilmesi ve/veya 
sevk edilmesi madde kapsamına alınmaktadır. Birden fazla 
bendi olan gruplar; I., II. ve IV. Gruptur. Örneğin IV. Grup (a) 
bendinde sayılı bir ruhsatla IV. Grup (c) bendinde sayılan ma-
denin üretilmesi haksız yere hak iktisabı sayılarak gerçek dışı 
veya yanıltıcı beyan kabul edilecektir.

b- Bendinde değişiklik yoktur.

c- Ruhsat sahibinin kamulaştırılan 
alanı kamulaştırma amacı dışında 
kullanması ve/veya ruhsat alanını 
madencilik faaliyetleri dışında kul-
lanması ve/veya kullandırması,

Altı çizili kısım 7164 sayılı Yasa ile 
bende eklenmiştir. Ruhsat alanı 
içinde ruhsat sahibinin mülkü ya da 
eskiden gelen ve madencilik faali-
yetlerini etkilemeyen bazı çalışmaları 
olabilir. Bu faaliyetler madencilik fa-
aliyeti için kamulaştırılan alan içinde 

değilse kanımca bir sakıncası olamaz. Ayrıca ruhsat alanının 
tamamının kontrolünün nasıl yapılacağı da tartışmalıdır.

ç- Bendinde değişiklik yoktur.

d- Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan sahalarda üretim 
faaliyetinde bulunulması, sahanın güvenli hale getirilmesi ile 
ilgili faaliyetler sonucunda üretilen madenin ve/veya faaliyet-
ler durdurulmadan önce üretilmiş stoktaki madenin Genel Mü-
dürlükten izin alınmadan sevk edilmesi,

Altı çizili kısım 7164 sayılı Yasa ile bende eklenmiştir. Faaliyeti 
durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunanlar 10’uncu 
maddenin bu bendi dışında, 3213 sayılı Maden Yasası’na 7103 
sayılı Yasayla eklenen Ek Madde 15 kapsamında, üç yıldan beş 
yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ya-
nında, hükmün yerine getirilmesinden itibaren on yıl boyunca 
madencilik faaliyeti de yapamayacaklardır. Bu nedenle, faali-
yeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunmak son 
derece tehlikelidir. Sahada işletme güvenliğini sağlayacak 
tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar sonucu üretilen ma-
denlerle, faaliyetler durdurulmadan önce üretilmiş ancak sevk 
edilmemiş madenler konusunda da Genel Müdürlükten mut-
laka izin alınması gerekmektedir.

e- Ruhsat sahasında yapılan üretim ve satışların beyan edilme-
mesi, bu bentte bir değişiklik yapılmamıştır. 

10’uncu maddenin başlığı Beyan usulüdür. Beyan yapılmadığı 
sürece Yasanın 10’uncu maddesinin uygulanmasının mümkün 
olmadığı, kanaatindeyiz. Nitekim, 3213 sayılı Yasa’nın 12’nci 
maddesi 4. fıkrasında; Denetim ve inceleme sonucunda, yaptı-
ğı üretim ve sevkiyatı sevk fişi ile kayıt altına almadığı veya bil-
dirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken 
Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak 
Devlet hakkının beş katı tutarında idari para cezası verilir. Bu 
fıkranın ihlalinin tekrarı halinde bildirilmeyen miktar için ma-
denin ocak başı satış bedelinin on katı tutarında idari para ce-
zası uygulanır, kuralı bulunmaktadır. Görüleceği üzere 12’nci 
maddenin 4. fıkrası, üretim ve sevkiyatı bildirmeyen/beyan 
etmeyen, ancak bu durumun denetim ve inceleme sonucu  
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ortaya çıkartılması sonu-
cu ruhsat sahibine veri-
lecek idari para cezasını 
öngörmektedir. 12’nci 
maddenin 4. fıkrası, 7164 
sayılı Yasa ile değişikliğe 
uğramış 5 kat olan Dev-
let hakkı cezası değişme-
mekle beraber fiilin tek-
rarı halinde bu miktar da 
10 kata çıkarılmıştır. 

Ruhsatı alan ve ruhsat 
sahasında üretim faaliye-

tinde bulunup bu faaliyeti hiçbir şekilde idareye bildirmeyen, 
ancak bu durumun denetim ve inceleme sonucu tespit edile-
bilen ruhsat sahiplerine, beyan usulünü düzenleyen 10’uncu 
maddeye göre değil, 12’nci maddenin 4. fıkrasına göre idari 
para cezası verilebileceği açıktır. Aksi bir durumda 10’uncu 
maddeye göre beyan verilmiş, 12’nci maddeye göre ise beyan 
verilmemiş gibi bir sonuç ortaya çıkacağından Yasa’nın amacı 
ve bütünlüğü bozulacaktır. 

7164 sayılı Yasa ile fıkraya; f, g, ğ, h ve ı bentleri ilave edilmiştir.

f- Yapılmayan üretimin Genel Müdürlüğe yapılmış olarak be-
yan edilmesi,

g- Arama faaliyet raporlarında yapıldığı beyan edilen asgari fa-
aliyetlerin yapılmaması veya eksik yapılması,

ğ- Patlatma izni olmaksızın patlayıcı madde kullanılarak üretim 
yapılması,

h- İşletme ruhsatlarında işletme izni olmadan ve/veya işletme 
izni alanı dışında maden üretilmesi veya sevk edilmesi,

Bu bent kapsamındaki faaliyetlerin 7103 sayılı Yasa ile getirilen 
Ek Madde 15 kapsamına da girebileceği gözden uzak tutulma-
malıdır. 

ı- 7’nci madde kapsamındaki gerekli izinlerin alınmadan ve/
veya gerekli izinlerin alınmadığı alanda maden üretilmesi veya 
sevk edilmesi,

3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesi 21. fıkrasında; Zo-
runlu izinler alınmadan yapılan madencilik faaliyetlerine zaten 
idari para cezası getirilmiştir. Bu bent kapsamında zorunlu izin-
ler alınmadan yapılan faaliyete hem 7’nci madde 21. fıkrasına 
göre hem de yukarıda aktarılan bent kapsamında idari para ce-
zası verilebilecektir. Kısaca aynı fiile Yasa’nın değişik maddeleri 
ile birden çok idari para cezası getirilmektedir. 

Yasanın 11’inci madde 3. fıkrası 7164 sayılı Yasa ile değişikliğe 
uğramış; “Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tet-
kik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince ya da 
vekilince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engel-
lenmesi halinde 31.054 TL, bu fiillerden herhangi birinin tekrarı 
halinde ise iki kat tutarında idari para cezası uygulanır, mahal-
linde tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim faali-
yeti durdurulur.”, şeklini almıştır. 

Anayasamızın 18’inci maddesinde; Hiç kimse zorla çalıştırı-
lamaz, kuralı bulunmaktadır. Yukarıda aktarılan Maden Ya-
sa’sı hükmünün uygulanabilmesi için ruhsat sahibine makul 
bir süre tanınarak, yapılacak tetkikin tarihi bildirilmelidir. 
Ruhsat sahibi, gerekçe göstererek tetkikin başka bir tarih-
te yapılmasını isteyebilir. Ruhsat sahibinin ruhsat sahası-
nın denetimi geciktirmek amacıyla tetkiki erteleme yoluna 
başvurduğunun idare tarafından ortaya konulması gerekir. 
Uygulamada ruhsat sahalarına genelde tatil günlerinde 
gidilmektedir. Cuma günü ruhsat sahibine haber verip, Cu-
martesi günü tetkike gidilmesi makul bir süre kabul edile-
mez. Ayrıca, kişinin sağlık durumları, vekilinin olmaması gibi 
haller de dikkate alınmalıdır. Bazı ruhsat sahalarına ivedi 
durumlarda ruhsat sahibinin haberi olmadan da gidilebilir 
ve gidilmektedir. Kanımca maddenin ruhsat sahasında tet-
kik ve incelemelerin ruhsat sahibince engellenmesi haline 
hasredilecek şekilde kaleme alınması uygun olur. Bu şekliy-
le, 11’inci maddenin 3. fıkrasının hukuka uygun olduğunu 
söylemek zordur. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Mayıs.19 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Mayıs.19 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 5.019

Mayıs.19 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.167

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

Mayıs.19 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Mayıs.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

24.May.19 Altın 1283,40 0,07 1282,45 USD/tr. oz

24.May.19 Gümüş 14,55 -6,19 15,51 USD/tr. oz

24.May.19 Platinyum 808,00 1,52 795,88 USD/tr. oz

24.May.19 Rodyum 2750,00 11,79 2460,00 USD/tr. oz

24.May.19 Palladyum 1332,00 4,86 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

24.May.19 Alüminyum 1739,00 -6,71 1864,00 USD/ton

24.May.19 Bakır 5859,00 -1,76 5964,00 USD/ton

24.May.19 Çinko 2667,00 6,28 2509,50 USD/ton

24.May.19 Kalay 19715,00 1,23 19475,00 USD/ton

24.May.19 Kurşun 1779,00 -11,40 2008,00 USD/ton

24.May.19 Nikel 11860,00 11,99 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)

Nis.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

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

Nis.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Nis.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 820 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Nis.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 600 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.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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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
9 – 11 Ekim  China Mining Congress & Expo 2019, Çin, chinaminingtj.org/en/
11-14 Ekim  9th International Flotation Conference, Güney Afrika, min-
eng.com/flotation19/
15 - 17 Ekim  Nigeria Mining Week, Nijerya, nigeriaminingweek.com
21 -22 Ekim  Future of Mining Americas 2019, ABD, americas.future-of-min-
ing.com
28 – 29 Ekim  East and Central Africa Mining Forum, Ruanda, miningforu-
mafrica.com
28 -31 Ekim  International Mining and Resources Conference (IMARC), 
Avustralya, imarcmelbourne.com
30 Ekim – 2 Kasım  China Coal & Mining Expo 2019, Çin, chinamining-
coal.com
5 – 7 Kasım  Mining & Minerals Expo 2019, Ukrayna, iec-expo.com.ua/en/
mieen-2019.html

ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

20 -21 Haziran  Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı, Tunceli, munteam.org/
calistay 
3 – 4 Ekim  Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Sempozyumu 2019, Adana, madenisg.org/
3 – 5 Ekim  Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019, 
Denizli, muhjeoder.org.tr/sempozyum/Index.php/muhjeo/muhjeo2019
23 - 26 Ekim  MINEX 2019, 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı, İzmir, minex.izfas.com.tr
23 – 26 Ekim  7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, 
IMMAT, İzmir, immat.org.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
1 – 2 Kasım  II. Çevre Jeolojisi Çalişta, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/calistay/
index.php?etkinlikkod=142
6 – 8 Kasım  12. Uluslarlarasi Enerji Kongresi ve Fuar, Ankara, enerjikongresi.
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

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
26 -27 Haziran  Future of Mining EMEA, London, emea.future-of-mining.com
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 – 17 Eylül  Mining Investment Oman, BAE, mininginvestmentoman.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

85 Ant Group 

89 Ardef 

5,72,73 Barkom   

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

43 Boehlerit

71 ChemTreat

123 Core Drill 

39 Çayeli Bakır İşletmeleri

35 Çiftay

29,111 Çolakoğlu Makine 

81 Dama Mühendislik 

31 Demir Export 

63 Derrick (MTM)

75 DMT 

Sayfa Firma
9,19 Doğanak Kollektif 

55 DTR Makina 

Ön Kapak, 51 Epiroc 

119 ERD Sondaj 

23 Esan  

117 Esit 

99 FKK

7 FLSmidth 

65 Flowrox 

27 Foramec  

83 Geoplas

15 Global Magnet Sondaj 

37 Gürsan 

113 Hardox (SSAB) 

Sayfa Firma
127 IMPC

46,47 Kanada Büyükelçilik

53 Ketmak

33 Koza 

91 Labris 

17 Mestaş 

11 Metso 

125 Minex 

79 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

67 Pasinex  

Ön K.İçi,103 Pena Maden  

3 Pozitif Sondaj 

21 Saes 

Sayfa Firma
59 Sandvik 

13,107 Son-mak  

95 Talpa 

101 Telefoncular Metal 

1 Teknima  

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

61 Trolex (MTM) 

25, A.Kat.K Tuson Turkuaz 

41 Tüfekçioğlu 

115 TÜMAD

57 Yolcular Jeoteknik

87 Zenit 

93,105 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

Çıktı! 
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WE ARE ON THE WAY

      info@eosmakina.com

www.eosmakina.com



WE ARE ON THE WAY

      info@eosmakina.com

www.eosmakina.com



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"


