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EOS Sondaj Makine Savunma San. Tic. AŞ, 
karotlu ve karotsuz sondaj ekipmanları ve 
makinaları imalatı ve satışı yapmaktadır. 

Firma genç bir oluşum olup sektörde 
deneyimli bir kadroya sahiptir. 

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
Neden?

2019 yaz dönemi, Türk madencilik sektörümüzün ne kadar kırılgan, dış müdahalelere açık bir sektör 
olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Çanakkale-Kirazlı’da başlayan madencilik karşıtı eylemler yurt 
genelinde tepkiye dönüştü. Sektör maalesef kendini yeterince savunamadı, ilgili kesimlerce madenci-
liğe yeterince sahip çıkılmadı. Akabinde projelerde askıya alma haberleri gelmeye başlarken bir kesim 
de kendi kabuğuna çekilerek karşıt söylemlerin dinmesini beklemeye başladı. Arama ruhsatı ihaleleri 
bile ertelendi. Sektörümüzün başka hiç sorunu yokmuş gibi madencilik karşıtı söylemlerle birlikte 
sektörümüzde durağanlığa doğru bir ilerleme yaşanmaya başlandı. Bu noktada dünyanın önde ge-
len endüstrilerinden birisi olan madencilik sektörünün ülkemizde neden bu kadar kırılgan bir yapıda 
olduğunu ve bu yapıdan nasıl kurtulacağımızı tartışmamız gerekmektedir. 

Madencilik ham madde üretimi demektir ve bir ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz alanlardan birisi-
dir. Bu yüzden madencilik tamamen bitmez veya durdurulamaz. Ancak bu yaz döneminde yaşadığımız 
gibi faaliyetlere sekte vurulabilir, yavaşlatılabilir. Bunun önlenmesi ülkemizin bekası için elzemdir. 

Geçtiğimiz yaz döneminde madencilik sektörünü yavaşlatan süreçte bazı sorular benim aklımı kurcalıyor:
• Konu ağaç kesimi ise Kirazlı’da bunca zaman ağaçlar kesilirken neden ses çıkarılmadı? Tüm izin-
leri alınmış bir projenin bu kadar ilerlemesi bilinçli olarak mı beklendi?
• Konu ağaç kesimi ise terör örgütleri ormanlarımızı hunharca yakarken neden bu kadar tepki 
gösterilmedi?
• Madencilerin faaliyetleri bittiğinde doğaya yeniden kazandırdığı ve kazandırmaya devam ettiği 
alanlar neden yeterince irdelenmiyor? Neden sahip olduğumuz dünyanın belki de en güvenli ma-
denleri halka örnek gösterilmiyor?
• Madencilik karşıtı eylemleri desteklemek adına neden bilime ve tekniğe aykırı söylemler kulla-
nılmasına özen gösteriliyor? Söylemlerde bilimsel kanıtlar sunulamıyor? Neden olmayan şeyler 
olmuş gibi gösterilerek halkın saf ve temiz duyguları yönlendirilmeye çalışılıyor?
• Siyanür kullanımı madem bu kadar can sıkıyor, altın madenciliğinde kullanılanın onlarca katının 
kullanıldığı diğer sektörlerdeki siyanür neden kimsenin canını sıkmıyor, eylemlere konu olmuyor?
• Toplumu bilgilendirmekle görevli kutsal bir mesleğe mensup olan gazeteciler neden konunun 
uzmanlarını ve bilim insanlarını değil de böylesi teknik ve önemli bir konuda siyasileri, sanatçıları, 
sözde çevrecileri dinlemekte ve sorgulamadan haklı bulmaktalar?
• Neden ülkemizde isteyen herkesin, istediği her yerde madencilik yapabildiği gibi bir algı oluştu-
ruluyor? Bilinmiyor mu madencinin zaten neler çektiği?
• Türkiye’de vergi sistemi, ticaret kuralları hiç bilinmiyormuşçasına neden madencilerin hiç vergi 
vermediği, ürettiklerini yurtdışına götürdükleri, ülkemizin bu işten hiç kazanç sağlamadığı algısı 
oluşturulmak isteniyor? 
• Günümüzde göz göre göre, izinsiz ve mevzuatlara aykırı madencilik faaliyetleri yürütülemeye-
ceği hiç düşünülmüyor mu?
• Madencilik yapmayı, ham madde üretmeyi bırakalım tamam ama neden elimizdeki telefonları, 
bilgisayarları, arabaları, evlerimizi, tüm teknolojimizi ve bizi refah içinde yaşatan diğer her şeyi bı-
rakmıyoruz? Eğer bunları bırakamıyorsak ve madenciliğin de yapılması istenmiyorsa neden başka 
bir çözüm önerisi sunulmuyor?
• Ülke kalkınması için bu kadar önemli bir alanda neden haksız tepkilere boyun eğiliyor ve sektöre 
sahip çıkılmıyor?

Bu sorular daha da çoğaltılabilir. Bunlardan yola çıkarak benim anladığım bu ülkenin kalkınmasına 
engel olmaya çalışılıyor veya süreç geciktiriliyor.  

Kendi ham maddemizi ve bu ham maddelerden uç ürünlerimizi üretmezsek dünyanın başka bir 
köşesinden birisi çıkıp, hem de sosyal medyadan, bize sopasını salladığında ekonomimiz bir anda 
sarsılır, bir gecede fakirleşmeye devam ederiz. 

Güçlü Türkiye için Türkiye’nin doğal kaynaklarını üretmesi gerekmektedir! 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Kirazlı’da 
faaliyet gösteren maden şirketine karşı başlatılan ve gide-
rek yurt geneline yayılan eylemlerin ardından madencilik 
sektörü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir görüş-
me gerçekleştirdi. Sektörün sorunlarını STK temsilcilerin-
den dinleyen Kılıçdaroğlu, “CHP olarak madenlerin çıkarıl-
masına karşı değiliz. Çevre örgütleriyle sektör olarak diyalog 
kurmanızda yarar var. Bunun için biz parti olarak hakem 
olmaya hazırız.” dedi. Kılıçdaroğlu, STK yöneticilerinin ta-
lebi üzerine Türkiye’deki madenleri incelemek ve sektörün 
sorunlarını yerinde tespit etmek için komisyon kurulması 
sözünü verdi.
CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye, Altın Ma-
dencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye Madenciler 
Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve 
Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Meh-
met Yılmaz ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal 
katıldı.
Edinilen bilgiye göre yaklaşık 45 dakika süren görüşmede ma-
dencilik sektörü yöneticileri, Çanakkale Kirazlı’da başlatılan 
eylemin giderek yurt genelinde bütün madenlere karşı linç 
kampanyasına dönüşmesinden duydukları endişeyi dile geti-
rerek, sektörün içinde bulunduğu durum, yapılan çalışmalar 
ve dünyadaki uygulamalar hakkında ayrıntılı rapor ve fotoğraf-
lar eşliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrıntılı 
bilgi verdi.
Görüşmede yurt geneline yayılan eylemlerin madencilik 
sektöründeki bütün işletmelere yönelik haksız ve olumsuz 
bir tepkinin oluşmasına yol açtığına dikkat çeken sektör 
temsilcileri “Özellikle sosyal medyada yayılan, madencilik 
tekniği, bilimsel verilerden uzak, çarpıtılmış bilgiler ve veriler 
yüzünden madencilik sektörünün tümüne karşı bir linç kam-
panyası başlatılmıştır. Yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle başlatılan 
bu olumsuz kampanyayla adeta madencilik sektörü yargısız 
infaza tabi tutulmuş ve sektörün bütünü zan altında bırakıl-
mıştır. Konu bir firmaya gösterilen yerel tepki boyutunu aşarak 
bütün madencilik sektörünü hedef gösteren ve madenciliği 
toptan reddeden ulusal bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Ni-
tekim son günlerde Çanakkale dışındaki bazı maden işletme-
lerine sirayet eden muhtelif toplumsal tepkiler, bu kaygımızı 
doğrulamaktadır. Acil ve etkili tedbirler alınmaması halinde 
mevcut toplumsal hareketlerin ülkemizde madencilik faaliyeti 
yapılamaz hale getireceğinden kaygı duymaktayız” uyarısın-
da bulundukları öğrenildi.
Madencilik sektörünün, 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 
küçüldüğünü, sektörde ciroların düştüğünü, ihracatta da 5 
milyar dolardan 4 milyar dolarlara gerilediğini, işletmelerin 
“yarın endişesini” taşıdıkları, sektörün binbir sorunla boğuş-
tukları bir ortamda bu eylemlerin başlatılmasını manidar bul-
duklarını belirten STK temsilcileri, “Çanakkale’deki gelişmele-
rin madencilik sektörü dışında, hammaddelerini madenlerden 

temin eden seramik, cam, çimento, mermer, boya, alçı fabrika-
ları, demir-çelik, kâğıt, soda, gübre-yem sanayileri, beton sant-
ralleri ve benzeri gibi onlarca sektörü de tehlikeye düşüreceğine 
kuşku yoktur. Bu durum, ülkemizi madencilik bakımından dışa 
bağımlı ve kaçınılmaz olarak ithalatçı yapacaktır. Madenler, 
bir ülkenin kalkınmasının lokomotifidirler. Lokomotif durursa, 
tren ilerler mi? Samimi duygularla başlayan ancak son günler-
de farklı bir boyuta taşınan eylemler durmazsa Türkiye’nin kal-
kınmasında öncü rolü üstlenebilecek en önemli sektör durma 
noktasına gelecek. Çünkü linç kampanyasıyla birlikte sektörde 
yatırımlar bıçak gibi kesildi.” bilgisini Kılıçdaroğlu’na aktardık-
ları bildirildi.
Türkiye’de her sektörde olduğu gibi madencilik sektöründe de 
hataların ve yanlışların bulunabileceğine dikkat çeken sektör 
yöneticileri, “Biz içimizdeki yanlışlıkları, kötü örnekleri kesinlikle 
savunmuyoruz. Birkaç yanlış uygulama yüzünden madencilik 
sektörünün tümünün infaz edilmesi doğru değildir. Sektörü temsil 
eden STK’lar olarak madencilik faaliyeti yürüten bütün firmaların 
yüksek iş güvenliği standartlarıyla çevreye ve topluma duyarlı fa-
aliyet göstermesi gerektiğine inanıyor ve bunu teşvik ediyoruz. Bu 
çerçevede ülkemizin eşsiz tabiatını korumak ile yer altı zenginlik-
lerimizi ekonomiye kazandırma hedefleri arasında optimum bir 
denge kurulması gerektiğine inanıyoruz. Devam etmekte olan 
madencilik karşıtı gelişmelere kısa vadeli bir bakış açısından uzak 
şekilde, sağduyu ve sükûnetle yaklaşılmalıdır. Bunun için biz her 
türlü katkıyı yapmaya hazırız. İyi örnekleri incelemek, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları tespit etmek için, uygun 
görürseniz TBMM Çevre Komisyonu üyeleri başta olmak üzere 
uygun göreceğiniz sayıda milletvekillerinden oluşan bir komisyon 
kurarak, madenlerimizi yerinde incelemesinin faydalı olacağına 
inanıyoruz. Eğer, böyle bir komisyon oluşturulursa kamuoyunda 
oluşan bilgi kirliliğinin de önüne geçilir” önerisinde bulundukları 
belirtildi.
Sektörün sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu’nun 
ise insan yaşamını yakından ilgilendiren madencilik sektörü-
nün sıcak siyasetin kavga alanı değil, partiler üstü bir anlayış-
la ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Anayasamıza göre 
madenlerin tasarrufu devletindir. Bu yüzden, madenlerimizin 
çıkarılmasına, ekonomiye kazandırılmasına parti olarak kesin-
likle karşı değiliz. Aksine, çevre hassasiyetlerini dikkate alan, iş 
sağlığı ve güvenliğine özen gösteren her türlü madenin üretile-
rek ekonomiye kazandırılmasından yanayız. Son dönemde ge-
lişen çevre hareketlerinde de parti olarak bu çerçevede hareket 
ettik. Ancak parti olarak, çevre hassasiyetlerini ön plana çıkaran 
sivil toplum kuruluşlarıyla, madencilik sektörü arasında diyalog 
kurulmasından yanayız. Madencilik sektörüyle, çevre örgütleri 
arasında faydalı olacağına inandığımız bu iletişimin kurulması 
noktasında biz hakem rolü üstlenmeye, her türlü katkıyı sunma-
ya da hazırız. Diyalog olursa, kamuoyunda madenlerimiz ko-
nusunda oluşan bilgi kirliliğinin de önüne geçilir.” tavsiyesinde 
bulunduğu öğrenildi.
Sektör temsilcilerinin CHP milletvekillerinden oluşacak bir 
komisyonun, Türkiye’deki maden ocaklarını gezmesi tale- 
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bine de yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, “Madem böyle bir talep-
te bulunuyorsunuz bunu gerçekleştirebiliriz. Milletvekili arka-
daşlarımızdan bir komisyon kuralım ve Türkiye’deki maden-
lerde bir inceleme yapalım. Madem, madenciliğin uluslararası 
standartlarda, çevreye gerekli özeninin gösterilerek üretilme-
sinden yanayız, bunu sağlayacak adımların atılması aşama-
sında elimizden gelen her türlü katkıyı parti olarak sunarız. 
Böyle bir komisyonun kurulması bu aşamada faydalı olabilir. 
Umarım kamuoyunda madencilik sektörü konusundaki yanlış 
bilgilerin düzeltilmesine de katkı yapar. Biz milletvekilli arka-
daşlarımızla görüşerek bir komisyon kuralım ve o komisyon 
yurt genelinde madenlerde incelemelerde bulunsun” sözünü 
verdiği bildirildi.
Görüşmede sektör temsilcileri ayrıca Kılıçdaroğlu’na, ma-
dencilik sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunların ak-
tarıldığı; ruhsat güvencesi, maden ruhsat ve izin işlemleri 
(ÇED, GSM, Orman, Mera vb.), yüksek orman bedelleri, uzun 
bürokratik işlemlerin azaltılması, maden kanunun yeniden 
düzenlenmesi gibi taleplerinin de yer aldığı “Sektör Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı ayrıntılı bir rapor sundukları da 
kaydedildi. 
Madencilik Sektörü Temsilcileri Ak Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik ile de Görüştü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, madencilik sektörünün önemli 
STK’larının temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirerek sektö-
rün sorunları hakkında bilgi aldı. Çelik’in partideki makamında 
gerçekleşen görüşmeye, Altın Madencileri Derneği Başkanı Ha-

san Yücel, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Koruç, Türki-
ye Madenciler Derneği 2. Başkanı Mehmet Yılmaz, Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türki-
ye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İb-
rahim Alimoğlu ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim 
Yurdunuseven katıldı.
Sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Çelik, Kaz Dağları ya 
da Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çevre konularında gün-
demi her zaman yakından takip ettiklerini ve gerekli hassasiyeti 
gösterdiklerini söylerken AK Parti’de çevre birimiyle ilgili özel 
bir başkanlık bulunduğuna dikkat çekti. Çelik “Madencilik konu-
sunda yaşanan bilgi kirliliğinin aşılması için partimizdeki ‘Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanlığı’ ile sürekli diyalog içinde olmanızda ya-
rar var.” dedi.
Vatandaşların çevre hassasiyetine son derece saygılı olduk-
larının altını da çizen Çelik, “Gerçek ve saygın çevrecilerle 
sektör olarak diyalog kurmanızda yarar var. Birtakım radikal 
grupların yalan haberlerini önlemek için yöre halkı projele-
rinize dahil edilmeli. Ayrıca madencilikle ilgili uluslararası 
standartlara da dikkat edilmeli. Biz çevre ve bu hassasiyetlere 
dikkat ederek üretim yapan madencilerimizin yanında oluruz. 
Yer altı kaynaklarımızın bu standartlar doğrultusunda üretime 
kazandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.” ifadele-
rini kullandı.
Madencilik sektörü temsilcilerinin önümüzdeki günlerde İYİ 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir görüşme yapmaları 
bekleniyor. 

Tekzip

Çayeli Bakır’dan Büyük Başarı 

Eylül 2019

Eylül 2019

Madencilik Türkiye Dergisi’nin 1 Eylül 2019 yayın tarihli 81. Sa-
yısının 68. Sayfasında yayımlanan “Yer Altı Kömür Madencili-
ğinde Kullanılan Makine ve Ekipmanların Seçimi” başlıklı maka-
le SEHVEN yazar bilgisi verilmeden yayımlanmıştır. İlgili makale 
S-Tech Enerji ve Madencilik AŞ Genel Müdürü Sayın Serkan 

Bahçekapılı ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanmıştır. 
Sehven yapılan bu hata için yazarlardan ve siz değerli okuyucu-
larımızdan özür dileriz. 
Madencilik Türkiye Dergisi

Türkiye’nin yer altı maden şirketlerinden Çayeli Bakır, Türkiye 
Madenciler Derneği (TMD) tarafından ülkemizde ilk kez düzen-
lenen Maden Kurtarma Yarışması’ndan beş farklı ödülle döndü. 
Türkiye madenciliğini geliştirme hedefiyle düzenlenen yarış-
maya beş işletmeden arama kurtarma takımları katıldı. Çayeli 
Bakır takımı, genel becerileriyle birinciliği göğüslerken, “En İyi 
Yeraltı Kurtarma Takımı” unvanını da kazandı.
Türkiye’nin ilk maden kurtarma yarışması, TMD tarafından İz-
mir’de 11-13 Eylül tarihleri arasında Tüprag Efemçukuru Altın 
Madeni İşletmesi’nde düzenlendi. Madenlerde ortaya çıkabi-
lecek olumsuz senaryoların uygulandığı yarışma kapsamında, 
Türkiye’nin önde gelen 5 maden işletmesinin çalışanları hem 
birbirleriyle teknik bilgilerini paylaştı hem de deneyimlerini 
sergiledi. Yarışmada genel beceri ve teknik yeterliliğiyle birinci 
olan Çayeli Bakır takımı, aynı zamanda “En İyi Yeraltı Kurtarma 
Takımı”, “En İyi Takım Güvenliği”, “En İyi Araç Kazaları Kurtarma 
Takımı” ve “En İyi Takım Becerileri” ödüllerini de kazandı.

Kurulduğu günden bu yana iş sağlığı ve güvenliği kültürü böl-
ge halkı tarafından da benimsenen Çayeli Bakır’ın Genel Mü-
dürü Murat Güreşçi, yarışma ile ilgili yaptığı değerlendirmede 
“Yıllar içerisinde inşa ettiğimiz emniyet kültürünü Türkiye’deki 
diğer madenlerle de paylaşma ve yayma hedefiyle bu tip organi-
zasyonları çok önemsiyor ve destekliyoruz. Bu gibi çalışmalarda 
ana hedef yarışmak değil, olası bir ulusal faciaya karşı hep birlikte 
hazırlanmak ve ekiplerin uyumlu çalışması adına teknik uyumu 
sağlamak; bununla birlikte Türkiye tarihinde yaşanan maden fa-
cialarının tekrar etmemesi için, emniyet kültürümüzü yurt geneli-
ne yaymak.” dedi.
Dünyada madencilik alanında hem ulusal hem de uluslararası 
katılımlar ile her yıl gerçekleştirilen maden kurtarma yarışma-
larının hedefi, farklı işletmelerde görev alan arama kurtarma 
ekiplerinin birbiriyle tanışmasını ve bilgi paylaşımını teşvik 
ederken, herhangi bir ihtiyaç halinde ise koordineli çalışabile-
cek düzeye gelmelerini sağlamak. 
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Dedeman Grubu’nda Üçüncü Kuşak İşbaşında Eylül 2019

Eylül 2019

Murat Dedeman’ın temmuz ayında âni vefatı üzerine Dedeman 
Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Rıfat Dedeman getirilirken, Dedeman Turizm Yönetimi AŞ Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevini de Banu Dedeman üstlendi.
Temeli 1918 yılında ailenin kurucu lideri Mehmet Kemal Dede-
man tarafından Kayseri Kapalıçarşı’da atılmış olan Dedeman 
Grubu, Mehmet Kemal Dedeman’dan sonra oğlu Murat Dede-
man’ın yönetiminde büyüyerek gelişmişti. Grup şimdi üçüncü 
kuşak olan Dedeman kardeşlerin yönetiminde başarılı yükseli-
şini sürdürüyor.

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen 
Rıfat Dedeman, bu görevinin yanı sıra Dedeman Madenci-
lik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütecek. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Rıfat Dedeman, “Geçmişten bugüne getirdi-
ğimiz Dedeman Grubu kültür ve değerlerini, geleneklerimize 
sadık kalarak, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşımaya 
devam edeceğiz. Bu anlayış doğrultusunda, yönetim kurulla-
rımızı yeniden yapılandırdık. 2000’e yakın çalışanımız ve pay-
daşlarımızla birlikte, güçlü bir aile olarak hayallerimizi gerçek-
leştirecek cesaret, kararlılık ve gayret içerisinde faaliyetlerimizi 

sürdüreceğiz” dedi.
Rıfat Dedeman açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: “Dedeman Madencilik olarak 
ise çağdaş işletmelerde çevreye saygılı 
Ar-Ge ve üretim felsefemizi koruyarak, 
nitelikli iş gücümüz ile birlikte ülke eko-
nomisine katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz.”
Dedeman Turizm Yatırımları AŞ’nin Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevini üstle-
nen Banu Dedeman, “Dedeman Otelle-
ri’nin bugün geldiği nokta hem aile olarak 
bizim hem de ülkemiz turizm sektörü için 
gurur kaynağıdır. Hedefimiz bundan böyle 
verimlilik içinde büyüme ve yaygın hizmet 
ağını genişletme olacaktır” şeklinde gö-
rüşlerini paylaştı. 

MTA’nın Özbekistan’daki Maden Arama 
Çalışmaları Devam Ediyor 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Özbekis-
tan’daki Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakan-
ları toplantısında, Özbekistan ile Maden Tetkik Arama (MTA) 
Genel Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma kapsamında hali 
hazırda gerçekleştirilen maden arama çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.
Dönmez, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ve Jeo-
loji ve Mineral Kaynaklar Komitesi Başkanı Babur İslamov 
ile çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtirken 
MTA’nın Özbekistan’da altın arama çalışmaları kapsamında 
geçen ay havadan jeofizik görüntüleme çalışmaları yap-
tıklarını belirterek, “Bize tahsis edilen yaklaşık 576 kilometre 
karelik maden sahalarında uçuşlar yapmak suretiyle verileri 
topladık. İnşallah onları en kısa süre içerisinde ekiplerimiz de-
ğerlendirecek ve sonucuna göre de arazi sondaj çalışmalarına 
başlayacağız.” dedi.
Geçen yıl Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi ile 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arasında üç al-
tın ve bir volfram sahasının araştırılmasına ilişkin anlaşma imza-
landığını hatırlatan Dönmez, söz konusu sahaların araştırılma-
sına ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktardı. Bakan Dönmez 

konuyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: 
”Özbekistan altın madeni açısından dünyada en zengin ülkeler-
den biri ve dördüncü sırada yer alıyor. Bizim de bu konuda ciddi 
deneyimlerimiz var. Güzel bir iş birliğiyle Özbekistan’ın yer altı 
kaynaklarının ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı suna-
cak şekilde hizmete alınması konusunda, MTA ciddi bir çaba içe-
risinde olacak.”
MTA’nın sadece Özbekistan’da değil, Sudan’da da maden ara-
ma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dönmez, “MTA, Afrika 
ve Asya ülkeleri başta olmak üzere, doğal kaynaklar konusunda 
Türkiye’nin edinmiş olduğu tecrübe ve deneyimi oralara da akta-
racaktır.” diye konuştu.
Özbekistan’ın MTA örneğinde ilk defa yabancı bir kuruma ül-
kedeki maden sahalarını açtığını vurgulayan Dönmez, şunları 
kaydetti: “Özbekistan, MTA örneğinde Türkiye’ye kendi sahala-
rını açarak ilk defa yurt dışından bir kuruma maden sahalarını 
açmış oldu. Bu aslında iki ülke arasında geçmişten gelen ortak 
kültürün ve iş birliğinin bir göstergesidir. Biz, bu açıdan mutlu-
yuz. Orta Asya’nın tam göbeğinde yer alan kardeş ülke Özbekis-
tan’ın hızla kalkındığını ve geliştiğini görmek en az onlar kadar 
bizleri de mutlu ediyor.” 
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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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Afyonkarahisarlı Maden İhracatçıları 
Ödüllerine Kavuştu Eylül 2019

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), dünyaca ünlü Afyon be-
yazını dünyanın dört bir tarafına ihraç eden, doğal taşın baş-
kenti konumundaki Afyonkarahisar’da, ekmeğini taştan çıkaran 
doğal taş ihracatçılarını ödüllendirdi.
17 Eylül 2019 Salı günü Afyonkarahisar’da düzenlenen ödül tö-
reninde 2018 yılında 500 bin dolar ve üzeri ihracat yapma başa-
rısı göstererek Türkiye’ye 150 milyon dolar döviz kazandıran 67 
firma ödüllerine kavuştu.
Afyonkarahisar Maden İhracatının Yıldızları ödül törenine 
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İscehisar Belediye 
Başkanı Ahmet Şahin, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mer-
mer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Maden-
ciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, 
Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, ödüle hak 
kazanan firmaların temsilcileri, sektörel paydaş kurum ku-
ruluşların temsilcileri ve bölgede faaliyet gösteren maden 
ihracatçıları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Maden İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, tüm 
davetlilere katılımları için teşekkür ederek “Ekonomimizin 
daraldığı bir ortamda ‘inadına üretim, inadına ihracat’ motto-
suyla hareket eden ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmak 
için çabalayan ihracatçılarımızı motive etmek için ödül törenle-
rimizi sürdürüyoruz. Bugün, doğaltaşın başkenti konumundaki 
Afyonkarahisar’da ekmeğini taştan çıkaran bölgesel ihracat-
çılarımızı ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde 
konuştu.
Madencilik sektöründe ihracatçıları ödüllendirerek son dö-
nemde yaşanan sektörel sorunlara karşı üyelere motivasyon 
sağladıklarını belirten Kaya, “Sektörün tüm paydaşları olarak 
tek ses olarak hareket ediyor ve sorunlarımızı çözmek için bir 
arada çalışıyoruz. Sorunlarımız var; madencilik sektörünün 
kamuoyunda olumsuz bir algısı var. Ancak bu kötü algı, haklı 
nedenlere dayanmıyor. Çevre duyarlılığına en çok katkı sağla-
yan sektör olarak bu alanda haksız eleştirilere maruz kalıyoruz. 
Madencilik sektörü orman arazilerinin sadece binde 2’sini kul-
lanıyor. Ancak buna karşın çevreye fazlasıyla destek veriyoruz.” 
şeklinde konuştu.
Kamuoyundaki bu haksız imajı ortadan kaldırmak için gereken 
çalışmaları yaptıklarını belirten Kaya, başta çevre dostu maden-
cilik, sürdürülebilir madencilik konularında olmak üzere tüm 
sektörel konuların masaya yatırılacağı 3. Maden Çalıştayı’nın 
Kasım ayı içinde İzmir’de gerçekleşeceğini ve Çalıştay sırasında 

1 milyon TL değerinde 100 bin fidan bağışlanacağının müjde-
sini verdi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise “Afyon denildi-
ğinde akla gelen en önemli şeylerden birisi madendir. Bunu ih-
racat rakamlarına bakınca görüyoruz. 2023 ihracat hedefimiz 
1 milyar dolar. 3 yıllık süre içerisinde buna ulaşabiliriz. İnsan 
gücümüz, bilgi ve becerimiz var.” şeklinde konuşarak kalkın-
manın yolunun ihracattan geçtiğini, madencilik alanında 
ihracatın durması halinde kalkınmanın duracağını ifade etti. 
Çevre konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ve alınması 
gerektiğini ifade eden Tutulmaz, “Bu tedbirler alınmalı ancak 
madenci de madenini çıkarmalı. Kalkınma için bu şarttır, kal-
kınmış ülkeler madenlerini çıkaran, işleyen ülkelerdir.” şeklin-
de konuştu.
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, maden ihracatçıla-
rının izin süreçlerindeki sorunlara değinerek “İzinler konusunda 
sıkıntılar var, bunlar biraz hafifledi ancak yine de bizi yavaşla-
tıyor. Bu konuda iyileştirmeler bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
Dinçer sözlerini “Mevlüt Başkanımızın da söylediği gibi maden-
ciler hakkında var olan olumsuz algı haklı bir nedene dayanmı-
yor. Kullandığımız tüm ürünler bir maden ürünü. Maden olmazsa 
hayat olmaz. Bunu kamuoyuna anlatmamız gerekiyor.” şeklinde 
sürdürdü.
TÜMMER Başkanı İbrahim ALİMOĞLU, sektörün tüm pay-
daşları ile beraber maden sektörünün sorunları ve kamu-
oyundaki olumsuz algısını gidermek, madencilerin sorun-
larını çözmek için çalıştıklarını belirterek bu amaçla hem 
muhalefet hem de iktidar partileri ile görüştüklerini, Anka-
ra’da sorunlara çözüm bulunması için yapılan çalışmaları 
aktardı.
TMD Başkanı Ali Emiroğlu bir arada hareket etmenin sorunları 
aşma noktasında sektörü daha güçlü kıldıklarını ifade etti ve 
ihracata katkı koyan, ülkemize döviz kazandıran tüm madenci-
lere teşekkür ederek ödül alanları tebrik etti.
Açılış konuşmaların ardından, Türk Eximbank Ege Bölge Mü-
dürü Ferhat Fırat, tarafından Türk Eximbank’ın ihracatçılara 
sunduğu kredi ve sigorta fırsatları ile ilgili bilgilendirici bir su-
num gerçekleşti. Ardından İş Stratejisti ve Danışmanı Özgür 
Baykut’un “Aile İşletmelerinde Yaşanan Deneyimler, Riskler, 
Önlemler” konulu bir seminer verdi.
Konuşmaların ve sunumların ardından ödül törenine geçildi. 
500 bin doların üzerinde ihracat yapan toplam 66 firmaya ödül 
verilen törende, ilk 3 ihracatçı firma Suayp Demirel, Emek Mer-
mer Sanayi Tic. AŞ ve Tureks-GM Mermer Granit Sanayi ve Tica-
ret Limited Şirketi oldu. 

156. Grup Ruhsat İhaleleri Ertelendi Eylül 2019

Daha önce 156. Grup olarak ilan edilen 1102 adetlik maden sa-
hasının ihaleleri alınan kararla ileri bir tarihe ertelendi. MAPEG 
tarafından yapılan kısa bir açıklama ile ertelemeye bir gerekçe 

gösterilmezken durum halihazırda arama ruhsat arzında sıkıntı 
yaşanan sektörde hayal kırıklığı yarattı. İhalelerin hangi tarihe 
ertelendiği ise açıklanmadı. 
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Madencilik Şurası Çalıştayı Hazırlık Toplantısı 
YMGV Tarafından İstanbul’da Gerçekleştirildi 

Artvin’de Ara Ürün Üretme Şartlı 
Bakır Sahası İhalesi Yapılacak 

Eylül 2019

Eylül 2019

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 20 Kasım 
2019 tarihinde düzenlenecek olan 3. Madencilik Şurası Hazırlık 
Çalıştayı’na ön hazırlık mahiyetindeki toplantı Yurt Madencili-
ğini Geliştirme Vakfı tarafından dün İstanbul’da gerçekleştirildi. 
İlki 22 Şubat’ta yapılan hazırlık toplantılarının ikincisine yine 
sektörün öncü STK’larının temsilcileri ile kamu kurumlarının 
yetkilileri iştirak etti.
Toplantıya, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) Baş-
kanı, yönetim kurulu üyeleri ve ilgilileri, Eti Maden İşletme-
leri ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürleri, 
MTA ve MAPEG Genel Müdür Yardımcıları, TOBB Madencilik 

Meclisi Başkanı, YERMAM, Altın Madencileri Derneği (AMD), 
Maden Jeologları Derneği (MJD), Genel Maden İşletmecileri 
(GEMAD) ve Çanakkale Madenciler Dernek Başkanları, TM-
MOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Madenciler Derne-
ği (TMD), TÜMMER, KÖMÜRDER ve Agrega Üreticileri Birliği 
(AGÜB) temsilcileri ile Maden Sanayi İşverenleri Sendikası 
(MASİS) temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Madencilik Şurası’nda görev yapacak olan ve 20 Kasım 
2019’daki Çalıştay’da Başkanlarına söz verilecek olan 5 adet komis-
yon kurulmasına karar verilirken bu başlıklar şu şekilde belirlendi:
1.Türkiye Madenlerinin Potansiyeli ve Değerlendirilmesi,

2.Milli Madencilik Politikası ve Yasal 
Düzenlemeler,
3.Çevre-İSG-Sosyal Boyut ile  
Madencilik
4.Madencilik Eğitimi ve Tanıtımı
5.Madenciliğin Finansmanı ve  
Teşvikler
Komisyonların ilk toplantılarını YMGV 
organizasyonu ile 10 Ekim 2019 
tarihinde İstanbul’da yapacağı ve 
başkanlarını seçerek daha sonraki 
toplantı tarih ve gündemlerini belir-
leyecekleri öğrenildi.
Şura’nın 2020 yılı içinde yapılması 
bekleniyor. 

3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu 
sona eren ve Artvin il sınırları içerisinde yer alan ER: 3386364 
sayılı 1.963 hektarlık IV. Grup (c) bendi bakır maden sahası, ara 
ürün üretim şartı ile ihale edilecek. 06.11.2019 tarihinde 13.30-
14.00 saatleri arasında MAPEG hizmet binasında gerçekleştiri-
lecek ihalenin taban bedeli 14.000.000 TL olarak kayda geçti.
Şartnameye göre ihaleyi kazanan firmanın yurt içinde kuraca-
ğı bir tesiste her yıl asgari 200.000 ton cevheri işleyerek ara/uç 
ürün üretmesi veya doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi 
olduğu yurt içinde kurulu bir tesiste  her yıl asgari 300.000 ton 
cevheri  işleyerek ara/uç ürün üretmesi gerekiyor. 
Kazanan firma ihaleye konu saha için, Yetkin Kişiler tarafından 
UMREK Koduna veya Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama 
Standartları Komitesince (CRIRSCO) tanınırlığı olan bir koda uy-
gun olarak hazırlanmış kaynak/rezerv raporunu, sahadan üreti-
lecek cevher özelliklerini ve miktarını gösteren maden işletme 
raporunu, tesis kapasite raporunu ve fizibilite raporunu arama 
ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) yıl içeri-
sinde Genel Müdürlük onayına sunmakla yükümlü olacak. 
Kazanan firmanın, bu şartname konusu saha arama safhasın-

dayken; sahada, tesisin iktisadi açıdan verimli bir şekilde işletil-
mesine yetecek kalitede ve/veya miktarda cevher bulunmadı-
ğını gösteren ve Yetkin Kişiler tarafından UMREK Koduna veya 
Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komite-
since (CRIRSCO) tanınırlığı olan bir koda uygun olarak hazırlan-
mış raporu Genel Müdürlüğe sunması ve Genel Müdürlüğün de 
uygun bulması durumunda firma sahayı terk edebilecek.
İhale Şartnamesi ve ekler için www.mapeg.gov.tr/ihaleler/
artvin/ARTV%C4%B0N%20E3386364%20%C5%9EARTNA-
ME%20ve%20ekleri.docx 
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Mermer Sektörü İtalya’ya Çıkarma Yaptı Eylül 2019

Doğal taş sektörünün en önemli ve prestijli fuarı olan Marmo-
mac 2019 Doğal Taş Fuarı, 25-28 Eylül tarihleri arasında Vero-
na’da gerçekleştirildi. Temmer’in 1998 yılında kurulduğunu ve 
o tarihten bu yana her sene fuara katıldıklarını söyleyen Tem-
mer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Mar-
momac hem tasarım odaklı olmasından hem de dünyadaki trend-
leri belirleyici olması açısından dünyadaki en önemli ve prestijli 
fuar. Firmalar yeni ürünlerinin lansmanını yapmalarının yanı sıra 
sektördeki konumlarını ve marka güçlerini tüm dünyaya gösteri-
yorlar. Biz de kendi ocaklarımızın taşlarıyla dışarıdan tedarik et-
tiğimiz taşları fuarda sergiledik ve büyük ilgi gördük. Türkiye’den 
toplam 133 firma katıldı.” dedi.
Doğal taşta tasarımın merkezinin İtalya olduğunu ve mermer 
makinalı teknolojide de İtalyanların çok önde olduğunu belir-
ten Çetinkaya, Türkiye’nin de fiyata dayalı rekabetten tasarım 
odaklı bir yapıya dönmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın mer-
mer rezervinin yüzde 35’inin Türkiye’de olduğunu ve yıllık 2 
milyar dolar ihracat yapıldığını ifade eden Çetinkaya, Türki-
ye’nin bu potansiyelini yeni teknolojiler ve tasarım tarafında da 
göstermesi gereğine dikkat çekti.
Temmer’in faaliyetlerine 1998 yılında Afyon’da kurdukları bir 
fabrika ile başladığını anlatan Çetinkaya, Bilecik’te de bej mer-
mer ocağı yatırımını yaparak doğal taş sektörüne girdiklerini 
kaydetti. Çetinkaya, o günden bu yana Afyon, Eskişehir, Bilecik 
ve Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin önemli mermer rezerv 
alanlarından çıkardıkları mermeri 2 milyon metrekare kapasiteli 
entegre tesislerinde işlediklerini belirtti. Çetinkaya, “Blok, levha 
ve ebatlı olarak satışa sunduğumuz ürünlerimizin yüzde 80’ini, 
Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu, Orta Asya gibi dün-
yanın farklı bölgelerindeki yaklaşık 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Ar-Ge 
çalışmalarına büyük önem vererek, bugün ürettiğimiz blok, levha 
ve ebatlı mermerin çeşidinin ve işlemesinin artmasını sağlamak 
ve yeni rezervleri keşfetmek için yoğun bir emek harcıyoruz.” dedi.
Kuruldukları dönemde kendi ocaklarından çıkardıkları 2-3 çeşit 
taşı işlediklerini fakat sonrasında dünyada trendlerin değiştiğini 

anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti: “Sonrasında işler birkaç ürün-
den, şimdi yaptığımız gibi çok farklı ürün gamına sahip proje odaklı 
ve projelere cevap verebilecek sistemlere döndü. Bugün portföyü-
müzde 150 farklı taş var. Kendi ocağımızdan çıkan taşların dışında 
Türkiye’den çeşitli ocaklardan ve dünyadan da taşlar getiriyoruz. Şu 
anda İspanya, İtalya, Yunanistan ve Çin’den blok getiriyoruz. Kendi 
fabrikamızda işliyoruz ve re-export yapıyoruz. Bu da bize çok ciddi 
avantaj sağlıyor. Zaten şu anda İtalya’daki İtalyan üreticiler de ay-
nısını yapıyor. Tek bir noktadan ve tek bir marketten, dünyadaki 
birçok ürüne yüksek kalitede sahip olabilme avantajını veriyorlar.”
Türkiye’deki toplam doğal taş ihracatının yüzde 52’sinin Çin ve 
Amerika’ya yapıldığını kaydeden Çetinkaya, Temmer olarak ken-
dilerinin de en önemli iki pazarının bu ülkeler olduğunu söyledi. 
Çetinkaya, “Fakat orada sadece çok taş çeşitliliği olması yetmiyor. 
Taşların yüksek kalitede işlenmesi ve aynı zamanda da bunlar için 
projeleri okuyabilecek mimari kadronun oluşması gerekiyor. Mima-
ri projeleri okuduktan sonra onlara göre ürünleri kesebilmek için bir 
makine alt yapısını fabrikamızda oluşturduk. Dolayısıyla artık sade-
ce toptancılara mal satan bir firma değil, butik üretim de yapabilen 
ve sizin evinizdeki bir banyodan tutun da 5 yıldızlı bir otelin tüm 
işlerini yapabilecek esnekliğe sahip bir fabrika haline geldik. Tüm 
İtalyan rakiplerle rekabet edebilecek yapıya kavuştuk.” dedi.
Suudi Arabistan, Vietnam, Fransa, Hindistan ve Irak gibi pazar-
ların da kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Çetinkaya, 
son dönemde ABD pazarına ayrı bir ilgi gösterdiklerini vurgula-
dı. Çin’deki inşaat piyasasının yavaşlamasından dolayı ihracatın 
da yavaşladığını belirten Çetinkaya, “Dolayısıyla bizler de Çin’de-
ki yaşanan ciro kaybından dolayı bir kayıp yaşadık. Bunu telafi 
edebilmek için Nisan ayında Amerika’ya bir showroom açtık. Ora-
da çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Mesela, Atlanta’da meşhur olan 
bir vücut boyama sanatçısı ile işbirliği yaptık, 2 modelin vücudunu 
mermer desenine boyadık. Bu etkinlik büyük ilgi gördü. Doğal taş-
ta tasarım dediğimiz şey proje içerisindeki tasarım ve artık yaşam 
biçimi satmanız gerekiyor, taş öyle bir şey. Planımız global olup 
lokal hareket etmek şeklinde.” diye konuştu. 

Eylül 2019

Polyak Eynez’de Kömür Üretiminde
Son Aşamaya Gelindi 
İzmir’in Kınık ilçesinde yer alan Fina Enerji ile Polat Maden-
cilik ortaklığındaki Polyak Eynez yer altı kömür işletmesinde 
üretim için son aşamaya gelindi. Şirket yetkililerinin sosyal 
medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda 3600 metre 
uzunluğa sahip desandre açma işleminin tamamlanarak 
857,5 metre derinlikteki servis kuyusu ile bağlantısının sağ-
landığı, böylece işletmede kömür üretimi konusunda sona 
yaklaşıldığı belirtildi.
Nihai bölgeye ulaşmak için galeri açma makinesi kullanılan 
proje, TH34 demir bağ, halat saplama, püskürtme beton, taban 
sarması ve taban betonu gibi tahkimat bileşenlerinin tamamı-
nın bir arada kullanıldığı, ülkemizin en derin linyit maden ocağı 
olma özelliğini taşıyor.

Tam mekanize metot ile üretim yapılacak işletmenin yıllık 
5 milyon ton kömür üretim kapasitesine sahip olması bek-
leniyor. 
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Madende Yıl Sonu İhracat Hedefi 5 Milyar Dolar

Eti Bakır’ın Mardin Mazıdağı Yatırımı 
İldeki İşsizliği 5 Puan Aşağı Çekti

Eylül 2019

Eylül 2019

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 
2019’un ilk dokuz ayında maden ihracatında bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 5,10’luk bir düşüş yaşandığını 
söyledi. 2018 yılında 4,56 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, 
2019 yılını ise 5 milyar dolar seviyelerinde kapatmak istedikle-
rini dile getiren Dinçer, ABD’nin bütün dünya ülkelerinden ger-
çekleştirdiği 3 milyar dolarlık doğal taş ithalatını Türkiye’nin tek 
başına karşılayabileceğini ifade etti. Dinçer, ABD Ticaret Bakanı 
Wilbur Ross ile Eylül’de gerçekleştirdikleri yarım saatlik görüş-
menin temel amacının bu olduğunu aktardı. 
Türkiye’de 60 maden türünde üretim yapıldığını, 150 farklı tür-
de de doğal taş çeşitliliğine sahip olunduğunu dile getiren Din-
çer, ülkenin mermer çeşitliliğini ise 650 olarak açıkladı. Çevreye 
duyarlı sürdürülebilir madencilik ile bu zenginliğin değerlen-
dirilmesi gerektiğini söyleyen Dinçer, Türkiye’nin ithal kömür, 
demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve 

metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödediğini aktardı. 
Dinçer, hem 2019 yılı hedeflerini uygun bitirmek hem de 
geleceğe yatırım için ticaret heyeti organizasyonları düzen-
lediklerini aktarırken 2018 yılının Kasım ayından bu yana 16 
ülkeye Türk doğal taşını tanıtmak için ticaret heyeti organi-
zasyonları düzenlediklerini, son olarak 25-28 Eylül tarihleri 
arasında dünyanın en büyük buluşması olan Marmomac 
2019 Doğal Taş Fuarı’nda olduklarını söyledi. 60 ülkeden 
68 bin sektör profesyonelinin hazır bulunduğu fuarda, Türk 
doğal taşını tanıttıklarını dile getiren Dinçer, “Maden konu-
sunda çok zenginiz. Maden ihracatımızın yarısını doğal taş 
oluşturuyor. Türkiye doğal taş rezervi açısından dünyanın yüz-
de 33’ünden fazlasına sahip. Bu zenginliğimizi değerlendirmek 
zorundayız. Doğru, çevreye duyarlı sürdürülebilir bir maden-
cilik ile istikrarlı ilerleyerek 2023’te daha da yüksek ihracat ra-
kamlarına ulaşacağız” dedi. 

Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’ne yatı-
rım yapan Cengiz Holding, Mardin odaklı istihdam politikasıyla 
ildeki işsizlik oranının yüzde 25’ten yüzde 20.6’ya düşmesini 
sağladı. Aydınlık’tan Recep Erçin’in haberine göre Mardin Mazı-
dağı’na 1,2 milyar dolarlık yatırımla kurulan Metal Geri Kazanım 
ve Entegre Gübre Tesisleri, 1 milyon 580 bin metrekarelik alan-
da 5 ana fabrika ve 17 yardımcı tesisle faaliyetini sürdürüyor. 
Atıl haldeki tesislere yatırım yapan Cengiz Holding, %90 yerli 
ham madde ile çalışacak bağlantılı tesislerde fosfat gübresinin 
yanı sıra Eti Bakır Samsun’dan gelen bakır madeni atıklarını bu-
rada ayrıştırarak kobalt ve gümüş gibi değerli madenleri geri 
kazandıracak. Aktarılan bilgiye göre tesis, yerli gübre ve metal 
üretimiyle her yıl yurtdışına çıkan 620 milyon doların Türkiye’de 
kalmasını sağlayacak.
Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesis-
leri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu’nun verdiği bilgiye göre hol-
dingin yönetim kurulu üyeleri tesisle özel olarak ilgileniyorlar 
ve düzenli aralıklarla çalışmalara ilişkin rapor istiyorlar. Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen hafta açıkladığı Yeni 
Ekonomi Programı’nda sıfır cari açıkla yüzde beş büyüme hede-
fine doğrudan katkı sağlayan bir tesis olma özelliğini taşıyan Eti 
Bakır Mazıdağı yatırımının istihdama da özel bir katkısı oldu. Te-
siste basına özel yapılan sunumda aktarılanlara göre yatırım ile 
1500 kişiye doğrudan istihdam imkanı yaratıldı. Yaklaşık 25000 
kişiye de dolaylı iş imkanı sağlandı. Geçen yıl Mardin’de yüzde 
25 olan işsizlik oranı bir yılda yüzde 20.6’ya düştü. Genel Müdür 
Emre Kayışoğlu, "Yatırım aşamasında, tesis tamamlandığında 
1100 kişinin doğrudan çalışması planlanıyordu ancak şu anda bu 
sayıyı geçtik ve 1500’e ulaştık. 1500 kişiden toplam 1019 kişi Mar-
din sınırları içinden istihdam edildi. Yerel istihdama katkı prensibi 
bizim için çok önemli ve bu nedenle 1019 Mardinli çalışanın 847’si 
ise Mazıdağlılardan oluştu" dedi.
Şu anda fabrikaya yakın olan iki köyün istihdam edilebilir nü-
fusunun nerdeyse tamamının tesislerde çalıştığını kaydeden 
Emre Kayışoğlu, sadece işçilerin değil beyaz yakalıların da Mar-
dinli olmalarına dikkat ettiklerini ve Mardin’den Türkiye’nin 
dört bir yanına göç eden mühendislerin, yöneticilerin memle-
ketlerine dönmelerini sağladıklarını söyledi.
Tesisin sahip olduğu özellikler yüzünden yabancıların da dik-
katini çektiğini belirten Kayışoğlu yabancı uyruklu 36 teknik ça-
lışanları olduğunu bildirdi. Buna göre tesiste tasarım ve yapım 
aşamasında dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden 
22 ülkeden 285 yabancı mühendis de Mazıdağı’nda Türk mü-
hendislerle birlikte çalıştı. Emre Kayışoğlu, "Mazıdağı’nın 2014 
yılında 33 bin 70 olan nüfusu 2015’de 33 bin 930’a, 2016’da 33 bin 
972’ye, 2017’de 34 bin 745’e ve 2018’de ise 35 bin 757’ye yüksel-
di. Bu sayılar bize Mazıdağı’nın bölgede çekim merkezi olduğunu 
gösteriyor. Hatta sadece Mardin’i değil bölgeyi de etkiledik. İstih-
damda Mardin’den sonra 139 çalışan ile Diyarbakır ikinci sırada 
geliyor" bilgisini verdi. 
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Brezilya’nın Tek Uranyum Madeni 
Tekrar Faaliyete Geçecek

Alaska’da Bulunan Altın Madenleri 
İklim Değişikliğine Işık Tutabilir

Tarihte İlk Kez “Matruşka Tipi“ Bir Elmas Keşfedildi

DÜNYADAN HABERLER

Ekim 2019

Eylül 2019

Ekim 2019

Brezilya sahip olduğu tek uranyum madenini özelleştirilerek 
tekrar faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ülkenin Maden ve Enerji 
Bakanı Bento Albuquerque, 2014 yılında faaliyetlerini durduran 
uranyum madeni için gerekli çalışmaları tamamlayarak 2019 
yılı sonundan önce tekrar faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini 
kaydetti.
Dünya Nükleer Birliği (World Nuclear Association) tarafından 
paylaşılan bilgilere göre sadece üçte biri keşfedilmiş olmasına 
rağmen dünyada en fazla uranyum rezervine sahip olan yedinci 
ülke olma özelliğini taşıyan Brezilya’da Başkan Jair Bolsanaro, 
geçtiğimiz dönemde yeni nükleer tesislerin kurulumu ile ülke-
nin enerji üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini ifade 
etmişti.
Ülkede şu an Angra 1 ve Angra 2 isimli iki nükleer elektik te-
sisi bulunmakta ve bu iki tesis ülkenin elektrik kullanımının 
%3’ünü karşılamaktadır. Angra 3 isimli 16 milyar dolar mali-

yetle 2023 yılında tamamlanması planlanan 3. nükleer tesisin 
inşası için hükümet tarafından değerlendirilmelerin devam 
ettiği belirtildi.
Bakan Albuquerque aynı zamanda Bahia eyaletinin güney-do-
ğusunda bulunan Caetité Madenini genişletmek istediklerini 
dile getirdi. Özel firmaların uranyumun yan ürün olarak elde 
edildiği madenlerden uranyum üretimi yapmasının önünü 
açarak ülkenin dışarıya bağımlılığını azaltmak istediğini kay-
deden Albuquerque, Santa Quitéria projesinin bu duruma en 
güzel örnek olduğunu ifade etti. Ülkenin kuzey doğusunda 
bulunmakta olan projenin %90 fosfat, %10’ise uranyum içer-
diği biliniyor.
Brezilya’nın ayrıca uranyum üretimin yanı sıra uranyum dönü-
şüm ve uranyum zenginleştirme kapasitelerini arttırarak teda-
rik zincirini çeşitlendirmek istediği de belirtildi. 

Rus elmas üreticisi Alrosa, Yakutia Madeninde sıra dışı bir el-
mas keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı. Keşfedilen sıra dışı elmas, 
görünümü itibari ile Rus Matruşka bebeklerine benzetilirken 
elmas üzerinde çalışma gerçekleştiren uzmanlar keşfedilen el-
masın küresel elmas madenciliği tarihinde bir ilk olma özelliği 
taşıdığını kaydetti. Elmasın 800 milyon yıldan daha yaşlı olabi-
leceğini belirten uzmanlar, oldukça karmaşık yapısına rağmen 
elmasın sadece 0,62 karatlık ağırlığa sahip olduğunu aktardı.
Uzmanların sıra dışı elması sınıflandırma sürecinde keşfettik-
leri ve Ar-Ge departmanına bildirdikleri ifade edildi. Uzman-
lar, raman ve kızıl ötesi spektroskopiye ek olarak X-ray mikro 

tomografisi gibi çeşitli yöntemlerle inceledikleri elmasın olu-
şumu ile ilgili geliştirdikleri teoriyi aktaran Ar-Ge departma-
nı Müdür Yardımcısı Oleg Kovalchuk şu cümleleri kullandı: 
“Bizim için en ilginç olan şey, iç ve dış elmaslar arasındaki hava 
boşluğunun nasıl şekillendiği oldu. İki temel hipotezimiz bulu-
nuyor. Bunlardan ilkinde mantodan gelen bir mineralin bir el-
ması oluşum safhasında yakalayarak yeni bir elmasın oluşumu 
gerçekleşiyor. İkinci versiyonda ise gözenekli polikristalik elmas 
içeriği farklı bir elmasın içerisinde oluşuyor. Bu sıra dışı durumun 
nedenini ise elmasın normalden hızlı şekilde oluşması olduğunu 
düşünüyoruz.” 

Buffalo ve Alberta Üniversitelerine mensup araştırma görevli-
leri Alaska, Fairbanks’ın batısında bulunan altın madenlerinde 
yürüttükleri bilimsel çalışmalar ile bölgenin tarih öncesinde 
yaşanan küresel ısınmaya nasıl tepki verdiğini inceliyorlar. 
Uzmanlar elde edilecek bulguların yeniden ısınmakta olan 
yerküre için nasıl bir önlem alınabileceğine ışık tutabileceğini 
belirtiyorlar.
Araştırmacıların örnekler topladığı, kuzey kutbunun güneyin-
de yer alan plaser altın madeni, tarihi dönemlerde su altında 
kalan ve sular çekildiğinde altın içeren çakılların açığa çıktığı 
bir bölge olarak dikkat çekiyor. Altın üretimi gerçekleştirmek 
için madencilerin yüzlerce metre örtü tabakasını kazmaları 
gerekirken kazı işlemi sonucu açığa çıkan insan yapımı kan-
yonların, bölgenin jeolojik tarihini incelemek için büyük bir 
bilgi deposu olduğuna dikkat çekildi. Kanyon duvarlarında 
görülebilen katmanlarca löslü toprağın bölgedeki iklim de-

ğişikli hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için önemli bir 
kaynak olduğu kaydedildi.
Projede görev alan yer bilimciler, maden üretim safhasında ma-
denciler ile birlikte çalışmalarının proje açısından hayati önem 
taşıdığını belirtirken hali hazırda devam eden kazı işlemi sıra-
sında uzmanların gözlemlerine devam ederek örnek toplama-
ları gerektiği ifade edildi.
Şu ana kadar yapılan incelemelerde madendeki kanyonların 
duvarlarında tarihi ormanlara, yosun parçalarına ve verimli 
toprak parçalarına rastlandığı belirtildi. Buzulların eridiği dö-
nemlerde ormanların löslü toprağın üzerinde yetişmeye başla-
dığının görüldüğü, iklim değişikliği sonucu tekrar buzullaşma-
nın olduğu dönemde ise löslerin kalın tabakaların sınırlarında 
yer aldığı kaydedilirken bu döngünün tarih boyunca kendisini 
tekrar ettiği ifade edildi. Süreç hakkında daha detaylı bilgi elde 
etmek için çalışmalar devam ediyor. 
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elementleri için alternatif bulma çalışmaları hızlanmıştı. 
Ülkenin Çin’e bağımlılığını azaltma çalışmaları gündemde 
olmasına rağmen 2011 yılında fiyatlarda yaşanan düşüş 
nedeni ile birçok ABD firmasının NTE’ye çekinceyle baktığı 
ifade edildi.
Dünyada ki elektrikli araçların yarısının Çin’de satıldığını kay-
deden Bloomberg NEF’e göre Çin aynı zamanda şarj edilebilen 
bataryaların büyük bir kısmının üretimini de gerçekleştiriyor. 
Sektörün üçte ikisini kontrol altında tutan ülkenin payının 
2021 yılına kadar %73’lere çıkabileceği tahmin ediliyor. ABD ise 
sektörde sadece %13 oranında paya sahip olduğunu belirten 
Bloomberg NEF, ülkenin üretim kapasitesinde herhangi bir atış 
yaşanmasını beklemiyor. 

Kanada ve ABD, NTE Konusunda Çin’in 
Tekelinden Kurtulmak İçin Görüşüyor 

Newmont Tamamıyla Elektrik Enerjisi Kullanan 
Madeninin Açılışını Gerçekleştirdi

Altın Arama Sektöründe İyimserlik Hâkim Oldu 

Alüminyum Bataryaları Geliştirme 
Çalışmaları Devam Ediyor

Ekim 2019

Ekim 2019

Eylül 2019

Ekim 2019

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kanada 
Başbakanı Justin Trudeau, Çin’in tekeli altında bulunan nadir 
toprak elementleri ve kritik minerallerin tedariki konusunda 
yeni ve güvenilir kaynaklar bulmak üzerine bir görüşme ger-
çekleştirdi.  Görüşme sonrasında, Justin Trudeau düzenlediği 
basın konferansında iki ülke yetkilileri tarafından taslak bir or-
tak eylem planı hazırlandığını aktardı.  
17 hayati elementi bünyesinde bulunduran nadir toprak 
elementleri grubu, roket sistemleri, elektrikli araçlar, bilgi-
sayar ekranları başta olmak üzere birçok teknolojik cihazda 
kullanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz yılın ilk dönemin-
de Çin’in ABD’ye gerçekleştirdiği sevkiyatlarda kısıntıya 
gidebileceğini duyurması ile ön plana çıkan nadir toprak 

Newmont Goldcorp’un tamamen elektrik enerjisi ile faaliyet 
gösterecek olan yeni altın madeni Borden düzenlenen tören ile 
açıldı. Gerçekleştirilen açılış töreninde madenle gurur duyduk-
larını ifade eden şirket yetkilileri, madende iş sağlığı ve güvenli-
ği kontrollerinin, dijital maden ve cevher işleme teknolojilerinin 
son teknolojiyi kullandığını ve bunun yanında madende bulu-
nan araç filosunun tamamının elektrikli olduğunu ifade ettiler.

Kanada ve Ontario Hükümetleri, tamamıyla elektrik enerjisi 
kullanarak minimum karbon salınımı açığa çıkaracak olan ma-
denden memnuniyet duyduklarını belirtirken her iki hüküme-
tin de karbon salınımını azaltma amacı ile elektrik kullanımını 
teşvik etmek amacı ile şirkete 5 milyon Kanada doları verecek-
leri açıklandı. 

Mining Intelligence tarafından yapılan araştırmaya göre altın 
arama çalışmaları Temmuz ayında hızlı bir artış kaydederek 
2019 yılının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Bor-
saya kote şirketlerin bildirimleri baz alınarak derlenen raporda 
hem sondaj projelerinin hem de gerçekleştirilen sondaj çalış-
malarının sayısında artış görüldü.
Yılın başında genişleme projelerine ağırlık vererek yeni pro-
jeleri göz artı etme eğiliminde olan altın arama sektöründe 
bu gidişatın tersine döndüğü görülürken artan risk iştahı ile 
şirketlerin erken seviye arama çalışmalarına ağırlık verdikleri 

gözlendi. Bu süreçte gerçekleştirilen sondajlar sonucu elde 
edilen verilerin içeriklerinde de artış olduğu dikkat çekerken 2 
gram/tondan yüksek tenörlü bulguların %36’dan %40’a yük-
seldiği belirtildi.
Altın fiyatlarındaki artış öncülüğünde sektöre hâkim olan iyim-
ser hava sonunda, maden üreticilerinin ve arama şirketlerini 
sondaj çalışmalarına ayıracağı sermayeyi arttırma konusunda 
cesaretlendirdiği görüldü.  Temmuz ayında 171 sondaj projesi 
duyurulurken bu projelerin Avustralya, Kanada ve Güney Ame-
rika’da yoğunlaşması dikkat çekti. 

İsveç’in Chalmers Teknoloji Üniversitesi ve Slovenya’nın Ulusal 
Kimya Enstitüsüne mensup uzmanlar, yürüttükleri çalışmalar 
ile çevreye etkisi ve üretim maliyeti daha düşük bir alüminyum 
batarya üretmek adına yeni bir konsept üzerine çalışmalarını 
sürdürüyor.
Tasarım aşamasındaki yeni konseptin güneş panelleri ya da 
rüzgâr enerjisi depolama gibi büyük ölçekli projelerde kul-
lanıma uygun olduğunu ifade eden uzmanlar eski tasarım-

larda alüminyumun anot ya da negatif elektrot olarak kulla-
nıldığını bu tasarımda ise grafitin performansının çok düşük 
olduğunu vurgularken yeni tasarımda grafitin, karbon bazlı 
bir birleşenle değiştirileceği ve performans artışı sağlanaca-
ğını belirtti.
Uzmanlar ayrıca ilerleyen dönemde alüminyum pillerin lit-
yum-ion pillerin yerine geçeceğine dar inançlı olduklarını 
kaydetti. 
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Keşfedilen Yeni Minerale John Koivula’nın İsmi Verildi

Bakır Piyasaları, Arz Sıkıntıları ve 
Düşük Talep ile Boğuşuyor 

Eylül 2019

Ekim 2019

Amerika Değerli Taş Enstitüsü (Gemological Institute of Ame-
rica) araştırmacıları, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden (Ca-
lifornia Institute of Technology) bilim adamları ile iş birliği 
yaparak, ünlü araştırmacısı John Koivula'yı onurlandırmak için 
keşfedilen minerali “johnkoivulaite” olarak isimlendirdi. Ulus-
lararası Mineraloji Derneği tarafından yeni bir değerli taş türü 
olarak kabul edilen 1,16 karatlık kristal yerel bir değerli taş 
uzmanı olan Nay Myo tarafından Mogok Myanmar Vadisi'nde 
bulundu.
Beril ve pezzottait gibi beril grubunun diğer üyelerine çok ben-
zeyen altıgen bir kristal yapıya sahip olan Johnkoivulaite’in bir 
örneği, Enstitünün Kaliforniya'daki Carlsbad kent merkezinde 
bulunan GIA müze koleksiyonunda sergilenmektedir.
40 yıldan uzun süredir bilimsel araştırma ve fotomikrografi 
alanında hizmet veren John Koivula’nın değerli taşlar üzerine 
birçok akademik makalesi ve kitabı bulunmaktadır ve sağladı-
ğı katkılar nedeni ile sektörde önemli bir yere sahiptir. Koivula, 

AGS’nin Robert M. Shipley Ödülü’nü, AGA’nın Antonio C. Bo-
nanno Ödülü’nü, GIA’nın Richard T. Liddicoat Başarı Ödülü” nü 
almaya hak kazanmıştır. JCK dergisi tarafından düzenlenen “20. 
yüzyılda mücevherat sektörünün en önemli 64 ismi” arasında 
yer almıştır. 

2019 yılı, bakır piyasaları için sıkıntılı bir yıl olmaya devam edi-
yor. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu’nun (International Cop-
per Study Group) verilerine göre bakır cevheri ve metali üretimi 
yılın ilk yarısında düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda da arz sı-
kıntısı nedeni ile sıkıntılı bir süreç geçiren bakır piyasaları, 2019 
yılında buna ek olarak görülen düşük talep ile daha da zora gir-
di. Bakır arzının azalması önceki dönemlerde bakır fiyatlarının 
yükselmesine neden olurken bu yıl ise ancak fiyatların daha da 
düşmemesini sağladı.
Bakır cevheri üretimi yılın ilk yarısında %1,4 düşüş gösterdi. 
Endonezya’da bulunan Grasberg ve Batu Hijatu madenlerinin 
üretim gerçekleştirdiği cevher yataklarını değiştirmesi, üretim-
deki düşüşün nedenlerinden biri olarak gösterilmesine rağmen 
yaşanan düşüş beklenenden daha fazla oldu. Şili’de ki hava mu-

halefeti, Peru’da yaşanan maden grevleri ve Afrika bölgesinde-
ki madenlerden gerçekleştirilen düşük üretim, küresel üretimin 
düşmesine yol açtı. Bakır metali üretimindeki düşüş ise 2019 
yılının ilk yarısında %1 olarak gerçekleşti.
2019 yılında bakır arzındaki yaşanan düşüşe önceki yıllarda da 
rastlanmış ve kısmen tahmin edilmişti ancak bakır talebinin bu 
denli düşük olması beklenmeyen bir gelişme olarak ön plana 
çıktı. Dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin’in talebi önceki 
yıllara göre artış gösterse de artış beklenenin altında oldu. Çin 
haricinde dünyadaki genel talebinde düşük olmasının piyasa-
lara etkisi büyük oldu.
Yıl sonu için beklentiler farklı olsa da piyasalar üzerindeki genel 
görüş; üretimdeki düşüş tahmin edilebilir olsa da talepteki dü-
şüşün nasıl bir görüntü çizeceği henüz kestirilemiyor.

Çin Ağustos Ayında Küresel Çelik 
Üretiminin %56’sını Gerçekleştirdi Eylül 2019

Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) yayınladığı 
Ağustos ayını kapsayan verilere göre Çin’in çelik üretimi önceki 
yılın aynı ayına kıyasla %9.3 artış göstererek 87,3 milyon tona 
yükseldi. Elde edilen bu verilerin, Çin’in Mayıs ayında elde et-
tiği yüksek verilere çok yakın olması dikkat çekti. Çin’in çevre 
kirliliğini azaltmak amacı ile kış aylarında üretim kısıtlamaları-
na gitmesi ve inşaat faaliyetlerinin kış aylarında yavaşlamasına 
rağmen ülke küresel çelik üretiminin %56’sını tek başına ger-
çekleştirmiş oldu.
Küresel çelik üretiminde Çin’in payının bu denli artmasının 
nedenlerinden bir tanesi dünyadaki çelik üretiminin Ağustos 
ayında düşüş göstermesi oldu. Japonya’nın üretiminde %7,8, 

Avrupa’nın üretiminde %2,2 düşüş yaşanırken ABD’nin çelik 
üretimi ise bu dönemde önceki döneme kıyasla aynı seviye-
lerde seyretti. Elde edilen son verilerle beraber Çin haricinde 
dünya genelindeki çelik üretimi arka arkaya üçüncü ayında da 
düşüş göstermiş oldu.
Atık havuzunun çökmesi sonucu Brezilyalı maden üreticisi Va-
le’in yaşadığı arz kesintileri nedeni ile çelik hammaddesi olan 
demir cevherinin fiyatları 2019 yılında %25 artış göstererek üre-
ticileri zor duruma düşürdü. Bunun yanında çelik üretiminde 
kullanılan kömür fiyatlarının arz fazlalığı nedeni ile yıl başından 
bu yana neredeyse 70 dolarlık düşüş göstermesi çelik üreticile-
rinin elini bir nebze rahatlatmış oldu. 
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Ketmak’ın Kazakistan’da Kurduğu Tesisin 
Açılışı Gerçekleştirildi

GHH Yeni İş Ortağı FORAMEC ile İzmir MINEX’te

Ketmak, Yıldırım Holding bünyesin-
de bulunan Kazakistanlı Voskhod 
Oriel firması ile 2016 yılında görüş-

melere başladığı, maden yatağından çıkan yer altı sularının arı-
tılarak kriterlere uygun şekilde deşarj edilmesini içeren projenin 
başarıyla tamamladığını duyurdu. Proje kapsamında 2000 m2 
kapalı alana kurulan tesisin ön arıtma sonrası 3 fazlı Ters Ozmoz 
(Reverse Osmosis) ünitesi içerdiği ve 8500 m3/gün kapasiteye 
sahip olduğu belirtildi. Sıfır atık prensibiyle çalışan tesiste ön 
arıtmadan çıkan atıklar filtrepres ile susuzlandırılırken; ters oz-
mozun son fazında deniz suyu membranları kullanılarak çıkan 
yoğun tuzlu su evaporasyon ünitesi ile bertaraf edilmektedir.

Şirket tarafından kurulan tesisin giriş ve çıkış parametreleri de 
paylaşıldı. Bu tesis sayesinde çıkan suyun bir miktarı fabrikada 
temiz su olarak kullanılmakta, kalan kısım ise rahatlıkla dereye 
deşarj edilebilmektedir.

Parametreler Birim Atık Su 
Değerleri

Arıtılmış Su 
Değerleri

pH - 6.8 – 10.25 5.5 – 6.5

TSS ppm 9,8 <6,75

TDS ppm 1202 <1000

COD ppm 187,2 <30

BOD5
ppm 95,39 <3

Kalsiyum ppm 73,8 <180

Magnezyum ppm 97.81 <50

Amonyum ppm 19.83 <0,5

Florid ppm <2 <0,75

Sulfat ppm 196.47 <100

Chloride ppm 950.8 <300

Nitrat ppm 44.03 <40

Demir ppm 2.13 <0,1

Sodyum ppm 196.78 <120

Strontiyum ppm 0,68 <0,4

Bölgedeki diğer maden ocakları için emsal teşkil etmesi bek-
lenen tesisin açılışı 19 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 
Yıldırım Holding’in 15. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleş-
tirilen açılışa bölge valisi ve firma CEO’sunun yanı sıra basın 
mensupları ve pek çok yetkili katılım gösterdi. 

ketmak.com.tr

Madencilik sektörünün önemli maki-
ne ve ekipman markalarından birisi 
olan FORAMEC, madencilik, tünelci-

lik ve özel yer altı projeleri için dünyanın önde gelen makine 
üreticilerinden birisi olan GHH ile gerçekleştirdiği ortaklık an-
laşması ile sektörde adından söz ettirirken, 23-26 Ekim tarihleri 
arasında İzmir’de gerçekleştirilecek MINEX Maden Fuarı’nda 
da FORAMEC standında ziyaretçilerle buluşacak.

2015 yılında kurulan FORAMEC, Türkiye’de GHH’nin yer 
altı yükleyici ve kamyon grubunun satış ve satış sonrası 
hizmetler konusunda tek yetkili temsilcisi olurken şirketler, 
yıl ortasında karşılıklı bir anlaşma imzaladı. Bu stratejik ge-
nişlemeye ön ayak olan GHH grup icra kurulu başkanı, Dr. 
Jan Olaf Petzold “Böylelikle, hemen yanı başımızdaki önemli 
bir pazarda konumumuzu güçlendiriyoruz” açıklamasında 
bulundu.

Konuyla ilgili olarak FORAMEC Satış Pazarlama ve İş Geliştirme 
Direktörü Togan Yürür de bir açıklama yaparken “GHH ile Türk 
müşterilere özellikle güçlü, sağlam ve güvenli makineler sunmak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FORAMEC şu anda bir yandan yeni ürün gamını portföyüne 
entegre ederken diğer yandan hızla eğitim, satış ve satış son-
rası hizmetlere de başladı. Aralarında LF-5, LF-6, MK-A20 ve 
MK-35’in de bulunduğu çeşitli makineler halihazırda Türkiye 
pazarında aktif olarak çalışmaktadır.

İki şirket, yüksek irtifa da dahil olmak üzere özellikle dar galeri 
kesitli madencilik uygulamaları için yapılmış olan, özel opsiyon 
ve özelliklere sahip yer altı kepçesi olan GHH LF-3 modeli ile 
MINEX’te boy göstermeyi planlarken bu küçük dizel LHD, en 
düşük işletme maliyetlerinin yanı sıra güvenlikle ilgili pek çok 
özellik ve ergonomik şekilde tasarlanmış, mükemmel bir görü-
şe sahip bir kabin sunan son derece basit, güvenilir ve sağlam 
bir ürün olarak nitelendirilmektedir.

Bu ortaklık FORAMEC’e Mine Master yer altı delgi ve bulon-
lama makineleri markasını da tamamlayıcı ek ürün olarak 
kazandırırken Polonya merkezli üretici de sektördeki diğer 
şirketlerin yanı sıra GHH’yi de kapsayan Schmidt Kranz gru-
bunun bir parçası. Daha fazla bilgi için internette GHH-Fah-
rzeuge.de, Minemaster.eu ve Foramec.com adreslerine göz 
atabilirsiniz. 
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Sandvik 800i Yüksek Performanslı Üç Yeni 
Model ile Yoluna Devam Ediyor

Yeni, dijital teknolojiler, madenlerin ve taş ocaklarının çalışma şeklini değiştirecek. 
Sandvik, sektörümüzü ileriye götürecek üretkenlik ve kestirici bakım 

konusunda fikir edinmenin ilk önemli adımıdır. Müşterilerimize kârlılıklarını 
gerçekten değiştirecek bir hizmet sunmak harika. 

Sandvik 800i serisi bağlantılı konik 
kırıcı, üç yeni yüksek performanslı 
kırıcı modeli içerecek şekilde ge-
nişletildi. Her kırıcı, standart olarak 
yeni Otomasyon ve Bağlantı Siste-
mi (ACS-Automation Connectivity 
System) ile birlikte müşterilerin 
hizmetine sunulmaktadır.

Sandvik 800i'nin birinci sınıf konik kırıcı serisi, mekanik geliş-
tirmeler, bağlantı, gelişmiş otomasyon ve performansı tahmin 
etmek, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak ve sürdürüle-
bilirlikte mümkün olan en düşük maliyetle en iyisini sunmak 
için yeniden yapılandırma olanakları sunar.

Üç yeni model dahil, CH830i, CH840i ve CS840i; 800i kırıcı se-
risi, herhangi bir madencilik veya agrega uygulamasına güve-
nilir, akıllı kırma işlemi sağlamak için geliştirilmiş ve genişletil-
miştir. My Sandvik'e bağlı Sandvik 800i kırıcılar, yöneticilerin 
ve operatörlerin gerçeklere dayalı kararlar almalarını ve doğru-
dan iyileştirme alanlarını görmelerini, çalışma süresini ve kulla-
nılabilirliği artırmalarını sağlar.

Akıllı Otomasyon
800i bağlantılı kırıcı serisi, yeni nesil Otomasyon ve Bağlantı Sis-
temine (ACS) standart olarak sahiptir. Sistem kırıcı performansı-
nı sürekli olarak izler, optimizasyonunu sağlar, çalışma süresini 
ve güvenilirliği artırarak komple yağlama sistemini kontrol eder.

Her Zamankinden Daha Güçlü
800i serisi, daha fazla güvenilirlik, daha yüksek kullanılabilirlik ve 
başarısızlık riskini minimize etmek için sertleştirildi ve geliştirildi.

Bağlı Konik Kırıcılar
800i kırıcıların tümü yeni nesil ACS ile birlikte gelir ve My Sand-
vik portalına bağlanır. Bu, yöneticilerin ve operatörlerin bilinç-
li kararlar vermek için ihtiyaç duydukları tüm hayati bilgilere 
erişmelerini ve yönetmelerini sağlar. Sandvik'e akıllı telefon, 
tablet veya bilgisayar kullanılarak erişilebilir.

Daha Güvenli, Daha Sürdürülebilir Kırma
Kaynaklanmış üst ve alt gövde astarları yerine cıvatalı olma-
sı,%90 daha hızlı değişim sağlar. Aşırı basınç (High Pressure 
Blower system) sistemi tozun dışarıda kalmasını sağlar ve stan-
dart off-line filtre sistemi yağ ömrünü 5 katına kadar uzatarak 
temiz tutar. Bu da yedek parça sarfiyatını ciddi oranda azaltma-
ya olanak sağlar. Akıllı kırma sayesinde daha az enerji ve daha 
fazla çalışma süresinden daha fazla güç çıkışı, 800i serisini daha 
güvenli ve daha sürdürülebilir bir seçenek haline getirir.

Hepsi Yeni ya da Yeni Gibi
800i kırıcı serisi tamamen yeni bir kırıcı olarak satın alabilir ya 
da mevcut bir kırıcıyı değiştirerek, mevcut yardımcıları ve alt-
yapıyı yeniden kullanan bir Sandvik REBORN çözümü seçebilir-
siniz. Bu tak ve çalıştır kurulumu, tam bir kırıcı sistemine kıyasla 
%40'a varan maliyet tasarrufu sunarken, kesintiyi en aza indirir 
ve verimliliği en üst seviyeye çıkarır.

Sandvik 365
Hizmet anlaşmalarımız, müşterilere daha güvenli operasyon-
lar, düşük işletme maliyetleri ve uzun hizmet ömrü sağlayarak, 
kırma tesislerinin yılda 365 gün tam potansiyelini ortaya çıkar-
maktadır. Verimliliği minimum %10 arttırır. 

rocktechnology.sandvik

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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ENTA Mühendislik 25. Yılını Büyük Bir 
Coşkuyla Kutladı

Çoğalan nüfusun, endüstride-
ki gelişmelerin ve yaygınlaşan 
tarımın dünyanın kısıtlı doğal 
kaynakları üzerinde artan bir 

baskı oluşturduğu ve bu kaynakların başında gelen su ve hava 
üzerindeki olumsuz etkilerin sınırlanmasının yaşamsal önem 
kazandığı bir çağda yaşıyoruz. 

İşte bu nedenlerden dolayı yarın nasıl bir dünyada yaşayaca-
ğımız, çevre teknolojisinin uygulanmasına ve geliştireceğimiz 
başarıya bağlıdır. 

Bu bilinçle, çeyrek asırdır çevre teknolojilerinin uygulamaların-
da faaliyet gösteren ENTA Mühendislik, 25. kuruluş yıldönü-

münü, 5 Ekim 2019 günü, İstanbul Conrad Hotel’de düzenle-
nen görkemli gecede kutladı. 

Gece; kokteyl, kurumsal film gösterimi ve Enta Mühendislik 
Genel Müdürü ve ortağı Mehmet Yüceyurt ile kurucu ortakları 
Mehmet Tayfun Yurdaer ve Uzi Sezer’in açılış konuşmalarıyla 
başlarken, ödül-plaket törenin ardından canlı müzik eşliğinde 
gerçekleşen eğlence ile devam etti.

Sosyal sorumluluğun bir önceliği olarak doğaya ve insana say-
gı gösteren ENTA Mühendislik, geceye katılan bütün misafirle-
ri adına fidan diktirerek, İstanbul’da “ENTA Mühendislik 25. Yıl 
Korusu” oluşturdu. 

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

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

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

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

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

Türkiye’de ve dünyanın 26 ülkesinde 500’den fazla arıtma tesisi bitiren Enta Mühendislik araştırmacı, yenilikçi, uzman teknik 
altyapısı ve profesyonel yönetim kadrosu ile çevre teknolojileri uygulamalarında en iyi hizmeti sunmaya devam etmektedir.

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

26 
ÜLKEDE 
500’DEN FAZLA 
ARITMA TESİSİ
ARITMA SİSTEMLERİNDE 
ULUSLARARASI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.
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Dünya Madencileri Fuarizmir’de Buluşacak

Uluslararası Cevher Hazırlama Konferansı IMPC – 
AVRASYA Antalya’da Düzenlenecek

Türkiye’nin en önemli fuarlarından 
biri olan MINEX Fuarı, 23-26 Ekim ta-
rihlerinde kapılarını 8’inci kez açma-
ya hazırlanıyor. Türk maden sektörü 

paydaşlarıyla birlikte kısa sürede sınırlarını beş kat büyüten fuarda 
bu yıl uluslararası katılımda da büyüme yaşandı. Bir öncekine göre 
yabancı katılımcı sayısını üçe katlayan fuar, Türk maden sektörünün 
kaliteli üretim gücünü uluslararası paydaşlarıyla bir araya getirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle iki yılda bir düzenlenen 
MINEX – 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fua-
rı 23-26 Ekim tarihleri arasında Fuarizmir’de gerçekleşecek. 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 
gerçekleştirilecek IMMAT – 7. Uluslararası Maden Makinaları 
ve Teknolojileri Kongresi ile zenginleşecek fuarda uluslararası 
bilim insanları, üreticiler, uygulayıcılar ve son tüketiciler olmak 
üzere maden sektörünün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Bir önceki yıl yabancı ziyaretçi atağı yapan fuar, bu yıl yaban-
cı katılımcı sayısını üç kat daha büyüterek yeni bir rekora ev 
sahipliği yapacak. Dünya maden sektöründe kısa süre içinde 
büyük ilgi gören fuarda İngiltere’den milli katılım atağı geldi. 
ABMEC – Maden Ekipmanları Derneği ile birlikte büyük bir 
katılım gerçekleştiren İngiltere’nin yanında fuara Amerika, Al-
manya, Çin, Fransa, İran ve Polonya başta olmak üzere maden 
sektöründen önemli ülkeler yer alacak.

Bir önceki yıl yabancı ziyaretçi sayısı yerli ziyaretçileri geçen 
fuar, toplam ziyaretçi sayısını yüzde 300 artırmıştı. Bu yıl da 
çalışmalarına hız kesmeden devam eden fuarda Birleşik Arap 
Emirlikleri, Gürcistan, Hindistan, İngiltere, İran, Irak, Rusya ve 
Ukrayna başta olmak üzere çok sayıda ziyaretçi gelecek.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen IMMAT – 7. Uluslararası 
Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi’nde ise bu yıl ka-
liteli üretimi artırıp tüketimin iç piyasada yaptırılmasını teşvik 
etmek amaçlanıyor. Almanya, Amerika, Çin, İngiltere, İran, 
İspanya ve Ukrayna başta olmak üzere maden sektörünün 
uzmanları dünyanın dört bir yanından gelerek kaliteli üretim 
için yerli üreticilerle buluşacak. Yerli üretimi yaygınlaştırma 
ve bilinçli tüketimi artırarak dış piyasaya yapılan döviz kaybını 
azaltmayı hedefleyen kongrede tedarikçi ve üreticiler bir araya 
gelecek.

28 ülkeden 180’i yabancı toplam 322 katılımcının yer aldığı 
Fuar toplam 23 bin metrekare alanda gerçekleşti. Yabancı 
ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kıran Fuar, 41 ülkeden 
bin 519’u yabancı olmak üzere toplam 7 bin 113 ziyaretçiyi 
Fuarizmir’de ağırladı. Bu rakamlara göre değerlendirildiğin-
de katılımcı sayısının 2015 yılında düzenlenen fuara göre 
yüzde 94; ziyaretçi sayısını ise yüzde 300 artıran 7. MINEX, 
kullanım alanı olarak ise yüzde 63’lük bir artışla rekor büyü-
melere imza attı.

minex.izfas.com.tr

Uluslararası Cevher Hazırlama Konferansı, IMPC – AVRASYA 
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından 31 Ekim-2 Kasım 
2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

Konferansa sadece Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri ve Balkan ül-
kelerinden değil, dünyanın diğer ülkelerinden de delegelerin 
katılması beklenmektedir. IMPC – Avrasya’ya; Türkiye, Rusya 
Federasyonu, İran, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail, Ürdün, Irak, 
Cezayir, Tunus, Pakistan, Hindistan, Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Balkan Ülkeleri ve Avrupa’dan birçok akademis-
yen, uzman, mühendis, maden sahibi ve ekipman üreticilerinin 
katılımı beklenmektedir.

Konferans sırasında üst düzey bir sergi düzenlenecektir. 
Konferans katılım ücretine; kayıt ücreti, 3 gece konaklama, 
5 yıldızlı bir otelde tüm yiyecek ve içecekler dahildir. Ayrıca 
konferans öncesinde ve sırasında turistik ve teknik turlar 
düzenlenecektir. Konferanstan sağlanan gelirlerin bir kıs-
mı, uluslararası faaliyetlerini desteklemeye yardımcı olması 
amacıyla, Uluslararası Cevher Hazırlama Konseyi’ne bağış-
lanacaktır.

Uluslararası Cevher Hazırlama Kongreleri her iki yılda bir evren-
sel olarak (Dünya’nın çeşitli yerlerinde) gerçekleştirilmektedir. 
Bu gibi benzer etkinliklere katılmak için, daha fazla insana fırsat 
sunmak amacıyla Uluslararası Cevher Hazırlama Konseyi, son za-
manlarda belirli koşullara tabi olarak bölgesel cevher hazırlama 
konferanslarını resmi olarak destekleyeceğini ve bu konferans-
ların düzenlenmesinde yardımcı olacağını kabul etmiştir. IMPC – 
Avrasya 2019, bu türde ilk konferans olma özelliğini taşımaktadır.

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye impc-eurasia.com sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

ETKINLIK HABERI
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Ülkemizde İlki Organize Edilen Madenlerde Arama 
Kurtarma Yarışması İzmir’de Gerçekleştirildi

Ana amacı kurtarma ekiplerinin birbirini tanıması, bilgi ve be-
cerilerini sınamak olan ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen 
maden kurtarma yarışması, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) 
tarafından organize edilirken farklı madenlerde görev yapan 5 
kurtarma ekibi 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekçi senaryo-
larla, uluslararası hakemler gözetiminde yarıştı.

TMD’nin düzenlediği Ulusal Maden Arama Kurtarma Yarışma-
sı, 10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir’de bulunan Tüprag 
Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi’nde gerçekleşti. Yarışmaya 
5 yarışmacı kurtarma ekibinin dışında, 3 de gözlemci ekip katıl-
dı. Maden Kurtarma Yarışmasına; Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, 
Koza Altın, TKİ ve Tüprag yarışmacı olarak katılırken, TÜMAD, 
İmbat Madencilik ve Polyak gözlemci olarak yer aldı.

Organizasyon 10 Eylül 2019 tarihinde İzmir’de bir otel-
de yapılan açılış ile başladı. Açılışa; T.C. Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız başta olmak üzere 
AFAD-İzmir İl Müdürü, TMD Yönetim Kurulu üyeleri, katı-
lımcı firmaların Genel Müdürleri, davetliler ve basın men-
supları katıldı.

Üç gün süren yarışmada ekipler; Genel 1. Ekip, Genel 2. 
Ekip, Genel 3. Ekip, En İyi Yer Altı Arama Kurtarma Takımı, 
En İyi Kaptan, En İyi İlk Yardımcı, En İyi Takım Güvenliği, 
En İyi Solunum Cihazı Becerileri, En İyi İlk Yardım Takımı, 
En İyi Araç Kazaları Kurtarma Takımı, En İyi Yangın Sön-
dürme Takımı, En İyi Takım Becerileri Takımı, En Centil-
men Takım, En İyi Hakem Heyeti, En İyi Takım Ruhu kate-
gorilerinde yarıştılar.

Yarışmayı 5 kategoride başarı gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri 
birinci olarak tamamladı.

Yarışmada; En İyi Takım Ruhu ESAN, En 
İyi Hakem Heyeti Yeraltı Arama / Kur-
tarma ve En Centilmen Takım TKİ, En 
İyi Takım Becerileri Çayeli Bakır, En İyi 
Yangın Söndürme Takımı Tüprag, En 
İyi Araç Kazaları Kurtarma Takımı Çaye-
li Bakır , En İyi İlk Yardım Takımı Koza, 
En İyi Solunum Cihazı Becerileri Takımı 
Tüprag, En İyi Takım Güvenliği Takımı 
Çayeli Bakır, En İyi İlk Yardımcı Koza, En 
İyi Kaptan Tüprag, En İyi Yeraltı Arama 
Kurtarma Takımı Çayeli Bakır, Genel 3. 
Ekip Koza, Genel 2. Ekip, Tüprag, Genel 
1. Ekip, Çayeli Bakır oldu.

Maden kurtarma yarışmasının or-
ganizasyon heyetinde yer alan,  

ETKINLIK HABERI

www.yilmazproses.com

YPT; Engineering and 
Engineered Equipment
YILMAZ PROCESS TECHNOLOGY (YPT) is a mineral processing and hydrometallurgical 
processes system solution provider serving the international mining community.

Our core business covers the following areas;

 i) Basic and Detailed Engineering, EPC, EPCM, Design Build,  
  Design Supply and Turnkey Projects 
 ii) Process Equipment Design and Manufacturing
 iii) Services
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böyle bir yarışma fikrinin ortaya çıkması ve organize edilmesi 
konusunu ilk olarak ortaya atan ve bu konuda bizlere görüş-
lerini aktaran Tüprag İSÇG Müdürü Göksel Alpaslan, yarışma 
fikrinin 2018 yılında TMD tarafından düzenlenen Uluslararası 
Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında gerçekleş-
tirdiği sunumun ardından ortaya çıktığını, sunumunda; ma-
dencilikte gelişmiş ülkelerdeki madenlerde arama kurtarma 
yapılanmasından ve dünyada 1911 yılından beri yapılmakta 
olan maden arama kurtarma yarışmalarından söz ettiğini 
açıkladı.

Bugüne kadar yurtdışında yapılan yarışmalara, ülkemizden 
bazı firmaların takım ve gözlemci göndermesi şeklindeki mün-
ferit katılımlar dışında, tecrübesi olan kişi ve kurum sayısının 
son derece sınırlı olduğunu belirten Alpaslan, madencilikte 
gelişmiş ülkelerde madenlerin genellikle yerleşim yerlerinden 
çok uzakta olmaları nedeni ile olası bir acil durumda işletme-
nin kendi kendine yetebilecek kadar donanıma ve eğitime 

sahip olması ve dolayısı ile bir maden 
acil durumuna müdahale edebilecek 
yeterlilikte olmasının istendiğini belirt-
ti. Bu nedenle de hemen her madende 
“Maden Arama Kurtarma” ekipleri oluş-
turulduğunu belirten Alpaslan, her yıl 
yapılan yarışmalarda da diğer ekipler 
ile tanışma fırsatı yakalanırken ekiple-
rin müdahale becerilerinin geliştiğini 
vurguladı. 

Alpaslan, ülkemizde eğitim ve ekipman 
gereklilikleri, yetkinlikler ve diğer gerek-
lilikler anlamında detaylı bir yasal altyapı 
mevcut olmadığından, madenlerde ku-
rulan ekiplerin hem eğitim içeriği hem 
de müdahale becerileri olarak çok farklı 
düzeylerde bulunduklarından bahsetti.

Yarışmanın kömür madenleri ve metalik madenler için kap-
sayıcı olması amacı ile kategorilerin belirlenmesi ve bu kate-
gorilerde hakemlik fonksiyonunun yerine getirilebilmesi için 
maden kurtarma yarışmaları konusunda tecrübe sahibi olan 
Avustralyalı bir danışman ile çalıştıklarını belirten Alpaslan, her 
katılımcı ve gözlemci firmadan hakemlerin maden kurtarma 
yarışması için eğitim aldıklarını söyledi. 

Üç gün süren ve 5 firmanın katılımı ile başlayan organizasyo-
nun, önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda katılımcı ile de-
vam etmesi ön görülürken yarışmanın her geçen yıl daha da 
büyüyerek gelecek senelerde uluslararası boyuta taşınması 
hedefleniyor.

Yarışmanın son günüde düzenlenen gala yemeğinde katılım-
cı ve gözlemci firmaların temsilcileri bir araya gelirken spon-
sor firmalara plaketleri, yarışmacı ekiplere ise ödülleri takdim 
edildi. 
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Outotec’in Düzenlediği Teknik Seminer 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Outotec’in düzenlediği Teknik Seminer 1 Ekim 2019 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Sektör profesyonellerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen etkinlik, Outotec şirketinin alanında uzman 
mühendislerini ve çeşitli şirketlerden katılımcıları bir araya ge-
tirdi. Etkinlikte Türkiye’yi de kapsayan Güney Bölgesi (Türkiye, 
Yunanistan, Kuzey Afrika) ülke direktörü Osman Akay ve Satış 
Direktörü Fevzi Durunesil, Outotec Genel Merkezi’nden Avrupa 
ve Kuzey Afrika Başkanı Alex Lagerstedt ve Outotec’in diğer uz-
manları yer aldı.

Lagerstedt, gerçekleştirdiği karşılama konuşmasının ardından 
katılımcılara Outotec hakkında bilgiler verdi. Outotec’in cevhe-
rin metale dönüşmesi süresince her alanda hizmet verdiğini ak-
taran Lagerstedt, sürdürülebilirliğe büyük önem veren şirketin 
sürdürdüğü Ar- Ge çalışmaları ve sunduğu çözümler ile sektör-
de farklı bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. 42 ülkeye yayılan 
ofisleri ile 80’den fazla ülkeye hizmet verdiklerini ifade eden 
Lagerstedt, müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmaya önem 
verdiklerini anlattı. Lagerstedt’in anlattıklarına paralel olarak ka-
tılımcıların yaşadıkları zorluklar karşısında gerek Türkiye’den ge-
rek ise Finlandiya’dan uzmanlara kolaylıkla ulaşarak sorunlarına 
çözüm bulabildiklerine dikkat çekti.

Lagerstedt’in ardından, jeometalurji hakkında kapsamlı bir su-
num gerçekleştiren Outotec Proses Teknolojileri Direktörü Su-
bhashis Ghosh söz aldı. Sunumuna jeometalurjinin tanımı ile 
başlayan Ghosh, maden aramadan jeometalurjik faaliyetlerin 
gerçekleşmesine kadar geçen süreçte jeoloji, jeofizik, maden 
ve metalürji mühendisliği gibi disiplinlerin bir cevher yatağın-
dan optimum performans ile ekonomik şekilde üretilmesi için 
birlikte çalışması gerektiğini vurguladı ve multi- disipliner bu 
çalışmanın cevher çeşitliliğinin anlaşılması, tesis tasarımı ve per-
formansı için önemine dikkat çekti. Outotec olarak müşterilerin 
sorunlarda boğularak asıl önemli hususları gözden kaçırmaları-
na engel olduklarını aktaran Ghosh, hedeflerinin en düşük mali-
yetle amaca ulaşmak olduğunu kaydetti.

Ghosh’un ardından söz alan ve Outotec’in sunduğu 180’den fazla 
servis paketi ile bu süreçte müşterilerine destek sunduğunu akta-
ran Osman Akay, öğütme, iyileştirme, susuzlaştırma ve konsant-
ratörler gibi ana başlıklar altında Outotec’in en güncel ürünleri-
nin yanı sıra müşteriler tarafından en çok tercih edilen servisleri 
hakkında bilgiler paylaştı. Tesis bakımının önemine dikkat çeken 
Akay, tesislerin en az 6 ayda bir uzman tarafından kontrol edil-
mesi gerektiğinin özellikle altını çizdi. Gelişen teknoloji ile maden 

üretiminin yanı sıra tesiste çalışan ekipmanların da 
takibinin gerçekleştirilebildiğini aktaran Akay, sun-
dukları online izleme ölçüm servisleri ile proses ta-
kibinde büyük kolaylık sağladıklarını aktardı. Müş-
terilerine sundukları otomasyon analizi sayesinde 
tesiste geliştirilmesi mümkün olan konuları, hedef-
lenen üretim rakamlarına ulaşılabilmesi için gerekli 
iyileştirmelerin neler olacağına dair kapsamlı bir 
uzman raporu ve öneri listesi sunduklarını belirtti.

Öğütme kontrol ve optimizasyonu ile ilgili sunum 
gerçekleştiren Öğütme Departmanı Satış Müdürü 
Christopher Cruickshank, proseste doğru yerde 
ölçüm almanın önemini vurgularken toplanan  
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verilerin Outotec için altın değerinde olduğunu kaydetti. Parçacık 
boyutunun tesis performansı için önemini ve Outotec tarafından 
sunulan çözümleri aktaran Cruickshak’ın ardından ileri kontrol tek-
nolojileri konusunda Ari Rantala söz aldı. Rantala, köpük hızı kont-
rolü, tenör- verim optimizasyonu gibi konularda ileri kontrol tek-
nolojileri uygulamaları hakkında bilgi verirken Outotec’in Kevitsa 
madeninde gerçekleştiği saha çalışması hakkında detaylar paylaştı.

Rantala’nın ardından tikinerler hakkında bilgi veren Tiknerler 
ve Klarifierlar Departmanı Satış Müdürü Juha Kokko katılım-
cılara tikiner proses ekipmanları, ileri kontrol ekipmanları için 
tikiner optimizasyonu ve tikiner proses ekipmanları hakkında 
bilgiler içeren bir sunum yaptı. Juha Kokko ardından tekrar söz 
alan Ürün Yönetimi Otomasyon Satışları Global Sorumlusu Ari 
Rantala, cevher hazırlama tesislerinin otomasyonu ve tesislerin 
çağa ayak uydurması için gerekli dijitalleşme süreçleri hakkında 
paylaşımlarda bulundu. Rantala, dijital tesis hakkında bilgi verir-
ken kullanılan sensör ve verilerin önemine dikkat çekti. “Endüstri 
4.0” kapsamında veri toplamanın ve makinelerin elde edilen bu 
verilere göre optimizasyonunun önemini vurguladı. Outotec 
tarafından gerçekleştirilen saha örneklerini dinleyicilere aktaran 
Rantala’nın ardından düzenlenen soru cevap etkinliğinde dinle-
yiciler sorularını Outotec uzmanlarına aktarma fırsatı buldu. 

Son olarak söz alan Alex Lagerstedt gerçekleştirdiği konuşma-
da katılımcıların ve aynı zamanda tüm madencilik sektörünün 
merak ettiği Outotec ve Metso arasında sürmekte olan birleş-
me çalışmaları hakkında merak edilenlere cevap verdi. İki şirket 
arasındaki görüşmelerin satın alma değil birleşme üzerine oldu-
ğunu özellikle vurgulayan Lagerstedt, iki şirketinde elindekileri 
ortaya koyduğunu aktardı. Büyük bir sermaye ve operasyonel 
ağa sahip olan Metso ile saha deneyimi ve teknolojik alt yapıya 
sahip olan Outotec’in birleşmesinin müşterilere avantaj sağla-
yacak şekilde tamamlanması için hassasiyetle çalışıldığı ifade 
edilirken Outotec’in bu birleşme sonrası yeni fırsatlar yakala-
yabileceği kaydedildi. Katılımcıların Türkiye’de kurulması muh-
temel bir fabrika ya da Ar-Ge merkezi üzerindeki sorularına ise 
Outotec’in fabrika kurmak gibi bir hedefinin şimdilik olmadığını, 
konumundan dolayı merkezi bir konumda bulunan Türkiye’de 
Ar-Ge merkezi kurulumunun ise ihtiyaç olması durumunda de-
ğerlendirilebileceğini söyledi. Etkinlik Lagerstedt’in kapanış ve 
teşekkür konuşması sonrasında sona erdi. 

Düzenlenen teknik seminer kapsamında Madencilik Türkiye 
dergisi olarak konuşma fırsatı bulduğumuz Outotec Avrupa 
ve Kuzey Afrika Başkanı Alex Legerstedt, bu tarz etkinliklerin 
kendileri için çok önemli olduğunu kaydederken, “Semineri dü-
zenlememizin asıl amacı bu tarz etkinliklerin bize, sunduğumuz 
hizmetlerin yanısıra ürünlerimizi ve sunduğumuz çözümleri müş-
terilerimize anlatmamız için önemli bir fırsat sunmasıdır. Bu tarz 
etkinliklerin sunduğu bir diğer önemli avantaj ise müşterimiz olan 
bir çok insanla bir araya gelerek ağ kurma fırsatı yaratmasıdır. Bu 
etkinlikler vasıtası ile müşterilerimizin birbirleriyle tecrübelerini ve 
yürütmekte oldukları çalıışmaları tartışmalarını istiyoruz. Aynı sa-
yıda müşteri ile ayrı ayı görüşmemiz çok daha uzun sürecektir. Bu 
nedenle bu tarz etkinlikler bu açıdan çok daha verimli geçmekte-
dir. Düzenlediğimiz bu etkinlik, fuar, konferans, sempozyum gibi 
madencilik etkinliklerinden farklı özelliktedir. Bu tarz etkinliklerde 
teknik konuların detaylıca konuşulması zor olmakta ve daha çok 
tanışma ve ağırlama ile geçmektedir. Bu nedenler ışığında dü-
zenlediğimiz teknik seminer gibi etkinliklerin daha fazla sayıda 
müşterilimizi bir araya getirmemiz için iyi bir fırsat sunduğunu 
görebiliyoruz. Bu vesileyle, en yetkin uzmanlarımızdan bazılarını 
müşterilerimizle aynı yerde toplayıp fikir alışverişinde bulunabili-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye madencilik endüstrisinin kendilerine birçok fırsat sun-
duğunu aktaran Legersted, ülkemizin Outotec için önemini 
şu sözlerle ifade etti: “Türk madenciliğinde özel sektörün daha 
çok rol almasından sonra sektör, bir tür Rönesans döneminden 
geçiyor. Türkiye, madenlerle dolu çok ilginç bir ülke ve gelişmekte 
olan madencilik endüstrisi ile bize bir çok fırsat sunuyor. Türki-
ye açısından bakıldığında madencilik farklı bölgelerde birçok iş 

imkanı ve ülke için çok önemli olan 
ihraç ürünleri sağlıyor. Yeni maden-
cilik projelerinde finansman ve ge-
rekli izinlerin alınması gibi süreçler 
zaman almaktadır. Tüm bu zorluk-
lara rağmen bir kısmı Outotec ta-
rafından tamamlanan ve başarı ile 
çalışan projeler mevcuttur. Bunların 
yanında gelişme aşamasında olan 
ve faaliyetlerine devam eden proje-
ler vardır. Bu projeler firmamızın ilgi-
sini çekmektedir ve Türkiye bizim için 
çok önemli bir ülkedir.” 
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FAMUR Grubu’nun sahip olduğu geniş ürün yelpazesinde, daha ekonomik ve hazırlık 
sürecini oldukça azaltan; tek üretim ayağından maksimum verimde üretimi sağlayan, 
modern LTCC uzunayak sistemleri bulunmaktadır. FAMUR ürün grubu içinde yer alan 
uzunayak sistemleri, birkaç yıldır Türkiye’de bulunan büyük madenlerde başarıyla 
çalışmaktadır.

FAMUR Grubu merkezi Polonya’da bulunan, madencilikte 
ve ağır sanayide kullanılmak üzere dünya çapında makine 
ve ekipman üreten büyük bir kuruluştur. Çalışma alanları 
ise yeraltı ve açık ocak madenciliği, yerüstü ve yeraltı 
nakliyat sistemleri, yükleme ve enerji sanayileridir.
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Ekonomik ve güvenilir hidrolik hareket sistemine sahip KGS-245N çift tamburlu kesici 
yükleyici

Yeraltı koşullarında sorunsuz madencilik için yüksek güvenlik sağlayan 4 direkli mekanize 
tahkimat

Uzunayak tahkimat üniteleri, hafifliği ve ufak boyutları sayesinde kolayca nakledilir

Ürünlerimiz Türkiye’deki müşterilerimiz tarafından işletmelerinde başarıyla kullanılmış 
ve hepsinden tam not almıştır

Geniş kapsamlı teknik destek, danışmanlık hizmetleri ve garanti kapsamında servis desteği 
sağlanmaktadır

Our partner

Buluşalım!
23-26.10.2019 tarihlerinde
İzmir Madencilik Fuarında

standımızda bize
katılın D118



FAMUR Grubu’nun sahip olduğu geniş ürün yelpazesinde, daha ekonomik ve hazırlık 
sürecini oldukça azaltan; tek üretim ayağından maksimum verimde üretimi sağlayan, 
modern LTCC uzunayak sistemleri bulunmaktadır. FAMUR ürün grubu içinde yer alan 
uzunayak sistemleri, birkaç yıldır Türkiye’de bulunan büyük madenlerde başarıyla 
çalışmaktadır.

FAMUR Grubu merkezi Polonya’da bulunan, madencilikte 
ve ağır sanayide kullanılmak üzere dünya çapında makine 
ve ekipman üreten büyük bir kuruluştur. Çalışma alanları 
ise yeraltı ve açık ocak madenciliği, yerüstü ve yeraltı 
nakliyat sistemleri, yükleme ve enerji sanayileridir.

•

•

•
•

•

Ekonomik ve güvenilir hidrolik hareket sistemine sahip KGS-245N çift tamburlu kesici 
yükleyici

Yeraltı koşullarında sorunsuz madencilik için yüksek güvenlik sağlayan 4 direkli mekanize 
tahkimat

Uzunayak tahkimat üniteleri, hafifliği ve ufak boyutları sayesinde kolayca nakledilir

Ürünlerimiz Türkiye’deki müşterilerimiz tarafından işletmelerinde başarıyla kullanılmış 
ve hepsinden tam not almıştır

Geniş kapsamlı teknik destek, danışmanlık hizmetleri ve garanti kapsamında servis desteği 
sağlanmaktadır

Our partner

Buluşalım!
23-26.10.2019 tarihlerinde
İzmir Madencilik Fuarında

standımızda bize
katılın D118



www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2019

KAPAK KONUSU

EOS Sondaj Yüksek Kaliteyi 
Uygun Fiyata Sunuyor

EOS Sondaj Makine Savunma San. 
Tic. AŞ, karotlu ve karotsuz sondaj 
ekipmanları ve makinaları ima-
latı ve satışı yapmaktadır. Firma 
genç bir oluşum olup sektörde 

deneyimli bir kadroya sahiptir. Alanında uzman mühendislerin 
ufkunu geliştiren şirket, faaliyet gösterdiği alanda seçkin bir 
firma olma yolunda ilerlemektedir. Firma kurucularının dene-
yimleri her alanda kendini belli etmektedir. Karotlu sondajı bir 
üretim bandına benzettikleri için A-Z sondaj için gereken her 
donanım firmanın bünyesinde bulunmaktadır. Bu yapılaşmayı 
oluşturmak için gereken Ar-Ge çalışmaları kendilerine ait fab-
rikada yapılmıştır. 

Sondaj sektöründe her kesime hitap edecek makine ve ekip-
man, firmanın ürün yelpazesi içinde yer almaktadır. Üretim 
programını hazırlarken sadece maden grubunu değil, zemin 
etüdünde faaliyet gösteren firmaların talepleri de dikkate alın-
mış bulunmaktadırlar. 

EOS Sondajı bir alışveriş merkezi gibi düşünmek gerekir. İhti-
yaç olan her şeyi bünyesinde bulundurmakta ve her talebe kar-
şılık vermektedir. Sadece ekipman ve makine alımı için değil, 
deneyim sahibi kadrosunun doğru yönlendirmesi ile gereken 
tercihleri net bir şekilde sağlayabilirsiniz.

EOS Sondaj, yerli ve milli üretimi tercih 
haline getirmek için maliyetleri 

olabildiğince düşük tutup kaliteyi 
yüksek tutmayı hedeflemiştir.

EOS Sondaj’ın hedefi, sektörün ekipman ve makine üretimin-
de öncelikli olarak yerli üretimi tercih etmelerini sağlamaktır. 
Verimlilik ve kalite anlayışını sürekli geliştiren firma, sektör-
de alışkanlık haline gelmiş olan tercihleri yıkmak için yerli ve 
milli üretimi ön plana çıkarmayı hedeflemiştir. Fabrika ku-
rulumunda, üretim için gereken her türlü tezgâh, ekipman, 
donanımı vb. aksamlar eksiksiz ve kusursuz olarak hazırlanıp 
dizayn edilmiştir. 

EOS Sondaj, kendi yerli ve milli üretimi olan sondaj makinesi 
dışındaki diğer sondaj makinelerine de servis verebilecek bir 
alt yapıya sahiptir. Bunun için kendi fabrikası içerisinde sondaj 
makinesi, karotlu ve karotsuz sondaj ekipmanları üretim bant-
larını ayrı alanlarda düzenlemiştir. Üretilen her parçanın testle-
ri deneyimli üretim kadrosu tarafından yapılmaktadır.

KUM ISLAHI VE SU GERI 
KAZANIM ÇÖZÜMLERI

Kum Islahı ve Su Geri Kazanımında Anahtar Teslim Çözümler

Minimum Alan, Hızlı Kurulum, Maksimum Verimlilik

Basit ve Sorunsuz Entegrasyon

Asınmaya Dayanıklı Uygulamalar

Modüler, Taşınabilir ve Statik Kırma & 
Eleme Çözümleri

Müşteri Odaklı Yedek Parça, Servis ve Bakım Desteği  

Tüm ekipmanlarınızın çalışma süresi boyunca verimliliğini en üst düzeye 
çıkarma ve işletme giderlerini kontrol altında tutma

On yılların vermiş olduğu deneyim ve uzmanlık ile desteklenen özel bir 
global destek ağı sayesinde operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde 
çalışmasına yardımcı olacak çözümler

MADEN  |  AGREGA|  ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM  |  ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

terex.com/washing

AgregaGeri DönüsümEndüstriyel Kum Maden Su Geri Kazanımı

WASHING AS IT SHOULD BE

GÜÇ. HASSASİYET. 
PERFORMANS.

Web: www.terexmps.com

Terex Makina Satış A.Ş. /Ankara Tel: +90 312 354 90 90

TC1150 Konik Kırıcı
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EOS Sondaj, Türkiye’deki en büyük eksikliklerden birisi olan 
farklılık yaratma üzerine gitmiştir. Yapılan her şeyi kopyalamak 
yerine; geliştirmek/yenilemek üzerinde durmaktadır. Bu şekil-
de ilerleyerek hem maliyet düşürmek hem de yurtdışı marka-
larının tercihinden insanları vazgeçirmenin daha kolaylaşacağı 
düşüncesine sahiptirler.

EOS Sondaj, sektöre hızlı bir giriş yaparak sadece yurtiçi de-
ğil yurtdışında faaliyet gösteren firmalarında tercih sebebi 
olmuştur. Tercih sebebi olmalarındaki en büyük neden ise 
yerli üretim bandına sahip olup, en ufak parçaya kadar ken-
dilerinin üretmiş olmasıdır. Ayrıca yurtdışı pazarına açılma-
dan önce öncelikli yapılmasını gereken her şeyi (makine, 
ekipman vs.) belirli bir standartta oturtmuş bulunmaktadır. 
Üretim avantajına sahip oldukları için yaşanan aksaklıklara 
anında müdahale edebilmektedirler. Sabitleşmiş, alışkanlık 
haline gelen ürün portföyünden insanları kurtarmak için 
farklı dizayn edilmiş karotlu ve karotsuz sondaj ekipmanla-
rına sahiptirler.

EOS Sondaj, yerli ve milli üretimi tercih haline getirmek için 
maliyetleri olabildiğince düşük tutup kaliteyi yüksek tutmayı 
hedeflemiştir. Maliyeti düşük olması kalitesizlik anlamına gel-
memelidir. Ürün adetlerinin çok fazla olması maliyeti ister iste-
mez düşürmekte ve stok durumunun maksimumda olmasını 
sağlamaktadır.

EOS Sondaj’ın hedefi sadece yerli ve milli üretimi tercih 
ettirmek değil, ülkemizde yenilenebilir enerji üretimi-
nin ve kullanımının artırılmasında; yer altı kaynaklarının 
özenli ve düzenli kullanılmasının sağlanmasında; jeolo-
jik, jeofizik ve jeoteknik etüt sistemlerinin çözüm odaklı 
kullanılmasında her gün gelişen yapısıyla tüm enerjisi ile 
çalışmaktadır. 

EOS Sondaj’ın 2020 yılı için düşüncesi 2016-2017 yıllarında-
ki hareketliliğin tekrar yaşanmasıdır. Bu hareketlilikten kasıt, 
devlet kurumlarının milyon metreleri bulan sondaj ihalelerini 
gerçekleştirmeleridir. Devletin maden alanında faaliyet gös-
teren firmalara göstermiş olduğu desteğin artmasını, yer altı 
kaynaklarının kullanılabilir hale getirilmesi için gereken çalış-
maların yapılmasında firmalara gerekli teşviklerin sağlamasını 
beklemektelerdir.

EOS Sondaj, 2020 yılı hedefleri içerisinde özellikle sondaj sek-
töründe çalışmak isteyen öğrenciler ile bir araya gelerek, üni-
versitelerde aldıkları eğitimden farklı olan sondaj ortamını ve 
deneyimini anlatmak istemeyi planlamaktadır. 

eosmakina.com

Yeni ve çok yönlü slurryMAX™
ile verimliliğinizi arttırın
Daha uzun aşınma ömrüne sahip, tesisinizde kolayca ve güvenle kurulabilen, en 
üst seviye çamur verimliliğine sahip, ayrılabilir gövdeli bir pompa arıyorsanız; yeni 
slurryMAX™, çok çeşitli astar ve fan malzeme seçenekleri ile sizler için geliştirildi.

SlurryMAX ™ Pump serisi, millMAX ™ ‘in başarısı 
üzerine geliştirilmiş ve patentli özellikleri yeni 
bölünebilir gövde tasarımına dahil edilmiştir. Çoklu 
astar ve fan malzeme seçenekleriyle, çok yönlü 
slurryMAX’ımız madencilik, agrega ve cevher 
hazırlama endüstrilerindeki  uygulamaların pek 
çoğuna yanıt verebilmektedir. 

SlurryMAX enerji maliyetlerinizi düşürecek, 
salmastra suyu gereksinimlerini ortadan kaldıracak 
ve toplam elde etme maliyetinizi düşürecektir. 
Özetle, yeni slurryMAX, kendi çeşitleri arasında en 
verimli ve en dayanıklı olan pompadır.

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

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             46
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Şantiyeler yüksek rakımlı bir böl-
gede, yerleşime uzak bir alanda 
veya kazıya elverişsiz koşullarda 
bulunabilmektedir. Böyle bir du-
rumla karşılaştığında herhangi 

bir profesyonelin aklına ilk gelenler maliyet, işin zorluğu, ön 
görülemeyen riskler ve son olarak da yaşanabilecek gecikme-
ler olmaktadır. Bu durumun sonucu ise düşük karlılık olacaktır. 
Kara yolu ulaşımına bağımlılığın, zorlu koşullarda ve erişimi 
güç alanlarda çalışılması söz konusu olduğunda maliyeti art-
tırması sektör profesyonellerinin ortak sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

MB Crusher, 2001 yılında patentini aldığı ilk kova kırıcı ile fark-
lı sektöre farklı bir bakış açısı sunmuştur. Tüm MB ürünleri işe 
yeni bir bakış açısı sunarak başlamaktadır. MB’ye göre taşın-
ması gereken materyalin kendisi değildir ve her nerede olursa 
olsun gerekli işlem doğrudan şantiyede yapılabilmelidir. Bu 
bakış açısının bir sonucu olarak ulaşılması zor olan yerlerde 
bulunan çalışma alanlarında bile rekabet kabiliyetinde artış 
sağlanmaktadır. 

“Müşterilerimizden, diğer makinelerin ulaşamadığı veya ulaşı-
mın çok pahalıya mal olduğu yerlere erişebildiklerini duymaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Bu bizim çabalarımızı çok güzel özetli-
yor.” Diyen, MB Crusher’a güvenen dünyanın farklı yerlerindeki 
çok sayıda profesyonelin ihtiyaçlarına yönelik geniş bir vizyo-
na sahip olan Satış Müdürü Michelle Cappellari MB Crusher’ın 
karşılaşılan zorluklara bakış açısı ile ilgili şunları söyledi: “Karşı-
laşılan zorluk ve kısıtlamaları kendimizi ispat etme fırsatı olarak 

Dezavantajları Avantaja 
Çevirmenin Yolu: MB Crusher 

görüyoruz. En büyük memnuniyetimiz müşterilerimize dezavan-
tajları avantaja çevirecek çözüm yolları sunuyor olmamız. Yön-
temimiz sayesinde en zorlu durumlarda bile efektif, ölçülebilir ve 
ekonomik çözümler sunuyoruz.”

Erişimi zor bir alanda bulunan bir bazalt madeninde gerçekleş-
tirilen çalışma bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu-
rada MB Crusher’ın sunduğu çözümler ile madenden çıkartılan 
materyalin yerinde kırılması, parçalara ayrılması ve tekrar kul-
lanılmasının madenin işleyişinde devrim yarattığı görülecektir. 

Ekskavatörün veya şantiyenin büyüklüğü ne olursa olsun, MB 
Kırıcı Kovanın montajı ve kabinden herhangi bir çaba göster-
meden ürün dönüşümünü gerçekleştirmesi yeterli olacaktır.  

TANITIM

48





www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2019

Bu sayede, nakliyeye gerek kalmayacak ve maliyet önemli öl-
çüde azalacaktır. Dahası, BF150.10 Kova Kırıcı veya dünyadaki 
en büyük eleme kovası olan MB-S23 da dahil olmak üzere MB 
Crusher ürün yelpazesinin tamamı şantiyeye kolaylıkla taşına-
bileceği için başka herhangi bir nakliyeye gerek kalmayacaktır.

MB Crusher sunduğu alternatifler ile izne tabi, gürültü ve toz 
nedeniyle sıklıkla bölge sakinleri tarafından sorgulanan, erişi-
mi zor ve ulaşım yolları yetersiz olan tarihi alanlarda faaliyet 
gösteren çok sayıda şirkete de çözüm sunmuştur. MB Crusher, 
bu çalışmalarda şantiyedeki profesyonellerin görüşlerini din-
lemekte ve farklı bir bakış açısı ile harmanlamaktadır. Sunulan 
çözüm ile manevra kabiliyetini sınırlayan alanlarda bile çok kü-
çük bir alan kullanılarak materyal doğrudan çalışma alanında 
çıkartılmakta ve kırılmaktadır. Bu sayede işlem kolaylaşmakta, 
hızlanmakta ve çok daha karlı hale gelmektedir.

MB Crusher, ürün yelpazesindeki en küçük makineler ile dar 
alanda çalışılması gereken sahalarda müşterilerine çözüm sun-
maktadır. Sunulan çözümlerle; giriş ve çıkış olmak üzere mater-
yalin iki kez taşınmasının önüne geçilmekte, minimum alanda 
çalışma imkânı sunulmakta; araçların atık nakliyesi için kullanı-
mının önüne geçilmekte ve yolların yeniden yapılması, su ka-
nallarının hafriyatı ya da telefon ağlarının güncellenmesi gibi 

çalışmaları şekillendiren bir unsur olan 
hareket zorluğu gibi durumlarda avantaj 
sağlanmaktadır. Yönetmeliklerce kabul 
edilen parametrelerde faaliyet gösteren 
MB Crusher ürünleri bu şekilde gürültü 
probleminin de üstesinden gelmekte ve 
şantiyeler için uygulanabilir bir avantaj 
sağlamaktadır.

Sektörde global bir referans noktası olan 
MB Crusher, sunduğu geniş ataşman yel-
pazesi ile konum ve iş yükünden bağımsız 
olarak tüm şantiyelerin bağımsız ve reka-
betçi olmasını sağlamaktadır.

Tüm MB ekipmanları şantiye tipinde, 
konumdan ve iş makinasından bağım-
sız olarak en zorlu durumlarda bile her 
türlü sorunu çözmek için tasarlanmıştır. 

70 ton ila 3,5 ton arasındaki ekskavatörlerde kullanılmak üzere 
her zaman ihtiyaçları karşılayacak kepçe, şovel ve mini şovel 
gibi bir MB makinesi bulunmaktadır. MB ürünlerinin hem kü-
çük hem de büyük makinelere kurulumu kolay ve hızlıdır. 

MB Crusher ürün yelpazesini tanımak ve hangi ürünün şantiye 
için daha avantajı olacağını öğrenmek için şirket 7/24 hizme-
te açıktır. MB Crusher sadece yenilikçi ürünler değil, dünyanın 
ulaşılması zor yerlerinde bile kullanılabilirlik, mevcudiyet ve 
destek sunmaktadır.

Kullanım Örnekleri
BF150.10 Kova Kırıcı: "İmkânsız" Alanlara Bile 
Kolayca Ulaşır
Dünyanın en büyük kova kırıcısı olmasına rağmen, ekstra bir 
nakliye gerekmeksizin her türlü kullanım alanına ulaştırılabilir. 72 
tonluk bir ekskavatör üzerine monte edilen BF150.10, Ermenis-
tan’da erişimi zor bir madende bazalt materyalini yerinde kırarak 
parçalara ayırdı. Ürün, ek bir nakliye veya özel bir alan gerektir-
meden madende üretilen malzemenin yeniden kullanılabilme-
sini sağladı. MB’nin sunduğu çözüm sayesinde sektör profesyo-
nelleri, zor çalışma koşullarında bile özgür ve verimli bir şekilde 
çalışabilmektedir. www.youtube.com/watch?v=kIaFwPYJd4A

MB-C50 Kova Kırıcı: Restorasyon ve İnşa Çalışmaları için 
Önemli Bir Yardımcı
Restorasyon ve genişleme çalışmalarının bir binanın avlusunda 
yapılması gerektiğinde, dar hareket alanı, erişim zorluğu, gürül-
tü ve toz gibi unsurlar göz önüne alınmalıdır. Almanya’da ger-
çekleştirilen çalışma, bir mini ekskavatöre monte edilen MB-C50 
kova kırıcı sayesinde düşük maliyetle, kısa sürede ve maksimum 
verimlilikle tamamlandı. Müşteri, kamyon girişi mümkün olma-
yan avludaki malzemeleri yerinde parçalara ayırarak elde ettiği 
materyali yeni binanın genişletilmesi amacıyla temel olarak ye-
niden kullandı. www.youtube.com/watch?v=3rqy8mtYJ78 

mbcrusher.com
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GHH – Yeraltı madenciliği ve tünelcilik uygulamaları 
için çözüm ortağınız.

Yeraltı kepçeleri (LHD) ,yeraltı kamyonları, yeraltı 
delgi ve bulonlama makineleri, sert kayaç, yumuşak 
kayaç, dar kesit, yüksek irtifa – tüm ihtiyaçlarınız …
Karşılayabiliriz!

GHH tüm yeraltı makinelerini her zamankinden daha 
fazla sizlerin yeraltı projelerinizin gereksinimlerine 
göre tasarlayıp, projelerinize en uygun ve güvenli 
makineleri temin edebilir.  

FORAMEC

OSTİM OSB 1262.Cad. No:6 Ankara Türkiye                                          

+90 312 395 30 90          info@foramec.com

www.ghh-fahrzeuge.de   

www.foramec.com

DAYANIKLI 
VERİMLİ 
GÜVENİLİR
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TANITIM

Kırma ve Elemede Kesin Çözüm: 
‘’MEKA GLOBAL’’

1987 yılında Ankara’da kuru-
lan Meka Kırma Eleme ve Beton 
Santrali Teknolojileri; madencilik, 

hazır beton ve kırma taş endüstrileri için makine ve tesisler üre-
ten yerli sermayeli bir Türk üreticisidir. Halen Ankara ve Eskişe-
hir’deki toplam 75.000m2 büyüklükte 4 üretim tesisinde 30’u 
mühendis, 300’ün üzerinde çalışanı ile MEKA, %90 yerli girdi 
ile %90’ın üzerinde ihracat oranına sahip bir global markadır. 
Türkiye ofisinin dışında Rusya, Cezayir ve Kanada’daki ofisleri 
ve tüm dünya geneline yayılan bayi ve servis organizasyonu ile 
MEKA, güçlü bir pazarlama - iletişim altyapısına sahiptir. 

Madencilik, beton santralleri ve kırma – eleme alanında halen 
5 kıtada, 90’dan  fazla ülkede, 3500’den fazla tesis ve ekip-
man kurulumu yapan MEKA özellikle son 10 yıldır, dünya ge-
nelinde marka projeler için yaptığı tesisler ile tüm dünyada 
dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. MEKA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaybal üretim felsefesini; “Ülkemiz için fayda 
ve değer üreten global bir marka olmak için çalışıyoruz.” şeklin-
de özetliyor.

MEKA, “Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri” liste-
sinin ilk sıralarında yer alan Hochtief (Almanya), Vinci (Fran-
sa), Strabag (Avusturya), Hyundai Construction (Güney Kore) 
gibi global devlerin yanı sıra ENKA, Yapı Merkezi ve Kolin gibi 
birçok Türk büyük inşaat firmasının öncelikli tercihi duru-
mundadır.

MEKA’nın üretim programında, tüm dizaynları kendisine ait 
ve aşağıda başlıklar halinde gösterilen yüzlerce makina çeşidi 
vardır.

• *Komple (Sabit veya seyyar) kırma-eleme yıkama stoklama 
tesisleri
• Titreşimli, paletli, wobbler besleyiciler,
• Çeneli, darbeli, konik, dik milli kırıcılar,
• Eğimli ve yatay elekler,
• Yıkama üniteleri,
• Bant konveyörler,
• Elektrik kontrol ve otomasyon sistemleri,

* Her türlü malzeme nakil ve stoklama tesisleri,

Çağdaş, teknolojik gelişmelere uygun; CE, TSE ve ISO 9001 Ka-
lite Güvence Belgeli makina üretimi yapan kuruluşumuz dina-
mik, tecrübeli, uzman teknik kadroya ve modern, geniş makina 
parkına sahiptir.

Bu kadro çağın teknolojik yeniliklerine uygun olarak etüd, pro-
je, üretim ve işletmeye alma safhalarında size yardımcı olmaya 
hazırdır. 

MEKA J serisi mobil çeneli kırıcı kompakt tasarımı ile tam hare-
ketlilik sağlamaktadır. MEKATRACK MJ1165 bir yerden bir yere 
kolay taşınılabilmekte ve hızlı şekilde işletmeye alınabilmek- 
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Madencilik ve Kırma - Eleme alanında 
özel gereksinimlerinizi dikkate alarak tasarlanan 
geniş yelpazede besleyiciler, kırıcılar, elekler ve 
yıkama sistemleri ile MEKA, yüksek teknoloji 
ve verimlilik odaklı çözümler sunar.

www.mekaglobal.com

www.mekaglobal.com

kırma EKİPMANLARI
KONİK, DİK MİLLİ, ÇENELİ, DARBELİ, Çekİçlİ 
Prİmer, Sekonder, Tersİyer KIRICI

ELEME EKİPMANLARI
YATAY VE EĞİMLİ ELEKLER, 
IZGARALI ELEKLER

YIKAMA EKİPMANLARI
KUM YIKAMA VE SUSUZLANDIRMA ÜNİTESİ
YIKAMA HELEZONU
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tedir. Mükemmel kırma kapasitesiyle üretim maliyeti düşüktür 
ve gövde tasarımı CE standartlarına uygun yapılmıştır. Makine 
komple hidrolik olarak çalıştırılmakta ve tahrik olarak dizel mo-
tor kullanılmaktadır.

MEKA kullanım amaç ve istenilen kapasiteye uygun olarak  dar-
beli kırıcılar da üretmektedir. Bakım için açılabilir gövde kapak-
ları, kolayca yapılabilen çıkış ağzı açıklığı ayarı ile işletmelerde 
kolaylık sağlanmaktadır. 

Yoğun analizler ve araştırmalar sonucunda geliştirilen MEKA 
eğimli ve yatay elekler, malzeme türüne ve eleme boyutlarına 
göre seçilecek farklı tip ve farklı titreşim özellikleri taşıyan yük-
sek eleme verimine sahip tasarıma sahiptir.

Düşük işletme maliyetine sahip olması nedeniyle en verim-
li kırıcılarımızdan olan MEKA dik milli darbeli kırıcılarımız, 
yüksek kapasite ve redüksiyon oranları ve kübik malzeme 
üretimi gibi özellikleri ile müşterilerimiz tarafından güvenle 
kullanılmaktadır. 

MEKA Kompakt kum santralleri, çökelme havuzuna gönderilen 
ince malzeme miktarını azaltarak mevcut operasyonlara des-
tek olacak şekilde ince malzemelerin geri kazanılmasına gerek 
duyan agrega üreticileri için tasarlanmıştır. 

mekaglobal.com
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DTR Makina Kalitesiyle 
Sektöre Öncülük Ediyor  

Türk madencilik sektörünün konusunda uzman firmalarından birisi olan; 
kırma, eleme, cevher zenginleştirme (x-ray, lazer, optik ve NIR) ile 

ayrıştırma alanlarında hizmet veren, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla
 sektörde söz sahibi olmuş DTR Makine Genel Müdürü Ramazan Ergin ile 

Madencilik Türkiye dergisi olarak şirketin çalışma alanları, 
temsil ettiği markalar ve madencilik sektörü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kendinizi ve şirketinizi 
tanıtabilir misiniz?
Eğitim dönemimin tümünü 
Almanya’da geçirdim ve bu 
ülkede 33 yıl kaldım. Ardın-

dan 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Avrupa’da 
bulunduğum süre içerisinde makine üreticisi ve tedarikçi-
si firmaları yakından tanıma ve takip etme fırsatı buldum. 
Alanında en iyi firmalar hakkında detaylı bilgiler edindim ve 
Türkiye’de know how transferi konusunda faaliyet gösterme-
ye karar verdim. Aynı zamanda know how transferi sonucu 
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli firmaların konularında ge-
lişmelerine ve teknolojik olarak kendilerini yenilemelerine 
destek verdim. Bu bağlamda, bir taraftan Türkiye’de yeterli 
düzeyde olmayan teknolojilerin ülkeye gelmesi için önde ge-
len Avrupa menşeili makine üreticisi firmaların temsilciliğini 
yaparken diğer taraftan da yerli firmaların yurtdışına açılma-
larına öncülük ettim. 

DTR firmasını ilk olarak 2009 yılında Almanya’da kurdum. 
2015 yılında ise Türkiye’de DTR Turkey adıyla hali hazır-
daki firmamızı kurdum. DTR Turkey Makine ağırlıklı olarak 
madencilik ve geri dönüşüm sektörlerine yönelik makine 
ve tesis tedariği amacıyla, Almanya başta olmak üzere Av-
rupa’nın önemli makine üreticilerinin temsilciliklerini yap-

maktadır. Şirketimiz Türkiye’nin yanı sıra, bölge ülkeleri ve 
komşu ülkelere de makine tedariği ile ithalat ve ihracat ger-
çekleştirmektedir.

Madencilik sektöründe hangi alanda hizmet ve-
riyorsunuz? 
Kırma, eleme ve cevher zenginleştirme (x-ray, lazer, optik 
ve NIR) ile ayrıştırma alanlarında hizmet vermekteyiz. Özel-
likle kırma alanında temsilciliğini yaptığımız firmaya ait iki 
özel kırma makinesi mevcuttur. Dik milli kırıcı ve dik mil-
li değirmen makineleri. Bu makineler sayesinde 3 aşamalı 
işlem yerine 2 aşamada kırma işlemini tamamlamak müm-
kün olmaktadır. Elekler için zor ve zahmetli malzemelerin 
yüksek kapasitelerde sorunsuz elenmesi için müşteriye özel 
elekler üretmekteyiz. Sensör bazlı ayrıştırıcı üniteler ile ay-
rıştırılması zor olan madenlerin yüksek verimle ayrıştırılma-
sı ve cevher zenginleştirmesi konularında elimizdeki farklı 
teknolojileri kullanarak önemli sonuçlar ve müşteri mem-
nuniyetini elde etmekteyiz. Bu sayede malzemeler gerçek 
değerini kazanmakta ve saflık oranları düşük maliyetlerle 
yükseltilmektedir.

Mümessilliğini yaptığınız firmalardan kısaca bah-
sedebilir misiniz? 
Almanya merkezli ve dünya çapında oldukça bilinen teknolo-
jilere sahip firmalarla çalışmaktayız. Bu firmaların uzun süreli 
tecrübe ve bilgi birikimleri sonucu oluşan teknik ve servis ko-
nularındaki uzmanlıkları ile müşterilerimize hizmet vermekte-
yiz. Temsilciliğini yaptığımız bahsi geçen firmalar, Tomra ma-
dencilik, BHS Sonthofen ve JÖST firmalarıdır. 

BHS Sonthofen, kırıcılar konusunda yıllara varan tecrübesi 
ile en zor malzemelerde dahi istenen performansı düşük toz 
oranı ile (%4-5) verebilmektedir. Makine aksamının yıpran-
ması ve bakım maliyetleri muadil firmaların kırıcılarına oranla 
çok daha düşük kalmaktadır. Dik milli kırıcı (RSMX) ve dik mil-
li değirmen (RPM) modelleri, yüksek üretim miktarı, yüksek 
aşınma dayanımı (makine aksamları için), düşük enerji sar-
fiyatı ve yüksek verimlilikte kırılma sağlamaktadır. RPM mo-
deli düşük tonajlarda (70 ton/saat) çalışma imkânı sunarken, 
RSMX modeli yüksek tonajlarda (350 ton/saat) ve daha düşük 
toz oranı ile çalışma imkânı sunmaktadır. 

TANITIM

DTR Makina Genel Müdürü 
Ramazan Ergin
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Oldukça avantajlı, yüksek verimliliğe sahip,
• Dik milli kırıcılar,
• Dik milli değirmenler,
• Darbeli kırıcılar

• Sensör bazlı ayrıştırıcılar,
• Mineral, maden ayrıştırma,
• Cevher zenginleştirme
• Optik, NIR, Lazer, X-ray

Yenişehir Mah. Sümbül Sok. No: 8/1 D:11 Pendik İstanbul
Tel: +90 (216) 909 24 90 | Faks: +90 (216) 909 24 92 | E-posta: sales@dtrmakina.com

Özel elekler ve vibrasyonlu besleyiciler
•  Parmak, �ip-�ow, �nger rod, grecco elekler
•  Dairesel hareketli elekler
•  Kombine elekler
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JÖST firması vibro besleyici ve özel elekler ve konusunda 
dünyanın en iyi teknolojisine sahip firma olup, müşteri is-
teğine göre çok çeşitli elekleri sahip olduğu tecrübe ve bilgi 
birikimine bağlı olarak üretebilmektedir. Bahsi geçen elek-
lere örnek olarak, finger rod elekler, flip-flow elekler, grecco 
elekler, circular motion elekler, kombine TOPCILLA elekler 
verilebilir. Bu sistemlerin ortak özellikleri; yüksek perfor-
mans ve üretim kapasitesine sahip olmaları, düşük toz oranı 
ve enerji maliyeti sunmaları, 1 mm ve üstü malzemelerin 
mükemmel şekilde elenmesi, kendiliğinden temizlenme 
özelliği ile nemli ürünlerin dahi tıkanma olmadan elenebil-
mesi şeklindedir.

TOMRA firması maden ayrıştırma ve cevher zenginleştir-
menin en etkili yolu olan sensörlü ayrıştırma makineleri 
üretmekte olup, endüstriyel mineral sınıflandırma ihtiyacı 
duyan işletmelere çok çeşitli ticari avantajlar sunmaktadır. 
Belirtilen avantajlar; madencilik ve taşıma maliyetlerinde 
düşüş, enerji tüketimi ve su tüketimindeki azalma, kalite 
ve kapasitedeki artış, verimlilik ve geri kazanımdaki artış 
şeklindedir. Sensör bazlı ayrıştırıcılar ayrıca bir madencilik 
operasyonunun ömrünü önemli ölçüde arttırmayı mümkün 
kılmaktadırlar.

Müşterilerinize sunduğunuz hizmetler hakkın-
da bilgi verebilir misiniz? Gerçekleştirdiğiniz 
projelerde müşterilerinize ne gibi avantajlar 
sunuyorsunuz?
Müşterilerimize öncelikle güvenilir ve arkasında sonuna 
kadar duracağımız makine ve tesisleri önermekteyiz. Satış 
sonrası teknik servis ve yedek parça tedariği konularına çok 
önem vermekteyiz. Müşterilerimize makine alımlarında da-
nışmanlık hizmeti de vermekte, ihtiyaçlarını belirleme nok-
tasında tavsiyelerde bulunmaktayız. Test merkezlerimizde 
müşteriye ait malzemelerle deneme testleri yapmak sureti 
ile müşterilerimizin önceden elde edecekleri sonuçları gör-
melerini ve teknolojilerimizin kendilerine sunacağı avantaj-
ları bilmelerine imkân sağlıyoruz. Bu sayede, müşterilerimiz 
karar verme noktasında ve yatırım planlamaları noktasında 
daha net önlerini görebilmektedirler. Diğer yandan, yaptığı-
mız referans tesis gezileri ile önceden bizim teknolojilerimizi 
tercih etmiş, kullanmakta olan müşterilerle yeni müşterileri 
bir araya getirerek hem tesisleri çalışır halde görmelerini hem 

de son kullanıcıların ağzından kafalarına takılan soru işaret-
leri hakkında cevap almalarını sağlamış oluyoruz. Bizim için 
müşteri memnuniyeti öncelikli olup, kalite, güvenilirlik, kolay 
erişilebilirlik ve ihtiyaca yönelik yatırım planlamaları yapılma-
sı temel çalışma politikalarımızdır.

Yurtdışı çalışmalarınız hakkında da bilgi verebilir 
misiniz? 
Orta Doğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, Mo-
ğolistan başta olmak üzere 12 kadar ülkeye satış yapmaktayız. 

Şirket olarak madencilik sektöründen beklentile-
riniz nelerdir?
Önümüzdeki süreçte, Türk maden sektörünün yeni teknolojiler 
ile daha uygun yatırımlar ve daha verimli çözümler sayesinde 
gelişeceğini ön görmekteyiz. Bu anlamda firma olarak her türlü 
katkıyı vermeye hazırız. Türkiye’nin madencilik sektöründe her 
geçen gün artan bir çizgisi vardır. Gelecek yıllarda daha etkin 
ve kâr marjı yüksek bir maden sektörünün ülke ekonomisine 
daha ciddi katkılar sunacağını düşünmekteyiz.

Eklemek istedikleriniz var mıdır?
Türkiye’de maden sektöründe giderek artan profesyonelleş-
me ve farkındalık neticesinde bizim sunduğumuz makinalara 
olan taleplerde artış yaşanmıştır. Çalıştığımız firmalar, Türkiye 
pazarının önemi ve büyüklüğü hakkında sürekli şekilde bilgi-
lendirilmiş ve büyük oranda Türkiye pazarına bakışları olumlu 
anlamda değişim göstermiştir. 

Amacımız, teknolojilerimizi daha fazla insana, firmaya tanıt-
mak ve pazarda ne tür alternatifler olduğunu bilmelerine yar-
dımcı olmak şeklinde de özetlenebilir.

Temsilciliğini yaptığımız firmalar, gelişen teknolojiye bağlı ola-
rak sürekli kendilerini geliştirmekte ve yapılan çalışmalar ile 
sağlamlık ve performans konusunda iyileştirmeler yapılmaya 
çalışılmakta, diğer yandan da bu hususlarda herhangi bir dü-
şüş ya da gerileme olmaksızın enerji verimi, konstrüksiyon, iş-
levsellik, fonksiyonellik, kompakt hale getirme, işlem basamak-
larını azaltma, sarfiyat düşürme, bakım masraflarını minimize 
etme gibi birçok konuda iyileştirmelere gidilmekte ve arayışlar 
devam etmektedir. 

dtrmakina.com
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Maden sektörüne hizmet ver-
diğimiz 30 yıl boyunca, 25 
yıldan beri Padley&Venables 
delici takımlarının, Türkiye dist-
ribütörüyüz. 

Emsamak Makina olarak yer altı ve yer üstü madenciliğinde 
maliyetlerinizi kısmak adına ve delici takım tedariğinden öte-
ye geçerek, yenilenen uzman ve dinç kadromuz ile sahada 
kullanıcıya en tasarruflu delici takımı seçmek adına sürekli 
araştırma halindeyiz. Maden, jeoloji, jeofizik mühendislerin-
den oluşan konusunda uzman kadromuzla, delici takım ma-
liyetlerinde tasarruf sağlamanız için sahada günlerce metraj 
çalışmaları yaparak firmanızın delim maliyetlerinizi kısıyoruz. 
Özellikle aşındırıcılığın yüksek olduğu bazalt-kuvars gibi for-
masyonlar da müşterilerimize en dayanıklı sarf malzemeleri 
kullandırarak proje boyunca harcanan delim maliyetlerini 
neredeyse yüzde 50’lere varan oranlarla kısmayı başarıyoruz. 
Artan döviz kuru ve maliyetler firmaları çalışmalarında tasar-
rufa zorlamaktadır. Bu anlamda bizden destek isteyen firmala-

Numan Taş
Bölge Satış Yöneticisi

Maaliyetlerinizi Kısmak Adına 
Delici Takımdan Öteye Geçiyoruz

rın her zaman yanındayız. Aşındırıcılığın az olduğu kalker gibi 
ocaklarda kullanılan Padley&Venables marka delici takımların 
ömürlerini müşterilerimizle sürekli iletişim halinde kalarak 
sürekli olarak kayıt altına alıyoruz. Yaptığımız saha metraj öl-
çümlerinde makinanızın tabanca bakım maliyetlerini düşür-
mek, yakıt tasarrufu sağlamak, delgi hızını yükseltmek ve delgi 
metrajını nasıl arttırabileceğimiz konusunda somut veriler ile 
müşterimizi aydınlatıyoruz. 

Örnek Çalışmalarımızdan Sadece Bir Tanesi
Sabiha Gökçen Havalimanı dolgu malzemesi ve kot düşürme 
projesinde yaklaşık 15 gün süren maliyet kısma çalışmamızda 
müşterimizin delgi maliyetlerini Padley&Venables PD1 biti-
mizle yüzde 50 oranında düşürmeyi başardık. 

Formasyonun yüzde 60 silisli kuvarsit olduğu sahada, delici 
makinaların delim hızından, delici takımların delim ömrünü 
uzatmamıza yönelik çalışmamızda İngiliz Padley&Venables 
markamızın özel serisi olan PD1 bitleri kullanarak hem metraj-
ları hem de delim hızlarını yükselttik. Müşterimiz yaklaşık 1 yıl 
sürecek proje boyunca delgi maliyetlerinden yarı yarıya tasar-
ruf etmiş oldu. 

TANITIM
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Bazı Tavsiyelerimiz
Normal koşullarda kullanıcılar, aşındırıcı koşullarda bitlerin 
daha fazla metraj vermesini sağlamak amacıyla küresel buton 
özellikli bit kullanmak istemektedirler veya satıcı firmalar kü-
resel buton özellikli biti sahanın formasyonunu incelemeden 
ezbere bir şekilde müşterilerine sunmaktadır. 

Örneğin saha aşındırıcı özellikte olan feldspat madeni ise küre-
sel butonlu bitler delgi süresini uzatıp makinanın tabancasını 
yoruyor, tabanca bakım maliyetlerini ve yakıt tüketimini arttı-
rıyor. Bizler bu bağlamda müşterilerimize özel PD1 yarı balistik 
bitlerimizle, küresel butonlu kadar yüksek metraj ve balistik 
bit kadar yüksek bir hız kazandırıyoruz. Makinanızın tabanca-
sı yorulmuyor, yakıt tüketiminiz düşüyor ve daha fazla metraj 
alabiliyorsunuz. 

Özellikle delgi boyutları 10 metrenin üzerindeyse Flat-Face 
tipli biti tavsiye etmiyoruz. Kullandığınız Flat-Face tipli bitler 
ile 10 metre üzerinde delgi yapıyorsanız rodlarda kasılmalara 
ve stabil olmayan delgilere yol açar, rodların ömrünü kısaltır. 
10 metre ve üzerindeki yapacağınız delgilerde rodlardaki kasıl-
maları azaltmak ve daha düz bir delik delmek adına Drop-Cen-
ter özellikteki bitleri öneriyorum. Çalışılan saha homojen bir 
formasyon değilse ve yer yer kil tabakaları mevcut ise Retrac 
(Bıçaklı) bitleri öneriyoruz. Retrac bit kullanmanız takım sıkış-

Devir tasarruf devri

malarında rahatlıkla takımın kurtarılmasını ve stabil bir delik 
duvarı yapmayı sağlar. 

Delim yapılan yerde sertlikleri değişen homojen olmayan 
bir formasyonda, derin delgilerinizde rodlar S şeklinde 
delgiler yapmaya başlar ve üzerindeki basınç artar. S şek-
linde delgilerin önüne geçmek için ve rodların daha uzun 
ömürlü olması için kılavuz rod (Guide Rod) kullanımını 
öneriyoruz. 

Özellikle homojen kuvars ocaklarında bitin maliyetinde etkili 
olan Retrac özelliğinin kullanımına gerek yoktur. Retrac ol-
ması bir fayda sağlamayacaktır. Bit maliyetinizi kısmak adına 
düz gövdeli ve yarı balistik bit kullanımı en mantıklı hareket 
olacaktır. 

emsamak.com

Numan Taş 
Bölge Satış Yöneticisi
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Çöpleriniz Derrick Titreşimli Elek 
Makinaları ile Kusursuz Ayıklanacak

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

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

mtmmakina.com

Çalışmanın Özgeçmişi
Madenciliğin doğası gereği 
ağaç kökleri, kulak tıkacı, pet 
şişe, talaş gibi her türlü çöp, 

prosesin akışında ve bir sonraki adımında birçok yerine olduk-
ça fazla soruna yol açmaktadır. Altın üretimi yapılan maden iş-
letmelerinde liç devresinden önce bu çöpler ayrılarak, altının 
karbondan önce bu maddeler tarafından absorbe (preg-rob-
bing) edilmesini engellemektedir. Flotasyon tesislerinde de 
konsantre ve atıklarını susuzlandırmak için gelişmiş filtrasyon 
makineleri kullandıklarından bu çöpleri ayırmak önemli bir 
uygulamadır. 

Çözüm
Madenlerdeki proses akışlarındaki bu çöpleri ayırmanın en eko-
nomik yolu elemektir. Ancak her eleme makinası aynı koşullar-
da, aynı performansı gösterememektedir. Sieve bend gibi statik 
elekler bir süre sonra tıkanmakta ve temizlemek için ciddi işçi 
maliyetleri gerektirmektedir. Lineer elekler büyük hacimleri iş-
leyebilir ancak üzerinde yer alan panellerin eleme alanları düşük 
olduğundan bir süre sonra tıkanmalara ve çöplerin tam olarak 
yıkanamamasına sebep olmaktadır. Bu eleklerin ilk yatırım mali-
yetleri düşük olsa da bakım maliyetleri oldukça yüksektir. Bütün 
bu zorlu koşullarda Derrick® yüksek frekanslı titreşimli elekleri 
tıkanmaz Polyweb® poliüretan elek panelleri ile rakiplerine göre 
aynı alanda daha fazla debiyi olağanüstü performansla işleyebil-
mektedir. Buna ilave olarak panel değişimi dışında herhangi bir 
bakım veya işletim maliyeti de bulunmamaktadır. 

TANITIM
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Derrick® Çöp Elekleri ile Altın
Prosesinizi İyileştirin

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

 YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

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

Mevcut ekipmanın Derrick Titreşimli
Elek Makinası ile Değiştirilmesi

Derrick Lineer Hareketli Çöp Elek Makinası
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Prof. Dr. İrfan Bayraktar
Danışman

irfan@tk.com.tr
Bülent Tüfekçioğlu

Genel Müdür
Kemal Can Yılmaz

Maden Mühendisi
Tüfekçioğlu Kauçuk AŞ

Türkiye’de Cevher Hazırlama ve 
Zenginleştirme Makine-Ekipman 
İmalatında İlkler

Bu çalışma, Türkiye’nin ‘Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme’ makineleri 
imalatındaki ilklerin saptanmasıyla, sektörün gelişme sürecinin anlaşılmasına 

katkı sağlanması ve bu ilkleri üretenlerin minnet ve şükranla anılması için 
ortaya konmuş ve ilk olarak Ekim 2018’de 16. Uluslararası Cevher Hazırlama 

Sempozyumu’nda sunulmuştur. Çalışmada ayrıca ülkemizde henüz yapılmayan 
imalatlar da belirtilmiştir. Dergimizin dosya konusu kapsamında bu değerli 

çalışma siz okuyucularımızla paylaşılmıştır. 

İmparatorluğun son yıllarına 
kadar Osmanlı’da kayda değer 
bir makine-imalat sektörü yok-
tu. Çünkü İmparatorluk ‘teknik 
insan sermayesi’nden yoksun-
du. İlk kez 1863’te “Islah-ı Sa-
nayi Komisyonu” sanayi okul-

larının açılmasına karar verinceye kadar imparatorlukta “sanat 
okulu” da yoktu. Öncül sayılabilecek ilk sanat okulu Mithat Paşa 
tarafından Niş’te (Sırbistan) 1863’te açıldı*. Bu okul, özellikle 
ordunun teknik ihtiyaçlarını karşılama amacı güdüyordu. Ana-
dolu’da da 1876 yılına kadar “sanat okulu” yoktu. Anadolu’da 
ilk sanat okulu yine Mithat Paşa tarafından İzmir’de açılmış, adı 
sonradan “Mithat Paşa Erkek Sanat Enstitüsü” olarak değişti-
rilmiştir. Çoğu Cumhuriyet Dönemi’nde açılarak 1960 sonu 
itibariyle Sanat Okulu/Enstitüsü sayısı 530 olmuştur*. Makine 
imalatı için ilk şart olan ‘teknik insan sermayesi’ de bu süreç 
içinde oluşmaya başladı (1900-1950). Özetle, Türkiye Cumhu-
riyeti’ne, Osmanlı’dan ciddi bir makine imalat sektörü mirası 
kalmamıştır. Halkın acil ihtiyaçları olan elektrik santrali, şeker, 
tekstil, çimento vb fabrikaları anahtar teslim ithal edilmişti. İlk 
sanat okulu mezunları bu işletmeleri çalıştırıp eksikleri kendi kıt 
imkânları ile tamamlarken kendilerini de geliştirdiler.

1946 Marshall yardımından (!) sonra Batı’ya uyum yoluna giren 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1950’den sonra uyum süreci hızlandı. 
Batı sanayisinin hammadde ihtiyacının hızlı bir şekilde karşı-
lanması için yasal (maden kanunu) ve fiziki düzenlemeler de 
(kara yolları, limanlar v.b.) yaygınlaşmaya başlayınca 1960’lar-
da makine imalatı, maden sektörü de dâhil pek çok sektörde 
gelişmeye başladı.

Ülkemizde cevher hazırlama ve zenginleştirme sektöründe 
makine yapımı Batı ile yaklaşık 100 yıllık bir gecikmeden sonra 
başlamış oldu. Örneğin, ilk çeneli kırıcı, ABD’de 1858’de, Sub-A 
flotasyon makineleri, 1928’de imal edildi**.

Bazı kalemlerde bir asır, bazı kalemlerde yaklaşık 40 yıllık gecik-
meden sonra ülkemizdeki cevher hazırlama ve zenginleştirme 
makinelerinin imalatı bugün küçümsenmeyecek bir düzeydedir.

İmalatta öncü şirketler olarak kırıcılarda NA-CE’yi (1960), değir-
men (bilyalı-çubuklu), spiral sınıflandırma ve flotasyon maki-
nelerinde de CANDAŞ’ı (1966) görüyoruz. CANDAŞ, PASİNER’e 
dönüşüp (1977) bir süre sonra imalattan çekilince (1989), flo-
tasyon makinelerindeki boşluk TÜFEKÇİOĞLU tarafından, de-
ğirmenlerde de REMAS ve ERSEL tarafından doldurulmuştur. 
Söz konusu bu makinelerin bir bölümü özgün imalatlar olarak 
günümüzde de gelişerek devam etmektedir. 

Daha önce de kısaca değinildiği gibi makine imalatı için esas 
sermaye “teknik eleman”dır. Örneğin, CANDAŞ’ın ilk imalat-
larında yol gösterici olan, daha sonraları bazı makineleri de 
üreten çok değerli hocamız merhum Prof. Dr. Raşit Tolun, Ce-
nevre Üniversitesi’nden 1945’te mezun olan bir mühendistir 
(Minerallerin İşlenmesi ve Mineral Sanayii uzmanı) ve bu ilkle-
rin imalatını yapan Erol Kalav da Sultan Ahmet Sanat Enstitüsü 
1950-51 devresi mezunudur.

Kırma-Eleme
Çeneli Kırıcı
24 Temmuz 1969’da NA-CE tarafından 900x600 mm boyutla-
rında ilk çeneli kırıcı imalatı seri no: 001 ile Bilfer Madencilik 
(merhum Sadullah Bilgin) için yapılmıştır. 

*Yıldırım K. ve Şahin L. 2015, ”Osmanlı’dan Günümüze Mesleki Eğitimin Gelişimi”, Çalışma ve Toplum.
**www.911metallurgist.com/

DOSYA KONUSU: YERLI ÜRETIM MAKINE VE EKIPMAN
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Earth. Insight.  Values.

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

Our Services
 Evaluation of Resource and Reserve Data  
 Deposit Modelling 

 Exploration Geophysics  

 Hydrogeology and Water Management  

 Coal Mine Safety  

 Gas Management in Coal Mines  

 Greenfield Mine Planning and Development  

 Mine Production Planning and Design  

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

 Due Diligence 

 Competent Person‘s / Mineral Expert‘s Reports  

 Safety and Operational Training 

DMT Group  

Tel +90 538 829 60 17  (Turkey)  

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

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

www.dmt-group.com

Türkiye Doğal Kaynaklar 
Sektörünün Hizmetinde
Jeoloji-Maden Mühendisliği ve Danışmanlık

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

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

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

 Durum Tespiti (Due diligence)
 Bilirkişi ve Cevher Uzmanı Raporları

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

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

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

Konik Kırıcı
Pİ MAKİNE tarafından 1970’lerin başında prototip olarak üreti-
len konik kırıcı imalatına uzun bir süre ara verilerek 2000’lerin 
başında tekrar başlanmıştır.

2006’da ERSEL tarafından 90 kW’lık ilk yerli konik kırıcı imalatı 
EP200 modeli Esan Eczacıbaşı için üretilmiştir.

Dik Milli Kırıcı
İlk dik milli kırıcı Ocak 2004’te AYMAK tarafından üretilmiştir. 
Günümüzde bu şirkete ait 1250 adet Dik Milli Kırıcı yurt içi ve 
yurt dışında kullanımdadır.

Elekler
Elek makinelerini ilk kez yapan şirketi saptamak, pek çok yerde 
çeşitli amaçlar (tahıl, kum-çakıl, kömür, vb) için yapılıp kullanıl-
dığından mümkün olmamıştır.

Ülkemizde ince eleme (100 mikron) için daha çok endüstriyel 
hammaddelerin (kuvars, kalsit, kil vb) işlenme sürecinde  
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kullanılan “kaotik elek”, ilk özgün elek imalatıdır. Bu elek 2005 
yılında, ATALAY MAKİNA tarafından, Etiler Madencilik’te kil ele-
mek için üretilmiştir.

Öğütme - Sınıflandırma
Çubuklu Değirmen
Ülkemizde ilk çubuklu değirmen 1983 yılında, 1500×3700 bo-
yutlarında, Demir Export AŞ için CANDAŞ AŞ tarafından üre-
tilmiştir.

Bilyalı Değirmen
Ülkemizde ilk bilyalı değirmen 1967 yılında, 1200×1500 boyut-
larında, CANDAŞ AŞ tarafından Rasih ve İhsan Maden şirketinin 
Akdağmaden’de bulunan tesisi için üretilmiştir.

Yarı Otojen
İlk yarı otojen (SAG) değirmen 2012’de ERSEL tarafından, Ø5 m 
× 2,5 m ölçülerinde ve 800 kW gücü ile Azerbaycan Uluslararası 
Madencilik Şirketi’nin altın madeni için üretilmiştir.

Otojen Değirmen
Türkiye’nin ilk otojen değirmeni, REMAS tarafından Ø6,1 
m×1,8 m ölçülerinde ve 720 kW gücünde 2017 yılında Eti Bakır 
(Samsun) cüruf flotasyonu tesisi için üretilmiştir.

Spiral Sınıflandırma
Ülkemizde ilk spiral sınıflandırıcı 1977 yılında CANDAŞ A.Ş. ta-
rafından Rasih ve İhsan Maden şirketinin Akdağmaden’de bu-
lunan tesisi için üretilmiştir.

Hidrosiklon
Ülkemizde ilk hidrosiklon TÜFEKÇİOĞLU tarafından 1990 yılın-
da Karadeniz Bakır İşletmeleri, Çakmakkaya Tesisi pirit devresi 
için Ø250 mm 4’lü grup olarak üretilmiştir. 
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TÜFEKÇİOĞLU’nun yurt içi ve yurt dışında 2000’i aşkın hidro-
siklonu kullanımdadır.

Gravimetrik Zenginleştirme
Sallantılı Masa
Ülkemizde ilk sallantılı masa laboratuvar tipi olarak 1970’lerin 
başında Rasih ve İhsan Maden için Antimuan-Civa-Şelit ayırı-
mında kullanılmak üzere CANDAŞ AŞ tarafından üretilmiştir.

Üç ve beş katlı masalar ise ilk defa BİLFER AŞ tarafından 1980’li 
yıllarda şirketin kendi ihtiyaçları için üretilmiştir.

Jig
1960’larda merhum Prof. Dr. Raşit Tolun’un, Bilgin Maden-
cilik’in düşük tenörlü krom cevherleri için şirketin atölyesin-
deki hurda parçalardan yaptığı jig Türkiye’de yapılan ilk jig 
olmuştur.

Manyetik Ayırıcılar
Kuru (Permroll tipi) Manyetik Ayırıcı
Türkiye’de ilk kuru manyetik (permroll) ayırıcı, 1998 yılında, 
100 mm×1500 mm boyutlarında, AKSA tarafından, sodyum 
feldspattan demir içeren minerallerin ayırımı amacıyla ÇİNE 
AKMADEN için üretilmiştir.

Yaş Yüksek Alan Şiddetli Manyetik Ayırıcı (WHIMS)
2009 yılında yaş elektromanyetik ayırıcılarda da yüksek man-
yetik şiddette (24.000 Gauss) ilk manyetik ayırıcı, seramik sek-
töründe sır ve çamur temizlemek için AKSA tarafından üretil-
miştir.

Sensör Temelli Ayrıcılar
Optik Ayırıcı
Türkiye’de ilk optik ayırıcının hem yazılımı hem de donanımı, 
2008 yılında Hacettepe Üniversitesi cevher zenginleştirme bö-
lümü öğretim üyeleri tarafından tasarlanıp üretilmiştir. 

72
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KOŞULLARDA
HEP YANINIZDA!
ERD Sondaj, 20 yıllık sektör
tecrübesi ile uluslararası alanda
müşterilerine kaliteli ve güvenilir
hizmet sunmaktadır.

iletisim@erdsondaj.com.tr 
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X Işınları ile Ayırıcı
Türkiye’de ilk X-ışınları ile ayırım makinesi, Ekim 2012’de, 
UYSAL MADENCİLİK için kuru kömür ayırımında kullanılmak 
üzere 50 ton/saat kapasite ile CS ARGE LTD. şirketi tarafından 
üretilmiştir.

Flotasyon
Ülkemizde ilk flotasyon selülü 1968 yılında, Yozgat - Akdağ-
maden’deki kurşun-çinko flotasyon tesisi için merhum Prof. 
Dr. Raşit Tolun’un teknik desteği ile CANDAŞ AŞ tarafından 
üretilmiştir. İlk üretim, “Denver Sub-A” benzeri, 0,7 m³lük 
selüllerdir.

Ülkemizdeki ilk patentli modern tank selül ise TÜFEKÇİ-
OĞLU tarafından 2010 yılında 10 m³ birim hacminde üre-
tilmiştir.

Çamur Pompaları
Ülkemizde ilk çamur pompası Denver SLR benzeri olarak 
1970’li yılların ortasında Akdağmaden Rasih ve İhsan Maden 
için CANDAŞ AŞ tarafından üretilmiştir.

Susuzlandırma
Tikiner
Ülkemizde ilk tikiner, kurşun konsantre tikineri olarak, 1977 yı-
lında Akdağmaden’deki Rasih ve İhsan Maden şirketi için CAN-
DAŞ AŞ tarafından üretilmiştir. 

Ülkemizin ilk patentli çamur pompası ise TÜFEKÇİOĞLU tara-
fından 2009 yılında üretilmiştir.
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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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Proses Ölçüm-Kontrol
Bant Kantarı
Yerli olarak üretilen ilk elektronik bant kantarları Müsan Maki-
ne AŞ tarafından 1981 yılında üretilmiştir.

Kısmi Otomasyon
İlk cevher zenginleştirme tesisi kısmi otomasyonu 2012 yılın-
da PEKAS tarafından CVK madencilik için üretilmiş olup hala 
kullanımdadır.

Ülkemizde Henüz Yapılmayanlar
Kırma
• Gyratory Kırıcı
• Yüksek Basınçlı Merdane (HPGR)
Öğütme
• Dik Karıştırıcılı Değirmen (Stirred Mill)
Gravimetrik
• Spiraller
Manyetik
• Gaz Soğutmalı Ayırıcılar (Cryogenic)
• Elektrostatik Ayırıcılar
Flotasyon
• Kolon flotasyon makinesi
Proses Kontrol
• Akış Hattından Analiz (XRF)
• Tam Otomasyon (Yazılım ve Donanım)

Sonuçlar
• Ülkemizde cevher hazırlama ve zenginleştirme ma-
kinelerinin imalatı bir yandan ithal ikamesi öte yandan 
yabancı şirketlerin tekliflerinin daha rekabetçi olmasını 
sağlamıştır.
• Son yıllarda bu makinelerin ihracatından da azımsanmaya-
cak ölçüde döviz getirisi olmaktadır.
• Bu sektörün gelişmesi, ülkemizin rekabetçi ve yenilikçi 
bilgi altyapısı oluşumuna ve istihdamına da katkı sağla-
maktadır. 

Teşekkür
Bu sunuma katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara yazarlar teşek-
kürlerini sunar.

Bu sunum internet ortamında yer alacağından, sehven 
gözden kaçmış, ülkemizin bir köşesinde herhangi bir ilk 
imalat söz konusuysa, yazarlarla iletişim sağlandığında bu 
çalışma güncellenecektir.

Vakum Filtre
Ülkemizde madencilik sanayisi için ilk vakum filtre KİMAK tara-
fından (Şimdi ANT GROUP) üretilmiştir.

Kısmi Otomasyon
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69 yılı aşan deneyimi ile dünyadaki en zorlu çalışma alanları için drenaj pompaları tedarik eden Xylem’in en sert 
koşullar ile başa çıkabilecek güce sahip Flygt 2600 seri drenaj pompaları, madenlerde en güçlü yardımcınızdır. Bu 
ortamların güçlü ve sert koşullarına rağmen Flygt 2600 seri pompalar hem açık ocaklarda hem de yer altı madenleri 
ve taş ocaklarında her türlü su boşaltım işinin üstesinden kolayca gelir. Su sizin için sorun olduğu zaman cevabınız 
Flygt 2600 seri pompalardır. Daha fazla bilgi için, flygt@anadoluflygt.com.tr

+90 262 677 1677 +90 312 447 6041
www.anadoluflygt.com.tr

23-26 Ekim 2019
MINEX

İzmir Maden Fuarında
Salon A/B102 No'lu

Standımıza
Davetlisiniz   
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Krom Konsantre Üretiminde
Yerli Makine-Ekipman Kullanımı
Kırma ve Eleme
Krom madenciliğinde her tür cevherin kırılması ve elenme-
sinde alternatifler uluslararası ekipman üreticileri tarafından 
sunulmaktadır. Günümüzde yerli üreticiler de cevher hazır-
lama makine ve ekipmanları alanında artan oranda bütünsel 
alternatifler sunmaktadırlar. Çeneli kırıcılar, standart ve kısa 
kafa konik kırıcıları, darbeli kırıcılar, dik-milli kırıcıları üreterek 
piyasaya sunmaktadırlar. Eleklerde de eğimli eleklerden, muz 
tipi elek, yüksek frekanslı elekler, susuzlandırma elekleri üre-
tilirken elek yüzeyleri imalatında da artan oranda iyileştirme 
gözlenmekte, kauçuk ve HDPE yüzeyler kullanılmaktadır. İnce 
(<1mm) boyut için elek yüzeylerinde fazla bir ilerleme henüz 
sağlanmamış olmakla birlikte, ilerleme kaydedilmesi beklen-
mektedir. Apron feederler, vibrör besleyciler, numune alıcılar, 
elektronik bant kantarları, silolardan akış sağlayıcı pnomatik 
patlangaçlar yerli üreticiler tarafından imal edilmekte ve başa-
rıyla kullanılmaktadırlar.

Öğütme ve Klasifikasyon
Orta boy SAG değirmen dahil her kapasitede öğütme devre-
sini yerli ekipmanlarla tasarlamak mümkündür. 1Mt kapasiteli 
orta altı projeler için siklonlara basan değirmen önü pompalar 
imal edilmekte ve başarıyla kullanılmaktadırlar. Değirmen önü 
pompaların siklonlar yerine Derrick tipi eleklere basması, krom 
zenginleştirmede standart uygulama olmaya başlamıştır. Bun-
da, aşırı öğütmeyi önleyerek şlam kontrolü sağlamanın rolü 
olsa gerek. Derrick Tipi elekler yüksek frakanslı elekler olup 
100 mikronunun altına eleme yapabilmektedirler. Benzer tip 
eleklerin yerli üretimi denenmiş ancak yeterli başarı sağlana-
mamıştır.

Siklonlar, şlam atmada en etkin yöntemle olarak önemlerini 
korumaktadırlar. Şlam boyutundaki malzeme ile kaçan kromiti 
kurtarmak için yüksek basınç altında mini siklon bataryası ve 
MGS uygulaması, PINAR Madenciliğin Aladağ kromlarında de-
nenmiştir. 100 mikronda kesilen ve %6 Cr2O3 içeren siklon üstü 

malzeme önce bir DSM elekte elenerek çer-çöpten temizlen-
dikten sonra mini siklonlara basılmış ve siklon altı MGS cihaz-
larına beslenmiştir. Uygulamadan %46 Cr2O3 içeren kromitin 
ekonomik olarak elde edildiği görülmüştür.

Klasifikasyon
Masa zenginleştirmesi öncesinde malzemeyi farklı boyutlar-
da klasifiye etmek için yerli imal edilen Hidrolik Klasifikatörler 
kullanılmaktadır. Stokes klasifikatörlerinden kopya edilen bu 
cihazlarda sistemdeki kum kaynamasına bağlı olarak çalışan 
ve alt çıkışı kontrol eden bir kontrol sistemi yerli üretimlerde 
bulunmamaktadır. Yazarın gezdiği birçok tesiste gördüğü, bu 
yerli cihazların bir süre sonra, içi kısmen malzeme dolu, altı de-
lik 6-8 kompartımanlı tank olarak işletildiğidir.

Modern Hidro-Sizer’larda tanklardaki engelli çökme sonunda 
klasifiye olan malzemenin dipteki yoğunluk artışı ve kayna-
ma sensörlerle takip edilebilmektedir. Aynı sensörler belenen 
kaynama suyu miktarını da kontrol etmektedir. Tankın dibine 
yerleştirilmiş konik bir teknede klasifiye edilmiş malzeme kıs-
men susuzlandırılarak (thickener’lerda olduğu gibi) masalara 
gönderilmektedir. Bu cihazların benzerlerinin henüz imal edil-
memiş olması şaşırtıcıdır.

Zenginleştirme
Masa seçimi ve işletilmesi özen isteyen bir iştir. İşletilen cevher 
tenörlerinin %6 Cr2O3 civarına düşmesi nedeniyle zenginleştir-
me için masalar tek alternatif olmaya başlamıştır. Bu uygula-
manın spiral-masa uygulamasına geçiş yapması beklenmelidir. 
Masalara yük dağıtımı için motorize dağıtıcı kullanılması iyi bir 
uygulamadır. Şlam, masalardaki zenginleştirmenin en büyük 
düşmanıdır. Masalar beslenen malzeme boyutuna göre de-
ğişiklik göstermektedirler (farklı çıta eşik yükseklikleri, yüzey 
malzemesi, strok ve amplitüd). Şlam boyutundaki kromit için 
kullanılan masalar ayrı kategoride masalardır.

Yerli imalat masalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçoğu 
Wilfley masalarının kötü kopyalarıdır. Strok ve Amplitud ayarı 
bir süre sonra işe yaramaz olmaktadır. Üreticiler, masa imala-
tında daha kalite malzeme kullanmaya teşvik edilmelidir. Ucuz 
Çin masa alımları, yerli üreticileri iyi malzeme kullanmakta cay-
dırıcı etki yapmaktadır. Katlı masalar mümkünse kullanılma-
malıdır. 

Kaynak

Türkiye’de Kromit Üretiminde Cevher Zenginleştirmenin 100 
Yılı, Sabri KARAHAN, Maden ve Cevher Hazırlama Y. Mühen-
disi, DAMA Mühendislik Genel Müdürü, Krom Çalıştayı 2018, 
Adana

DOSYA KONUSU: YERLI ÜRETIM MAKINE VE EKIPMAN
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Türk Maden Endüstrisinde Yerli 
Makine ve Ekipman Üreticileri
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan sanayi devrimi 
ile dünyada teknolojik bir yarışın içine giren devletler, insanoğ-
lunun gelişimini ve modern yaşama geçişini oldukça hızlandır-
dılar. Sanayinin gelişmesiyle birlikte kat edilen mesafe dünya 
devletlerini birbirlerine yakınlaştırırken yakalanan bu ivme de 
teknolojik gelişimi hızlandırdı.

Teknolojinin ve sanayinin bu hızlı gelişiminden etkilenen sek-
törlerden bir tanesi de haliyle madencilik sektörü oldu. Ma-
denciliğin çalışma ortamı, doğayla mücadelenin yarattığı güç-
lükler, yer üstünde gelişen teknolojinin yer altında aynı hızda 
ilerlemesine pek olanak vermese de teknolojik anlamda yavaş 
da olsa gelişen madencilik sektörü geriden gelerek güncel 
teknolojilere ayak uydurmayı başardı. Bugün gelinen noktada 
insansız hareket eden dev kamyonları, yine insansız hareket 
eden cevher taşıyan trenleri, yer altında tamamen uzaktan ku-
manda edilebilen makineleri gördükçe bu devrimin madenci-
lik sektörünü de kapsadığını söyleyebiliriz. 

İnovasyonun, endüstri 4.0’ın, uydu ile haberleşmenin her ge-
çen gün daha çok konuşulduğu sektörümüzde gelişen iletişim 
altyapısı ile birlikte dünyanın her yerine ulaşabiliyor ve son tek-
nolojiler hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Hatta ülke olarak en 
yeni teknolojileri takip edip işletmelerde uyguluyoruz. Tüm bu 
teknolojik gelişim, ülkemiz madencilik sektörünün ihtiyacı olan 
makinelerin ülkemizde de üretilmesine imkân verirken üretti-
ğimiz ürünleri dünya pazarına da sunmamıza olanak sağlıyor.

Ülkemizin gelişen teknolojik alt yapısı ile birlikte sanayi üre-
timinde önemli yerlere gelmesinde madencilik sektöründe 
üretilen makine ve ekipmanların da faydaları olduğunu düşü-
nüyor, yakın zamanda madencilik sektörü özelinde yerli üreti-
cilerin önemli başarılara imza attıklarına şahit oluyoruz. 

Madencilik Türkiye dergisi olarak bu sayımızda madencilik 
sektöründe faaliyet gösteren belli başlı yerli makine ve ekip-
man üreticilerini tanıtarak, yaptıkları çalışmaları siz okuyucula-
rımızla paylaşmak üzere bir araya getirdik (Firmalar bu yazıda 
alfabetik sıraya göre yer almışlardır). 

Ant Group
1976 yılından beri, iki kuşaktır, çeşitli 
makine imalatı ve mühendislik konu-

larında hizmet veren şirket, 43 yıllık tecrübesi ile özellikle katı-sıvı ayı-
rımı, çöktürme ve filtrasyon konularında uzmanlaşmıştır. Şirket, son 
15 yıldır da yurt dışında oldukça tanınan bir firma haline gelmiştir. 

Şirket, katı ve sıvı ayırma ekipmanlarından, çöktürme işlemi 
için kullanılan çok çeşitli tip ve ölçülerde tam otomatik koyu-

laştırıcılara (tikiner) kadar birçok ürün imal etmektedir. Ürün 
yelpazesinde çeşitli filtreler de bulunan şirket, vakum tambur 
ve vakum disk filtreler, pres filtreler, basınçlı tüp, basınçlı cila, 
basınçlı mum filtreler, belt pres filtreler, vakum belt filtreler 
gibi filtrasyon konusunda en çok kullanılan filtre tiplerini çeşitli 
kapasite ve ölçülere uygun şekilde imal etmektedir.

Ant Group, seri üretim yapmayıp, proje bazlı çalıştığından yıl-
lık üretim rakamları değişiklik göstermektedir. Yatırım olduğu 
sürece üretimi sürekli artan şirketin verdiği bilgiye göre 2018 
yılında üretim 2017 yılına göre 3 katın üzerinde bir artış göste-
rirken 2019 yılı ise 2018 yılı ile aynı çizgide gitmiştir. Firma 2020 
yılında ise 2019 yılına göre üretiminin en az yüzde 50 artacağı-
nı ön görmektedir. 

2018 ve 2019 yıllarında şirketin üretiminin yaklaşık yüzde 
85’i ihracat olarak gerçekleşirken yıllık üretimlerin 3 kat gibi 
büyük bir oranla artmasının en büyük sebebi de belirtilen ih-
racat miktarlarıdır. Şirketin yurt dışındaki referansları ve bili-
nirliği her geçen gün artmakta bu artışa paralel olarak ihra-
cat ve üretim rakamları da yükselmektedir. Firmanın ihracat 
gerçekleştirdiği ülkeler genellikle Avrupa, Balkan, Orta Asya 
ve Orta Afrika ülkeleridir. Şirket, 2020 yılı içinde üretiminin 
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yüzde 80-90’lık kısmını yine ihracat olarak gerçekleştirmeyi 
ön görmektedir. 

Şirketin üretimde öncelikli hedefi, artan ihtiyaca göre daha 
yüksek kapasiteli ekipmanlar tasarlamak ve imal etmektir. Ül-
kemizde üretilen 2x2 plaka büyüklüğündeki ilk pres filtreler, 
Ant Group tarafından imal edilmiştir. Firma son 2 sene içeri-
sinde bu üründen 14 adet üretip, 13’ünü ihraç etmiştir. Hali 
hazırda siparişi alınmış ve 2020 yılında teslim edilmek üzere 
bu ölçüdeki filtrelerden (2x2) 14 adet daha imal edilecektir. Fa-
kat suyun gittikçe değerlendiği dünyamızda filtrelerde ihtiyaç 
duyulan kapasitelerin artması nedeni ile talepler bu yönde ol-
maktadır. Dolayısı ile Ant Group’a ait Ar-Ge ve tasarım ekipleri, 
bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Barkom Grup 
Firma 1987 yılında Ankara’da faali-
yetlerine başladı. Kurulduğu günden 
bugüne sürekli büyüyen şirket 2012 

yılında, 5.600 metrekarelik (üretim, depo ve ofis alanları bulu-
nan) kullanım alanına sahip kendi fabrikasına taşındı. Şirketin 
Ankara merkez ofisinin yanı sıra İstanbul ve İzmir’de de şubeleri 
bulunmaktadır.

Madencilik ve inşaat sektöründe sondaj makine ve ekipman-
ları imalatı ve tedarikinde 30 yıllık tecrübeye sahip olan şirket, 
her zaman mevcut en son teknolojiyi, en yüksek kalitede mal-
zemeyi kullanarak üretmeyi kendine misyon edinmiştir. Bar-
kom Grup, müşterilerinden aldığı geri bildirimlerle piyasanın 
ihtiyaçlarını takip ederek satış öncesi ve sonrası teknik destek 
hizmeti sunarak ekipman tedarikinde kaliteli hizmet sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Şirket, üretim tesisinde imal ettiği makineler ile konusunda Tür-
kiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahiptir. Firma ayrıca müş-
terilerinden gelen talepler doğrultusunda farklı makine tasa-

rımları yapabilmekte ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
olan sondaj makinelerini üretebilmektedir. Şirket, yüksek ürün 
çeşitliliği sayesinde 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçek-
leştirmekte aynı zamanda zengin stoku ile sondaj makineleri ve 
yedek parça anlamında hızlı bir şekilde müşterilerinin ihtiyaçla-
rını karşılayabilmektedir.

Barkom Grup, kendi ürünlerinin yanı sıra birçok yabancı firma-
nın da Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. 

Şirket üretimde kullandığı bilgi ve iletişim teknolojileri sayesin-
de üretim ve sondaj kapasitesinin arttırılmasına yönelik katkı 
yapmayı amaçlamaktadır.

Barkom Grup aynı zamanda orijinal ürün üreticiliği (OEM) ya-
pan bir firmadır. Yıllar boyunca edinilen tecrübe ve müşterile-
rin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tecrübeli mühendis eki-
bi ile yürüttükleri AR-GE çalışmaları sonucunda, kendi markası 
BULLDRILL® sondaj makinelerini üretmeye başlamıştır. Şirket, 
en son teknolojiyi ve yüksek kaliteli üretimi amaçlarken; pi-
yasanın ihtiyaçlarını takip ederek, Türk Standartlar Enstitü-
sü’nden ATEX yönergelerine uygun olarak ATEX sertifikalı  

BARKOM/BULLDRILL
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ERD Sondaj 
1998 yılından beri sektör içerisinde 
bulunup Türkiye’de uluslararası stan-
dartlarda yer altı ve yer üstü hidrolik 

sondaj makineleri ve yedek parçaların üretimini ve tedarikini 
gerçekleştirmekte olan bir firmadır. 

ERD Sondaj, piyasada bilinen farklı markaların yer altı ve yer 
üstü makinelerinin makine yedekleri ve dişlilerinin üretimini 
gerçekleştirirken morset, distribütör, dişli kutusu, çene, muf, 
dişli, filtre gibi ürünleri de üretmektedir. Ayrıca sondaj ekip-
manlarında karotiyer, karotiyerin tüm iç parçaları, overshot, 
iç tüp başlığı, su başlığı, manevra başlığı, iç tüp anahtarı gibi 
ekipmanların üretimini yaparken emprenye elmas, elmaslı 
portkron, PDC, tij, muhafaza boruları ve sondaj kimyasallarının 
yurtdışından tedarikini de gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’nin ilk ve tek yer altı sondaj makinalarını hali hazırda 
üretmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvik-
leri Genel Müdürlüğünden 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme 
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki” kanun 
kapsamında 06.12.2018 gününden itibaren AR-GE Merkezi 
Belgesi’ne hak kazanmıştır.

Firma, ÜR-GE çalışmaları ile marka tescilli BULLDRILL sondaj 
makinelerini üretirken 2016 yılı başında ise arazi şartlarında ça-
lışabilen, askeri lojistik aşamalarında kullanması amaçlanarak; 
“Çok Amaçlı Zırhlı-Paletli Lojistik Askeri Araçlarını” üretmiştir.

Firmanın sektördeki tecrübesi ve müşterilerine sağlamış ol-
duğu kaliteli ürün yelpazesi kapsamında sunduğu ürünler şu 
şekildedir: Yer altı ve yer üstü sondaj makineleri, mekanik ve 
hidrolik ayak frenleri, sondaj makine ve yedek parçaları, sondaj 
tijleri ve muhafaza boruları, karotiyerler, zemin etüt ekipman-
ları, vidye ürünler.

Şirketin ürünlerinden bazılarının yıllık üretim miktarları ise aşa-
ğıdaki gibidir:

Karotiyer: 3540 adet/yıl 141600 kg/yıl
Sondaj Muhafaza Borusu: 17700 adet/yıl 531000 kg/yıl 
Sondaj Tiji: 22420 adet/yıl 482030 kg/yıl 
Sondaj Ekipmanları ve yedekleri (Karotiyer parçaları): 392000 
kg/yıl
Sondaj Yardımcı Makinaları: 60 adet/yıl
Sondaj Yardımcı Makinaları Yedek Parçaları: 13145 kg/yıl
Karotlu Sondaj Makinaları: 50 adet/yıl

Gürcistan, Kolombiya, S. Arabistan, İran, Sırbistan, Sudan, 
Azerbaycan ve Arnavutluk’a 2017 yılında şirketin toplam ih-
racatının %90’ı, 2018 yılında %95’i gerçekleştirilirken belirsiz 
dönemlerde ihracat yapılan diğer ülkeler ise İngiltere, Katar, 
Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Singapur, Barbados, Avust-
ralya, Kamboçya, Malta, Senegal, Libya, Hindistan, Güney 
Kore, Myanmar, Lübnan, ABD, Yemen, Romanya, Umman, 
Burkina Faso, Kosova, Kuveyt, Etiyopya, Makedonya, Kırgızis-
tan, BAE, Güney Afrika, İsrail, Bangladeş, Belize, Ürdün, Ruan-
da, İskoçya, Yeni Zelanda, Rusya, Belçika, Mısır, Filipinler olup 
ihracat yapılan bu toplam 39 ülkeye 2017 yılında yaklaşık %10 
oranında, 2018 yılında ise yaklaşık %5’in altında ihracat ger-
çekleştirilmiştir.

BARKOM/BULLDRILL

ERD SONDAJ
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pompaları, hidrolik çamur pompaları, dalgıç pompalar (drenaj 
pompaları), dozaj pompaları, polielektrolit hazırlama üniteleri, 
kompakt arıtma tesisleri, ters ozmoz sistemleri (Reverse osmo-
sis), maden sığınma odaları, hiperbarik oksijen kabinleri.

İhracata önem veren bir firma olan KETMAK, özellikle ülkemiz-
deki ekonomik gelişmelerden sonra yurtdışına daha da ağırlık 
vermeye başlamış, bu bağlamda yurtdışı fuar katılımlarını art-
tırmıştır. Bugüne kadar 31 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin 
düzenli olarak ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ve bölgeler ara-
sında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya bölgesi, Balkan ülkeleri ve 
İngiltere önde gelmektedir. İhracat ayağını da aktif tutmak için 
şirketin; Bulgaristan, Cezayir, Ürdün, İran, Filistin, Rusya, Suudi 
Arabistan, Tunus, Fas, Umman’da temsilcilikleri bulunmaktadır. 

Firmanın bugüne kadar çalıştığı ülkeler ise şu şekildedir: Arna-
vutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan, Tunus, 
Cezayir, Fas, Mısır, Etiyopya, Almanya, Yunanistan, Ürdün, İtal-
ya, İran, Irak, Kazakistan, Lübnan, Libya, Hollanda, Nijerya, Filis-
tin, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Sudan, İngiltere, 
Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan.

Kendisini çağın gerektirdiklerini yakından takip ederek uygula-
yan ve çok hızlı aksiyon alan bir firma olarak tanımlayan şirket, bu 
bağlamda üretimde dijitalleşme adımı olarak, robotik kaynak ma-
kinesini faaliyete geçirmiş, bu sayede hem üretim hızını ve kalite-
sini arttırmış hem de olası insan kaynaklı hata riskini minimuma 
indirmiştir. Şirket ayrıca KETPOL filtre bezi atölyesine lazer kesim 
makinesi kurarak o kategoride de standartlarını yükseltmiştir. 

MEKA Global
1987 yılında Ankara’da kurul-
muştur. Meka Global, hazır 

beton ve kırma taş endüstrileri için makine üreten ve aynı 
zamanda bu makinelerin kullanıldığı kırma-boyutlandırma 
tesislerini kuran yerli sermayeli bir Türk şirketidir. Ankara ve 
Eskişehir’deki Organize Sanayi Bölgelerinde kurulu toplam 
75.000 m2 büyüklüğünde 4 üretim tesisinde, 30’u mühendis, 
300’ün üzerinde çalışanı bulunan MEKA, yüzde 90 yerli girdi 
ile ürettiğinin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç eden, dünya pazar-
larında kabul görmüş uluslararası bir markadır. Şirket Türkiye 
ofisinin dışında Rusya, Cezayir ve Kanada’daki ofisleri ve 5 
kıtaya yayılmış bayi ve servis ağı ile güçlü bir pazarlama-ileti-
şim ağı ve altyapısına sahiptir.

Yer altı ve yer üstü hidrolik sondaj makinaları kategorisinde 50 
metreden 2500 metreye kadar farklı kapasitelerde, çeşitli şase 
ve boyutlarda 14 farklı modelin üretimini gerçekleştiren ERD 
Sondaj, müşterilerinin ihtiyacına bağlı olarak özel üretimler de 
yapabilmektedir. 

Şirket yılda ortalama 20-25 adet yer altı ve yerüstü makine 
üretirken bugüne kadar Sudan, Azerbaycan, Finlandiya, Rusya, 
Cezayir, Kazakistan, Özbekistan, Norveç ve yakın zamanda da 
İsveç’e ihracat gerçekleştirmiştir.

ERD Sondaj, Orta Asya, İskandinav ülkeleri, Rusya ve Dubai’de-
ki bayilik ağlarının gelişmesiyle beraber üretim hattını yıllık 
ortalama 45 makineye çıkarmak istemekte sondaj ekipmanları 
konusundaki yüksek kalite ve düşük fiyat politikası ile hizmet 
alanını da dünya pazarına açmayı hedeflemektedir.

KETMAK Makine
Levent Ketenci tarafından 1997 
yılında kurulan şirket altın, bakır, 

gümüş, krom, manyezit, mermer, granit, seramik, agrega, kum, 
kömür, feldspat ve diğer maden tesislerinde atık suların arıtılması 
ve maden zenginleştirilmesi ile ilgili çalışmalarda kullanılan ma-
kine ve ekipmanların imalatı konusunda faaliyet göstermektedir. 

22 yıllık geçmişe sahip olan KETMAK, başta madencilik sektörü 
olmak üzere endüstriyel arıtma-geri dönüşüm sistemleri ala-
nında yurt içi ve yurt dışında 1200'ün üzerinde projeye imza 
atmıştır. Bugün, dünyanın 30 farklı ülkesinde KETMAK’ın kur-
muş olduğu tesisleri görmek mümkündür. 

KETMAK’ın kurduğu tesislere lojistik destek sağlamak amacıyla 
KETMAK Grup Şirketleri çatısı altında 2011 yılında KETPOL Arıt-
ma Kimyasalları firması kurulmuştur. KETPOL, arıtma sistem-
lerinde hayati öneme sahip olan arıtma kimyasalları ve filtre 
bezleri konusunda hizmet vermektedir.

Şirket ayrıca 2019 yılında Kazakistan ve Rusya bölgesindeki 
sektörel potansiyel nedeniyle Kazakistan’da Ketmak-Kz şirke-
tini de faaliyete geçirmiştir.

Şirketin imalatını yaptığı ana ürün grupları şunlardır: Filtrep-
resler, pan filtre, tikiner ve tikiner redüktörleri, sedimantas-
yon tankları, pnömatik bıçaklı vana grupları, santrifüj çamur 

KETMAK
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Şirketin tesislerinde müşterilerinin talepleri doğrultusunda ka-
pasitelerine bağlı olarak ürettiği makine ve ekipmanlar şunlar-
dır: Kırıcı ve elek öncesi besleyiciler, değişik boyut ve kapasite-
de çeneli, darbeli, dik milli, konik kırıcılar, değişik tip ve boyutta 
eğimli ve yatay elekler, yıkama tambur ve helezonları, paletli 
mobil kırıcılar, kompakt kum üniteleri, siklon ve susuzlandırma 
elekleri, mobil kırma boyutlandırma üniteleri.

MEKA yılda yaklaşık 200 adet tam donanımlı beton santrali, 
kırma boyutlandırma tesisleri için 350 adet farklı ekipman, 50 
adet komple kırma boyutlandırma tesisi üretmektedir.

Şirket 5 kıtada 90’nın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. İh-
racat yapılan ülkeler; firmanın kendi yapılanması olan “MEKA 
Rusya” ile Rusya, kendi ofisleriyle İngiltere, Ortadoğu ve tüm 
körfez ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Yeni Ze-
landa, Cezayir ve tüm Afrika ülkeleridir.

MEKA kırma boyutlandırma ve maden makinaları üzerindeki 
çalışmalarına son 5 yıldır başlamış olup şu an AR-GE çalışmaları 
yapılmış makinelerin prototiplerini üretmiş, testlerini bitirmiş-
tir. Firma bu ürünleri ile önceden pazarladığı ürünlerin ve za-
ten yakın olan müşteri portföyünün yardımı ile dünya kırma taş 
ve madencilik pazarına hızlı bir giriş gerçekleştirmiştir. Şirketin 
hedefi, tüm dünya pazarlarında kısa sürede çok yol almaktır. 

SAES 
Firma 1992 yılında kurulmuş 
olup, “Kırma/Eleme“ tesis, ma-

kine ve ekipmanlarına odaklanmıştır. Günümüzde 32 ül-
kede 300’den fazla kurulu tesisi ile global bir firma haline 
gelmiştir.

Kendi üretimi olan, yurtiçinde ve dışında faaliyet gösteren 
5.000’den fazla makine ve ekipman ile zengin bir saha, ocak 
tipi ve malzemesi, proses ve sektör tecrübesine sahip olan 
SAES, üretimine uzman mühendis ve teknik personelleri ile 
Gebze fabrikasında devam etmektir. 

SAES’in 27 yıldır çözüm ortağı olarak beraber çalıştığı fir-
maların ve sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
geliştirdiği makine ve ekipmanlar; madencilik, agrega ve 
çimento gibi çeşitli sektörlerde kırılganlığı en yüksek olan 
kayaçlardan, en sert ve aşındırıcı kayaçlara kadar çok çeşitli 
malzemelerin kırımında ve boyutlandırılmasında kullanıl-
maktadır. Şirketin sunduğu ürünler, kırma proseslerinin ihti-
yaçlarına cevap verebilmek adına primer, sekonder ve tersi-
yer darbeli kırıcıları, çeneli kırıcıları, dik milli kırıcıları, eleme 
proseslerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına eğimli 
ve yatay elekleri, besleme proseslerinin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için paletli, titreşimli, vargel ve wobbler besleyi-
cileri, nihai ürün temizliği için havalı ayırıcıları, yıkama pro-
seslerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yıkama tam-
buru, yıkama mikseri, helezonları ve susuzlandırma eleklerini 
kapsamaktadır.

SAES, makinenin  üretimi, yedek parça ve servis kategorilerini 
kapsayan yıllık bütçesi yıllar içinde,  genel olarak yurt içi ve yurt 
dışı olmak şartıyla yüzde 50/50 şeklinde dağılmakla birlikte bu 
oran günümüzde yurt dışı gelirlerinin artması ile yüzde 65 
mertebelerine kadar yükselmiştir. 

MEKA SAES

MEKA

SAES
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SAES, globalleşen dünya ile oluşan realitenin farkında olup, or-
ganizasyonunu bu doğrultuda oluşturmaktadır. Avrupa, Asya 
ve Afrika şirketin başlıca ihraç bölgeleri olup Rusya, Cezayir, 
Ukrayna, İtalya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Umman, 
Panama, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Irak, Burkina Faso, 
Kenya, Tanzanya, Nijerya, Tunus, Mısır, Libya, Gana, Afganistan, 
Ermenistan, Dubai, Etiyopya, Fransa, Kosova, Kuveyt, Fas, Ru-
anda, Sudi Arabistan, Arnavutluk ve Azerbaycan şirketin yoğun 
olarak ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında bulunmaktadır.

Sürekli gelişim firmanın ilkesi olurken üretim kapasitesinin ve 
alanın artırılması, makine ve ekipman çeşitliliğinin, sektör ve 
müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha da geniş-
letilmesi öncelikli hedefleri arasındadır. Bu bağlamda gerçekleş-
tirdiği AR-GE çalışmaları sayesinde müşterilerine besleme prob-
lemleri ve nihai ürün temizliği konusunda alternatif çözümler 
oluşturarak, karlılıkları üzerinde pozitif etki yaratmaktadır.

Talpa Makine
İzmir Atatürk Organize Sanayii 
Merkezi’nde şirkete ait 5000 m2 

büyüklüğündeki fabrikasında faaliyet göstermektedir. Bakım 
firması olarak başladığı serüvenine 2012 yılında devlet desteği 
ile AR-GE çalışmasını da ekleyen şirket, kendi üretimi Talpa se-
risi iş makinaları ile yoluna devam etmektedir. 

Yerli ‘Talpa’ markasıyla yer altı maden ve tünel şirketlerine yö-
nelik iş makinaları üretimi yapan şirket, bu tür iş makinalarının 
yerli üretiminde Türkiye’de bir ilk olurken Talpa’nın üretime 
başlamasından önce ülkemizde bu gruptaki yer altı ekipman 
ihtiyacının tamamı ithal makinalar ile sağlanmaktaydı.

Talpa iş makinaları serisinde, çeşitli ebatlarda yükleyici ve 
kamyonlar mevcuttur. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 
pek çok maden şirketinde faaliyet gösteren Talpa marka ma-
kineler 2017 yılı başından itibaren yurt dışına da ihraç edil-
meye başlanmıştır.

Şirketin ürün grubunda yer altı galerilerine yönelik yükleyici 
ve kamyonlar yer alırken, farklı ebat ve kapasitelerde üretilen 
makineler ile müşterilerin değişen ebatlardaki galerilerindeki 
ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. Firma, kısa ve orta vadede, 
ekonomik olarak işletilebilmesi mümkün tüm yer altı maden-

lerinin ve tünel firmalarının ihtiyaçlarına cevap vermek amacı 
ile ürün gamını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Talpa Makina çatısı altında seri üretimi gerçekleştirilen yükleyi-
cilerin; dizel grupta üç farklı modelde, bataryalı grupta ise tek 
model olmak üzere toplamda dört farklı modellik bir ürün yel-
pazesi bulunmaktadır. Kamyon kategorisinde ise dizel olarak 
iki farklı model alternatifi mevcuttur. 

Dizel yükleyici grubunun en küçüğü LH-112; 1200 mm eni, 0,75 
m3 kova hacmi ile dar kesitler için ideal bir makinadır. Bir di-
ğer model olan LH-217 ise ortalama 3x3 m galeriler için dizayn 
edilmiş olup 1,7 m3 kova kapasitesine sahip iken, dizel grubun 
şimdilik en büyük yükleyicisi olan LH-320 3,5x3,5 m galerilerde 
çalışabilmektedir. Bu makina 3 m3 kova kapasitesi ile Türkiye’de 
üretilmekte olan en büyük yerli yer altı yükleyicisidir. 

LE-110 ise en dar ve en zor koşullar için dizayn edilmiş bir ma-
kine olup, Türkiye’de ilk defa üretilen ve tamamen bataryalı 
sistemi sayesinde yer altındaki havayı kirletmeden mekanize 
madenciliğin önünü açmaktadır. Tüm grubun en küçük maki-
nası olan LE-110’un 0,35 ve 0,50 m3 olmak üzere iki farklı kova 
alternatifi mevcuttur. 

Şirket ayrıca 23-26 Ekim 2019 tarihileri arsında İzmir’de düzen-
lenecek Minex Fuarı’nda SST-5 kamyonunu tanıtmayı planla-
maktadır. Yurtiçi pazara yönelik üretilen 5 ton kapasiteli bu 
makine, dar kesitli tünel galerilerinde kullanıma uygun, per-
formans/fiyat oranı yüksek, nokta dönüş özelliği ile çevik ve 
madencilik uygulamalarında kullanılabilecek profesyonel bir 
ağır hizmet tipi taşıyıcı ihtiyacına cevap vermek amacı ile üre-
tilmiştir. Şirket, SST-5 modeli ile küçük ve orta ölçekli yer altı 
madenlerinde taşıma verimini artırmayı ve operasyon sürekli-
liğini sağlamayı hedeflemektedir.

Şirketin yıllık üretim kapasitesi, üretilecek makinenin de mo-
deline bağlı olarak yıllık ortalama 100 adettir. Şirket tarafından 
her ocağın kendine özgü şartlarına ve müşterinin isteklerine 
bağlı olarak, sipariş odaklı üretim yapılabilmektedir. Şirket 
ayrıca bir makine üreticisi olarak, zengin ana parça stokları ve 
standart üretimleri ile minimum termin süresinde, maksimum 
müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

İhracata 2017 yılı itibariyle başlarken şirket ilk satıştan bugüne 
kadar birçok komşu ülkeye, özellikle Güney Amerika pazarına,  TALPA MAKİNA

TALPA MAKİNA
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Yakın coğrafyaya ihracat gerçekleştiren şirketin son ihracat 
gerçekleştirdiği ülkeler ise Arnavutluk ve Suudi Arabistan ola-
rak dikkat çekmektedir.

Şirketin gelecek hedeflerinin arasında, dünyada önemli bir pa-
zar payına sahip olmak ve 1MW gücünden daha büyük ürünle-
ri, ürün yelpazesine katmak yer almaktadır.

Tüfekçioğlu 
Abdülkadir Tüfekçioğlu tarafın-
dan 1954 yılında kurulan firma, 
cevher zenginleştirme makinaları 

ve yedek parçaları, öğütmede kullanılan değirmenlerin kauçuk 
astar kaplamaları ile maden, cam-seramik ve agrega sektörleri-
ne hizmet sunmaktadır. 

Tüfekçioğlu, 2014 senesinde anahtar teslim flotasyon tesisi 
kurma kapasitesine ulaşmıştır. Şirket maden işletme tesisleri 
içinde en önemli makinalardan birisi olan “tank selülleri” için 
üniversite ve Tübitak iş birliği ile Ar-Ge çalışmaları yürütmüş ve 
patent almıştır. Aynı şekilde Tüfekçioğlu’nun kendi tasarladığı 
yeni tip çamur pompası için de patenti bulunmaktadır. Hidro-
siklonlar, vanalar, kil açma tankları, eski tip flotasyon selülleri 
(DR ve SUB-A Selüller) ve bunların tüm yedek parçaları şirketin 
üretim portföyü içinde yer almaktadır. Ayrıca firma, değirmen 
astarları imalatı ve bunların montajını en kısa ve kolay şekilde 
yapıyor olmanın gururunu yaşamaktadır. 

ihracat gerçekleştirdi. Talpa Makina, bir Türk firması olarak girdiği 
her pazarda ürünlerinin dayanıklılığı ve performansı ile müşte-
rilerini memnun ederek kendi reklamını yapmış ve pazar payını 
her geçen yıl arttırmıştır. Şirketin 2019 yılı içerisinde gerçekleş-
tirdiği satışların büyük bölümünü de ihracatlar oluşturmaktadır.

Şirket, mevcut kapasite yatırımlarını geçtiğimiz yıl tamamlamış 
olup, hali hazırda aktif olan pazarlara yönelik kapasitesinin ye-
terli olduğunu düşünmektedir. Firmanın bundan sonraki he-
defi ise yeni pazarlara yapılacak ihracatlar ile büyümektir.

Teknima 
2007 yılından itibaren özgün ta-

sarımları ile yerli imalat konularında büyük başarı göstermeye de-
vam ederken Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında 
alt yapısını da güçlendirmeyi sürdürmektedir. Yoğun yazılım yatı-
rımı ve durmaksızın süren AR-GE faaliyetleri ile kullanıcılara sun-
duğu hizmetleri arttırarak sürdüren şirket, her yıl katıldığı ulusal 
ve uluslararası fuarlar ile yeni tasarım ve ürünlerini kullanıcılar ile 
buluşturmaktadır. Şirketin amacı, Teknima adını bir dünya markası 
yaparak, tasarım ve üretim gücünü tüm dünyaya duyurmaktır.

Firma, ana havalandırma sistemleri, tali havalandırma fanları 
ve panoları, pnömatik fanlar, ATEX sertifikalı fanlar, marka ay-
rımı olmadan fan bakımları konularında hizmet vermektedir. 
Ana havalandırma sistemleri içerisinde fan, elektrik kontrol 
panosu, damper, susturucu, difizör, galeri bağlantı odaları gibi 
makine ve ekipmanları içermektedir. Ayrıca bunların yanı sıra 
uzaktan kontrol ve takip sistemlerinin tasarım ve üretimini 
yapmaktadır. Bu PLC sistemleri ile madenin istenilen noktasın-
dan fan sürekli takip edilip kontrolü sağlanmaktadır. Maden 
kapıları ve isteğe özel tasarlanan kablo toplama makineleri de 
şirketin faaliyet gösterdiği konular arasındadır. 

Şirketin diğer bir ürün konusu da tahkimat ürünleridir. Teknima 
markalı tamamen yerli tasarım split setler, sahalarda büyük bir ba-
şarı ile uygulanmaktadır. Ayrıca maden sahalarının ihtiyaçlarına 
yönelik muhtelif çelik konstrüksiyon imalatları da bulunmaktadır. 

Teknima, yıllık üretim performansıyla aksiyel fanlarda pazar li-
derliğini sürdürmektedir. Split setlerde ise yakın bir gelecekte 
pazar lideri olmayı hedeflemektedir.

TEKNİMA

TEKNİMA

TÜFEKÇİOĞLU
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Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Fas, Tunus, İtalya, Almanya, Bul-
garistan, Ukrayna, Romanya, Yunanistan, S. Arabistan'a ihracat 
geçekleştiren Tüfekçioğlu’nun gelecek hedefi, cevher zengin-
leştirme proses makinalarını global düzeyde rekabete uygun 
standartlarla ve özgün tasarımlarla üretmeyi sürdürerek mar-
kanın küresel imajını güçlendirmektir. 

Yılmaz Proses 
Teknolojileri (YPT)
Yılmaz Proses Teknolojileri (YPT), 
2012 yılı Ağustos ayında lokal mü-

hendislik firmalarının proses bilgisi eksikliğinden kaynaklanan 
açığı doldurmak üzere faaliyetine başlarken cevher hazırlama 
ve hidrometalurji konularında mühendislik ve ekipman tedari-
ği yapmak üzere kuruldu.

Şirketin ortakları ve ekibi bugüne kadar cevher hazırlama 
sektöründe çok sayıda proje içerisinde yer alırken madencilik 
sektöründe proje tasarımı, mühendislik, ekipman tasarımı ve 
uygulamalarında 19 yıllık bir tecrübeye sahiptir.

Firmanın çekirdek personeli, bu projelerde uluslararası uzman-
larla birlikte çalışarak süreç içerisinde kendilerini yetiştirmiş 
mühendislerden oluşmaktadır.

Şirket; mühendislik, ekipman tedariki hizmetleri yanında; bu 
ekipman ve tesisleri bizzat çalıştırıp hizmete alma, olası prob-
lemleri çözme konularında faaliyet göstermekte, maden sek-
töründe önemli girdi ve hizmetleri sağlayan bazı uluslararası 
kuruluşların temsilciliğini yürütmekte ve bu kuruluşlarla ortak 
projeler yapmaktadır.

Firma iki ana iş kolunda yukarda belirtilen sektörlerde hizmet 
vermektedir:

1.Mühendislik: Temel ve detay mühendislik, EPC, EPCM, tasa-
rım-tedarik, tasarım-kurulum ve anahtar teslim projeler.
2.Ekipman Tasarımı ve Üretimi: Ağır hizmet madencilik şartla-
rında çalışabilecek özellikte olmak üzere aşağıdaki ekipmanlar 
üretim programında bulunmaktadır.

• Hidrometalurji "ADR" tesis ekipmanları (CIC, CIL, CIP, Merill 
Crowe, SART, DETOX, Civa uzaklaştırma sistemleri)

• Paletli besleyiciler
• Ağır hizmet maden elekleri; ızgaralı primer elek, kil eleği, 
ürün elekleri, susuzlandırma elekleri
• Çamur/köpük/dik lögar pompaları
• Agglomeratör
• Yıkama tamburu
• Döner teker tahrikli çubuklu ve bilyalı değirmenler
• Tikiner; " Highrate/ Highcompration" tip hidrolik tork kont-
rollü tikinerler.
• Lamelli çakeltici
• Flotasyon tesisi ekipmanları ve kontrol sistemleri
• Spiral susuzlaştırıcı ve seperatörler

Firmanın gelirlerinin %60’ı ihracattan sağlanırken %40’ı iç pa-
zara yapılan satışlardan sağlanmaktadır. Şirket gerçekleştirdiği 
projelerle dünyada birçok noktaya ulaşırken madencilik sektö-
ründe çok önemli şirketlerle, çok önemli projelere imza atmış-
tır. Şirketin 6 kıtada da çalışan makinaları mevcuttur. Şirketin 
hali hazırda ekipmanlarının çalıştığı yani ihracat gerçekleştir-
diği bazı ülkeler şunlardır: ABD, Avustralya, Dominik Cumhu-
riyeti, Azerbaycan, Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, 
Gana, Kazakistan, Kırgızistan.

YPT, bugüne kadar yaptığı çalışmaların yanında gelecekte de 
daha fazla Ar-Ge faaliyeti ile beraber, servis ve çevre dostu ta-
sarımlar ve daha yüksek "emre amade" tesis tasarımları ile sek-
töre hizmet vermeyi hedeflemektedir. 

TÜFEKÇİOĞLU
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DOSYA KONUSU: YERLI ÜRETIM MAKINE VE EKIPMAN

Türkiye’nin Flotasyon Teknolojisi 
ve Yerli Flotasyon Hücresi Üretimi

Flotasyon teknolojisinin keşfi ve küresel madencilik sektörüne etkisinin
 incelendiği bu makalede flotasyon teknolojilerinin tarihsel gelişimi, 

bilgisayar işlem kapasitelerinin ve elektronik sensör teknolojilerinin gelişimi ile 
flotasyon hücrelerinin hidrodinamik yapısının gerçekçi akışkan dinamiği 

yaklaşımları ile hesaplanarak modellenmesi incelendi. Ayrıca Türkiye’deki 
flotasyon teknolojisinin gelişimi, yerli flotasyon hücresi üretimine 

ayrıntılı olarak değinilmektedir. 

Giriş
Flotasyon teknolojilerinin keşfin-
den önce baz metal ayrıştırma 
işlemleri el yordamıyla ya da jig, 

sallantılı masa ve buna benzer makineler kullanılarak gerçek-
leştirilmekteydi. Günümüzde bu yöntemler kullanılarak yeterli 
miktarda ürünü uygun maliyetlerde üretmek mümkün olma-
maktadır. Flotasyon teknolojileri milyarlarca tonluk baz metal 
cevherinin işlenmesini mümkün kılmış ve dolaylı yoldan en-
düstriyel gelişime katkı sağlamıştır.

Elektrik motorların üretiminde kullanılan önemli bir metal 
olan bakır, belki de endüstriyel gelişimi en iyi örnekleyen me-
tallerden birisidir. Sanayileşme sürecinde elektrik motorların 
kullanımındaki artış bakır üretimini desteklemiş ve güncel 
tekniklere göre daha verimsiz olan ve ağır iş gücü gerektiren 
tekniklerin yerine yüksek kapasiteli, mekanize cevher işleme 
tekniklerinin icat edilmesinin önünü açmıştır.

Aşağıdaki tabloda 20. yüzyılın başında flotasyonun icadı ile küresel 
bakır üretimin ve kişi başı tüketiminin hızla arttığı görülmektedir. 

Yıl 1900 1925 1950 1975 2000 2017

Bakır Metali Üretimi (Mt) 0,5 1,5 2,3 6,7 12,9 19,7

Dünya Nüfusu (Milyar) 1,6 1,9 2,6 4,1 6,1 7,5

Kişi Başına Düşen Tüketim (kg) 312 783 885 1.640 2.100 2.610

Tablo 1. Küresel bakır üretimi ve kişi başına düşen bakır tüketim miktarı

Flotasyonun keşfi ve gelişiminin madencilik sektörü üzerinde-
ki etkisi şu şekilde özetlenebilir:

a) 630 m3 kapasiteli büyük tank hücreleri sayesinde günlük 
cevher işleme kapasitesi 150 bin tonun üzerine çıktı.

b) Maliyetler “ekonomik” olarak değerlendirilecek seviyelere 
geriledi. 

c) Tam otomatik tesisler kullanımı işletme maliyetlerini azalttı 
ve flotasyon performansını arttırdı. Maliyetlerin azalması ile li-
mit tenörlerde (cut off grades) de düşüş görüldü.

d) Dünyadaki baz metal kaynaklarında artış görüldü. Örneğin 
1970-2016 yılları arasında üretilen 500 milyon ton bakır metali-
ne rağmen 1970 yılında 1,6 milyar ton olan bakır kaynaklarının 
(280 milyon ton bakır metali), 2016 yılında 2,1 milyar tona (720 
milyon ton bakır metali) yükseldiği görülmektedir.

Flotasyon Teknolojisinin Dünü ve Bugünü
Geçmiş Uygulamalar
Flotasyon teknolojisinin doğuşunu anlatan en güzel kaynak 
“Flotasyonun Tarihi (History of Flotation)” isimli kitaptır.

“Mineral Separation Company of England”ın 1911 yılında 
Avustralya’nın BHP Kurşun ve Çinko Konsantratörü için üre-
tilen Sub-A tipi flotasyon makinelerini tanıtması, köpüklü flo-
tasyonun yeni bir teknoloji olarak güçlü bir başlangıç yaptığı-
nın göstergesi olarak değerlendirilebilir. O zamandan 1960’lı 
yıllara kadar bu makine flotasyon tesislerindeki en önemli 
cihaz haline geldi.

Flotasyon teknolojisinin 1970 yılına kadarki ilk 50 yıllık dö-
neminde mekanik hücre tasarımları, tecrübe ve geometrik 
benzerlikler temel alınarak tasarlanırken ölçeklendirme 
için ise “hava akım katsayısını” içeren çeşitli ampirik denk-
lemler kullanılmaktaydı. Bu dönemde hücre hacimleri ge-
nellikle tek haneli rakamlardan oluşurken sayıları ise rahat-
lıkla çift haneli rakamlara ulaşmaktaydı. Literatürde “hava 
akım katsayısı”, hava akımı ve teorik pompalama miktarı 
arasındaki bir oran olarak ifade edilmekte ve bu değer 0,01 
ile 0,25 arasında değişiklik göstermektedir. N =Q/(n*D3) 
olarak ifade edilen eşitlikte Q hava akım miktarını n*D3 ise 
pompalama miktarını ifade etmektedir.

Güncel Durum
Geçen yıllar içerisinde flotasyon teknolojisinin ve kullanılan 
ekipmanların gelişmesi ile sektörde birçok değişikliklerle kar-
şılaşılmıştır. Bu süreçte görülen en önemli değişikler şu şekilde 
özetlenebilir: 

a) Flotasyon hücrelerinin hacimlerinin artarak 600 metrekü-
pün üzerine çıktığı bilinmektedir. Günümüzde bu hücrele-
rin ulaşabileceği üst limitleri kestirmek zordur. Bu kapasite 
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Şekil 1. Flotasyon hücre hacimlerindeki artış ve yüksek kapasiteli bilgisayara ulaşmanın sürekli düşen maliyeti arasındaki ilişki

artışının temel nedeni olarak güçlü bilgi-
sayarların kütle korunumu, momentum ve 
türbülans denklem çözümlerine dayanan 
CFD (Computational fluid dynamics) mo-
delinde yer alan karmaşık matematiksel 
denklemlerin çözülmesini kolaylaştırması 
olarak gösterilmektedir. Şekil 1. de görü-
leceği üzere bilgisayarların işlem kapasi-
tesindeki artış hücre tasarımı ve boyut-
landırılmasında önemli bir rol oynamış ve 
yüksek duyarlılık sağlanmasına yardımcı 
olmuştur. Bilgisayar ile hesaplamanın ma-
liyetinin yıllık bazda yarı yarıya azalmasının 
da sürece önemli ölçüde katkı sağladığı 
görülmektedir.

Şekil 1’de görüldüğü gibi ilk 50 yılda 10 metreküpten küçük 
flotasyon hücreleri uzun zamandır dünyanın farklı yerlerinde 
kullanılmaktaydı. Bu verilerin elde edildiği dönemde büyük öl-
çekli tesislerde hali hazırda 600 metreküpten büyük flotasyon 
hücreleri kullanıldığı bilinmektedir.

b) Flotasyon kimyasalları, flotasyon teknolojisinin gelişmesin-
de önemli bir rol oynamıştır. Teknolojinin gelişmekte olduğu 
ilk dönemlerde odun yağları ve kömürden elde edilen zift, 
kullanılan temel kimyasallar olarak dikkat çekmektedir. Kısa 

süre sonra ise petrol, tekstil ve deri tabaklama gibi sektörlerde 
geliştirilen kimyasallar, flotasyon işlemlerinde de kullanılma-
ya başlandı. 1950’li yıllardan sonra ise minerallerin yüzey kim-
yasının daha iyi anlaşılması, flotasyon kimyasalları pazarının 
doğmasına neden oldu. Bu sayede toplayıcılar, köpürtücüler 
ve bastırıcılar gibi fazla sayıda kimyasal ticari kullanıma uygun 
hale geldi. 

Bugünlerde flotasyon kimyasalları geliştirme çalışmaları çevre-
sel düzenlemelerin getirdiği sınırlamalar çerçevesinde daha  
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az zararlı, çevreye daha duyarlı ürün elde etme amacı güderek 
devam etmektedir.

Günümüzde, birçok alternatifi bulunan flotasyon kimyasal-
larının seçiminin ekonomik olarak önemi oldukça iyi şekilde 
anlaşılmıştır. Geleneksel seçenekler (sülfürlü minerallerde 
ksantat, sülfür dışı flotasyonda ise yağ asidi ve amin kul-
lanımı gibi) hala çok popüler olsa da bu durumun komple 
sistem yaklaşımı ve proses mineralojisi konularındaki bilgi 
eksikliğine dayanan yanlış değerlendirmenin bir sonucu 
olabileceği düşünülmektedir.

Aynı tesis şartlarında, neredeyse aynı cevher tipleri için farkı 
toplayıcıların ve köpürtücülerin kullanılması, aynı şekilde, farklı 
özellikli cevher tipleri için aynı kimyasalların kullanılması, hala 
kafa karışıklığı yaratmaktadır. 

c) Flotasyon uygulamalarında süreci sekteye uğratan olaylar 
kaçınılmazdır ve bu olaylar cevherin yapısının karmaşıklığına 
bağlı olarak sıklıkla görülmektedir.

1970’lere kadar flotasyon devresinden alınan örneklerin ince-
lenmesi uzun zaman alıyordu. Bu nedenle elde edilen sonuç-
lar, sorunları kabul edilebilir süreler içerisinde önlemek açısın-
dan yeterince yardımcı olmuyordu. Sonuçları elde etmenin 
uzun sürmesi, 1975 yılında devreden otomatik örnek alınması 
ve XRF ya da XRA ile hızlıca analiz edilmesiyle sorun çözüldü. 
Günümüzde bu uygulamaya “on-stream analysis” ismi veril-
mektedir. Bu yöntem akış içerisindeki metal içeriğinin anlık 
olarak ölçülmesine ve devredeki tenörün ve elde edilen cevher 
miktarının her birkaç dakikada bir hesaplanmasına imkân ver-
mektedir. O dönemden günümüze kadar “on-stream analysis” 
bilgisayarların işlem kapasitelerinin de sisteme dahil olması ile 
proses kontrolünü operatörün güdümünden kurtararak flotas-
yon teknolojilerinde neredeyse bir devrim yaşanmasına neden 
olmuştur.

Proses kontrol sistemlerinin temel amacı ortaya çıkan sorunla-
ra rağmen performansı istenilen seviyede tutmaktır.

Yıllar içerisinde çevrimiçi ekipmanlarda ve XRF, pülp yyoğun-
luk ölçer tane boyutu ölçer ve debi ölçümü gibi cihaz ve sen-
sörlerde, flotasyon proses anlayışında ve düşük bütçeli bilgisa-
yarlarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Proses kontrolünün ve otomasyonun faydaları şu şekilde özet-
lenebilir: 

1.Verimlilik artışı 
2.Konsantre tenör miktarında ve kazanımında stabilizasyon ya 
da artış 
3.İşletme ve bakım maliyetlerinin minimize edilmesi
4.Enerji tasarrufu ve karbon salınımında azalma
5.Tesis verimliliğinde artış (Kritik parçalarda yaşanacak sorun-
ların kestirimi ve önceden önlenmesi yoluyla)

6.Üründe bileşiminde tutarlılık 
7.Prosesteki su kalitesinin iyileştirilmesi ve atık su miktarının 
minimize edilmesi

Türkiye’de Flotasyon Teknolojileri
Türkiye oldukça çeşitli mineral kaynaklarına ve bor, trona, fels-
pat, kromit, bentonit, perlit, kalsit, mermer ve doğal taşlar gibi 
birçok endüstriyel mineralin dünya çapında olarak nitelendi-
rebilecek miktarda rezervine sahiptir. Ülkemizdeki sülfürlü baz 
metal yatakları fazla olsa da rezerv olarak küçüktür. Buna bağlı 
olarak flotasyon tesislerinin sayısı fazla ancak kapasiteleri, özel-
likle kurşun ve çinko madenlerinde düşüktür.

Türkiye, Cumhuriyetin ilk yılları olan 1930’larda madencilik 
sektörüne büyük önem vermesine rağmen ülkemizin flotas-
yon teknolojileri ile tanışması 40 yıl gecikerek Murgul’daki ba-
kır sülfür flotasyon tesisinin kurulumu ile 1950 yılında gerçek-
leşmiştir. Geçmişte yeni üretim yöntemleri ve teknolojilerinin 
günümüzdeki gibi hızlı yayılmadığı bilinmekte, yeni teknolo-
jilere erişimin onlarca yıllık gecikme ile gerçekleşmesi normal 
karşılanmaktadır.

Türkiye’de Flotasyon Tesisleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin flotasyon teknolojisinin gelişmeye 
başladığı 1923 yıllarında kurulmuş olması hoş bir tesadüftür.    
Türkiye’nin ilk flotasyon tesisi 1950 yılında Murgul Bakır Sülfür 
Madeni için ithal edilmiştir. Daha önce teslim edilmesi gereken 
siparişin 2. Dünya Savaşı nedeniyle gecikmesi ülkenin flotasyon 
teknolojisi ile tanışmasını geciktirmiştir. 

Ülkemizde kurulan ilk tesisten günümüze kadar 49 farklı flotas-
yon tesisi inşa edilmiştir. Bu tesislerin 20 tanesinin kurşun ve 
çinko tesisi olması ülkede bilinen 600 kurşun ve çinko minera-
lizasyonu olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki Pb-Zn 
flotasyon tesislerinden en büyüğü olan ve tasarımı Esan tara-
fından yerli olarak gerçekleştirilen flotasyon tesisi, sahip olduğu 
günlük 5000 ton kapasite ile dünya ölçeğinde bir tesis olarak 
değerlendirilmektedir.

Günümüzde ülkemizde bulunan flotasyon tesis kapasitesi gün-
lük 34.000 ton bakır ve 11.000 ton kurşun-çinko işleme kapasi-
tesine ulaşmıştır.

Daha önce belirtildiği gibi ülkemiz endüstriyel mineral kaynak-
ları bakımından oldukça zengindir. Flotasyon işleminden geçen 
endüstriyel mineraller arasında sodyum-feldspat ve cam kumu 
dikkat çekmektedir. Bu iki mineralin günlük toplam işlem kapa-
sitesi 6.430 tondur. Diğer bir dikkat çekici nokta ise ülkemizde 
bulunan 49 tesisin 32 tanesinin yerel olarak tasarlanıp inşa edil-
miş olmasıdır.

Yerel olarak tasarlanan tesislerin çoğunda ülkemizin flotasyon 
makineleri sektöründe önemli bir yere sahip olan ve yerel ola-
rak üretilen makine ve ekipmanlar ile kullanılmıştır. Tesislerin 
çoğunun yerel olarak tasarlanmasının arkasındaki temel  
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neden proses makine ve ekipmanlarının uluslararası standart-
larda üretilmesinin yanında ekonomik olmasına, yedek parça 
temini ve satış sonrası sunulan hizmetin kalitesi yatmaktadır. 
Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye’de ki flotasyon teknolojisi 
önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir.

Türkiye’de Flotasyon Hücresi Üretimi
Geçtiğimiz 40 yıla kadar  mekanik hücreler sektörde en yay-
gın kullanıma sahipti. Mekanik hücrelerin sektördeki yay-
gınlığı hala devam ederken flotasyon hücreleri üreticileri 
giderek daha büyük hacimli hücreleri  piyasaya sundular. 

Flotasyon hücre tipleri temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bun-
lardan birisi pülpü, bir rotor ve stator yardımı ile karıştıran 
ve karışımdaki havayı dışarı atan mekanik hücreler, diğeri 
ise yapısında rotor ve stator bulundurmayan pnömatik hüc-
relerdir. Pnömatik hücreler 
havayı dışarı atmak için tank 
çevresinde emici ve püskür-
tücüler kullanmakta ya da bu 
yolla sıkıştırılmış hava ve pülp 
tanka enjekte edilmektedir. 

Çayeli Bakır İşletmeleri’nde 
bulunan 6 ve Havran’da bu-
lunan 2 adet,toplam 8 adet 
kolon flotasyon hücresi hari-
cinde Türkiye’de bulunan ne-
redeyse bütün flotasyon hüc-
releri mekanik yapıdadır. Bu 
durum Türkiye’de ki flotasyon 
hücresi üreticilerinin 1970’li yıllardan beri mekanik flotasyon 
hücresi üretmesinin nedeni olarak değerlendirilebilir.

Denver Sub-A’ya benzeyen ilk mekanik hücrenin üretimine 
1967 yılında ülkedeki bir kurşun-çinko tesisinin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile başlandı. Hücrenin hacmi 0,7 metre-
küp olarak kaydedilirken aynı dönemde dünya-
daki bilinen en büyük mekanik flotasyon hüc-
resi ise 3 metreküp hacme sahipti. O tarihten 
itibaren ülkedeki cevher zenginleştirme maki-
ne ve ekipmanları üretimi ülkenin endüstriyel 
gelişimine paralel olarak hız kazanmıştır. 

Yakın zamana kadar ülkemizdeki araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının nispeten yetersiz ol-
ması ülkemizin teknolojik yeniliklerden geri 
kalmasına neden olmasına rağmen yerel bir şirket, TÜBİTAK 
ve Hacettepe Üniversitesi’nin teknik destekleri ile yurtdışın-
da üretilenlerle yarışabilecek seviyede silindirik flotasyon 
hücresi üretmek için bir projeye başladı. Bu  hücrenin2010 
yılında patenti alınarak bir inovasyon oluştu .

Silindir tankın kullanımı daha iyi hava dağılımı sağlayarak 
3 farklı fazdaki malzemenin karışımına imkân vermektedir. 

Silindir tank aynı zamanda kör noktaları ortadan kaldırarak 
pülpün mükemmel bir akış döngüsü içinde olmasına im-
kân sağlamaktadır. Projede kullanılan ana araç hücredeki 
hidrodinamik yapının anlaşılmasını ve kontrolünü sağlayan 
CFD modelidir. 

CFD modelinde, tank hacmi 1,5 ile 2 milyon aralığında 
küçük parçaya ayrılmakta ve her element için kütle ve 
momentumun korunumu, kısmi diferansiyel denklemler 
formundaki türbülans değerlerini içeren klasik akışkanlar 
mekaniği denklemleri çözülmektedir. Model çözümlen-
dikten sonra değerlendirilmelerin yapılması için şekil 2’de 
görülen renkli grafikler elde edilir. Şekil 2’de hava kabar-
cık boyutları, hava tutulumu ve kabarcık hızının dağılımını 
gösteren grafikler görülmektedir. 

CFD modelinin tamamlanması sonrası hava kabarcığı çapı 
(d32), gaz tutulumu, tahmini gaz hızı (Jg) ve kabarcık yüzey 
alanı (Sb) gibi kritik parametrelerin test edilerek kıyaslanması 
için üretilen 10 metreküp hacimli prototip silindir tank hücresi 
üretilmiştir. Tablo 2’de görülen kıyaslamada dünyanın önde 
gelen flotasyon hücrelerinin parametreleri kullanılmıştır.

Şekil 2. CFD Modeli Sonuçları a) Hava Kaabarcık Boyutları b) gaz tutulumu c) baloncuk hızı 

*Ölçüm derinliği.  Köpürtücü olarak metil izobütil karbinol, 5 ppm oranında kullanılmıştır.
Tablo 2. Dünyanın önde gelen flotasyon hücreleri ile Prototip TK10 verilerinin kıyaslanması 

Test Koşulları
Prototip TK10 Önde Gelen Üreticiler

Jg (cm/s) d32 (mm) Sb (1/s) Jg (cm/s) d32 (mm) Sb (1/s)

Köpüksüz 2 metre* 1,36 1,0 81,6 1,02 1,5 40,8

Köpüksüz 1 metre* 2,15 1,5 86 - - -

Köpüklü 1 metre 1,91 0,4 286,5 1,26 0,4 189

Tablo 2’de görüleceği üzere, hava dağılım parametreleri dünyanın 
önde gelen üreticileri tarafından üretilen hücreler ile neredeyse aynı 
seviyede bulunmaktadır. Elde edilen veriler doğal olarak firmayı 
farklı hacimlerde silindirik tank hücresi üretme konusunda cesaret-
lendirdi. Tablo 3 TK Hücrelerinin teknik özelliklerini vermektedir.

Rotor ve stator ikilisi bütün mekanik hücrelerin temelini oluş-
turmaktadır. Bu ikili eğer uygun şekilde tasarlanır ve üreti-
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Şekil 3. 10m3’lük test hücreleri 

Şekil 4. Tüfekçioğlu mekanik flotasyon hücrelerinde bulunan rotor ve stator

Şekil 6. TK hücrelerine bağlı dokunmatik ekran

Şekil 5. Tüfekçioğlu flotasyon hücresi üretim tesisi 

Tank 
İsmi

Hacim
(m3)

Tank 
Çapı

(mm)
Yükseklik 

(mm)
Motor 
Gücü
(kW)

Gerekli Hava 
Miktarı 

(m3/min)

Min. Max.

TK1,5 1,5 1300 1200 7,5 1 2

TK3 3 1800 3515 11 1,5 2,5

TK5 5 2000 3925 15 2 3,0

TK10 10 2500 4260 18,5 3 4,5

TK20 20 3100 4785 37 5 7

TK25 25 3300 4885 45 6 8

TK40 40 4000 5230 55 7 10

TK50 50 4300 5450 75 9 14

TK75 75 4500 4500 90 14 20

TK100 100 5600 5300 90 16 25

lirse minimum enerji kullanımı ile gerekli olan aşağıdaki görev-
leri başarı ile tamamlayabilirler:

a) Katı fazın  pülp içinde tutulması
b) Hava kabarcıklarının oluşturulması ve etkin homojen dağılımı
c) Gaz ve katının etkin şekilde karıştırılmasıyla hava kabarcık ve 
katı parçacık temasının sağlanması 
d) Pülp içinde girdap(vortex) oluşumunun minimize edilmesi

Tablo 3.’de görülen TK flotasyon hücrelerinin tamamı ultra-
sonik seviye sensörleri, yüzer top, hava akış ölçer ve otomatik 
dart valfi ile donatılmış ve bu unsurlar operatörün kontrolünü 
kolaylaştırmak için şekil 6. da görülebilecek bir dokunmatik ek-
rana bağlanmıştır.

Tesis Tasarımı
Bahsedildiği gibi flotasyon teknolojisi ülkemize 1950 yı-
lında gelmiştir. 1970 yıllarına kadar geçen 20 yılda elde 
edilen tecrübe tesis tasarımı için büyük önem taşımak-
tadır. Ancak bu zamandan sonra farklı cevher tipleri için 
kullanılan 32 adet flotasyon tesisinin tasarımı yerel olarak 
gerçekleştirilebilmiştir. Günümüzde uluslararası standart-
lara uygun flotasyon tesislerinin test çalışmaları, temel ve 
detay mühendislik çalışmaları yerel şirketler tarafından 
sağlanabilmektedir. Yerel tasarımların örnekleri şekil 7’de 
sunulmuştur. 
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Sonuçlar
1.Flotasyon teknolojisinin keşfi, dünya madencilik sektöründe 
düşük tenörlü cevherlerin ekonomik olarak işlenmesine imkân 
sağlamıştır. Günümüzde bu teknoloji mevcut olmasa, düşük 
tenörlü cevherler kaynak olarak değerlendiremeyecekti. 
2.Dünyada flotasyon teknolojisinin hızlı gelişimi, bilgisayar ve 
elektronik sensör teknolojilerinin gelişimi ile daha da hız ka-
zanmıştır. 
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Bu makale daha önce yazar tarafından IMCET 2019’da su-
nulmuş olup konunun daha geniş kitlelere ulaştırılabilme-
si amacıyla yazar tarafından dergimize gönderilmiştir. Tüm 
resimler Tüfekçioğlu Kauçuk AŞ’ye aittir.

Flotasyon Tesislerindeki Proses 
Kontrol ve Otomasyonu
“Merkezi Denetim, Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) ve Prog-
ramlanabilir Mantık Denetleyici (PLC)” yazılımları yıllardır çi-
mento, kimyasal, rafineriler ve gıda gibi hemen hemen tüm 
işleme süreçlerinde kullanılmaktadır. Türkiye cevher hazırlama 
endüstrisi ise doğal olarak bu araçları ancak yakın geçmişte iş-
lemlerine adapte edebildi.

Günümüzde bu tesisler ülkemizde mevcut olmasına rağmen, 
anlık örnekleme ve çevrimiçi analiz imkânı sunan tam otoma-
tik flotasyon tesisleri henüz Türk şirketleri tarafından üretilme-
mektedir. 

Şekil 7.  Yerli tasarım ve üretim flotasyon tesisi örnekleri a) Balya -Kurşun -Çinko – Günlük 5000 ton kapasiteli b) Ayazmant, Demir – Bakır, günlük 900 ton 
kapasiteli c) Gümüşhane, Kurşun-çinko, bakır, günlük 2000 ton kapasiteli d) Eti Bakır Samsun, Bakır Cürufu, günlük 1700 ton kapasiteli

3.CFD yardımı ile gerçekleştirilen 
gerçekçi flotasyon modelleri, flo-
tasyon hücresi hidrodinamikleri-
nin anlaşılmasında çok önemli bir 
rol oynamıştır.
4.Türkiye, flotasyon teknolojisi ile  
40 yıllık gecikmeyle 2. Dünya sava-
şından sonra tanışmıştır.
5.Türkiye flotasyon teknolojisinde 
modern flotasyon hücresi üreti-
mini ve proses kontrol yazılımla-
rını yerli olarak gerçekleştirecek 
kadar gelişmiştir. 

a

c

b

d
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Yerli Makine ve Ekipman 
Üreticilerinin Üretim ve İhracatta 
Problemleri ve Çözüm Önerileri

Teknolojik gelişmelere paralel 
olarak dünya makine üretimi-
nin son yüz yılda geldiği nokta 
incelendiğinde insanoğlu ola-

rak çok büyük bir aşama kaydettiğimizi de açık olarak gö-
rebiliyoruz. Yıllar geçtikçe makinelerin hayatımıza daha çok 
girdiğine, bugünlerde en çok konuşulan konulardan birisi 
olan yapay zekanın da işin içine girmesiyle birlikte olayın 
çok farklı boyutlara geldiğini ve geleceğini de ön görebili-
yoruz. Ancak dünyanın teknoloji anlamında bu hızlı hareke-
tine Türkiye olarak biz ne kadar adapte olabildik? Gelişmiş 
ülkelerdeki bu teknolojik hızı ve alt yapıyı yakalayabilmemiz 
için ne gibi eksiklerimiz var? Devletimiz makine ve ekipman 
üretiminde bizleri ne kadar destekliyor? Yerli firmaların yurt 
dışına iş yapmaları konusunda devletin desteği ne kadar 
olabiliyor ve yeterli mi? Tüm bu soruların cevaplarını ül-
kemizde üretim yapan makine ve ekipman üreticilerinden 
daha iyi kimse bilemez.

Aslında ülkemizdeki sanayi yatırımlarını, üretim teknolojilerini 
incelediğimizde dünyadan farklı olduğumuzu söyleyemeyiz. 
Dünyadaki en son teknolojiyi kullanarak çok ciddi üretimler 
yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu üretimleri 
yaparken de hammadde tedarikinden enerji maliyetlerine, ka-
lifiye eleman sıkıntısından gümrükleme ve ihracat sorunlarına 
kadar birçok problemle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ülke olarak 

bu problemleri çözdüğümüzde de dünyada sektöründe söz 
sahibi olacak birçok marka yaratma potansiyeline de sahip 
olacağız. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi madencilik sektörüne yönelik 
üretim yapan makine ve ekipman firmalarının da üretim ve ih-
racat konusunda sıkıntıları mevcut. Bu sıkıntıları dile getirmek, 
yerli üreticinin sıkıntılarını aktarmak Madencilik Türkiye dergi-
mizin bir vazifesi olarak görüyoruz. Bu sebeple de dergimizde 
yer alan yerli makine ve ekipman üretimi gerçekleştiren firma-
lardan bazılarıyla bu konu hakkında görüşüp fikirlerini alma 
şansı bulduk. 

Üreticinin ve ihracatçının önünü açacak görüşlerin paylaşıldığı 
bilgi alışverişinde, birçok sıkıntının tüm firmalar için ortak ol-
duğu görülürken firmaların görüşlerini ayrı ayrı paylaşmanın 
daha doğru olacağını düşündük. 

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Ant Group Genel Müdür 
Yardımcısı Ata Önuçak, yerli bir makine-ekipman üreticisi ve 
ihracatçısı olarak bürokratik uygulamaların, ithalat/ihracatta 
getirilen, işleri kolaylaştırmak yerine daha zor ve karmaşık hale 
getiren gümrük uygulamalarının, karşılarına aşılması gereken 
yeni zorluklar olarak çıktığını belirtiyorlar. Günümüzde özel-
likle ihracatın öneminin her geçen gün daha da arttığını vur-
gulayan Önuçak, bu sebeple özellikle ihracat yapan şirketlerin 
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önünün açılmasının ve işlerinin bürokratik açıdan kolaylaştırıl-
masının gerektiğinin altını çiziyorlar.

Gerçekleştirdikleri ihracat konusunda bilgiler veren Önuçak, 
üretim ve ihracat konusunda üzerlerine düşeni, her türlü zor-
luğa karşı fazlasıyla yaptıklarına inanırken şirketlerinin yaşadığı 
ihracat rakamlarındaki ciddi artışın da bu inançlarını destek-
lediğini savunuyor. Önuçak, daha iyi bir üretim ve ihracat için 
devletten beklentilerini sıralarken, özellikle ihracat yapan şir-
ketlere gümrük uygulamalarında kolaylık, şirketlerin gider ka-
lemlerinde (vergi, enerji, SGK vs. gibi) avantaj veya indirimlerle 
desteklenmelerini talep ediyor. Böylece şirketlerin üretimde 
sağlanacak maddi avantajı, üretilen üründe kullanarak, ihra-
catta daha rekabetçi duruma gelmesi hedefleniyor.

Ant Group’un da belirttiği gibi iletişim ağının bu kadar geniş-
lediği, herkesin internet ile birbirine olabildiğince yaklaşabil-
diği günümüz dünyasında “rekabet” için firmaların devletten 
beklentilerinin hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. 

Madencilik sektörüne uzun yıllardır hizmet veren Barkom 
Grup İcra Kurulu Üyesi Ceren Şatırlar Balcı ise; yerli bir maki-
ne-ekipman üreticisi ve ihracatçısı olarak firmanın yaşadığı 
en büyük sıkıntılardan birini, ürünlerin aksam ve parçalarının 
standart dışı üretilmesi olarak görürken; üreticilerin taahhü-
dünü gerçekleştirmedeki tutarsızlığın, üretimin aksamasına 
ve verimliliğin düşmesine en büyük etken olduğunun altını 
çiziyor. Üreticilerin araştırma ve geliştirmedeki bilgisizliği, Ar-
Ge’ye yeterli destek ve katkı yapılmaması da en büyük sıkıntı-
lardan birisi olarak firmaların önüne çıkıyor.

Balcı, üreticilerin ihracat mevzuatına uzak oluşlarını, özellikle 
gümrükleme ve lojistik bilgilerinin olmamasını ve takibindeki 
yetersizliklerini problem olarak görürken, üreticilerin organize 
ve koordineli olmamasını, iç ve dış pazar arama ve yaratma 
gayretlerinin olmamasını da üretimin önünde önemli bir engel 
olduğunu düşünüyor.

Balcı ayrıca üretim ve ihracatı geliştirme/iyileştirme adına dev-
letin yapacağı işin teşviklerle sınırlı kalmaması gerektiğini, üre-
timde; üretici, üniversite, Ar-Ge ve ortak veri tabanı kullanımı 
ile üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. 

İhracatta ise; sürekli mevzuat bilgisinin güncellenmesinin, kısa 
ve öz sertifikasyon seminerleri düzenlenmesinin, yıllar önce-
sinde olduğu gibi (İhracatı geliştirme merkezlerinin varlığı sıra-
sında) otomasyonla ortak veri tabanı kullanılmasının, müşteri 
ve hedef pazar yaratılmasında da devletin katkısı ve desteği 
olması gerektiğinin altını çiziyor.

Barkom Grup’un uzun yıllara dayanan deneyimiyle yerli üretici 
firmaların, üretim ve ihracatta yaşadıkları sıkıntıları özetlemesi, 
aslında sektörün bu eksikliklere rağmen neleri başardığını ve 
şirketlere daha iyi fırsatlar sunulduğunda, ihracattaki potansi yeli 
ile ekonomiye katkılarının artacağını oldukça güzel ifade ediyor. 

Yerli bir sondaj makine ve ekipmanları üreticisi olan ERD Son-
daj Kurucu Ortağı Doğukan Korçak da üretimde ve ihracatta 
yaşadıkları sıkıntılardan söz ederken ekonomi ve piyasa şart-
larının çok dalgalı olmasının (döviz kurları) yanında, üretim 
alanlarının Ankara-Ostim içerisinde sıkıntılı ve küçük olması,  
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büyük organize sanayilere geçiş yapıldığında ise pazara uzak-
lık, katı üretim kuralları gibi sıkıntılarla karşılaşmaları gibi farklı 
konulara dikkat çekiyor. 

Son dönemlerde piyasa şartlarından dolayı tahsilat sıkıntıları-
nın fazla olduğunu özellikle vurgulayan Korçak, hizmet verdik-
leri müşteri portföyü olan madenciliğin daralmaya gitmesinin 
de işlerini zorlaştırdığının altını çiziyor. 

AR-GE yatırımlarının çoğunun şirketçe karşılanmakta olduğu-
nu da belirten Korçak, bu tarz üretim yerlerinin destek ve teş-
vikler hakkında çok fazla bürokrasi ve evrak işine takılıp sıkıntı 
yaşadığını ve bunun da düzeltilmesi gerektiğini söylüyor.

Üretimin ve ihracatın iyileştirilmesi konusunda görüşlerini akta-
ran Korçak, AR-GE konusunda devlet tarafından daha fazla bil-
gilendirme yapılması gerektiğini vurgularken evrak ve bürokra-
sinin azalması, yurt dışı pazar bulma sıkıntısında devlet desteği, 
yurt dışı fuar katılımlarının döviz kurundan dolayı fahiş fiyatlara 
çıkmasını engellemek amaçlı destekler ve iç pazarda yerli üreti-
cinin korunması gerektiğinin de önemine vurgu yapıyor.

ERD Sondaj yetkilerinin de belirttiği gibi ülke ticaretinde şu 
anda en önemli hususlardan birisi tahsilatlarda yaşanan sıkın-
tılar olarak öne çıkıyor. Tahsilat konusunda yaşanan bu sıkın-
tılar firmaların yeni yatırımlar yapmasının önüne geçtiği gibi 
firmaların iflasına varacak sorunlarla da şirketleri karşı karşıya 
bırakıyor. Ülkenin hali hazırdaki ekonomik koşullarına göre de 
tahsilat ve nakit para akışı problemlerinin bir süre daha devam 
etmesi kaçınılmaz gözüküyor.

Konusunda sektörün en önemli firmalarından birisi olarak ön 
plana çıkan Ketmak’ın Genel Müdürü Nilgün Solak Turhan, yerli 
bir makine ve ekipman üreticisi olarak özellikle son dönemde ül-
kede yaşanan ekonomik sıkıntıların ve döviz dalgalanmalarının 
imalatçı olarak kendilerini çok zorladığını, ekonomideki duru-
mun firmalarda yarattığı tedirginlik nedeniyle yatırımların erte-
lendiğini, bu nedenle de yurtiçinde iş alma oranlarının oldukça 
düştüğünü belirtiyor. Müşterilerin geri ödemelerinde yaşanan 
sıkıntıların, artan vade oranlarının da kendilerini gibi imalatçı fir-
maları çok daha zor duruma soktuğunu belirten Turhan, bunun 
yanında vergi yüklerinin çok fazla olduğunun da altını çiziyor. 

Ayrıca kaydedilen onca mesafeye rağmen ülkemizde hala ithal 
ürünleri, yerli üründen üstün gören anlayışın da yerli üreticileri 
zora soktuğunu belirten Turhan, yurtdışı ayağında ise ne yazık 
ki ürün kalitesini sorgulamadan Türk ürünlerinin; İtalya’dan, 
Amerika’dan ucuz olmak zorunda olduğu algısının da yaşanı-
lan bir handikap olarak karşılarına çıktığını özelikle vurguluyor. 

İhracat yapan yerli imalatçı firmalara devletin vergi ve teşvik ko-
nusunda çok daha fazla destek olmasını beklediklerini de belir-
ten Turhan, aksi takdirde kendileri gibi ihracat yapan firmaların 
ayakta durmasının zorlaşacağını ve bu tarz şirketlerin sayıları-
nın git gide azalacağına inandıklarını da sözlerine ekliyor.

Ketmak da yaşadığı sıkıntıları özetlerken yurtiçinde tahsilat ve 
yeni yatırım problemlerini ön plana çıkarıp ülkemizde yerli ürü-
ne olan ön yargının kırılması konusunda çalışmalar yapılması 
gerektiğine vurgu yapıyor. Firmanın da belirttiği gibi ülkemizde 
kendi firmalarımıza olan güven, yabancı firmalara kıyasla olduk-
ça düşük. Bu güvensizliği kırmak için de önce kendi insanımıza 
ve mühendisimize güvenmemiz ve şans vermemiz gerekiyor. 

Sektörde köklü bir geçmişe sahip Meka Global’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, yerli bir makine ve ekipman 
üreticisi olarak, kendileri için pazar olabilecek potansiyel ül-
kelerdeki karar vericilerin, ülkemizin Ortadoğu’da savaşların 
sürdüğü istikrarsız bir coğrafyada yer almış olması nedeniyle 
önyargılı davrandıklarını belirtiyor. Bu önyargının yıkılması 
için de özellikle devlet nezdinde oldukça çaba sarf edilmesi 
gerektiğinin altını çiziyor.

Çin ve Avrupa ülkelerinin özellikle Afrika pazarına girmiş şir-
ketlerini ucuz ve vadeli finansmanla desteklediğini belirten 
Kaybal, şu anda devletten böyle bir destek göremediklerin-
den, bölgede benzeri bir çalışma içine giremediklerini ve bu-
nun da şirketin rekabet gücünü etkilediğini söylüyor.

Devletten, makine sanayi ihracatının dünyadaki örneklerini 
göz önünde bulundurarak düzenlemelerini ve ardından şir-
ketleri finansal olarak desteklemelerini talep ettiklerini belir-
ten Kaybal, ayrıca ülkemizde kurulacak tesislerde yerli maki-
ne kullanımını destekleyici yönde düzenlemeler yapılmasını 
gerektiğinin önemine de vurgu yapıyor.

Meka Global’in dikkat çektiği önemli konulardan birisi de ülke-
mizde üretim yapan hemen hemen tüm firmaların önemli gider 
kalemlerinden birisi olan enerji (elektrik, doğalgaz vs.) bedelleri-
nin yüksekliği, Kaybal bu giderlerin firmaları zorladığını belirtir-
ken devletin elektrik ücretlerinde özellikle ihracat yapan firmala-
ra ucuz tarife uygulanmasının önemine dikkat çekiyor.

Sektörün konusunda önde gelen firmalarından birisi olan 
SAES’in Yönetim Kurulu Başkanı Erol İnan, yerli bir makine ve 
ekipman üreticisi olarak, sektörün uzun süreli ve büyük pro-
jeleri kapsamasından dolayı, uzun vadeli finansal kaynakların 
kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor ve global olarak yaşa-
nılan rekabetin sonucu olarak da düşen kâr marjları ile birlikte 
finansal yüklerin ağırlığıyla, sektörün günden güne daha çok 
etkilediğini belirtiyor. Projelerin uzun sürelere yayılmasının 
bir diğer etkisinin de demir-çelik ürünlerinin fiyatlarının dö-
vize endeksli olarak değişmesinden kaynaklandığını belirten 
İnan, değişken ürün fiyatları maliyet analizlerinin güvenilirli-
ğini etkilemekle birlikte, uzun vadeli plan gerçekleştirilmesini 
ve hedeflerin sağlanmasını da zorlaştırdığına vurgu yapıyor. 

İnan, devlet yetkililerinin yurtdışı seyahatlerinde madencilik 
sektöründen temsilcilerin de dahil edilmesinin olumlu etkile-
rinin olacağını, üreticilerin bireysel olarak gerçekleştirdiği sek-
törel tanıtımın, devlet desteği ve organizasyonu ile daha ge-

...
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niş ve kapsamlı olarak yapılmasının, ülkemizin marka değerine 
katkıda bulunacağını ve ihracat rakamlarının olumlu olarak et-
kileneceğinin önemine değiniyor.

İnan özellikle ihracat yapan üreticilerin finansal olarak destek-
lenmesinin, günümüzde ayrı bir önem teşkil ettiğini, devlet des-
tekli projelerde ve yurt dışında çalışan firmaların üretim süreçle-
rinde, yerli üretimlerin teşvik edilmesinin sektöre artı bir hareket 
kazandıracağını, küresel olarak günden güne daha da zorlaşan 
rekabet ortamında üreticiyi zorlayan finansal yüklerin azaltılma-
sı ile üreticilerin elinin güçleneceğinin de altınız çiziyor. 

Ülkemizde ilk yer altı yükleyici ve kamyonları üreten, ürettiği 
makineleri yurdumuzun birçok işletmesinde çalışan ve dün-
yada birçok ülkeye ihracat yapan Talpa Makina’nın Yönetim 
Kurulu Üyesi Tolga Sencer, bir Türk markasının yöneticisi 
olarak ürettikleri ve ihraç ettikleri makinelerin, yurt dışında 
fiyat/performans ve dayanıklılık açısından yarattığı heyecanı, 
ülkemizde sağlayamadıklarını belirtirken Türk’ün Türk’e karşı 
olan önyargısının ve yabancı hayranlığının maddiyattan çok 
manevi zararı olduğunu ifade ediyor. Sencer, ürettikleri tek-
nolojilerin öncelikle yurt madenciliğine katkı sağlamasını canı 
gönülden istediklerinin de altını çiziyor.

Türkiye’nin gelişimi için yerli üretim şart olduğunu belirten 
Sencer, döviz çıkışının azalması, istihdamın artması ve dışa 
bağımlılığın önüne geçilmesi için yerli markalaşmanın çok 
önemli olduğunu, devlet tarafından işletilen madenlere yeni 
alımlarda, ithale yönelmek yerine tercihi yerli üründen yana 
kullanmanın ülkemize büyük katkılar sağlayacağının önemine 
vurgu yapıyor. 

Aynı şekilde özel sektörde de devletin, yerli üretici kotasını 
şart koşulmasıyla ithal ürünlerin yerini yerli ürünlerin almasını 
sağlayacağını belirten Sencer, şirket olarak üretimde kullanıl-
mak üzere ithal edilen ekipman süreçlerinde de ciddi sıkıntılar 
yaşadıklarını, özellikle elektrikle çalışan makineleri için (ba-
taryalı seride) elektrikli komponent ve akü ithalatında üretici 
olarak ciddi kolaylaştırmalar sağlanabileceği görüşünde ol-
duklarını belirtti.

Talpa Makine’nin ithal ürünlerin temininde yaşanan sıkıntılar, 
ülkemizdeki birçok firmanın problemi olarak ön plan çıkıyor. 
Özellikle elektrikli araçların kullanımı noktasında dünyada 
önemli çalışmalara imza atılırken, böylesine devrim niteliğin-
deki bir değişime bir Türk firmasının da dahil olması büyük 
önem arz ediyor. Ancak böylesine önemli bir çalışmaya imza 
atmış şirketin, elektrikli cihazların temini konusunda yaşadığı 
sıkıntılar ülke gerçeğimizi de maalesef ki gözler önüne seriyor. 

Ülkemizde yer altı havalandırma sistemleri konusunda önde 
gelen yerli firmalardan birisi olan Teknima’nın Şirket Müdürü 
Mehmet Emin Yılmaz, ihracat yapan bir firma olarak durumu 
en güzel şekilde özetlerken en büyük beklentisinin devletin 
ve Türk mühendislerinin firmalara daha çok destek vermeleri 

gerektiğini, özellikle devletin tasarım, üretim ve satış konu-
larında kendisi gibi üretici ve ihracatçı firmaların her zaman 
yanında olmasının firmalara büyük güç vereceğini belirtiyor.

Sektörün cevher hazırlama konularında önde gelen firma-
larından birisi olan Tüfekçioğlu’nun Genel Müdürü Bülent 
Tüfekçioğlu, yerli bir makine ve ekipman üreticisi olarak 
üretim esnasında, yerli ürünlerden ziyade yabancı ürünleri 
tedarik etmekte zorlanırken tedarikçi firmaların stok tutma-
ması sebebiyle de bazı dönemlerde güçlükler yaşadıklarını 
belirtiyor.

Üretim ve ihracatın iyileştirilmesi konusunda devletten bek-
lentilerini de paylaşan Tüfekçioğlu, devletten hali hazırda al-
dıkları bazı destekler mevcut olduğunu, bu destekleri alırken 
belgelendirme ve süre konusunda bazı problemler yaşadıkla-
rını ve bu sürecin biraz daha kolaylaştırılmasının yararlı olaca-
ğını düşündüklerini de sözlerine ekliyor. 

Sektörün önemli mühendislik, hidrometalurji ve cevher ha-
zırlama firmalarından birisi olan Yılmaz Proses Teknolojileri 
(YPT) Genel Müdürü Feza Yılmaz, yerli bir makine ekipman 
üretici olarak ülke ekonomisinde hali hazırda yaşanan genel 
sorunun cari açık kaynaklı nakit akış problemi ve bu açıkları 
kapatacak finansman sorunları olduğunu belirtirken ikinci bir 
sorununda piyasadaki güvensizlik kaynaklı teminat mektubu 
gereksinimi olduğunu vurguladı.

Üretim ve ihracatın iyileştirilmesi konusunda devletten bek-
lentilerini de paylaşan Yılmaz, üretim ve ihracat konusunda 
sunulan teşviklerin, aktif olarak denetlenmesi gerektiğini belir-
tirken başarılı firmalara bu teşviklerin aktarılması gerektiğinin 
de altını çizdi.

Yazımızda görüşlerini paylaşan birçok üreticinin de belirttiği 
gibi bürokratik süreçler şirketlerin en büyük sorunlarından bir 
tanesi olarak öne çıkıyor. Devletten alınan desteklerin, gümrük 
işlerinde yaşanan süreçlerin vb. konularda yaşanan bürokra-
tik süreçlerin, firmaların zaman kaybetmesine yol açarken, iş 
kayıplarına da sebebiyet veriyor. Yapılacak düzenlemelerle 
yıllardır bu işleri yapan firmaların bu süreçleri daha kolay geç-
melerinin önünün açılması, ihracat yapacak firmanın üretime 
ve ihracata odaklanmasına, bunun da ülke ekonomisine katkı 
olarak dönmesine sebebiyet verecektir. 

Prosedürler ne kadar azaltılır, üreticinin ve ihracatçının önü ne 
kadar açılırsa, teknolojik ve endüstriyel gelişim kendisine o kadar 
büyüme alanı bulacak ve akabinde firmaların yurt dışında rekabet 
gücü de o kadar artacaktır. Türk sanayisinin en büyük gücü, tek-
nolojiyi yakından takip etmesi ve şartlar oluşması durumunda her 
türlü ürünü üretebilmesi ve dünya ile rekabete girebilmesidir. So-
nuç olarak dünyayı teknolojik ve endüstriyel anlamda yakalamak 
istiyorsak, değişime de aynı hızla ayak uydurmalıyız. Bunu da dev-
letin her alanda yerli firmalara olan desteği ve sorunları olmayan 
yerli üreticilerin girişimci ruhuyla hayata geçirebiliriz. 
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DOSYA KONUSU: YERLI ÜRETIM MAKINE VE EKIPMAN

Maden ve İş Makinaları Özelinde 
İhracatın Ülke Ekonomilerine Katkısı

Teknolojinin gelişmesi ve daha ucuz, daha hızlı, kaliteli üretim im-
kanlarının ortaya çıkması ile küresel ticarette sınırlar kalkmış ve 
rekabetçi bir küresel piyasa ortaya çıkmıştır. Geçmişte yeterli ko-
şulları sağlayamayan ülkeler küresel rekabet içerisinde saf dışında 
kalırken dünyada haberleşme ağının genişlemesi, bilgiye ulaşı-
mın kolaylaşması sayesinde ciddi birer rakip haline gelmişlerdir.

Bir ürünün ihracat miktarındaki artış ise ürünün bulunduğu 
sektörlerde gelir miktarının artmasının yanında; üretim kapasi-
tesinin, o sektörde görev alan tam zamanlı çalışan sayısının ve 
sektör ile ilişkili diğer faaliyet alanlarında, aktivitenin artmasına 
vesile olacaktır. Mevcut koşullar altında ülke ekonomileri üze-
rinde önemli bir etkiye sahip olan ihracat, ekonomik büyümeyi 
teşvik etmenin yanı sıra istihdam yaratma ve cari açığı azaltma 
gibi konularda da baş rol oynamaktadır.

Bir ürünün ihracının gerçekleşmesi, o ürünün ülkedeki toplam 
talep miktarı üzerinde direkt etkisi bulunmaktadır. Talebin art-
ması sonucu arz talep dengesinin korunması doğal bir refleks 
olduğu için ekonomik büyümeyi getirecektir. Başarılı ihracat 
rakamlarına sahip olan bir ürün grubunun üretiminde faaliyet 
gösteren çalışanların, istihdam oranı ve gelirleri artış göste-
receği, tüketimleri doğrudan artacağı için ekonomik döngü 
teşvik edilmiş olacaktır. Ayrıca ihracatın üretimi desteklemesi 
yerel kalkınma üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Üretimin 
gerçekleştirildiği bölgelerde ilgili ürün grubu ile birlikte faa-
liyet gösteren servis, yedek parça ve hizmet sektörlerinde de 
paralel artış yaşanacak ve bölgenin kalkınması sağlanarak, ülke 
ekonomisine katkısı arttırılmış olacaktır.

İhracatın ülke ekonomisine katkısı aşikarken belirli koşulların 
ihracat başarısı üzerinde ayıca etkili olduğu bilinmektedir. 

Rekabetçi üretim şartları, ürün kalitesi ve katma değerli üre-
tim, ülke parasının değeri, uzun vadeli üretim kapasitesi ve 
ihracatın gerçekleştiği hedef ülkelerin ekonomik büyümesi, 
üretilen üründen bağımsız bir şekilde ihracat rakamlarını et-
kilemektedir.

Sanayi devriminden günümüze makine-ekipman ve teknolo-
jilerinin ihracatı da ülke ekonomileri için önemli bir gelir kay-
nağı olarak dikkat çekmektedir. Makine ve ekipman kategorisi 
içerisinde yer alan bir başlık olan maden makine ve ekipmanla-
rı, sanayileşmenin başladığı tarihlerden itibaren ihraç edilmek-
tedir. Dünyada maden makine ve ekipmanları ihracatı konu-
sunda önde gelen ülkeler arasında ABD, Almanya, Çin, Kanada, 
Birleşik Krallık, İsveç, İtalya, Finlandiya, Fransa ve Norveç gibi 
ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerin bir kısmı kendi iç dinamik-
leri doğrultusunda bu teknolojileri geliştirmiş ve bir noktadan 
sonra diğer ülkelere ihraç etmeye başlamıştır. Diğer bir kısmı 
ise teknolojik alanda kaydettiği gelişmeleri madencilik sektö-
rüne entegre etmesi ile bu alanda hizmet sunmaya başlamış 
ve sektörde önemli bir oyuncu pozisyonuna gelmiştir. 

Kendi iç taleplerini karşılamak amacıyla maden ekipmanları 
konusunda gelişim kaydeden ülkelerin başına Almanya gel-
mektedir. Sanayi devrimi ile özdeşleştirilebilecek ülke uzun 
zamandır madencilik dahil olmak üzere kendi ihtiyaçları doğ-
rultusunda makine ve ekipman üretimi gerçekleştirmektedir. 
Günümüzde ise madencilik konusunda geçmişe kıyasla faa-
liyetleri azalan ülke, sahip olduğu yüksek teknoloji ve bilgi 
birikimini diğer ülkelerin kullanımına açmaya odaklanmıştır. 
Bu vesile ile gerçekleştirdiği ve artık talep fazlası olarak de-
ğerlendirilebilecek ürünleri ise ihraç etmektedir. Uluslarara-
sı çerçevede belirlenen karbon salınım kurallarına uyma  
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gayreti ve uzun yıllar boyu gerçekleştirilen üretim sonrası 
kaynaklarından artık istediği verimi elde edememesi nedeni 
ile geçtiğimiz dönemde ülkede faaliyet gösteren son kömür 
madeni de çalışmalarını sonlandırmıştır. 

Almanya’da maden üretimi günden güne azalmakta ve 
hammadde ithalatı artmaktadır. Ülkenin uzun yıllar boyun-
ca geliştirmiş olduğu maden teknolojileri ise dünyanın dört 
bir yanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda ülkenin mühen-
dislik hizmeti verdiği endüstriler arasında bulunan maden 
ekipmanları sektörünün %96’lık ihracat oranı ile ülkenin en 
ihracat odaklı endüstrisi olduğu görülmektedir. Almanya 
Mühendislik Federasyonu’nun (VDMA) Maden Bölümü ül-
kede maden ekipmanlarına olan iç talebin gittikçe azaldığı-
nı ve şirketlerin gelirlerinin büyük kısmını yurt dışı satışların 
oluşturduğunu belirtmektedir. Ülkenin yaklaşık 2 milyar 
dolarlık maden ekipmanları ihracatı olduğu kaydedilirken 
gelirin 2019 yılı sonunda %40 oranında artarak yaklaşık 3,6 
milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2012 ve 2017 
arasında küresel ekonomin durumundan dolayı zor dönem-
ler geçirdiği belirtilen ülke 2017 yılında gerçekleştirdiği 1,33 
trilyon dolarlık ihracat ile dünyanın en büyük ikinci ihracatçı-
sı olma özelliğini kazanmıştır. Almanya’nın ihraç ettiği ürün 
kategorileri arasında yer alan makine ve ekipman üretimi 
toplam ihracatının %27’sini oluşturmaktadır. Otomobil sana-
yisi ile bunu takiben %23 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu 
kategoriler içerisine dağılan maden ekipmanları sanayisinin 
ise ülkenin toplam ihracatında oranı ise yaklaşık %0,3 ola-
rak kaydedilmektir. 2017 yılında toplam ithalatı 1,08 trilyon 
dolar olan ülkenin dış ticaret dengesinin pozitifte olması, 
ülkenin Avrupa Birliği ülkeleri arasında hatta tüm dünyada 
en güçlü ekonomiye sahip ülkeler arasında yer almasının ne-
denlerinden birisi olarak gösterilmektedir. İhracat alanındaki 

başarısına rağmen ülke ihracat konusunda daha rekabetçi 
olmayı hedeflemektedir. Madencilik özelinde bakıldığında 
ise VDMA tarafından yayınlanan “2035 Yol Haritası (Roadmap 
2035)”nda Alman maden ekipmanları sektörünün küresel 
piyasalarda daha rekabetçi olması gerekliliği vurgulanmak-
tadır. Yüksek standartları korumanın ve inovasyondan ödün 
vermemenin yanında performans ve verimlilik gibi kriterlerin 
geliştirilmesi hedef olarak belirlenirken ihracat odaklı bu yak-
laşımın merkezinde ise genç yeteneklerin keşfedilmesi, eği-
tilmesi ve istihdam edilmesi yer almaktadır. Son beş yıldır iş-
sizlik oranı düşüş gösteren ve 2019 yılının Aralık ayında %3,1 
seviyesine gerileyen ülke teknoloji ve ihracat odaklı hedefleri 
ile bu oranı daha da düşürmeyi planlamaktadır.

Madencilik faaliyetleri azalmakta olan ve hali hazırda kurulu 
alt yapısı ile ihracata odaklanan Almanya’dan farklı özelliklere 
sahip olan, ihracatın yanında kendi ihtiyaçları içinde üretim 
gerçekleştiren ve Avrupa bölgesi dışında olması nedeni ile 
farkı dinamiklere sahip olan Avustralya’da ise durumun farklı 
olmadığı görülmektedir. En büyük maden ülkelerinden birisi 
olan Avustralya madencilik ekipmanları ve teknoloji servis-
lerini METS olarak sınıflandırmaktadır. Avustralya’nın METS 
sektörünün %66’sı yurt dışına ürün ve servis ihraç etmeye 
odaklıdır. METS sektörü içerisinde maden makine ve ekipman 
üretiminin payının %32 olduğu kaydedilmektedir. Bu bilgiler 
ışığında Avustralya yılda 4,8 milyar dolar maden makine ve 
ekipmanı üretimi gerçekleştirmiştir. Toplam ihracatı 2015 
yılında en düşük seviyesine ulaşan ve 188 milyar dolar ola-
rak gerçekleşen ülkede makine ve elektronik ürün ihracatı 8 
milyar dolarla toplam ihracatın yaklaşık %15’ini oluştururken 
METS’in payı ise yaklaşık %8 olarak gerçekleşmiştir. Maden 
makine ve ekipmanları üretiminin payı ise aynı dönemde 
%2,5 olarak kayda geçmiştir. Ülkenin en çok ihracını gerçek-

leştirdiği ürünler ise yaklaşık %50 
ile maden ürünleridir. Maden üre-
tim ve ihracatının ülkenin ekono-
misinin bel kemiğini oluşturduğu 
görülmektedir. En düşük ihracatın 
gerçekleştiği 2015 yılında ülkenin 
popülasyonu yaklaşık 24 milyon 
olarak bilinirken aynı yıl içerisinde 
METS sektörünün 484.114 kişiye 
direk olarak 655.654 kişiye ise do-
laylı yoldan tam zamanlı istihdam 
sunduğu belirtilmektedir. Toplam 
1 milyondan fazla kişiye istihdam 
sağlayan maden ekipmanları ve 
teknolojileri sektörünün ülke için 
önemi açıkça görülmektedir. Bu-
nun yanında sektörün ülke ekono-
misine 133,2 milyar dolar doğru-
dan, 103,6 milyar dolar ise dolaylı 
olarak katkı sağladığı görülmekte-
dir. Ülkenin toplam ihracatı 2015 
yılından bu yana artış gösterir-  
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ken ülkede işsizlik oranı da buna paralel azalış göstermiş ve 
yaklaşık %5 seviyesine gerilemiştir.

Ülkelerin sanayi üretimlerini, doğal kaynaklarını ve ekonomile-
rini kıyaslamak için yıllık verilerden çok daha fazlası incelenme-
lidir. Basit bir şekilde bir ülkenin gerçekleştirdiği ihracat miktarı 
diğer bir ülke için hedef olarak benimsenmesinin bir anlamı 
olmamakla birlikte aynı şekilde belirli bir ihracat oranının yan 
indikatörlere bakılmaksızın ekonomiye aynı katkıyı yapması 
beklenmemelidir. Benzer özellikli ülkeler aynı kategorilerde 
birbirleri ile kıyaslanırken amaç ülkenin olumlu ya da olumsuz 
varabileceği noktayı kavramak olmalıdır.  Çok çeşitli maden 
rezervlerine sahip olsa da rezerv miktarı olarak Avustralya ile 
kıyaslamanın haksızlık olacağı ülkemizi aynı şekilde sanayi üre-
timi özellikle maden ekipmanları üretimi bakımından Almanya 
ile kıyaslamakta anlamsız olacaktır. Fakat iki alanda da varlık 
gösteren ülkemizin gelişmeye açık olduğu ve kat edecek uzun 
yolunun olduğu farklı örnekler incelendiği takdirde kolaylıkla 
görülecektir.

Türkiye’nin maden ve inşaat ekipmanları sektörüne baktığı-
mızda, 3,5 milyar dolarlık iş hacmi ile en üst seviyesine 2016 
yılında ulaştığını ve Avrupa’nın 4., dünyanın ise 11. büyük sek-
törlerinden birisi konumunda yer aldığını görmekteyiz. Bu sek-
törde ürün tedarikinin ise %40 yerli, %60 ithal olarak gerçek-
leştiği bilinmektedir. Diğer bir ifade ile 2,1 milyar dolarlık ürün 
ithalatı gerçekleştirilmiştir. Kabaca incelendiğinde toplam ih-
racatı 142,5 milyar olan ülkemizde ihracat gelirlerinin yaklaşık 
%1,5’lik miktarının sadece iş ve maden makinaları ithalatına 
harcandığı düşünülebilir. Bu durum ağırlıklı olarak hammad-
de, ara ürün ve yedek parça ihracatı gerçekleştirilen ülkemiz-
de, son ürün olan maden makine ekipman ve teknolojilerinin 
ithalatının gerçekleştirilmesi, ülkemizin hali hazırda açık veren 
dış ticaret dengesine daha da zarar vermektedir. Ülkelerin eko-
nomik yapılarında her verinin birbiri ile ilintili olduğu belirtil-
mekte özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin daha 
da hassas yapıda olduğu ifade edilmektedir. Türkiye gibi son 
ürün üretimi kısıtlı olan ülkelerin taleplerini karşılamada dış 

ülkelere bağımlı bir tedarik zincirine 
sahip olmaları küresel gelişmelerden 
daha çok etkilenmelerine ve iç dina-
miklerinin daha kırılgan olmasına yol 
açmaktadır. Ekonominin daha sağ-
lam temellere oturtulması için önce-
likle yerli üretimin önemi benimsen-
melidir. Bu koşulların olgunlaşması 
ile iç talepler karşılanabilecek, aynı 
zamanda dış talepler karşılanarak ül-
kenin büyümesinin önü açılacaktır. 
Ülkemizin makine-ekipman üretim 
sektörü de bu genellemenin içerisin-
de yer almaktadır. Maden makine ve 
ekipmanları özelinde bakılırsa uygun 
şartlar oluşturularak hali hazırda ba-
şarılı şekilde üretim ve ihracat ger-

çekleştiren firmalara yenilerinin eklenmesi, çeşitli teşviklerle 
mevcut üreticilerin iş hacimlerinin ve ticaret ağlarının genişle-
tilmesi herkesin faydasına olacaktır.  

Ülkemizde kullanılan ürünlerin yarısından fazlasını dışardan 
ithal ettiğimiz göz önüne alınırsa maden ve iş makineleri ürün 
grubunda ülkemizde yerli üretiminin gerçekleştirilmesi her açı-
dan faydalı olacaktır. Önemine defaatle değinilen ihracat, sade-
ce ülkeye dış kaynak girdisi sağlaması açısından değil halkımızın 
refahı içinde önemlidir. İdeal bir senaryonun uygulanması ha-
linde, ülkemizde öncelikli olarak istihdam sağlama konusunda, 
yeni bir adım atılması sağlanacaktır. Bunun yanında üretim mer-
kezi olarak belirlenecek yerlerde bölgesel kalkınmaya da fayda-
sı olacaktır. İç talebin karşılanmasının yanında ülke dışına para 
çıkışını engelleyecek daha uzun vadede ise talep fazlasının yurt 
dışına ihracı ile ülkemize önemli bir kazanç kalemi sağlayacaktır

Üretimin yerel ve mümkün mertebe yerli malzeme kullanılarak 
gerçekleştirilmesi planlı bir devlet politikası olarak benimsen-
mesi ile ülkemizin dış bağımlılığının azaltılması için bir adım 
atılacak, ülke ekonomisinin sağlam temellere oturtulması için 
bir taş konmuş olacaktır. 
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Ülkemizde, son zamanlarda, altın 
madenciliğine karşı çıkış ile başla-
dıktan sonra bütün madenciliği he-
defleyen bir saldırı cephesi bütün 

medyaya yayılmıştır. Bu karşı çıkışa yol açan madenciliğin te-
melindeki sorunlar ile çağımızda madencilik yapılabilmesinin 
yolunun sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalmakla mümkün 
olabileceği önceki bir yazıda1 ele alınmıştır. Bu yazıda, insanın 
yaşadığı doğal çevreye sahip çıkarak korunmasına ilişkin saf ve 
temiz duygularının kullanılması anlamına gelen madenciliği 
kötüleyen bazı haberlerdeki bilimsel ve teknik yanlışlar ele alı-
nacaktır. Yine aynı amaçlarla, tam 23 yıl önce benzer bir maka-
leyi2 kaleme aldığımı düşününce bir çıkmaz döngü içerisinde 
kıvrandığımızı düşünmekten geri kalamıyorum.

Altın Madenciliğine 
Karşı Duruş
Son zamanlarda, bir yabancı sermayeli maden şirketi tara-
fından Çanakkale-Kirazlı3 dolayında yürütülmekte olan altın 
madeni projesinde kesilen ağaçlardan yola çıkılarak altın 
madenciliği karşıtı söylemlerin giderek arttığını görüyoruz. 
Bu tutum, adı geçen yörenin dışına taşarak sadece altın ma-
denciliğini değil, ülkemizin ekolojik sisteminin bozulduğu 
ve her yerin çukurlarla dolduğu gerekçesiyle tüm madencilik 
sektörünün yasaklanmasını hedeflemektedir4. Günümüzün 
ileri bilimsel ve teknoloji dünyasında, bir sektörü veya bir 
teknolojiyi kökten istememek çok anlamsızdır. Eğer gerekli 
önlemler alınmamış ise, en masum bir insancıl faaliyet bile 
çevre açısından yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. Bunun 
somut örneğine, dere yatağına ev yapılması sonucunda olu-
şan taşkınlar ile veya daha çok ve iyi ürün alınması amacıy-
la bahçelerin aşırı gübrelenmesi ve ilaçlanması sonucunda 
hem toprakta hem de suda oluşan kimyasal kirlenme ile ta-
nık olmaktayız.

Bir maden işletmesinin teknolojisi geçerli bilimsel ve teknik ilke-
lere dayandığından uygulama koşullarına bağlı olarak getirile-
cek sınırlamalar önceden bilinebilmektedir. Şu halde, bir bilim-
sel teknolojiyi yargılayarak madenciliğin tümden reddi yerine, 
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hazırlanmış olan projelerin teknik içeriğinin var olan çevresel ko-
şullara ve günümüz teknolojisine uygunluğunu incelemek ge-
rekli ve yeterli olacaktır. Aksi takdirde, bilimsel bilgi ve tekniğin 
karşısına çıkarak ve halkı bu yönde koşullandırarak insanlığın 
geleceğinin altın madenciliğinden çok daha fazla tehlike altına 
sokulacağı kuşkusuzdur. 

Madencilik yerine salt siyanürün, siyanürü kullanan teknolojinin 
yasaklanması da istenebilir. Bu durum daha da karmaşık sorun-
lara yol açacaktır. Madencilikten çok daha fazla, 30 katı kadar 
siyanür kullanan diğer sanayi sektörleri ne olacaktır? Çeşitli si-
yanür bileşikleri kullanmakta olan metal işleme ve kaplama, gal-
vanizleme, plastik, boya, tekstil, elektroteknik, tarım kimyasalları 
ve ilaç sektörlerinde üretim nasıl sürdürülebilecektir?

Doğal çevrenin zarar görmesi ve yöre halkının, STK’ların ve 
kamuoyunun altın madenciliğine karşı çıkışı elbette önem-
lidir. Yazarın olaya yaklaşımı, yöre halkının çevreyi koruma 
endişesini ve tedirginliğini, korkusunu hafife almak ya da 
karşısında duvar örmek değildir. Altın madenciliğini yürüten 
çok uluslu şirketleri savunmak ise hiç değildir. Altın maden-
ciliğinin arama, işletme ve çevre koruma bölümlerinde 41 
yıl fiilen kamuda ve özel sektörde hizmet vermiş emekli bir 
uzman yerbilimci ve yönetici olarak bilimsel ve teknik ger-
çeklerin göz ardı edilmesine ya da çarpıtılmasına karşı çık-
maktadır. Bu arada, gerçek çevrecilerin temiz duyguları ile 
yöre halkının doğal çevrelerine ve geleceklerine ne olacağı 
konularındaki haklı endişesi amacından saptırılmakta ve 
üzeri örtülmektedir.

Medyada yer alan konunun uzmanı olmayanlara ait altın ma-
denciliği tekniğine ve teknolojisine yönelik gerçeği yansıtma-
yan, abartılmış anlatımların bu gelişmede önemli bir rol oynadı-
ğı düşünülmektedir. Bu yazı, bu tür anlatımlardan dikkat çeken 
bazı örnekleri sergilemek amacıyla hazırlanmıştır. Madenciliğe 
karşı çıkmak, olmayanları olmuş gibi göstermek değil kullanılan 
teknik ve teknolojiyi bilimsel anlamda eleştirmek, yanlış uy-
gulamaları göstermek ve projedeki hatalar ile eksikleri ortaya 
koymaktır. Yürürlükteki mevzuata uyumsuz olan ya da yanlış ya-
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pılan madencilik uygulamaları elbette eleştirilecek; hatta bunu 
madencilik örgütlerinin yapması, hatalı ve eksik madencilik pro-
jesini kamuoyuna duyurması daha da etkili olacaktır.

Politika Malzemesi
Yöre halkının bir projeye karşı çıkışının kaynağında, mutlaka, 
yaşadıkları çevrenin suyu, toprağı ve havasının korunması ile 
çocuklarının sağlığından duydukları endişe ve alıştıkları yaşam 
biçimlerine müdahale kaygısını taşıyan saf ve masum duy-
gular bulunmaktadır. Ne yazık ki bazı STK gruplarının, proje 
hakkında kötü amaçlı ve yanlış bilgiler vererek tam anlamıyla 
“sorumsuz” bir biçimde yöre halkını kışkırtmaları ve galeyana 
getirmeleri de çok sıkça yaşanmaktadır. Bu olumsuz durumun 
oluşmasında, bazı madencilerin de yaptıkları uygulamalar ile 
önemli ölçüde pay sahibi oldukları düşünülmektedir.

Dünyada bu çevreci hareket gayet uygar bir biçimde yürü-
tülmekte ve taraflar, en başından itibaren projenin etrafında 
bir araya gelip tartışarak çözüm yolu bulabilmektedir5. Ülke-
mizdeyse bu olay “ak ile kara” gibi bir görünüme bürünmüş, 
çevreci eylemcilerin ve STK’ların etkisiyle yöre halkı bir “red 
cephesi” biçimini almıştır. “Kazdağları” denilen Kirazlı’daki al-
tın madenciliği çalışmaları ilk kez 1988 yılında başlamış; söz 
konusu edilen yabancı sermayeli şirket bu sahaya 2012 yılında 
girmiş; müthiş bir karşı çıkışa neden olan ağaçların kesimiyse 
2017 yılında başlayıp %90 oranında 2018 yılında tamamlanmış 
ve medyadaki yayınlarda fotoğraflı verilen açık ocak ise henüz 
açılmamış olup sadece yüzeydeki bitkisel toprak sıyrılarak ma-
den bittiğinde doğaya yeniden kazandırmada (rehabilitasyon) 
kullanılmak üzere stoklanmıştır. Sahayla ilgili gerçekler bun-
lar iken neden şimdi Kirazlı’daki maden tepki çekmiş olabilir? 
Bu durum, İBB seçimlerinden sonra siyasi iktidarın zayıflama 
işaretleri vermekte olduğu konjonktürde doğal çevreye olan 
duyarlılık ve heyecanın bir muhalefet aracı olarak kullanılmak 
istendiğini düşündürmektedir.

Algı Operasyonu
Madenciliğin ne kadar çirkin olduğuna halkı inandırabilmek 
ve herkesi madencilik karşıtı haline getirmek için bilim ve 

teknolojiye aykırı, hatta maden ve çevre 
mevzuatının tersine olmadık şeyler rahat-
lıkla söylenebilmektedir. Kanaat önderleri 
olarak toplumu bilgilendirecek, yön ve-
recek ve yanlışları önleyecek konumdaki 
sorumluluk sahibi olması gereken bilim 
adamları, aydınlar, meslek odası yönetici-
leri ve gazeteciler, doğru olsun olmasın, 
salt kendi düşünüşlerinin egemen olması 
için bu yolu seçmektedirler. Oysa toplumu 
doğru bilgilendirmek için kuşku duydukla-
rı konular hakkında gerçek uzmanlardan 
bilgi almaları hem doğru hem de sağlıklı 
olanıdır. Medyadaki konuyla ilgili yazı ve 
haberlere baktığımızda, bırakın özel bir 
alan olan altın madenciliğinde uzman ol-

mayı, mesleği genel anlamda madencilik bile olmayan kişilerin 
söylediklerinin öne çıkarıldığı görülmektedir. Yazı yazanlar da 
ileri sürdükleri düşüncelerini teknoloji ve mevzuat açısından 
incelemeden daha çok duygusal bir çerçevede kâğıda dök-
mektedirler. Sadece birkaç örnek vermekle yetinerek kamuo-
yunun nasıl aldatıldığı gösterilmeye çalışılacaktır.

Önce, bu konudaki tam ders anlamında bir anımı aktarmak 
istiyorum. 1995 yılı sonu ya da 1996 başları olmalı; meslek-
ten büyüğüm Behiç Çongar ağabey arayarak Müşerref He-
kimoğlu'nun, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve habercilerine, 
bilen birisinin altın madenciliğini anlatmasını istediğini ve 
kendisinin de beni önerdiğini söyledi. O sırada, Bergama-O-
vacık altın madenine karşı yoğun tepkiler yükselmişti ve ben, 
MTA'da Batı Anadolu Altın Aramaları Proje Başkanı idim. 
Cumhuriyet Gazetesi’nde iki saate yakın bir süre, altın ma-
denciliğini ve siyanür ile siyanürleme teknolojisini anlattım. 
Sonunda Hekimoğlu bana ‘Orada siyanürün dere gibi akaca-
ğını, yüzlerce kişinin öleceğini söylemezseniz bunları yazama-
yız’ dedi. Aşağıdaki örnekleri okuyunca, aradan 20 yıldan 
fazla geçmesine karşın medyadaki anlayışın hiç mi hiç değiş-
mediğini anlayacaksınız.

Bir matematik bölümü mezunu, Kaz Dağları’ndaki madencilik 
çalışmaları nedeniyle yeraltı sularının insan sağlığını tehdit 
eder boyutta ağır metallerle kirlendiğini ve madencilik ya-
pılan yerlerde bunun belirtilerinin görüldüğünü, kaynağını 
belirtmeden bir bilimsel çalışmayla kanıtlanmış olduğunu ya-
zabiliyor6. Bunları kendi düşüncesi veya öngörüsü olarak ileri 
sürebilir, fakat “bir bilimsel çalışma” deyip de kaynağını belirt-
meyince inandırıcı olmuyor.

Bir eski bakan, hiçbir kanıta dayanmaksızın, Kaz dağlarındaki 
ruhsatın altın için değil de daha değerli ve stratejik bir made-
nin paravanası olarak verilmiş olduğunu ileri sürebiliyor7. Açık-
lamasını okuyan gazeteciyse, bu mesajla Kaz dağlarında ara-
nan madenin altın değil uranyum olduğunun anlaşıldığını ve 
‘uzmanların bu iddianın doğru olmadığına dair verilerden söz et-
melerine karşın bu eski bakanın açıklamasını önemli bulduğu- 
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nu’ belirtebiliyor8. Bu gazeteciye göre, uzmanların söyledikleri 
değil de bir siyasinin asılsız iddiası daha önemliymiş!

İşini ciddi yaptığına inanılan ve fazlaca izleyicisi olan bir inter-
net haber sitesinde, “Çocukların kanında siyanür çıktı” başlıklı 
bir haber yayımlanıyor9. Tamamını okuyunca, Fransız Halk Sağ-
lığı Ajansı açıklamasının çevirisi olan yazıda Fransa’daki Salsig-
ne madeni atıklarının geçen seneki selden dolayı suya karışma-
sıyla bazı çocukların kanında normal düzeyin üzerinde arsenik 
bulunduğunu anlıyoruz. Metnin hiçbir yerinde “siyanür” söz-
cüğü geçmezken, tam da bu bölümün giriş paragrafında an-
latılan yaklaşımla başlığa bir işgüzar tarafından “siyanür” ekle-
nerek, hem de insanların en çok değer verdikleri varlıkları olan 
çocuklarının tehlike altında olduğu terörü estirilmiş oluyor.

Siyasi açıdan muhalif bir gazetenin tanınmış yazarlarından 
birisi, ‘Çanakkale’nin Kirazlı Köyü’nde altın aramak için şirketin 
siyanür kullanacağını’ ve ‘siyanürün ne olduğunu en iyi bilen 
Kütahyalıların oradaki siyanürlü altın ayrıştırma havuzlarından 
buharlaşan siyanür zehrini soluyup zehirlendiklerini’ hiçbir in-
celeme yapmadan döktürüyor10. İnancı, bilim ve teknolojiden 
daha üstün! O kadar çok yanlış var ki: 
1.Dünyanın hiçbir yerinde altın aramada siyanür kullanılmaz, 
siyanür sadece maden ocağından çıkarılan cevherin içerisinde-
ki metali almada kullanılır11; 
2.Kütahya’daki altın değil gümüş madenidir; 
3.Maden yakınındaki Dulkadir köyü muhtarının başvurusu 
üzerine yörede inceleme yapan Anadolu Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 1993 yılında Kü-
tahya İl Sağlık Müdürlüğüne verdiği raporda12 siyanürden hiç 
söz edilmezken evlerin duvarlarında kullanılan sıvada tespit 
edilen kuvars kristallerinin kansere yol açmış olabileceği ve 
köyün 10 km uzağından getirilen, doğal kaynak olduğu belirti-
len içme suyunun kaynağında güvenli eşikten yüksek miktar-
da (0.67 mg/l) arsenik bulunduğu belirtilmiştir. Eğer 2011 yılı 
Mayıs ayında bu madende oluşan kaza sonucunda Dulkadir 
köyünden yedi kişinin hastaneye başvurmaları kast ediliyorsa, 
hastanede anında yapılan kan incelemeleri sonucunda siyanür 
ya da zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır.13

Bir meslek odasının başkanı, muhalif gazetenin diğer bir yaza-
rıyla yaptığı söyleşide14 “Kazdağlarındaki” ‘altın düşük tenörlü 

olduğundan cıva amalgamasyonu ile işlem yapılacağını’ ileri sü-
rebilmiştir. Siyanürleme ile özütlemenin (liç/leach) kullanılma-
ya başlandığı 1891 yılından beri cıva amalgamasyonu, kurum-
sal şirketler tarafından kullanılmamaktadır11 ve bütün ülkelerin 
mevzuatında kullanımı ve ticareti yasaklanmıştır (Minamata 
Konvansiyonu). Eğer başka birisi, kendi meslek alanındaki her-
hangi bir uygulamayla ilgili teknik bir iddiada bulunsaydı kim 
bilir nasıl bir tepki verirdi!

Ülkemiz kamuoyunun çok iyi tanıdığı sevilen bir TV adamı ve 
muhalif gazetenin bir yazarı köşesinde bir makine mühendisi-
ni ağırlıyor ve yine ‘altın madenciliğinde cıva kullanıldığı’ iddia 
ediliyor. Daha da korkunç olan, bu kişiyi ‘konunun uzmanı’ ola-
rak tanıtıyor15.

Birçok yazıda maden ruhsatlarının incelenmeden verildiği ileri 
sürülmektedir. Maden ruhsatı bir işletme izni olmadığından, 
eğer istenilen sahada bir başka maden ruhsatı ve madencilik 
yapılması yasayla engellenmiş bir durum yoksa başvuru sahi-
bine istediği alanın ruhsatı verilir. Madenin işletilebilmesi için 
önce ÇED olumlu kararı ve ardından projeye taraf kurumların 
kendi mevzuatlarına göre izinlerinin alınması gerekir. Bütün 
bu izinlere ait belgeler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğü’ne beyan edildikten sonra “maden işletme izni” verilir.

Yürürlükteki çevre mevzuatımıza göre madenci, her önüne ge-
len yerde madencilik yapamamaktadır. Arkeolojik alanlar, doğal 
sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri, muhafaza ormanları ile 
içme ve kullanma suyu rezervuarının mutlak, kısa ve orta mesafeli 
koruma alanlarında kesinlikle madencilik yapılmasına izin veril-
memektedir. Millî parklar, av ve yaban hayatı koruma alanları, or-
manlar, meralar, tarım alanları, sulak alanlar ile içme ve kullanma 
suyu rezervuarının uzun mesafeli koruma alanlarında ise koşullu 
olarak madencilik yapılabilmektedir. Ancak medyaya yansıyan 
yakınmalar birçok yörede arkeolojik ve doğal sit alanlarının, ende-
mik bitki toplulukların bulunduğu yerlerin ve yöre halkının yarar-
landığı su kaynakları ile otlakların madencilik yapılması planlanan 
ÇED sahasının içerisinde kaldığını, buna karşın kamu kurumları-
nın görevlerini yerine getirmediklerini ileri sürmektedir. Eğer bu 
yakınma doğruysa, doğrudan, yolsuzluk-yozlaşmadan ve devlete 
olan güvensizlikten ileri gelmektedir. Maden yatakları, belirli ve 
özel jeolojik süreçlerin sonucunda yerkabuğunda oluşmaktadır. 

Bu nedenle, madenlerin bulundukları 
yer, milyonlarca yıl önce jeolojik koşullar 
tarafından belirlenmiştir ve yeraltında 
her yerde değildir. Yerlerini değiştire-
meyeceğimize göre, madenler nerede 
bulunur ise oradan çıkarılmak zorunda-
dır. Diğer sanayi dallarında olduğu gibi, 
en uygun yeri seçerek bir maden yatırımı 
yapılamaz.

Muhalif gazetede yer alan bir haberde16, 
yörenin Çevre Koruma ve Geliştirme Der-
neği Başkanı’na dayanarak ‘31 bin hek-  
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tarlık bir alanda 200 bine yakın ağacın feda edileceği’ ve bu proje 
için ‘ÇED raporuna gerek görülmediği’ duyurulmuştur. Maden Ya-
sası’na göre, bir maden sahasının büyüklüğü en fazla iki bin hektar 
olabilir ve ÇED Yönetmeliği’ne göre de ancak büyüklüğü 25 hekta-
rı geçmeyen bir maden projesi için ÇED raporuna gerek görülmez, 
burada zenginleştirme tesisi kurulacağı için bu da olası değildir. 
ÇED başvurusu, birbirine bitişik ve aynı madencilik etkinliğine 
konu olacak maden ruhsatları birleştirilerek tek bir alan için yapıla-
bilir. Eğer buradaki iddia doğruysa, bu sahada, en azından 16 adet 
maden ruhsatı birleştirilerek ÇED için başvurulmuş demektir.

Gerek maden ruhsatı ve işletme izni alımında, gerekse ÇED 
sürecinde madencinin kaçamak yollara saparak usulsüzlükler 
yaptığı ve idarenin de göz yumduğu ileri sürülmektedir. Örne-
ğin maden sahası önce 25 hektardan küçük gösterilerek ÇED 
sürecinin dışında tutulduğu, ardından kapasite genişletme 
başvurusunda bulunarak sahanın büyütüldüğü; tepkilerden 
kaçınmak için başka bir maden için izin alındığı; asıl işletmeci 
değil de başka bir şirketin başvurduğu ileri sürülmektedir17. 
ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre geçerli olmayan bu iddi-
alar gerçek ise, o işlemlerde mutlaka yolsuzluk ve yozlaşma 
var demektir.

Yabancı şirketin ‘Kaz Dağları’ndaki maden işletmesini kendi ül-
kesinde yeraltı, bizdeyse açık ocak yöntemiyle yaptığı’18 ve sonu-
cunda ‘oluşan devasa meteor çukurları’19 kaldığı iddiaları birçok 
kaynakta yer almıştır. Maden Mühendisleri Odası’nın konuyla 
ilgili raporunda20 ‘cevherin jeolojik yapı içerisindeki dağınıklığı 
nedeniyle, cevherin tamamının teknik olarak yeraltı işletme yön-
temi ile çıkarılmasının mümkün olmadığı’ belirtilmiştir. Anado-
lu’daki en eski madencilik yeri, arkeolojik kayıtlara göre, Neoli-
tik döneme tarihlenen (MÖ 7250-6750) Diyarbakır-Ergani’deki 
Çayönü bakır madenidir21. Ülkemizde, yaklaşık on bin yıldır 
madencilik yapıldığından, artık, yüzeyde kolayca alınabilecek 
cevher kalmamıştır. Yer kabuğunu yüzlerce metre derine kaz-
madan buralardaki kayaçların içinde gömülü olan madenleri 
bulunduğu yerden çıkaramayız. Çıkarılması planlanan cevhe-
rin oluşum tipine, cevherin türüne ve bulunduğu yerin mor-
folojisine göre ya açık ocak ya da yeraltı madencilik yöntemi 

uygulanmak zorundadır. Şu halde madenin 
bulunduğu yer gibi, işletme yöntemini seç-
mek şansı da yoktur.

Kaz Dağları’ndaki madende, neden başka 
yerlerdeki gibi tank liçiyle cevherden altının 
ayrıştırılması yöntemi yerine yığın liçi (heap 
leach) kullanıldığı sorgulanmıştır. İddia sa-
hiplerine göre, bu yöntem daha kolay ve 
ucuz olduğundan şirket tarafından seçilmiş-
tir. Maden Mühendisleri Odası’nın konuyla 
ilgili raporunda20 ‘ocak sahası içerisinde bu-
lunan altın cevherinin mineralojik, fiziksel ve 
kimyasal özellikleri gereği teknik olarak tank 
liçinin mümkün olmadığı’ belirtilmiştir. 

Birçok madencilik karşıtı söylemde maden kapanınca, orada 
hayatın da biteceği ve ne bitki yetişeceği, ne de insan ya da 
hayvan yaşayabileceği ileri sürülmektedir. Daha madencilik 
sürerken başlayan doğaya yeniden kazandırma çalışmalarında 
bu iddianın tersinin kanıtlandığı pek çok proje vardır22. Berga-
ma-Ovacık Altın Madeni’nde bulunan, ülkemizin ilk kapatılan 
açık ocağı ve atık depolama tesisinin çevresinde bitki ve canlı 
hayatı herhangi bir sorun olmadan sürmektedir23.

Bir altın madeninin ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayarak 
kamuoyunda tedirginlik ve korku yaratmak amacıyla, 2000 
yılında Romanya’da olan bir kazanın ‘Çernobil’den sonra Av-
rupa’da yaşanan büyük felaketlerden biri olarak kaydedildiği ve 
resmi açıklamalara göre 50 km çapındaki bir alanda tüm doğal 
yaşamın sona erdiği’ ileri sürülmüştür24. Romanya’daki Baia 
Mare altın madeninde, mühendislik projesinde yapılan hatay-
la, ani gelen yağış ve kar erimesi ile atık havuzunun taşması 
ve seddesinin yarılması sonucunda bir kaza olmuştur. Bu ka-
zadan hemen sonra, hem Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) ve İnsancıl Etkinlikler Eşgüdüm Ofisi tarafından oluş-
turulan uzmanlar heyeti25 hem de Avrupa Birliği Komisyonu26 
olayın nedenlerini ve çevreye etkilerini inceleyerek birer rapor 
hazırlamıştır. UNEP Raporunda, kazadan hemen sonra ekosis-
temin hızla kendini yenilediği açıkça belirtilmiştir. Raporun, 
Ekotoksikolojik Değerlendirme bölümünün 33’üncü sayfasın-
da şu ifade yer almaktadır: “… siyanürlü taşıntı nedeniyle suda 
yaşayan organizmaların ekolojik durumu açısından bir felakete 
neden olmadığını göstermektedir.”. Aynı raporun Sonuçlar bö-
lümünde, 45’inci sayfadaki Madde 10’da ise nehirdeki canlı 
yaşamın yeniden canlandığı şöyle ifade edilmektedir: “Kesif 
siyanür akışından kısa bir süre sonra sudaki mikro organizmalar 
hızla yeniden hayatiyet kazanmışlardır”. Siyanürün doğada hız-
lı bozunma özelliği nedeniyle ekosistem hızla kendisini topar-
layabilmektedir. Romanya Baia-Mare’deki altın tesisi, kazadan 
6 ay sonra, AB Çevre Direktörlüğü’nün bilgisi altında üretime 
yeniden başlamıştır27. Ne BMÇP raporunda ne de AB Komisyo-
nu raporunda Romanya’daki bu altın madeni kazasının Çer-
nobil nükleer tesisi kazası ile bir karşılaştırmasını bırakın, en 
küçük iması vardır. 
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Çok uluslu şirketlerin acımasızca ve sorumsuzca doğamıza kat-
lettikleri ve yeraltı zenginliklerimizi talan ettikleri ileri sürülmek-
tedir28. Çok Uluslu Şirketler, Özal döneminde, 1985’te yürürlüğe 
giren 3213 sayılı Maden Kanunu ile maden ruhsatına sahip olma 
hakkını almışlardır. Kim, kendisinin yerine elin yabancısının ye-
raltı kaynaklarını çıkarmasını ister ki? Gerek ülkemizin karmaşık 
jeolojisi, gerekse artık yüzeyde cevherleşme bulunamaması ve 
öte yandan kullanılan yeni teknolojilerin yüksek sermaye ge-
rektirmesi yabancı şirketlere fırsat yaratmıştır. Cumhuriyet tarihi 
boyunca, o güne kadar ülkemizde altın madeni varlığı ortaya 
konamamış iken yabancı şirketler, modern arama teknikleriyle 
altın cevherleşmelerini belirlemiş ve işletme tesislerini kurmuş-
tur. Ülkemizde çevreye duyarlı madenciliği, 1985 yılından sonra 
altın madenciliği için ülkemize gelen yabancı şirketlerden öğ-
rendiğimizi söylemekte sakınca yoktur. Bu gelişme hem arama 
hem de işletme konularında uzmanlaşmış yerli teknik kadroların 
yetişmesine olanak sağlamıştır. Bunun en iyi örneği, Bergama-O-
vacık altın madeninde teknolojiyi yabancılardan öğrendikten 
sonra önce Gümüşhane-Mastra ve ardından Eskişehir-Sivrihi-
sar-Kaymaz altın madeni tesislerini kuran bizleriz. Yabancı ser-
mayeli şirketlerin yer altı zenginliklerimizi yağmalamasını en-
gellemek amacıyla madenciliğin sadece devlet eliyle yapılması 
istenebilir29. Altın madenciliğinin karşısına dikilirken asıl amacın 
bu olduğu, yaşadığımız çevrenin yok olacağı tehdidinin arkasına 
sığınmadan kamuoyuna açık ve dürüst olarak söylenmelidir. Bü-
tün ekonomimizin göbekten bağlı bulunduğu kapitalist sistem 
içinde sadece altın madenciliğini yabancılara kapatmak ne kadar 
akılcıdır ve olabilirliği var mıdır? Böyle bir işe girişilirse, yabancı 
sermayeye ve yatırımlara aşırı ölçüde gereği olan ekonomimizin 
içine düşeceği duruma bakmak gerekir. Ayrıca, ulusallaştırıldı-
ğında, altın madenlerine ilişkin çevre sorunları kendiliğinden 
sona ermeyecektir. Eti Holding tarafından 1987 yılında işletme-
ye alınan ülkemizde siyanürleme yöntemini kullanan ilk maden 
olan Kütahya’daki 100. Yıl Gümüş İşletmesi’ndeki uygulamalar-
dan ve diğer maden işletmelerinden bunu iyi biliyoruz. 

‘Çıkarılan altından bize bir şey kalmayacağı’ ve ‘devletin payının 
göstermelik olacak kadar küçük, %4 olduğu’ yazılmış ve söylen-
miştir30,31. Madenci işletme yapabilmek için ruhsat izin bedeli, or-

man izin bedeli, arazi izin bedeli, altyapı hizmet bedeli, kamulaş-
tırma bedeli, maden kapama ve rehabilitasyon bedeli ile devlet 
hakkı bedeli (%4 olduğu söylenen) ödemek zorundadır. Bir altın 
madeninden elde edilen gelirin %20 kadarı devlete ödenen bu 
çeşitli vergi ve harçlardır. Bir altın madenine ilişkin toplam ma-
liyet (arama, yönetim, işletme ve amortisman harcamaları) ise 
gelirin %60 kadarı olduğundan şirkete kalan net kazanç da %20 
civarındadır. Bu toplam maliyet içerisindeki vergi ve harçların ta-
mamıyla toplam maliyetin, yurt dışından gelen malzeme bedeli 
dışındaki önemli bir kısmı ülkemizde kalmaktadır. Devlet hakkı 
bedelinin ise, Maden Yasası’na göre, maden cevherinin satıldığı 
zamanda Londra Metal Borsası’ındaki ortalama satış değerine 
göre kademeli olarak alınacağı çok açık olarak bir çizelge biçi-
minde belirtilmiştir. Örneğin 2018 yılında bir ons (31,105 gram) 
altının ortalama satış fiyatı 1268 $/ons olduğundan, bu dönem-
de yapılacak ürün satışları için Maden Kanunu’nda yer alan dev-
let hakkı çizelgesinde 1201-1300 $/ons için %6 devlet hakkı oranı 
vardır. Güncel olarak (24 Eylül 2019 kapanış), 1 ons altın satış de-
ğeri 1518,90 $ olduğundan bu oran % 8’dir. 

Yabancı sermayeli şirketlerin ‘Türkiye’de ürettikleri altının ancak 
beşte birini (1/5) Türkiye’ye ödemekte, geri kalanını talan edip, 
yağmalayıp götürmekte’ oldukları iddia edilmiştir19,30. Yürürlük-
teki mevzuata göre, ülkemizde üretilen altın madeninin yurt dı-
şına satılması yasaktır. Türkiye’deki madenlerde üretilen “Dore” 
(altın, gümüş ve çok az miktardaki diğer metal karışımından 
oluşan) denilen zenginleştirme ürünü altın önce ülkemizde 
bulunan altın rafinerilerine gönderilerek %99,5 saf altın haline 
getirilir. Ardından, yedi iş günü içinde Borsa İstanbul Kıymetli 
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) takas merkezine 
teslim edilmesi ve KMTP’de alım satımının gerçekleştirilmesi 
zorunludur32. Bu altının, Merkez Bankası tarafından satın alma 
önceliği vardır33. Merkez Bankası alıcı olmaz ise aracı kurumlar 
(bankalar, finans kuruluşları) satın alarak piyasaya sunarlar.

Konu, siyaset olunca medyadaki bütün yazarlar ‘algı operasyo-
nu yapılıyor’ diyorlar. Peki, yukarıdaki çok açık örnekler, med-
yanın altın madenciliği konusunda kamuoyu üzerinde belirgin 
bir algı operasyonu yaptığını göstermiyor mu? Eğer bunlar bir 

kasıtla değil de çevre duyarlığının 
verdiği heyecanla yazıldıysa o zaman 
ne yazdıklarını bilmiyorlar demektir 
ki, kanımca, daha kötüdür.

Neden?
Yukarıda verilen örnekleri ve göz-
den kaçan daha başkalarını okuyan 
ya da izleyen, fakat maden ve çev-
re mevzuatı hakkında bilgisi olma-
yan çevrenin korunmasına duyarlı 
insanların göstereceği tepkiyi bir 
düşünün! Mevzuatın gerekleri ince-
lenmeden ya da en kolayı, bu işleri 
bilen bir uzmana sorulmadan ya-
yımlanan bu yazılar iyi niyetli ola-
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bilir mi? Bu durumda, medya için okuyucunun ya da izleyici-
nin doğru bilgilenmesi değil karşı çıkma ve tepkinin dozunun 
yükselmesinin önemli olduğu düşünülür.

Anayasamızın 168’inci maddesine göre, madenlerin gerçek sa-
hibi devlettir ve şu andaki işletmeciler, yasayla belirli bir süre için 
hak kazanmış birer yüklenicidir. Devletin, bu gerçekten kaçma-
yarak madenine ve ruhsatına sahip çıkması gerekir. Devlet, ma-
den ruhsatının verilmesinden başlayarak ÇED olumlu kararının 
çıkmasına kadar sürecin düzgün işlediği, projenin uluslararası 
standartlara ve mevzuatımıza uygun olduğu, madenin işletil-
mesi sırasında izleme ve denetlemenin titizlikle ve aksatmadan 
yapılacağı ve bütün bu sürecin bir yerinde madencinin en kü-
çük bir yanlış yapmasında duruma karışarak gereğini yapacağı 
garantisini kamuoyuna vermeli; kamuoyunun buna güveneceği 
ortamı yaratmalı ve göstermelidir. Maden projelerine yapılan 
bütün itirazları incelemeli, gerekirse tarafsız bilim ve teknik in-
sanlarından oluşan komiteler kurarak rapor almalı, sonucuna 
göre gereğini yapmalı ve kamuoyuna da duyurmalıdır. 

Fakat madencilik karşıtı söylemlerden anlaşıldığı kadarıyla bu 
tepkilerin temel noktası da kamuoyunun kamu kurumlarının 
yaptığı işlemlere güven duymamasıdır. Devlete güvenmek ko-
nusu açılınca; günümüzde dünyanın en sıkı çevre mevzuatına 
sahip Avrupa Birliği’nde34 ya da dünya altın madenciliğinde 
en önde gelen ABD, Kanada ve Avustralya gibi kıta boyutun-
daki ülkelerde doğayı korumak adına hiç mi altın madenciliği 
yapılmıyordur, acaba? Sakın birisi çıkıp da onlar, G. Amerika, 
Afrika ve Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını sömürmek için orala-
rın doğasını katlediyorlar, demesin! Kuşkusuz sömürüyorlar ve 
karşı çıkacağız. ABD, Kanada ve Avustralya’nın yanı sıra AB’den 
İngiltere, İsveç, Finlandiya, Fransa, İtalya ve İspanya kendi ülke-
lerindeki altın madenciliğinde uyguladığının aynısı madencilik 
teknik ve teknolojisiyle gittikleri ülkelerde çalışıyorlar. Kendi 
ülkelerinden tek farkı, geldikleri bu gelişememiş ülkelerde 
yolsuzluk ve yozlaşmanın ileri olması nedeniyle önlerinin açık 
olmasıdır.

Ne Yapmalı?
Elbette yapılan madencilik çalışması nedeniyle 
doğal çevrenin yıkımına, yöre halkının sosyal ya-
pısının bozulmasına razı olamayız, olmamalıyız. 
Buna neden olan etkinliklere de karşı çıkmalı, hatta 
yanlışları göstermeliyiz. Bu amaçla yapılan göste-
rilere engel olmak, yöre halkını ve STK’ları sustur-
maya kalkışmak yapılacak en büyük hatadır. Böyle 
anlayışsız davranmak yerine onları dinlemeli ve bu 
konudaki iddiaları ile kuşkularına önem vererek 
araştırmalı, gerçeği kamuoyuna açıklayabilmeliyiz.

Fakat yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun 
olarak yürütülen bir madencilik projesi çevre zara-
rına neden oluyor ise burada sadece madenci mi 
suçlanmalıdır? Önce mevzuattaki boşluklar dol-
durulmalı ve gevşeklikler sıkılmalı, ardından da bu 
mevzuatı uygulayarak projeyi izleyecek ve denetle-

yecek olan yetkili idarenin yozlaşmasına ve yolsuzluğa bulaşma-
sına engel olacak ortam yaratılmalıdır. Kuşkusuz, bütün bunların 
olabilmesi eğitim düzeyinin yükseltilmesiyle yakından ilgilidir. 
Yine başa dönüp, ülkemizin içinde bulunduğu bütün sıkıntılar 
gibi doğal çevremizi korumanın çıkar yolunun yönetildiğimiz 
sistem ile doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. Server Ta-
nilli, “çevre kirlenmesi” sorununu gelişen bilim ve teknolojinin 
insanlığın karşısına çıkardığını fakat bunun sorumlusunun bilim 
ve teknoloji değil de onları gerektiği gibi kullanmayan ya da bel-
li çıkarları öne alan kapitalist sistem olduğunu yazmıştır35.

Ne kadar önem verilse ve özen gösterilse de madencilik çalışma-
ları sonucunda doğal çevreye az veya çok zarar verilmektedir. 
İnsanların yaşamındaki refahı artırmak amacıyla yer altı zengin-
liklerimizi ekonomiye kazandırırken, yer üstü zenginliklerimizi de 
tahrip etmemeye önem verilmelidir. Her madencilik projesinde, 
bu çevresel etkilerin mutlaka dikkate alınması artık çağımızın ge-
tirdiği bir zorunluktur. Doğal çevreyi koruma düşüncesinin çok 
yükseldiği günümüzde, artık, madenciler ‘her yerde madencilik 
yapılmayabileceğini’ ve çevreciler ise ‘madenciliğin çevreyi koru-
yarak da yapılabileceğini’ anlamak, öğrenmek ve kabul etmek 
zorundadırlar. Madencilik ve çevre koruma, birbirinin yerine ko-
nabilecek değerler olmayıp, biri diğerine üstün tutulmadan gü-
nümüz bilgi düzeyi ve teknolojisine göre birlikte yürüyebilirler.

Bir sanayi etkinliğinin doğaya yaptığı yıkımı önlemenin ve bir 
projenin çevreci engele takılmadan yoluna devam etmesinin 
yolu ne daha güçlü kurumlar, ne daha sıkı ve yasakçı yasalar-
dır36. Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuatı, zaten, 2001 
yılında başlayan AB hukuk kaynaklarındaki kural ve kurumlar 
bütününe (müktesebat) uyum çalışmaları kapsamında düzen-
lenmiştir. Gerek duyulan sadece halkın, sanayicilerin, politika-
cıların ve kamu kurumlarında çalışanların (en üst düzeye kadar) 
eğitilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Zaten yolsuzluk ve görevini 
yerine getirmeme yani yozlaşmanın nedeni de bu eksikliktir. 
Madencilik yapılan ortamda ekonomik ve finansal riskler yük-
sek olduğundan, her aşamada, bunlarla karşılaşmak olasılı-  
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ğı vardır. Sonucunda da gerek ÇED sürecinde ve izin alımında 
gerekse inşaat ve işletme döneminde, ÇED taahhütlerini yerin-
de denetlemesi ve uyumsuzluklara zamanında engel olması 
gereken yetkili idare görevini yerine getiremez. Yozlaşma ve 
yolsuzluktan kurtulmak için yöre halkı ve STK’ların sağlıklı bir 
iletişim yoluyla projeye katılımlarının sağlanması gerekir.

Madenci, projesinin ilerlemesinde zaman ve para kaybına ya da du-
raklamasına neden olabilecek kötü bir gelişmeyle karşılaşmamak 
amacıyla, bir proje hakkında yatırım kararını verirken projenin tek-
nik olanakları yanında ekonomisiyle birlikte çevre korumayı da dik-
kate almalıdır. Projenin başından itibaren, yöre halkının ve STK’ların 
projeyi benimsemesi anlamına gelen “sosyal onayı” elde edebil-
mek için gereğini yapmalı5 ve her zaman “saydam” davranmalıdır37. 
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Elbette bu sadece madenciye düşen bir görev değil-
dir. Farklı madencilik iş kollarında örgütlenmiş meslek 
STK’ları, üyelerini bu yolda uyarmalı ve uymamakta ıs-
rar edenleri dışlayabilmeli, hatta kamuoyuna duyura-
bilmelidir.

Bütün bu yaşanılan sıkıntılı durum en uygun standartla-
rı getirmeyen, kuralları ve mevzuatı herkese eşit ve ge-
rektiği gibi uygulamayan, incelemeleri ve denetimleri 
titizlikle ve sıkı bir biçimde yapmayan, toplumu eğiterek 
bilinçlendirmeyen ve bilgilendirmeyen, bütün bunları 
yapabilmek için de uzman ve deneyimli kadroları iş başı-
na getirmeyen devletin görevini eksik yapmasından ileri 
gelmektedir. 

126



A4Full-Page Ad_210x297_Boyles C6.indd   1 23/08/2019   16:38



www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2019

Türkiye’de Maden Firmalarına
Finansal Destek Sağlamak Amacıyla
Borsaya Katılım Süreci Önerileri

Ömür Burak BİRKAN
Maden Y. Mühendisi

burakbirkan@penka.com.tr 
Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER

Hacettepe Üniversitesi, 
Maden Mühendisliği Bölümü

Maden Projelerinin 
Gelişim Süreci
Dünyada madencilik faaliyet-
leri sermaye gerektiren ve geri 
dönüşümü risk taşıyan bir sek-
tördür. Madencilik faaliyetleri 

arama dönemi ile başlayan, verilerin yorumlanması ve değerlen-
dirmesi ile birlikte, işletme dönemine kadar madenin üretilmesi 
sonra da kullanılmasıyla devam eden çok uzun ve maliyetli bir 
süreçtir. İşin doğası gereği bir madende bir tek cevher satışın-
dan gelir elde edilme olanağı vardır. Ancak cevheri üretecek 
seviyeye gelebilmek için büyük boyutta teknik ve teknolojik 
araştırma ile birlikte yatırım yapılması zorunludur. Bu işlemlerin 
hepsi gider kaleminde yer almaktadır. Bir madenin işletilebil-
meye uygun olduğunu belirlemek için oldukça uzun soluklu ve 
kapsamlı bir çalışma yapılması gereklidir. Yıllarca çalışıp büyük 
miktarlarda harcama yapıldıktan sonra madenin ekonomik ol-
madığına karar verilerek terkedilmesi de söz konusu olabilir. 

Bir madenin araştırılması safhasında yıllara dayalı yapılan 
harcamaların maliyeti oldukça yüksektir. Henüz maden var-
lığı ortaya konmamış bir sahada girişimci maden firması, bu 
maliyetleri kendi öz sermayesi ile karşılanmak zorundadır. Bu 
rakamlar kalker, kil, mermer vb. endüstriyel maden sahaları 
için daha düşük ancak metal madenleri için ise birkaç milyon 
doları bulmaktadır. Kurumsal büyük ya da küçük/orta boyutta 

bir maden firması sermaye finansmanı, darlığı ve yüksek risk 
sebebiyle birçok adımı burada atlamaktadır. Düzgün jeolojik 
etütler yapılmadığı için de saha hakkında eksik verilerle yola 
çıkılmakta veya projeye finansman bulunamadığı için yarıda 
kalmaktadır. Bu durumda sahayı daha verimli kullanma, yeterli 
rezerv varlığı olmaması ya da ortaya konulamadığı için bir son-
raki adım olan ekonomik değerlendirme ve fizibilite çalışma-
larının da yanlış sonuçlara varmasına sebebiyet verilmektedir. 
Bu raporlara göre verilen yatırım kararı da firmayı, hiçbir ka-
zanç elde etmeden, zararla saha terkine götürmektedir.  

Madencilik sektöründe gelişmiş ülkelerde sistematik maden-
cilik faaliyetleri için sermaye bulma ve riski azaltma süreci ül-
kemizle karşılaştırıldığında çok daha farklı koşullarda işlemek-
tedir. Faaliyetlerine devam eden küçük ve orta boyutlu (ya da 
sermayeli) çok sayıda uluslararası maden firması, geri dönüşü 
zaman alan yatırımlar için kendi öz sermayelerini riske atarak 
kullanmak yerine, riski dağıtan alternatif bir yöntem olan şirke-
te ortak alma sistemini uygulamaktadırlar.

Şirketlere ortak alma yöntemi, günümüz ekonomi koşulların-
da dünyada geçerli en uygun finansman kaynağı olarak orta-
ya çıkmaktadır. Bu anlayışla, madencilik alanında ileri gitmiş 
ülkelerdeki firmalar sermaye gereksinimlerini hisselerinin bir 
kısmını halka arz yolu ile satış yaparak karşılayıp, faaliyetlerini 
kurumsal bir şekilde sürdürmektedir.

DEĞERLENDIRME
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Dünyada madencilik yatırımı için gerekli sermaye, temel an-
lamda aşağıda belirtilmekte olan 3 kaynaktan sağlanmaktadır;

• Mevcut ortakların sermaye artırımı,
• Banka kredileri,
• Şirkete yeni ortak almak anlamına gelen borsada halka açılmak.

Ancak sermaye ürkektir ve bankalar maden firmalarına elle 
tutulur güvenilir bir veri olmadan kredi desteği vermeye ya-
naşmamaktadırlar. Bir firma için borsada halka arz olmak, her 
türlü işin kurallarına uygun olarak yapılması sonucunda ku-
rumsallaşma ve bilgiye dayalı şeffaf süreçler işletilerek riskin 
dağıtılması anlamına gelmektedir. Ayrıca, firmanın borsada 
halka arz yoluyla kaynak sağlaması en ekonomik ve etkin yol 
olmaktadır. 

Bu süreçte ülke borsaları tarafından uygulanan bazı katı kural-
lar bulunmaktadır. Ancak bu durum, firmalara sunulan alter-
natifli halka arz olma, borsadaki ifadesiyle “listelenme” yolları, 
saha hakkında maden varlık raporlama standartları eşliğinde 
hazırlanan teknik rapor, çeşitli teşvikler, destek ve danışmanlık 
hizmeti alınarak aşılabilmektedir. Böylece firma, borsa kurulla-
rınca belirlenen zaman aralığı içinde borsada listelenmiş ulus-
lararası bir firma haline gelebilmektedir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm yabancı sermayeli maden 
firmalarının hisseleri borsalarda alınıp satılabilmektedir. 
Esasen günümüzdeki büyük ölçekli maden firmalarının ço-
ğunluğu, arama döneminde birkaç ruhsata sahip, yüz bin 
dolar mertebesinde sermayesi olan birkaç ortaklı küçük fir-
ma olarak işe başlamışlardır. Genel anlamda borsalar sadece 
büyük ve kurumsal firmalar için değil, sermaye arayışında ve 
büyümeyi hedefleyen küçük/orta ölçekli firmalar açısından 
da önemlidir. Borsada listelenme yoluyla finansal kaynak 
yaratılması özellikle arama evresindeki küçük/orta ölçekli 
maden firmalarının büyüme ve gelişim gösterdikleri süreçte 
çok önemlidir. Bunun da ülkemize ve 
finansal zorluk çeken maden firmala-
rınca nasıl örnek alınabileceği hususu 
da incelemeye değerdir. 

Bu konu üç bölümden oluşan bir yazı 
dizisi şeklinde sunulmuştur. İlk bö-
lümde, madencilik yatırımları açısında 
büyük öneme sahip olan pazarların ba-
şında gelen Kanada’daki Toronto Men-
kul Kıymetler Borsaları hakkında genel 
bilgi verilmiştir.

Toronto Borsaları  (TMX Group, 
Toronto Stock Exchange)
TMX grubunun merkezi Kanada Toronto’da olup, 1861 
yılında kurulmuştur. 2002 yılına kadar TSE (Toronto Stock 
Exchange) olarak anılan bu borsa geçmişten günümüze 
kadar madencilik sektörü için önemli bir borsa olmuştur. 

Çizelge 1. TSX ve TSXV’nin madencilik sektörü açısından diğer borsalarla karşılaştırması1

TSX TSXV TSX&TSXV LSE AIM ASX JSE HKEx NYSE/ 
AMEX

Listelenen maden 
firma sayısı

224 987 1,211 32 117 616 22 46 100

Piyasa sermaye 
değeri (C$ Milyar)

290.9 22.9 313.8 587.0 8.7 445.8 51.1 84.5 964.7

Yeni katılımcı firma 
sayısı

7 48 55 1 8 34 2 1 3

Hisse sermaye 
artışı (C$ Milyar)

5.2 3.2 8.5 0.2 0.7 5.4 1.4 4.4 3.2

2001-2002 yıllarında Kanada’da bulunan çeşitli borsalar 
TSX Group tarafından satın alınmış olup 2008 yılından iti-
baren de “TMX Group” olarak adlandırılmaktadır.  

Dünya borsaları arasında öz sermaye artışı dikkate alındığında 
4. sırada bulunan Toronto borsaları, ülkemizden de izlenmesi 
ve işlem yapılabilmesi açısından uygun zaman dilimindedir. 
Toronto borsalarında işlem gören listelenmiş tüm firmaların 
%37’si madencilik sektörüne aittir. Toronto borsaları altında 
madencilik sektörüne de hitap eden 2 borsa vardır. Bunlar;

• TSX (Toronto Stock Exchange) olarak isimlendirilen işletme 
ruhsat sahibi ve üretim safhasında maden firmalarının bulun-
duğu üst borsa,
• TSXV (Toronto Stock Exchange Venture) olarak isimlendirilen 
TSX’de listelenemeyecek kadar küçük/orta ölçekli maden, maden 
arama ruhsatlı ve diğer girişimci firmaların bulunduğu alt borsadır.

TSX ve TSXV Borsalarındaki günlük ticaretin %40’ı Kanada 
dışından gerçekleşmektedir. Listelenen firmaların %25’inin 
de merkez ofisleri Kanada dışındadır. Kanada halkının 
%50’si de yatırımlarını bu borsalarda değerlendirmektedir. 

Dünyada Toronto Borsaları ile birlikte madencilik da-
lında da faaliyet gösteren diğer önemli piyasalar ise 
Londra (LSE ve AIM), Avustralya (ASX), New York (NSYE/
AMEX), Hong Kong (HKEx) ve Johannesburg (JSE - Gü-
ney Afrika) borsalarıdır.

Çizelge 1’de 2017 yıl sonu verilerine göre borsalarda listelenen 
maden firma sayıları, piyasa değerleri, yeni katılımcı firma sa-
yısı ve sermaye artışları verilmektedir. Bu çizelgeyi listelenen 
maden firmaları olarak incelediğimizde Toronto Borsalarında; 
224 adet TSX’de, 987 adet de TSXV’de olmak üzere toplam 1211 
maden firması yer almaktadır. Bu yüzden Toronto Borsaları ma-
dencilik açısından önemli ve incelenmeye değer bir borsadır.

Toronto Borsalarını önemli kılan diğer temel etkenler;
• Ülke güçlü mevzuat ve ekonomik verilere sahiptir.
• Güçlü borsa ve hisse senedi anlayışı hakimdir.
• G20 ülkeleri arasında 2018-2022 yılları arasında iş yapılabile-
cek en iyi 2. ülke konumundadır.
• G7 ülkeleri arasında gayri safi yurtiçi hasılaya oranla en düşük 
borca sahip durumdadır. 
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• Dünyaca takdir edilen güçlü bir banka sistemine sahiptir. 
• Dünya borsalarında yeni katılımcı firma açısından 2009 - 
2017 yılları arası ya lider ya da 2. sıradadır.
• Maden firmaları açısından en yüksek katılımcı sayısına sahiptir.
• Ve hareketli bir pazardır. 

Küresel çapta halka arz olmuş maden firmalarının yaklaşık 
%50’si TSX/TSXV’de listelenmeyi tercih etmiş, son 5 yılda 
maden sektöründeki %38 oranında yaklaşık 106 milyar 
dolarlık öz sermaye artışını bu borsalardan sağlamışlar-
dır. Ayrıca, bu borsalarda maden sektöründe listelenmiş 
firmaları inceleyen 200’ün üstünde teknik analizci bulun-
maktadır.

Şekil 1.’de görüldüğü gibi 2017 yıl sonu verilerine göre TSX/
TSXV borsalarında 1211 adet maden firması listelenmiş olup 
diğer maden borsası olarak anılan ve takip edilebilecek ASX 
ve LSE ile AIM’de listelenen maden firmalarının toplamından 
fazladır. Maden firmalarını öz sermaye artışı açısından incelen-
diğinde;

%38 ile TSX/TSXV Borsaları aracılığıyla, 5 yıl içerisinde borsalar-
dan toplam 106 milyar dolar gelir elde etmişlerdir.

Şekil 2. 2017 yıl sonu itibariyle TSX/TSXV borsalarında listelenen madencilik firmalarının ürün, bölge ve maden sayısı bazında gösterimi1

Bunu,
• %17 ile ASX Borsası,
• %11 ile NYSE Borsası, 
• %7 ile HKEx Borsası, 
• %7 ile LSE/AIM Borsaları, 
• ve %20 ile diğer borsalar takip etmişlerdir. 

TSX ve TSXV Borsalarında Listelenen Maden 
Firmalarının Özellikleri
Şekil 2’de 2017 yıl sonu verilerine göre TSX/TSXV borsalarında 
listelenen madencilik firmaları cevher ve ürün türüne göre in-
celenmiştir. Ayrıca, bu borsalarda listelenen maden firmaları-
nın bölgelere göre proje sayıları gösterilmiştir. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi altın madenciliği alanında çalışma-
larda bulunan firmalar bu borsalarda %50’lik oran ile ilk sıra-
da yer alırken, bakır %14 ile ikinci, uranyum ise %8 ile üçüncü 
sırada yer almaktadır. Nadir yer elementleri (Lantanitler) %2, 
lityum %2, kömür ise artık %2’nin de altındadır. Maden sa-
halarının bölgeleri ise 3048 adet (%54) ile Kanada, 2619 adet 
(%46) ise Kanada dışındandır. Bu da TSX ve TSXV’de listele-
nen madencilik firmalarının tüm dünya çapında faaliyette 
bulunduğunun önemli bir göstergesidir. 

Şekil 3’te 2017 yıl sonu verileri-
ne göre, tüm dünyada Toronto 
Borsalarında listelenmiş maden 
sektöründe bulunan firma sayı-
ları ve proje bölgeleri gösteril-
miştir.

TSX ve TSXV borsaları katılımcı 
maden firmaları, sadece Kana-
da kökenli olmayıp tüm dünya 
genelindedir ve bu katılımcılar 
arasında kamu şirketleri de bu-
lunmaktadır. 2017 yıl sonu ve-
rilerine göre bu borsalarda bu-
lunan 5700’in üzerinde arama 
evresindeki projenin yaklaşık 
%50’si Kanada dışındaki ülke-
lerdedir.

TSX ve TSXV Borsalarının 
Maden Firmalarına 
Sağladığı Likidite 
Açısından Diğer Borsalarla 
Karşılaştırılması 
Şekil 4’te TSX/TSXV borsalarıy-
la karşılaştırılabilecek önemli 
borsalardan olan ASX (Avust-
ralya Borsası-Australian Stock 
Exchange) ve AIM’de (Londra 
Borsası-Alternative Investment 
Market) 2007-2016 yılları ara- 

Şekil 1. TSX/TSXV, ASX ve LSE/AIM’de listelenen maden firmaları adedi ve öz sermaye artırım değerleri karşılaştırması1
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Şekil 4. TSX/TSXV ile ASX ve AIM borsalarında yıllar bazında maden firmaları üzerinden gerçekleşen işlem hacimleri2 (Değerler C$ milyardır) 

Toronto Borsalarındaki 
Madencilik Faaliyetlerinin 
Teknik Süreci
Toronto Borsaları (TMX); ağırlığını ma-
den sektörüne vermiş, etkin ve güve-
nilir maden varlığı raporlama standar-
dına sahip olması sebebiyle yatırımcısı 
ve listelenmiş firmaları ile birlikte dün-
yanın önde gelen maden borsasından 
biridir. Bu borsalarda maden sektörü 
alanında listelenmiş 2019 Nisan ayı 
verilerine göre 1169 adet arama ve iş-
letme döneminde bulunan büyük, orta 
ve küçük ölçekli firma bulunmaktadır. 
Ülkemize örnek teşkil etmesi açısından, 
TMX’te küçük ölçekli maden firmaları-
nın arama döneminden başlayarak ge-
lişme ve büyüme sürecinde izledikleri 

yol ve yöntemin açıklanması önemlidir. Bu işleyiş Şekil 5’de 
gösterilmiştir.

Süreç maden sahasının tespit edilmesi ile başlamaktadır. Bir 
sonraki adım ise maden varlığı ve işletmeyi etkileyecek olan 
tüm ayrıntıların ortaya çıkartılması için gereken sistematik 
madencilik faaliyetlerin sürdürülmesi ve madene ekonomik 

olarak işletilmeye uygun bulun-
duğu takdirde yatırımlar için ser-
mayenin sağlanmasıdır. İzlenen 
yolda öncelikle saha hakkında tek-
nik bilgilere ulaşmak için numune 
alma, jeofizik çalışmaları, sondaj 
ve analizler ilk adımlar olmaktadır. 
Sonraki evre ise kaynak kestirimi, 
ekonomik değerlendirme, fizibilite 
çalışmaları ve üretim olarak devam 
etmektedir. Mevcut şirket ortakları 
tarafından sahaya yapılan ilk yatı-
rımlardan sonra ilerleyen süreçte, 
madenin ekonomik değere sahip 
olma olasılığı arttıkça bu faaliyet-
lerin devamı ve gelişimi için daha 
fazla sermayeye ihtiyaç duyulmak-

tadır. Bu aşamada maden firmaları yasal bir şekilde borsanın 
belirlediği koşullar ve oranlar dahilinde şirkete ortak alma 
yoluna gidebilmektedirler. Bu süreçte firma, borsada liste-
lenmiş alım/satım yapılan halka arz olmuş bir firma statü-
sünde değildir. Şirket sadece ortak alarak öz sermayesini ar-
tırmaktadır. Amaçlanan hedef 2 yıl içinde 3 ortaklı $100.000 
sermayesi olan bir firmayı, en az 1.000.000 hissesi halka arz 
olmuş 250 ortağı bulunan daha yüksek sermayeye sahip, 
borsada listelenmiş bir firma haline getirmek olmaktadır. Bu 
sayede şirkete girecek orta/düşük gelirli bireylerin de katılı-
mıyla hem küçük sermaye canlanacak hem de ufak yatırım-
cıların tasarruflarını daha verimli olarak değerlendirebilme-
sine olanak tanınacaktır.

sında madencilik firmaları bazında gerçekleşen işlem hacimleri 
verilmektedir.

2007-2016 yılları arası gerçekleşen işlem hacimlerine ba-
kıldığında özellikle TSX/TSXV borsaları ve ASX borsalarının 
madencilik sektörü için ne kadar önemli olduğu gerçeği 
ortaya çıkmaktadır. 

Altın dünya finans sektöründe güvenli varlık olarak nite-
lendirilmektedir. Şekil 4’te dikkat çeken nokta, yıllar içe-
risinde özellikle altın fiyatları ile orantılı madencilik sek-
töründe borsa işlem hacimlerinde değişiklik olduğudur. 
2011-2012 yıllarında rekor seviyelere ulaşan altın ve metal 
fiyatları, 2012 yılı 2. yarısından itibaren düşüşe geçmiştir. 
2015 yılı sonunda altın 1050 $/ons, sanayinin itici gücü 
olarak bilinen bakır ise 4500 $/ton seviyelerine kadar ge-
rilemiştir. 2016 yılı ortaları ile birlikte altın 1350 $/ons ve 
2016 yıl sonuna doğru bakır fiyatları ise 6000 $/ton, 2017 
yılında ise 7000 $/ton seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyat ar-
tışlarının ya da düşüşlerinin işlem hacimlerinde çok etkili 
olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 3. Tüm dünyada TSX ve TSXV’ye kayıtlı maden firmaları1 (Bir firma birden çok proje ve ülkede bulunabilmektedir.)
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Şekil 5’te gösterilmiş adımlar için şirkete ortak alma yoluyla 
sağlanan sermaye ile birlikte işleyiş de devam edecektir. Bu-
radaki en önemli konulardan biride şeffaflık ve güvenilirliktir. 
Bu süreçte;

1. Saha hakkında teknik bilgilerin değerlendirilmesi, 
2. Yetkin Kişi olarak sorumluluğu ve doğru bilgi akışını sağla-
yacak maden ve jeoloji mühendislerinin firma tarafından be-
lirlenerek, gerekli mühendislik hizmetlerinin alınması, 
3. Toronto Borsalarının maden firmalarına şart koştuğu liste-
lenme kriterlerinden biri olan “Maden Varlık Raporlama Stan-
dartı” NI 43-101’e uygun şekilde Yetkin Kişi ya da kişilerce 
teknik rapor hazırlığına başlanması,
4. Firma tarafından hazırlatılan teknik raporla ilgili medyaya 
çeşitli bilgiler verilmesi, izlenecek politika ve yayınların tam 
bir şeffaflık içerisinde yapılması,
5. Önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirilen “Teknik Rapo-
run” kamuya ilan edilmesi şeklinde devam etmektedir.

Borsaya katılım sürecinin ilk aşamasında, firmanın hisselerini 
satın alarak muhtemel yatırımcı olacak ortaklar açısından ma-
den sahasında varlığı gösterilen cevher özellikleri önemlidir. 
Bununla birlikte borsada listelenmek için başvuran firmanın, 
ilgili sahada son 3 yıl içerisinde en az 100.000 Kanada Dolarlık 
(C$) arama harcaması yapmış olduğunu kanıtlaması gerek-
mektedir. Böylelikle firma madencilik faaliyetlerine kaynak 
yaratmak adına şirkete yeni ortak alımına başlayarak ilk adımı 
atmış olacaktır. 

Borsa kurullarınca firmalara da yeni ortaklardan sağlanan ser-
mayeyle birlikte genel ve detay arama süreçlerine ağırlık ver-
meleri tavsiye edilmektedir. Böylece firmaya olan ilgi artarak 
ortak alımına hız kazandırılacaktır. Ancak bu süreçlerin devam 
ettiği aşamalarda firma halen borsada alım satımı yapılan şir-
ket statüsünde değildir. Borsada listelenmiş bir firma olmak 
için, borsa kurulları tarafından belirlenmiş teknik listelenme 
gereksinimleri, bazı öneri ve koşulların 24 ay içerisinde yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

Bu makale Temmuz 2019’da Hacettepe Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Ana Bilim Da-
lında yazar tarafından tamamlanan “Türkiye’de Maden 
Firmalarına Finansal Destek Sağlamak Amacıyla Borsaya 
Katılım Sürecine İlişkin Öneriler” başlıklı Yüksek Lisans 
Tezinden yazar tarafından üretilmiştir. Tezin tamamına 
10270206 numarası ile ulaşılabilir.

Kaynaklar:

1. TSX/TSXV Market Intelligence Group and S&P Capital IQ, 31 Aralık 2017.

2. Exchange websites, S&P Capital IQ, 31 Aralık 2016.

3. PDAC 2015 Norme 43-101 - Mining Disclosure, 2015.

4. Listing requirements for exploration & mining companies, 2011.

5. Guides to listing disclosure, 2017.

Teknik listelenme gereklilikleri;

• En az bir maden sahasına sahip 
olunması,
• Yönetimle ilgili kayıtlar ve dene-
yim bulunması,
• Yeterli çalışma sermayesi ve/veya 
cevher kaynağı, maden sahası ömrü 
olması,
• NI 43-101 teknik raporunun 
hazırlanması,
• Arama, geliştirme çalışmaları veya 
üretim faaliyetleridir.

Özet olarak diğer öneri ve koşullar 
ise;

• Hazırlanan jeolojik raporlar yardımıyla 1. aşama olarak 
500.000 C$’lık genel arama, 2. aşama olarak da 200.000 C$’lık 
detay arama süreçlerinin oluşturulması borsa kurullarınca öne-
rilmektedir.  
• Yine ilk aşamada, 18 aylık iş planını yürütmek üzere yeter-
li çalışma sermayesi ve finansal kaynak için hazırda bulunan 
200.000 C$’lık, ikinci aşamada ise 12 aylık iş planı ve hazırda 
bulunan 100.000 C$’lık fon oluşturulmalıdır.
• 2.000.000 C$’lık net maddi varlık bulunmalıdır.
• Yönetim ve yönetim kurulu üyeleri şirketin iş ve sanayisi hak-
kında, halka arz olmuş şirketler ile ilgili yeterli derecede dene-
yim ve teknik uzmanlığa sahip olmalıdır. Ayrıca şirkette en az 
iki bağımsız yöneticinin bulunması talep edilmektedir.
• Şirketin piyasa değerinin tespiti için de; ilk aşamada hiçbir satış 
kısıtlamasının bulunmadığı, firmanın %20’sine denk gelen en az 
1.000.000 hissenin 250 farklı şahsa ait olması gerekmektedir 4, 5. 

Bu koşulların 24 ay içerisinde sağlanmasından sonra borsa ku-
rulları tarafından yeterlilik ve kayıt işlemlerine geçildiğine dair 
haber bülteni kamuya ilan edilmektedir. Böylece şirket onayı 
almakta ve borsada alım/satımı yapılan uluslararası bir firma 
statüsüne geçmiş olmaktadır. 

Şekil 5. Madencilik faaliyetlerinin teknik süreci3
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Ekipman Bakım & Onarımı

Madencilik farklı bir çok disiplini için-
de barındıran bir sektördür. Enerji 
gereksinimi sebebiyle elektrik; üre-
tilen cevher ve yeryüzü sebebiyle 

jeoloji; yapılan yollar, açılan galeriler ve oluşturulan yapılar 
sebebiyle inşaat; üretim yapan ekipmanlar sebebiyle makine; 
hesaplama ve bilgi girişi/çıkışı sebepleriyle bilgisayar; yönetim 
ve insan kaynakları sebebiyle işletme; cevher zenginleştirme 
ve kazanım sebepleriyle kimya ve metalurji; üretimin ve iler-
lemenin doğruluğu ve hassasiyeti sebebiyle harita; iletişim ve 
sensörler sebebiyle elektronik ve telekom; çalışma alanının ko-
runması ve üretim sonrası rehabilitasyonu sebebiyle çevre gibi 
farklı disiplinleri aynı amaç için bir araya getirmektedir. Aslında 
maden sektörü disiplinlerarası bir sektördür ve bir çok temel 
disiplinlerden faydalanılarak bir değer üretimi gerçekleştiril-
mektedir.

Bu farklı disiplinlerde gerçekleşen ilerlemeler ve yenilikler ma-
den sektörüne de olumlu yansımaktadır. Sözümona elektronik 
alanında yüksek hassasiyetlere sahip bir GPS’nin geliştirilmesi 
küresel konumu belli bir hassasiyetle ölçülebilmesi açısından 
haritacılık için önemli bir yeniliktir. Ancak bunun maden sektö-
rüne de üretimin, ilerlemenin doğruluğu ve ekipman-persone-
lin takip edilebilmesi gibi olumlu yansımaları olacaktır. Yeni bir 
proses ile bir metalin zenginleştirilebilecek olması yine benzer 
şekilde atık durumundaki birçok pasanın cevher olarak işlen-
mesini mümkün kılabilir. İnterdisipliner veya disiplinlerarası 
bir sektör olmanın faydalarından biri için diğer disiplinlerdeki 
ilerlemelerin sektöre pozitif yansıması olarak görülebilir. An-
cak bunun gerçekleşebilmesi için farklı sektörlerdeki bu geliş-
melerin yakından takip edilmesi ve madenciliğe doğru şekilde 
adaptasyonu gerekmektedir. Bu durum genellikle maden üre-

tici firmaları veya akademi yerine, tedarikçi firmalar tarafından 
sağlanmaktadır. Tedarikçi firmaların önceliklerinin satış ve 
pazarlama olması sebebiyle bir çok kez bir alanda geliştirilen 
teknolojik  yenilikler maden sektöründe beklenilen ölçekte 
fayda sağlamamaktadır. Bu anlamda verilecek örneklerden 
biri kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarının alımında 
ve devreye alınmasında yaygın bir şekilde yapılan hatalar gös-
terilebilir. Özellikle son on yıl içerisinde orta ve büyük çaptaki 
kurumsal maden firmaları bu alana yüksek yatırımlar yapmış 
olmalarına rağmen; bu yatırımdan bekledikleri kazançları elde 
edememişlerdir. Bunun altında yatan sebep, bu yazılımların 
tasarımının ve odak noktasının diğer (perakende, bankacılık, 
gıda, ilaç vs.) sektörler olması, maden firmalarının bu sistemleri 
somut hedefler belirlemeden devreye almaları ve son olarak 
satın alırken yapmaları gereken iş akım prosesinin yeniden 
dizaynını yapmamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Oysaki 
bu teknolojilerin diğer sektörlerde bir çok firmaya hatırı sayılır 
getirileri olduğu da bir gerçektir. 

Benzer şekilde endüstriyel devrim sonrasında üretimini ekip-
man ağırlıklı yapan bir sektör olan madencilik; ekipmanları-
nın başarılı kullanımında diğer sektörlere göre oldukça geri 
kalmıştır. Ortalama bir maden işletmesinde günün 24 saati 
çalışılırken üretim 2 veya 3 vardiyaya bölünerek yapılır. Gün 
boyunca sürekli olarak üretimin yapılıyor olması, ekipmanların 
da sürekli olarak çalışması anlamına gelmektedir. Maden işlet-
melerindeki bakım-onarım (maintenance) departmanlarının 
temel görevi operasyonda çalışan bu ekipmanların hazır oluş 
sürelerini (availability) ve güvenirliklerini (reliability) arttırmak-
tır. Bir başka ifadeyle bozulma sıklıklarını ve sürelerini minimi-
ze etmektir. Ekipmanların bozuk olmadıkları süre ne kadar faz-
la olursa; üretim yapabilmek için çalışma süreleri de artaca- 
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ğından ekipmanların işletmelere faydaları da artmış olacaktır. 
Bir ekipmanın yıl içerisinde performansının doğru ölçülebilme-
si için farklı durumlarının (üretim, bakım, onarım, bekleme vb.) 
kayıt altına alınması gerekir. Performansın yönetilebilmesi için 
ilk etapta doğru bir biçimde ölçülmesi ve kayıt altına alınması 
en kritik noktadır. 

Makinelerin gün içerisindeki bütün zamanlarının kategorize 
edilmesi, firmanın kurumsal zaman kullanım modeline uygun 
bir biçimde dağıtılması, ölçüme başlarken ilk adımlardandır. 
Tüm ekipmanları ve departmanları kapsayacak şekilde bir 
kurumsal zaman kullanım modelinin geliştirilmesi, şematize 
edilmesi ve farklı zaman dilimlerinin çoğunlukla kodlarla ifade 
edilmesi endüstride yaygın bir uygulamadır. Sonraki adımda 
ise kritik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi takip 
edilmesi yerinde olacaktır. Yaygın göstergeler arasında mev-
cut bozuk ekipman listesi, filo tipine göre ortalama hazır oluş 
süresi, en sık bozulan ekipmanlar, bakım ve onarımı en paha-
lı ekipman listesi, iki bozulma arası ortalama süre (MTBF), iki 
onarım arası ortalama süre (MTTR) gibi göstergeler ilk akla 
gelenlerdir. Bahsi geçen göstergeler ve diğer belirlenecek 
göstergelerde kullanılarak performansın arttırılmasına yönelik 
girişimler ve sürekli gelişim projeleri endüstride yaygın bir bi-
çimde kullanılmaktadır. 

Ancak bakım ve onarım alanında sektörün performansı ekip-
man kullanan diğer sektörlerin hatırı sayılır derecede gerisin-
dedir. Buna gerekçe olarak çalışma şartları ve değişkenlerin 
fazlalığı gösterilebilir elbette ancak bu yaklaşım tek başına bu 
büyük farkı açıklamaya yeterli olmayacaktır. Öncelikle bir ekip-
manın ömrü ve bozulmadan çalışma süresi doğru kullanımına 
ve bakımlarının yapılıp yapılmamasına bağlıdır. Madencilik 

sektöründe – özellikle ülkemizde – arıza ortaya çıktığında ba-
kım yapılmakta ve bu durum ekipmanların hazır oluş sürelerini 
düşürmekte ve daha büyük masraflara sebep olabilmektedir. 
Bu yaklaşım aslına bakılırsa bu alandaki en ilkel yaklaşımdır. Bu 
yöntem yerini uzun zamandır planlı bakıma bırakmıştır. Bu yak-
laşımda ise parçaların ortalama ömürleri göz önünde bulun-
durularak bakımların yapılması veya parçaların değiştirilmesi 
prensibinden yola çıkmaktadır. Bu yaklaşımda sıkıntılardan biri 
ise örneğin her 200 çalışma saatinde bir yapılan bir bakımın 
gerçekten her seferinde gerekip gerekmediği sorunsalıdır. Son 
dönemde geliştirilen sensörler ve bilgisayar kontrolü sayesin-
de kullanılan makinelerle ilgili kritik veriler toplanmakta ve bu 
verilerden arızaları farklı yöntemlerle (veri madenciliği, maki-
ne öğrenmesi vb.) tahmin edebilmektedir. Kesitirimci bakım 
olarak da adlandırılan bu yöntem bir arıza gerçekleşmeden 
tahmin edilmesini ve gerekli bakım veya değişim işleminin 
gerçekleşmesini sağlamakta, kaynakları optimum olarak kul-
lanmayı hedeflemektedir.

Maden sektörünün başarılı olabilmesi ve maliyetlerini düşüre-
bilmesi için ekipmanlarından maksimum fayda sağlaması kritik 
öneme sahiptir. Mevcut durumda sektör olarak ekipmanların 
hazır oluş (availability) ve kullanım süreleri (utilization) bakı-
mından benzer bir çok endüstriden oldukça (%15 - %45 arası) 
geride olduğumuzu söylemek yerinde olacaktır. Maden firma-
larının kaynaklarını daha doğru kullanabilmesi için bu alanın 
işleyişinde önemli değişiklikler yapması gerekmektedir. Bunun 
için kurum bünyesinde uzmanlar barındırmalı ya da dışardan 
destek almalı, bakım ve onarımı birimini üretim, planlama, del-
me ve patlatma gibi ayrı bir departman olarak belirlemeli ve 
başına bir yönetici atamalıdır. Bu noktada firmaların kendi ih-
tiyaçlarına göre bir zaman kullanım modeli oluşturulmalı, be-

lirlenen kritik performans 
göstergelerinin (KPI) sü-
rekli gelişim projeleriyle 
daha iyi noktalara geti-
rilmesi hedeflenmelidir. 
Özellikle diğer sektörlerin 
ve başarılı küresel maden 
şirketlerinin bu alanda 
başarıyla geçtikleri aşa-
malar gözönünde bulun-
durulmalı ve proaktif bir 
anlayışla geleneksel “arıza 
çıktıkça bakım” döngü-
sünden hızlıca çıkılmalı-
dır. Bugün küresel ölçekte 
üretim yapmakta olan 
maden firmalarının önem-
li bir kısmı bu aşamaları 
bundan 15-20 yıl kadar 
önce aşmış, günümüzde 
arızaları gerçekleşmeden 
tahmin üzerine çalışmalar 
yapmaktadırlar. 
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MADEN HUKUKU

Maden Yasasında Değişiklikler 
Getiren 7164 Sayılı Yasa-V

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

3213 sayılı Maden Yasası’nın 
24’üncü maddesi, en çok değişik-
liğe gidilen maddedir. 7164 sayılı 
Yasa ile 14 fıkralık maddenin 9 fık-

rasında değişikliğe gidilmiştir.

24’üncü maddenin ilk fıkrasında işletme ruhsat talebi konu 
edilmiştir.

I. Grup (b) bendi, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler ihale ile 
verilip, söz konusu ruhsatlarda arama ruhsat safhası olmadı-
ğından, ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, 
diğer grup ruhsatlarda arama ruhsatlarının sonuna kadar aşa-
ğıda sıralanan belgelerle işletme ruhsatı talebinde bulunabi-
leceklerdir.

1- 6183 sayılı Yasa’nın 22/A maddesi kapsamında vadesi geç-
miş borcun bulunmadığına ilişkin belge. 
2- İşletme ruhsat taban bedeli ile işletme ruhsat bedeli.
3- Yetkilendirilmiş tüzel kişilerce (YTK) maden mühendisinin 
sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi.
4- İşletme projesinin uygulanabilmesi için gerekli mali ye-
terlilik.
5- Aktif edilmiş kayıtlı elektronik (KEP) posta adresi veya elekt-
ronik tebligat (e-tebligat) adresi.

Bu belgeler Genel Müdürlüğe verilmediği takdirde, işletme 
ruhsat talebi reddedilecek, ilgili sahada ihale yoluyla ruhsat-
landırılacaktır.

Projelerde teknik eksiklikler olması hali;
İşletme projesinde teknik eksiklikler bulunması halinde, ruhsat 
sahibine bu eksiklikleri gidermesi için bildirim yapılarak üç ay 

süre tanınacak, eksikliklerin üç ay içinde tamamlanmaması ya 
da yine eksiklik olması halinde 31.054 TL idari para cezası ve-
rilerek süre üç ay daha uzatılacaktır. Bu süre sonunda da proje 
teknik eksikliklerinin tamamlanmaması halinde talep kabul 
edilmeyerek, ilgili saha ihalelik duruma getirilecektir. Talebin 
kabul edilmemesi durumunda, işletme ruhsat bedeli iade edi-
lecek, işletme ruhsat taban bedeli ise iade edilmeyecektir. 

İşletme ruhsat talebinin kabul edilmesi halinde bir ay içinde 
işletme ruhsatı düzenlenecektir.

3213 sayılı Yasa’nın tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinde; 
beyan, ilgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu be-
lirlemek veya açıklamak maksadı ile yazılı ve/veya elektronik 
ortamda vermiş oldukları belge olarak tanımlanmıştır. Beyan 
usulünü düzenleyen 10’uncu maddede de madencilik faali-
yetlerinin Maden Yasası hükümlerine göre devamı süresince 
teknik ve mali konularda yapılan beyanlar ile yetkili kişilerce 
tanzim edilen raporların doğru kabul edileceği, beyanlardaki 
hata ve noksanlıkların idarenin tespiti ve sorumluların uya-
rılmasından itibaren iki ay içinde düzeltileceği, kural altına 
alınmıştır.

İşletme projesi de bir beyandır. Projede teknik eksikliklerin 
24’üncü madde uyarınca üç ay içinde, mali eksikliklerin de iki 
ay içinde düzeltilmesinin ruhsat sahibinden istenmesi gereke-
ceği kanaatindeyim. 

24’üncü maddenin 2. fıkrasında süre uzatımları (temdit) konu edil-
miştir. Aşağıda sıralanan belgelerle ruhsat süresi uzatılabilecektir.

1- 6183 sayılı Yasa’nın 22/A maddesi kapsamında vadesi geç-
miş borcun bulunmadığına ilişkin belge. 
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2- İşletme ruhsat taban bedeli.
3- Yetkilendirilmiş tüzel kişilerce (YTK) maden mühendisinin 
sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi.
4- Aktif edilmiş kayıtlı elektronik (KEP) posta adresi veya elekt-
ronik tebligat (e-tebligat) adresi.

Bu belgeler Genel Müdürlüğe verilmediği takdirde, işletme 
ruhsat talebi (temdit) reddedilecek, ilgili sahada ihale yoluyla 
ruhsatlandırılacaktır.

Projelerde teknik eksiklikler olması hali;

Genel Müdürlükçe, işletme projesinin (temdit) proje üzerinde 
ya da yerinde inceleme sonucunda tespit edilen; proje teknik 
eksiklikleri, vadesi geçmiş ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile 
uyum teminatı, Devlet hakkı gibi mali eksiklikler Genel Mü-
dürlükçe iki ay içinde ruhsat sahibine bildirilecek, bildirimden 
itibaren üç ay içinde tamamlanması istenecektir. Verilen süre-
de tamamlanmaz ise 31.054 TL idari para cezası uygulanacak, 
ruhsat süresinin sonuna kadar eksikliklerin tamamlanmaması 
halinde de ruhsat süresi uzatılmayıp, bu alan ihale edilecektir. 
Temdit talebinin kabul edilmemesi durumunda işletme ruhsat 
taban bedeli de iade edilmeyecektir.

Uzatım isteminin uygun görülmesi halinde ise en geç ruhsat 
süresi sonundan itibaren bir ay içinde işletme ruhsatının süre-
si, işletme ruhsatının süresinin bitim tarihinden itibaren uzatı-
lacaktır.

2. fıkranın son cümlesinde; Ruhsat süresi dolan ruhsat sahala-
rında maden işletme faaliyeti yapılamaz, denilmiştir. Bu son 
cümlenin 7164 sayılı Yasa’dan önce yapılan temdit istemlerine 
uygulanması son derece hatalıdır.

Temdit isteminde bulunmuş, istem yerinde incelenmiş ve 
hiçbir eksiklik bulunmamış ruhsat sahalarında, 7164 sayılı 
Yasa’dan önce, ruhsat sahiplerinin istemi üzerine işlemlerin 
devam ettiği konusunda ruhsat sahibine kamu kurumlarına 
sunmak üzere bir yazı verilmekteydi. Yukarıda aktarılan kural 

gereği buna son verilmiştir. Madencilik fa-
aliyeti durdurulan sahalarda faaliyette bu-
lunmak 3213 sayılı Yasaya 7103 sayılı Yasa 
ile eklenen Ek Madde 15 uyarınca, üç yıldan 
beş yıla kadar hapis, yirmibin güne kadar adli 
para cezası ve on yıl madencilik faaliyetinden 
yasaklama getirmektedir. Ruhsatını süresin-
de temdit etmiş, temditte hiçbir eksiklik bu-
lunmamış, Genel Müdürlüğün ihmali sonucu 
temdit işletme ruhsatı verilmemiş ruhsat 
sahalarında faaliyeti durdurmak, Maden Ya-
sası’nın genel amacına açıkça aykırıdır. 6309 
sayılı Maden Yasasından itibaren değişikliğe 
uğramamış Maden Yasası 40 ve 41’inci mad-
delerinde haciz ve ihtiyati tedbir de bile ma-
dencilik faaliyeti durdurulamazken, özellikle 

7164 sayılı Yasa’dan önce temdit isteminde bulunmuş, temdit 
idarece gecikmiş ise gecikmenin sorumluluğu maden ruhsat 
sahibine yüklenemez. Böylesi bir durumda ruhsat sahibi ma-
dencilik faaliyetleri için vermiş olduğu taahhütleri yerine ge-
tirmesi olanaksızdır. Bu nedenle 24’üncü maddenin 2. fıkrasına 
eklenen bu cümlenin idarenin gecikmesinden kaynaklanan 
durumlarda faaliyetin durdurulması konusuna açıklık getirile-
rek yeniden düzenlemesi uygun olacaktır.

24’üncü maddenin 3. fıkrasında ruhsat süreleri düzenlenmiştir.

I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır.

I. Grup (a) bendi dışındaki ruhsatların süresi 10 yıldan az olma-
mak üzere projesine göre belirlenecektir. V. Grup madenlerde 
işletme ruhsat süresi beş yıl olup, bu süre uzatılabilir. 

Ruhsatların süresi, sürenin bitiminden altı ay önce süre istemi-
nin olması ve uygun bulunması halinde uzatılabilecektir. 

I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresinin uzatıl-
ması istemlerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla 
olmamak üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer 
illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli 
alınacaktır. 

I. Grup madenlerde süre otuz yıl, otuz yıldan altmış yıla kadar 
uzatmada Bakan

II. Grup madenlerde süre kırk yıl, kırk yıldan seksen yıla kadar 
uzatmada Bakan

Diğer gruplarda süre elli yılı geçmeyecek şekilde projesine 
göre MAPEG tarafından belirlenecek, elli yıldan doksan dokuz 
yıla kadar süre uzatımında ise Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır.

Ruhsat süreleri, süre uzatımları dahil olmak üzere yukarıda be-
lirlenen süreleri aşamayacak, sürenin sonunda ruhsat alanları 
başka bir işleme gerek kalmaksızın, ruhsat sahasındaki bu- 
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luculuk ve görünür rezerv 
geliştirme hakkı düşüle-
rek ihalelik saha durumu-
na gelecektir. Kamu ku-
rum ve kuruluşlarına ait 
ruhsatlarda süre sınırı uy-
gulanmayacaktır. Kamu 
kurum ve kuruluşları tara-
fından ihale edilen ruhsat 
sahalarında ruhsat süre 
başlangıcı hak sahibi adı-
na ruhsatın düzenlendiği 
tarih olacaktır.

24’üncü maddenin 4. fıkrasında arama ruhsatlı sahalar verile-
cek işletme ruhsatlı konu edilmiştir.

Arama ruhsatlı sahaların, geçici tesis alanı ile arama ruhsat sü-
resince belirlenen görünür ve/veya muhtemel rezerv alanına 
işletme ruhsatı verilecek, diğer kısımları taksir (ruhsat dışı bıra-
kılacaktır) edilecektir. 

Maden işletme faaliyetlerinin yapılması olanaksız olan küçük 
alanlara işletme ruhsatı düzenlenmeyecek, bu alanları içerecek 
şekilde yapılan işletme ruhsat talepleri de kabul edilmeyecek-
tir. Ruhsat dışı bırakılan alanlar, ruhsatın mücaviri de sayılma-
yacaktır.

İşletme ruhsatının, geçici tesis alanı ile görünür rezerv alanı-
na Yasanın 7’nci maddesinin zorunlu kıldığı izinlerin alınma-
sından sonra işletme izni verilecek, muhtemel rezerv alanla-
rının IV. Grup işletme ruhsatlarında on yıl, diğer grup işletme 
ruhsatlarında beş yıl içinde Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya rezerv haline geti-
rilmeyen alanları taksir edilecektir. 

İşletme ruhsatlarında muhtemel rezerv alanlarının Ulusal Ma-
den Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre kaynak ve/veya 
rezerv alanı haline getirilmesine yönelik yapılacak faaliyetlerde 
çevresel etki değerlendirmesi kararı aranmayacaktır.  

İşletme ruhsatlarında, işletme izin alanı dışında kalan alanlar-
da görünür rezervin tespitine yönelik arama faaliyetlerinde 
alınması gereken izinler arama ruhsatları ile aynı hükümde 
olacaktır.

24’üncü maddenin değişik 9. fıkrasında, işletme ruhsatlarının 
etkileşimi konu edilmiştir.

Farklı gruptaki ruhsatlar üst üste verilebilirken, görünür rezervi 
belirlenen alanlar üzerine maden işletmeciliğine engel olacak 
şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemeyecektir.

Ayrı ayrı üretilmesi olanaksız olan farklı gruptaki madenler için 
üst üste işletme ruhsatı verilemeyecek ancak farklı gruptaki 

ruhsat istemlerinin aynı kişiye ait olması ya da ruhsat sahiple-
rinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri duru-
munda üst üste işletme ruhsatı verilecektir.

IV. Grup maden ruhsat sahaları üzerine V. Grup ruhsat verile-
mezken, V. Grup maden sahaları üzerine IV. Grup ruhsat veri-
lebilecektir. 

IV. Grup maden ruhsat sahalarında madencilik faaliyetlerinden 
elde edilen V. Grup madenlerin, V. Grup maden ruhsat sahibi-
ne IV. Grup maden ruhsat sahibi tarafından herhangi bir bedel 
talep edilmeksizin teslim edilmesi zorunlu olacaktır. Bu hükme 
katılmıyoruz. Madencilik faaliyetleri yoğun emek ve sermaye 
isteyen bir çalışmadır. V. Grup maden ruhsat sahaları üzerine 
verilen IV. Grup ruhsat sahibinin madencilik faaliyeti sonucu 
elde ettiği V. Grup madeni bedelsiz olarak değil en azından 
masrafını aldıktan sonra V. Grup ruhsat sahibine vermesi fikrin-
deyiz. Dahası IV. Grup ruhsat sahibi ruhsat alanında madenci-
lik faaliyeti sonucu elde ettiği V. Grup madeni bedelsiz olarak 
V. Grup maden sahibine vermediği takdirde, gerçek dışı veya 
yanıltıcı beyan vermiş sayılacak, idari para cezası ödeyecek, 
fiilin tekrarında önceki idari para cezası ikiye katlanacak, aynı 
zamanda ruhsatsız maden faaliyetinde bulunduğundan V. 
Grup madenin beş katı tutarında idari para cezası ödeyecek-
tir. Yasa’nın bu hükmü doğrultusunda, ruhsata konu madenin 
üretilmesi için işletme faaliyetinin zorunlu sonucu olarak çı-
karılan diğer madenlerden de IV. Grup ruhsat sahibi mahrum 
olacaktır. 

24’üncü maddenin değişik 10. fıkrasında, çakışık alanlardaki 
işletme ruhsatları konu edilmiştir.

Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin 
çakışmasından (Aynı grup ruhsatlar, 6309 sayılı Yasa’dan ge-
len ferdi maden ruhsat sahalarıdır. Krom, kömür, bakır, çinko 
gibi) dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya 
kendi aralarında anlaşamamaları halinde Genel Müdürlük, 
projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapacak, inceleme 
sonucunda çakışan alanda ayrı ayrı çalışma olanağının tespi-
ti halinde çalışma esasları, Genel Müdürlükçe belirlenecektir. 
Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin 
verilecektir. Burada Genel Müdürlüğe büyük yük düşmektedir. 
Takaddüm yani öncelik hakkı sahibinin çakışan alanda anlaş-
maya yanaşmayacağını gözden uzak tutmamak gerekir. Bu 
nedenle, Genel Müdürlük takaddüm konusunu en son çözüm 
olarak görüp, yerinde tespitleri buna göre yapmalıdır.

24’üncü maddenin değişik 14. fıkrasında; Ereğli Kömür Havza-
sındaki taşkömürü ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit 
Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, 
Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
Yasada sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri ile 
bu ruhsatlarda birlikte işletilme zorunluluğu olan, kompleks 
halde bulunan madenler için 24’üncü maddede yazılı süreler 
uygulanmayacaktır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Ağu.19 Keles krible +40 mm 203 KLİ 2.766

Ekim.19 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.775

Ekim.19 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.206

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

Ağu.19 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

359 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Ekim.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

3.Ekim.19 Altın 1501,30 17,06 1282,45 USD/tr. oz

3.Ekim.19 Gümüş 17,52 12,96 15,51 USD/tr. oz

3.Ekim.19 Platinyum 808,00 11,57 795,88 USD/tr. oz

3.Ekim.19 Rodyum 5100,00 107,32 2460,00 USD/tr. oz

3.Ekim.19 Palladyum 1635,00 28,71 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

3.Ekim.19 Alüminyum 1697,00 -8,96 1864,00 USD/ton

3.Ekim.19 Bakır 5629,00 -5,62 5964,00 USD/ton

3.Ekim.19 Çinko 2315,50 -7,73 2509,50 USD/ton

3.Ekim.19 Kalay 16300,00 -16,30 19475,00 USD/ton

3.Ekim.19 Kurşun 2077,00 3,44 2008,00 USD/ton

3.Ekim.19 Nikel 17670,00 66,86 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

)

27.May.19 Antimuan 7246,25 -7,22 8625,00 USD/ton

27.May.19 Bizmut 9,99 11,12 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

24.Eyl.19 Uranyum 27,80 1,46 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)

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 710 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 710 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 710 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ağu.19 18/150 PARÇA (DÖKME) 850 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ağu.19 18/150 PARÇA (PAKET) 650 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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Leading Safety Technology

 Son derece hassas, sürekli veri

Uzaktan katman izleme

RockMonitor XR, çalışanların ve ekipmanların beklenmedik kaya 
düşmelerinden korunmasını sağlamak için sürekli, maden çapında 
katman izleme sağlar. Tünel katmanlarında ayrıntılı, doğru veriler 
toplar ve bu verileri kaya saplama destek stratejilerini optimize etmek 
için kullanır. Yan duvarlar, tavan ve aynada yaşanan göçüklere bağlı 
kaya düşmeleri, yer altı madenciliğindeki ölümcül yaralanmaların 
%40’ını oluşturmaktadır. RockMonitor XR, maden operasyonlarının 
güvenliğini önemli ölçüde artırırken, madencilik faaliyetlerini 
durdurma ve katman hareketini manuel olarak kaydetme ihtiyacını 
azaltarak, operasyonunun genel verimliliğini arttırır.

Sistem 6 km’ye kadar mesafede çalışabilir, düz veya papatya 
zinciri konfigürasyonuna izin vererek ve tek bir kontrolör tarafından 
çalıştırılan 150’ye kadar telltale ekstansometresini destekleyebilir. 
RockMonitor XR, güvenlik ve verimliliği önemli ölçüde artırabilecek 
katman izlemeye sağlam ve esnek bir çözüm sunar.

6 km’ye kadar izleme olanağı sağlar

 Yapılandırılabilir alarmlar ve uyarılar

MTM Makina Ltd Şti
Atatürk Bulvarı 199-A/42
Kavaklıdere, ANKARA
0 312 466 19 50
mtm@mtmmakina.com.tr
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli EtkinliklerYerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

23- 26 Ekim  8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı MİNEX 
2019, 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 - Avrasya 2019 Uluslararası Cevher Hazırlama 
Kongresi, 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/

15- 17 Ekim  EAMEC — Eastern Africa Mining and Energy Conference, 
Kenya,  ametrade.org/eamec/
14 - 16Ekim  Nigeria Mining Week, Nijerya, nigeriaminingweek.com
21 -22 Ekim  Future of Mining Americas 2019, ABD, americas.future-of-min-
ing.com
23 – 25 Ekim  9th International Symposium on Ground Support in Mining 
and Underground Construction, Kanada, groundsupport2019.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, chinaminingcoal.com
5 – 7 Kasım  Mining & Minerals Expo 2019, Ukrayna, iec-expo.com.ua/en/
mieen-2019.html
11 – 14 Kasım  Flotation ‘19, Güney Afrika,  min-eng.com/flotation19/
13 – 15 Kasım  ICPC 2019 — XIX International Coal Preparation Congress 
& Expo 2019, Hindistan, icpc2019.in/
18 – 19 Kasım  4th International Conference on Shaft Design and Con-
struction, Kanada, shaft2019.cim.org/
19 – 20 Kasım  SMC19 — Smart Mining Conference 2019, Almanya, 
smartmining.academy-rwth.de/
20 -21 Kasım  1st Angolan mining conference & exhibition, Angola,  
ametrade.org/amc/
25 – 26 Kasım  Mining Geology: 2020 and Beyond — International Min-
ing Geology Conference 2019, Avustralya, mininggeology.ausimm.com/
25 – 26 Kasım  2nd Ethiopian International Mining Conference & Exhibi-
tion, Etiyopya, ametrade.org/miningethiopia
2 – 4 Aralık  28th International Symposium on Mine Planning & Equip-
ment Selection, Avustralya, scieng.curtin.edu.au/MPES2019/
3 – 4 Aralık  European Mining Convention 2019, İrlanda, europeanmining-
convention.com/
4 – 5 Aralık  Asia-Pacific Deep Sea Mining Summit 2019, Singapur, asia.
deepsea-mining-summit.com

2020
1-4 Nisan  Marble, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
2-3 Nisan  Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, iccet.org.tr/
6 – 10 Nisan  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/
kurultay/
9-11 Eylül  11. Cevher Hazırlama Sempozyumu, Ankara, imps2020.com/
1-4 Aralık  4. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 
ve Sergisi, Istanbul, Turkey
10 – 13 Aralık  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, madenturkiyefuari.
com/en/

2020
18-20 Ocak  CIME China Mining Expo, Çin, en.bjminexpo.com/
21-23 Ocak  Saudi Mining and Minerals 2020, Suudi Arabistan, sau-
di-mining.com/
3-6 Şubat  Mining INDABA 2020, Güney Amerika, miningindaba.com
23 – 26 Şubat  MineXchange 2020 — SME Annual Conference & 
ExpoSociety for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), ABD, smean-
nualconference.com/
1-4 Mart  PDAC 2020, Kanada, pdac.ca/convention
9 – 11 Mart  Metal & Industrial Mineral Processing Exhibition & Confer-
ence, Oman, metal-im.com/
10 -14 Mart  CONEXPO-Con/AGG, ABD, conexpoconagg.com
12-13 Mart  MiningTech Africa, Güney Afrika, miningtechafrica.com
17-19 Mart  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.
com/
23-24 Mart  Future of Mining Australia, Avustralya, australia.fu-
ture-of-mining.com/
1-3 Nisan  SLME (Sierra Leone Mining & Energy), Sierra Leone, slminin-
gandenergy.com/
21-23 Nisan  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
8-10 Nisan  Mongolia Mining 2020, Moğolistan, mongolia-mining.com/
20-24 Nisan  ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php
28-29 Nisan  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminin-
gandenergy.com/
9- 11 Haziran  Euro Mine Expo, İsveç, euromineexpo.com/about/
18-19 Haziran  Astana Mining Congress, Kazakistan, amm.kz/en/
24-26 Haziran  2nd ANNUAL MARRAKECH MINING CONVENTION, 
Mısır, marrakechminingconvention.com/
14-16 Temmuz  China Gold Congress 2020, Çin, en.china-gold.org/
12 -19 Eylül  SEG 2020, Kanada, seg2020.org/
28-30 Eylül  MINExpo INTERNATIONAL, ABD, minexpo.com/
18- 22 Ekim  IMPC 2020, Güney Afrika, impc2020.com/
1-3 Aralık  Mauritanides 2020 (Mauritanian Mining), Moritanya, mau-
ritanidesmr.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

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! 

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

55 ABB 

77 Anadolu Flygt 

149 Anagold Madencilik 

83 Ant Group 

131 Ardef 

79 Argetest 

5,66,67 Barkom   

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

37 Castrol 

125 ChemTreat

39 Cotecna 

115 Çiftay

99,145 Çolakoğlu Makine 

135 Dama Mühendislik 

111 Demir Export 

65 Derrick (MTM) 

105 Deryal İnşaat 

143 Dimin Madencilik

Sayfa Firma
69 DMT 

9,19 Doğanak Kollektif 

57 DTR

121 ECF Mühendislik

61 Emsamak Mühendislik 

31 Enta

Ön Kapak,A.K.K EOS Makina 

127 Epiroc  

73 ERD Sondaj 

23 Esan  

63 Esit 

123 Eti Bakır 

42,43 Famur 

27 FKK

47 FLSmidth 

51 Foramec  

93 Geoplas

15 Global Magnet Sondaj 

Sayfa Firma
95 Hardox (SSAB) 

151 IMPC

3 Kayen 

85 Ketmak

87 Koza 

107 Labris 

49 MB Crusher 

53 Meka 

33 Mercedes Benz 

17 Mestaş 

11 Metso 

152 Minex 

113 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

75 Pasinex  

Ö.K.İçi,59,101,139 Pena Maden  

25 RAM Sondaj 

21 Saes 

Sayfa Firma
29 Sandvik 

13,141 Son-mak  

119 Suez 

71 Talpa 

89 Telefoncular Metal 

1,91 Teknima  

137 Teknoekol 

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

45 Terex

147 Trolex (MTM) 

109 Troya Proses

97 Tüfekçioğlu 

133 TÜMAD

35 YPT 

7 Weir 

81 Zenit 

41,103 Zitron   
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Şartlar 
Ne Olursa Olsun 

Yanınızdayız

      info@eosmakina.com

www.eosmakina.com



Şartlar 
Ne Olursa Olsun 

Yanınızdayız

      info@eosmakina.com

www.eosmakina.com



Uygulamadan Üretime

 

ANKARA
Tel: 0312 472 21 04  Fax: 0312 472 21 04

www.ortadogusondaj.com
www

            
. A

Ortadoğu Sondaj San. ve 

.    

yaptığı sondaj sıvısı katkı ve 

ve 

.     
faydalanmaktadır..


