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Üstten darbeli bitleri satın alırken, belirli zemin 
koşulları için tasarlanmış yüksek kaliteli bir 
ürün seçmek, bit başına daha fazla metre 
elde etmek için sadece ilk adımdır. Bitlerin 
uygun şekilde kullanılmasını ve bakımını 

sağlamak, verimli ve yüksek bir ilk 
yatırım geri dönüşü elde etmek 

için kritik öneme 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.
 

Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.
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EDITÖRDEN

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

2020 yılı, gözle görülmeyen biyolojik bir varlığın tüm dünyayı etkisi altına aldığı, etkileriyle dev 
ekonomilerin sarsıldığı, insanların işsiz kalıp evine kapandığı, devletlerin zaman zaman çaresiz 
kaldığı ve en önemlisi de on binlerce insanın candan olduğu bir yıl olarak başladı. Bunları yapan 
bir virüstü ve dünya genelinde pandemi (salgın) ilan edilmesine sebebiyet verdi. 

Dünyanın en büyük hammadde tüketicisi olan Çin’in salgının kaynağı ve başlarda merkezi ol-
ması nedeniyle dış dünyaya kapılarını kapatması ile başta madencilik olmak üzere tüm sektörler 
ekonomik anlamda yara aldı. Gerek ülkemizde gerek dünya genelinde birçok maden işletmesi 
üretimlerinde kısıtlamalara gitti ya da üretimini tamamen durdurdu. Özellikle ülkemiz madencili-
ğinde ağırlıklı ihracatın Çin’e olmasından dolayı sektörümüz yılın ilk aylarında salgından olumsuz 
etkilendi. Bu aylarda da pek bir şey değişmeyecek gibi gözüküyor.

Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca pek çok kez dünyayı etkisi altına almış ancak son on 
yıllar içinde bu denli hızlı yayılan ve dünyanın tamamını etkileyen bir hastalık yaşanmamıştı. 

Yaşanan salgın esnasında sarsılan ekonomilerle ilgili olarak birçok ülke ve şirket önlem paketle-
ri ve teşvikler açıklamış, salgın sona erene kadar ekonomik zararları en düşük seviyede tutmayı 
hedeflemiştir. Salgın ile ilgili çeşitli senaryolar doğrultusunda her şey beklendiği gibi gitse dahi, 
2020 yılı için dünya genelinde daha önceden belirlenenden daha az maden yatırımı yapılacağı ve 
bir durgunluk yaşanabileceği belirtiliyor. 

Şu aşamada üretimler kısıtlanmış olsa bile halen ülkeler birbirlerine sınırlı miktarda da olsa ham-
madde satabiliyor. Ancak eldeki stoklar tükendiğinde halen salgın nedenli üretim kısıtlamaları 
sürüyor ise işte asıl kriz o zaman yaşanabilir. 

Diğer taraftan salgının başlangıcındaki ve sonrasındaki gizleyici tutumu ile Çin tüm dünyanın 
tepkisini çekti ve her geçen gün salgın süreciyle ilgili gizli kalmış yeni bir gerçek ortaya çıkıyor, bu 
da ülkeye karşı dünyanın geri kalanından yeni yaptırım tehditleri ortaya konmasına neden olu-
yor. Maden üretimimizin en büyük müşterisi olan Çin ilerleyen yıllarda dünya genelinde dışlana-
cak, belki de dev küresel tüketici olmaktan çıkacak, farklı ülkeler yeni tüketim (üretim) merkezleri 
olarak ortaya çıkacak gibi gözüküyor. 

Bu küresel gidişata bakıldığında salgın sonrası için stratejilerini iyi belirleyen ve hammadde üre-
timini iyi planlayan ülkeler bu savaşta kazanacak diye düşünüyorum. Salgın sona erdiğinde ya 
da kontrol altına alındığında hızla toparlanma sürecine girecek olan ekonomilerin hammadde 
ihtiyaçlarına hızlıca yanıt verebilen ülkeler kazançlarıyla kendi toparlanmalarını da hızlandırabi-
lecek. Daha da ötesi Çin’den dolayı doğacak olası üretim boşluğunu doldurabilenler yeni dev 
ekonomiler haline gelebilecek. 

Neden biz bu ülkeler arasında olmayalım?

Uygun şartlar sağlanırsa Türk Maden Endüstrisi’nin üretim potansiyeli oldukça yüksek. Yeter 
ki madencinin önünde birikmiş olan bürokratik engelleri ortadan kaldıralım, sektörün sırtın-
da kambur olan orman mülkiyet bedeli gibi yükleri azaltalım, izin problemlerini çözelim yani 
sektörün önünde ne varsa ortadan kaldıralım. Unutmayalım, madencilik ülkemizi rahatlatacak 
sektörlerdendir…
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Maden-Tek 2020 – Maden Endüstrisi Teknoloji 
Günleri 6-7 Ekim 2020’de Ankara’da Gerçekleştirilecek

Dünya Madenciliğinin Nabzının Tutulduğu 
PDAC Kanada’da Gerçekleştirildi 

UMREK'ten 32 Yeni İsme Sertifika...

Nisan 2020

Mart 2020

Mart 2020

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Dünya genelinde salgına dönüşen ve ül-
kemizde de etkisini gösteren yeni tip Ko-
rona virüs (Covid-19) tehdidinin artması 
sebebiyle 21-22 Nisan 2020 tarihinde 
yapılması planlanan “Maden-Tek 2020 – 
Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri” et-

kinliğimiz 6-7 Ekim 2020 tarihine ertelendi.
Türkiye’nin Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi “Madencilik Tür-
kiye” tarafından organize edilen “Maden-Tek 2020 – Maden En-
düstrisi Teknoloji Günleri” 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde Ankara, 
Meyra Palace Hotel’de düzenlenecek.
Aramadan üretime, madencilik faaliyetlerinin her aşamasında 
kullanılan ve kullanılabilecek teknolojik ürünlerin ve yazılımların 
sergi alanlarında tanıtılacağı, eş zamanlı paneller ve konferanslar 
ile dünyadaki teknolojik yönelimlerin, sektörümüzdeki teknoloji 
kullanımının ve ihtiyaçlarının tartışılacağı Maden-Tek 2020’de 
Türk Maden Endüstrisi’nin teknolojik yüzü ortaya çıkarılacak.
Belirli bir alana odaklanmış, butik bir bakış açısıyla, hedef kitleyi 
bir araya getirmeye çalıştığımız bu organizasyonda sektörümü-

zün teknolojik tarafını temsil eden değerli firmaları gerek stant 
alanlarında gerekse sponsor olarak etkinliğimize paydaş olma-
ya davet ediyoruz.
Maden-Tek 2020’ye aşağıdaki alanlardaki yazılım ve ileri tekno-
loji ürün ve hizmet sağlayıcıları katılabilir:
Madenciliğin her alanında (Metalik, Endüstriyel, Enerji Ham-
maddeleri, Doğal Taşlar, Değerli Madenler, Taşocakları vs); Je-
oloji-Jeofizik Etüt, Sondaj, Çevre, Patlayıcı, Makine, Ekipman, 
Cevher Hazırlama, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Elektrik ve Elekt-
ronik Sistemler, Otomasyon, Yönetim Sistemleri, Görüntüleme 
ve İletişim, Alt Yapı, Trafik, Yol ve Park Sistemleri, Uydu Haber-
leşme, Uzaktan Algılama, Analiz, Lojistik ve benzeri…
Ayrıca kamu kurumları, üniversiteler, teknokentler ve teknoloji 
alanındaki sivil toplum kuruluşları da bu etkinliğe katılabilirler.
Etkinliğe ziyaretçi olarak katılım göstermek için sitemizden üc-
retsiz kayıt yaptırabilir sergi alanı ve panellerde yer almak için 
ise iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz:
www.maden-tek.com, Telefon: 0 312 482 18 60,
E-Posta: info@maden-tek.com

Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği (PDAC) tarafından 
her yıl düzenlenen, 2019’da 132 ülke ve 25.000’den fazla ka-
tılımcının yer aldığı, özellikle maden arama ve kaynak/rezerv 
geliştirme, maden yatırımları alanlarında trendlerin belirlendi-
ği, dünya madencilik sektörünün en önemli uluslararası organi-
zasyonlarından biri olan PDAC 2020 1-4 Mart tarihleri arasında 
Kanada’nın Toronto kentinde gerçekleştirildi.

Dünya madenciliğinin nabzının tutulduğu bu organizasyona 
ülkemizden Türkiye Madenciler Derneği adına Ali Emiroğlu, Al-
tın Madencileri Derneği adına Hasan Yücel, Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı adına İbrahim Halil Kırşan ve diğer STK temsil-
cilerinin yanında bazı özel sektör firmaları da stantlı katılım gös-
terdi. Ayrıca ülkemiz temsilcileri Türkiye Toronto Başkonsolosu 
Sinem Mingan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

19 Şubat 2020 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğü (MAPEG) Toplantı Salonu’nda Ulusal Maden Kaynak ve Re-
zerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından belirlenen ve 
Yetkin Kişi (QP) olmaya hak kazanan alanında uzman 32 maden 
sektörü profesyoneli için sertifika töreni düzenlendi.
MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç’in, UMREK Başkanı sıfatı ile ka-
tıldığı törende, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek-14. maddesinin 
verdiği yetkiye istinaden UMREK hakkında Yönetmeliğin 7. mad-
desi ve UMREK Kodunun 11. maddesi uyarınca 18 Aralık 2019 ta-
rihinde alınan UMREK’in 13 No’lu kararı ile Yetkin Kişi Sertifikası 
almaya hak kazanan yerbilimcilere sertifikaları teslim edildi.
MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever, UMREK Üyeleri, 
YERMAM Yönetim Kurulu Başkanı ve YERMAM üyeleri ile daha 
önceden Yetkin Kişi Sertifikası alan 19 yetkin kişinin de katıldı-
ğı törende konuşan Genç, maden çeşitliliği yönünden zengin 
olan ülkemizin, yetkin kişilerin birikim ve tecrübelerine dayalı 
raporlamaları ile madencilik alanında uluslararası bir standart 

kazanacağını ve ilerleyen dönemlerde yetkin kişilerin sayısının 
arttırılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Genç konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “YERMAM 
tarafından önerilen ve UMREK tarafından Yetkin Kişi (QP) Sertifi-
kası verilen ilk 19 yerbilimleri uzmanı da bugün aramızdalar. Bu-
gün de 32 Yetkin Kişiye sertifikalarını vereceğiz. Sizler tarafından 
hazırlanacak olan maden kaynak ve maden rezerv raporları, ulu-
sal ve uluslararası finans kurumları ve bankalar tarafından kabul 
edilecektir. Bu raporların şeffaf, güvenilir ve doğru temellere daya-
nılarak hazırlanması en büyük beklentimiz.
UMREK kodu ile hazırlanacak raporlar; Türk profesyonellerinin 
uluslararası tanınırlık kazanmasına da yardımcı olacaktır. Eninde 
sonunda ülkemizdeki tüm madencilik faaliyetlerinde UMREK ko-
dunun uygulanmasına başlanacaktır. Bunun ile ilgili çalışmaları-
mız devam etmektedir.
Bizim sizlerden beklentimiz çalışmalarınızı bu minvalde sürdür-
meniz olacaktır.”
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Sivas’ta Üretilen Vermikülit Cevheri 
Dünyaya İhraç Ediliyor 

Bor Katkılı Dezenfektan İçin Seri Üretime Geçilecek 

Mart 2020

Mart 2020

Tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılan, ısıtıldığında 
on kat büyüme özelliğine sahip vermikülit cevheri, Türkiye’de 
ilk kez Sivas’ta çıkartılıp işlenerek dünyaya pazarlanıyor.
Cevher, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılıyor. 
Organik Madencilik şirketi tarafından işletilen maden Sivas’ın 
Yıldızeli ilçesi Karakoç ve Kapaklı köyünde faaliyet gösteriliyor. 
Organik Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gazanfer Yıl-

dırım tarafından kurulan işletmede, ısıl işlemden geçirilerek kul-
lanılabilir hale getirilen cevher, Kanada’dan Avustralya’ya kadar 
dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
İHA’da yer alan habere göre vermikülit cevheri ile ilgili olarak 
açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bu mineralin en büyük özelliği 
ısıl işleme tabi tutulduğu zaman genleşen ve hafifleyen bir özel-
liği var. Bu şekli ile hafif ama bitkiye gerekli mineralleri sağlayan 
bir kullanım alanı var. Bu nedenle hem yurt dışında hem de ül-
kemizde bu malzeme kullanılıyor. Organik olmasına rağmen 
ülkemizde kullanım oranı diğer kimyasal gübrelere oranla ma-
alesef çok daha düşük. Kimyasal gübrenin dünyada artık büyük 
bir sorun olduğunu görüyoruz. Birçok hastalığa neden olarak 
gösteriliyor” dedi.
Yıldırım, madenin ışıl işlemden geçirildikten sonra su tutma 
özelliği kazandığını ifade ederek, “Bu malzeme bitkiyi organik 
olarak beslemektedir. Isıl işleme tabi tutulduğunda genleştiği için 
su tutma kapasitesi oldukça güçlüdür. Suyu bünyesinde tuttuğu 
için sulama sonrası tuttuğu suyu peyderpey bitkiye aktarabilmek-
tedir” şeklinde konuştu.
Ürünü birçok ülkeye ihraç ettiklerini de belirten Yıldırım, Avust-
ralya’dan Kanada’ya, Amerika’dan Hollanda’ya, İspanya’ya, 
Meksika’ya ihracat yaptıklarını, iç piyasaya da ürünlerini verdik-
lerini, halen bu ürünün ülkemizde ithal edildiğini, gayelerinin 
ithalatın önüne geçip, ihracatımızı arttırarak ülkemize fayda 
sağlamak olduğunu söyledi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a Covid-19 tedbirleri kapsamında 
enerjide kesintisiz hizmet için attığı adımları telekonferans yö-
netimiyle aktarırken AR-GE çalışmaları kapsamında bor katkılı 
dezenfektan ürettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bor katkılı dezen-
fektanı seri üretime geçirmeyi planladıklarını belirten Dön-
mez, AR-GE çalışmasını tamamladıkları bor katkılı el dezen-
fektanının seri üretimine başlayacaklarını da kamuoyuna 
duyurdu.

TENMAK - Türkiye Enerji, Nükleer ve
Maden Araştırma Kurumu Kuruldu Mart 2020

Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları 
ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere Tür-
kiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ku-
rulurken karar 28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararnameyle, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık 
hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında hizmet etmek, Tür-
kiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, inovasyon 
ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların 
geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin 
etmek, kamu ve özel hukuk kişileriyle iş birliği içinde bilimsel 
araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine et-
mek, teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı 
sağlamak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, yaptır-

mak, düzenlemek, desteklemek, iş birlikleri kurmak ve koordine 
etmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli TENMAK kuruldu.
Merkezi Ankara’da olacak TENMAK, merkez teşkilatıyla doğ-
rudan merkeze bağlı hizmet birimlerinden meydana gelecek. 
TENMAK, yürütme kurulu, başkanlık, Bor Araştırma Enstitüsü, 
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma 
Enstitüsü, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araş-
tırma Enstitüsü ile ihtiyaca göre kurulacak enstitüler, koordina-
törlükler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma 
geliştirme merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri gibi 
birimlerden oluşacak. Böylece hali hazırda kurulu bulunan bu 
kuruluşlar TENMAK çatısı altında faaliyetlerine devam edecek.
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Fatih Dönmez: “Karot Bilgi Bankamız Bir Nevi 
Madenciliğimizin Hafızası Olacak” 

Çin’e Mermer İhracatı %50 Azaldı 

Mart 2020

Mart 2020

Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) Temel 
Atma Töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. Dönmez, Temel Atma Töreni’nde ger-
çekleştirdiği konuşmada, gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri 
safi yurt içi hasılaya oranının %5-10 arasında olduğunu, Türki-
ye’de ise bu oranın %1 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.
“Maden ve ham madde ithalatının, altın dahil, 26 milyar dolar se-
viyesinde” olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Bu miktarın önemli 
bir kısmı da işlenmiş madenlerden oluşuyor. Maden ihracatımız 
da 5-6 milyar dolar düzeyinde. Teknolojik altyapı eksikliğinden 
dolayı madenlerimizi Türkiye’de zenginleştiremiyorduk. Artık ma-
denlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi 
kapandı.” diye konuştu.
Yerli üretimi, AR-GE ve inovasyonu temel alan madencilik stra-
tejisiyle çıkarılan madenlerin artık Türkiye’de işleneceğini dile 
getiren Dönmez, böylece madenciliği destekleyen alt sektör-
lerin, teknolojik girişim, istihdam ve ihracat noktasında önemli 
bir pazar hareketliliği oluşturacağını kaydetti.
Dönmez, bilgiyi değer haline getirmenin ve onu işlemenin, sa-
hada yapılan faaliyetler kadar önem arz ettiğini belirterek, “TÜ-
VEK’le maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek 
sicilleri tutulacak. Maden arama, araştırma ve üretimi esnasında 
elde edilen sondaj karotlarını, numuneleri, yer bilimleri verilerini 
ve haritaları burada arşivleyerek, kullanıcıların hizmetine sunaca-

ğız. Karot Bilgi Bankamız bir nevi madenciliğimizin hafızası ola-
cak.” değerlendirmesinde bulundu.
Yer altı varlığını ortaya çıkarmak için Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğünün (MTA) yoğun çalışmalar yürüttüğünü ak-
taran Dönmez, MTA’nın kurulduğu 1935’ten 2015’e kadar top-
lam 6 milyon metre sondaj yapıldığını aktardı.
Dönmez, MTA’nın 2017-2019 yıllarında 3,5 milyon metre son-
daja imza attığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu kadar yo-
ğun çalışmanın yürütüldüğü son 3 yılda 89’u maden, 83’ü enerji 
ham maddesi olmak üzere toplam 172 ruhsat sahasında değeri 
milyonlarca dolara ulaşan yeni maden kaynakları tespit edildi. 
MTA havadan jeofizik operasyonlarıyla da 920 bin kilometrelik bir 
alanı tarayarak yer altının adeta röntgenini çekti. Oruç Reis Gemi-
miz de denizlerimizin dört bir köşesinde hidrokarbon varlığımızın 
tespiti için 7/24 faaliyetlerine devam ediyor.”
Elde edilen verilerin MTA laboratuvarlarında analiz edildiğini 
anlatan Dönmez, “MTA laboratuvarlarında yıllık 60-70 bin numu-
nenin analiz ve testi yapılırken, yeni alınan cihazlar ve hafta sonu 
vardiyalı çalışmayla bu rakam 2018’de 525 bine, 2019’da ise 611 
bine yükseldi. Yani 10 katlık bir artıştan söz ediyoruz. MTA bu faa-
liyetleri yürütürken arazilerin haritalarını çıkarıyor, jeofizik veriler 
üretiyor, yerin yüzlerce metre altına giden sondajlarla karotlar 
elde ediyor. Bunların analizleri ve testlerini yaparak maden varlı-
ğıyla ilgili dataları üretiyor.” ifadelerini kullandı.

Doğaltaş üreticisi ülkeler sıralamasında Çin ve Hindistan’dan 
sonra üçüncü sırada yer alan Türk mermer sektörü, Covid-19 
salgınından etkileniyor. Konuya ilişkin Dünya Gazetesi’ne de-
ğerlendirmelerde bulunan Türkiye Mermer Doğaltaş ve Maki-
naları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Alimoğlu, “Çin en büyük blok mermer ithalatçısı. Koronavirüs 
ticarette de etkisini gösterdi. Çin’e yaptığımız blok mermer ihraca-
tında %50’lik bir düşüş yaşandı. Çin’e Şubat 2019’da 150 bin ton 
ihracat yapmışken bu yılın şubat ayında miktar 75 bin tona düştü” 

diye konuştu.
Yine Hindistan’a yapılan blok ihracatında da %25 oranında 
bir gerileme söz konusu olduğunu ifade eden Alimoğlu, “Çin 
yılda ortalama sert taşlar dâhil ilk sırada ülkemiz olmak üzere 
14 milyon ton blok alıyordu, yıllar itibarıyla alımlarını 10 milyon 
ton mertebesine indirdi. Türkiye yılda ortalama 4 milyon ton blok 
mermeri Çin’e ihraç ediyordu. Şubatta yaşanan düşüş devam etti-
ği takdirde blok ihracatında tüm dünya blok ihracatçılarında da 
olacağı gibi bizde de sıkıntılar yaşanacak” diye konuştu.

Seyahat Kısıtlamasından 
Madencilik Sektörü Muaf Olacak Mart 2020

Dünya genelinde salgına dönüşen Covid 19 virüsünün ülkemizdeki 
yayılımının engellenmesi için alınan önlemler arasında yer alan top-
lu taşıma araçları ile şehirler arası seyahat kısıtlamasından madenci-
lik sektörünün muaf tutulacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Genelge’ye göre genellikle şehir merkezlerinden uzakta 
yer alan maden işletmelerine, kimi zaman komşu şehirlerden ser-
vislerle işçilerin taşınması kapsam dışında bırakıldı. Madencilik sek-
törünü yakından ilgilendiren Genelge’de şu ifadeler yer aldı:
“Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet 
ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları şehirlerarası seyahat 

kısıtlamasından muaftır (Örneğin Gebze’de olan bir fabrikanın 
servislerinin çalışanları İstanbul’dan Gebze’ye ve Gebze’den İstan-
bul’a taşımaları). İşçi ve çalışan servislerinde de genelgede belir-
tildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla %50 doluluk oranı 
kuralına uyması zorunludur.
Bazı şehirlerde şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde 
olan ancak il sınırları geçmesi gereken minibüs taşımacılığı seya-
hat kısıtlamasından muaftır (Örneğin, Gebze-Harem minibüs hat-
tı gibi). Genelgede belirtilen sosyal mesafe kuralı ve en fazla %50 
doluluk oranı kuralına uyması zorunludur.”
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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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Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) 
Genel Merkezi Törenle Açıldı 

Muhtasar ve KDV Beyannameleri ile Tahakkuk Eden 
Vergilerin Ödemeleri GİB Tarafından Uzatıldı 

Mart 2020

Mart 2020

Ülke ekonomisine güç veren belli başlı maden firmalarının iş-
tirakiyle madencilik sektörünün ilk işveren sendikası olarak 
2018 yılı sonunda Ankara’da kurulan Maden Sanayii İşverenle-
ri Sendikası, gerçekleştirilen törenle genel merkezinin açılışını 
gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Meclis İdare Amiri Er-
kan Haberal, TBMM Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Milletvekili Bayram 
Özçelik, Milletvekili Cihan Bektaş, MAPEG Genel Müdürü Cevat 
Genç, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, TKİ Genel Müdürü 
Ömer Bayrak, BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, 
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Oda-
sı Başkanı Nurettin Özdebir, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 
İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu ve TİSK Genel Başkan Vekili Celal 
Koloğlu katılanlar arasında yer aldı.
Törende söz alan MASİS Başkanı Naci İlci, sendika olarak kamu 
yöneticileri ile sağlıklı bir iletişim ve iş birliği halinde faaliyet-
lerini sürdüreceklerini ifade etti. Maden işverenlerinin çevre 
bilinci yüksek, doğaya saygılı ve vatansever iş insanları olduğu-

nun altını çizen İlci, Türkiye ormanlarının geliştirmesine maden 
firmalarının sunduğu katkının göz ardı edilmemesi gerektiğini 
söyledi. Yeni Maden Kanunu hazırlıklarından duyulan memnu-
niyeti ve torba yasa kapsamında sektöre nefes aldıracak ted-
birlerin planlanmasının yatırımcılarda yeni umutlar yeşerttiğini 
belirten İlci, açılış törenine katılımlarından dolayı protokol üye-
leri ve misafirlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ise 
konuşmasında madenciliğin ülke ekonomisi açısından önemine de-
ğinerek, Bakanlık olarak sektörün gelişimi için bugüne kadar yaptık-
ları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kalaycı, Madencilik 
sektörünün tek işveren sendikası olan MASİS’e çalışmalarında ba-
şarılar dilerken kamu ve sivil toplum iş birliğinin önemini vurguladı.
Gerçekleştirilen açılış töreni, MASİS Başkanı Naci İlci tarafından 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’ya plaket takdim edil-
mesinin ardından açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafın-
dan kesilmesiyle sona erdi.
Çevreci madencilik ilkesinin bir göstergesi olarak, açılışa katılan 
tüm misafirler adına TEMA Vakfına fidan bağışında bulunuldu-
ğunu açıklayan MASİS’in bu davranışı katılımcılar tarafından 
beğeni ile karşılandı.

BOREN Yeni Projeler İçin Çağrıya Çıktı Mart 2020

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), bor ve ürünlerini kullanan, 
bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile iş-
birliği yaparak, projelerini desteklemeyi sürdürüyor. 2019 yılında 
66 projeye destek veren BOREN, 2020’de “Organobor Bileşikleri ve 
Borlu Polimerlerin Üretimi ve Uygulamaları” ile “Borlu Malzemeler 
ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” konusunda iki çağrı açtı.
Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip, so-
nuçları itibarıyla bor kullanımını yaygınlaştıracak veya bora 
dayalı rekabet avantajı sağlayacak ürün ve teknoloji geliştiril-
mesi çerçevesinde açılan bu çağrılarda, kabul edilen projelerin 
onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecek. Para Dergisi’nden 
Hülya Genç Sertkaya’nın haberin göre desteklenmesine karar 
verilen projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecek. Bu çağ-
rılara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar 

bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya 
projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt 
almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler katılabilecek. BOREN’in 
bütçe olanakları çerçevesinde belirli sayıda nitelikli proje des-
teklenecek. Desteklenen projelerin süresi 36 ayı geçmeyecek.
BOREN’in “Organobor Bileşikleri ve Borlu Polimerlerin Üretimi ve 
Uygulamaları” çağırısı için başvurular 23 Nisan tarihinde başlayıp 
29 Nisan 2020 saat 17:30’da bitecek. “Borlu Malzemeler ve Bor 
Kimyasallarının Geliştirilmesi” çağırısı için başvurular ise 21 Ma-
yıs tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2020 saat 17:30’da sona erecek.
“Organobor Bileşikleri ve Borlu Polimerlerin Üretimi ve Uygu-
lamaları” ve “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Gelişti-
rilmesi” çağırısı için detaylara www.boren.gov.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir-
çok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu 
kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi 
ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hü-
kümlerinden faydalandırılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı’nca yapılan çalışmalar kapsamında bir Genel Tebliğ hazırlan-
dı. Tebliğe göre birçok sektörle birlikte madencilik sektöründe 
“taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alüminyum gibi ma-

denlere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı 
gibi madenciliğe yönelik faaliyetler” içerisinde bulunan mü-
kelleflerin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri 
gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin 
verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldı.
Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin 
ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım 
ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.
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Ariana Resources 2020 Yılı Üretim Öngörüsünü 
18.000 Ons Olarak Belirledi 

Barit Maden Türk AŞ #maskelersizin 
Kampanyası Başlattı 

Mart 2020

Ülkemizde altın arama ve üretim faaliyetlerine devam eden Aria-
na Resoruces, Kızıltepe Projesi’ndeki üretim öngörülerini paylaştı. 
Şirketin paylaştığı güncellemede öne çıkan bilgiler şu şekilde oldu;
Kızıltepe Madeni’nde 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 
altın üretimi 18.000 ons olarak öngörülürken bu değerin fizibilite 
raporuna kıyasla %30 daha fazla olması dikkat çekti. Aylık olarak 
ise yaklaşık 20.000 ton üretim gerçekleştirmeyi hedefleyen şirket 
üretimin yılın 2. çeyreğinde en üst seviyeye ulaşacağını kaydetti.
2020 yılında değirmenden geçmesi beklenen cevher miktarı fi-
zibilite raporuna kıyasla %37 artışla yaklaşık 205.000 ton olarak 
belirlendi. Ariana, ortalama 2,5 g/t Au tenörle üretim yapılma-
sını öngörürken ortalama altın kazanımının ise %90’dan fazla 
olacağına dair beklenti paylaştı.
Kızıltepe Madeni kapsamında faaliyetlerin sürdüğü “Arzu South” 
bölgesinde açık ocak madencilik faaliyetlerinin yılın 3. çeyreğin-
de sona ereceği, faaliyetlerin “Arzu North” ve Derya” bölgelerine 
odaklanacağı şirketin paylaştığı bilgiler arasında yer aldı.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener, şirketin 2020 
yılı öngörüleri ile ilgili şu yorumlarda bulundu: “2020 üretim ön-
görümüz, 21 Şubat 2020 tarihinde duyurulan ve rekor kıran çeyrek 
raporumuzu takiben duyuruldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde maden 
başarılı şekilde faaliyetlerine devam etti. Madende şu anda hem 
“Arzu South” hem de “Arzu North” bölgelerinde üretim gerçekleş-
tiriliyor. “Arzu North” gibi düşük tenörlü bölgelerin üretim port-
folyomuza eklenmesi ile daha fazla kazı işlemi gerçekleştirmemiz 

gerekiyor. 2020 yılında 18.000 ons üretim kapasitesine ulaşmayı 
hedefliyoruz. Fizibilite raporuna kıyasla artış gösteren üretim ön-
görümüz bu evredeki bir işletme bir önemli bir artışı ifade ediyor.
Ay sonunda Finans Katılım Bankası’na gerçekleştireceğimiz top-
lam 33 milyon dolarlık kredi geri ödememizin 32,8 milyon doları 
tamamlanacak ve geri ödeme oranımız %99’a ulaşmış olacak. 
Kredi geri ödemelerimizin tamamlanması ortaklığımızın maden-
deki toplam üretimi arttırmak adına yeni stratejiler geliştirmesine 
vesile olacak. Bu stratejiler arasında değirmenden geçen cevher 
miktarını arttırmak, açık ocaklarımızda genişleme imkanlarını 
araştırmak ve olası yer altı işletmeleri için ön planlama ve tasarım 
çalışmalarını gerçekleştirmek bulunuyor. İlgili kaynak kestirimi ve 
optimizasyon çalışmaları bize cesaretlendirecek sonuçlar sağladı. 
Gerekli olduğu taktirde bu çalışmaları genişleteceğiz.
Üretim ve cevher işleme maliyetlerimiz üzerinde olumlu bir etki yaratan 
petrol fiyatlarındaki düşüş gibi piyasa şartlarından da değinmek gere-
kir. Bu süreçte altın fiyatları fizibilite raporumuzda öngörülen değerler-
den yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti. Bu olumlu gelişmeler 
Kızıltepe işletmesinin ekonomik yapısının güçlenmesine yardımcı oldu.
Son olarak, madenimizde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 
kapsamlı önlemler aldığımızı söylemekten memnuniyet duyuyo-
rum. Aldığımız kapsamlı önlemler arasında, vardiya saatlerini dü-
zenlemek ve tıbbi kontrolleri sıklaştırmak bulunuyor. Bu şartlarda 
üretim takvimimizde bir aksama beklemiyoruz ancak eğer şartlar-
da değişme olursa bilgilendirme yapacağız.”

Mart 2020

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Coronavirüs) ülkemizde 
de kendisini iyiden iyiye hissettirirken, işletmeler faaliyetlerini 
durdurma aşamasına geldi, halk ise büyük ölçüde eve kapandı.
Salgınla mücadele esnasında maalesef gerek halkın yoğun 
maske talebi, gerekse bir kısım fırsatçı tüccarların fahiş fiyatla 
ürün satmasından dolayı özellikle hastanelerde solunum mas-
kesi ihtiyacı had safhaya ulaşmış durumda.
Salgının ön safhasındaki savaşçılar olan sağlık personelinin birincil 
ihtiyacı haline gelen koruyucu maskeler konusunda Türk Maden 
Endüstrisinin köklü şirketlerinden birisi olan Barit Maden Türk AŞ 
önderliğinde #maskelersizin etiketi ile kampanya başlatıldı. Kam-
panya kapsamında üretimlerini yavaşlatan veya durduran maden 
şirketlerinin, ihtiyaç fazlası olan veya stoklarında bulundurdukları 
N95 maskelerini ihtiyacı olan hastanelere bağışlaması isteniyor.
Konuyla ilgili olarak bilgi aldığımız Barit Maden Türk AŞ Satış ve 
Pazarlama Müdürü Coşkun Elmas, kendi ellerindeki maskeleri bir 
hastaneye bağışlayarak başlattıkları kampanyanın tüm sektöre 
mal olmasını temenni ettiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı.
“Genel Müdürümüz Sn. Serra Sarp bu kampanyayı, bir hastaneyle 
yaptığı birebir görüşmeleri esnasında acil ihtiyacın olduğunu ve baş-
ka hastanelerden de talep olduğunu görünce başlattı. Sağlık Bakan-

lığının bu olağanüstü durum karşısında başından beri her konuda 
çalışmalarını büyük bir beğeniyle izliyoruz. Amacımız endüstrinin 
hazır ve stok fazlası maskelerini sağlık çalışanlarına hızlıca temin 
ederek ekstra bir destek kanalı oluşturmak. Şu aşamada bu kam-
panyayı Barit Maden Türk’ten ya da herhangi başka bir kurum-kuru-
luştan bağımsız, sektör farkı da gözetmeksizin yürütüyoruz. Şimdiye 
kadar temasa geçtiğimiz İstanbul’daki 5 hastanede yaklaşık 500 
adet acil ihtiyacın olduğunu biliyoruz. İhtiyacın, ilgili birimlerin he-
kimleriyle konuşarak belirlendiğini bilmenizi isterim. Özellikle İstan-
bul dışındaki iller için iletişim girişimlerimiz sürüyor. Hedefimiz her 
noktadaki ihtiyaçları öğrenip olabildiğince hızlı aksiyon alabilmek.”
Şirketlerinin, bugün dağıtılmak üzere İstanbul’a gelecek son 
parti maskelerle stoklarının biteceğini belirten Elmas diğer kuru-
luşların desteğini beklediklerini aktararak “Bağışlanan maskeleri 
İstanbul’da bir merkezde toplayıp oradan dağıtmayı planlıyoruz. 
Ancak önemli olan amaçtır. Destek olmak isteyen firmalar ellerin-
deki maskeleri dilerlerse hastanelere direkt olarak ya da bizim aracı-
lığımızla dağıtılması için başvurabilirler.” şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları #maskelersizin 
etiketiyle yapılabilir. Kampanyaya destek vermek içinse 
maskelersizin@gmail.com adresinden iletişime geçilebilir.
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Koronavirüsten Etkilenen Madencilik Sektörü 
Bakan Dönmez’e Rapor Sundu 

Madencilik Sektörünün Beklediği Karar 
Resmi Gazete’de Yayınlandı 

Mart 2020

Mart 2020

Madencilik sektörü, tüm dünyada kriz haline gelen Covid-19 
salgını sebebiyle azalan ihracat rakamları gibi sorunlarına çö-
züm oluşturulması amacıyla bir rapor hazırladı ve raporu Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e iletti. Maden Platfor-
mu tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: 
“Sayın Bakanımız, koronavirüs (COVID-19) kapsamında tüm işlet-
melerimiz gerekli önlemleri almaktadır. Sektörümüz tüm çalışan-
larını mevcut hali ile korumayı amaçlamaktadır.
Gelinen bu noktada Bakanlığımızın desteklerine ihtiyaç duyuldu-
ğundan, sektörümüzü temsil eden 15 STK tarafından mevcut ve 
sektörün önemli olduğunu düşündüğümüz beklentilerini açıkla-
yan bir rapor hazırlanmıştır.”
Maden platformu tarafından açıklanan raporda 2020 yılı Mart ayının 
ilk 15 gününde, Çin’e gerçekleştirilen doğaltaş ihracatının yaklaşık 
%70 düştüğü yine benzer şekilde metalik cevherler ve endüstriyel 
mineraller ihracatının da durumdan olumsuz etkilendiği belirtildi.
Tabi boratlar ve konsantreleri ihracatının %40, krom cevherinin 
%37, çinko cevherinin %65, feldspatın %48, kuvars ihracatının 
%17, pomza ihracatının %36, perlitin %60 ve diğer ferro alaşım 
ihracatının da %83 düştüğü ifade edilen raporda, şu görüşle-
re yer verildi: “Madencilik sektörü tarım sektörü ile toplumların 
hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biri 
olmakla birlikte, yaklaşık 4,7 milyarlık ihracat rakamına ek olarak 
diğer sektörlere hammadde üreterek ülkemizde 40 milyar dolara 
yakın bir değer oluşturuyor.”
İhracatta yaşanan bu sıkıntıların yanında, madencilik sektörü-
nün alt kollarında faaliyet gösteren özellikle KOBİ niteliğindeki 
şirketlerin, üretim ve tahsilat süreçlerinde ciddi sıkıntılar ya-
şamaya başladığına dikkat çekilen raporda, mevcut durumda 
madencilik sektöründe mevcut siparişlerin iptal edilmesi veya 
bekletilmesi ve yeni sipariş alınamaması nedeniyle üretici/
ihracatçı firmaların yaşadığı sıkıntıların azaltılmasına yönelik 
alınacak önlemlerin madencilik sektörü açısından büyük önem 
arz ettiği ifade edildi. Raporda, bu sorunların aşılması için ilgili 
bakanlıklardan sektörün yasal yükümlülüklerinin bir kısmının 
ötelenmesini talep etme zorunluluğu doğduğu vurgulandı.
Sektörün 13 maddeden oluşan talepleri ise şu şekilde sıralandı:

1- Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı işletme 
faaliyeti ile ilgili teknik belgeler, 31 Aralık’a kadar verilebilmeli.
2- Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet 
Hakkı’nın, 31 Aralık’a kadar ödenebilmeli.
3- Tetkiklerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ruhsat sahiplerinin 
önem arz eden taleplerinden hariç olanlarının bir süreliğine 
ertelenmeli.
4- Ocak ayında ödenemeyen ruhsat bedelinin haziran sonuna 
kadar iki katı olarak ödenmesine ilişkin hüküm kapsamındaki 
sürenin, 31 Aralık’a kadar uzatılmalı.
5- Arama ruhsatları için verilecek arama faaliyet raporları ve/
veya işletme ruhsat taleplerine ilişkin rapor ve projelerin süre 
bitim tarihlerinin 6 ay uzatılmalı.
6- İşletme ruhsatlarının süre uzatım taleplerinin ruhsat süresi-
nin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar yapılmasına 
ilişkin hükmün 31 Aralık’a kadar uygulanmaması, süre uzatım 
talebinin ruhsat süresi sonuna kadar yapılabilmesinin sağlan-
ması, süre uzatım taleplerin devredilmesi gereken zorunlu bel-
gelerin tamamlanması için de 3 ay ek süre verilmeli.
7- İşletme ruhsat yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde izinle-
rin alınamaması halinde idari para cezası uygulanacağına dair 
hüküm kapsamındaki mevcut işletme ruhsatlarının 3 yıllık sü-
resinin 6 ay uzatılmalı.
8- Maden Kanunu’nun 29/12. maddesinin uygulamasında 2020 
yılına bakılmaksızın değerlendirme yapılmalı.
9- Vadesi geçmiş borcun olmadığına dair belgenin 2020 yılı iş-
lemleri için talep edilmemeli.
10- İhalesi ilan edilen sahaların ihalelerinin bir süreliğine er-
telenmeli.
11- Mali ve teknik eksikliklerin tamamlanması için verilen süre-
lere ek 6 ay daha süre verilmeli.
12- Orman izinlerinin Arazi İzin Bedeli ödemelerinin 6 ay süre 
ile ertelenmesi ve faizsiz taksitlendirilerek yapılandırılmalı.
13- Yeni orman izinleri için izin sahipleri tarafından 3 ay içinde 
ödenmesi gereken Ağaçlandırma Bedeli, Arazi İzin Bedeli ve 
Teminat Bedelleri’nin ödenmesi için ek 6 ay süre verilmesi ve 
faizsiz taksitlendirilerek yapılandırılmalı.

Madencilik sektörü tarafından beklenen karar, Resmi Gaze-
te’nin 26 Mart 2020 tarihli mükerrer sayısında yayınlanarak 
yürürlüğe girerken 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanu-
nu’na aşağıdaki yeni madde eklendi.
“Ek Madde 19 – Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunma-
sı hâlinde Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin 
ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksit-
lendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere 

ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme sü-
resince işlemez.
Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya 
ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekir.
Bakanlık, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, 
ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir se-
bep hâli ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen 
mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit 
etmeye yetkilidir.”
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Yer Altı İşletmelerindeki Maliyet Artışlarının 
Karşılanmasına Yönelik Karar Yayınlandı

Mart 2020
“Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artış-
larının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar 
(Karar Sayısı: 2282)” 25 Mart 2020 tarihli ve 31079 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz: www.resmi-
gazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-2.pdf

TTK'nın Tüm İşletmelerinde Üretim Durduruldu

Gübretaş Söğüt Ruhsatı İçin Şirket Kurdu 

Mart 2020

Nisan 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendi-
kası’nın (GMİS) yaptığı görüşmeler sonucunda Zonguldak’ta yer 
alan TTK’ya bağlı kömür işletmelerinde üretimler durduruldu.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve 
Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre tüm dünyada ve 
Türkiye’de yayılmaya devam eden korona virüse karşı alınacak 
tedbirler kapsamında üretimin durdurulmasına karar verildi.
GMİS Yönetim Kurulu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde 
oldu: “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) üretim durdurul-
muştur. TTK Yönetimi ve Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) 
yaptığı toplantı sona erdi. TTK’ya bağlı müesseselerde çalışan iş-
çilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır. Müessese 
yetkililerinin belirleyeceği zorunlu hallerde çalışılacak kadar sayı 
da belirlenen isimler 15 gün boyunca çalışacaktır. 15 gün sonunda 

bu isimlerin yerine belirlenen diğer isimler çalıştırılmak üzere işe 
çağrılacaktır. Uygulama bugün (30 Mart 2020) 24.00-08.00 yani 
gece vardiyasından itibaren başlayacaktır. Müesseselerde çalıştı-
rılacak işçilere birim amirlerince bilgi verilecektir.”
Alınan kararlar neticesinde müesseselerde çalıştırılacak işçi sa-
yıları ise şu şekilde oldu: Karadon Müessesesi: 280, Kozlu Mü-
essesesi: 150, Üzülmez Müessesesi: 105, Armutçuk Müessesesi: 
100, Amasra Müessesesi: 60 olmak üzere 3 vardiyada toplamda 
yer altında 695 işçi faaliyet gösterecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu 
ise şu ifadeleri kullandı: “Tamir, bakım, gaz ve su hatlarının kont-
rolü için vardiyada görevli işçi arkadaşlarımız görevlerini sürdü-
recektir. Bunu yapmadaki temel amaç ise madenleri ayakta tut-
maktır. Bu gece 00.00-08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı 
çalışmayı durduracağız.”

Koza ile Gübretaş arasında Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyün-
de bulunan altın maden sahasının işletme haklarıyla ilgili süren 
hukuki süreç Gübretaş lehine sonuçlandıktan sonra firma, maden 
yatırım şirketi kurduğunu açıkladı. Gübretaş yaptığı açıklamada; 
yönetim kurulu kararıyla “Gübretaş Maden Yatırımları AŞ” ticaret 
unvanı ile bir anonim şirketi kurulduğunu açıklarken şirketin An-
kara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 31 Mart 2020 tarihli kararı ile 
kuruluş işlemlerinin tamamlandığını kamuoyuna duyurdu.
2007 yılında imzalanan rödovans sözleşmesiyle işletme hakkı Koza 
Altın’a devredilen Bilecik’teki maden sahasıyla ilgili yükümlülükle-
rin yerine getirilmemesi iddiasıyla Gübretaş tarafından, 2015 yılın-
da söz konusu sözleşme feshedilmiş, feshe ilişkin taleplerin yerine 
getirilmemesi üzerine başlayan hukuki süreçte 27 Aralık 2018 ta-
rihli duruşmada yerel mahkemenin Gübretaş lehine karar vermesi 
sonrasında davalı Koza Altın karara karşı Bölge Adliye Mahkemesi 
nezdinde istinaf yoluna başvurmuştu. 30 Aralık 2019 tarihinde şir-
ketlere tebliğ edilen kararla dava Gübretaş lehine sonuçlandı.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararı şu şekilde oldu: 
“Bilecik ili Merkez ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan 1151632 erişim nu-
maralı 5534 sicil numaralı IR-3141 ruhsat numaralı maden sahasındaki 
madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02 Temmuz 2007 tarihli 
sözleşme ile ek-1 rödovans hesaplanması başlıklı hasılat kirası niteli-
ğindeki sözleşmelerin akde aykırılık nedeniyle feshine, Koza Altın’ın ma-
den arama faaliyetine son verilerek dava konusu maden sahasından 
tahliyesine ve sahanın Gübretaş’a teslimine, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 
24 Şubat 2003 tarihinde verilmiş işletme izni gereğince dava konusu 
maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Gübre-
taş adına yeniden tesciline kesin olarak karar verilmiştir.”
Alınan kesin karar üzerine Gübretaş tarafından Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG’e Söğüt maden sahasındaki ma-
denleri işletme hakkına ilişkin ruhsatın Gübretaş adına tescil edil-
mesi için gerekli başvuru yapılırken MAPEG tarafından 14 Ocak 
2020 tarihinde söz konusu ruhsat Gübretaş adına tescil edildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), daha 
önce ilanı yapılan 171., 160., 173., 174. ve 176. grup ihale-
lerin korona virüs (Covid-19) pandemisini önleme amaçlı, 
ülkemiz genelinde alınan önlemler nedeniyle ertelendiğini 
duyurdu.
MAPEG tarafından yapılan diğer bir duyuruya göre ise maden 
ruhsatlarının uygun bulunup bulunmadığına dair hazırlanan 

listeler konusunda da gelecek hafta karar alınmayacağı, ondan 
sonraki (20 Nisan haftası) hafta ise bilgilendirme sürecinin de-
vam edeceği açıklandı. Bu konuyla ilgili resmi açıklama şu şe-
kilde oldu: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, ilgili ve 
ilişkili kuruluşlar taşınmaz komisyonunca içinde bulunduğumuz 
hafta karar alınmayacak olup, önümüzdeki hafta bilgilendirme 
sürecine devam edilecektir.”

MAPEG İhaleleri Ertelendi Nisan 2020
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İMİB Başkanı Dinçer: “5 Milyar Dolarlık İhracat 
Seviyesini Yakalamayı Hedefliyoruz” 

Ariana Resources Kepez’de Güven Tazeledi 

Nisan 2020

Nisan 2020

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Dinçer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının 
son bulmasıyla Türk maden sektörünün hızla toparlanacağını 
belirterek, “Dijital satış ve tanıtım kanallarının etkinliğini arttıra-
cak projeler oluşturmayı ve bütün üyelerimizi bu iş yapma modeli-
nin bir parçası haline getirerek, yine 5 milyar dolar ihracat seviye-
sini yakalamayı hedefliyoruz.” dedi.
Dinçer, güncel ekonomik gelişmelerin maden sektörü üzerin-
deki etkisine ilişkin AA’na açıklamalarda bulunurken maden 
sektöründe 2020 için hazırlanan projeksiyonların umut verici 
olduğunu ancak koronavirüsün etkisini Şubat ayında net ola-
rak gördüklerini belirtti. Dinçer, “Türkiye’nin açıkladığı %5’lik 
büyüme hedefi, çıkması beklenen yeni maden yasası ve dünya 
ekonomisinde yaşanan hareketlenme ile maden sektörü 2020’ye 
çok iyi bir giriş yaptı. Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine 
göre %8,6 artarak 330 milyon dolara ulaştı.” ifadelerini kullandı.
Dinçer, Türk maden sektöründe en büyük pazarın %31’lik 
ihracat payı ile Çin olduğuna ve yeni tip koronavirüs salgını 
sonrası sektördeki ilk daralmayı yine bu ülke üzerinden yaşa-
dıklarına dikkati çekerek, “Çin’e ihracatımız 2019’da 1,34 milyar 
dolar olarak gerçekleşti ve bunun 695 milyon dolarını doğal taş-
lar oluşturdu. Mart ayında Çin’e gerçekleştirilen doğal taş ihra-
catında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan düşüş %68,29 
oldu.” dedi.
Dinçer, ihracattaki düşüşün sektör üzerindeki olumsuz etkile-
rinin azaltılabilmesi adına ilk andan itibaren ilgili bakanlık ve 
kurumlarla yakın temas halinde çalıştıklarını söylerken 25 Mart 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yer altı Maden İşletme-
lerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Ama-
cıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararı” olumlu değerlendirdik-
lerini, destek sürelerinin belirlenmiş olmasının sektör açısından 

olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.
Dinçer, Kovid-19 salgını nedeniyle zor süreçler yaşayan ma-
den sektörünün mücbir sebep hükümlerinden faydalanabi-
leceğini belirterek, “Tüm diğer sektörlere sağladığı ham mad-
de ile iç pazarda 40 milyar dolarlık değer oluşumuna katkı 
sağlayan, 4,3 milyar dolar ihracatla ülke ekonomisine destek 
olan, doğrudan 150 bin dolaylı 2 milyon insanı istihdam eden 
maden sektörü olarak istihdamı koruyup ayakta kalmamız 
için verilen desteği çok önemsiyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.
Destek sürelerinin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye 
Bakanlığına önceden talepte bulunduklarını kaydeden Dinçer, 
“2020 sonunda söz konusu ücret uygulaması ve işverenlere yöne-
lik destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi 
işverenlerin 2021 ve sonrası için maliyet hesaplamaları açısından 
önemli.” dedi.
Bugün 197 ülkede Türk madeninin kullanıldığına dikkati çeken 
Dinçer, “Madencilik sektöründe işlenmiş ürün ihracatımızın art-
ması, katma değerli ürüne yönelik üretim merkezlerinin hayata 
geçmesiyle bu alanda çok önemli adımlar atılacağına inanıyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.
Dinçer, mevcut pazarlarla bağlantıların dijital altyapı üzerin-
den devam ettiğini ve aynı şekilde tanıtım çalışmalarının da bu 
kanallar üzerinden yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: 
“Türk maden sektörü güçlü ve teknolojik bir altyapıya kavuştu. 
Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte üretim 
tarafında biriken talebe hızla cevap verme kapasitesi var. İstan-
bul Maden İhracatçıları Birliği olarak bu süreci hem çalışanları-
mızın sağlığını gözeterek hem de ülkemizin geleceğini gözeterek 
projelendirdik.”

Türkiye ve Avrupa’da altın arama ve üretim faaliyetlerini sür-
düren Ariana Resources, bir uydu maden olarak tasarlanan 
Kepez sahasında gerçekleştirdiği kayaçlarda kanal örnekle-
mesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sahadan alınan kanal 
örneklerinin önceden elde edilen bulguları desteklediği be-
lirtilirken elde edilen sonuçlar arasından dikkat çekenler şu 
şekilde oldu:
• 14,2 metrede 10,77 g/t Au + 93 g/t Ag
• 10,0 metrede 11,45 g/t Au + 73 g/t Ag
• 4,0 metrede 3,64 g/t Au + 34 g/t Ag
Arazideki belirli noktalardan toplanan serbest kayaç örnekleri 
ise yüksek mineralizasyona sahip bölgenin daha geniş oldu-
ğunu ortaya çıkardı. Toplanan örneklerden elde edilen veriler 
arasında dikkat çekenler şu şekilde oldu:
• 36,37 g/t Au + 247 g/t Ag
• 35,36 g/t Au + 200 g/t Ag
• 27,00 g/t Au + 124 g/t Ag

Ariana, Kepez sahasının Kızıltepe Projesinin 2020 kaynak kes-
tirim çalışmalarına dahil olduğunu ve saha optimizasyon çalış-
malarının bu kapsamda değerlendirildiğini kaydetti.
Kepez sahasında gerçekleştirilecek yeni sondaj programının 
planlama aşamasında olduğu aktarılırken orman izni başvuru-
su için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener Kepez sahasın-
dan elde edilen son bulgular ile ilgili şu yorumlarda bulun-
du: “Kepez sahasında gerçekleştirdiğimiz bu ek çalışma kaynak 
kestirimimizi teyit etmemiz açısından gerekliydi. Yüksek tenörlü 
cevher içeren bu önemli saha, Kızıltepe projesindeki cevher iş-
leme tesisimiz için uydu maden olarak faaliyet gösterecek. Sa-
hadaki tenör oranı ve mineralizasyonun genişliği daha önceki 
çalışmalarımıza ek olarak sahaya olan güvenimizi tazeledi. Ön-
görülerimize göre bu gölgede birçok sığ, açık ocaktan elde edi-
lecek cevher işlenmek için 14 km taşınarak Kızıltepe’de bulunan 
tesislere götürülecek.”

            

imiz ile 
işbirliği yapmak ilerlemenin ilk adımıdır. Elde 
edilen verilerin ve ekipman etkinliğinin analiziyle, 
performansı optimize eder ve sürdürülebilir 
üretkenlik sunarız.

Bir üst seviye verimlilik artışı sağlamanıza nasıl 
destek olacağımızı keşfedin!

Yenilikçi 
Dijital Çözümler 
Başarıya ulaşmak için çıkılan yol her zaman kolay değildir. Ama sizi anlayan ve aynı 
amaçlar doğrultusunda beraber yürüyebileceğiniz bir yol arkadaşı ile bu süreç daha da 
kolaylaşır.
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İmbat Madencilik Üretim Faaliyetlerini Durdurdu 

TÜMAD Madencilik Lapseki’deki 
İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu 

Altın Madencileri Derneği “Biz Bize Yeteriz” 
Kampanyasına Bağışta Bulundu 

Nisan 2020

Nisan 2020

Nisan 2020

Manisa Soma’da çalışmalarını yürüten İmbat Madencilik, ko-
ronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Nisan 2020 tarihi 
itibarıyla cevher hazırlama ve sevkiyat dahil yer üstündeki tüm 
faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Ocaklarda ise iş güvenliği-
nin gerektirdiği zaruri faaliyetler için asgari personelle çalışıldı-
ğını duyuran şirket, koronavirüs gündemi sonrası şirket bünye-
sinde ‘Pandemi Eylem Planı’ hazırlanacağını ifade etti.
Buna göre girişlerde termal kamera gözetimi, sosyal mesafenin 
korunması, koruyucu donanımların kullanılması ve dezenfek-
siyon konusunda hızla uygulamaya geçildiği bildirilen açık-
lamada, şunlar kaydedildi: “Ocaktaki zaruri işlerin yürütülmesi 
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bağlamda olağanüstü koşullardaki 
zaruri faaliyetler asla üretim faaliyeti olarak nitelendirilmemelidir. 
Doğal şartlar nedeniyle asla kendi kaderine bırakılamayacak olan 
yer altı işletmemizdeki faaliyetler, üretim amaçlı değil, tamamen 
iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri perso-
nelle idame ettirilmektedir.”

Bu süreçte şirket tarafından kimsenin işten çıkarılmadığının 
vurgulandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dünya ve ülke 
genelinde yaşamakta olduğumuz bu zor dönemde; şirketimizin 
ana felsefesi işyerimizdeki çalışanların sağlığı ve güvenliği olup 
bu doğrultuda işletmemizde alınan önlemler ve çalışma koşul-
larında yapılan değişikliklerle ilgili kararlar, işçi-işveren ilişkisi-
nin sürdürülmesi temeline dayandırılarak hiçbir çalışanımızın iş 
akdi sonlandırılmamıştır. Hiçbir çalışanımız kendi isteği olmadan 
ücretsiz izne ayırılmamıştır. İsteyen çalışanlarımıza yıllık ücret-
li izinleri verilmiştir. Yıllık izni bulunmayan çalışanlarımız için 
19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız doğrultusunda kısa 
çalışma ödeneğinden faydalandırılmak üzere gerekli başvuru da 
yapılacaktır.
Yetkililer tarafından uzun vadeli bir mücadele gerektirdiği belirti-
len bu salgının yayılmaması hususunda şirketimiz bütün çalışan-
larıyla birlikte üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve gerekli 
hassasiyeti göstermektedir.”

Nurol Holding iştiraki TÜMAD Madencilik tarafından Lap-
seki Kaymakamlığı’nın oluşturduğu ‘Vefa Destek Grubu’na 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 2 bin yardım kolisi 
gönderildi.
Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, grubun gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırdığını söylerken yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik 
rahatsızlığı bulunan kişilere söz konusu yardımların ulaştırıldı-
ğını belirtti. Şahin, “İlk günden bu yana yaklaşık 850 vatanda-
şımızın talebini yerine getirdik. Bununla beraber süreç içerisinde 
ekiplerimiz alanda, özellikle belediye çalışanlarımız ile beraber 
neye ihtiyaç olduğunu tespit ettiler. Daha sonra ihtiyaçlar tespit 
edildikten sonra belediye başkanımız ile beraber ilçemizde üretim 
yapan iki büyük firmayla ve yetkilileriyle görüştük. Onlar da sa-
ğolsunlar ilçemize destek olma adına 2 bin koli gıda yardımında 
bulundular. Lapseki Vefa Grubu olarak bu gün dağıtımını gerçek-
leştiriyoruz.” dedi.

Şahin, ilçede yaşayan vatandaşların %85’inin evde kal çağrısı-
na uyduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız bu 
kritik süreci birlikte başaracağımıza inanıyorlar. Biz tekrar onlara 
sesleniyoruz lütfen evinizde kalın. Biz sizin hizmetkarınız, bütün 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayız ve bunun için bütün ekip-
lerimiz seferber.”
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise ilçede alınan önlemler 
hakkında bilgiler veren bir konuşma gerçekleştirdikten sonra 
salgın süresince ilçenin yanında olan ve desteklerini esirgeme-
yen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya, Lapseki Kaymakamı Tahir 
Şahin’e, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyelerine (Çarmıklı ai-
lesine) ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ailesine 
teşekkürlerini iletti.
Yapılan konuşmaların ardından TÜMAD Madencilik tarafından 
Lapseki merkez, belde ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması için gönderilen 2 bin yardım kolisi Lapseki Kayma-
kamlığı tarafından oluşturulan ‘Vefa Destek Grubu’ tarafından 
dağıtıldı.

Altın Madencileri Derneği (AMD), Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından başlatılan ve korona virüse (Covid-19) 
karşı alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihti-
yaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunmayı amaçlayan “Biz 
Bize Yeteriz” kampanyasına dernek olarak 100 bin lira bağışla-
dıklarını açıkladı.
AMD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel korona virüs sebebiy-
le yaşanan olağanüstü süreçle ilgili açıklamalar yaparken alınan 

önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında da şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemiz, korona virüs nedeniyle tüm dünya gibi zor bir süreç-
ten geçmektedir. Bu süreçte altın madencileri olarak bizler de 
işletmelerimizde en iyi şekilde önlemler almaya çalışıyoruz. Bu-
nun yanında işletmelerimizin bulunduğu bölgelerde yardıma 
muhtaç kişiler ve çalışanlarımızla tam bir yardım ve dayanışma 
içerisinde olmayı hedefliyor, bu süreci el birliğiyle en az hasarla 
atlamayı ümit ediyoruz.”
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Zonguldak’ta 14 Özel Sektör Kömür İşletmesi 
Üretimlerini Durdurdu 

YTKDER Vergi Ertelemelerinden Yararlanmak İstiyor 

Erol Efendioğlu: “2020 Yılı Para Kazanma Yılı Değil, 
Ekmek Paylaşma Yılı İlan Edilsin” 

Nisan 2020

Nisan 2020

Nisan 2020

Zonguldak’ta faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesi-
nin Covid-19 tedbirleri kapsamında kömür üretim faaliyetlerini 
durdurduğu açıklandı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Metin Demir konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, 
tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında devlet kurumları ve özel sektör firmalarınca salgını 
önleyici çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti.
Havzada özel sektör madencilik faaliyetlerinin TTK ile im-
zalanmış olan rödovans sözleşmesi kapsamında yapıldığını 
belirten Demir, özel sektör işletmelerince TTK’ye başvuru 
yapılarak, ilgili sözleşmelerin mücbir sebepler maddesinden 
faydalanmak kaydıyla sahalarda üretim faaliyetlerinin durdu-
rulduğunu bildirdi.
Kentte salgınla mücadele kapsamında 31 Mart itibarıyla Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) kömür üretim faaliyetlerini durdur-
duğunu ve sadece acil tamir bakım ve iş güvenliğine yönelik çalış-
malar yaptığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti: “TTK’ye ek olarak 
havzada faaliyet gösteren 14 özel sektör kömür işletmesinde de ben-

zer tedbirler alınmaya başlanmıştır. Öncelik olarak yer altı ve yer üstü 
işletmelerinde çalışmalarına mani bir hastalık durumu olmamasına 
rağmen düzenli ilaç kullanması gereken tüm personel idari izne ayrıl-
mıştır. Ek olarak işletmelerdeki personelin bir kısmına ücretli izin hak-
ları kullandırılmaya başlanmış, bir kısım personel için ise kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanmak üzere girişimlerde bulunulmuştur.
Bu işletmelerde yer üstünden yer altına nakillerde kafes sistemi 
kullanılmadığı için personel birbiriyle yakın temas halinde de-
ğildir ancak özel sektör kömür işletmeleri de sorumluluklarının 
bilincinde olarak tedbir amaçlı aktif kömür üretim faaliyetlerini 
durdurmuşlardır. Mevcut durumda en az sayıda personel ile iş 
sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilerek, ocakların ayakta 
tutulmasına yönelik tamir, bakım, su atımı ve gaz kontrolü çalış-
maları yapılmaktadır.”
Demir ayrıca, işletmelerin mali zorluk içerisine düşmemesi için TTK 
tarafından 2020 yılı Nisan ayı sonunda ödemeleri yapılacak rödo-
vans borçlarının ertelendiğini, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ay-
larına ait rödovans taahhütlerinin dondurulduğunu da kaydetti.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Mart 2020 tarihin-
de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayınlanırken tebliğ ile 
korona virüs (Covid-19) pandemisi mücbir sebep olarak değer-
lendirilmiş ve salgından doğrudan etkilenen madencilik sektö-
rünün de dahil olduğu pek çok sektörde faaliyet gösteren mü-
kellefler için “Muhtasar, KDV beyannamesi, Ba-Bs bildirimleri, 
defter beratı yükleme süresi” konularında erteleme getirilmişti.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Derneği (YTKDER) madencilik sek-
törü için gerçekleştirilen ertelemeler kapsamında yer almadık-
larını belirterek konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı’na bir dilekçe ile başvuru da bulundu. Derneğin bakanlığa 
ilettiği dilekçe metnine web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
madencilikturkiye.com/ytkder-vergi-ertelemelerinden-ya-
rarlanmak-istiyor/

Ülkemiz doğal taş sektörünün önde gelen firmalarından birisi 
olan Efendioğlu Mermer’in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efen-
dioğlu Bursa’da Bugün haber sitesine görüşlerini aktarırken, 
yaşanan küresel salgından dolayı 2020 yılının para kazanma 
yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edilmesini istedi. Şirket ola-
rak 2021 yılında küresel bir kriz olacağını öngörerek son iki 
yıldır hazırlık yaptıklarını ifade eden Efendioğlu, “Öngördüğü-
müz kriz korona virüs vakasıyla birlikte bizim beklediğimizden 1 
yıl erken geldi. Son 2 yıldır aldığımız tedbirler sayesinde krizi çok 
az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum. Böyle bir günde toplum 
ve bireylerin sağlığı her şeyin önündedir. Bu nedenle hem kendi-
miz ve aile bireylerimiz hem de çalışanlarımızın sağlığı için neler 
yapılabilir ona odaklanmış durumdayız. Çalışanlarımızla istişare 
içinde olup, onların da önerileriyle ortak akılla süreci yönetmeye 
çalışıyoruz.” dedi.
Bu dönemde işverenler ve çalışanlar açısından gelir kaybı ola-
cağının kesin olduğunu ancak şirket olarak bu süreçte yaşa-
nacak gelir kaybını çalışanlara yansıtmayı düşünmediklerini 

aktaran Efendioğlu, “Gerekirse cepten harcayacağız. Bugün işçi 
çıkarmak, çalışana ne halin varsa gör demek, çok yanlış olur. 
Çünkü bugünkü ortamda yeni bir iş bulmak hiç de kolay değil. 
Ben gerekirse arabamı satacağım. İşler daha da kötüye giderse 
gerekirse yazlığımı da satacağım. Ama bir şeyi asla yapmaya-
cağım. Hiçbir çalışanımı işten çıkarmayacağım. Bu kara günde 
çalışanımızı sahiplenmeyeceğiz de ne zaman sahipleneceğiz.” 
şeklinde konuştu.
Sektördeki diğer şirketlerden durumu iyi olanların çalışanlarını 
sahipleneceğini umut ettiğini belirten Efendioğlu, “MADSİAD 
olarak şirketlere ne yapacağını söyleme hakkımız yok. Her şirket, 
gücü oranında bu krizi yönetmeye çalışacak. Ben buradan tüm 
sektöre şu çağrıda bulunmak istiyorum: 2020 yılı para kazanma 
yılı değil, ekmek paylaşma yılı ilan edilsin. Çalışanlarımızı bu kara 
günde sahiplenmezsek ne zaman sahipleneceğiz. Sadece mermer 
sektörü değil tüm sektörler bu yılı para kazanma değil, ekmek pay-
laşma yılı ilan etsin. Bunun önceliğini madenciler yapsın.” ifadele-
rini kullandı.
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Nevada Gold Mines Covid-19’la Mücadele Kapsamında 
1,5 milyon Dolar Finansman Sağlayacak

DÜNYADAN HABERLER

Nisan 2020

Dünyanın en büyük entegre altın üretim kompleksi olan Neva-
da Gold Mines, Covid-19 salgınının yerel halk üzerindeki etkisini 
azaltmak için finansal ve lojistik destek sağlayacağını açıkladı.
Şirket, Nevada Covid-19 Müdahale, Yardım ve Kurtarma Görev 
Gücü'ne 1,5 milyon dolarlık finansman sağlamayı taahhüt eder-
ken aynı zamanda kendi tedarik zinciri aracılığıyla çalışmaları 
desteklemeyi teklif etti.
Bu girişimlere ek olarak Nevada Gold Mines, Kuzey Nevada'daki 
“I-80” Koridoru boyunca küçük işletmelere yardımcı olmak için 
bir 'I-80 Fonu' oluşturma çalışmalarını sürdürüyor
Nevada Gold Mines, işletmelerine en yakın kasabalar olan Elko, 
Battle Mountain ve Winnemucca'da yerel toplulukların gıda ve 

diğer temel ihtiyaçlarını desteklemek için bugüne kadar top-
lam 275.000 dolar, Güney Nevada'da Three Square Food Bank'a 
ise 100.000 dolar taahhüt etti.
İşletmelerinin güvenle ve sorumluluk bilinci ile faaliyetleri-
ni sürdürmesini garanti altına aldıklarını söyleyen Nevada 
Gold Mines Genel Müdürü Greg Walker aynı zamanda sa-
hip oldukları kaynakları arkadaşları, komşuları ve özellikle 
de büyükleri için kullanma yükümlülüğü hissettiklerini vur-
guladı.
Dünyanın en büyük altın üretim kompleksi olma özelliğini ta-
şıyan Nevada Gold Mines’da Barrck Gold’un %61,5, Newmont 
Corporation’un ise %38,5 hissesi bulunuyor. 

Küresel Ekonominin Güncel Durumu Şirketler Arası 
Birleşme ve Satın Alma Faaliyetlerini de Etkiledi          

Çin’in Elektrikli Araç Üretimindeki Düşüş 
Pil Hammaddesi Fiyatlarını Etkileyebilir

Mart 2020

Mart 2020

Küresel birleşme ve devralma faaliyetleri, 2020 yılının ilk çeyre-
ğinde %28 düşüş göstererek 2016'dan bu yana en düşük sevi-
yesine geriledi.
ABD'deki anlaşmalar, yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dö-
nemine kıyasla yarı yarıya düşerek 252 milyar dolara seviyesine 
geriledi. Küresel çapta ise işlem hacimleri 2019'un ilk çeyreğin-
deki değeri olan 964 milyar dolardan 698 milyar dolara düştü. 
Asya’da ise bu düşüş önceki yılın aynı dönenine kıyasla %17 
olarak kaydedildi ve işlem hacmi 142,9 milyar dolar olarak ger-
çekleşti.
Avrupa’da ise virüsün ülkelerin ekonomilerini hırpalamaya baş-
lamasından birkaç hafta önce gerçekleşen birkaç büyük ölçekli 
anlaşma sayesinde işlem hacmi iki katından daha fazla genişle-
yerek 232 milyar dolar oldu.
Dünyanın geçmekte olduğu olağanüstü dönemlerde, birleşme 
ve satın alma faaliyetlerinin, hükümetlerin ve merkez bankala-

rının tüm ekonomiyi canlandırma çabalarına rağmen piyasalar-
da, kurtarma anlaşmaları, yeniden yapılandırma ve millileştir-
melerin ağırlıklı olması bekleniyor. 
Yaşadığımız dönemde görülen ekonomik durumu benzersiz 
olarak niteleyen Citigroup EMEA Bankacılık Sermaye Piyasala-
rı Danışmanlığı Başkanı Luigi de Vecchi: “Bu, kuşağımızın daha 
önce hiç tanık olmadığı bir şey.” dedi. Vecchi: “Borsalar %30 
düştüğünde, sözleşme yapacak kadar şanslıysanız anlaşmayı 
yeniden müzakere etmeyi umabilirsiniz. Ancak, bir anlaşmaya 
varmadıysanız, şartlar iyileşene kadar anlaşmayı imzalamayı er-
telemeniz muhtemeldir.”  ifadelerini kullandı.
Bu dönemde dikkat çeken satın alma ve birleşme faaliyetleri 
arasında Rusya’nın Ulusal Varlık Fonu'nu (NWF) kullanarak ger-
çekleştirdiği satın almalar, Aon’un rakibi Willis Towers Watson'ın 
30 milyar dolarlık hisse senedini devralması ve thyssenkrupp’un 
18 milyar dolara Asansör Departmanı’nı satması yer aldı.

Çin’in elektrikli araç sektöründeki yavaşlamanın hem kısa hem 
de uzun vadede elektrikli bataryalarda kullanılan metalleri et-
kilemesi bekleniyor. Argus Media tarafından yayınlanan rapo-
ra göre Çin’in 2019 yılında beklenen ekonomik performansı 
gösterememesi ve hükümetin elektrikli araç piyasasına yeterli 
desteği göstermemesi, ülkedeki elektrikli araç üretimi ve satış-
larının düşüş göstermesine neden oldu.
Çin, 2018 yılında üretilen 1,27 milyon araca kıyasla geçtiğimiz 
yıl %2,3 düşüşle 1,24 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleştir-
di ve 1,5 milyonluk üretim hedefinden uzak kaldı. Ülkede, ge-
çen yılki elektrikli araç satışı ise 1,21 milyon olarak gerçekleşti.
Yayınlanan raporda ülkenin, küresel elektrikli araç satışlarının 
neredeyse %60'ını karşıladığı belirtilirken Çin endüstrisindeki 

zayıflamanın küresel pazar üzerinde olumsuz etki göstereceği 
belirtildi. Olumsuz etkilerin başında ise elektrikli araçlarda kul-
lanılan metallerin düşük talep nedeni ile değer kaybetme ihti-
mali yer aldı. 
Yakın dönemde elektrikli araç piyasalarının geleceğine umutla ba-
kan birçok şirket bu alanda yatırım yapmıştı. Fiyatlardaki dalgalan-
manın devam eden projelere zarar verebileceği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yılki olumsuz tabloya ek olarak 2020 yılının başında 
Çin başta olmak üzere tüm dünyayı vuran Koronavirüs salgı-
nının sektör üzerinde daha fazla baskı uygulaması bekleniyor. 
Çin'in elektrikli araç üretim ve satışında bir süre daha düşüş ya-
şanması öngörülürken bu gidişattan tek çıkışın ülkenin tekrar 
elektrikli araçlara ağırlık vermesi olarak gösteriliyor.
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Grönland Maden Arama Lisanlarında 
Yükümlülükleri Sıfırlayacak

Covid-19 Salgını Elmas Üreticilerinin 
2020 Hayallerini Yıktı 

Codelco Kaybettiği Tahtına Hemen Kavuşamayabilir 

Kayıp Kıtaya Ait Bulgular De Beers’in 
Projesinde Ortaya Çıktı 

Mart 2020

Mart 2020

Mart 2020

Nisan 2020

Grönland Hükümeti, Covid-19 salgınının madencilik sektörüne etki-
lerini azaltmak amacı ile yıl sonuna kadar maden arama lisansı yü-
kümlülüklerinden ve harcamalarından feragat edeceğini duyurdu.
Karar, 1 Ocak ile 31 Aralık 2020 tarihi arasındaki harcama yü-
kümlülükleri bulunan özel arama lisansları dahil olmak üzere 
münhasır maden arama lisansına sahip tüm şirketleri kapsaya-
cak ve uygulamada ruhsat yaşına bakılmayacak.
2020 yılı için sıfır arama yükümlülüğü sağlayan hükümetin ama-

cı, Grönland'da faaliyet gösteren şirketlerin bu zorlu piyasa ko-
şullarında projelerini sürdürmelerine destek sağlamak olarak 
kaydedilirken ülkede buna ek olarak, idari masraflarının erte-
lenmesi dahil olmak üzere iki ilave yardım tedbiri uygulanması 
değerlendiriliyor. Söz konusu ikinci girişim, çevre koruma kapsa-
mında emanette tutulan fonların geçici, kısmen veya tamamen 
geri ödenmesini içerdiği belirtilirken ülkenin her iki girişime iliş-
kin nihai kararını 19 Nisan tarihine kadar vermesi bekleniyor.

Elmas madencilerinin 2018 yılının son döneminden bu yana 
zayıf fiyatlar ve düşük taleplerden ciddi şekilde etkilendikleri 
biliniyor. Sektörde 2020 yılında toparlanma beklentileri ha-
kimken yayılan Koronavirüs pandemisi sektörün beklentilerini 
boşa çıkardı.
Elmas piyasaları, Mart ayı başında Koronavirüs pandemisinin 
etkilerini daha çok hissetmeye başladı. Dünyanın en büyük 
elmas üreticisi De Beers, Nisan ayında gerçekleştirilmesi plan-
lanan satış etkinliğini iptal ettiğini duyurdu. Ürettiği karat ba-
zında dünyanın en büyük elmas üreticisi olan Rus Alrosa ise ilan 
edilen küresel seyahat kısıtlamaları nedeni ile değerli taşların 

geleneksel fiziksel kontrollerinin neredeyse imkânsız hale gel-
diğini açıkladı. Şirketin alternatif olarak çevrimiçi ticaret seçe-
neklerini incelediği belirtildi.
Bununla birlikte, küçük üreticiler daha radikal kararlar vermek 
zorunda kaldı.  Bu kararlar arasında 2020 yılı öngörülerini er-
telemek ve işletmelerindeki faaliyetleri durdurmak yer aldı. 
Güney Afrika, Kanada ve Lesoto'daki madenler, virüsün yayıl-
masını durdurmak için en az birkaç hafta süreyle bakıma alına-
rak faaliyetlerini durdurdu. VTB Capital’in tahminlerine göre, 
üretimde yaşanan bu aksamalar 2020 yılı için öngörülen elmas 
tedarikinin %2,5 oranında düşmesine neden olabilir. 

Şilili bakır madencisi Codelco, Covid-19 salgınının yayılmasını 
durdurmaya yönelik alınan önlemler ve 2019 yılında başlamış 
olduğu modernizasyon projelerinde yaşanan gecikmeler nede-
ni ile planlarında sapma yaşayabileceği belirtildi. Aynı zaman-
da düşük bakır fiyatları ve Şili Hükümeti’nin yeterli ekonomik 
destekte bulunmaması nedeni ile Codelco bu yıl dünyanın en 
büyük bakır cevheri üreticisi unvanını geri alamayabilir.
Kamu kuruluşu olan Codelco, sahalarında hızla düşen cevher 
kalitelerine rağmen üretimi sürdürme amacı ile madenlerinde 
faaliyet süresine 10 yıl daha katacak 40 milyar dolar maliyetli bir 

modernizasyon çalışması başlatmıştı. 
Yılın bu dönemine kadar %22 düşüş gösteren bakır fiyatları ve 
salgın nedeni ile ülkenin içerisinde bulunduğu durum piyasa-
larda Codelco’nun üretim seviyelerini koruyup koruyamayaca-
ğı konusunda soru işaretleri doğurdu.
Tamamı Şili'de bulunan yedi adet maden ve dört adet izabe te-
sisi işleten Codelco, dünyanın bilinen kanıtlanmış ve muhtemel 
bakır rezervlerinin %10'unu elinde bulundurmakta ve yıllık 1,8 
milyon ton üretim ile küresel bakır üretiminin yaklaşık %11'ini 
karşılamaktadır.

De Beers Canada’nın Nunavut’da bulunan Chidliak projesinden elde 
edilen kayaç örneklerinin, İskoçya’dan Labrador’a uzanan eski bir kıta 
parçası olan Kuzey Atlantik kratonuna ait bulgular içerdiği açıklandı.
2018 yılında De Beers tarafından satın alınan maden arama şirke-
ti Peregrine Diamonds tarafından toplanan örnekler daha sonra 
British Columbia Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından 
analiz edildi. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen analizler 
sonucunda, örneklerin Kuzey Atlantik kratonunun diğer kısımla-
rıyla eşleşen bir mineral yapısına sahip olduğunu keşfedildi.

Araştırmanın baş yazarı olan jeolog Maya Kopylova konu ile 
ilgili şu cümleleri kullandı: “Kuzey Atlantik kratonunun diğer bö-
lümlerinin mineral bileşimi o kadar eşsiz ki, yanlışlık yapmamız 
mümkün değil. Kuzey Kanada'da, Kuzey Quebec, Kuzey Ontario 
ve Nunavut'ta bulunan eski antik kratonlar, diğerlerinden tama-
men farklı mineralojilere sahipler. Bu nedenle parçaları birbirine 
bağlamakta zorlanmadık.”
Elde edilen örneklerin milyarlarca yıl önceki kıta yapılarının 
analizinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. 
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Çinko Arzındaki Artışın Devam Etmesi Bekleniyor 

Yaşanan Koronavirüs Salgını Barrick Gold’un 
Gelecek Planlarını Bozabilir 

Mart 2020

Mart 2020

Çinko fiyatlarının yüksek seyretmesi, pazardan daha fazla pay 
almak isteyen maden üreticilerini üretim kapasitelerini arttır-
maya teşvik ediyor. Artan fiyatlar öncülüğünde üretimlerini 
durduran madenlerin tekrar faaliyete geçmesi ve bazı önem-
li rezerve sahip ülkelerde yeni projelerin devreye alınmasının 
küresel çinko üretiminin önümüzdeki yıllarda artmaya devam 
etmesine sebep olması bekleniyor.
Fitch tarafından yayınlanan rapora göre küresel çinko üretiminin 
2019 yılında önceki yıla kıyasla %1,6 artışla 13,2 milyon olarak ger-
çekleşmesi beklenirken, 2028 yılına kadar %1,9 artış ile 15,7 mil-
yon seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu süreçte çinko üreticisi 
ülkeler arasındaki sıralamanın da değişiklik göstermesi bekleniyor.
Günümüzde dünyanın en büyük çinko üreticisi olan Çin’in 
azalan tenör miktarları ve gittikçe katılaşan çevre düzenleme-
leri nedeniyle çinko üretimindeki artışın sınırlı olacağı tahmin 
edilirken ülkenin çinko üretiminin 2019'da 4,3 milyon, 2028 
yılında ise yaklaşık 4,4 milyondan seviyesine ulaşacağı tahmin 

ediliyor. Bu mütevazi büyüme oranına rağmen ülkenin açık ara 
en büyük küresel çinko üreticisi olmaya devam etmesine kesin 
gözüyle bakılıyor.
Avustralya’nın çinko sektörünün ise yükselen fiyatlar öncülü-
ğünde yavaş yavaş toparlanması bekleniyor. Ülkede hali hazır-
da bulunan üretim kapasitesi göz önüne alındığında üretimler 
yeniden başladıkça ve yeni projeler devreye alındıkça 2028 yılı-
na kadar ülkenin çinko üretim artışı ile 2. sıraya yerleşmesi bek-
leniyor. Ülkenin çinko üretiminin yıllık %3,4 artış ile 2028 yılında 
1,3 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Fitch ayrıca, Hindistan'ın küresel çinko üretimindeki büyüme-
nin giderek hızlanacağını öngörüyor. Bu öngörü ülkenin en 
önemli maden üreticilerinden Hindustan Zinc’in büyük ölçekli 
bir genişleme planı uygulayacak olmasına dayanırken ülkenin 
çinko üretiminin 2019 yılında 876 bin ton olarak gerçekleşme-
si bekleniyor. Hindistan’ın 2028 yılına kadar ise 1,4 milyon ton 
üretim  kapasitesine ulaşacağı öngörülüyor.

Dünyanın ikinci büyük altın üreticisi olan Barrick Gold, kendisi-
ni en değerli altın üretici olma hedeflerine ulaştıracak 10 yıllık 
üretim planını açıkladı. Şirketin Randgold Resources ile bir-
leştikten sonra yayınladığı ilk yıllık raporda özetlenen strateji, 
şirketin ağırlıklı olarak Kuzey Amerika operasyonlarından elde 
edilecek yıllık altın üretiminin yaklaşık 5 milyon onsa yükseltil-
mesini içeriyor.
Halihazırda dünyanın en büyük altın üretim kompleksi olan Ne-
vada Gold Mines’ın planlarında önemli bir yere sahip olduğunu 
belirten Barrick Gold Başkan ve CEO’su Mark Bristow, projenin 
hala büyüme potansiyeli olduğunu kaydetti.
Şirket geleceğe dair umutlu olsa da yakın zamanda etkisini 

gösteren salgın nedeni ile planlarının sekteye uğrayabileceğini 
kabul ediyor. Bristow, Covid-19'un yayılmasını yavaşlatma ça-
baları nedeniyle operasyonların kesintiye uğraması durumun-
da yayınladıkları stratejinin etkilenebileceğini ifade ederken 
salgını, “Şu anda sonu belli olmayan, radikal, yıkıcı bir süreç içerin-
deyiz. Yaşadığımız süreç çalışma ve yaşama biçimimizi tamamen 
değiştiren küresel bir felaket.” sözleri ile ifade etti.
Bristow, Barrick’in geniş kapsamlı bir değer tanımı bulunduğu-
na da dikkat çekerken bu tanımın sadece ekonomik kazançları 
değil aynı zamanda insanlara, topluluklara ve çevreye verilen 
değeri, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini ve yatırımcıla-
rın haklarının korunmasını da kapsadığının altını çizdi. 

Kömür Arzı Salgına Rağmen Artış Gösterebilir Nisan 2020

Küresel kömür arzının 2020 yılında beklenenin aksine artış göster-
mesi bekleniyor. Global Data tarafından yayınlanan raporda, dün-
ya genelinde yaşanan Covid-19 salgınına rağmen küresel üretimin 
%0,5 artışla 8,17 milyon tona ulaşabileceği bilgisi yer aldı.
Raporda salgının özellikle Çin’in üretimini etkilediği belirtilir-
ken ülkedeki kömür üretiminin 2020 yılının ilk iki ayında %6 
düşüş gösterdiği kaydedildi. Yıla yaptığı kötü başlangıca rağ-
men ülkede 4 Mart tarihi itibari ile kömür üretiminin %83’ünün 
tekrar başladığına dikkat çekilirken yılın geri kalanında üretimin 
ilk iki ayki açığı kapatacağı öngörülüyor. Yılın ilk ayında gözle-
nen üretim kesintisinin yıllık üretime etkisinin ise sadece %1,6 
oranında kalması bekleniyor.
Global Data analisti Vinneth Bajaj, küresel kömür üretimi ön-
görüleri hakkında şu yorumlarda bulundu: “Küresel ölçekte diğer 
emtialarla kıyaslandığı zaman kömür üretiminin Covid-19 salgı-
nından daha az etkilenmesi bekleniyor. Bunun başlıca nedeni ise 

birçok ülkede termik santraller için kömür üretimi gerçekleştiren 
madenler, enerji arzının devamlılığını sağlamak için stratejik kay-
nak olarak değerlendiriliyor.”
Çin’in yanında Hindistan ve Güney Afrika’da da karantina esna-
sında kömür üretiminin devam etmesinin küresel üretim sevi-
yelerindeki artışta önemli rol oynadığı kaydedildi.
Üretimdeki artışın yanında kömürün enerji arzındaki rolünün 
gittikçe azalacağını öngören Vinneth: “Uzun vadede, enerji ta-
lebi artarken, kömürün üretilen enerjideki payının gittikçe düş-
tüğünü göreceğiz. Şu an Çin enerjisinin %67’sini, Hindistan ise 
%75’ini kömürden karşılıyor. Ancak çevresel çekinceleri bulunan 
iki ülke de ilerleyen dönemde karbon salınımını azaltma planları 
kapsamında kömürün enerji portföylerindeki payını azaltmayı 
hedefliyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar kömür kullanımını 
Çin’in %58,5’a, Hindistan’ın ise %50’ye çekmesi bekleniyor.” şek-
linde konuştu.
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ŞIRKET HABERLERI

ABB Elektrifikasyon 2020 Yılı Boyunca 
Ücretsiz Dijital Çözümler Sunacak

Covid-19 pandemisinin etki-
lerinin dünya çapında nere-

deyse tüm sektörlerde ve ekonomilerde hissedilmesiyle bir-
likte ABB’nin Robotik ve İmalat Otomasyon Bölümü, 27 Mart 
Cuma gününden itibaren, 31 Aralık 2020 tarihine kadar önemli 
yazılım hizmetlerini müşterilerine ücretsiz olarak sunacağını 
açıkladı. Dahil olan hizmetler arasında durum izleme ve teşhis, 
varlık yönetimi yazılımı ve önemli malzemelerin tedariki için 
üretim hatlarının uzaktan sorun giderme ve izlenmesi bulun-
maktadır.

Aşağıdaki teknolojilere halihazırda erişimi olan ancak bunla-
rı nasıl kullanacakları konusunda tavsiye ve rehberlik isteyen 
müşteriler yerel ABB temsilcilerine başvurma olanağına sahip.

Ücretsiz kullanıma sunulan yazılımlar ise şu şekilde:

ABB Ability ™ Internet Bağlantılı Servisler – Durum İzleme ve 
Teşhis

ABB’nin Internet Bağlantılı Servis platformu, tek veya tüm ro-
bot filosunu mevcut durumunu ve performansını izleyerek 
müşterilerin robot sistemlerini en iyi performansla çalıştırma-
sına ve uzaktan izleyebilmelerine yardımcı olur. ABB Ability ™ 
İnternet Bağlantılı Servisi, servis uzmanlarının yüksek maliyetli 
plansız üretim duruşlarına yol açabilecek sorunlara çözüm bul-
malarını ve aksiyon alınabilecek olan bilgileri elde etmelerini 
sağlar.

Temel özellikler:
• 7/24 güvenli izleme ve teşhis hizmeti
• En sık görülen arızaların belirlenmesi
• Mekanik ve kontrol ünitesi ölçümleri için Durum İzleme ve 
trend analizi
• E-posta yoluyla anında kritik alarm bildirimleri
• Hızlı kök neden analizi için alarm durumunda sistem anlık 
görüntüsü
• Kullanılabilir bilgiler içeren MyRobot ve alarm kontrol paneli
• Mesai saatlerinde sanal eğitim desteği
• RobotStudio®
RobotStudio ABB’nin simülasyon ve çevrimdışı programlama 
yazılımıdır, fiziksel varlıkların veya sistemlerin tam bir dijital 
kopyasını (dijital ikiz) sunar, böylece üretim hattınızda ne-
ler olup bittiğini uzaktan görebilirsiniz. ABB’nin RobotStudio 
çevrimdışı programlama aracı, kullanıcıların gerçek bir üretim 
hattının başına gitmeden veya durdurmak zorunda kalmadan, 
sanal bir 3D ortamda eksiksiz bir robot kurulumu oluşturması-
nı, simüle etmesini ve test etmesini sağlar. Tüm Powerpack’ler 
ve CAD dönüştürücüler, dijital ikiz ve Sanal Gerçeklik top-lan-
tıları dahil tüm RobotStudio fonksiyonları artık ücretsiz olarak 
sunulacak.

Sanal Teknik Destek
Herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç duyulursa, video (Skype, 
Zoom, Teams) aracılığıyla etkinleştirilen ücretsiz sanal teknik 
destek sunabiliriz. Bu desteğe erişmek için lütfen yerel ABB 
temsilcinize başvurun.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) endüstrilerdeki dijital dönüşüme yön 
veren bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geçmişiyle 
ABB, dünya çapında, müşteri odaklı dört öncü işkoluna sahip-
tir: ABB Ability™ dijital platformuyla desteklenen Elektrifikas-
yon, Endüstriyel Otomasyon, Hareket Sistemleri, Robotik ve 
İmalat Otomasyonu. ABB’nin Güç Şebekeleri işletmesi 2020 yı-
lında Hitachi’ye devredilecektir. ABB yaklaşık 144.000 çalışanı 
ile 100’ün üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir.

Abb.com
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Weir, Bigadiç’de bulunan Bor 
işletmesinde gerçekleştirilen 
kapasite artırma çalışmaları 

kapsamında iki adet Trio® TTH4142 eleğinin devreye alındı-
ğını duyurdu. Kapasite yatırımının bir parçası olarak, bir dizi 
yıkama, eleme ve optik ayırma işlemi içeren bir zenginleştir-
me tesisi kurulumu gerçekleştirilecek olan projede, kurulum-
lar tamamlandığında yıllık 1 milyon ton tüvenan üleksit ve 
kolemanit konsantresi üretilecek.

ŞIRKET HABERLERI

Yüksek Eleme Veriminde Tercih: Weir-Trio

Maden işletmelerine kullanılan optik 
sınıflandırıcıların başarısını etkileyen 
en önemli unsurlardan birinin de 
beslemedeki malzemelerin tane bo-
yutu dağılımının homojen olmasına 
bağlı olduğuna dikkat çeken Weir 
Kırma Eleme Bölge Satış Müdürü Or-
kun Öksüz, bu nedenle, deneyimli 
madencilerin optik ayırıcılara giden 

Optik Ayırıcı Öncesi Trio TTH4142 Elek

beslemelerdeki tane boyutlarını hassas bir şekilde kontrol 
edebilmek için her zaman yüksek verimli elekleri tercih et-
tiğini kaydetti.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Öksüz, Trio® TTH serisi 
yatay eleklerin sunduğu üstün ayırma performansının, ek-
santrik karşı ağırlıklara sahip üçlü şaftlar aracılığıyla gerçek-
leştirilen titreşim hareketinin bir sonucu olduğunu belirtti (3 
Şaftlı Titreşim Mekanizması). Öksüz, üç şaftlı mekanizmanın 
uygulama tarafından belirlenen ayarlanabilir genlik, hız ve 
çalışma açısına sahip kombine hareketi ile agresif bir eliptik 
hareket sağlandığı belirtilirken bu ayarlanabilir parametrele-
rin, daha fazla üretim elde etmek ve elek açıklığını azaltmak 
için ayarlanabileceğini de ifade etti. Weir Kırma-Eleme uz-
manları, bu parametrelerin elek paneli üzerinde tanelerin ha-
reket hızı ayarlanması, elek verimliliğinde ince ayar yapılması 
ve daha doğru bir ürün sınıflandırılması amacı ile kontrol edi-
lebileceğini de belirtiyor.

global.weir

3 Şaftlı Titreşim Mekanizması
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Müteahhitler ve maden firmaları her proje için en yüksek verimliliği ve 
metre başına en düşük maliyeti elde etmek için takım dizilerine güveniyorlar. 

KAPAK KONUSU

Boart Longyear’dan Onaylanmış 
İpuçları: Bir Bit ile Daha Fazla Metraj 
İçin Butonlarınızı Kontrol Edin

Üstten darbeli bitleri satın alır-
ken, belirli zemin koşulları için ta-
sarlanmış yüksek kaliteli bir ürün 
seçmek, bit başına daha fazla 

metre elde etmek için sadece ilk adımdır. Bitlerin uygun şekil-
de kullanılmasını ve bakımını sağlamak, verimli ve yüksek bir 
ilk yatırım geri dönüşü elde etmek için kritik öneme sahiptir.

Buton Bit Aşınmaları Neden Önemlidir? 
Bitin butonları keskin olduğunda, kayaya aktarılan darbe ener-
jisi optimum seviyede olur ve buna bağlı olarak belirlenen 
delgi parametreleri için maksimum penetrasyon ve kayaçta 
verimli bir deformasyon oluşur. 

Butonlarda (tungsten karbür uçlar) düzleşmeler oluştukça, 
enerji kullanımı artık optimize edilmez ve bu da daha düşük 
bir penetrasyon oranı ve daha düşük üretime yol açar. Butonlar 
aşındıkça, bit kayayı kırmada daha az etkili hale gelir ve ener-
ji daha geniş bir yüzey alanına yayılır. Delinmek istenen ana 
kayaç kesilmektense/kırılmaktansa bunun yerine daha önce 
deforme edilmiş olan yüzeyler öğütülür, daha küçük taneli par-
çacıklar oluşur. Enerji el değmemiş kayacı kırmak için kullanıla-
madan matkap dizisine geri yansıtılır. Bu yansıyan enerji, takım 
dizisi üzerindeki yüklerin artmasına katkıda bulunur. Genel bir 
referans olarak; buton yüzeyinde oluşmuş olan düzlükler bu-
ton çapının 1/3'üne ulaşmadan önce butonların yenilenmesi 
penetrasyon oranını/üretkenliği koruyacak, maksimum bit kul-
lanımı sağlayacak ve tüm delgi dizisinin ömrünü uzatacaktır. 

Buton yüzeyinde oluşmuş olan düzleşmelerin devam eden 
operasyon içerisinde daha çok ilerlemesine izin verilirse, ve-
rimlilik ve penetrasyon oranı daha da düşer. Bu durumda, bu-
tonlara temas eden kayanın çoğu yeniden delinerek öğütülür 
ve bitin çelik yüzeyi kuyu tabanı (sert kayaç) ile temas edebi-
lir. Daha az miktarda ve daha küçük boyutta kayaç sedimanı 
(kırıntı) üretilir ve enerjinin büyük kısmı matkap dizisine geri 
yansıtılır. Bu da tüm delgi dizisinin ömrünü azaltır ki bu; delikte 
doğrultu sapması, makine bileşenlerinde aşınma ve yıpranma-
yı arttırır ve genel olarak daha yüksek işletme maliyetlerinin 
asli sebeplerinden bir tanesi olur.

Buton bitlerin aşınma modelleri, zemin tipine ve delme para-
metrelerine bağlı olarak değişir:

Çeper (Çap) Aşınması
Eğer kum taşı ve kuvarsit gibi sert zeminlerde delgi yapılıyor 
ve delgi sırasında aşırı rotasyon uygulanıyor ise aşınma bit çe-
perinde daha büyük oranda olma eğilimindedir. Böylece bu-
tonlar bileylenmiş ve keskin halde ise bit çeperinin çapı bitin 
gövdesinin çapından daha küçük ya da eşit hale gelmiş olur. 
Bu durumda bit delikte sıkışma eğilimi gösterir. Operatörler 
biti yenisi ile değiştirmeyi ya da çeper butonlarını yenileyerek 
biti eski haline getirmeyi düşünmelidirler. 

Daha sert zemin koşulları ve aşırı rotasyon ile delme, bit çeperinde (çevresinde) daha büyük bir aşınma 
yaratma eğilimindedir. 

Gövde Yıkanması
Aşındırıcı olmayan zemin-
lerde delgi yaparken, buton 
aşınması minimize olur ve 
delgi aralıkları muhtemelen 
uzar. Bu, bit etrafından sürekli 
kırıntı çıkmasına ve buna bağ-
lı olarak gövde yıkaması da 
denilen çelik gövdenin karbür 
butonlardan daha hızlı aşın-
ması durumunu ortaya çıkarır. 
Benzer bir aşınma, deliği sta-
bilize etmek veya geri çekme 
sırasında deliği açık tutmak 

Gövde yıkaması genellikle aşındırıcı olmayan 
zeminlerde oluşur. 
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Zamanından önce oluşan buton tükenmeleri, fazla delgi ortadan kaldırıldığında ve doğru bileme prosedür-
leri uygulandığında önemli ölçüde azaltılır

için sürekli delik temizliği yapılması ve yeniden delinmesinin 
gerekli olduğu kırık ve gevşek formasyonlarda da meydana 
gelir. Bu koşullar altında buton kaybını veya makaslama kırıl-
malarını önlemek için taşlama aralıkları programlanarak buton 
boyları orijinal yüksekliğe düşürülmelidir.

Aşırı Delgi
Aşırı delgi yapılmış buton bitlerin zararlı etkileri hemen görül-
meyebilir. Bununla birlikte, körelmiş bitleri çalıştırmak sadece 
delme oranlarını yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda matkap 
dizisinin ve makine elemanlarının ömrünü azaltarak maliyetle-
ri yükseltir. Zamanından önce oluşan buton tükenmeleri, aşırı 
delgi ortadan kaldırıldığında ve doğru bileme prosedürleri uy-
gulandığında önemli ölçüde azaltılır. 

Öneriler
Üstten darbeli buton bitlerden en iyi şekilde yararlanmak için 
kullanıcıların eğitilmesi, bit bakımı odaklı bir operasyon yö-
netiminin esas alınması, aşırı aşınmaların nedenlerinin tespit 
edilmesi ve düzenli bakım uygulamaları yatırım getirisini artı-
rabilir.

1. Bitleri Sıklıkla İnceleyin 
Aşırı delgiyi önlemek için zemin koşullarını anlamak ve bu-
ton bitlerin düzenli muayene edilmesi gerekir. Optimum 
performans ve ömür sağlamak için buton çapının 1/3'ü düz-
leştiğinde bitlerin bilenmesi gerekir. Bileme işlemine geçil-
meden önce önerilen maksimum aşınma bit profiline bağlı 
olarak değişeceği için yalnızca bu işle ilgilenen bir teknik 
personel ya da temsilci ile çalışarak spesifik kılavuzlar ve be-
lirli kurallar oluşturulması önerilir. Aşındırıcı olmayan zemin-
lerde delme, buton yüzeyinde "yılan derisi" (küçük çatlaklar) 
oluşmasına neden olabilir. Bu çatlaklar bileyleme ile gideril-

mez ise butonlarda zamana bağlı yorgunluk kırılmaları mey-
dana gelir.

2. Çıkıntı Yapan Butonları Zımparalayın
Aşındırıcı olmayan kayalarda delme, bit yüzeyinin uçlardan 
daha hızlı aşınmasına neden olur. Bu durumda yeterli çelik 
desteğine sahip olmayan aşırı kesici buton çıkıntısı, delgi sı-
rasında veya biti delikten çekerken kolayca kırılabilir. Bunun 
olmasını önlemek için çıkıntı yüksekliğini normal haline getir-
mek üzere butonları zımparalayın.

3. Buton Bileyleme ve Yeniden Şekillendirme
Buton çıkıntısı yeterliyse şekillendirilmiş elmas kaplar kullanı-
larak tatmin edici bir bileyleme elde edilebilir. Bileme işlemi, 
aleti sıkıca butona bastırarak ve düzgün bir yüzey kalitesi elde 
etmek için makineyi dairesel bir biçimde döndürerek gerçek-
leştirilir. Elmas bileme kapları çeliği değil karbür malzemeyi 
kesmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle elmas uca, bileme ma-
kinesine ya da bitin yüzeyine zarar vermemek için butonun bit 
yüzeyinden taşlanabilir boyutta çıkıntı yapmış olması gerekir.

Bilenmiş Bitler =
• Daha hızlı delme oranı
• Takım dizisinde daha az aşınma
• Takım dizisi yorgunluğunda azalma

Bir Parça Eğitim  
Alet ve ekipmanlara özen göstermek ve bakımlarını yapmak 
her zaman önemlidir. Üstten darbeli bitlerden en fazla ömrü 
elde etmek için operatörlerinizin bu konuda “eğitim” almasını 
ciddi manada değerlendirmelisiniz. Çünkü her ne kadar ope-
ratörler ellerinden gelenin en iyisini yapmak isterlerse de öğ-
renmenin sonu yoktur ve herkesin kendini geliştirmek için kat 
edebileceği bir yol her zaman vardır. Bu ipuçlarını paylaşarak 
onlara delme alışkanlıklarını daha iyi hale getirme fırsatı vere-
bilirsiniz.

Boart Longyear her türlü yer altı ve yer üstü delme-patlatma 
operasyonlarında kullanılmak üzere bitler, kaplinler, rodlar, 
şanklar ve diğer ekipmanlardan oluşan eksiksiz bir üstten dar-
beli çözüm yelpazesi sunar. 

kayensondaj.com
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Derin kömür damarlarına, de-
mir ve/veya demir dışı metal 
cevherlerine erişmede, derin 
kuyu madenciliğinin ana eri-

şim ve ihraç sistemlerinin nizamnamelere uygun, emniyetli 
ve sürekli çalışmasının temini özellikle verimli, sürdürüle-
bilir madencilik operasyonlarının en elzem önkoşullarının 
başında gelir.

Firmamız, Çin’in önde gelen yer altı madenciliği firmalarından 
biri olan, ANHUI bölgesinde yerleşik CHINA COAL NO3 CONS-
TRUCTION CORPORATION (GROUP) LTD. Türkiye’de bir pro-
jesini daha zamanında ve başarıyla teslim etmesinin onurunu 
ve gururunu yaşamaktadır.

İzmir’e bağlı Kınık Elmadere köyünde bulunan Polyak Ey-
nez Enerji Üretim Madencilik AŞ firmasının kömür işletme-
sinin tamamlanmış olan 2 adet (servis ve havalandırma) 

Türkiye Madencilik Sektörünün 
Gurur Kaynağı CCMC Grubu Oldu

Liu BAOLING
CCMC Polyak Eynez Proje Müdürü

kuyularına ilaveten, servis kuyusuna yerleş-
tirilmek üzere, firmamız CCMC Grubu olarak 
ihraç sisteminin dizaynını, montajını ve devre-
ye alma hizmetlerini 2017 yılı Temmuz ayında 
üstlenmiştir.

Servis kuyusu inşaatının tamamlanma programı 
paralelinde gelişen tasarım ve imalat aşamasın-
da ihraç sisteminin tüm ana komponentleri, şo-
velman, makaralar, halatlar araba itme ve tutma 
sistemleri vb.  tüm komponentler Çin’de imal 
edilmiş ve Türkiye’ye Polyak Eynez işletmesine 
sevkedilmiştir. İhraç sisteminin ana ihraç vinci 
ve komple sinyalizasyon sistemi, Türkiye’deki 
ATEX ve madencilik nizamnamelerine uygun 
olarak Bati Avrupa menşeili olarak Polyak Eynez 
firması tarafından temin edilmiştir. Ana vinç 
binası, firmamız tarafından yapılan dizayn çer-
çevesinde Polyak Eynez firması tarafından inşa 
edilmiştir.

Sistemin tüm komponentlerinin montajına, 
2019 yılının Ağustos ayında servis kuyusunun 
firmamıza teslim edilmesine müteakip başlan-
mış ve en son Şubat 2020 ayı içinde de şovelman 
montajı fotoğraflarda görüleceği üzere, tamam-
lanarak zamanında işletime hazır hale gelmiştir. 
Yakında, ihraç halatlarının montajına başlanacak 
ve böylece vinç/ihraç sisteminin test çalışmaları 
başlayacaktır. 

TANITIM

CCMC – Polyak Eynez Servis Kuyusu 
İhraç Sistemi Şövelman Montajı

CCMC Polyak Eynez Servis Kuyusu 
İhraç Sistemi Şövelman Montajı
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KORUMAK İÇİN DİZAYN EDİLDİ
KURTARMAK İÇİN KENDİNİ İSPATLADI
ECLIPSE EXTREME — İKLİMDEN BAĞIMSIZ OTOMATİK YANGIN BASTIRMA SİSTEMİ

Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
0312 587 80 00
www.rocktechnology.sandvik.com

Dünyadaki birçok şirket , personel, ekipman ve yatırımlarını korumak için Eclipse Yangın Bastırma 
Sistemi’ne güveniyor. Sıvı bazlı olan Eclipse sistemi, aşırı ısınan yüzeylerde otomatik olarak devreye 
girerek yanma üçgeninin tüm elemanlarına müdahale etme konusunda geleneksel kuru toz bazlı 
sistemlere göre 30% daha etkilidir. Eclipse sisteminin servis ve bakımları geleneksel yangın söndürme 
sistemlerine nazaran daha basit olup yeni veya eski her iş makinasına, hafif araçlara büyüklük ve 
markadan bağımsız olarak uygulanabilir.

Kullanıcı ihtiyacına göre özel olarak dizayn edilebilen ve iklimden bağımsız olan Eclipse Extreme Yangın 
Bastırma Sistemimiz -400C ile +600C arasındaki hidrokarbon yakıt ve yağ kaynaklı yangınları söndürmek 
için geliştirilmiştir. Sıfırın altındaki veya dünyadaki en sıcak çevre şartlarında Eclipse Extreme yaralanma, 
üretim kaybı ve ciddi ekipman hasarları konusundaki risklerinizi azaltmaya yardımcıdır.
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Bu vesile ile firmamız CCMC Grubu, bu tesisi Türkiye madenci-
lik sektörü hizmetine zamanında teslim etmenin onurunu ve 
gururunu yaşamaktadır. Öte yandan, Türkiye’de 2017 yılından 
beri, üstlendiğimiz diğer bir işimiz olan, yine gurur duyacağı-
mız, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait “Karadon 
T.İ.M. 1 No’lu Kuyu Derinleştirme, Komple İhraç ve Yeraltı 
Nakliye Sistemleri ile -360 Katı Su Sızdırmazlık Barajı İnşaatı” 
sözleşmesi bu yılın ortalarında, yine planlanan süreden daha 
erken bir sürede tamamlanacaktır.   

Bu vesile, firmamızın Madencilik sektörü çalışma konuları baş-
lıca aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

• Yer altı maden işletmeleri için proje, mühendislik, müşavirlik, 
EPC müteahhitlik hizmetleri 
• Komple anahtar teslimi yer altı kömür ocaklarının dizaynı, 
kurulması ve çalıştırılması
• Anahtar teslimi kömür hazırlama, yıkama ve briketleme te-
sisleri
• İhraç, servis ve havalandırma kuyu kazısı ve komple ihraç sis-
temleri ve teçhizi
• Tünel ve maden ocakları için havalandırma bürleri kazılması 
ve teçhizi, silo inşaatları
• Geniş çaplı sondajların yapılması ve teçhizi
• Yer altı tünel, desandre, galeri, tavan-taban yollarının kazıl-
ması ve teçhizi
• Dik bant konveyör nakliye sistemlerinin kurulması ve çalış-
tırılması
• Yer altı maden makina ve ekipmanlarının temini montaj ve 
çalıştırılması

Firmamız CCMC Grubu, Türki-
ye’de söz konusu projeleriniz 
için Ankara’da Yerleşik Bayar 
Endüstriyel Hizmetler LTD. ŞTİ. 
firması tarafından temsil edil-
mektedir.

Bu vesile ile Polyak Kömür İşlet-
mesi Servis Kuyusu Ana İhraç 
sisteminin dizaynı, montajı ve 
devreye alınmasında, başından 
sonuna kadar herzaman firmamız 
elemanlarıyla birlikte mesai yapan 
tüm Polyak Eynez Kömür İşlet-
mesi Personeline, hiçbir zaman 
desteklerini esirgemeyen Polyak 
Eynez Yönetimine teşekkürleri-
mizi arz eder, tesis edilen bu ihraç 
sisteminin Türkiye madencilik sek-
törüne hayırlı uğurlu olmasını ve 
işbirliğimizin devamını temenni 
ederiz. 

ccmcgc.com

CCMC – Polyak Eynez Servis Kuyusu İhraç 
Sistemi Şövelman Montajı
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Outotec, Türkiye'nin Mardin ili Ma-
zıdağı ilçesi sınırları içerisinde bulu-
nan, Suriye sınırı yakınlarındaki Eti 
Bakır AŞ gübre tesisi için fosfat cev-
herinin değerlendirilmesi adına bir 
proses konsepti geliştirmiştir.

Kaarlo Haavanlammi
Direktör - PG Baz Metal 

Proses Çözümleri 
kaarlo.haavanlammi@outotec.com

TANITIM

Eti Bakır için Gerçekleştirilen 
Basınçlı Kalsin Liçi Çalışması

Şekil 1. Tesis konumu

Şekil 2. Proses alanı

Outotec Pirit Kavurma işlemi sırasında meydana gelen atık 
gazlar Outotec Sülfürik Asit Tesisi’nde değerlendirilerek 
sülfürik asit üretilmekte ve fosfat cevheri üretilen bu sülfü-
rik asit ile liçlenerek fosforik asit elde edilmektedir. Fosfo-
rik asit daha sonra gübre üretmek amacıyla bir dizi başka 
işlemlerden geçirilir. Kavurucudan çıkan kalsin, Outotec 

Kalsin Liçleme ve Metal Geri Kazanım Tesisi'nde daha faz-
la işlemden geçirilir. Burada bazı Outotec hidrometalürjik 
prosesler ve özel ekipman parçaları kullanılarak kalsinden 
önemli miktarda kobalt, bakır, çinko, altın ve gümüş geri 
kazanılır.

Kalsin liç prosesinin geliştirilme-
si, 2013-2014 yılları arasında Fin-
landiya'nın batı kıyısında bulu-
nan Pori'deki Outotec Araştırma 
Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. 
Tesisin inşaat çalışmaları 2015'in 
başlarında başlamış ve ilk kalsin liç 
tesisi ekipmanları 2016'nın başla-
rında kurulmuştur. Mart 2018'de 
kurulum fazı devam ederken eş 
zamanlı olarak kuru devreye alma 
çalışmaları başlatılmıştır. Islak dev-
reye alma çalışmaları Eylül 2018'de 

başlamış olup, 2019'un ilk yarısında tesiste kapasite artırım fa-
zına geçilmiştir. 2019'un üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle tesis 
dizayn kapasitesine ulaşılmış ve ürün kalitesi tasarım değerle-
rine erişmiştir. Metal üretim dizayn değerleri yıllık bazda 1990 
ton katot bakır, 3100 ton kobalt içeren kobalt karbonat keki ve 
860 ton çinko içeren çinko karbonat keki düzeylerindedir. 

Kalsin Liçi Gübre Tesisi
Kavurucu ve SAT 

(Sülfürik Asit Tesisi)

Fosfat Madeni ve 
Öğütme Alanı
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DOĞAL KAYNAKLARIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI 
İÇİN PROSES TEKNOLOJİLERİ 
VE SERVİSLERİ

Outotec, ön fizibilite çalışmalarından 
eksiksiz üretim tesislerine ve bunları 
takip eden yaşam döngüsü hizmetlerine 
kadar mineral ve metal zenginleştirme 
çözümleri sunmaktadır. Servislerimiz, 
birçok cevherin zenginleştirilmesi 
ve atıkların işlenmesi için verimli ve 
yaratıcı çözümler içerir. Yatırımınızdan 
en iyi verimin alınması için tesisler, 
proses ekipmanları ve optimize edilmiş 
prosesleri otomasyon ve kontrol 
sistemleri ile tasarlıyoruz.  
www.outotec.com
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Kavuruculara beslenen pirit konsantresi yıllık 500.000 ton 
iken, kavuruculardan kalsin liç tesisine beslenen kalsin mik-
tarı ise yıllık 375.000 ton olarak tasarlanmıştır. Kalsin liç tesis 
prosesi kalsinin çamur haline getirilmesi ile başlar ve ardın-
dan bir otoklav içinde yüksek sıcaklık, oksijen ve asidik ko-
şullar altında liç işlemi yapılır. Otoklav, üç kat asit refrakter 
tuğla ile kaplı, 5 kompartımanlı ve her bir kompartımanında 
yüksek basınçlı salmastra sistemlerine sahip karıştırıcısı bu-
lunan devamlı liç işleminin gerçekleştiği reaktördür. Otoklav 
için maksimum çalışma koşulları 2900 kPa(g) basınç, yaklaşık 
220°C sıcaklık ve 30-80 g/L serbest asit konsantrasyonu civar-
larındadır. Yüksek basınçlı buhar ve oksijen, çalışma sırasın-
da otoklava enjekte edilir. Otoklav prosesi ayrıca, iki aşamalı 
enerji geri kazanım sistemi, vent gazı yıkama ve temizleme 
sistemini de içerir. Kalsin liç tesisi prosesinin ana proses şe-
ması Şekil 3'te sunulmuştur.

Şekil 3. Teknolojimizin görsel örneği

Otoklav işleminden sonra liç artığı filtrelenerek altın ve 
gümüş geri kazanım basamaklarına gönderilir. Çözünmüş 
bakır, kobalt ve çinko içeren yüklü liç çözeltisi (PLS), bakır 
solvent ekstraksiyonu (CuSX) ve bakır elektroliz (EW) işle-
minden önce cila filtrelerine pompalanır. Bakır solvent eks-
traksiyon prosesi, üç ekstraksiyon aşaması, bir yıkama aşa-
ması ve iki sıyırma aşamasından oluşur. LIX, C prosesinde 
ekstraksiyon reaktifi olarak kullanılır. Ayrıca, elektrolit sirkü-
lasyon tanklarından önce elektrolitten kalan organik sürük-
lenmeyi gidermek için sistemde bir dinlendirme tankı ve 
dual-media filtreler bulunmaktadır. Bakır kazanımı elektro-
liz yoluyla LME A sınıfı bakır katotlar olarak elde edilir. CuSX 
ve EW'den sonra bir demir giderme prosesi bulunur ve ar-
dından çözelti filtrelenerek çinko ve kobalt solvent ekstrak-
siyonuna (ZnCoSX) iletilir. Cyanex 272, ZnCoSX prosesinde 
ekstraksiyon reaktifi olarak kullanılır. ZnCoSX prosesinde 
iki ayrı ürün çözeltisi üretilir: Kobalt sülfat çözeltisi ve çinko 

sülfat çözeltisi. Kobalt sülfat çözeltisi, kobalt çöktürme iş-
lemine sokulmadan önce çözeltide kalan bakırı temizleme 
işlemine gönderilir. Kobalt çözeltisinden bakır giderme iş-
lemi, kalan son bakır izlerini gidermek için tasarlanmış olan 
tam otomatik iyon değiştirme (IX) kolonlarında gerçekleş-
tirilir. Son ürün aşamasında; sodyum karbonat kullanılarak, 
ayrı metal karbonat tuzları şeklinde kobalt ve çinko çökelti-
leri oluşturulur. ZnCoSX prosesinden çıkan çözeltiler ve Co 
ve Zn çöktürme işlemlerinden çıkan çözeltiler son nötrali-
zasyona gönderilerek kalan safsızlıklar temizlenir ve ardın-
dan elde edilen çözelti sahadaki atık su arıtma tesisine yön-
lendirilir. Son nötralizasyondan elde edilen katı maddeler, 
PLS işleme aşamasına geri gönderilir. Bu, proses çıkışlarını 
en aza indirir ve çevresel etkileri azaltır. Sonuç olarak kalsin 
liçleme tesisi, 14 ana proses alanı ve 11 yardımcı alandan 
oluşur. Proses alanları listesi Tablo 1'de sunulmuştur. Ou-

totec hidrometalürjik ekip-
manların yanı sıra, proses 
akım şemasını tamamlamak 
için gereken ana ekipmanlar 
Outotec filtreler ve Outotec 
koyulaştırıcılarıdır. 

Bu projeden iki önemli 
ders çıkarılmıştır. İlk olarak, 
devreye alma aşamasında 
yeterli sayıda deneyimli 
personelin çalışmakta ol-
duğundan emin olunması 
önemlidir. Bunun sağlan-
ması ve müşteriyle iletişi-
min iyi olması sayesinde, 
müşterinin operasyon per-
soneli için oldukça hızlı bir 
öğrenme süreci oluşturul-
ması mümkündür. Çıkarılan 
ikinci önemli ders, doğru 
malzeme seçiminin öne-

midir. Bu işlem; yüksek basınçlı, asidik koşullarda hayati 
önem taşır. Elbette devreye alma işlemi hem sahadaki Ou-
totec profesyonelleri hem de ofis destek organizasyonun-
da bulunanlar için sürekli olarak öğrenme ve geliştirme 
anlamına gelir. Bu saha, Outotec'in portföyünde bulunan 
tüm hidrometalürjik prosesleri ve ekipmanları sergileme-
sinden ötürü, hidrometalürji alanındaki yeteneklerimiz 
için önemli bir görsel örnektir. 

Saha, yeni müşteriler için bir referans niteliğindedir ve aynı 
zamanda yeni Outotec mühendisleri için bir eğitim alanı 
görevi görür. Nispeten kısa sürede hizmete alabildiğimiz 
bu tesisi, prosesi, gereken kaliteye sahip, istenen miktarda 
son ürün üretmek üzere kararlı hale getirebildik. Bu proje-
nin farklı aşamalarında yer alan tüm meslektaşlarımıza te-
şekkür ederiz.

outotec.com
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Ağır Malzemelerin Yukarı 
Taşınmasında Çözüm: LIFTA Polimer

Sondaj esnasında ağır kesin-
tilerin yukarı çıkarılmasında 
yaşanılan sorunlar, kuyu kaybı-

na kadar varan ciddi ve maliyetli sonuçlar doğurabilmektedir. 
Ağır kesintiler, yukarı verimli bir şekilde çıkarılamadığı zaman; 
matkap ömrünün kısalması, kuyuda sirkülasyon kaybı, takım 
sıkışması gibi problemlere yol açabilmektedir.

LIFTA Polimer ağır malzemelerin taşınmasında ve kuyunun 
temizlenmesinde çok etkili tamamen organik bir polimerdir. 
LIFTA Polimer bulunduğu sistemin kayma gerinmesiyle incel-
me özelliğini ve koparma gerilmesini arttırarak, düşük kayma 
gerinmelerinin yaşandığı anülüste kesintilerin etkin bir şekilde 
taşınmasını sağlar. Ayrıca sisteme jel özelliği vererek veya var 
olan bu özelliği güçlendirerek sirkülasyonun kesildiği dönem-
lerde kesintilerin askıda tutulmasını sağlar. Böylece kesilen 
ağır malzemelerin tekrar tabana inmesini önler, matkabı ve 
ilerleme hızını rahatlatır. Yığılmaları önleyerek takım sıkışma-
larının önüne geçer.

LIFTA Polimerin bir diğer özelliği ise doğru kullanım oranların-
da, sondaj çamurunun formasyonlardaki olası tedrici kaçakla-

ra kaçmasında, hafif kırıntılı formasyonlardaki dökülmelerde  
koruyucu bir yardımcı olmasıdır. Kazandırdığı jel mukavemeti 
sayesinde sondaj sıvısının birbirine tutunmasını güçlendirip 
tedrici kaçaklarda birbirinden kopmasını engeller.

LIFTA polimer, çamura doğrudan ilave edilebileceği gibi, kuyu 
temizliğinden emin olunmadığı, anülüste kesinti veya yıkıntı 
birikmesinden şüphelenildiğinde kuyuyu temizlemek amacıy-
la viskoz süpürücü hazırlanmasında da kullanılır. 

Kullanımı
Tüm su bazlı sondaj sıvılarında kullanılır. Süspansiyon kapasi-
tesi yüksek sondaj kuyusunu temizleyen sondaj sıvısı hazırla-
nır. Geniş pH aralığında çalışır ve su kaybı kontrolünde çok az 
etkili olur. Balık gözü oluşumunu engeller, formasyon kirlen-
mesine sebep olmaz. Sondaj sıvısında çözünebilir demir iyonu 
içeriği 40 mg/l’den fazla olursa çözünebilir. Bu koşullarda de-
miri ayrı tutmak için chelating agent ya da sitrik asit kullanılır. 
Yüksek pH ve kalsiyum değerli sondaj sıvılarında verimi olduk-
ça düşüktür. Kullanmadan önce, sondaj sıvısının pH değerinin 
ve kalsiyum değerlerinin kontrol edilmesi azami önem taşır.

petroteks.com

LIFTA 
GELLING AGENT

Sondaj 
Kimyasallarında 
Çözüm Ortağınız
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Kauçuk Astarın Önemi

Ekipmanların aşınma direnci 
hem maden hem de agrega 
operatörleri için önemli bir fak-
tördür. Düşük aşınma ömrü, ar-

tan bakım gereklilikleri ve ekipman arızası sebebiyle arıza süresi-
nin artmasına ve üretilen iş hacminin azalmasına sebep olabilir.

Ekipmanın kauçuk astarı hem ince hem de aşındırıcı materyal-
lere karşı yüksek ölçüde dirençli olduğundan, aşınma ömrünü 
de önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca çok çeşitli endüstriyel ekip-
manlara da uygulanabilir.

Weir Minerals olarak, pompa, hidrosiklon, hortum, boru, valf 
ve diğer işleme ekipmanlarının astarları konusunda uzmanız. 
Mevcut olan çeşitli birleşenlerimizle birlikte, kauçuk astarları-
mız farklı uygulamalara özelleştirilmiş çözümler sun mak için 
gerekli birikime sahiptir.

Ekipmanın astarlanması için kullanılan kauçuğun tipi ve ka-
litesi en önem verdiğimiz husustur. Bunun için de çeşitli ma-
teryallere, ekipmanlara ve uygulamalara uyumlu farklı bileşen 
serileri geliştirdik.

En popüler bileşenimiz Linatex® Premium kırmızı kauçuk. 
1923’ten beri üstün aşınma direnci ile ün kazanmıştır. Uzun 
elastomer moleküler yapısını korumak için sıvı faz üretim 
işlemlerini kullanmasıyla diğer kauçuklardan farklı bir nok-
tadadır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, diğer kauçuklar 
kürleme sürecinde kauçuk elementler parçalanmadan önce 
öğütülür ve karıştırılır. Kapsamlı araştırmalar sonrasında pazar-
da benzer uygulamalar için, doğal olarak üretilmiş ve kauçuk 

astarlamada endüstride lider olan Linatex® Premium kauçuk-
tan üstün başka bir ürün bulunmamıştır.

Ayrıca, sipariş üzerine farklı uygulamalar için özel olarak 
tasarlanmış ve formüle edilmiş yüksek kaliteli kauçuk bile-
şenler de üretiyoruz. Bunlar arasında; ıslak ve kuru ‘kes ve 
parçala’ direncinin önemli olduğu daha zorlu yüksek etkili 
uygulamalar için Linard®; kimyasal ve asidik uygulamalar için 
Linagard®; değirmen astarı uygulamaları için Vulco® R63 ve 
R67 bileşenleri; kalıplanmış pompa ve hidrosiklon astarlar 
için R55 serisi ve petrollü kum endüstrisi için R Wales® VN72 
bileşeni bulunuyor.

Kauçuk Astarın Temel Faydaları
Birinci sınıf kauçuk ürünlerimizin doğal aşınma dirençli özellik-
leri, ekipmanın temel malzemesini aşınmaya karşı korur.

Bu, dünyadaki tüm fabrikalarda karşılaşılan bir durumdur. Ör-
neğin, kauçuk ile kaplanmamış, yüksek aşınma sulu karışımı 
aktaran çelik bir borunun bir haftadan daha kısa bir süre içe-
risinde aşınma olasılığı yüksekken, Linatex® Premium kauçukla 
astarlanmış olanlar için bu süre on iki ay ya da daha uzun bir 
süre olacaktır. A05 gibi bir materyal kullanarak bir borunun ya 
da hortumun kullanılması mümkünken, pompa astarlarının 
üretilmesi için krom alaşım kullanılması zorlu ve masraflı ola-
caktır. Kauçuk değiştirilebilir olduğundan ve ekipman da de-
falarca astarlanabileceğinden, ürünün kauçuk astarlı çelikten 
üretilmesi ideal bir alternatiftir.

Seramik gibi alternatif ekipman astarları sunulmuş olsa da 
çoğu uygulamada kauçuk kullanmak daha elverişli ve ucuz-
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dur. Seramik astarların kurulması daha çok zaman alır ve birçok 
müşteri de sözü geçen faydalarından dolayı kauçuk kullanmak 
istemektedirler. Seramikler, kauçuk bileşenler için uygun olma-
yan yüksek hidrokarbon ve keskin kömür parçacıkları nedeniy-
le kömür işleme gibi spesifik uygulamalar için daha uygundur. 
Seramik sınıfı önemli bir aşınma ömrü faktörüdür. Bu nedenle 
en uygun aşınma çözümlerinin sunulması için çeşitli alümin-
yum ve sinterlenmiş silikon karbür seramikleri sunuyoruz.

Linatex® kauçuk uygulamaların 100. Yılına yaklaşırken, daima 
kauçuk bileşenlerin aşınma ömürlerini uzatacak çözümler arı-
yoruz. İnovasyonla ilerlerken, direnç aşınma ömrünü artırmak 
için seramik ve beyaz demiri Linatex® kauçuk elastomerlerle 
birleştirmek de dahil olmak üzere astarlama için yeni yaklaşım-
ları araştırıyoruz. Özellikle bir saha testinde görülen etkileyici 
gelişmeler, saha koşullarında bunun uygun bir çözüm olduğu-
nu kanıtlamıştır.

Poliüretanla astarlanmış bir boru-
yu Linatex® kauçukla tekrar astarla-
dığımızda, aşınma ömrünün 8’den 
20 haftaya yükseldiğini gördük. 
Bununla birlikte, bir adım öteye gi-
dip formüle seramik eklediğimizde 
ise aynı uygulama için aşınma öm-
rünün 28 haftaya çıktığını gördük.

Kapsamlı araştırmalarımız ve de-
neylerimizle, operatör uygulama-
ları için en yüksek performans gös-
tergeli bileşenleri sunuyoruz.

Her Şey Hizmet İçin
Bu, sadece malzemelerle ilgili de-
ğil; biz müşterilerimize kurumla-
rında ya da sahada kauçuk astar-
lama yapma kapasitesiyle birlikte 
gelişmiş bir hizmet sunuyoruz. 
Dünyanın her yerindeki kauçuk 

üretim tesislerimiz üst düzey de-
neyime sahip kauçuk uygulama 
ekiplerimiz sayesinde, müşterilere 
kısa ya da uzun süreli ihtiyaçları 
doğrultusunda anahtar teslim kau-
çuk astar uygulama çözümü sunar. 

Bunları uygulamak için özel ola-
rak eğitilmiş kauçuk astar uygula-
yıcılarımız, müşterilerimizin ekip-
manlarının ustaca astarlanması 
ve uzun ömürlü olması için eşsiz 
bir bilgi birikime ve teknik yete-
neklere sahiptir. Bu uygulayıcılar, 
uygulamaları yapabilmek için üç 
yıllık bir eğitim programından 

geçerek kendi geliştirdiğimiz aşındırıcıları, standartları ve 
metotları uygulayabilir.

Bu yıl, eğitime dahil edeceğimiz kauçuk astar uygulayıcılarımı-
zın ve hortum kurulumcularımızın sayısını artırmayı ve kauçuk 
astar uygulayıcısı eğitim programımızı genişletmeyi planlıyo-
ruz. Bu, dünyanın her yerindeki müşterilerimizin en iyi kauçuk 
astar çözümlerini almalarını sağlayacak.

İhtiyaç olan her yer ve zamanda her şekil ve boyutta ürünlerin 
astarlanabilmesi ile birlikte, dünyanın her yerindeki müşteri-
lerimizin eşsiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel kauçuk astar 
çözümleri sunuyoruz. Sahanızda size nasıl yardım edebileceği-
mizi öğrenmek isterseniz +90 216 688 16 06 numaralı telefon 
ve +90 216 688 13 03 fax numaralarından yerel ekibinizle ileti-
şime geçebilirsiniz.

global.weir
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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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Madencilik Operasyonlarında 
Susuzlaştırma

Etkili bir su yönetim planı, açık 
ocak ve yer altı madenciliği ope-
rasyonlarında kritik bir öneme 
sahiptir. Su yönetim planının 

önemli bir parçası olan susuzlaştırma çalışmaları etkin bir şekil-
de yönetildiği takdirde madencilik faaliyetlerinin güvenliğini, 
verimliliğini ve ekonomisini olumlu yönde etkiler. Susuzlaştır-
ma çalışmalarının başarısı, yer altı suyu rejiminin anlaşılması ile 
doğrudan bağlantılıdır. Açık ocak alanına veya yer altı galerisi-
ne su girişinin potansiyel etkisi çevresel etki değerlendirme ve/
veya ön fizibilite aşamasında değerlendirilmelidir. Projelendir-
me aşamasında gerçekleştirilecek nümerik yer altı suyu model-
lemesi başlangıç ve operasyonel maliyetlerin belirlenmesine 
katkı sağlayacaktır. Saha genelindeki su dengeleri (iklim etkile-
ri dahil) dikkate alınarak, maden planlaması ve operasyonlarını 
yüzey ve yer altı suyu yönetim sistemlerine entegre edilmesi 
önem arz etmektedir. Maden susuzlaştırma genellikle birkaç 
nedenden dolayı yapılır:

Kazı Sırasında ve Sonrasında Şevlerin Stabilitesini Arttırma: 
Açık ocak madenlerinde, yüksek bir su tablası ocak aynaları-
nı, nakliye yollarını ve eğimleri dengesizleştirebilir. Su basıncı, 
ocak duvarlarının dengesini azaltır ve eğimdeki malzemelerin 
kaymasına ve çökmesine neden olabilir. Yer altı madenlerinde, 
su akışını önlemek için su girişi kontrol edilmelidir, ancak yer 
altı suyu seviyelerinin gereksiz yere tükenmemesi için bir den-
ge sağlanmalıdır.

Maden Üretimini Optimize Etme ve İşletme Maliyetlerini En 
Aza İndirme: Etkili susuzlaştırma işlemleri kuru koşullar yara-
tarak düşük mukavemetli akifer malzemelerinin (kumlar, çakıl 
ve killer) güvenli bir şekilde kazılmasını sağlayarak delme ve 
patlatma maliyetlerini azaltır. Ek olarak, ekipman üzerindeki 
aşınma ve korozyon en aza indirilir ve su seviyelerini doğru 
bir şekilde izlenerek pompa yanması olasılığını elimine eder. 
Suya doymamış kazı malzemelerinin taşıma maliyetleri, doy-
muş malzemelere göre önemli ölçüde daha azdır ve işletme 
maliyetini daha da azaltır. 

Maden susuzlaştırma işlemi, maden çevresindeki açılan su-
suzlaştırma kuyu/kuyularından sürekli olarak pompalama 

ile yüzey suyunu gidermek için maden tabanına özel haz-
neler halinde pompalar yerleştirilerek elde edilebilir. Bu 
susuzlaştırma kuyularının konumları ve pompalama oran-
ları optimize edilir ve maden ve çevresindeki yer altı suyu 
seviyesini doğru bir şekilde izleyerek bölgesel davranışlar 
kontrol edilir.

Uygun Yer Altı Suyu Kontrol Yönteminin Seçilmesi
• Pompalama ile ön drenaj yöntemleri
• Kesme ve ayrıştırma yöntemleri
• Birleştirilmiş entegre yöntemler

Fizibilite Çalışmaları Kapsamında Üretimi Devam 
Eden Madenler İçin Saha Çalışmaları
• Sondajlar ve kuyu içi testlerin uygulanması 
• Jeolojik koşullar
• Piezometre yerleştirilmesi 
• Zemin numunelerinin laboratuvar analizi 
• Yerinde testler ve jeofizik yöntemler
• Testler; pompa testleri ve Lugeon testleri
• Korozyon / kabuklanma / kirlenme için yer altı suyu testi

Susuzlaştırma Çalışmaları
• Akifer türleri ve susuzlaştırmaya etkileri
• Hidrolik iletkenliğin değerlendirilmesi
• Pompa testlerinin değerlendirilmesi 

Etkili Bir Su Yönetimi ile Risk ve 
Maliyetleri Azaltın

Cubicgeo olarak maden suyunun üretimden kapanmaya kadar yönetimine 
yönelik risk temelli yaklaşımımız, hidrolojik, hidrojeolojik, jeolojik ve çevresel 

alandaki teknik uzmanlığın desteğiyle, müşterilerimize yer altı suyu 
sorunlarına kaliteli ve uygun maliyetli çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz

Açık Ocak Gölü 
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• Denge denklemleri ve susuzlaştırma tasarımı
• Akış ağları
• Yer altı suyu akım model senaryoları

Yer Altı Suyu Akım Modelleri
• 2D ve 3D modeller
• Kavramsal model
• Model sonuçlarının doğrulanması
• Model kalibrasyonu
• Duyarlılık analizleri
• Modellemenin uygulamaları

Susuzlaştırma Araçları
• Kuyular 
• Tahliye Ejektörleri 
• Üretim termin planını susuzlaştırma ile entegre etme
• Kontamine alanlarda susuzlaştırma
• Teknik olmayan konular - izinler / birlikler

Susuzlaştırmanın Potansiyel Yan Etkilerinden 
Kaçınma
• Yanlış susuzlaştırma nedeniyle hasar oluşması
• Susuzlaştırma nedeniyle zemin oturması
• Yakındaki su kaynakları üzerindeki etkileri
• Kirlilik Taşınımı

"Geleceğin Teknolojileri
Türk Madenciliği ile Buluşuyor..."

www.maden-tek.com
üzerinden online kaydınızı yaptırarak 

Maden-Tek 2020'yi 
ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

Teknoloji günleri sergi alanında 
yer alabilmek için 

info@maden-tek.com

6-7 EKİM 2020
MEYRA PALACE HOTEL

ANKARA

Yer Altı Suyu Kesme/Ayrıştırma Yöntemleri
• Dikey duvarlar
• Enjeksiyon
• Zemin dondurma
• Yapay re-enjeksiyon
• Tünel koruma yapıları

Etkili Şartnameler & Anlaşmazlıkları Önleme
• Performansa dayalı şartnameler
• Ayrıntılı şartnameler
• Belirtilen minimum sistemler
• Susuzlaştırma çıktıları
• Jeoteknik veri raporları
• Jeoteknik temel raporları

cubicgeo.com

Yer altı suyunu başarılı ve uygun 
maliyetli bir şekilde yönetmek için 

gereken deneyim ve teknik 
becerileri sağlıyoruz

RPMGlobal ile madencilik yatırımınızı ve 
proje başarınızı hızlandırın

RPMGlobal, küresel madencilik endüstrisine, madenin keşfinden  kapanmasına kadar en 
kritik sorunları ve fırsatları hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır. Üstün kalitede hizmet 
sunmak için yerel müşterilerle çalışıyor ve Türk madencilik endüstrisini desteklemek için 
ARDEF ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.

rpmglobal.com/consulting-advisory/ ardef.com/danismanlik.html

DANIŞMANLIK   |   YAZILIM   |   EĞİTİM

YATIRIMCI PROJE 
HİZMETLERİ 
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NATEN Başkanı Dr. Erdoğan: 
“NTE’lerin Önemi Gelişen Teknoloji 
ile Birlikte Her Geçen Gün Artacak”

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin 
Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi ile nadir toprak elementleri (NTE) 

hakkındaki ülkemizin hedefleri ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi sahibi olurken NTE’lerin önemini de dinleme fırsatı bulduk. 

15 Temmuz 2018 tarihinde 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) iliş-
kili kuruluşu olarak kurulan NATEN’in temel amacının gelişen 
sanayimizin ihtiyaç duyacağı hammaddelerden NTE ve diğer 
elementlerden elde edilen uç ürünlerde dışa bağımlılığının azal-
tılması olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan Dr. Erdoğan, 
bu kapsamda ülkemizin kısa, orta ve uzun dönem politika ve 
stratejileri için gerekli bilgileri oluşturmak için çalışıldığını aktar-
dı. NTE ve diğer elementlerin (ürünlerin) elde edilmesi, gelişmiş 
teknolojik ürünlerde geniş bir şekilde kullanımının sağlanması 
amacıyla araştırmalar yürütmenin ve desteklemenin, NATEN’in 
görevi kapsamındaki diğer amaçlar olduğunu söyleyen Dr. Er-
doğan, NATEN bünyesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda 
AR-GE çalışmaları yürütüleceğini, NATEN’in bu alanda çalışma-
lar yürüten kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörü koor-
dine ederek destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

NATEN’in kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği faali-
yetler hakkında da açıklamalar yapan Dr. Erdoğan, “2019 Ocak 
ayında NATEN’e atamamın yapılması ile birlikte öncelikle kuru-
lum için gerekli çalışmalar tamamlanarak kurum faaliyete geçi-
rildi. Göreve geldiğim andan itibaren, ülkemizde bugüne kadar 
NTE ve diğer elementlerle ilgili yürütülen çalışmaların tespit edi-

lerek bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla MTA, 
ETİ Maden, TKİ, TÜBİTAK MAM ve BOREN gibi kamu kurumlarımı-
zın yanı sıra üniversitelerimizde NTE ile ilgili çalışmalar yürütmüş 
değerli akademisyenlerimiz ile toplantılar yaptık ve istişarelerde 
bulunduk. Toplantılarda ve sonrasında bu alanda yapılabilecek 
projelere ilişkin katılımcıların görüşleri alındı. NATEN’e işlerlik ka-
zandırıldıktan sonra kuruluş amaçları çerçevesinde faaliyetleri 
yürütebilmek için öncelikle ikincil mevzuat hazırlık çalışmaları yü-
rütüldü ve bu çalışmaların %80’lik bölümü tamamlandı. Faaliye-
tine Mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında başla-
mış olan NATEN, 28 Aralık 2019 tarihinden itibaren MTA kampüsü 
içerisinde kendisine tahsis edilen hizmet binasında faaliyetlerini 
sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı. 

Dünyada NTE üretimine verilen önem konusunda da bilgiler 
veren Dr. Erdoğan, ETKB tarafından geliştirilen, Nisan 2017’de 
kamuoyuyla paylaşılan ‘Millî Enerji ve Maden Politikası’nın ön-
celikle arz güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilir piyasa olmak 
üzere üç saç ayağından oluştuğunu, bu politika kapsamında 
teknolojide ve hammaddede yerlileşme konusuna vurgu ya-
pıldığını hatırlattı. NTE’lerin ileri teknolojinin en önemli ham-
maddesini oluşturduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, Japonya’nın 
“teknolojinin tohumu” Amerika’nın da “teknolojik metal” olarak 
adlandırdığı NTE’leri, yüksek sıcaklık ve korozyona dayanıklı ha-
fif malzemeler olması sebebiyle birçok farklı alanda oksit, metal 
ve değişik kimyasal bileşikler halinde kullanıldığını söyledi.

Uzmanların, ABD ve diğer batılı devletlerin, dünyanın en büyük 
nadir metal ve mineral ihracatçısı Çin'in tehdidi altında bulun-
duklarını sıklıkla vurgulamaya başladıklarını da ifade eden Dr. 
Erdoğan, “Yeni yüzyılın, petrol ve doğal gaz açısından olduğu kadar 
özellikle stratejik madenler ve mineraller açısından da uluslararası 
çıkar çekişmelerinin giderek yoğunlaştığı bir dönem olacağı tahmin 
edilmektedir. Uluslararası çekişmelerin kaynağında milli güvenlik ka-
dar, milli ekonominin itici gücünü oluşturan maden ve mineral kay-
naklarının paylaşımının da olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.” dedi.

2025 yılında dünyanın yıllık NTE talebinin 220.000 ton, 2035 yı-
lında ise 350.000 ton olacağının öngörüldüğünü de aktaran Dr. 
Erdoğan, yeni kaynaklar bulunamaması durumunda gelecekte 
bazı NTE’lerde (Neodmiyum, prosemedium ve disporsiyum 
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vb.) arz sıkıntısı yaşanacağını ve arzın talebi karşılayamayacağı 
riskinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hollanda’nın 2025, İngiltere ve Fransa’nın 2040’ta iç pazarda 
konvansiyonel araç satışını yasaklama niyetlerini açıklama-
sı, Avrupa otomotivinin yeni nesil araçlarda mıknatıslara ve 
NTE’lere ne denli ihtiyaç duyduğunu ortaya koyduğunu be-
lirten Dr. Erdoğan, “Association of China Rare Earth Industry ra-
kamlarına bakıldığında; 2018’de Çin’in ihraç ettiği mıknatısların 
%52’sinin Avrupa pazarına, %17’sinin ABD’ye satıldığı görülüyor. 
Mıknatıslı (PMSM) motorlar, indüksiyon motorlarına göre 15%’e 
kadar daha verimli ve hafif olduklarından özellikle otomotiv ve 
enerji alanında kullanımlarına yaygın olarak rastlanıyor. Yeni 
elektrikli ve hibrit pazarında araç başına ortalama neodimyum 
kullanımı 0,75 kg, NdFeB mıknatıs kullanımı ise 3 kg civarında. 
Avrupa’da bu araçlar için 2018 yılında 5 bin 600 ton mıknatıs kul-
lanıldı. 2022’de beklenti 12 bin 250 ton, 2025’te ise 34 bin 300 ton.

Rüzgâr türbinlerinde de benzer bir tablo oluşmaktadır. Özellikle 
offshore türbinlerde kullanılan mıknatıslı direct drive sistemle-
rinden yola çıkarak hesaplanan ortalama, her 1 MW için 750 kg 
mıknatıs kullanımı ya da ortalama bir offshore türbin için 4 ton 
mıknatıs kullanımına gelmektedir.” şeklinde konuştu.   

Dr. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Kritik Hammaddeler Raporu’n-
da temin riski en üst seviyedeki hammaddeler olarak sınıf-
landırdığı NTE’lerin öneminin teknolojik gelişmelerle birlikte 
giderek artacağının altına çizerken bu konuya özellikle dikkat 
çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kurum çatısı altında yapılan çalışmalardan da bahseden Dr. Er-
doğan; 2019 yılı Mart ayı başında Eskişehir Beylikova’da bulu-
nan ve NTE ihtiva eden, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
uhdesinde bulunan sahaya teknik gezi düzenlenerek yetkililer 
ile sahada incelemeler yaptıklarını belirtirken devamında Eski-
şehir Kırka’da düzenlenen NTE Çalıştayı’na katılım sağladıklarını, 
burada NTE ve NATEN hakkında sunumlar yaptıklarını söyledi. 
ETKB heyeti ile birlikte 13 Mart 2019 tarihinde Tokyo’da ger-
çekleştirilen “Invest Opportunities of Turkish Base Metals and 
Rare Metals” konulu Türkiye Madencilik Semineri’nde NATEN 
faaliyetlerine ilişkin Japon yetkililere bilgi verildiğini de aktaran 
Dr. Erdoğan, Japonya Petrol Gaz ve Metaller Milli Kurumu (JOG-
MEC) yetkilileri ve akademisyenlerle, yapılabilecek ortak çalış-
malarla ilgili istişarelerde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kasım 2019’da NTE tedarik zincirinden dünyadaki tüm tem-
silcilerin ve araştırmacıların katılım sağladığı tek uluslararası 
konferans olan 16. Uluslararası Nadir Toprak Elementleri Kon-
feransı’na ETİ Maden yetkilileri ile birlikte katılım sağlandığını 
aktaran Dr. Erdoğan, Avustralya menşeli Lynas Coop. şirketine 
ait NTE’lerin saflaştırıldığı fabrikaya teknik ziyarette bulunduk-
larını, bu katılım ve ziyarette, NTE’lerin ve ürünlerinin elde edil-
mesi ve kullanılması ile ilgili uygulamaların yanı sıra strateji ve 
politikalar ile ilgili bilgi edindiklerini ve yapılabilecek işbirliği 
imkânlarının değerlendirildiğini belirtti. 

Ayrıca 23-26 Şubat 2020 tarihleri arasında ABD Phoenix’de dü-
zenlenen SME (Society for Mining, Metallurgy and Exploration) 
Kongre ve Fuarı’na katılarak, kömür rezervlerinden ve kömür 
yakıtlı termik santral atıkları olan kömür küllerinden NTE’lerin 
elde edilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi edinmeye çalış-
tıklarını söyleyen Dr. Erdoğan, iş birlikleri geliştirmek amacıyla 
bu etkinliğe katılım sağladıklarının altını çizdi. 

Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan özellikle kömür ve küllerinden 
NTE’lerin elde edilmesine ve ayrıca radyoaktif elementlerin 
NTE’lerden ayrılmasına yönelik kimyasal yöntemlerin ele alındı-
ğı bu oturumlarda çalışmanın sahibi uzmanlarla ve yetkililerle 
görüşmelerde bulunduklarını aktarırken “Özellikle ABD Enerji 
Bakanlığı’ndan (DOE) sunum yapan bir yetkili ile yapılan görüş-
mede ABD’nin ilgili bakanlığının bu konuya çok önem verdiği, des-
teklediği ve üniversitelerde kömürden NTE elde edilmesine yönelik 
pilot tesisler bulunduğunu, ABD’de kömürden ve kömür küllerin-
den NTE elde edilmesine yönelik çalışmaların, ülkenin bu alandaki 
kaynak çeşitliliğini ve dolayısıyla arz güveliğinin sağlanması ama-
cıyla hızlandırıldığını ve teşvik edildiğini öğrendik.” dedi.

Nisan 2019’da İstanbul’da düzenlenen 10. Enerji Verimliliği 
Forumu ve Fuarı’na stant açarak katılım sağladıklarını da ha-
tırlatan Dr. Erdoğan, Sayın Bakanımızın da standımızı ziyaret 
ettiği organizasyona katılım sağlayan ziyaretçilere NATEN ve 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdiklerini, Ekim 2019’da 10. 
TÜRKTAY’da NATEN adına sıfır atık politikasına katkı sağla-
yacak “NTE’lerin Elektronik Atıklardan Geri Kazanımı” başlıklı 
sunumla katılım sağladıklarını, bunların yanı sıra; Ağustos 
2019’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Dünya 
Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı WESCE’19’a, Ekim 2019’da 
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde düzenlenen 10. Uluslararası 
Seramik Kongresi’ne ve Ekim 2019’da Mimar ve Mühendisler 
Grubu (MMG) Ankara Şubesi’nin gerçekleştirdiği Ankara Soh-
betlerine katılım sağlayarak henüz yeni kurulmuş olan NATEN 
ve faaliyetleriyle NTE’ler hakkında bilgilendirme ve farkındalık 
oluşturmak için sunumlar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kurumsal hedefler çerçevesinde ülkemiz NTE envanterinin be-
lirlenmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını da dile getiren 
Dr. Erdoğan, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde, 
sadece jeolojik NTE rezervleri ile sınırlı olmayıp, ülkemiz kömür 
rezervleri ile kömür yakıtlı termik santrallerin atıkları olan kö-
mür küllerindeki ve faaliyetteki bütün maden işletmelerinin 
cevher zenginleştirme tesislerinin atık ve artıklarındaki NTE ve 
diğer elementlerin varlığının araştırılması suretiyle ilgili envan-
ter oluşturulması çalışmalarını da sürdürdüklerini vurguladı.

Bunun yanında NATEN bünyesinde yürütülecek ve destek-
lenecek araştırma projelerinde kullanılmak üzere bir AR-GE 
laboratuvarı kurulmasına ilişkin yatırım programına da öde-
nek ayrıldığını aktaran Dr. Erdoğan, ayrıca NATEN tarafından 
yürütülmesi ya da desteklenmesi planlanan projelerle ilgili ön 
çalışmalarının sürdürüldüğünü ve bunun altyapısının oluştu-
rulduğunu da ifade etti. 
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Yapılan tüm bu çalışmaların yanında, Avrupa Birliği’nin Era-
Min-2 Programına “Türkiye'de Bulunan Cevherlerden Nadir 
Toprak Elementlerinin Elde Edilmesi ve İleri Teknoloji Endüstriyel 
Uygulamalarda Potansiyel Kullanımlarının Araştırılması” (Re-
covery of Rare Earth Elements from Complex Ores In Turkey and 
Their Potential Use In High Tech Industrial Applications ) başlıklı 
projeye NATEN tarafından proje yürütücüsü olarak müracaat-
ta bulunulduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Erdoğan, bütün bu 
çalışmaların henüz 1 yaşında olan NATEN bünyesinde özveriy-
le çalışmalarını sürdüren sınırlı sayıdaki personel ile yürütüldü-
ğünü söyleyerek hali hazırda çalışan tüm çalışma arkadaşlarına 
şimdiye kadarki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Geçmişten bugüne ülkemizde NTE’ler konusunda yapılan çalış-
malar ve ülkemizin NTE potansiyeli hakkında da bilgiler veren Dr. 
Erdoğan, MTA Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan günümüze 
kadar ülkemiz maden kaynaklarının tespit edilmesi için arama faa-
liyetlerini aralıksız sürdürdüğünü, bu çalışmalar neticesinde de ül-
kemizin farklı bölgelerinde tespit edilmiş NTE rezervlerinin bulun-
duğunu söyledi. Dr. Erdoğan konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ülkemizde Eskişehir-Beylikova, Malatya-Kuluncak, Sivas ve Bur-
dur'da NTE rezervi tespit edilmiştir. Bunların yanında, Isparta, So-
fular ve Kayseri İncesu bölgelerinde de potansiyel NTE rezervleri 
tespit edilmiş bu alanlarda rezerv geliştirme çalışmaları devam 
etmektedir. Bu rezervlerden en önemlisi 1950’li yıllarda Eskişehir ili-
mizde yapılan arama faaliyetlerinde tespit edilmiş olan Beylikova 
toryum, barit, florit ve NTE içeren rezervdir. Dünyadaki diğer NTE 
mineralleri gibi toryum içeren Beylikova NTE yatağı, ülkemiz için 
özel önem taşımaktadır. Bu sahada hem MTA hem de Eti Maden 
tarafından rezerv geliştirme çalışmaları yürütülmüş olup nihai 
olarak bölgede %3,14 NTE tenörlü yaklaşık 52 milyon ton rezerv 
tespit edilmiştir. MTA ve Eti Maden tarafından rezerv geliştirme 
çalışmalarının yanında sahanın kimyasal ve fiziksel özelliklerinin 
tanımlanması çalışmaları da yürütülmüştür. Mineralojik ve kimya-
sal analizler ile deneysel araştırmalar büyük oranda MTA Labora-
tuvarlarında olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 

Türk Standartları Enstitüsü ve Üniversitelerimizin laboratuvarla-
rında yapılmıştır. Ayrıca, Eti Maden bu maden varlığının ekonomi-
ye kazandırılması için 2018 Yılı Yatırım Programına ‘NTE Kazanım 
Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi’ başlığında bir proje teklifi su-
narak ödenek ayrılmasını sağlamış olup değişik yatırım modelleri 
üzerinde çalışmalara devam etmektedir. Bu maden yatağının sa-
nayiye kazandırılması NTE konusunda dışa bağımlılığı azaltacak, 
istihdam yönünden de ülkemize kazanç sağlayacaktır.”

NTE’nin yüksek teknolojide ve savunma sanayinde kullanı-
mının, gelecekte nükleer santrallerde toryum yakıtının tercih 
edilme eğiliminin, bu hammaddenin önemini daha da arttırdı-
ğını belirten Dr. Erdoğan, ayrıca Isparta ile Burdur’un arasında 
yer alan Çanaklı-Çobanisa yöresinde bulunan cevherin yüksek 
miktarda NTE’nin yanı sıra, zirkonyum ve titan gibi değerli ele-
mentleri de içerdiğini ve gravite, manyetik ayırma ve flotas-
yonla kolaylıkla zenginleştirilebildiğini söyledi.

Rezervlerden NTE’lerin elde edilmesine yönelik yapılan çalış-
maların yanı sıra ülkemizdeki mevcut elektronik atıklardan 
NTE’lerin geri kazanılmasına yönelik üniversitelerin bünyesin-
de çalışmalar yapıldığını da aktaran Dr. Erdoğan, ülkemizde 
yapısında bulundurduğu değerli metaller nedeniyle büyük 
ekonomik değere sahip olan kömür yıkama tesislerinin artık-
larının geri kazanım prosesleri ile değerlendirilmesi konuların-
da da Hacettepe, Ankara, İstanbul Teknik ve Aksaray Üniversi-
teleri bünyesinde çalışmalar yapıldığının da altını çizdi.

NTE’lerin üretimi konusunda devletin planları hakkında da bil-
giler veren Dr. Erdoğan, “Görüşmenin başında da söylediğim 
gibi NATEN’in temel amacı, gelişen sanayimizin hammaddede, 
nadir toprak elementleri ve diğer elementlerden elde edilen uç 
ürünlerde dışa bağımlılığını azaltmaktır. Ülkemizin üst politika 
belgelerinden ‘11’inci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı 2020 
Yılı Programı’nda, ‘Ekonomik potansiyeli yüksek madenler ile diğer 
kritik hammaddelerin üretim altyapısı oluşturulacaktır ve ülkeler / 
ülke grupları tarafından belirlenen kritik hammaddelerin ve nadir 
toprak elementlerinin aranması ve araştırılmasına yönelik proje-
ler geliştirilecektir.’ politika ve tedbirleri yer almaktadır. Bu politika 
ve tedbirler çerçevesinde NATEN’in kurumsal hedefleri arasında, 
NTE’lerin ülkemizin sahip olduğu NTE rezervlerinden, kömür yakıtlı 
termik santrallerin atıkları kömür küllerinden, elektronik atıklardan 
ve madenlerimizin cevher zenginleştirme tesislerinin atık ve artık-
larından, NTE’lerin geri kazanılması ve bu amaçla NTE’lerin elde 
edilmesinde ve uç ürün üretiminde teknoloji geliştirilmesi için Ar-
Ge laboratuvarının kurulması yer almaktadır.” ifadelerini kullandı. 

Farklı ülkeler ile NTE konusunda yapılan işbirliği çalışmaları 
hakkında da bilgiler veren Dr. Erdoğan, söyleşinin başında bah-
settiği Avrupa Birliği’nin Era-Min-2 Programı’nın (“Türkiye'de 
Bulunan Cevherlerden Nadir Toprak Elementlerinin Elde Edil-
mesi ve İleri Teknoloji Endüstriyel Uygulamalarda Potansiyel 
Kullanımlarının Araştırılması) hali hazırda devam ettiğini, bu-
nun dışında İtalya’da bulunan “Italian National Agency for New 
Technologies, Energy and Sustainable Economic Develop- 
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ment (ENEA)” adlı kurumun bünyesinde bulunan Trisaia Araş-
tırma Merkezi’nin laboratuvarının ziyaret edildiğini ve burada 
bulunan solvent ekstraksiyon ünitesinin kullanımı konusunda 
bilgi alışverişi yapıldığını, bu Enstitü ile de işbirliğinin geliştiril-
mesinin planlandığını söyledi.

Dünya NTE piyasasının yaklaşık %85’ine sahip olan ÇHC’nin 
1960 yılında kurulmuş olan Baotou Nadir Toprak Elementleri 
Araştırma Enstitüsü ile de işbirliği için gerekli girişimlerde bulun-
duklarını aktaran Dr. Erdoğan, NTE piyasasında dalgalanmaların 
önlenmesi ve arz güvenliğinin sağlanması kapsamında Haziran 
2019’da Belçika’da Nadir Toprak Elementleri Sanayi Birliği (REIA) 
olarak kurulan ve sonrasında görev kapsamını uluslararası bir 
kuruluş olarak değiştirip adını Küresel Nadir Toprak Elementleri 
Sanayi Birliği (GloREIA) yapan birlik ile de iletişime geçildiğini ve 
faaliyetlerinin takip edildiğini bildirdi. 

Dr. Erdoğan ayrıca NTE ve diğer kritik elementlerle ilgili olarak 
NATEN’in görev alanından olan ve planladığı projelerle ilgili 
çalışmalar yürüten uluslararası üniversitelerle de görüşmelerin 
sürdüğünü sözlerine ekledi.

Çin’in son dönemdeki politikaları nedeniyle; ABD, Avustralya 
ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkenin NTE konusunda 
yeni hamleler gerçekleştirirken ülkemizin bu küresel eğilimin 
neresinde olduğu konusunda da bilgiler veren Dr. Erdoğan, 
“NTE konusunda dünya lideri olan Çin, teknoloji ile ilgili çalışma-
larına 1960 yılında “Baotou Research Institue of Rare Earths” adlı 
benzer bir araştırma enstitüsü kurarak başlamıştır. İleri teknoloji 
için vazgeçilmez olan NTE’nin ne kadar kritik olduğu son zaman-
larda vukuu bulan ABD-Çin ticaret savaşları ile de gündeme gel-
miş, Çin NTE satışını kısıtlayabileceğini açıklamıştır.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan strateji belgesinde; 
bu malzemelere güvenilir erişimin sağlanması, rüzgar türbinleri, 
elektrikli araçlar, fotovoltaik hücreler ve flüoresan aydınlatması 
dahil olmak üzere birçok temiz enerji teknolojisinin, kısa vadede 
tedarik kesinti riski taşıyan bu malzemelerin orta ve uzun vadede 
bu riskleri bertaraf etmek ve özellikle beş NTE’nin (disprosyum, ne-

odim, terbiyum, europium ve itriyum) yanı sıra, indiyumun da kısa 
vadede en kritik elementler olarak değerlendirilmesi, arz riskini 
ortadan kaldırmak için de bu elementlerin ABD’de çıkarılması, iş-
lenmesi ve üretilmesini kolaylaştırmak için adımlar atmanın yanı 
sıra diğer uluslararası alternatif kaynakların üretimlerinin de hız-
landırılmasını teşvik etmek ve ÇHC’ye olan bağımlılığını azaltmak 
için yeni stratejiler belirlemiş ve 2018 yılında hazırladığı bu belgey-
le bakanlıklarına yeni görevler tevdi etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Dr. Erdoğan ayrıca, NTE’lerin 2017 yılında yayınlanan Avrupa 
Birliği Kritik Hammaddeler Raporunda temin riski en üst se-
viyede olan hammaddeler olarak sınıflandırıldığını hatırlatır-
ken AB’nin Horizon 2020 çalışmaları kapsamında NTE’lerin de 
içinde bulunduğu malzemelerin geri dönüşümünü kapsayan 
alanda yaklaşık 100 milyon avro teşvik sağlamayı planladığını 
ve Çin dışındaki ilk NTE ticaret örgütü olarak Haziran 2019’da 
Brüksel’de REIA (Rare Earth Industry Association) kurulduğunu 
da ifade etti. Dr. Erdoğan, NTE’lerin arz güvenliğinin ve tedarik 
zincirinin çeşitlendirilmesi için Avustralya menşeli Lynas firma-
sının Malezya’daki üretim tesisine Japonya devleti tarafından 
250 milyon dolarlık destek sağlandığını da sözlerine ekledi. 

Ülkemizin yer altı zenginliklerinin üretilmesinin yanında elde 
edilen cevherden katma değerli ürün üretilmesinin de büyük 
önem taşıdığını belirten Dr. Erdoğan, bu konuda yapılan çalış-
malar hakkında şu bilgileri verdi: 

“Bu konuda; savunma sanayii ve sivil sektörde süper alaşımlar, op-
tik malzemeler, yüksek sıcaklık malzemeleri, elektronik malzemeler 
vb. teknoloji alanlarında ileri uygulamalarda kullanılan NTE ve ref-
rakter grubu metallerin tanımlanması, ülkemizde bilinen kaynak-
ların belirlenmesi, sanayii ihtiyaçlarının analiz edilmesi amacıyla 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
ilgili tarafların da katılımıyla NTE ve Refrakter Grubu Metaller Ça-
lışma grubu oluşturulmuş ve yürütülen çalışmalar raporlanmıştır. 

Ülkemizdeki NTE yatakları için girişimler söz konusudur. Bunun 
yanı sıra ülkemiz jeolojisi bu elementlerin oluşumu için de uygun-
dur. Ancak bu yataklardan NTE’lerin cevher olarak üretilip ihraç 
edilmesi yerine hedefimiz bu elementlerin elde edilmesi, zengin-
leştirilmesi, sanayisini kurarak, NTE hammadde gereksiniminin 
kaynaklarımızdan karşılanması ve hatta hammaddeyi ithal edip 
uç ürünler üreterek katma değer oluşturmak olmalıdır.”

28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 57 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Nadir Toprak Ele-
mentleri Araştırma Enstitüsü (NATEN), yeni kurulan Türki-
ye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) 
altında faaliyetlerini sürdürecek. 

NATEN Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan ile gerçekleştiri-
len bu söyleşi Resmi Gazete'de TENMAK'ın kuruluşunun ilan 
edildiği 28 Mart 2020 tarihinden önce gerçekleştirilmiştir.
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DOSYA KONUSU: NADIR TOPRAK ELEMENTLERI

Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün Nadir Toprak 
Elementleri Üzerine Çalışmaları

Nadir toprak elementleri (NTE) 
periyodik tabloda lantanitler 
grubunda yer alan 15 metal  
(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, 
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ile 

Sc ve Y’yi içermektedir. NTE’ler yenilenebilir enerji, dijital 
teknoloji, aydınlatma, savunma sanayi, endüstri, tıbbi uy-
gulamalarda yüksek sıcaklığa, aşınmaya, korozyona karşı 
dirençli olmaları, ileri teknoloji ürün üretiminde kullanıl-
maları gibi nedenlerle yüzyılımızın stratejik öneme sahip 
vazgeçilmez elementleridir. Japonlar NTE’leri teknolojinin 
tohumu olarak adlandırmaktadır. İleri malzemeler ve tek-
nolojilerde kullanılmak üzere son yıllarda NTE’lere olan ta-
lep hızla artmaktadır.

Dünya NTE üretiminin yaklaşık %85’i Çin tarafından karşılan-
maktadır. Pazardaki hakim konumundan dolayı Çin bu ele-
mentleri stratejik silah olarak kullanabilmekte ve arzını kese-
bilmektedir. Bu nedenden dolayı NTE kullanan sektörler ve 
tüketiciler güvenilir üretici ve sürekli arz olanaklarını araştır-
maktadır. Dünyada NTE sahalarında geliştirme faaliyetleri,  fi-
zibilite çalışmaları, mevcut ve bilinen rezervleri faaliyete geçir-
me çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. NTE rezervine sahip 
şirketler tüketicilerle işbirliği olanakları geliştirmenin yollarını 
aramaktadır.

Yüksek teknolojinin vazgeçilmez unsurlarından olan nadir 
toprak elementlerinin stratejik önemi her geçen gün artmak-
tadır. Projeksiyonlar günümüzde yaklaşık 170.000 ton olan 

Lütfi Tozar
İşletme Müdürü 

Eti Maden 
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak 

Elementleri İşletmesi

dünya NTE talebinin 2025 yılında 220.000 ton 2035 yılında ise 
350.000 ton olacağına işaret etmektedir. Günümüzde ulusla-
rarası piyasalarda ülkeler arasındaki ticarete de konu olduğu 
dikkate alındığında; NTE'lerin elde edilerek sanayimizin ihtiyaç 
duyduğu uç ürünlerin üretilmesi ülke ekonomimiz açısından 
büyük öneme sahiptir.  

11. Kalkınma Programında;

“505.Ülkemiz için temel ve kritik madenler belirlenecektir.

505.1. Temel ve kritik madenlerin ve nadir toprak elementlerinin 
güvenli teminine yönelik yol haritası hazırlanacaktır.

505.2 Bu madenlere ilişkin stratejik rezerv, stok, ihracat kısıtlama-
sı konularında düzenlemeler yapılacaktır.

503.3 Ülkeler ve ülkeler grupları tarafından belirlenen kritik ham-
maddelerin ve nadir toprak elementlerinin aranması ve araştırıl-
masına yönelik projeler geliştirilecektir.

503. Enerji sektörü ve sanayinin hammadde ihtiyacını karşıla-
mak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama çalışmaları artırıla-
cak, nadir toprak elementleri, bor ve diğer ekonomik potansiyeli 
yüksek madenlerin aranmasına öncelik verilecektir.” başlıkları 
yer almaktadır.

Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirme çerçevesinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB) bağlı olarak “Nadir Top-
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rak Elementleri Araştırma Enstitüsü 
kurulması” NTE’lere verilen önemin bir 
göstergesidir. Bu kapsamda;

• Özellikle potansiyel alanlarda daha 
önce yapılmış ve yapılacak olan karotlu 
sondaj çalışmalarının, NTE ve özellikle 
yukarıda bahsedilen diğer kritik ele-
mentler açısından da irdelenmesi, 
• Odağında NTE, kıymetli metaller ve 
diğer kritik elementler olan yeni arama 
faaliyetlerinin özellikle potansiyel alan-
larda yürütülmesi, 
• Yine işletilmiş ve işletilmekte olan 
madenlerin cevher yapıları, cevher zenginleştirme atıkları ve 
yan kayaçlarında NTE ve diğer elementlerin varlığının araştı-
rılması, 
• Belirlenmiş NTE sahalarında yürütülen faaliyetlerin kısa süre-
de sonuçlandırılacak şekilde sürdürülmesi, 
• NTE ve diğer elementlerle ilgili sahaların geliştirilerek yatı-
rıma açılması ve üretimin teşvik edilmesi, ETKB’nin öncelikleri 
arasındadır.    

Ülkemizin NTE ve diğer elementlere ilişkin potansiyelinin tam 
olarak ortaya çıkarılarak NTE ve diğer elementlerle ilgili ülke-
miz envanterinin oluşturulması ve orta vadede ülkemizin ih-
tiyaç duyacağı hammaddelerin yerli kaynaklarımızdan elde 
edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Ülkemizde en bilinen ve üzerinde araştırma yapılan Beylikova 
Kızılcaören kompleks cevher (Barit, Florit, NTE ve Toryum) ma-
den yatağı Eti Maden hukukunda bulunmaktadır. Ülkemizde 
bulunan bu kaynağı değerlendirmek için Eti Maden İşletmeleri 
arama-sondaj, cevher zenginleştirme, NTE eldesi, toryum elde-
si üzerine birçok çalışma yaptırmıştır. Kuruluşumuzun elinde 
sahanın işletilmesine yönelik olarak önemli bir bilgi birikimi 
vardır.

NTE’lerin önemini ve stratejik değerini bilen Kuruluşumuz Bey-
likova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdür-
lüğü’nü organizasyonuna dahil etmiş ve görev tanımları çerçe-
vesinde aktif olarak bu alanda faaliyete başlatmıştır.

Ülkemiz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve artı de-
ğer katılmasının bilincinde olan Kuruluşumuz, 11-12 Haziran 
2019 tarihleri arasında 1.Nadir Toprak Elementleri ve Toryum 
Çalıştayı’nı düzenlemiştir. Çalıştay’ın amacı Eti Maden İşletme-
leri’nin NTE ve toryum konusunda sahip olduğu bilgi birikimini 
paylaşmak, yeni projelerini tanıtmak, kamu, üniversite-araştır-
ma kurumları ve özel sektör temsilcilerinin, yapılan çalışmalar 
ve projeler hakkında görüş ve önerilerini almaktır. 

Çalıştay’a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi 
Nükleer Bilimler Enstitüsü, ASOS, BOREN, Cumhurbaşkanlı-
ğı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, ETKB Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler 
Genel Müdürlüğü,  ETKB Yönetim Hizmetleri  Genel Müdür-
lüğü, FİGES, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, MTA Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı, 
NATEN, Nükleer Düzenleme Kurulu, Osmangazi Üniversitesi 
SMYO, ROKETSAN,  RUMELİSİAD Girişim AŞ , Savunma Sana-
yi Başkanlığı, TAEK, Toryum Ender Toprak Platformu, TÜBİTAK 
MAM, Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü, Zorlu Holding-Meta 
Nikel ile nadir toprak elementleri ve toryum ile ilgili çalışmalar 
yapan akademisyen ve öğrencilerden oluşan 85’i kayıtlı yakla-
şık 100’e yakın katılım olmuş ve 9 çağrılı bildiri sunulmuştur. 
Çalıştay süresince çağrılı bildirilerle nadir toprak elementleri ve 
toryum ile ilgili son gelişmelerin teknik boyutu ayrıntılı olarak 
sunulmuş ve tartışılmıştır. Çalıştay Sonuç Bildirisinde;

• NATEN yeni teknolojik ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi 
amacıyla farklı alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 
gerekli bilimsel ortamı sağlamak, NTE ve ürünlerini kullanan 
ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu kurum ve kuruluş-
ları, üniversiteler ve sanayicilerle ile işbirliği yaparak bilimsel 
araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araş-
tırmalara katkı sağlamak amacıyla, 15.07.2018 tarihli ve 30479 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Nolu Bakanlıklara Bağlı, İl-
gili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu olarak 
kurulmuştur. Kuruluş amacı doğrultusunda; kamu kurumları, 
üniversiteler ve özel sektör tarafından yürütülen ve yürütülme-
si planlanan araştırma çalışmalarında Nadir Toprak Elementleri 
Araştırma Enstitüsü (NATEN)’inde yer almasında fayda görül-
mektedir.
• Türkiye genelinde yapılan arama projelerinin jeolojik model-
leme çalışmaları ile desteklenerek rezerv çalışmalarının sağlıklı 
bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. 
• Mevcut NTE sahalarımızdaki cevher minerallerinin karak-
terizasyonu sonraki aşamalarda yürütülecek olan fiziksel ve 
kimyasal zenginleştirme prosesleri için oldukça önemlidir. 
Hangi NTE mineralinden hangi elementin kazanılması için 
kendine özgü fiziksel ve kimyasal zenginleştirme yöntemleri 
uygulanması gerektiğinden, minerallerin ve yapısında han-  
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gi elementleri ihtiva ettiklerinin net bir şekilde tespitinin ya-
pılması önem arz etmektedir. 
• NTE’lerin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kazanılması nokta-
sında başta Eti Maden olmak üzere kamu, üniversiteler ve özel 
sektörün yürütmüş/yürütmekte olduğu çalışmaların varlığı Ça-
lıştay süresince bir kez daha görülmüştür. Ancak yürütülen bu 
çalışmaların daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesi için Ar-Ge 
çalışmalarının bir koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde yürü-
tülmesi önerilmektedir. 
• Ekonomik ve çevreye zarar vermeyen veya nispeten daha az 
zarar veren yöntemlerle NTE’lerin kazanılması ve zenginleştiril-
mesi üzerine bilimsel çalışmalar hızlandırılmalıdır. Söz konusu 
kurum ve kuruluşların NTE ayırma ve saflaştırma basamağında 
kurulacak işbirlikleri Eti Maden tarafından desteklenmektedir.
• Bilgi paylaşımı ile benzer işlerin tekrar tekrar yapılması ön-
lenmeli ve zaman kaybı yaşanmamalıdır. Ayrıca bilgi ve tecrü-
belerin paylaşılması ile daha hızlı yol kat edilebileceği açıktır.
• Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi 
süreçlerinde de Ar-Ge çalışmalarının eksikliği dikkat çekmekte-
dir. Ar-Ge çalışmalarına önem verilmelidir. Elde edilen floritten 
HF üretilmesi, toryumun saf veya bileşik olarak elde edilmesi, 
NTE’ler de ise öncelikle NTE’leri içeren yüksek tenör ve verimde 
ön konsantrelerin üretimi sağlanarak daha sonra tek tek her bir 
elementin kazanımı/saflaştırılması yoluna gidilmelidir.
• NTE’lerin geri dönüşüm ile atıklardan kazanımı diğer ülkeler-
de önemli boyutlardadır. Konu ile ilgili ülkemizde de ulusal bir 
politika belirlenebilir.
• Ülkemizin geldiği noktada hâlihazırda bazı kurumlarda kat-
ma değeri yüksek son ürünler üretilmekte, ülke içerisinde de-
ğerlendirilmekte ve dış pazarlara da satışı gerçekleştirilmekte-
dir. Bunlara ek olarak, kendi üretim bantlarında NTE kullanılan 
işlenmiş parçaları son ürün olarak meydana getirip pazarlayan 
birçok küçük ve büyük ölçekli firmalar bulunmaktadır. Ancak 
buralarda kullanılan NTE’ler işlenmiş/saflaştırılmış bir şekilde 
yurtdışından temin edilmektedir. Katma değeri yüksek ürün-
lerin geliştirilmesi ve üretilmesinde NTE’lere olan bağımlılık 
dikkate alındığında, ülkemizde bulunan cevherleşme sahala-
rından elde edilecek NTE’ler üzerinde uluslararası piyasalar göz 
önünde bulundurularak rasyonel politikalar izlenmelidir.
• Ar-Ge faaliyetlerinin hızlandırılması noktasında araştırma 
kurumlarına ciddi görevler düşmektedir. NTE’ler ile alakalı bir 
proje çağrısına çıkılması ülkemiz genelinde araştırmacıların bu 

konuya olan ilgisinin çekilmesi hususunda önemli bir rol üstle-
nebilir. Bu sayede yürütülen ve yürütülmesi planlanan Ar-Ge 
çalışmalarına bir ivme kazandırılabilir ve üniversite-kamu-sa-
nayi iş birliği çok daha etkin kılınabilir.
• NATEN’in öncülüğünde bu konuda faaliyet gösteren kurum 
ve kuruluşların, üniversitelerin ve sektör temsilcilerinin de da-
vet edileceği geniş çaplı bir uluslararası kongrenin organize 
edilmesi ülkemizin yürüteceği çalışmaların uluslararası senkro-
nizasyonu, teknik bilgi transferi (yurtiçi-yurtdışı) ve ikili işbirlik-
lerinin geliştirilmesi noktasında önemli olacaktır.
• NTE’ler konusunda bulunduğumuz nokta ve atılması gere-
ken adımlar dikkate alındığında, araştırma, üretim, satış ve tü-
ketim aşamalarını kapsayacak bir milli politika geliştirilmelidir. 
Politikaların uygulanmasında tüm paydaşların katılımı ile hare-
ket edilmesi gerekmektedir.
• Yatırım yapmayı düşünerek bu alanda faaliyet göstermek 
isteyen, özel sektör temsilcilerinin de varlığı bu konuda yürü-
tülecek faaliyetlerde dikkate alınmalıdır.
• Konunun araştırma, üretim, satış, tüketim gibi kapsamının 
çok geniş olmasından dolayı çalışmaların işbirliği içerisinde 
yürütülmesi ve koordinasyonun tek elden sağlanması gerekti-
ğinden, bu misyon ile kurulan NATEN’in bu görevi üstlenmesi-
nin en uygun olacağı düşünülmektedir. hususları yer almıştır.

Eti Maden Yatırım Programında “NTE Kazanım, Proses Dizaynı, 
Pilot ve Üretim Tesisi” yer almaktadır.

Projenin ÇED başvurusu 2018 yılında yapılmış olup ÇED süreci 
devam etmektedir. Nisan 2020 içinde İDK Toplantısı yapılma-
sı planlanmaktadır. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tesisin 
nükleer yakıt depolama amaçlı nükleer yakıt çevrimi tesisi ola-
rak yetkilendirilmesini talep etmiştir. NDK nezdinde kurucu 
olarak tanınma ve “Yer Lisansı” başvurusu yapılmıştır.

Projenin ilk aşamasında pilot tesis kurulumu planlanmıştır. 
Sahanın geliştirilmesine yönelik elektrik, su, binalar vb. altyapı 
projelendirme çalışmaları bitmiştir. Laboratuvar çalışmalarına 
dayalı proses akım şeması oluşturulmuştur. 2019 yılı içinde 
yapım çalışmaları başlamıştır.  Pilot tesis sonuçlarından sonra 
endüstriyel tesis yatırımına başlanması planlanmaktadır.
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DOSYA KONUSU: NADIR TOPRAK ELEMENTLERI

Türkiye’de Alkalen Magmatizma 
ile İlişkili NTE Yatakları

Nadir toprak elementleri (NTE = 
REE - Rare Earth Element) benzer 
kimyasal özelliklere sahip lantanit 
grubu 15 element ve skandiyum 

(Sc) ve yitriyum (Y) gibi iki elementin de dahil olduğu toplam 
17 elementin oluşturduğu bir gruptur. Genel olarak hafif (L 
REE) ve ağır (H REE) nadir toprak elementleri olarak iki ayrı 
grupta incelenir. Bu grupların içerikleri ve tanımları hakkında 
tartışmalar sürmekte ise de bu çalışmada hafif nadir toprak 
elementleri; Lantan’dan (La) samaryum’a (Sm) kadar değişen 
grup, ağır nadir toprak elementleri; ise yuropyum’dan (Eu) 
lutesyum’a (Lu) ve yitriyum (Y)’u da içine alan grup olarak 
kabul edilmiştir11. 

Ağır NTE grubu, hafif NTE grubuna göre yerkabuğunda daha 
az bulunduğu için daha ekonomik ve birim fiyat olarak yak-
laşık iki kattır. Hafif NTE üst mantoya göre kıtasal kabukta 
zenginleşme gösterirken ağır NTE ise üst manto ile benzer je-
okimyasal davranışlar göstermesine rağmen hala yüksek de-
rişimlerde seyreder. NTE’ler, magma kristallenme süreçlerinde 
silikat mineralleri bünyesinde yer almadığı için genellikle daha 
fazla farklılaşmış (fractional crystallization) magma ürünlerin-
de (granitik veya nefelin siyenitlerde) veya doğrudan alkalen 
magmalar içinde daha fazla bulunur. 

NTE’ler içinde yer alan Nd, Dy ve Pr gibi bazı elementler rüz-
gar türbinleri, hard disk ve elektrikli otomotiv motorlarında 
kullanılan yüksek kapasiteli Neodimyum (Nd) mıknatısları 
veya fosfor temelli ultraviole aydınlatmalarda, Eu, Y, Tb, La 
ve Ce gibi elementler ise LED ampullerde, akıllı cep telefon-
ların ekran ve bataryaları gibi yüksek teknolojili ürünlerin ve 
makinelerin hayati öneme sahip parçalarının üretilmesinde 
kullanılmaktadır. Grup ismini oluşturan “nadir” kelimesinin 
aksine bu grup elementleri yerkabuğunda nadir bulunan 
elementler değildir. Bu elementlerin toplam yer kabuğu or-
talamaları 125 ppm’dir27. Örneğin, Ce ve Y gibi bazı element-
ler yerkabuğunda 25. ve 30. sırada yer alarak Sn, Hg ve Mo 
gibi elementlerden hatta değerli metallerin hepsinden kütle 
olarak daha yüksektir4. Öte yandan, bu elementlerin yerkabu-
ğundaki derişimleri (bolluk oranları) diğer tüm elementlere 
göre oldukça düşüktür. Nadir olarak tanımlanmaları içerdik-
leri metalin saflaştırılmasının veya kazanılmasının zorluğun-
dan veya jeokimyasal davranışlarının diğer elementlere ben-
zememesinden kaynaklanmaktadır. 

Nadir toprak elementlerinin ekonomik olarak işletildiği ya-
taklar ikincil süreçler (plaser, diyajenez) ve primer süreçler 
(magmatizma, hidrotermal) yoluyla oluşmaktadır. Primer cev-
herleşmeler, ileri derecede fraksiyonal kristallenmeye uğramış 

magmatizma olaylarıyla doğrudan ilişkili olsa da oluşumları 
geç evre magmatik-hidrotermal akışkanlarla da kontrol edildi-
ği için aslında hidrotermal olarak da değerlendirilebilir. Bu yüz-
den, NTE cevherleşmeleri primer magmatik mineralleri replase 
ederek ve yalancı kristaller (pseudomorph) halinde magmatik 
kayaçlar içinde yer alır10. Yüksek tenör ve rezerve sahip primer 
yataklar daha çok gerilmeli (extensional) kıta-içi riftlerde görü-
len alkalen-peralkalen magmatizma süreçleri veya karbonatit-
ler ile doğrudan ilişkilidir (Şekil 1)5,30. NTE yatakları granitik peg-
matititler ve hidrotermal olaylarla ilişkili jeolojik ortamlarda 
veya nadiren metamorfizma ve diyajenez gibi değişik jeolojik 
ortamlarda da bulunabilmektedir. Bayan Obo (Çin) gibi bilinen 
yüksek tenörlü ve en büyük NTE yatakları doğrudan karbona-
titler tarafından oluşturulanlardır30. Alkalen magmatizma ile 
ilişkili NTE yatakları, görece düşük tenörlü ancak yüksek re-
zervli ve kritik öneme sahip daha yüksek ağır NTE içerikli ya-
taklardır30. NTE’leri, 270 mineralin kristal yapıları içinde çok az 
miktarlarda barındırılıyor olmasına rağmen ya silikatlar içinde 
ya da flüorakarbonat, oksit ve fosfat grubu mineralleri içinde 
en yüksek değerlerine ulaşır21,10.

Türkiye’deki NTE yatakları hem birincil hem de ikincil süreç-
lerle oluşmuş yataklar olup coğrafik olarak Eskişehir, Kırşehir, 
Malatya, Sivas, Isparta, Giresun ve Burdur il sınırları içinde yer 
alır (Çizelge 1). Bu yataklara ait genel dağılım, jeolojik ortam 
ve ekonomiklik gibi özellikler güncel çalışmalarda25,1,8,29,15 
yer almaktadır. Bu çalışmalarda Türkiye’deki NTE yatakları-
nın alkalen magmatizma veya erozyonal süreçlerle oluştuğu 
ile bilgiler verilmekte ise de bu yatakların önemli bir kısmını 
oluşturan alkalen magmatik süreçler ve bu süreçlerin Türki-
ye’nin jeolojik evrimi ile zaman-mekan ilişkisi detaylı olarak 
ele sunulmamıştır. Ancak, Türkiye’deki NTE yatakları ile ya-
kından ilişkili alkalen magmatizmasının nasıl ve hangi jeolojik 
süreçlerle oluştuğu? Bu süreçlerle Türkiye’nin jeolojik evrimi 
arasında nasıl bir zaman-mekan ilişkisi olduğu? Hangi zaman 
aralıklarında alkalen magmatizmasının oluştuğu? ve Hangi 
jeolojik olay ve ortamların alkalen magmatizma ve NTE yatak-
larını oluşturduğu? gibi sorular önemli sorulardır ve belli cev-
herleşme türlerinin metalojenik özelliklerinin ortaya konması 
ancak bu soruların cevaplanması ile mümkündür. Bu bakım-
dan, alkalen magmatizma süreçleri ile Türkiye NTE yatakları 
arasındaki zaman-mekan ilişkisinin anlaşılması kritik bir önem 
arz etmektedir. Bu çalışma, güncel veriler ışığında yukarıdaki 
sorulara yönelik cevapları özetlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Ayrıca, bu ilişkinin ortaya konması bilinenlerden başka potan-
siyel NTE cevherleşme sahalarının bulunmasına da katkı sağ-
layabileceği için yeni NTE cevherleşmelerinin keşfedilmesi için 
ne gibi arama stratejilerinin uygulanması gerektiği konusun-
da da ön bilgiler sunulmaktadır. 
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Şekil 1. Önemli NTE metalojenik kuşaklarını ve NTE yatak tür ve dağılımlarını gösteren Avrupa haritası (küçük harita NTE kuşakları 
ve yaklaşık zamanlarını göstermektedir; 13 ve 9 numaralı kaynaklardan değiştirilerek oluşturulmuştur)

Türkiye’deki NTE 
Cevherleşmeleri ve 
Genel Özellikleri 
Türkiye’deki NTE cevherleş-
melerinin mekânsal dağılımı-
na bakıldığı zaman bunların 
Mesozoyik-Senozoyik NTE 
kuşakları olarak adlandırılan 
D-B uzanımlı bir kuşak içinde 
yer aldığı görülmektedir (Şe-
kil 1)13. Bu kuşak içinde hem 
magmatik hem de sedimanter 
ve metamorfik kayaçlar yer 
alır. Türkiye'deki önemli NTE 
cevherleşmelerinin derlen-
diği bazı çalışmalarda bunla-
rın çoğunlukla magmatik ve 
hidrotermal kısmen de plaser 
tipte olduğu ortaya konmuş-
tur.25,1Bu çalışma kapsamında 
25 adet NTE cevherleşmesinin 
yan kayaç, oluşum mekaniz-
ması ve yan kayaç veya mag-
matizma yaşı da sunulmak-
tadır (Çizelge 1). Bilinen NTE 
cevherleşmeleri veya zuhurla-
rın hemen hepsi flüorit da-
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marları içinde ya barit ya da kalsit ile birlikte ve düşük miktarda 
veya kabuk veya alkali kayaç ortalamasının oldukça üzerinde 
ve anomali değerlerinde seyretmektedir25 ve Çizelge 1’de verilen kaynaklar. 
Bu bakımdan çoğunun yatak olarak sınıflandırılması mümkün 
görünmemekle birlikte önemli derecede zenginleştikleri kabul 
edilmektedir. Flüorit damarları halinde bulunan bazılarında ise 
baz metal (Pb-Zn) ve molibden (Mo) gibi elementler ekonomik 
cevherleşme oluşturacak düzeye ulaşmıştır. Bunlara örnek ola-
rak Asarcık (Şebinkarahisar, Giresun) flüoritli Pb-Zn-U, Efendi-
deresi (Divriği, Sivas) flüoritli Cu-Bi-U yatakları ve Keban flüoritli 
Mo yatağı verilebilir (Çizelge 1).

Türkiye’deki ekonomik NTE cevherleşmeleri ya primer yollarla 
alkalen magmatizmanın kristallenmesi sırasında ya da plaser 
(ikincil) süreçlerle oluşmuştur. Başören-Sofular flüorit-barit 
Th- NTE (Kuluncak, Malatya) ve Kızılcaören flüorit-barit-Nb-
Th- NTE (Sivrihisar, Eskişehir) yatakları, alkalen magmatik 
kayaçlar içinde damarlar halinde ve doğrudan alkalen mag-
matizmanın kristallenme ve yerleşim süreçleri ile birlikte olu-

Yatak Adı İl/İlçe Ana 
Bileşen

Tali 
Bileşen Yan Kayaç Oluşum 

Mekanizması
Magmatizma/
Yan Kayaç Yaşı

Radyometrik 
Yaş

Sofular-Başören Hasançelebi/ Malatya F-Ba-Th-Nb  NTE Karbonatit-syenit Alkalen  magmatizma Geç Kretase  (65.2 My)(6)

Keban Keban/ Malatya F-Ba  NTE, W, Mo Syenit-trakit, şist Alkalen magmatizma Geç Kretase  (73 My)(2)

Efendidere Divriği/ Sivas F  NTE,Cu, Bi, U Monzonit-siyenit Alkalen magmatizma Geç Kretase  (75 My)(2)

Isahocalı Kaman/ Kırşehir F-Ba  NTE Siyenit (nef.-lös) Alkalen magmatizma Geç Kretase  (71 My)(3)

Bayındır Kaman/ Kırşehir F-Ba  NTE, Mo Siyenit (nef.-lös) Alkalen magmatizma Geç Kretase  (71 My)(3)

Alişar Kaman/ Kırşehir F  NTE Siyenit (nef.-lös) Alkalen magmatizma Geç Kretase  (71 My)(3)

Kızılcaören Sivrihisar/ Eskişehir F-Ba-Nb Th- NTE, Hf Fonolit, trakit, kar-
bonatit

Alkalen magmatizma Geç Oligosen  23 My(1)

Eskineyayla Ş.Karahisar/Giresun F-Ba U- NTE Andezit-trakit Alkalen magmatizma Geç Kretase-Paleosen v.y

Karaçayır Karaçayır/ Sivas F Nb- NTE Siyenit, karbonatit Alkalen magmatizma Geç Kretase-Paleosen 99-65 My (9)

Yeniyapan Akçakent/ Yozgat F-Ba  NTE Alkali siyenit Alkalen magmatizma Geç Kretase- Paleosen (74 My (8)

Pöhrenk Çiçekdağ/ Yozgat F  NTE Kireçtaşı hidrotermal Orta Eosen v.y

Değirmenbaşı Yeşilyurt/ Malatya F-Ba  NTE Şist-mermer makaslama düzlemi, 
hidrotermal

Karbonifer-
Permiyen(?) (4)

v.y

Sarıveliler Karaman/ K.Maraş F-Ba-Zn-Pb  NTE Kireçtaşı Hidrotermal Erken-Orta Triyas (5) v.y

Asarcık Ş.Karahisar/Giresun Pb-Zn U Siyenit hidrotermal Geç Kretase 77.1 (10)

Ayrancı Karaman/ Konya boksit  NTE Boksit-kireçtaşı Kırmızı çamur,ikincil 
zenginleşme

Senomaniyan-
Turoniyan

v.y

Mortaş Seydişehir/ Konya boksit  NTE Boksit-kireçtaşı Kırmızı çamur,ikincil 
zenginleşme

Senomaniyan-
Turoniyan

v.y

Doğankuzu Seydişehir/ Konya boksit  NTE Boksit-kireçtaşı Kırmızı çamur,ikincil 
zenginleşme

Senomaniyan-
Turoniyan

v.y

Fakılı Eşme/Uşak U-Th  NTE? Gnays-şist metamorizma v.y v.y

Demirtepe Söke/ Aydın U-Th  NTE? Gnays-şist metamorizma v.y v.y

Pınarbaşı Adıyaman Fe-Ba  NTE Mermer-şist metamorizma v.y v.y

Sorgun Sorgun/ Yozgat Kömür  NTE Kömür kili Diyajenetik v.y v.y

Dadağ Gülşehir/ Nevşehir U  NTE? Kömür kili Diyajenetik Oligo-Miyosen v.y

Aksu-Diamas Çanaklı/ Burdur  NTE-Nb Zr, Ti Piroklastik-sedimanter Plaser Kuvaterner  (2.18-0.148My) (7)

Köprübaşı Manisa U-Th  NTE Kumtaşı Plaser Neojen v.y

Yeşilyurt Manisa U-Th  NTE? Kumtaşı Plaser v.y

Çizelge 1. Türkiye’de bulunan NTE cevherleşmelerinin ana ve tali bileşenleri, oluşum mekanizması, yan kayaç ve jeokronolojik özellikleri 
(v.y: veri yok; jeokronolojik verilerle ilgili kaynaklar numaralı olarak verilmiştir)22, 17, 19, 26, 29, 2019, 20, 8, 7, 2, 12

şan Türkiye’nin en önemli iki yatağı olarak bilinmektedir25,1. 
Aksu-Diamas (Çanaklı, Burdur) ise doğrudan volkanoklastik 
serilerden malzeme alan gevşek sedimanter kayaçlar içindeki 
plaser tipteki en önemli NTE yatağı olarak tanımlanmaktadır8. 
Diğer NTE cevherleşmeleri, ekonomik NTE düzeyinde zengin-
leşme göstermez. Bu grup içinde hem alkalen magmatizma 
süreçleri hem de hidrotermal ve diyajenetik süreçlerle me-
tamorfik ve sedimanter yan kayaçları içinde oluşan cevher-
leşmeler bulunur (Çizelge 1). Alkalen magmatizma süreçleri 
ile oluşanlar genellikle siyenitik veya karbonatitik, trakitik 
kayaçlar içinde damarlar halinde gözlenir. Nefelinli ve lösitli 
siyenitler daha yüksek NTE içerikleri ile temsil edilmektedir7. 
Hidrotermal süreçlerle oluşanların çoğu Paleojen kireçtaşları 
içinde flüorit damarları halinde veya Paleozoyik-Mezozoyik 
metamorfik kayaçların tabaka düzlemlerine paralel oluşmuş 
(mermer-şist düzlemleri boyunca) breşleri çimentolayan 
flüoritler ile birlikte bulunur. Bu tür NTE cevherleşmelerinin 
önemli bir özelliği U ve Th açısından daha zengin olmalarıdır 
(Çizelge 1). Hidrotermal süreçlerle oluşanların yanında kö-
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mür tabakaları içinde ve bitümlü şeyl veya kil 
seviyeleri boyunca oluşan NTE cevherleşmeleri 
daha çok Sorgun (Yozgat) ve Dadağ (Gülşehir, 
Nevşehir) sedimanter havzalarında bulunmak-
tadır (Çizelge 1). Bunlar, sıyrılma fayları üstünde 
açılan havzalardır (supra-detachment basins). 
Plaser tip NTE cevherleşmeleri ise sahil kumu 
fasiyesindeki kumtaşları içinde bulunur (Çizel-
ge 1). Bu tip NTE cevherleşmeleri Manisa’nın 
Köprübaşı ve Yeşilyurt cevherleşmeleridir. Bu 
cevherleşmelerdeki NTE, daha çok metamor-
fik kayaçlardan yıkanma süreçleri ile veya tüm 
NTE elementleri doğrudan genç ultrapotassik 
magmatik kayaçların aşınıp sedimanlar içinde 
zenginleşmesiyle oluşmuştur (Aksu-Diamas; 
Çizelge 1).8

3. Türkiye’deki Magma Oluşturan 
Jeolojik Ortamlar ve Jeokronolojisi
Türkiye’nin jeolojik ve magmatik evrimi Tetis 
okyanusunun (PaleoTetis ve NeoTetis) kapan-
ması ile başlayan ve tekrar eden (fasılalı, episodic) yitim, 
çarpışma ve çarpışma-sonrası sıkışma, yükselme ve gerilme 
tektonizmasının ürünüdür. Bu olaylar, birbirini üzerleyen 
çok sayıda metamorfizma, magmatizma ve sedimentasyon 
süreçlerini de beraberinde getirmiştir. Bu olaylar Devoniyen, 
Permiyen, Triyas ve Jura, Geç Kretase, Geç Kretase-Paleo-
sen, Erken-Orta Eosen, Oligosen, Oligo-Miyosen, Miyosen, 
Miyo-Pliyosen ve Kuvaterner olmak üzere en az 12 faz mag-
matizmayı tetiklemiştir. Geç Kretase’ye kadar olan süre ve 
olaylar daha önce oluşmuş magmatik kayaçları metamorfize 
ettiği için bu kayaçlara ait kanıtlar yaşlı metamorfik kayaçlar 
içinde bulunur. Bunlara ait cevherleşmeler de metamorfizma 
süreçlerinden etkilendiği için pek çoğu ya remobilize olmuş 
ya da deforme olarak karakter değiştirmiştir. Türkiye’nin bi-
linen cevherleşmeleri Geç Kretase ve sonrasında etkin olan 
Alpin orojenezi ve Alpin magmatik faaliyetlerin doğrudan ve 
dolaylı sonucudur (Şekil 2)17,19. Bu olaylar ardışık 7 faz mag-
matizma üretmiştir18,19. Alpin tektonik olaylar sırasında biri 
Geç Kretase (112-80 My) arasında diğeri de Geç Eosen-Erken 
Oligosen (42-35 My) arasında olmak üzere iki önemli yitim 
olayı gerçekleşmiştir (Şekil 3). Geç Kretase yitimi biri ku-
zeyde (Pontidler; 112-83 My) diğeri güneyde (Baskil, 83-79 
My)) olmak üzere iki eşlenik magmatik yayın geliştiği önemli 
bir magmatik fazdır (Şekil 3). Bu faz sırasında NeoTetis ok-
yanusu’nun kuzey kolu (İzmir-Ankara-Erzincan veya Vardar 
marjinal okyanusu) tamamen kapanarak Avrasya levhası ile 
Afro-Arap levhası çarpışmıştır (Şekil 3). Kampaniyen-Pale-
osen zaman aralığında gerçekleşen bu çarpışma Anatolid-
ler’in batıya doğru kaçmasını hızlandırarak NeoTetis’in hala 
açık kalan ve bugün Doğu Akdeniz (eastern Mediterranean) 
olarak bilinen okyanusal litosferinin Ege-Kıbrıs yayı boyun-
ca kapanmasını tetiklemiştir19 ve oradaki kaynakça. Bu kapanma ise 
NeoTetis yitim zonunun batıya sıçrayarak GB’da gerilme 
tektonizmasının da eşlik ettiği Ege-Kıbrıs yayını ve yay mag-

Şekil 2. Türkiye’nin ana magmatik fazlarını oluşturan tektonik olaylar ve zaman aralıklarını gösterir göreceli olasılık diyagramı ve NTE 
oluşturan ana alkalen fazların zaman aralıkları 19 numaralı kaynaktan değiştirilerek.

matizmasını tetiklemiştir (Şekil 3). Bu olaylara bütüncül bir 
yaklaşımla bakıldığı zaman, Alpin orojenezinin sadece tek bir 
okyanusun, NeoTetis okyanusunun zaman-mekan içinde gü-
neye doğru göç eden yitim zonunun ve hendek gerilemesi 
(trench retreat) olaylarıyla ilgili olduğu görülmektedir. 

4. Türkiye’deki Alkalen Magmatizmanın Oluşum 
Ortamları ve Jeokronolojisi
Alpin orojenezi sırasında 7 ana magmatik faz ve bu fazlarla 
düşük potasyumlu (K)-kalkalenden yüksek potasyumlu (K)-kal-
kalkalen ve şoşonitik ve alkalen karaktere dönüşen magmatik 
kayaçlar oluşmuştur (Şekil 3;19 ve oradaki kaynaklar). Türkiye’nin ekono-
mik NTE cevherleşmeleri, En Geç Kretase-Kampaniyen (79-70 
My), Geç Oligosen-Miyosen (30-18 My), Geç Miyosen (16-9 My) 
ve Pliyo-Kuvaterner (7-0.2 My) zaman aralıklarında gelişmiş 4 
ana alkalen ve ultrapotassik magmatik fazın doğrudan ve do-
laylı ürünleridir18 (Şekil 2 ve 3). 

Alkalen magmatik kayaçlar ve bunların alt türü olan ultra-
potassik ve ultrasodik magmatik kayaçlar Türkiye magma-
tizması ölçeğinde oldukça sınırlı alanları kaplar (Şekil 4) ve 
daha çok yaşlı metamorfik masiflerin sıyrılma fayları boyun-
ca yükselmesini (çekirdek komplekslerin oluşumu) sağlayan 
bölgesel normal faylar boyunca ve bu fayların tavan blok-
larında gözlenir (Şekil 5). Bu anlamda alkalen kayaçlar sıy-
rılma fayı üstü havzalardaki (supra-detachment) kıta-içi rift-
leşme ortamlarında oluşan magmatik kayaçlar olarak kabul 
edilebilir (Şekil 2 ve 5). Riftleşme süreçleri çarpışma sonrası 
ortamların ürünü olup Geç Kretase’de daha kısa süreli ve 
doğrudan metasomatize olmuş litosferik mantonun küçük 
hacimli ergimeleriyle oluşmuş ve bunlar kıta altı metasoma-
tize mantolar altında magma odacıkları oluşturmuştur (un-
derplating magmas). 
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Geç Kretase (79-70 My) alkalen magmatizması metamorfik ma-
siflerin yükselmesi (exhumation) ve kalınlaşmış kıtasal kabu-
ğun delamine (alt kabuktan koparak ayrılması) olması sonucu 
garnet ve amfibolitçe kısmen fakir kıtasal kabuktaki kısmi ergi-
melerle oluşmuştur (Şekil 5). Bu tür çarpışma sonrası gerilmeli 
ortamlarda oluşan Geç Kretase alkalen kayaçlar A-tipi (Anoroje-
nik/susuz, Anhydrous) olarak da tanımlanmaktadır2. Bu eriyikler 
kalınlaşmış kısatal kabuk ile sürekli etkileşimde oldukları için ge-
nellikle silikaca doygun alkalen magmatik kayaçları üretmiştir. 
Bunlar Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı’ndaki (OAKK) Geç Kre-
tase yaşlı siyenit bileşimli intrüzyonlar (Hamit, Bayındır, İsaho-
calı, Akçakent, Çiçekdağ, İdişdağı, Felahiye intrüzyonları) (Şekil 
2, Şekil 5) ile Paleosen yaşlı volkanikler (Kötüdağ volkanikleri) 
ve Güneydoğu Anadolu orojenik kuşağındaki (GDAOK) siyeni-

Şekil 3. Türkiye’nin Alpin Tektonik olayları ve ana magmatik fazları 17-19 numaralı kaynaklardan değiştirilerek.

Şekil 4. Türkiye’deki magmatik kayaçların dağılımını (http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx) ve 
alkalen/ultrapotassik kayaçları ve NTE cevherleşmelerini gösterir jeolojik harita18.

tik intrüzyonlardır (Yüceşafak (Hasançelebi), 
Keban, Kösedağ, Karaçayır; ve trakitik volka-
nik kayaçlar (Sivritepe volkanikleri, Hasan-
çelebi)). Öte yandan riftleşme süreçlerinin 
daha uzun sürelerde meydana geldiği veya 
daha incelmiş kıtasal kabuk bölgelerinde 
oluşan magmalar üzerindeki manto etkisi 
daha yüksek olduğu için Geç Kretase’den 
Geç Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner’e doğru 
magmalar giderek daha alkalen ve yüksek 
potasyumlu karakter kazanmıştır. Kıtasal ka-
buğun ileri riftleşme aşamalarında daha da 
inceldiği Geç Miyosen, Pliyosen ve Pliyo-Ku-
vaterner zaman aralığında oluşan magmalar 
ya mantodan türemiş eriyikler ile ya da sıcak 
manto sorguçlardan türediği için ultrapo-
tassik magmaları oluşturmuştur (Şekil 5). Bu 
durum, alkalen magmaların daha silikaca 
fakir ve hatta yüksek potasyumlu ve ultra-
potassik olmaları ile sonuçlanmıştır. Neojen 
magmatizması, metamorfik masiflerin eks-

hümasyonu ile tetiklenen genleşme tektoniği 
sırasında oluşan sıyrılma fay zonları boyunca veya sıyrılma fayı 
üstü havzalara yerleşen alkali magmatizması ile temsil edilir19. 
Bu tür magmalara örnek olarak Sandıklı, Kırka, Afyon, Sivrihisar 
(Kızılcaören) civarındaki alkalen-ultrapotassik volkanik kayaçlar 
ve karbonatit bileşimli kayaçlar verilebilir (Şekil 4 ve 5). Yapılan 
çalışmalar3,25,1,8 yukarıdaki Geç Kretase, Geç Miyosen ve Pliyo-Ku-
vaterner alkalen magmatik kayaçların yan kayaçlık ettiği NTE 
cevherleşmelerinin varlığını ortaya koymaktadır. 

4.1. Geç Kretase Alkalen Magmatik Süreçlerle Oluşmuş 
NTE Yatakları
Geç Kretase yaşlı alkalen magmatik kayaçların yan kayaçlık etti-
ği NTE cevherleşmeleri siyenit bileşimli intrüzif kayaçlar içinde 
damar şeklinde bulunan flüorit-barit damarlarıyla ilişkilidir. Bu 

kayaçlar OAKK içindeki 
Bayındır, İsahocalı, Yeniya-
pan, Akçakent ve Pöhrenk 
(Yozgat), Felahiye (Kayseri) 
flüorit cevherleşmelerinin 
oluştuğu silikaca doygun 
kayaçlardır (Şekil 4). Bun-
lardan sadece Felahiye 
ultrapotassik kökenli kar-
bonatitler içinde yer alır. 
GDAOK içindeki Sofular 
(Başören-Kuluncak, Hasan-
çelebi), Keban syeniti ve 
Divriği-Murmano plütona 
ait Efendi dere intrüzyonu 
flüorit cevherleşmeleri ise 
hem siyenitik hem de kar-
bonatit bileşimli kayaçlarla 
ilişkilidir (Şekil 6). Pontid- 
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ler içinde tespit edilen tek flüoritli NTE cevherleşmesi Asarcık (Şe-
binkarahisar, Giresun) siyeniti ile ilişkilidir (Çizelge 1). Hem OAKK 
hem de GDAOK içinde alkalen kayaçlarda gözlenen flüorit yatak-
larında farklı renk ve kristal formunda flüorit oluşumları bulundu-
ğu; farklı renk ve kristallografik formda bulunan flüoritlerde farklı 
NTE içerikleri tespit edilmiş ve OAKK içindeki yeşil flüoritlerin or-
talama NTE içeriklerinin mor ve koyu mor flüoritlere göre daha 
fazla olduğu ortaya konmuştur24.

OAKK içindeki flüoritlerle ilişkili NTE cevherleşmeleri daha çok 
nefelin-lösit içerikli siyenit porfir intrüzyonlarıyla ilişkili iken 
GDAOK içinde yer alan flüoritler ise hem siyenitik kayaçlar 
içinde hem de karbonatitler ile ilişkilidir. OAKK içinde yer alan 
flüorit cevherleşmelerinin gözlendiği siyenitlerde yaygın alkali 
metasomatizması (fenitleşme ve greyzenleşme) ve serizitleşme 
en belirgin alterasyondur. Bu alterasyon siyenit porfirlere soku-
lum yapan aplitik siyenit daykları ile doğrudan ilişkilidir18. Hem 
flüorit damarları hem de fenitleşmiş siyenitler fonolit daykları 
tarafından kesilirler ve dayklar civarında filogopit damar olu-
şumları belirgindir18. OAKK bölgesindeki Kaman flüorit yatak-
larının (İsahocalı, Yeniyapan ve Bayındır) flüoritlerinin toplam 
NTE içerikleri 22,4 ile 192,88 ppm arasında değiştiği belirtilmek-
tedir16. Akçakent (Yeniyapan) bölgesi flüoritlerinin toplam NTE 
içerikleri ise 70,46 ile 235,67 ppm arasındadır16. Yeniyapan köyü 
civarında işletilen üç flüorit yatağında geçmişte günde ortala-
ma 60-70 ton üretim yapıldığı raporlanmaktadır31.

Şekil 5. Türkiye’de yitim ve çarpışma olaylarını ve alkalen magmatizma oluşum ortamlarını gösterir basitleştirilmiş 
diyagram ve önemli magma oluşturan tektonik birimler 17 numaralı kaynaktan değiştirilerek.

GDAOK içinde yer alan 
flüoritli NTE cevherleş-
meleri hem siyenit porfir 
hem de karbonatitler için-
de yer alır. Keban (Elazığ) 
siyenitlerle ilişkili, Sofular 
(Başören, Malatya) ise kar-
bonatitik kayaçlarla ilişkili 
NTE cevherleşmelerine 
örnektir. Keban NTE cev-
herleşmeleri flüorit da-
marları içinde ve Mo ve 
W ile birlikte bulunmakta 
olup Mo açısından geç-
mişte işletilmiştir. Bunlar-
daki NTE değerleri kıtasal 
kabuk değerlerlerinin çok 
üzerinde seyretmekte-
dir18. Flüoritler Keban’da 
siyenit-şist dokanağında 
veya siyenitler içinde da-
marlar halinde; Sofular 
da ise fluorit-apatit-kar-
bonatit dayklarına yakın 
kesimlerde bulunur. Flüo-
rit damarları flüorit apa-
tit-karbonatit dayklarına  

paralel bir şekilde gelişmiş 
olup bu dayklar Keban me-

tamorfiklerine ait mermerler içine sokulum yapmış siyenitleri 
de kesmektedir18. Bu anlamda, oluşumları için alterasyon ve 
hidrotermal süreçlerin de etkin olması gereklidir. Efendidere 
intruzyonu içinde gelişen flüoritler de Keban flüoritleri gibi 
metalik elementlerle birliktelik sunar. Flüorit damarlarında Cu-
Pb-Zn cevherleşmeleri ve yüksek Bi anomalilerinin varlığından 
bahsedilmektedir25,18. Bu damarlar içindeki NTE oranları hak-
kında detaylı bilgi bulunmamasına rağmen MTA’nın bölgesel 
radyometrik etütlerinde yüksek yitriyum ve uranyum anomali-
leri ile öne çıkmaktadır. Bu cevherleşmelere ait detaylı jeolojik 
ve alterasyon desenleri ve NTE içerikleri 25 numaralı kaynakta 
sunulmaktadır. GDAOK’ında yer alan Karaçayır syeniti içindeki 
flüorit damarları da ekonomik olmayan oldukça yüksek NTE 
oluşumları barındırmaktadır6. Bunlar karbonatit daykları ile ya-
kından ilişkili olup kondrite göre normalize edilmiş diyagram-
larda L NTE açısından anormal zenginleşme, H NTE açısından 
ise düz NTE desenleri sunmaktadır6. 

Pontidler’de bulunan Asarcık cevherleşmesi siyenitik kayaçlar 
içinde damarlar halinde ve galen ile birlikte gözlenir. Flüorit-ga-
len damarları özellikle siyenitin kenar kesimlerindeki turmalinleş-
miş zonlarda daha yüksek oranda bulunmaktadır. Turmalin siye-
nitlerin greyzenleşmesi sonucu oluşmuş olup kayaçların siyenit 
olarak adlandırılmasının fenitleşme ve greyzenleşmeden kay-
nakladığı varsayılmaktadır18. Flüorit-galen damarları aynı zaman-
da yüksek uranyum ve NTE içerikleri ile karakterize olmaktadır3. 
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4.2. Geç Oligosen-Miyosen Alkali Magmatizması ile İlgili 
NTE Cevherleşmeleri
Türkiye’nin Geç Oligosen-Miyosen magmatizması genel-
likle Sandıklı-Kırka ve Kızılcaören (Eskişehir) bölgelerinde 
ve kıtasal ölçekli sıyrılma veya doğrultu atımlı faylarla kont-
rol edilen rift havzalarına yerleşmiş olarak bulunur (Şekil 
5). Riftleşme 30-18 My yaş aralığında19 gerçekleşmiş olsa 
da magmatizmanın 25-12 My yaş aralığında sürdüğü bilin-
mektedir23,14,19. Magmatik kayaçlar Afyon-Kırka civarında 
iki faz halindedir. İlk faz (25-16.1 My14). Kızılcaören mag-
matizmasını da oluşturan faz olup silikaca aşırı doygun 
(Si-oversaturated) siyenitik, trakitik ve traki-andezitik akın-
tı-dom kompleksleri ile temsil edilir. Bunlar daha çok Kır-
ka (Kütahya) ve Kızılcaören (Eskişehir) civarında yüzeyler. 
Magmatik kayaçların oluşumu için metasomatize olmuş 
kıtasal kabuğun en altındaki garnet-amfibolit bakımından 
zengin kaynak önerilmektedir19. Bunlar çoğunlukla volka-
nik ve piroklastik kayaçlar olup gölsel sedimentasyon ile 
eş yaşlı olarak ya gölsel sedimanter kayaçlarla ardalanma 
sunmaktadır. Bu nedenle, gölsel sedimanter kayaçların 
evaporitik seviyeleri veya çamurtaşı seviyelerinde bor ve 
trona cevherleşmeleri de bulunmaktadır. Doğrudan alka-
len kayaçlarla ilişkili olan Kızılcaören flüorit-barit-Nb-Th, 
NTE yatağı Türkiye’nin en önemli NTE yataklarından birisi-
dir. Kızılcaören flüorit-barit-Nb-Th, NTE yatağı D-B doğrul-
tulu bir normal fay ile temeldeki metamorfikler ve Neojen 
volkanoklastik kayaçlara içine yerleşmiş trakitik, fonolitik 
ve kabonatitik kayaçla28 ile ilişkilidir. Fonolitler yer yer bo-
ru-baca şekilli geometriler oluşturur. Cevherleşmeler doğ-
rudan metamorfikler ve piroklastik kayaçlar içindeki breşik 
kayaçları çimentolar şekilde veya konsantrik damar grup-
ları halinde oluşmuştur3. Flüorit-barit damarları içinde 

bastnazit, flüorensit, brokit, apatit, 
psilomelan ve filogopit bulunmak-
tadır28. Bu yatakta %0,2 ThO2 ve %3 
NTE (Ce, a, Nd, Y) tespit edilmiştir28. 

4.3. Pliyo-Kuvaterner Alkali 
Magmatizması İle İlgili NTE 
Cevherleşmeleri
Pliyo-Kuvaterner alkalen magma-
tizma (7-0.2 My), ultrapotassik bir 
magmatizma olup Ege-Kıbrıs yayı 
boyunca kuzeye dalan doğu Akdeniz 
okyanusal litosferin kopması sonucu 
sıcak astenosferik mantonun kıta al-
tına yerleşmesi ve ergimesiyle veya 
derinden gelen manto-kökenli eri-
yiklerle oluşturulmuştur (Şekil 5). Bu 
magmatizmanın ürünleri Afyon-Kır-
ka (geç faz magmatizma), Kula (Ma-
nisa), Gölcük (Isparta) ve Çanaklı 
(Burdur) gibi lokasyonlardaki ultra-
potassik kayaçlarla temsil edilmek-

tedir. Bu magmatizma ile doğrudan 
ilişkili bir NTE henüz keşfedilmemiştir. 

Ancak, NTE cevherleşmeleri ultrapotassik-alkalen kayaçlar-
dan derlenmiş parçaların bulunduğu gevşek sedimanlar (Ça-
naklı, Burdur) içinde bulunmaktadır. 

5. Yeni NTE Cevherleşmesi Arama Stratejileri
Bu çalışma, Türkiye’deki NTE cevherleşmelerin dünyadaki 
eşlenikleri gibi doğrudan alkalen magmatizma ile oluştukla-
rını; hatta alkalen ve ultrapotassik bir magmatizmanın yer-
leşme ve kristallenme süreçleri ile doğrudan ilişkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu bakımdan, alkalen magmatizma sü-
reçleri ile Türkiye NTE yatakları arasındaki zaman-mekan iliş-
kisinin anlaşılması kritik bir önem arz etmektedir. Bu ilişkinin 
ortaya konması bilinenlerden başka potansiyel NTE cevher-
leşme sahalarının bulunmasına da katkı sağlayabilecektir. 
NTE cevherleşmeleri oldukça yüksek U ve Th gibi radyoak-
tif elementleri de barındırdığı için bu tür cevherleşmelerin 
bölgesel arama programları öncelikle alkalen magmatik 
kayaçların alansal dağılımlarını hedef almalı daha sonra da 
havadan radyoaktivite etütleri (gama-ışını) ile U-Th anoma-
lisi gösteren alkalen kayaçların bulunduğu alanlar “arama-
lar için öncelikli alanlar” olarak belirlenmelidir. Ayrıca, NTE 
cevherleşmelerini barındıran alkalen kayaçlarda hidrotermal 
akışkan hareketleri nedeniyle yaygın alkali metasomatizma-
sına (fenitizasyon) da görüldüğü için öncelikli alanlar içinde 
fenitleşmiş zonlar jeokimyasal arama programlarının hedefi 
olmalıdır. 

Şekil 6. OAKK ve GDAOK’nın batısındaki magmatik kayaç tipleri ve F-Ba- NTE cevherleşmelerinin dağılımı 16 numaralı kaynaktan alınmıştır. B-H: Bayındır 
– Hamit, Ea: Eğrialan; Hy: Hayriye (Felahiye); Kv: Kavik; Dv: Davulalan; Kç: Karaçayır; Ksd: Kösedağ; Ku: Kuluncak; Mm: Murmana; Kkb: Karakeban)

Makalenin kaynakçasına buradan ulaşabilirsiniz.
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2020/04/
Madencilik-Turkiye-Sayi86-Ilkay-Kuscu-Kaynakca.pdf
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Kömürde Saklı Hazine: 
Nadir Toprak Elementleri

Atom numaraları 57 (lantan) ile 71 
(lütesyum) arasında bulunan, 15 lan-
tanit ile itriyum ve skandiyumdan 
meydana gelen toplam 17 adet me-

talik elementten oluşan gruba, nadir toprak elementleri (NTE) 
denilmektedir. Geniş bir yelpazedeki ileri teknoloji ürünlerinde 
kullanılmaları dolayısıyla NTE yüzyılın stratejik ve vazgeçilmez 
elementleri olarak ifade edilmektedir. Katkı maddesi olarak NTE 
içeren malzemeler kararlı, yüksek sıcaklık ve korozyona daya-
nıklı hafif malzemelerdir. Bu özellikleri NTE’yi bilgisayar, hibrid 
ve elektrikli araçlar, şarj edilebilir piller, cep telefonları, düz te-
levizyon ekranları, dizüstü bilgisayarları, rüzgâr türbinleri, tıbbi 
görüntüleme cihazları, radar sistemleri, korozyona daha daya-
nıklı metal alaşımları, uçak motorları, tıp, seramik, cam üretimi, 
petrol arıtma ve savunma sanayiinde vazgeçilmez yapmaktadır.

NTE üretimi 1980’li yıllarda teknolojideki hızlı gelişime ayak 
uydurarak ciddi boyutta artış göstermiştir. Bu artış dünya 
ekonomisine ve teknolojideki ivmeli gelişime bağlı olarak 
düzenli bir şekilde artış göstermeye devam etmektedir. Küre-
sel ekonomik krizlerin yaşandığı yıllarda da üretim hızı düşüş 
gösterse de insanların yaşam standartlarını koruma ve geli-
şim içgüdülerini devam ettirdikleri sürece NTE’ye olan talep 
de artış gösterecektir.

NTE denince akla ilk gelen ülke Çin olmaktadır. Ülkenin yıllık 
yaklaşık 130.000 ton NTE üretimi gerçekleştirdiği ve bu üreti-
min yıllık parasal değerinin yaklaşık de 4 milyar dolar olduğu 

DOSYA KONUSU: NADIR TOPRAK ELEMENTLERI

bilinmektedir. NTE konusunda dünyada tekel olan Çin, küre-
sel üretiminin her yıl %95’ini tek başına gerçekleştirmektedir. 
Ülke aynı zamanda NTE işleme kapasitesi olarak da dünyada 
başı çekmekte ve aynı zamanda dünyada kullanılan neodimi-
yum-demir-bor (NdFeB) ile samaryum kobalt (SmCo) mıknatıs-
larının büyük bir kısmının üretimini gerçekleştirmektedir. 

Çin bu özelliklerinden dolayı dünyada tekel pozisyonunda bu-
lunmaktadır. Tam da bu nedenden ötürü, 2019 yılından itiba-
ren ileri teknoloji üretimi gerçekleştiren ülkeler NTE arzının tek 
kaynaktan sağlanmasından dolayı duydukları rahatsızlığı dile 
getirmiş ve bu konuda hararetli çalışmalar yürütmeye başla-
mışlardır. Özellikle ileri teknoloji ve savunma sanayi harcama-
ları ile dikkat çeken ABD; önce Kanada, sonrasında ise Avustral-
ya gibi madencilik ülkeleri ile NTE üretim ve işleme teknolojileri 
konusunda iş birliği kararı almıştır. Dünyada birçok ülkenin 
buna paralel arayışları olduğu bilinmektedir. Son yıllarda gün-
demde olan ABD ve Çin arasındaki “Ticaret Savaşları” ve Çin’in 
iç talebi karşılamak adına NTE ihracatlarını kısıtlayabileceğine 
dair açıklamaları küresel piyasalarda “kriz” habercisi olarak 
yorumlanmış ve tüm ülkeleri alternatif arayışına itmiştir. NTE 
söz konusu olduğunda, tekel olan Çin’in bu hareketi ilerleyen 
dönemde arz sıkıntısı ve metal fiyatlarının artması nedeniyle 
küresel arz talep zincirinde bozulma oluşturabileceği şeklinde 
değerlendirilmektedir. 

Arz tarafındaki bu olası sıkıntının yanında NTE’nin küresel 
ısınmayla mücadele etmek ve enerji verimliliğini arttırmak 

Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi 

Madencilik Türkiye Dergisi
eray@mayeb.com.tr
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adına karbon salınımını azaltma çabası kapsamında gittikçe 
yaygınlaşan “yeşil teknolojilerde” sıklıkla kullanılması küresel 
talebin artışını işaret etmektedir. Tüm bu gelişmelerin ya-
nında günümüzde popülerliğini koruyan elektrikli araçlar ve 
enerji depolama sistemlerinde çeşitli NTE’lerin kullanımı bir-
çok ülkenim hükümet yetkililerinin ayrıca dikkatini çekmiştir. 
Bu noktada Çin’in sahip olduğu doğal kaynaklara alternatif 
NTE kaynakları arayışı içerisine giren ülkelerin karşısına ilk çı-
kan alternatif, atıkların geri dönüşümü ile nadir toprak geri 
kazanımı olarak ön plana çıkmıştır. Birincil enerji kaynakları-
nın yerli veya ithal kaynaklardan seçilmesinin ekonomik den-
geleri değiştirecek nitelikte olduğu, içinde bulunduğumuz 
bu dönemde birçok ülkenin hali hazırda kullandığı kömür, 
bu geri dönüşüm arayışları içerisinde özellikle dikkat çeken 
kaynaklardan birisi olmuştur.

Enerjinin ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olması ne-
deniyle ülkelerin, mümkün olduğu ölçüde, yerli kaynaklara 
yönelme zorunluluğu bulunmaktadır. Başlıca enerji kaynak-
larından biri olmasının yanında aynı zamanda sahip olduğu 
uzun ve çeşitli jeolojik geçmişi ile bilinen kömür, periyodik cet-
veldeki elementlerin birçoğunu bünyesinde bulundurması ile 
dikkat çekmektedir.

Kömürde rastlanan elementler arasında berilyum, stronsi-
yum, baryum, bor, skandiyum, itriyum, lantan ve lantanidler, 
zirkonyum, vanadyum, kobalt, nikel, molibden, uranyum, 
bakır, çinko, galyum, germanyum, arsenik, antimuan, kadmi-
yum, kalay, iyot, kurşun, bizmut; gümüş, altın, rodyum, pa-
ladyum, platin, toryum, indiyum, talyum, selenyum, tellürum 
bulunmaktadır. 

Kömüden NTE elde etme çalışmaları kapsamında en çok üze-
rinde durulan uygulama baca külleri olmuştur. Termik santral-
lerde kömürün yanması sonucu açığa çıkan baca külü temel 
olarak çimento üretiminde kullanılmaktadır. Geçmiş uygula-
malarda baca külleri duman ile beraber atmosfere salınsa da 
çevre koruma uygulamaları sonucunda filtrasyon teknikleri 
geliştirilmiştir. Bu uygulamalarda santrallerde kömürün yan-
ması sonucu dumanla beraber yükselen baca külleri, duman 
bacayı terkederken filtreler tarafından tutulmaktadır. Günü-
müzde temiz kömür teknolojilerine verilen önem ile uygula-
nan filtrasyon sürecinin başarısı gittikçe artmaktadır. Baca kül-
lerinde bulunan diğer malzemelerin eldesi üzerine yapılan bir 
çalışma kül içeriğinde bulunan metallerin %60 oranında geri 
kazanılabildiğini göstermiştir. Geri kazanılan malzeme içerisin-
de 14 NTE’nin de bulunduğu kayıtlara geçmiştir. 

Gerçekleştirilen araştırmalar, kömürün yanması sonucu açığa 
çıkan küllerde kömürün içerisindeki elementlerin hepsinin 
veya büyük bir kısmının, yoğun halde bulunduğunu ortaya 
koymuştur. Özellikle termik santrallerde gerçekleşen yakma 
işlemleri sonucunda elde edilen baca külü içerisinde yüksek 
içeriklerde bulunabilen NTE’nin kazanılması konusunda ça-
lışmalar bulunmaktadır. Kömür yakma işlemleri sonucunda, 

NTE’nin bulunduğu mineraller ince taneler halinde ya da gaz 
fazına geçerek bacadan sürüklenmekte ve gözenekli bir yapıya 
sahip baca külleri ile temas etmektedirler. Benzer olarak yakma 
işlemleri sonucunda fırın taban külünde yanmayan inorganik 
ürün içerisinde NTE’nin konsantrasyonun yüksek seviyelerde 
olduğu görülmüştür. 

Termik santrallerden elde edilen baca küllerinden NTE geri 
kazanımını, Çin ile yaşadığı “Ticaret Savaşları” neticesinde al-
ternatif arayışında ön plana çıkan ülkelerden olan ABD öze-
linde örnekleyebiliriz. ABD’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık 
%30’unun kömürden karşılandığı bilinmektedir. Geçtiğimiz 
20 yılda ortalama yıllık 1 milyar ton kömürün elektrik üretimi 
için kullanıldığı ülkenin kömür rezervinin yaklaşık 275 milyar 
ton olduğu tahmin edilmekte ve bu rezervin ülkeye yaklaşık 
250 yıl yeteceği öngörülmektedir. Bu rezervlerdeki ortalama 
NTE muhteviyatı 63 ppm olarak tahmin edilirken ülkenin 
kömür rezervlerinin kaba bir hesapla 17 milyon NTE içerdiği 
tahmin edilmektedir. Yıllık yaklaşık 18 ton NTE tüketimi ger-
çekleştiren ülkenin sahip olduğu kaynakları kullanabilmesi 
ile 1.000 yıllık yerel arz kaynağına sahip olacağına dikkat çe-
kilmektedir.

Baca külü özelinde incelendiğinde ise yıllık ortalama 100-1.500 
milyon ton baca külünün açığa çıktığı ve bu malzemenin yak-
laşık 470 ppm içerikle yaklaşık 47.000 – 70.000 ton NTE içerdiği 
hesaplanmaktadır. Sadece bu rakamlar bile ülkenin yıllık tüke-
timinin 2-4 katına karşılık gelmektedir. Arz zincirindeki çeşitli-
liğin yetersiz olduğunu düşünen ABD için bu kaynak önemli 
bir değere sahiptir. Güncel teknoloji ile belirtilen rakamların 
sağlanması henüz mümkün olmasa da rakamlar konunun her-
hangi bir ülke için önemini ortaya koymaktadır.

NTE’lerin termik santrallerdeki baca küllerinden elde edilmesi 
üzerine en çok çalışılan yöntemlerden birisi olarak dikkat çek-
se de kömürden NTE eldesinde farklı alternatif yöntemlerde 
bulunmaktadır. Ocaklardan çıkarılan kömürler, çeşitli boyut-
larda kömür tanelerinin yanı sıra çeşitli cins ve miktarlarda ku-
vars, kil mineralleri, karbonat mineralleri, sülfür mineralleri vb. 
gibi inorganik maddeler de içermektedir. Gerek endüstrinin 
istediği özelliklerde gerekse hava kirliliği yaratmayan düşük 
kül ve kükürt içerikli kömür üretimi için kömür içerisinde yer 
alan bu safsızlıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
kömürler çeşitli yıkama ve zenginleştirme safhasından geç-
mektedirler. 

Bu noktada kömür yıkama ve hazırlama sırasında oluşan 
farklı karakterlere sahip atıkların istenilen nadir toprak 
elementlerini bünyesine barındırdığı bilinmektedir. Açığa 
çıkan bu atıklar iri taneli ise genellikle açıkta yığınlar halin-
de depolanırken, daha sulu ve ince taneli çamur şeklindeki 
artıklar, atık barajlarına doğrudan veya filtrelendikten sonra 
sevk edilmektedir. Genel olarak kömürün işlem görmesin-
den çıkan tüm artıklar kömür artığı veya şist olarak adlandı-
rılmaktadır. Madencilik faaliyetleri ile çıkartılan kömürden  
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doğrudan NTE üretiminin mantıklı bir yol olmayacağı aşikar-
dır. NTE’nin yanmayan inorganik kısımda yoğunlaştığı bilin-
diğine göre, kömür yıkama işlemleri sonucunda ortaya çıkan 
artıklardaki bu değerlerin uygun yöntemlerle kazanılması 
büyük bir yarar sağlayacak, bu artık malzemelerin geri ka-
zanımı, atık stoklama problemlerini büyük ölçüde gidererek 
ortalama üretim maliyetleri azaltacaktır. Bu ortak anlayış ne-
ticesinde konu ile ilgili çalışmalar tüm dünya genelinde de-
vam etmektedir. Hali hazırda literatürde ikincil kaynak ola-
rak kömür yan ürünlerinden NTE’nin kazanımı ile ilgili olarak 
boyutlandırma, özgül ağırlık farkına göre ayırma, manyetik 
ayırma, flotasyon gibi fiziksel ve fizikokimyasal yöntemlerin 
uygulandığı birtakım çalışmalar bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, cevher hazırlama ve zenginleştirme birincil ve 
ikincil kaynaklardan metallerin kazanımı noktasında hem tek-
nolojik hem de ekonomik faydalar sağlamakta, üretimi yapılan 
hammaddeler uygun yöntemler ile zenginleştirildikten sonra 
metalürjik proseslere gönderilmektedir. Bu da gerek ekono-
mik gerekse de teknolojik faydalar sağlamaktadır. Kömür yan 
ürünleri ve artıkları gibi alternatif kaynaklardan NTE’nin geri 
kazanımı, ileri teknoloji malzemelerinin güvenilir bir şekilde 
tedarik edilmesini sağlarken, ekonomik kömür madenciliğini 
sürdürebilir hale getirme potansiyeli taşımaktadır. NTE üreti-
mi için hammadde olarak kömür yan ürünlerinin kullanılma-
sının sağladığı ek avantajlar arasında büyük ve güvenilir NTE 
kaynakları elde edilmesi, yeni bir ruhsata gerek kalmadan 
halihazırda madenciliğinin yapıldığı alanda gerçekleştirilebil-
me imkânı sunması, yeni çıkarılan bir maden olmadıklarından 
çevre ve iş sağlığı konusunda ek bir risk oluşturmamaları ve 
potansiyel atık ürünlerinin tekrar kullanılarak miktarının azal-
tılması bulunmaktadır. Dünya genelinde ortalama kömürde-
ki NTE konsantrasyonu yaklaşık olarak 68 ppm’dir. Dünyada 
farklı konsantrasyonlara sahip madenlerin varlığı bilinmek-
tedir. Bunlar arasında Rusya’daki Far East kömür ocaklarında 
300 ile 1.000 ppm içerikli, Doğu Kentucky’de Fire Clay kömür 
yatağında 500 ppm civarında, Kanada’nın Nova Scotia eyale-
tinde bulunan Sydney Havzasında 72-483 ppm arasında yük-
sek miktarda NTE içeriğine sahip olan kömür yatakları dikkat 
çekmektedir. Ülkemizde bulunan kömürlerinin ortalama NTE 
içerikleri ise 116 ppm olarak tahmin edilmekte ve bu değer 
dünya kömür ortalamasının neredeyse iki katı olarak dikkat 
çekmektedir. 

Her ne kadar karbon salınımı azaltma çalışmaları kapsamında 
ülkeler temiz enerji kaynaklarına yönelim gösterseler de yapı-
lan projeksiyonlar da kömür kullanımının bir süre daha güncel 
seviyelerini koruyacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda kömür 
kullanımı sonrası açığa çıkacak cüruf ve kül gibi kömür atık-
larının da önümüzdeki 20 yıl içinde mevcut seviyede kalması 
kaçınılmazdır.

Endüstrinin vitamini olarak bilinen NTE ihtiyacının her geçen 
gün artmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. Adının aksine 
yer kabuğunda çoğu elementten, bazı NTE’ler ise bakır, altın 

ve gümüşten bile daha fazla bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
ekonomik olarak bu değerleri kazanmak için oldukça yüksek 
konsantrasyonlarda bulmak gerekmesinden dolayı NTE ma-
denciliği çok zordur. Bu nedenle NTE’nin yeni veya mevcut 
rezervlerin yanı sıra hem geri dönüşüm ürünlerinden kazanı-
mı hem de diğer mineral kaynaklarından yan ürün olarak elde 
edilmesi günümüzde araştırılmaya devam edilen konulardan 
birisidir. 

Günümüzde gelişen teknoloji ile endüstride kullanılan metal 
çeşitliliği artış göstermektedir. Artan çeşitlilik ve metal fiyat-
larının dinamik yapısı ülkeleri kendi yer altı kaynaklarını daha 
etkin bir şekilde araştırmaya mecbur bırakmaktadır. Ülkeler 
tüketimleri için gerekli olan madenleri kendi kaynaklarından 
üretemezler ise ithalat yoluyla tedarik etmeye yönelecek ve 
mali bir külfet altına gireceklerdir. Dünyadaki gelişmelere pa-
ralel olarak gelişimini ve büyümesini sürdüren ülkemizin de 
sanayide kullandığı maden çeşitliğini artırması, yer altı kaynak-
larımızın daha etkin bir şekilde belirlenmesi ve ortaya çıkarıl-
ması ile mümkün olacağı ortadadır. Artan nüfus ve teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak dünyadaki enerji talebinin artması 
neticesinde kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarının kullanımı 
günümüzde de önemini korumaktadır. Küresel ısınma öncülü-
ğündeki çevresel endişeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına 
olan ilginin giderek artmasına rağmen kömürün küresel ener-
jideki yerini koruyacağı tahmin edilmektedir.

Köklü bir kömür madenciliği geçmişi olan ülkemizde, kömür 
yıkama tesislerinin artık miktarlarının fazlalığı bilinmekte, aynı 
zamanda enerji arz çeşitliliğini sağlamak adına sayısı artan ter-
mik santrallerde atık olarak ortaya çıkan baca külleri de dikkat 
çekmektedir. Bu atıkların depolanmasının ve korunmasının 
gelecekte daha büyük bir sorun haline geleceğini tahmin et-
mek zor değildir. Bu kapsamda yapısında bulundurduğu de-
ğerli metaller nedeniyle büyük ekonomik değere sahip olan 
bu tür artıkların geri kazanım prosesleri ile değerlendirilmesi 
ülkemiz adına büyük bir katma değer yaratacaktır.
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8-Katlı SüperStack®

Çok Yüksek Kapasiteli
Sulu İnce Eleme Makinası
Ürünlerin Kazanılmasında En Yüksek Verimlilik
Derrick® Corporation’ın, SuperStack®’i piyasaya sürmesiyle yüksek kapasiteli, 
yüksek verimli, ince boyutlarda sulu eleme teknolojisi yeniden tanımlanmıştır. 
Yenilikçi önden geriye (FTB- Front To Back) gerdirme sisteminde çalışan 
birbirine paralel 8 kat ile SuperStack, mevcut en iyi ince eleme makinası olan 
normal Stack Sizer’a göre 3 katına kadar daha fazla kanıtlanmış bir kapasiteye 
sahiptir.

Bu ilave kapasite, makina başına gerekli yerleşim alanındaki küçük bir artışla 
sağlanabilmekte ve ilk yatırım & kurulum maliyetini ve işletme maliyetini önemli 
ölçüde azaltmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.Derrick.com/Products/SuperStack/ ‘ ı ziyaret edin.

100+%
�Eleme�Alanında�Artış*

3 Kata kadar
Daha�Fazla�Kapasite*

Kavisli
Panel�Yüzeyleri�ile�
Daha�Yüksek�Verimlilik

Daha Hızlı
Panel�Değişimi��
Önden�Geriye�
Gerdirme�Sistemi

Düşük
Güç�Tüketimine
Sahip�Derrick�Üretimi�
Vibromotorlar

Daha Az
Yükseklik ve
Konstrüksiyon
Gereksinimi

*5-Katlı�Stack�Sizer�‘�a�Kıyasla

Temel Avantajlar

 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

SuperStack® Çalışma Esasları

Akış-Bölücü™
Tek Kademe veya Çok 
Kademeli Akış-Bölücü 
Sistemleri beslemenin 
elek katlarına eşit 
dağılmasını sağlar

Besleme Kutuları
Özel Derrick besleme 
kutularının , beslenen 
malzemenin elek katına 
efektif dağılımı için alternatif 
tasarımları mevcuttur

Motorlar
İkili Derrick W model 
vibromotorlar verimli bir 
sınıflandırma ve malzemenin 
elekten efektif taşınması 
için optimum lineer 
hareket sağlamaktadır

Panel Destek 
Koruyucu

Değiştirilebilir panel 
destek konstrüksiyonu 

ve PU koruyucuları

Elek Üstü
Çift çıkışlı elek üstü 
toplama haznesinde 
gerektiğinde opsiyonel su 
bağlantısı ve/veya küçük 
titreştiricilerle malzeme 
efektif şekilde taşınabilir

Panel Gerdirme Sistemi
Patentli Önden Geriye 
(Front-To-Back) gerdirme 
sistemi kolay işletme ve 
çok hızlı panel değişimi 
sağlamaktadır

Elek Altı
Tek çıkışlı elek altı 

toplama haznesi efektif 
ince malzeme boşaltımı 

sağlamaktadır

Elek Katları 
Maksimum 8 katlı 

kompakt paralel 
yapıdaki elek tasarımı 
katlar arasında geniş 

erişim alanı sağlar
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birbirine paralel 8 kat ile SuperStack, mevcut en iyi ince eleme makinası olan 
normal Stack Sizer’a göre 3 katına kadar daha fazla kanıtlanmış bir kapasiteye 
sahiptir.

Bu ilave kapasite, makina başına gerekli yerleşim alanındaki küçük bir artışla 
sağlanabilmekte ve ilk yatırım & kurulum maliyetini ve işletme maliyetini önemli 
ölçüde azaltmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.Derrick.com/Products/SuperStack/ ‘ ı ziyaret edin.

100+%
�Eleme�Alanında�Artış*

3 Kata kadar
Daha�Fazla�Kapasite*

Kavisli
Panel�Yüzeyleri�ile�
Daha�Yüksek�Verimlilik

Daha Hızlı
Panel�Değişimi��
Önden�Geriye�
Gerdirme�Sistemi

Düşük
Güç�Tüketimine
Sahip�Derrick�Üretimi�
Vibromotorlar

Daha Az
Yükseklik ve
Konstrüksiyon
Gereksinimi

*5-Katlı�Stack�Sizer�‘�a�Kıyasla

Temel Avantajlar

 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

SuperStack® Çalışma Esasları

Akış-Bölücü™
Tek Kademe veya Çok 
Kademeli Akış-Bölücü 
Sistemleri beslemenin 
elek katlarına eşit 
dağılmasını sağlar

Besleme Kutuları
Özel Derrick besleme 
kutularının , beslenen 
malzemenin elek katına 
efektif dağılımı için alternatif 
tasarımları mevcuttur

Motorlar
İkili Derrick W model 
vibromotorlar verimli bir 
sınıflandırma ve malzemenin 
elekten efektif taşınması 
için optimum lineer 
hareket sağlamaktadır

Panel Destek 
Koruyucu

Değiştirilebilir panel 
destek konstrüksiyonu 

ve PU koruyucuları

Elek Üstü
Çift çıkışlı elek üstü 
toplama haznesinde 
gerektiğinde opsiyonel su 
bağlantısı ve/veya küçük 
titreştiricilerle malzeme 
efektif şekilde taşınabilir

Panel Gerdirme Sistemi
Patentli Önden Geriye 
(Front-To-Back) gerdirme 
sistemi kolay işletme ve 
çok hızlı panel değişimi 
sağlamaktadır

Elek Altı
Tek çıkışlı elek altı 

toplama haznesi efektif 
ince malzeme boşaltımı 

sağlamaktadır

Elek Katları 
Maksimum 8 katlı 

kompakt paralel 
yapıdaki elek tasarımı 
katlar arasında geniş 

erişim alanı sağlar
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DEĞERLENDIRME

Sendikalar, işçilerin veya işveren-
lerin kazanç, toplumsal ve kültü-
rel konular yönünden çıkarlarını 
korumak, yeni haklar sağlamak 

ve onları geliştirmek amacıyla, yasalar uyarınca kurdukları si-
vil toplum kuruluşlarıdır. 4857 sayılı iş kanununa tabi işçiler ile 
işveren sendikalarının mevzuatı, 6356 sayılı “Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nca yürütülmektedir.

Sendikalar, Anayasamızın, 51.maddenin ilk fıkrasında "çalışan-
lar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, 
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme 
haklarına sahiptir" şeklinde yer almaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıtları esas alın-
dığında, Ocak 2020’de Türkiye’deki kayıtlı toplam işçi sayısı 
13.856.801’dir. Bunun sadece 1.917.893’ü sendikalı olup, top-
lamın %13,84’üne karşılık gelmektedir. Madencilik sektöründe 
bu oran %21,17’dir.

2020 Ocak ayında “Madencilik ve Taşocaklarında” ise ka-
yıtlı olarak 177.732 işçi çalışmaktadır. Bu rakam, Temmuz 
2018’de 206.273 idi. Bunun %21,17’sini teşkil eden 37.624’ü 
sendikalıdır. Bu iş kolunda 8 sendika olup, bunun 2’si (Türk 
Maden-İş, Genel Maden İş) sendikalı işçilerin %96’sını temsil 
etmektedir. Maden işkolundaki sendikalı işçilerin %73,73’ü 
(27.739 üye - Ocak 2020) Türk Maden-İş’e (Türkiye Maden 
İşçileri Sendikası) üyedir. Özel sektör maden işletmeleri işçi-
lerinin çoğu bu sendikaya bağlıdır. İkinci sendika Genel Ma-
den-İş (Türkiye Genel Maden İşçileri Sendikası) olup, Türk-İş’ 
e bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Üyeleri, maden işko-
lundaki sendikalı işçilerin 8.336 üyesi ile %22,16’sını teşkil 
etmektedir (Ocak 2020). TTK, MTA ve Hattat işletmelerinde 
örgütlü durumdadır.

Yasalar, işçilerin yanında işverenlere de sendikalaşma hakkı ver-
mektedir. Gelişmekte olan ülkelerde işveren sendikalarının ku-
rulması ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlı bir şekilde 
gündeme gelmiştir. Bunun sebebi, işverenlerin, bağımsız hareket 
etmek istemeleri, sayılarının sınırlı olması, işverenlerin ekonomik 
sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuş başka mesleki örgütlerinin 
varlığıdır. İşveren sendikaları tabanda işkolu, üst düzeyde birlik, 
federasyon veya konfederasyon şeklinde örgütlenmektedirler. 

Tarihçe
Türkiye’de sendikacılık tarihi, 1871 yılında kurulan “Amele-
perver Cemiyetine”, sendika olarak gizlice 1845 yılında ku-

Halim Demirkan
Maden Y. Mühendisi

halim.demirkan@gmail.com

Türkiye Madenciliğinde 
Sendikalaşma-2

rulan “Amele-i Osmani Cemiyeti” ne kadar dayanmaktadır. 
Cumhuriyet döneminde ise, 1923-1946 yılları sendikacılık 
ile ilk temas olmasına rağmen sendikasızlık dönemi olarak 
anılmaktadır. 1946-60 dönemi, sendikacılığın geliştiği, grev-
li toplu pazarlık hakkının elde edildiği 1960-80 dönemi, 24 
Ocak istikrar programı ve 12 Eylül dönemi gibi iki tarihi ola-
yın gerçekleştiği, dolayısıyla sendikacılığa şekil veren yasal 
mevzuatın yeniden çizildiği 1980 sonrası olmak üzere dört 
dönemde incelenebilir. 

İşveren sendikaları ise işçi sendikalarına göre oldukça sonra 
ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde işveren sendikala-
rının kurulması ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlı bir 
şekilde gündeme gelmiştir. Bunun sebebi, işverenlerin, bağım-
sız hareket etmek istemeleri, sayılarının sınırlı olması, işveren-
lerin ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuş başka 
mesleki örgütlerinin varlığıdır. İşveren sendikaları tabanda 
işkolu, üst düzeyde birlik, federasyon veya konfederasyon şek-
linde örgütlenmektedirler. Türkiye’de ilk işveren sendikasının 
kurulması için 1961 yılını beklemek gerekmiştir. 

Maden sektörü sendikacılığı, işçi sendikası olarak Ereğli Kömür 
Havzası Maden İşçileri Derneği’nin 1947 yılında sendikalaşma-
sı ile oluşmuştur. Daha sonra 1958 yılında Türkiye Maden İşçi-
leri Sendikası’nın kurulması ile gelişmiştir. Maden sektöründe 
işveren sendikası kurulması için nedense ihtiyaç duyulmamış, 
Ekim 2018 de MASİS Maden Sanayii İşveren Sendikası’nın ku-
ruluşu ile ilk maden sektörü işveren sendikası kurulmuştur.

2012 tarihli 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu” ile işçi ve işveren sendikalarının mevzuatını oluşturmaktadır.

Mevzuat
4857 sayılı iş kanununa tabi işçiler ile bunların işverenlerini 
temsil eden işveren sendikalarının mevzuatı, 7.11.2012 tarih 
ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” ge-
reğince yürütülmektedir. İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle 
bu konu ile ilgili olarak daha önceden geçerli olan 7.5.1983 
tarihli 2821 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Toplu iş 
sözleşmesi, grev, lokavt, işçi, işveren sendikaları ile ilgili yasal 
düzenleme 6356 sayılı Kanuna göre yürütülmektedir. İş kolla-
rının belirlenmesinde, 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “İş Kolları Yönetme-
liği” geçerlidir.

“6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gere-
ğince”; iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına 
ilişkin istatistikler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Resmi 
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Gazete’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı Tebliği olarak yayınlanmaktadır. 2003 
yılında başlayan Tebliğ, 2010, 2011 ve 2012 yıl-
ları hariç düzenli olarak yayınlanmıştır.

Sendika mevzuatında, 6356 sayılı Kanunda hü-
küm bulunmayan durumlarda, 4721 sayılı Me-
deni Kanun ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri geçerlidir.

Türkiye’de İşçilerde Sendikalaşma
Türkiye’de Çalışma Bakanlığı kayıtları esas alın-
dığında, Ocak 2020’de kayıtlı toplam işçi sayısı 
13.856.801’dir. Bunun sadece 1.917.893’ü sen-
dikalı olup, toplamın %13,84’üne karşılık gel-
mektedir. 2003 Ocak ayından 2020 Ocak ayına 
kadar olan istatistiklere baktığımızda 2003 ile 
2009 arasında 4,7 milyondan, Ocak 2009’da 5,4 
milyona ulaşmış, aynı yıl Temmuz ayında 4,9 
milyona düşmüştür. Kayıtlı işçi sayısı, 2013’de 
10,9 milyon, 2018’de 14,1 milyona ulaşmış, 
2020 Ocak ayında da 13,9 milyona düşmüştür 
(*). 2009 temmuzda 4,9 milyon olan kayıtlı işçi 
sayısı, 2013 yılında 10,9 milyon ile karşımıza 
çıkmaktadır. Bundan sonra yıllara göre artan 
işçi sayısı, 2018 Temmuz ayında 14,1’e çıkmış, 
daha sonra düşüşe geçerek 2020 Ocak ayında 
13,9 olmuştur (Tablo1.1 ve 1.2.) (Şekil.1).

Şekil.1 Türkiye Sendikalı ve Toplam İşçi Sayısı

(*) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ocak ve temmuz aylarında yayınladığı “İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 
İstatistikleri Hakkında Tebliği” 2009-2012 yıllarında yayınlanmamıştır. Bu nedenle bu değerlendirmede bu yılların verileri yoktur.

Bunlar içindeki sendikalı işçi oranlarına baktığımızda ise şöyle 
bir manzara ile karşılaşmaktayız. Sendikalı işçi oranının 2003 
Ocak ayında %57,98 (2,7 milyon kişi), 2009 Temmuz ayında 
%58,05 (2,85 milyon kişi) olduğu görülmektedir. Yani kayıtlı iş-
çilerin yarısından çoğu sendikalıdır. 2003-2009 arasında Türkiye 
sendikalaşma oranı ortalama %58’dir. Bu oranın istatistiklerin 
tekrar tebliğle yayınlanmaya başladığı 2013’e geldiğimizde 
%9,21‘e (1 milyon kişi) gerilediği görülmüştür. Bu oran yıllara 
göre artmış ve 2020 Ocak ayında %13,84 (1,9 milyon kişi) olmuş-

Şekil.2-2003 Sendikalı Sendikasız İşçi Oranı                                                     Şekil.3-2009 Sendikalı Sendikasız İşçi Oranı

Şekil.4-2013 Sendikalı Sendikasız İşçi Oranı                                                     Şekil.5-2020 Sendikalı Sendikasız İşçi Oranı

tur. Yani sendikalı olmayan işçilerin oranı %86,16'dır 
(Şekil 2,3,4 ve 5).

Türkiye’de Maden ve Taş Ocakları İşko-
lunda Sendikalaşma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 31 Ocak 2020 
tarih ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6356 
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gere-
ğince; İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye 
Sayılarına İlişkin 2020 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında 
Tebliği”ne göre; Madencilik ve Taşocakları (03 numaralı) 
iş kolunda 177.732 işçi çalışmaktadır (Temmuz 2018’de 
206.273 idi). Bunun %21,17’sini teşkil eden 37.624’ü 
sendikalıdır. Bu iş kolunda resmi olarak 8 işçi sendika-
sı, bunların 7’si doğrudan maden işkolunda faaliyet 

göstermektedir. Diğeri ise işkolu yönetmeliğine göre maden iş 
kolunda sayılan NÜKLEER-İŞ (Nükleer Santrallerde ve Yardımcı İş 
Kollarında Çalışan İşçiler Sendikası)’dir. Bunların sadece 3’ü (Türk 
Maden İş, Genel Maden İş, Öz Maden İş) toplu iş sözleşmesi imza-
lamak yetkisine sahiptir (tablo 2.1. ve 2.2.) (Şekil.6 ve 7).

Türkiye’de maden sektöründe çalışan işçi sayısı, 2003 ocak ayın-
da 118.181 iken bu sayı Temmuz 2009 da 123.975‘e yükselmiştir. 
2013 yılında 186.698 olan maden sektörü kayıtlı işçi sayısı 2018 
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Şekil.6-Türkiye Maden Sektörü İşçi Sayısı

Şekil.7-Türkiye Sendikalı Maden İşçi Sayısı

Şekil.8-2003 Maden İşçilerinde Sendikalaşma                                        Şekil.9-2009 Maden İşçilerinde Sendikalaşma

Şekil.10-2013 Maden İşçilerinde Sendikalaşma                                      Şekil.11-2020 Maden İşçilerinde Sendikalaşma

Temmuz’unda 206.273 olmuş, 2020 Ocak ayında ise 
177.732’ye düşmüştür.

Maden sektöründe çalışan işçilerin sendikalı olanlara 
ait istatistiklere baktığımızda ise 2003 ocakta kayıtlı 
işçinin %76,12 oranı ile 89.965 işçinin sendikalı oldu-
ğu görülmektedir. Madencilik sektöründe sendikalı 
işçi oranı 2009 Ocak ayında %65,66 (90.815 işçi) idi. 
2003-2009 döneminde sendikalaşma oranı %67-76 
arasında gerçekleştiği görülmektedir. 2013’e geldi-
ğimizde bu oran %19,23’e düşmüş, sonra yükselişe 
geçerek 2018 Temmuz ayında ise %17,20 ve 2020 
Ocak ayında %21,17 (37.624 işçi) olmuştur (Şe-
kil.8,9,10 ve 11).

Maden İşçi Sendikaları
Maden işkolundaki sendikalı işçilerin %96’sının ku-
ruluş tarihi itibarı ile her ikisi de Türk-İş’e bağlı olan, 
Türk Maden-İş ve Genel Maden-İş üyesi olduğu 
görülmektedir. Bunların yıllara göre oranları aşa-
ğıdaki şekillerde görülmektedir (tablo.3.1. ve 3.2.) 
(Şekil.12,13,14 ve 15).

1)Türk Maden-İş (Türkiye Maden İşçileri Sendikası): 
Ocak 2020’de Maden işkolundaki sendikalı işçilerin 
%73,73’ü (27.739 üye) bu sendikaya kayıtlıdır. Sendi-
ka Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)’e 
bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu oran Ocak 
2003’te %60,63, 2009’un Ocak ayında %63,14, 2013 
Ocak ayında %67,42’ye yükselmiş ve Temmuz 2018 de 
ise yükselmeye devam ederek %75,3’e ulaşmış bulun-
maktadır. 3’ü kamu (TKİ, Etimaden, Eski Çeltek) olmak 
üzere 35 iş yerinde örgütlenmiş durumdadır. Özel 
sektör işletmelerinden bazıları şunlardır: Aydın Linyit, 
CEN-MA, Çayeli Bakır İşletmeleri, Çelikler, Dedeman, 
Erdemir, İmbat Madencilik, Koza Altın, KÜMAŞ, Park 
Teknik, Park Termik, Tümad, Tüprag, Türk Maadin.

2)Genel Maden-İş (Türkiye Genel Maden İşçileri 
Sendikası): Türk-İş’e bağlı olarak faaliyet gösteren 
sendikanın ilgili tebliğe göre Ocak 2020’deki üye işçi 
sayısı 8.336 olup, maden işkolundaki sendikalı işçilerin 
%22,16’sını teşkil etmektedir. Bu oran 2003’te %37,70 
iken, 2009 Ocak ayında %35,25 ile aynı seviyeyi ko-
rumuş, 2013 Ocak ayında %31,81’e, 2018 Temmuz 
ayında ise %22,38’e gerilemiştir. TTK, MTA ve Hattat 
işletmelerinde örgütlü durumdadır. Üyelerinin büyük 
çoğunluğunun TTK üyesi olması, sendikalaşma ora-
nını doğrudan etkilemektedir. TTK işçisinin nispeten 
fazla olduğu 2003 Ocak ayında, sendikalaşmış işçi 
içindeki oranı %37,7 iken, TTK işçisi azaldıkça bu oran 
düşerek, Ocak 2019’da 21,46 olmuştur.

3)Öz Maden-İş (Maden İşçileri Sendikası): Hak-İş 
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)’e bağlıdır.  
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Şekil.12-2003 Maden Sendikaları İşçisi                                                                 Şekil.13-2009 Maden Sendikaları İşçisi

Şekil.14-2013 Maden Sendikaları İşçisi                                                                 Şekil.15-2020 Maden Sendikaları İşçisi

Ocak 2020 tarihi itibarı ile 1.006 üyesi ile faaliyet gösterir. 
Maden işkolundaki sendikalı işçilerin %2,67’sini bünyesinde 
bulundurmaktadır. Öz Maden-İş, istatistiklere Ocak 2013’te 
97 işçi ile dördüncü sendika olarak (%0,27) girmiş olup, 2019 
Temmuz ayında 592 işçiye ulaşarak %1,67 lik orana sahip ol-
muştur.

4)Dev Maden-Sen (Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşlet-
me İşçileri Sendikası): DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu)’e bağlı olarak 323 üye işçisi (Ocak 2020) ile 
faaliyet göstermektedir. Üye işçilerinin maden iş kolundaki 
sendikalı işçiler içindeki oranı %0,86’dır. 2003’te 1.350 üyesi 
ile sendikalı işçilerin %1,67’sine sahipken, bu oran 2009 Tem-
muz ayında 1.429 işçi ile %1,74 ve Ocak 2013’te 178 işçi ile 
%0,5 ve Temmuz 2018’te 205 işçi ile %0,58’e düşmüştür. Sen-
dika tüm dönemlerde diğer iki ana sendika ile birlikte varlığını 
sürdürmüştür.

5)Tüm Maden-İş (Tüm Maden İşçileri Sendikası): Bağımsız 
sendikalardandır. İlgili tebliğe göre, Ocak 2020’de 13 üyesi var-
dır. Tüm Maden İş, istatistiklerde karşımıza Ocak 2017’de 9 işçi 
ile çıkmakta ve 2018 Temmuz ayında 11 işçi ile aynı seviyede 
kalmaktadır.

6)Nükleer-İş (Nükleer Santrallerde ve Yardımcı İş Kollarında 
Çalışan İşçiler Sendikası): Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan 
işçilerin kurduğu bir işçi sendikası olup, bağımsız bir sendikadır 
ve ilgili tebliğe göre 7 işçi ile Temmuz 2016 da kurulmuş, daha 
sonra Ocak 2020’e kadar 7 üyesi ile faaliyet göstermiştir. İşkolu 
listesinde 03 kodlu Madencilik ve Taşocakları listesinde bulun-
maktadır. 7 üye ile hala faal görülmektedir.

7)Bağımsız Maden-İş (Bağımsız Maden İşçileri Sen-
dikası): Bağımsız sendikalardan olup, oldukça yeni-
dir. İstatistiklerde ilk defa Temmuz 2018 tarihinde 8 
kayıtlı işçisi ile yer almıştır. Ocak 2020’deki üye sayısı 
149’dur.

8)Pak Maden-İş (Pak Maden İşçileri Sendikası): Sendi-
ka 2014 yılında aynı anda kurulan aynı isimle başlayan 
pek çok sendika ile birlikte kuruldu. Bakanlık istatis-
tiklerine Temmuz 2014’te 374 işçi ile girdi. Son olarak 
Ocak 2016’ta 407 işçisi ile görüldü. 15.7.2016 tarihinde 
667 Sayılı KHK ile kapatıldı.

9)Tüm Cevher-İş (Tüm Cevher Madencilik ve Taş 
Ocakları İşçileri Sendikası): Bu sendika hakkında fazla 
bilgi bulunamamıştır. Bakanlık istatistiklerinde Ocak 
2014’te 1 işçisi olduğu görülmektedir. Diğer yıllarda 
üye sayısı görülmemektedir. İstatistiklere 2014 yılında 
girmiş olup, halen görülmemektedir.

10) Öz Hak Maden-İş (Öz Hak Maden İşçileri Sendika-
sı): 2019 yılında kurulmuş olup, Temmuz 2019’da 14, 
2020 Ocak ayında 51 üyesi vardır.

İşveren Sendikası Amacı, Görev ve Faaliyetleri
İşveren Sendikalarının amacı, faaliyet gösterdiği iş kolun-
da, işverenleri sendika çatısı altında toplayarak, üyelerini 
temsil etmek, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çer-
çevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 
korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını 
sağlamak; sahip olduğu fonları vasıtasıyla üyelerinin iştigal 
konuları ile ilgili faaliyetlerini mevzuat ve ana tüzük hüküm-
leri çerçevesinde desteklemek; kurulmuş veya kurulacak olan 
sanayinin en iyi iş sağlığı ve güvenliği şartlarında daha ve-
rimli ve ahenkli çalışması için işkolunda adil bir ücret siste-
minin kurulmasına ve daha iyi bir çalışma ortamının gerçek-
leşmesine yardımcı olmak ve işçilere sürekli ve uzun vadeli 
refah ve sosyal güvence sağlayabilmek için ülke ekonomisini 
güçlendirici çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda toplu iş 
sözleşmesi, çerçeve sözleşme akdetmek, çalışma barışını 
kurmak, devam ettirmek ve bu amaçla Türkiye çapında faa-
liyette bulunmaktır.

Türkiye’de İşveren Sendikaları
Türkiye’de Ocak 2020 itibarı ile 68 adet işveren sendikası olup, 
bunlar iki konfederasyon bünyesinde ve bir konfederasyona 
bağlı olmayan bağımsız sendikalar olarak faaliyet göstermek-
tedirler. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 20 
Kasım 2019’da kurulmuş olan Tüm İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu (TİSKO) 5 üyeye sahiptir. 

TİSK, en büyük ve en güçlü işveren sendikalarını bünyesinde 
bulundurmaktadır. MESS (Metal Sanayicileri), KAMU-İŞ (Kamu 
İşletmeleri), PÜİS (Petrol Ürünleri) ve ÇEİS (Çimento Endüstrisi) 
bunlardandır.
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Türkiye’de (03 nolu) maden işkolunda tek işveren sendika-
sı olan MASİS Maden Sanayii İşverenleri Sendikası, Ekim 
2018’de kurulmuştur. Etimaden, MTA, TKİ ve TTK gibi maden-
cilik faaliyetinde bulunan kamu kurumları, TİSK bünyesindeki 
Kamu-İş’e bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Bağımsız olarak bir konfederasyona bağlı olmadan faaliyet 
gösteren 43 işveren sendikası vardır. Bunlar, nispeten küçük 
ölçekli sendikalardır. Bunlar içinde 7’şer adet gıda sanayi ve 
genel işler, 4 adet taşımacılık ve konaklama eğlence, 6 adet 
petrol, kimya, lastik, 4 adet inşaat işveren sendikası vardır. Sek-
törlerdeki dağınıklık göze çarpmaktadır.

Sonuç
Sendikalar, işçi ve işverenin karşılıklı olarak; kazanç, toplum-
sal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni 
haklar sağlamak ve onları geliştirmek amacıyla, yasalar uya-
rınca kurdukları sivil toplum kuruluşlarıdır. Buna göre de iş-
veren ile işçi arasında hak ve yükümlükler açısından denge 
kurulması için gerekli demokratik yapı işlevi görmektedir. 
Ne işçi sendikacılığı, genel algıda olduğu gibi sadece maa-
şa ve işverenden koparılacak maddi çıkarlara bağlıdır. Ne de 
işçinin yükümlülüklerini maksimum düzeyde tutup, haklarını 
minimize etmek; işveren sendikacılığının tek sorunudur. Artık 
sendikacılık ülke hatta dünye ekonomisi ve sosyal yapısının 
da dikkate alınarak, dünya ölçeğinde değerlerle yapılan çalış-
malar haline gelmiştir.

Örneğin, Avrupa Birliği’nin değerleri ile bakıldığında iş sağlığı 
ve güvenliği koşullarının gelişiminin sendikalaşma oranının ar-
tışı ile sağlanacağı beklentisi görülmektedir. 

Türkiye’de genel olarak işçilerde sendikalaşma oranı 1980’den 
2009’a kadar %60-70 seviyelerinde iken, 2013’ten sonra bu 
oran %9’a düşmüş, 2020’de %14 olarak gerçekleşmiştir. Ma-
den sektöründe ise sendikalaşma oranı 2009’a kadar %65-70 
arasında değişmişken, 2013 ‘te %18’e düşmüş, 2020 de ise %21 
olarak gelişim göstermiştir. Bu veriler ışığında 2009 öncesinde 
Türkiye’de sendikalaşma oranlarının yarıdan fazla olduğu fa-
kat 2013’te dramatik bir düşüşle karşılaşıldığı görülmektedir. 
2013’ten sonraki yıllarda gelişme gösterse de 2009 öncesi de-
ğerlere ulaşmamıştır.

Şekil.16-Türkiye İşveren Sendikaları

Burada dikkat çeken husus, madencilik sektöründeki sendi-
kalaşma oranının her dönemde Türkiye ortalamasının üstün-
de olduğudur. Günümüzde sendikalaşma da genel ortalama 
%13,84 iken, madencilikte bu oran %21,17’dir. Bunda maden-
cilikte kamunun ağırlıklı olduğu dönemde, kamunun sendika-
laşma konusundaki olumlu rolü büyük olmuştur. Daha sonra 
maden sektöründe kamu ağırlığını özel sektöre bıraktığında 
oran düşmüşse de genel ortalamaya göre yine yüksek kalmış-
tır. Bunun nedeni ise halen sendikalaşmanın yoğun olduğu 
firmaların ya kamudan özelleşmiş olan kurumlar olduğu ya da 
bir şekilde rödovans veya taşeron olarak kamuya bağlı olarak 
çalışan şirketler olduğu görülmektedir.

Türkiye’de sendikacılık faaliyetlerinin sadece maddi gelir ya 
da işçinin kişisel somut çıkarları değil, sosyal ve teknolojik 
konularda da gelişimiyle sektörün gelişeceği dolayısı ile de 
maden işçilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyiye 
gideceği beklenmelidir. Madencilik sektöründe birçok STK 
faaliyette iken, işçi sendikalarının gerek maden kanunu ge-
rekse İSG ve çevre mevzuatlarında pek sesleri çıkmamaktadır. 
Son günlerde madencilik hakkında toplumda oluşan yanlış 
algının düzeltilmesinde sendikaların da bir şeyler yapmasının 
zamanı gelmiş ve geçmektedir. İşveren ve işçiler aynı gemi-
dedirler.
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Tüm Dünyayı Etkileyen Covid-19 
Madenciliği de Vurdu

İlk kez 2019 Aralık ayında görülen ve 
kısa zamanda tüm dünyaya yayıla-
rak 11 Şubat tarihinde Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi (salgını) 

olarak ilan edilen ve Covid-19 olarak isimlendirilen koronavi-
rüs tüm dünyada gerek ekonomik gerekse sosyal olarak bir çok 
tahribat bırakmaya devam ediyor.

14 Nisan 2020 itibari ile dünya çapında 2 milyondan fazla in-
sanın efekte olmasına ve 120 binden fazla kişinin ise hayatını 
kaybetmesine neden olan ve şimdiden tarihteki en büyük sal-
gınlardan biri olarak anılan Covid-19 karşısında birçok ülke ola-
ğanüstü önlemler alarak halklarını korumaya çalışıyor. Bunun 
yanında birçok şirket salgınla mücadele kapsamında kendi ön-
lemlerini alarak salgınla mücadele çalışmaları yürütüyor. İnsan 
sağlığını korumak adına alınan tüm bu tedbirler aynı zamanda 
dünya genelindeki ekonomik unsurları ve endüstriyel faaliyet-
leri doğrudan etkilemekte ve yaşanması muhtemel bir küresel 
ekonomik durgunluk ihtimalini giderek güçlendirmektedir.

Dünyadaki tüm sektörler gibi madencilik sektörü de bu salgından 
üzerine düşen payı almaktadır. Moody’s tarafından yapılan araş-
tırmaya göre madencilik sektörü pandemiden ortalama hasar 
alan sektörler arasında yer alsa da aynı araştırmada madencilik 
ile direk ilişkili olan otomotiv, beyaz eşya, uluslararası taşımacı-
lık gibi sektörlerin ise salgından en yüksek derecede etkilenenler 
sektörler arasında yer alması, yan hasarlar ile birlikte bakıldığında 
henüz rakamsal olarak netlik sağlanamasa da madencilik sek-
törünün aldığı hasarın beklenenden büyük olabileceği tahmin 
edilmektedir. Moody’s in raporunda salgından olumlu etkilenme 
potansiyeli taşıyan sektörler arasında ise internet servis sağlayıcı-
ları, online satış siteleri ile beraber altın madenciliği de yer aldı. Bu 
açıdan güvenli liman olarak benimsenen altında fiyatların yüksel-
mesi raporda yer alan tahminleri daha anlamlı kılıyor. 

Oysaki salgının etkisinin hissedilmediği dönemlerde 2020 yılı-
nın maden endüstrisi için umut verici olacağı öngörülmektey-
di.  Dünyadaki en büyük 20 madencilik şirketini kapsayan bir 
araştırma madenciliğin geleceğine dair olumlu sinyaller ver-
miş, sermaye yatırımlarının 2019’da %12 büyüyerek 49,1 milyar 
dolara ulaşması toparlanma belirtisi olarak değerlendirilmişti.

2020 yılının başında ise tüm beklentiler bir anda tersine döndü 
ve madencilik endüstrisi kendini hiç beklenmeyen bir pozis-
yonda buldu. Madencilik endüstrisinin geldiği bu konumda ise 
COVID-19 salgını ve neticesinde getirilen küresel kısıtlamalar ön 
plana çıktı. Bu kısıtlamalar kapsamında şirketler bazı madencilik 
projelerinin yavaşlatılması ve hatta tamamen durdurulması gibi 
radikal önlemler almaları da yer aldı. Aynı zamanda ülkelerin sı-

nırlarını kapatması ile zaruri olmayan ithalat ve ihracat faaliyetle-
ri de durma noktasına geldi. Bu gelişmeler emtia fiyatlarında da 
olağandışı hareketlere neden olurken şirketlerin piyasa değerleri 
de yaşanan bu gelişmelerden olumsuz etkilendi. Dünyanın en 
büyük 50 madencilik şirketinin ilk çeyrek sonuçlarına göre top-
lam 282 milyar dolarlık kayıp yaşandığı kaydediliyor. Henüz salgı-
nın seyri kestirilemezken uzmanlar virüsün etkilerinin bir yıldan 
uzun bir süre dünya ekonomisini etkileyebileceğini dile getiriyor.

Salgından etkilenen ülkelerin başında vaka ve can kaybı sayısın-
da hızlı bir artış yaşanan ABD bulunuyor. Ülkede özellikle hali ha-
zırda sıkıntıları bulunan kömür madenciliği başta olmak üzere 
tüm madencilik sektörünün, yaşanan salgın nedeni ile ağır yara 
aldığı biliniyor. Enerji arzının yaklaşık %25’ini kömürden sağla-
yan, ülkede 50 bin kişiye istihdam oluşturan kömür madenciliği-
ni ayakta tutabilmek adına önlemler alan ABD’de Başkan Donald 
Trump Kongre ülkenin kömür endüstrisini oluşturan madencilik 
firmalarına yönelik salgından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların 
aşılması için kapsamlı bir mali paket açıkladı. Amacı şirketlerin ih-
tiyaç duydukları nakit akışını sağlamak olan bu paket salgından 
etkilenen sektörü ayakta tutmak ve minimum zararla bu süreci 
atlatmak için bir dizi önlem ve desteği kapsıyor. Açıklanan bu 
pakete rağmen ülkenin özellikle kömür madenciliği sektörünün 
zor günler geçireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Salgın etkisini 
göstermeden önce ABD’nin kömür üretiminde %15-20 düşüş 
öngören Moody’s teşviklere rağmen durumun önceki tahminle-
rinden daha da kötü olabileceği yönünde görüş bildirdi. 

Salgından etkilenen bir diğer büyük maden ülkesi, Kanada’da 
ticari faaliyetlere getirilen kısıtlamadan sonra Quebec’teki ma-
denlerin birçoğu durum değerlendirmesi yaparak birbiri ardına 
operasyonlarının yavaşlatma veya durdurma kararı aldıklarını 
açıkladı. Ülkedeki büyük maden üreticileri arasında yer alan El-
dorado Gold, Agnico Eagle, Iamgold, Hecla Quebec gibi Kanada 
Madenciler Derneği (KMD) üyesi şirketler ortak bir duyuru ile fa-
aliyetlerine 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara verdiklerini duyur-
dular ve gidişata göre aranın daha da uzatılabileceğini belirttiler. 
Büyük şirketlere ek olarak ülkedeki küçük ölçekli madenciler ve 
maden arama şirketleri de faaliyetlerini ya tamamen durdurdu 
ya da süreç netleşinceye kadar erteleme kararı aldı. Bunun yanın-
da Kanada Hükümeti her ölçekte işletme için %75 maaş desteği 
sağlayacağını açıkladı. KMD konu ile ilgili yayınladığı bildiride 
girişimi taktirle karşıladığını belirtirken maaş yardımının ülkede 
625 bin kişiye istihdam sağlayan madencilik sektörü için (Derne-
ğe göre Kanada’da çalışan her 30 kişiden biri madencilik sektö-
ründe çalışmaktadır.)  önemli bir destek olacağını vurguladı.

Yoğun madencilik faaliyetlerinin devam ettiği Afrika’daki madenci-
lik faaliyetleri de salgından büyük ölçüde etkilendi. Güney Afrika’da 
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ise ülkenin ve Dünyanın en büyük maden üreticilerin olan Siban-
ye-Stillwater, COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak için üç haftalık 
bir faaliyet durdurma kararı aldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Cyril Ra-
maphosa yaptığı açıklamada, yaşanan olağanüstü durumdan G. 
Afrika’daki birçok sektör gibi ülkenin en önemli sektörlerinden biri 
olan ve direk olarak 450.000 kişiye istihdam sağlayan madencilik 
sektörünün de etkileneceğini belirtti. Ayrıca dünyanın en büyük 
krom üreticisi olan ülkede yaşanan son gelişmeler neticesinde kü-
resel krom arzında boşluk doğabileceği belirtildi. Emtia danışman-
lığı veren CRU Group’a göre 2020’de küresel krom arzı 36 milyon 
ton olarak öngörülürken G. Afrika’nın tek başına bu üretimin 23 
milyonunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. Son gelişmeler ışığında 
ülkenin üretiminin yaklaşık 21 milyon tona gerileyebileceği, süreç 
devam ederse bu miktarın daha da düşebileceği tahmin ediliyor. 

Afrika kıtasında salgından etkilenen ülkeler arasında yer alan 
Burkina Faso’da Endeavor Mining, Houndé Madeni’nde bir 
işçisinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirlemesinin ar-
dından önlem amaçlı olarak ilgili işletmesini karantinaya aldı. 
Şirketten yapılan açıklamada salgının dünyaya yayılmasının ar-
dından belirli zamanlarda çalışanlarına test uygulandığı ancak, 
bu çalışanın daha önce enfekte olduğunun tespit edilmediği 
belirtildi. Bu gelişmelerin ardından şirket Burkina Faso ve Fildi-
şi Sahili’ndeki tesislerine gelen tüm çalışanlar veya yükleniciler 
için 14 günlük zorunlu bir karantina dönemi uygulama kararı 
aldı. Gana’da ise AngloGold Ashani’nin Obuasi Altın Madeni’n-
de bir vakanın pozitif çıkmasının ardından Gana’daki birçok 
madencilik şirketi önlemlerini artırdı ve gerekli olmayan tüm 
personelin evden çalışması konusunda uygulamalar başlattı.

Güney Amerika ülkesi Peru’da salgın karşısında olağan üstü hal 
ilan eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkenin Ulusal Maden, Petrol 
ve Enerji Birliği, üyesi olan 60 şirketin çoğunun ilan edilen olağan 
üstü hal nedeni ile çalışanlarının %75’ini işletmelerinden uzak-
laştırdığını aktardı. Ülkenin maden bakanı herhangi bir maden 
kazasına mahal vermemek adına madenlerin tamamen boşaltı-
lamayacağına dikkat çekerken atık depolama, asit süzdürme gibi 
özel hassasiyet gerektiren tesislerle ilgilenmeleri için mümkün 
olan minimum çalışanın maden sahalarında kalmaya devam ede-
ceğini aktardı. Peru Hükümeti ayrıca tüm maden şirketlerinden 
akşam saat 6’da ellerinde olacak şekilde günlük rapor vermelerini 
talep etti. Bloomberg Intelligence analisti Andrew Cosgrove, in-
san sağlığını korumak adına önlemler alan, dünyanın önde ge-
len bakır üreticilerinden Peru ve Şili’nin bu önlemlerinin küresel 
bakır arzında önemli bir azalma yaşanmasına sebep olabileceğini 
vurguladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Şili’deki bakır 
madenlerinde yaşanan grevler arz zincirini etkilemiş ve bakır fi-
yatlarının olağandışı şekilde yükselmesine neden olmuştu.

Önemli maden ülkelerinden bir diğeri olan Avustralya’da ise daha 
farklı bir uygulama dikkat çekti. Geniş bir yüz ölçümüne sahip 
olan ülkede madenlerin yerleşim birimlerinden uzak olması dola-
yısı ile birçok şirket çalışanlarını işletmelere uçaklar vasıtası (FİFO) 
ile taşıyor. İşletmelerinde herhangi bir virüs bulgusuna rastlama-
yan Rio Tinto, BHP ve Fostescue gibi şirketler çalışanlarını mecbur 

olmadıkları sürece şehre inmemeleri ve kendilerini madenlerde 
ve kendilerine ayrılan konaklama alanlarında izole etmeleri için 
teşvik ediyor. Dünyanın en büyük dördüncü madencisi konu-
munda bulunan Fortescue yaptığı çalışmada madencilerin 4 haf-
ta sahada 2 hafta ise izinli olmalarının çalışan hareketliliğini %40 
azaltacağını ve bu durumun virüsün yayılım hızını önemli ölçüde 
azaltacağı bilgisini verdi. Bu önlemlerin en az 3 en fazla 6 ay sü-
receğini öngören şirketler çalışanlarından istedikleri şartların zor 
olduğunu kabul ederken geçirilen olağanüstü dönemde herkesin 
iyiliği için bu önlemlere uyulması gerektiğini vurguladılar.

Dünyada yaşanan bu süreçte küresel madencilik devleri Rio Tinto, 
BHP ve Newmont ve Glencore gibi şirketler koronavirüs kapsa-
mında kendi önlemlerini aldılar. Zorunlu olmayan tüm yatırımla-
rı askıya aldan Rio Tinto’nun Moğolistan’daki Oyu Olgoi projesi, 
hükümetin ilan ettiği kısıtlamalar sonrasında askıya alındı. Bunun 
yanında şirket hükümet kararları doğrultusunda G. Afrikada’ki ça-
lışmalarını da durdurma kararı aldı. Kanada’daki tesislerinde ise 
herhangi bir kısıtlama bulunmamasına rağmen minimum kapasi-
te ile çalıştırma kararı alan şirket seyahat kısıtlamaları, sosyal me-
safe ve kişisel hijyen kontrolü ve çalışanlarına sunduğu psikolojik 
ve fiziksel destek gibi uygulamalarla çalışanlarının sağlığının en 
yüksek öncelikli olduğunu gösterdi. Şirket ayrıca faaliyet göster-
dikleri ülkelerin kararları ve birlikte çalıştıkları sağlık uzmanlarının 
yönlendirmesi ile ek önlemler uygulayabileceklerini açıkladı.

Bir çalışanın testinin pozitif çıkmasının ardından Londra’daki 
ofisini kapatan Küresel madencilik şirketlerinden Glencore, 
G. Afrika, Kanada ve Kolombiya’da bulunan maden işletmele-
rinde faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu. Bunun yanında 
büyük ölçekli operasyonlarında henüz virüsle ilgili bir bulguya 
rastlanmadığını aktaran şirket buralarda işletmeye devam edil-
diğini belirtti. Maden sahalarının dışında, Glencore örneğinde 
olduğu gibi birçok şirketin koronavirüs endişeleri nedeniyle 
ofislerini kapatarak evden çalışmaya başlamaları dikkat çekti. 

Yakın tarihte Goldcorp ile birleşerek dünyanın en büyük altın 
üreticisi ünvanını kazanan Newmont’da salgınla mücadele 
amacı ile dört işletmesini bakım çalışmasına alarak faaliyetleri-
ni durdurdu. Diğer işletmelerinde ise üretim kapasitesini azal-
tarak hastalığa daha yatkın toplulukları korumaya yönelik ön-
lemler aldığını kaydeden şirket çalışanlarına konu ile ilgili bilgi 
verilerek bilinçlendirildiğini ve işletmelerinde kişisel hijyen için 
gerekli ürünlerin tedarikini güvence altına aldıklarını aktardı. 

Dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi olan Barrick Gold ise sal-
gınla mücadele çalışmaları kapsamında dünyanın her yerindeki 
işletme ve ofislerinde daha önceden hazırlamış olduğu acil du-
rum planını devreye aldığını duyurdu. Bu plan kapsamında zo-
runlu olmayan tüm seyahatleri durduran şirket aynı zamanda 
zaruri olmayan tüm projelerin de askıya alındığını aktardı. De-
vam eden projelerde ise enfeksiyon riskini minimuma indire-
cek önlemlerin alındığı şirket tarafından yapılan açıklamada yer 
aldı. Gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarını sıklıkla 
güncellediklerini dile getiren Barrick Gold, önemli emtialarda 
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gerekli stokları bulunduğunu en az 3 ay boyunca önceden alı-
nan siparişleri karşılayabileceklerini vurguladı. Şirket Afrika’da 
yer alan işletmelerinde Ebola ile karşılaşmalarından ötürü böyle 
bir senaryoya hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Ülkemizde de faaliyetlerini sürdüren Kanadalı Alamos Gold’da 
Meksika’da bulunan Mulatos işletmesinde faaliyetleri durdur-
duğunu açıkladı. Şirket daha önce Island Gold işletmesinde de 
faaliyetleri durdurduğunu aktarmıştı. Şirket gerekirse yetkililerin 
önderliğinde aldıkları tedbirleri sıkılaştırabileceklerini belirtti.

Görüleceği üzere dünyadaki birçok madencilik şirketi gerek 
hükümet kısıtlamaları kapsamında gerekse kendi inisiyatifleri 
ile madencilik sahalarında faaliyetlerini yavaşlatmış veya ta-
mamen durdurmuş durumda bulunuyor. Alınan önlemlerin 
yanında birçok madenci sosyal sorumluluk bilinci ile küresel 
veya yerel ölçekte yardımlar gerçekleştirerek salgın ile müca-
deleye destek veriyorlar. Gerçekleştirilen yardımlar arasında 
yerel ölçekte sağlık malzemeleri tedariklerinden, yerel esnafı 
destek paketlerine, uzaktan eğitim desteğinden dezenfektan 
üretimine kadar farklı içerikli başlıklar bulunuyor. 

Tüm dünyayı etkileyen pandemik ile mücadele çalışmalarına 
destek sağlayan şirketler arasında bulunan dünyanın en büyük 
altın madencisi Newmont daha önce bölgesel olarak yaptığı 
yardımlara ek olarak yerel yönetimler ve Covid-19 ile mücade-
le eden sağlık sektörü çalışanları için 20 milyon dolarlık ek bir 
yardım fonu oluşturdu. Bu fonun yerel hükümetler, sağlık ku-
ruluşları ve sivil toplum örgütleri ile koordineli olarak öncelikli 
ihtiyaçları karşılamak için kullanılacağı kaydedildi. 

Salgınla mücadele kapsamında yardım yapan şirketlerden bir diğe-
ri ise BHP oldu. Şirket faaliyet gösterdiği Şili’de salgının yayılmasını 
önlemek amacı ile Catholic University’nin Tıp Fakültesi ile koordine-
li olarak ülkede hastalık için yapılan test miktarını arttırmak amacı 
ile 8 milyon dolar değerinde bir program başlattığını açıkladı. Test 
kapasitesini arttırmak için ilk etapta 24 saatte sonuç veren 150.000 
test kiti, numuneler için 10 ayrı birim ve bunların yer alacağı çadırlar 
tedarik edilecek. Şirket aynı zamanda laboratuvarların test kapasi-
tesini arttırmak için yeni analiz ekipmanlarını da finanse edecek.

Dünyanın önde gelen madencilerinden Rio Tinto ise salgınla 
mücadele kapsamında küresel ölçekte bir finansman sağlaya-
cağını duyurdu. Şirket, yaklaşık 15 milyon ABD doları değerin-
deki yardımın sağlık çalışanları için maske ve koruyucu ekip-
man tedarikinde, ulusal ve yerel toplulukların desteklenmesi 
amacıyla, hastaneler ve ulusal ajanslara yardım olarak, solu-
num cihazı tedarikinde ve uzaktan eğitimin zorunluluk haline 
geldiği bu günlerde eğitim sektörünü desteklemek için harca-
nacağını açıkladı. Ayrıca şirketin çeşitli işletmelerinde dezen-
fektan üretimi gerçekleştireceği de açıklamada yer aldı.

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi Vale, virüsün ülkesi 
Brezilya’ya yayılmasını azaltmak için Çin’den 5 milyon hızlı test 
kiti satın aldı. Vale aynı zamanda yaklaşık 1,5 milyon dolarlık 

termal kamera siparişi verdiğini işletme, liman, ofis ve faaliyet 
gösterdiği bölgelerde bir tarama ağı kurarak virüsün yayılma-
sını önlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştireceğini açıkladı. 

Tüm dünyada yaşanan olan salgının tüm sektörleri etkilediği gö-
rülmektedir. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacı ile ön-
lem paketleri, teşvikler ve destek fonları açıklansa da dünyadaki en 
önemli emtia tedarikçisi olan Çin’de yaşanan ekonomik durgunlu-
ğun diğer ülkeleri de etkileyeceği öngörülmekte, en olumlu senar-
yoda dahi 2020’de tahminlerin altında madencilik yatırımı yapıl-
ması ve sektörde ciddi bir durgunluk yaşanması beklenmektedir. 
Sektörel durgunluğa küresel resesyon ihtimalinin de eklenmesi 
tabloyu sadece daha kötü hale getirmektedir. Önlem amacı ile şu 
ana kadar gerek FED gerekse ECB tarafından açıklanan büyük öl-
çekli destek paketlerinin piyasalarda sadece sınırlı bir toparlanma 
yaşanmasına neden olması endişeleri daha da arttırmaktadır. 

İnşaat, beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere sanayi kolla-
rında kullanılan metal piyasaları küresel krizden bu yana en kötü 
dönemlerinden birini yaşarken uzmanlar madencilik ürünlerin-
de yaşanan arzın giderek derinleşeceğini, madencilik sektörü ile 
ilişkili diğer sanayi alanlarında ise yaşanan krize bağlı olarak ta-
lepte de önemli düşüşler yaşanacağını öngörüyor. Birçok şirket 
haklı olarak 2020 yılı görünümleri hakkında çekingen davranı-
yor. İçinde bulunduğumuz dönemde yayınlanan 2020 öngörü-
lerinin, salgının gerçek etkileri netleşene kadar tahmin merte-
besinde kalacağı belirtilirken virüsün giderek yayılma eğilimi 
göstermesi ve önümüzdeki sürecin kestirilememesi şirketlerin 
yatırım ve hedeflerini giderek daha belirsiz hale getiriyor. 

Tüm bu gelişmelere rağmen virüsün ilk göründüğü yer olan 
Çin’de vaka sayısının düşmesi ve hükümetin açıklamalarına 
göre hayatın yavaş yavaş normal seyrine dönmesi ile ülkenin 
imalat ve inşaat sektörlerinin de kademeli olarak faaliyete ge-
çeceğine dair beklenti piyasalara bir nebze umut veriyor. 
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Covid-19 Pandemisi Sebebiyle 
Emtia Fiyatlarında Önemli 
Düşüşler Yaşanıyor

DEĞERLENDIRME

Covid-19 (koronavirüs) pandemisi 
dünyayı bir krize sürüklerken piyasa-
larda da önemli problemlere sebep 
oldu. Özellikle metal piyasasının en 

büyük alıcılarından birisi olan Çin’in yaşadığı kriz, ekonomik 
anlamda tüm dünyayı da etkisi altına aldı. 

Bu süreçte demir, demir dışı ve değerli metallerin fiyatlarında 
önemli değişimler yaşanırken altın her ne kadar fiyatında dal-
galanma yaşasa da tarih boyunca olduğu gibi yine yatırımcı-
ların güvenli limanı olmayı sürdürdü. Bu süreçte bakır fiyatları 
dört yılın en düşük seviyelerinde yer alırken 2020 yılının başın-
dan bu yana %22’e varan bir düşüş yaşadı. Bu süreçte alümin-
yum, çinko, nikel, kurşun ve kalay fiyatları da bakırı takip etti.

Bakır fiyatları, Covid-19 pandemisinin artık sadece Çin ile ilgili bir 
sorun olmadığını ve küresel bir talep şoku olduğunu gösterirken 
Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören üç ay vadeli bakır 
kontratları 2 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 4.787 dolar/tona geriledi.

Goldman Sachs tarafından yapılan analize göre ise bakır arzının 
bu yıl talebi 260 bin ton aşacağı öngörülürken bankanın bir ön-
ceki tahminini ise talebin arzı 140 bin ton geçeceği yönündey-
di. Bu süreçle birlikte LME tarafından onaylı bakır depolarındaki 
stoklar da yaklaşık %30 yükselirken özellikle Güney Kore ve Tay-
van başta olmak üzere stoklarda bekleyen bakırın Nisan ayı başı 
itibariyle 220 bin tona yükseldiği açıklandı.

Nisan ayının ilk haftası itibarıyla alüminyum fiyatları 2020 yılı 
başına göre %17, çinko fiyatları %19, nikel fiyatları %20, kurşun 
fiyatları %11 ve kalay fiyatları da %15 düşüş kaydetti. Piyasalar-

daki likidite sıkıntısı LME’de de satış baskısı yaratırken Reuters 
tarafından yapılan analize göre satış baskısının büyük bölümü-
nün Çin’den geldiği aktarıldı. 

Ayrıca bu süreçte platin, paladyum ve gümüş fiyatlarında da 
önemli düşüşler yaşanırken söz konusu düşüşte bu emtiaların 
en çok üretildiği ve tüketildiği ülkelerde koronavirüs pandemi-
si nedeniyle arz ve talep yönlü şokların yaşanması etkili oldu.

Dünyada önemli endüstrilerde kullanılan özellikle de medikal 
sektöründe yoğunlukla kullanılan platin, böylesi bir süreçte 
Mart ayı içerisinde %20'ye yakın değer kaybetti. Salgını önle-
me konusunda İngiltere ve ABD’nin mesafe kaydedememesi, 
Çin'de üretim kaybı yaşanması, ABD'de açıklanan teşvik pa-
ketleri ve ülke merkez bankası Fed'in aldığı önlemlerin panik 
havasını artırması, bu emtiada yaşanan düşüşün en önemli 
nedenleri olarak öne çıktı.

Nisan ayı başında fiyatı yüzde %6 civarı düşüş kaydeden palad-
yum ise önemli birçok endüstriyel alanda kullanılıyor. Rusya ve 
Güney Afrika dünyanın en büyük paladyum üreticileri iken, tüke-
timin en yoğun olduğu ülkeler ise ABD ve Çin olarak öne çıkıyor. 
Söz konusu ülkelerde yaşanan gelişmeler nedeniyle paladyumun 
fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık %15 oranında düşüş gösterdi.

Endüstride birçok alanda kullanılan özellikle elektrik-elektronik 
sektöründe yoğun kullanıma sahip gümüşün en fazla üretildiği 
ülkeler arasında Çin, Meksika ve Peru bulunurken tüketim konu-
sunda ise ABD, Hindistan ve İngiltere öne çıkıyor. Ancak bu ül-
kelerde yaşanan olağan üstü koşullar sebebiyle gümüşün onsu 
Nisan ayı başında yaklaşık %15 azalarak önemli bir düşüş yaşadı. 

Volkan Okyay
Maden Mühendisi 

Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@mayeb.com.tr
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Dünyayı etkisi altına alan bu olumsuz sürecin ardından birçok ana-
liz firması ve uzman emtialar konusunda yorumlar yaparken bun-
lardan bir tanesi de Fitch Ratings oldu. Fitch Ratings, Nisan ayının 
başında emtialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hızla yayılmak-
ta olan Covid-19’un kısa dönem küresel ekonomik görünümünü 
olumsuz etkilediğini, emtia talebini de zayıflattığını duyurdu.

Dünya genelinde uygulanan karantina uygulamalarının ekono-
mik faaliyetlerde düşüşe yol açtığını ve emtia fiyatlarıyla ilgili 
beklentileri azalttığını belirtilen Fitch Ratings, küresel ekono-
minin bu yıl geçen yıla göre %1,9 oranında daralmasının, bakır 
talebinin de %6 düşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Açıklamada düşük otomotiv üretimi ve inşaat sektöründeki 
zayıflık nedeniyle alüminyum piyasalarında da arz fazlası olu-
şacağına dikkat çekilirken, zayıf enerji maliyetleri ve yerel para 
birimlerindeki değer kaybının alüminyum fiyatlarına kısa dö-
nemde baskı oluşturacağının altı çizildi.

Buna göre, bu yıl için alüminyum fiyat öngörüsü ton başına 
1.680 dolardan 1.560 dolara, çinko fiyat öngörüsü de ton başı-
na 2.000 dolardan 1.900 dolara, ton başına bakır fiyat tahmini 
ise 5.700 dolardan 5.300 dolara çekilirken, nikel fiyat beklentisi 
de 12.500 dolardan 11.500 dolara çekildi.

Güvenli Liman Altın
Covid-19 salgını sonrası yatırımcılar, ülkelerde yaşanan eko-
nomik çalkantılar sebebiyle diğer yatırım enstrümanları yerine 
güvenli liman altını tercih etmeye başlarken bu tercih sonu-
cunda da altın fiyatları yüksek seyretmeye devam etti. 

Wall Street bankaları, virüs salgınının küresel ekonomiyi önümüz-
deki iki yıllık dönemde Japonya'nın bir yıllık üretimine denk gelen 
5 trilyon dolar kadar eritebileceğini kaydederlerken yatırımcılar 
altın destekli borsa fonlarına (ETF) gitmeye devam ediyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili olarak Standard Chartered Bank değerli me-
taller analisti Suki Cooper, "Taktiksel pozisyon alma yavaşlarken, 
altın ETF'lerindeki varlıklar yeni zirvelere tırmanıyor ve perakende 
yatırımcı talebi üç yıl süren durgun ilginin ardından artıyor. Daha 
önce görülmemiş büyüklükteki mali ve parasal teşvikler dikkate alın-
dığında, altına yönelik olumlu görüşümüz sürüyor. Altının reel faiz-
leri izlemeye devam etmesi ile birlikte fiyatlar ikinci çeyrekte 1.725 
dolara çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan ise konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, "Altına yönelik büyük resim, istikrarlı yukarı 
trendin sürdüğünü gösteriyor. Altın ile portföy çeşitlendirmesi ya-
pan yatırımcıların ilgisi muhtemelen devam edecek.” ifadelerini 
kullandı.

Maden Üretimlerinde Son Durumlar
Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada maden üretimi ko-
nusunda da çok ciddi düşüşler yaşanırken bir maden ülkesi olan 
Kanada virüs nedeniyle sıkıntı yaşayan ülkelerin başında geliyor. 

Yaşanan süreçte Kanada Quebec’te faaliyet gösteren maden-
lerin birçoğu durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Mart 
başı itibarıyla birbiri ardına operasyonlarının azalacağını açık-
larlarken bölgenin iki büyük madeni (Rouyn-Noranda ve Éléo-
nore Madenleri) Mart ayı ortasında faaliyetlerini askıya aldıkla-
rını duyurdu. Bu gelişmelerden hemen sonra Malartik Maden 
İşletmesi de faaliyetlerini durdurduğuna yönelik açıklamalar 
yaparken Eldorado Gold, Agnico Eagle, Iamgold ve Hecla Que-
bec gibi şirketlerde ortak bir duyuru ile faaliyetlerine 13 Nisan 
2020 tarihine kadar ara verdiklerini açıkladılar. Yetkililerin ver-
diği bilgiye göre salgının hala kontrol altına alınamamış olma-
sı sebebiyle işletmelerin faaliyete geçme sürelerinin bir süre 
daha uzatılabileceği belirtiliyor.

Dünyadaki önemli maden ülkelerinden birisi olan Güney Afri-
ka’da da Kanada’daki gibi bir süreç yaşanıyor. Güney Afrika ve 
dünyanın en büyük platin grubu şirketlerinden birisi olan ve 
uzun zamandır, Londra Metal Borsası (LME) aracılığı ile dünyada-
ki altın, platin ve paladyum fiyatlarını kontrol eden Sibanye-Stil-
lwater, Covid-19’un yayılmasını yavaşlatmak için üç haftalık bir 
‘kilitlenme’ye gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre şirket 
virüsün etkisi ile artık kendi madenlerinin sabit maliyetlerini ve 
kar marjlarını kontrol etmek durumu ile karşı karşıya kaldı. 

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa 23 Mart tarihin-
de yaptığı açıklamada ise yaşanan bu durumun ilk etapta 16 
Nisan’a kadar süreceğini ve bu durumda Güney Afrika’da bir-
çok işletme gibi ülkenin en önemli sektörlerinden madencilik 
firmalarının da etkileneceğini belirtti. 2019 rakamlarına göre 
Güney Afrika’da madencilik sektörü 450 bin kişiyi istihdam et-
mekte ve yine Güney Afrika madencilik sanayine bağlı çalışan 
çok sayıda tedarik ve hizmet işini de desteklemektedir. 

Sadece önemli maden ülkeleri değil, dünyanın üretim yapılan 
hemen hemen tüm madenlerinde olağanüstü hal prosedürü 
işlerken, bazılarında ise üretim tamamen durmuş durumda. Bu 
süreçte özellikle medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu ham-
maddeyi üretme konusunda işletmelere ihtiyaç duyulurken 
geçmişte yapılan üretimlerin ve depolarda bekleyen hammad-
delerin tüketildiği biliniyor. İlerleyen süreçte salgının kontrol 
altına alınması ile birlikte üretimlerin tekrar başlaması ve fiyat-
ların tekrar normal seviyelere hatta 2020 yılı başındaki rakam-
ların üstüne çıkması da beklenebilir. 
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SÖYLEŞI

MDD Başkanı Topaloğlu: “İnsan ve 
Çevreyi Merkeze Koyan Bir Anlayışla 
Daha Çok Çalışmayı Hedefliyoruz”

Madenciler Dayanışma Derneği (MDD) Başkanı Murat Topaloğlu ile 
derneğin amacı, yapısı, hedefleri ve ülkemiz madencilik sektörünün son 

durumu hakkında konuşma fırsatı bulduk.

Madenciler Dayanışma Derneği’nin ku-
ruluş amacı hakkında bilgiler vererek 
söyleşimize başlayan Topaloğlu, gerek 
yer altı gerekse de yer üstü doğal kay-
nakları bakımından son derece zengin 
olan ülkemizin, bu kaynakların ekonomi-

ye kazandırılması noktasında henüz arzu edilen seviyede olmadı-
ğını ifade etti. Dernek olarak maden kaynaklarına öncelik veren, bu 
kaynakları güvenli, verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üreten 
ve kullanan; uluslararası ölçekte teknoloji geliştirebilen bir Türkiye 
görmeyi amaçladıklarını belirten Topaloğlu, ülkemiz ekonomisine 
ve istihdamına çok önemli katkılar koyan değerli maden işletme-
cilerinin ve çalışanlarının sorunlarını çok iyi bildiklerini, sektörün 
üretime, istihdama ve ihracata yönelik parlak çalışmalarının artarak 
sürmesini arzu ettiklerini söyledi. Bu nedenle, MDD olarak maden-
cilerin ve ülkemiz madenciliğinin sorunlarına çözümler üreterek, 
sürdürülebilir bir değişim sağlama noktasında sektörün gelişimi-
ne katkı koymayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Topaloğlu, 
dayatan değil, çözüm sunan yapıları inşa etme arzusu içerisinde 
olduklarının altını çizdi.

Bu bağlamda MDD’nin amaçlarını sıralayan Topaloğlu, “Ma-
dencilik sektöründe çalışan tüm mühendis, yerbilimci, yönetici ve 
girişimcileri bir araya getirmek, madencilik sektörünün etkinleşti-
rilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar ya-
pan kişi ve kuruluşlara destekler vermek, madencilik sektöründe 
insan kaynağının yetkinliğini artırmak, madencilik faaliyetleri ile 

ilgili tüm bilimsel disiplinlere ait yenilikleri üyelerine ve sektöre ak-
tarmak, madencilik sektörüne dair sorunları belirlemek, öneriler 
geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek bu so-
runların çözüme kavuşması yolunda çalışmalar yapmak, maden-
cilik faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun yü-
rütülmesini sağlamak veya bahse konu faaliyetleri akredite eden 
bir yapı haline gelebilmek, dernek üyelerinin madencilik faaliyet-
leri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki başvuru ve ta-
leplerine yardımcı olmak, dernek üyelerini ilgilendiren konularda 
dernek amaçlarına uygun girişimlerde bulunmak, üyelerinin hak 
ve menfaatlerini korumak üzere madencilik sektörü ve ilgili konu-
larda davalı ve davacı sıfatı ile T.C. Mahkemelerinde taraf olmak, 
davalara katılmak, davalı ve davacı durumundaki üyelerine yar-
dımcı olmak, hukuksal destek sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Ülkemiz madencilik sektörünün güncel durumu hakkında da 
düşüncelerini aktaran Topaloğlu, “Bilindiği üzere sanayi üre-
timlerinin temel hammaddesi madenlerdir. Gelişmiş ülkeler, geli-
şimlerini borçlu oldukları ağır sanayi yerine katma değeri yüksek 
daha teknolojik sanayiye doğru bir geçiş içerisindedir. Bu sürecin 
olmazsa olmaz unsurları da tabi ki kıymetli madenler ve enerji 
hammaddeleridir. Ülke olarak gelişmiş ülkeler seviyesine hızlı bir 
şekilde çıkmak istiyorsak, madenlerimizi etkin bir şekilde kullan-
maktan başka bir yol bulunmamaktadır. Gayri safi milli hasıla ra-
kamlarımız içerisinde madencilik sektörünün oranı bilindiği üze-
re istenen seviyelerde değildir. Bu nedenle madencilik sektörünün 
geliştirilmesi ve katma değerinin arttırılması, ülkemiz açısından 
bir zorunluluk olarak görünmektedir.” şeklinde konuştu. 

Diğer taraftan madencilik; çevre, insan sağlığı, sürdürülebilir ya-
şam kriterleri özelinde değerlendirildiğinde ülkemizde ön yargılı 
bir bakış açısının olduğunu vurgulayan Topaloğlu, eleştirilmesi 
gereken madencilik faaliyetlerinin yanında maalesef ki çevre ve 
insana saygılı olarak sürdürülen örnek madencilik faaliyetlerinin 
bile eleştiri konusu olduğunu söyledi. Dernek olarak, madenci-
lerin çevreyi ve insan sağlığını önemsemeden faaliyet yürüttü-
ğü algısına kesinlikle karşı olduklarını belirten Topaloğlu, hatta 
çevrenin ve ormanların gelişimine sektör olarak en büyük katkıyı 
madencilerin verdiğinin altını çizdi. “Bunu çeşitli rakamlarla ve 
somut örneklerle de gösterebiliriz.” diyerek sözlerine devam eden 
Topaloğlu, “Madencilik amaçlı kesilen ağaçların yerine dikilen 
ağaçların fazlalığı ve düzenliliği ve hatta orman müdürlüklerine  Madenciler Dayanışma Derneği Başkanı Murat Topaloğlu
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verilen yüksek rakamlardaki orman ve ağaç bedelleri bu görüşümü-
zü oldukça açık bir şekilde ispatlamaktadır.” dedi. Dernek olarak 
çevre ve insanı merkeze koyan bir anlayışla ülkemiz için daha çok 
çalışmayı hedeflediklerini de belirten Topaloğlu, yanlış algıların 
giderilmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını da sözlerine ekledi. 

Ülkemiz madenciliğinin diğer bir gerçeğinin de projelendirme-
den, rehabilitasyona kadar madencilik faaliyetlerinin istenilen 
seviyede teknoloji kullanımı olmaksızın yapılması ve teknolojiyi 
kullanabilecek yetişmiş kalifiye personel eksikliği olduğunu vur-
gulayan Topaloğlu, “Her ne kadar sayısal olarak yeterli işgücü var 
görünse de nitelik olarak maalesef yeterlilik bulunmamaktadır.  Bu 
amaçla MDD, nitelikli mühendis ve kalifiye personel yetiştirilmesi 
amacıyla tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yaparak, çeşitli eğitim 
programlarının verilmesi ve konusunda uzman madenciler yetişti-
rilmesi doğrultusunda yoğun bir çaba sarf etmektedir.“ dedi.

Madencilik ekipmanlarının, teknolojinin etkin kullanımı nok-
tasında özendirilmesi, özellikle bu ekipmanların yerli üretimi 
konusunda desteklenmesinin gerektiğini ifade eden Topaloğ-
lu, emek ağırlıklı sektörden teknoloji ağırlıklı sektöre geçilmesi 
gerektiğinin önemine dikkat çekti. Diğer taraftan ülkemizde 
arzu edilen maden mevzuat yapısına da bir türlü ulaşılamadığı-
nı aktaran Topaloğlu, bu konuda önce madenciler olarak iğneyi 
kendimize batırarak değerlendirme yapabilmemiz gerektiğini 
kaydetti. Topaloğlu, ufak kişisel kazançlardan ziyade büyük res-
mi görerek devlet organlarının da bu doğrultuda yönlendiril-
mesini, madencilerin kendi içlerinde birlik olarak tüm sivil top-
lum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Özetle madencilik karşıtı yanlış bir algının ön planda olduğunu be-
lirten Topaloğlu, “Bilim ve teknolojinin yeterli kullanılmadığı bir ma-
dencilik yapısı içinde bulunmamızdan dolayı, ülke madenciliğimizin 
hakkettiği konumda olmadığını düşünmekteyiz. Bu konumu daha 
üst seviyelere taşımak için devlet/millet el ele iş birliği ve karşılıklı an-
layış içerisinde çalışmaya gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

MDD’nin iç yapısı ve yapılanması hakkında da bilgiler veren 
Topaloğlu, MDD’nin bir işveren, işçi veya mühendis derneği 
olmadığını, derneğin amacının sektörün tüm paydaşlarını, 
dernek amaç ve ilkeleri etrafında toplamak ve çalışmalar yürüt-
mek olduğunu dile getirdi. Bu nedenle, özel, tüzel veya kamu-
da madencilik konusunda çalışmış veya aktif olarak sektörde 
çalışan ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek 
ve tüzel kişinin derneğe üye olabileceğini aktaran Topaloğlu, 
derneğin geldiği noktada yüzlerce üyesi ile sektörde önemli 
bir buluşma noktası haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Derneğin teşkilinin kamu kurum çalışanları ağırlıklı olmak üze-
re, özel sektörle birlikte madencilik alanında faaliyet gösteren 
gerek kurumsal üyeler, gerekse işvereninden en alt çalışanına 
kadar tüm sektörü kapsayacak şekilde olduğunu ifade eden 
Topaloğlu, dernek olarak madencilik sektörünün tüm unsurla-
rına önyargısız yaklaşan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, maden-
cilik kuruluşları, işletmeler, kamu kurumları ve siyasi otorite ile 

kavga etmeden, sorunları karşılıklı ikna yöntemi ile çözmek 
için sektördeki tecrübelerden yararlanan ve yeniliklere fırsat 
sunan bir yapının kurulması için çalıştıklarına vurgu yaptı.

Dernek olarak sektörde yaşanan sorunların asıl çözümünün, ma-
dencilikle ilgili tüm tarafların güçlü bir işbirliği ve ortak iradesi 
ile mümkün olabileceğine inandıklarını da dile getiren Topaloğ-
lu, “Aynı zamanda, kamu ve özel sektör madenciliğini dengeli bir 
şekilde aynı potada buluşturarak; demokratik, katılımcı, güvenli, 
tabanın sesini her zaman dikkate alan, şeffaf, geleceğimizi şekillen-
direcek yeni projelerin üretildiği bir madencilik sektörü inşa etmeyi 
hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürmekteyiz.” dedi. 

Dernek olarak çalışmalarda artık sona gelinmiş olan Maden Kanu-
nu’ndaki değişikliklerle ilgili oluşturdukları çalışma grubu ile yeni 
bir Maden Kanunu taslağı hazırladıklarını da ifade eden Topaloğ-
lu, “Çalışmalarımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız 
Prof. Dr. Şeref Kalaycı’ya ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürümüz 
Cevat Genç’e sunduk. Kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve sektöre 
karşı özverili yaklaşımları nedeniyle en içten teşekkürlerimizi borç bil-
mekteyiz. Dernek olarak hazırlamış olduğumuz bu Kanun taslağının 
sektörün sesinin devletimizin üst kademelerine iletilmesi anlamında 
son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz.” şeklinde konuştu. 

MDD olarak madencilik faaliyetlerini, çevre düşmanı çalışmalar gibi 
gösterme gayreti içinde olan anlayışa karşı, madencilikten de çev-
reden de ödün vermeden faaliyetlerin yapılabileceğini anlatmanın 
ve göstermenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Topaloğlu, ön-
ceki yıllarda gerçekleştirdikleri, yoğun bir katılım ve ilginin olduğu 
‘Madencilik ve Çevre Mevzuatı Semineri’ gibi madencilik sektörü 
üzerindeki ön yargıyı kaldırmak adına; planlamalarını yaparak 
hazırlık çalışmalarına başladığımız bir çalıştayı yine düzenlemeyi 
planladıklarını, bu çalıştayı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona 
virüs (Covid-19) tehlikesini ortadan kaldırdıktan sonra 2020 yılı bit-
meden gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. 

Türk madencilik endüstrisinde faaliyet gösteren çalışanlara mes-
leki yetkinlik kazandırma amacı taşıdıklarını da belirten Topaloğ-
lu, “Dernek olarak bu konu önceliklerimizden olup, önceki yıllarda 
burada çok sayıda bilgilendirme eğitimleri ve paneller gerçekleştir-
dik. Güncel olarak AB ile iş birliği içerisinde hibe programları dâhilin-
de mesleki yeterliliği artırma yönünde proje hazırlıkları içerisindeyiz.

Ayrıca Mart ayı içerisinde ‘Crirsco ve Umrek’in Yapısı Hakkında Bilgi-
lendirme Eğitimi’ düzenlemek üzere bütün çalışmaları tamamlama-
mıza rağmen, korona virüs salgını nedeniyle bu eğitimi ileri bir tarihe 
ertelemek zorunda kaldık. İnşallah bu illetten bir an önce kurtulur ve 
amaçlarımız doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte 
daha azimli bir şekilde çalışmaya devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

Madencilik Türkiye Dergisi olarak sorduğumuz sorulara sami-
mi cevaplar aldığımız ve söyleşimizi noktalarken son sözlerini 
rica ettiğimiz Topaloğlu’nun ifadeleri şöyle oldu: “Madenciliğin 
girdisi teknoloji, insan ve sermayedir. Çıktıları ise daha müreffeh 
bir ülke, daha müreffeh insan ve daha yaşanabilir bir çevredir.”
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Üç Milletin Buluştuğu Ülke: 
Bosna Hersek

KÜRESEL FOKUS

Günümüzdeki yapısı ile genç olarak 
nitelendirilebilecek ülkelerden birisi 
olan Bosna-Hersek’in tarihi çok daha 
eskilere dayanmaktadır. Beş yüz yıl 
boyunca Osmanlı İmparatorluğu 
hâkimiyetinde varlığını sürdüren 

Bosna-Hersek, 1878 yılında Avusturya-Macaristan İmparator-
luğu’nun kontrolüne geçmiş Birinci Dünya Savaşı sonunda 
ise Yugoslavya adını alacak olan Sırp, Sloven ve Hırvatlardan 
oluşan imparatorluğa katılmıştır. 1945 yılında İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonra ermesi ile Doğu Bloğu’na katılan ve komü-
nizmi benimseyen Yugoslavya’da, Josip Broz Tito’nun 1980 
yılında ölmesi sonrası ülkenin ekonomik ve siyasi açıdan za-
yıflamasını fırsat bilen Bosna-Hersek, 1992 yılının Şubat ayın-
da bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı yılın Nisan ayında ABD 
ve diğer batılı ülkelerce tanınmıştır. Bosna Hersek’in Birleşmiş 
Milletlere yaptığı üyelik başvurusu ise 22 Mayıs 1992 tarihin-
de kabul edilmiştir. 

Ancak ülkenin bağımsızlığını ilan etme süreci bu kadar ko-
lay olmamıştır. Bosna-Hersek’in kararlarını tanımayan Sırplar, 
1992-1995 yılları arasında sürecek kanlı savaşı başlatmış ve Sır-
bistan’ı kurma hayalleri ile sistematik bir soykırım gerçekleştir-
miştir. Sırpların başta Saraybosna olmak üzere kuşatma altında 
tuttuğu şehirleri bombaladığı, keskin nişancı ateşi ile masum 
sivilleri öldürdüğü ve başta aydınlar olmak üzere seçilmiş ki-
şileri toplama kamplarında katlettiği bu dönemde 100 binin 
üzerinde Boşnak’ın yaşamını kaybettiği belirtilmektedir. 

Savaşın ilk aylarında askeri olmayan doğudaki pek çok Boş-
nak şehri, Sırpların saldırılarına direnç gösterememiştir. An-
cak şehri çeviren tepelerinde yardımıyla Srebrenitsa saldırıla-
ra karşı kendisini başarıyla savunmuştur. Sınırları korunabilir 
hale getirerek barış için görüşülebilir bir zemin yaratmayı he-
defleyen Birleşmiş Milletler 1993 yılında Srebrenitsa’nın da 
aralarında bulunduğu 6 yerleşim birimini “güvenli bölge” ilan 
etti. Ancak barış görüşmeleri istenildiği gibi ilerlemedi. Bunu 
takiben 1995 yılının Mayıs ayında Sırplar ülkenin başkenti olan 
Saraybosna’daki kuşatmayı şiddetlendirdi. NATO’nun Sırplara 
karşı hava saldırısı düzenlemesine misilleme olarak Sırplar 6 
güvenli bölgeyi bombalayarak 300 Birleşmiş Milletler askerini 
rehin aldı. Sırpların şehre yaklaşması üzerine, Srebrenitsa halkı 
güvenli bölge olması dolayısı ile şehre girilirken ellerinden alı-
nan silahların geri teslim edilmesini ve şehrin bizzat Boşnaklar 
tarafından savunulması yönündeki taleplerini ilettikleri hal-
de, Boşnaklar silahsız ve yalnız bırakılmıştır. Temmuz 1995‘te 
Sırp güçlerinin şehri hedef alması sonrası yaklaşık 25 bin Boş-
nak, Sırp tehdidinden kaçmak için şehri terk ederek bir başka 
güvenli bölge olan Potocari’ye ulaştı. Sırplar Srebrenitsa’ya 
geldiğinde kadın ve çocukları ayırldıktan sonra askerlik çağı-
na gelmiş olan erkekleri kurşuna dizerek öldürmüştür. İkinci 
Dünya Savaşı‘ndan sonra bilinen en büyük katliamlardan bi-
risi olan bu soykırımda 10 - 15 bin Boşnak’ın katledildiği iddia 
edilmektedir. Srebrenitsa Katliamı’nın ardından o güne kadar 
olaylara kayıtsız kalan Batı, kamuoyunda Sırplara karşı baskıla-
rı arttırmış ve 1995 yılı sonlarında yapılan Dayton Antlaşması 
ile savaş sona ermiştir.

Banovici Kömürlü Termik Santrali
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1995 yılında savaşın bitmesi amacı ile imzalanan Dayton Barış 
Antlaşması aynı zamanda ülkenin siyasi temellerini de atmış-
tır. Esas amacı savaşın bitirilmesi olan Dayton Barış Antlaşması 
ile ülkede yaşamakta olan tüm etnik unsurların memnun ka-
lacağı şartlar oluşturulmak istenmiştir. Bu amaçla hazırlanan 
Antlaşma, dünyanın en karmaşık siyasi sistemlerinden birisi 
olarak öngörülmekle birlikte, imzalanırken zaman içerisinde 
barış ortamında toplumlar arası normalleşme gerçekleştikçe 
ülkenin siyasi yapısının da reform edileceği ve daha işler bir 
hale dönüştürüleceği düşünülmüştü. Ancak, antlaşmanın im-
zalanmasının ardından geçen uzun süreye rağmen Bosna-Her-
sek siyasi sistemi halen dünyanın en karmaşık sistemi olarak 
durmakta ve gerçekleşemeyen reform çabaları neticesinde 
ülkenin yönetim sisteminde görülen birçok sorun güncelliğini 
korumaktadır.

Dayton Antlaşması neticesinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti, 
hemen hemen eşit yüzölçümüne sahip, Hırvat ve Müslü-
manlardan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu ile Sırplardan 
oluşan Sırp Cumhuriyeti gibi iki birime ayrılmıştır Bunlara ek 
olarak, Boşnak, Hırvat ve Sırp olmak üzere üç kurucu halk-
tan oluşan ve ayrı bir yönetimi bulunan uluslararası deneti-
me tabi Brcko bölgesi tarafların müşterek hâkimiyeti altında 
bulunmaktadır Devletin ve yürütme erkinin başı olan devlet 
başkanı, sekiz ayda bir ülkedeki üç toplumun temsilcileri ara-
sında el değiştirmektedir. Devlet başkanının yardımcılarının 
da diğer iki etnik unsurdan olması zorunluluğu bulunmakta-
dır. Örnek olarak devlet başkanı Boşnak ise yardımcılarının 
birinin Sırp diğerinin ise Hırvat asıllı olması zorunluluğu var-
dır. Üçlü devlet başkanlığı sisteminin üyeleri, dört yılda bir 
her toplum için ayrı ayrı düzenlenen seçimler çerçevesinde 
halkoyu ile seçilir. Adaylar iki dönem aday olmalarının ardın-
dan dört yıl süreyle aday olamazlar. Devlet başkanının başlı-
ca görev alanları dış ilişkiler ile ilgilenmektir. Devlet düzeyin-
de aynı zamanda bir Bakanlar Konseyi (hükümet) ve 2 meclis 
bulunmaktadır. Üyeleri sadece Boşnak, Sırp ve Hırvat olan 15 

sandalyeli Millet Meclisi’nin yanı sıra 42 sandalyeli Temsilci-
ler Meclisi, devlet düzeyindeki yasama organı olarak faaliyet 
göstermektedir.

Böylesi karmaşık siyasi sistem ülkede mevcut sorunların aşı-
lamamasına neden olduğu gibi yeni sorunların da ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Bosna-Hersek’in en büyük so-
runlarından birisi olan tüm etnik unsurların birlikte yaşaması 
bilinci halen oluşturulamamıştır. Ülkenin en güncel siyasi so-
runlarından birisi, iki oluşumdan biri olan ve Sırpların yoğun 
şekilde yaşadıkları Sırp Cumhuriyeti’nde yükselen bağımsızlık 
talepleridir. Bu bağlamda referanduma dahi gitmeyi göze alan 
Sırpların gelecekte ülkenin parçalanmasına neden olabileceği 
dile getirilmektedir.

Sırpların bağımsızlık taleplerinin yanında ülkede yaşamını sür-
düren bir diğer etnik köken olan Hırvatlar henüz seslerini çok 
yükseltmeseler de üçüncü bir oluşumun kurulması fikrini ta-
şıdıkları bilinmektedir. Bu bağlamda Hırvatların yoğun şekilde 
yaşamakta olduğu bölgeleri içine alacak Mostar merkezli bir 
oluşumu kurulması düşünceleri mevcuttur.

Diğer taraftan ülkede siyasi açıdan istikrarsız bir ortamın mev-
cut olması, siyasi kararların hızlı şekilde alınarak istikrarlı bir 
şekilde uygulanamaması gibi sorunlar yatırımcıların gözünü 
korkutmakta, bu da ülkenin ekonomik açıdan kalkınmasına da 
engel teşkil etmektedir.

1950’li yıllarda ülkenin ekonomisinin yaklaşık %70’ini tarım 
sektörü oluştururken halen Yugoslavya’ya bağlı olduğu savaş 
öncesi, 1980’li yıllarda ülkenin ekonomisi sanayi ağırlıklı bir 
yapıya bürünmüştü. Ülkenin bu dönemde sahip olduğu ağır 
sanayi altyapısı, bu alanda hizmet veren en büyük 10 sanayi 
kuruluşu ile toplam istihdamın ve üretimin yarısını karşılaya-
cak büyüklükte olması ile dikkat çekmektedir. Ancak yaşanan 
savaşla birlikte ülkedeki sanayi tesisleri zarar görmüş, söz  
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konusu tesislerdeki makine ve teçhizat çalınmış ve ülkenin sa-
nayiye dayalı ekonomik yapısı bozulmuştur. 

Günümüzde, 51.197 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan 
ülkenin yaklaşık %53’ü ormanlık alanlardan oluşmaktadır ve 
ülkede ağaç, ağaç işleme sanayi ve mobilyacılık büyük önem 
arz etmektedir. Bu sektörde yapılan ihracatlar ülkenin ihraca-
tının yaklaşık %25’ini oluştururken ülkede bulunan 1500 civa-
rında ağaç işleme ve 50 civarında mobilya fabrikası ile toplam 
istihdamım %10’u bu sektör tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca 
tuz, fosfat ve kireç gibi inorganik hammaddeler ihraç eden ül-
kede kimya sanayi de ekonomiye katkı sağlayan sektörler ara-
sında yer almaktadır. 

Hazır giyim ve gıda işleme sektörlerinde faaliyetleri bulunan 
ülkede asıl dikkat çeken sektörlerden bir tanesi de otomotiv 
sektörüdür.  Otomotiv sektöründe yaklaşık 50 yıllık bir tecrü-
besi bulunan ülke birçok dünya çapında otomotiv firmasının 
taleplerini karşılamak adına ihracat gerçekleştirilmektedir. 
Volkswagen gibi otomobil firmaları için yedek parça ve montaj 
hizmetleri veren ülkede sektör uçak motoru montajı gerçek-
leştirecek kadar gelişmiş olması ile dikkat çekmektedir.

Savaş öncesi ve sonrası dönemler kıyaslandığında ülkenin 
ekonomik gelişimi adına olumlu şeyler söylemek pek müm-
kün değildir. Ekonomik gelişmenin önündeki en önemli en-
geller arasında ilk olarak karmaşık siyasi sistem ve ortaya çıkar-
dığı yolsuzluk, organize suçlar bulunmaktadır. Ayrıca yüksek 
maliyetli hükümet harcamaları ekonomiye zarar vermektedir. 
Hükümet harcamalarının ne denli yüksek olduğunu ülkedeki 
bakan sayısından anlamak mümkündür. Yaşanan savaştan 

önce ülkenin nüfusu 4,5 milyona dayanırken 2018 yılı itibari 
ile ülkenin nüfusu 3,3 milyona gerilemiştir. Buna rağmen ül-
kede 180 bakan, 600 milletvekili ve 70 bine yakın devlet me-
muru bulunmaktadır. Söz konusu devlet kurumlarında yıllık 
yapılan harcamanın GSYİH’ya oranı bakımından incelendiğin-
de Bosna-Hersek Avrupa’daki ülkeler arasında üst sıralarda 
yer almaktadır. Hükümet içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle 
özelleştirmelerin yapılamamasının yabancı yatırımların ülke-
ye gelmesine engel olması bu durum üzerinde önemli etkiye 
sahip olduğu görülmektedir.

Ülkedeki tüm bu olumsuzluklara rağmen Bosna-Hersek GS-
YİH’sı savaş sonrası dönemde toparlanma göstermiştir. 1994 
yılında ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 1,25 milyar dolar ola-
rak kayıtlara geçerken 2008 yılında 19 milyar dolara ulaşmıştır. 
Sonraki 10 yıllık süreçte artış istikrarını koruyamayan ülkenin 
GSYİH dalgalanmalar göstermiş ve 2018 yılında yaklaşık 20 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkede kişi başına düşen 
GSYİH’sı ise son 5 yılda çok fazla değişiklik göstermemiş ve 
2018 yılında 4,500 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülke son 
beş yılda %0-1 aralığında büyüme oranına sahiptir.

Ülke her ne kadar ekonomik açıdan büyüme eğiliminde 
olsa da işsizlik sorunu halen önemli sorunlar arasında yer 
almaktadır. Genel işsizlik oranının 2020 yılı itibari ile yakla-
şık %33 seviyesinde seyretmekte olduğu ülkede, gençler 
arasında işsizlik daha yüksek oranlardadır. İşsizlik berabe-
rinde eğitimli genç nüfusun yurtdışına göç etmesine neden 
olmaktadır. İş bulunduğu takdirde bile asgari ücretin çok 
düşük seviyede olmasından dolayı insanlar geçim sorunu 
yaşamaktadırlar. Ülkenin içinde bulunduğu bu durumun 

başlıca unsurlarından bir tanesi de 
ithalata dayalı ekonomik yapısıdır. 
2017 yılı itibariyle 6,25 milyar dolar 
değerinde ihracat ve 10,1 milyar 
dolar değerinde ithalat yapan Bos-
na-Hersek’in önemli ticari ilişkiler 
içerisinde olduğu ülkeler arasında 
Sırbistan, Almanya ve İtalya bulun-
maktadır. Ülkenin önemli ölçüde 
ithalat gerçekleştirdiği ülkeler ara-
sında Türkiye’de yer almaktadır.

Günümüzdeki yapısının aksine, Bosna 
Hersek, eski Yugoslavya zamanında 
ağır sanayi alanlarında yoğunlaşmış 
ve bu faaliyetlerini desteklemek adına 
ülkedeki zengin maden rezervlerini 
değerlendirmeyi amaçlamıştır. Sa-
vaştan önce gelişmiş olan ve büyük 
ölçüde Yugoslavya ağır sanayisine 
dönük üretim yapan Bosna Hersek 
madencilik sektörü, savaş boyunca ve 
daha sonra izleyen ekonomik daralma 
ile paralel bir şekilde küçülmüş ve  
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birçok ocak kapanmıştır. Özellikle 1999 yılında en önemli pazar 
olan Sırbistan ve Karadağ’da, Kosova Savaşı’ndan dolayı daralma 
yaşansa da sektör daha sonra toparlanmıştır. Yakın dönemde ise 
imzalanan Dayton Barış Anlaşması ve AB süreçleri çerçevesinde 
Batı Balkanlar’da sağlanan istikrar ortamı sonrası Balkanlar’da 
oluşması beklenen enerji arz açığı ve temel madenlerde son 
yıllarda yaşanan fiyat artışları, ülkedeki madencilik potansiyeli-
nin kullanımının artırılması hususunu ekonomi gündeminin en 
önemli maddelerinden birisi haline getirmiştir.

Ülkenin kömür, çelik hammaddeleri, çinko, boksit, kurşun, tuz 
ve kil gibi madenler açısından zengin rezervlere sahip olduğu 
bilinmektedir. Kömür rezervlerinin 3,8 milyar ton olduğu tah-
min edilen ülkenin kömür rezervinin %60’ını linyitin oluşturdu-
ğu tahmin edilmektedir. Mevcut maden ocaklarından çıkarılan 
yıllık kömür üretimi ise yaklaşık 8,8 milyon tondur.

Bosna Hersek, güçlü demir, çelik, alüminyum oksit ve alümin-
yum üretim potansiyeline sahiptir. Ülkedeki demir rezervleri-
nin 653 milyon ton, çinko ve kurşun rezervlerinin 56 milyon 
ton, boksit rezervlerinin ise 120 milyon ton olduğu tahmin 
edilmektedir. Boksit madenleri yakınında iki alüminyum ve 
alüminyum oksit işleme tesisi de bulunmaktadır.

Bosna Hersek metal işleme sanayi, demir, çelik ve alüminyu-
mun yanı sıra kurşun, çinko ve bakır dahil olmak üzere demir 
veya demir olmayan metal işleme sanayini de kapsamaktadır.

Ülkenin bilinen en eski ve ünlü maden alanları Bosna’nın merke-
zinde, Vranica Dağı çevresinde (Kamenica, Olovo, Dusina, Deze-
vice) ve doğusunda (Srebrenica ve çevresinde) yer almaktadır. 
Bosna Hersek’teki toplam enerji potansiyelinin %93’ünü kömür 
oluşturmaktadır. Kömür üretiminin çoğu elektrik üretimi için kul-
lanılmaktadır. Bugün itibariyle en fazla kömür üretimi Tuzla’da, 
ülkenin orta bölgelerinde ve Gacko havzasında gerçekleştiril-
mektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda ülkenin diğer 
bölgelerinde de büyük kömür rezervleri olduğu tespit edilmiştir.

Ülkede faaliyet gösteren şirketlerin arasında, yaptığı moder-
nizasyon çalışmaları sonrası 2 milyon tonun üzerinde çeşitli 
demir çelik ürünlerini üretmeyi hedefleyen Mittal Steel Zenica 
fabrikası bulunmaktadır. Aluminij Mostar ise ülkenin en büyük 
alüminyum üreticisi olarak dikkat çekmektedir. Şirketin günlük 
üretim kapasitesi 700 ton anot ve 330 ton sıvı alüminyum veya 
alüminyum alaşımıdır. Bir diğer alüminyum üreticisi olan Birac 
Zvornik alüminyum fabrikası daha çok alüminyum dökümha-
nelerinde hammadde olarak kullanılan alüminyum oksit üret-
mektedir. Fabrikanın yıllık kapasitesi 600 bin ton alüminyum 
oksit, 150 bin ton zeolit, 200 bin ton su camı, 10 bin ton beyaz 
filtre, 5 bin ton öğütülmüş zeolit ve bin 500 ton seramik liftir.

Metal ürünlerini üreten firmalar çoğunlukla küçük ve orta boy 
firmalardır. Yüzlerce metal işleme firması bulunmakta; gri ve 
yumuşak demir, alüminyum, pirinç, metal dövme, basma, 
damgalama, yuvarlama, metal işleme ve kaplama, basınçlı 

kaplar üretimi, çelik yapı, otomotiv sanayi için parça üretimi bu 
firmalarca gerçekleştirilmektedir.

Ülkede ayrıca tuz, barit, kireç ve kalay madenleri bulunmak-
tadır. Tuzla’da bulunan Soda-Lukavac soda üretim tesislerinin 
üretim kapasitesi 2006 yılında gerçekleştirilen 8 milyon dolar-
lık yatırım ile 22 milyon ton/yıla çıkarılmıştır.

Vareš ve Jablanica ile Ljubija’da toplam 750 milyon ton demir 
cevheri rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Savaştan önce 1,8 
milyon ton demir üreten ve 20.000 kişi istihdam eden sektörün 
üretimi, savaş sonrası dönemde kayda değer biçimde azalmış 
ve demir üretimi 2003 yılında 100 bin tona kadar gerilemiştir. 
Ancak, son yıllarda yeniden toparlanarak artış gösteren maden 
ve cevher ihracatı artış ivmesi yakalamış, 2014 yılında 25 milyon, 
2015 yılında 21 milyon, 2016 yılında 24,4 milyon, 2017 yılında 34 
milyon ve 2018 yılında bir önceki seneye oranla %0,4 artış ile 35 
milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Demir cevheri üretim kapa-
sitesinin de bu ivmeye paralel şekilde artması beklenmektedir.

Ülkedeki çinko ve kurşun rezervlerinin 11,7 milyon ton civarın-
da olduğu tahmin edilmekte olup, bu rezervler Vareš ve Olovo 
ve Srebrenica’da bulunmaktadır. 

Boksit ve alüminyum alanında faaliyet gösteren Aluminij Mos-
tar şirketi, savaştan sonra hızla toparlanması ile dikkat çekmiş-
tir. Şirket, savaş öncesi dönemde olduğu gibi savaştan sonra da 
ülkenin önde gelen ihracatçıları arasında yer almaktadır. Şirke-
tin ihracatının büyük bir kısmı Hırvatistan ve İsviçre’ye gerçek-
leştirilmektedir. Şirket hisselerinin %44’ü kamuya, %44’ü küçük 
hissedarlara, %12’si ise yabancı sermayede bulunmaktadır. Şir-
ketin özelleştirilmesini gündemine alan Bosna Hersek Federal 
Hükümeti bu konuda fikir alışverişine devam etmektedir. 

Madencilik konusunda Bosna Hersek Federasyonu’nda ve Sırp 
Cumhuriyeti’nde farklı politikalar uygulanmaktadır. Bosna Her-
sek’te bulunan tüm mineral kaynakları ülkenin Jeolojik Araştır-
malar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu yasanın 
kapsamında maden aramalarının kim ve ne şekilde yapılacağı, 
jeolojik araştırmalar için gerekli belgeler ve yükümlülükler ve 
tüm özel şirketlerin veri paylaşım şartları yer almaktadır. 

Birincil hammadde kaynaklarının ve rezervlerinin toplanma-
sına ilişkin sorumluluk, Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanlığı 
tarafından Bosna-Hersek Federasyonu Jeolojik Araştırmalar 
Birimi’ne verilmiştir. Ülkede bulunan tüm minerallerin verileri 
her yıl bölgesel, yerel ve bireysel ölçekte toplanarak değerlen-
dirilmektedir. 

Kurumun takibini yaptığı diğer veriler arasında sondaj kuyu-
larından elde edilen veriler, rezerv miktarları ve mineral kay-
naklarının kalitesi, arama çalışmalarını gerçekleştirilen kişiler 
ve yaptıkları yatırımlar, keşif ve arama lisansının sayısı ve tari-
hi, mineral potansiyel haritaları, kaynak arama ve yıllık üretim 
miktarları gibi bilgiler yer almaktadır. Jeolojik Araştırmalar  
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Birimi ve Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanlığı, tüm mineraller 
için mevcut olan bu verilerden sorumludur.

Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanlığı ve Jeolojik Araştırmalar 
Birimi maden arama faaliyetlerinin takibini gerçekleştirmekte-
dir. Arama ve madencilik şirketleri, Jeolojik Araştırmalar Yasası, 
Madencilik Yasası ve İmtiyazlar Yasası kapsamındaki tüm mi-
neral kaynaklar için kaynak rapor etmek ve verileri saklamak 
üzerine yasal bir yükümlülük altındadır. Yasaya göre, mineral 
kaynakları: Fosil yakıt, metal ve metal olmayan (endüstriyel 
mineraller ve inşaat malzemeleri) mineraller olarak sınıflandı-
rılmaktadır ve elde edilen verilen bu başlıklar altında toplan-
makta ve değerlendirilmektedir.

Yönetmeliklere göre ülkede madencilik faaliyetlerine başlamak 
için gerekli süreç şu şekilde yürütülmektedir: Arama çalışmaları-
nın tamamlandığı bir sahada tesis inşasına ve üretime başlamak 
için öncelikli olarak cevher işleme izni alınmalıdır. Bu aşamada 
sahada gerçekleştirilen maden arama çalışmaları sonucunda 
elde edilen sahadaki cevherin miktarını ve kalitesini içeren belge 
ihale anlaşma belgesi ile birlikte ilgili kuruma sunulmalıdır. Bu 
aşamada hazırlanan başvuru dosyasında sahada çalışacak perso-
nel ve ekipman hakkında bilgi, ruhsat sahası ve madencilik ger-
çekleştirilecek alanı gösteren detaylı bir haritada bulunması ge-
rekmektedir. Şirket tarafından önceden alınan çevre izni ve kırsal 
planlama izni de bu aşamada yetkili mercilere sunulmaktadır. 

Tesis inşası sırasında ise İşletme için hazırlanan maden planı-
nın devlet tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu aşama-
da önceden hazırlanan dosyaya tesis tasarımının onaylı iki 
kopyası ve uzman görüşlerinin yer aldığı belgeler eklenir. Aynı 
zamanda su kullanım izni bu aşamada dosyaya eklenmelidir.

Bu aşamada eğer gerekli görülürse Federal Hükümet veya 
Kantonlardan sorumlu bakanlıklar maden işletmesi için ge-
çici bir izin belgesi verebilmektedir. Bu belge sahada en fazla 
2  yıl boyunca ön madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilme-
sini mümkün kılar. Aynı zamanda yeni teknik ve teknolojile-
rin denenmesi gereken durumlarda da bu izin sağlanır. 

Maden faaliyetlerinin başlaması için gerekli süreci nihai işlet-
me izni tamamlar. Bu izin sahada iş sağlığı ve güvenliği önlem-
lerinin alındığının kanıtlanması ve işletme kapsamında kulla-
nılacak metot, teknoloji ve tesislerin incelenmesi ve yasalara 
uygun olduğuna kanaat getirilmesi sonucunda verilmektedir.

Sahada üretim faaliyetlerine başlayan şirket kullanım izni için 
gerekli mercilere başvurmalı, tesisin ve madencilik faaliyetle-
rinin denetlenmesini talep etmelidir. Bu aşamada teknik uz-
manlardan oluşan bir ekip sahada inceleme yapmak için gö-
revlendirilir ve tamamlanmış haldeki tesisin tasarıma uygun 
olup olmadığını, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uygun 
önlemleri, standart ve yükümlüklerin yerine getirildiğini ince-
ler, doğanın ve çalışanların sağlığına zarar verecek bir uygula-
ma olup olmadığını sorgular. 

Bu aşamadan sonra tesis faaliyetlerine devam etme hakkı kaza-
nır. Ancak periyodik denetim ve incelemeler ile kullanılan araç 
ve gereçlerin, fiziksel kimyasal ve biyolojik etkenleri ve gerekli 
belgelerin geçerliliği ve doğruluğu kontrol edilmektedir. Bu de-
netimleri gerçekleştirilecek teknik ekibin uygun eğitim geçmişi 
ve 3 yıldan fazla mesleki tecrübesi olması şartı aranmaktadır.

Dayton Antlaşması’ndan sonra barış sürecini kontrol etmek 
ve muhafazasını sağlamak amacıyla Aralık 1995’te “Barışı Uy-
gulama Konferansı” oluşturuldu. Barış İzleme Konferansı’nın 
Yürütme Kurulu; ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Rusya, 
Japonya, Avrupa Konseyi, AB Başkanlığı ve İslam Konferansı 
Örgütü’nden meydana gelmekteydi. Türkiye, İslam Konferansı 
Örgütü’nün, Barışı Uygulama Konferansı Yürütme Kurulu için-
deki temsilcisi konumundadır.

Türkiye, Bosna-Hersek’in egemenliğini, toprak bütünlüğünü 
ve çok etnikli yapısını desteklemekte, ülkedeki reform sürecini 
yakından takip ederek ileriye doğru atılan adımlara katkı sağ-
lamaktadır. Ülkemiz Bosna-Hersek’in AB ve NATO ile bütünleş-
mesini desteklemektedir.

Türkiye aynı zamanda Bosna-Hersek’in önemli ticari ortak-
larından birisi olarak dikkat çekmektedir. 3 Temmuz 2002 
tarihinde imzalanan ve 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe 
giren “Serbest Ticaret Anlaşması” ile sanayi mallarına uygula-
nan gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır. Bu anlaşma 2 Mayıs 
2019 tarihinde güncellenerek tekrar imzalanmıştır. Yapılan bu 
ikili ticaret anlaşması neticesinde iki ülke arasında 2016 yılın-
da 598 milyon dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirilmiştir. 
Bosna-Hersek, Türkiye’den 309 milyon dolar değerinde mal 
ithalatı yaparken, Türkiye’ye 288 milyon dolar değerinde de 
mal ihraç etmiştir.

Aynı zamanda günümüzde 100 civarında Türk şirketi Bos-
na-Hersek’te faaliyet göstermekte olup, ülkedeki Türk yatı-
rımlarının toplam tutarı yaklaşık 145 milyon dolardır. Ülkemiz, 
Bosna-Hersek’teki doğrudan yabancı yatırımcılar arasında ilk 
10 içerisindedir. 

Kaynaklar 

1. ticaret.gov.tr/data/5b8a43355c7495406a2276af/Bosna_Hersek_%-

C3%9Clke_Raporu_2019.pdf

2. deik.org.tr/uploads/bosna-hersek-infografik.pdf

3. ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/bosna-hersek/sektorler/genel-sek-

torel-bilgiler

4. tavsanlitso.org.tr/wp-content/TTSO%20LEBLEB%C4%B0%20RAPORU/

Bosna%20Hersek%20%20Raporu.pdf

5. mfa.gov.tr/bosna-hersek-siyasi-gorunumu.tr.mfa

6. insamer.com/tr/bosna-hersek_960.html

7. aa.com.tr/tr/ulke-profilleri/bosna-hersek/901470

8. worldbank.org/en/country/bosniaandherzegovina/overview

9. oec.world/en/profile/country/bih/

10. tradingeconomics.com/bosnia-and-herzegovina/unemployment-rate

11. export.gov/apex/article2?id=Bosnia-Mining
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Küresel Bir Krize ve Sonrasına Hazırlık 

Yakın insanlık tarihi, insanların bir 
topluluk olarak kalkınmalarına yö-
nelik bireysel yeteneklerini geliş-
tirmelerine karşın; diğer taraftan 

ise bireysel veya küçük gruplar halinde yaşayabilmeleri için 
gerekli yeteneklerini kaybettikleri bir döneme tanıklık ediyor. 
Küreselleşen dünya, tarihte hiç olmadığı kadar birbiriyle bağ-
lantılı hale geldi. Yaygın haberlere göre ilk olarak 2019 yılının 
son aylarında Çin’in bir şehrindeki yabani hayvan pazarında 
ortaya çıkan bir virüsün tüm dünya insanlarını, sistemlerini, 
ekonomilerini ve sosyal hayatı durdurma noktasına getirdiği 
bir süreçten geçiyoruz. Sıklıkla bu virüsün ortaya çıkardığı tra-
jediyi gösteren istatistiklerin olduğu grafikler ve bu sıkıntılı du-
rumla karşılaşmamak için nasıl önlem alacağımıza yönelik bir 
paylaşım selinin içinde buluyoruz kendimizi. İşin ilginci bugün 
için doğru kabul edilen bilgiler birkaç gün sonra yanlış kabul 
edilebiliyor. Aslında bir bakıma bu iç içe geçmişlik ve süreç içe-
risindeki yanlış atılan adımlar neredeyse tüm toplumlarda cid-
di sıkıntılara yol açmış durumda. Bu durumu virüsün ilk çıktığı 
ülkede, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer ulusal hükümet-
lerin yaklaşımlarında da görüyoruz. Hali hazırda sadece birkaç 
ülke bu durumu kontrol altına alabilmiş görünüyor. Ama bu 
ülkelerde bile pandeminin sona erdiği anlamına gelmiyor. Son 
birkaç yüzyılda ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmış kabul edi-
len batı ülkelerinin ise krizi yönetmekte Asya ülkelerine göre 
daha başarısız kaldıklarına şahit oluyoruz. 

Ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan açıkçası çıkış noktasını 
bilmediğimiz bir tünelin içindeyiz. Tünelden nasıl bir dünya-
ya çıkacağımızı da bugünden kestirmek pek mümkün değil. 

Sürecin kaynağına ve sonrasına yönelik geleneksel ve sosyal 
medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği mevcut. Ancak küresel 
çapta etki gösteren bu denli büyük bir krizin, yine global çapta 
önemli değişikliklere yol açması yüksek bir ihtimal. Mevcut ser-
best piyasa koşullarına göre aşırı kabul edilen veya neo-liberal 
ekonomik doktrin içerisinde yer almayan birçok davranış bu-
gün için normal kabul ediliyor. Bunu kalkınmış birçok ülkenin 
bu duruma yönelik aldığı önlemlerden ve ABD’de yaklaşmak-
ta olan seçimin adaylarının son birkaç hafta içerisindeki ko-
nuşmalarından da anlamak mümkün. Kriz sonrası geleneksel 
ulus-devlet yapılarının, demokrasilerin, birliklerin ve diğer ku-
rumların bundan olumsuz etkileneceğini işleyen tezlere karşın; 
teknokrasilerin, totaliter rejimlerin, diktatörlüklerin ve diğer 
faşist yaklaşımların da güçlenme ihtimalinden bahsedenler 
var. Şu an için bu bulanık dönemde geleceğe ilişkin henüz bir 
netlik ortaya çıkmamış olsa da ortada ciddi bir değişimin olma 
ihtimali var.

Dünyadaki ekonomik yapı birbirine oldukça temas eden ve 
birbirine dayanarak ayakta kalan bir yapı. Maden sektörü de 
aslına bakarsanız mikro ve makro ölçekte birbirinden besle-
nerek faaliyetlerini sürdüren bir sektör. Sözüm ona bir maden 
işletmesinde çalışanlar genellikle kendi spesifik alanlarında bir 
uzmanlığa sahipler. Bir jeolog yeryüzündeki kayaçları veya mi-
nerallerin tanınmasına, bir maden mühendisi bu minerallerin 
ekonomik olarak çıkarılmasına, bir makine mühendisi çalışan 
makinelerin işleyişlerini ve arızalarının giderilmesine yönelik, 
bir elektrik-elektronik mühendisi ise bir otomasyon sisteminin 
çalışmasına yönelik bilgilere sahip. Yine benzer şekilde bir ma-
den işletmesinin makro ölçekte çalışabilmesi için finansmana, 
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ekipman tedarikçilerine, nakliye firmalarına, teknoloji firmala-
rına ve diğer birçok sektöre ihtiyacı var. Bu zincir içerisindeki 
bir kırılma aslında diğer tüm halkaların işlemesini neredeyse 
durdurabilir. Örneğin dünyanın en önemli metalürjik kömür 
üreticisi Avustralya’nın Queensland bölgesinde 2011’de yaşa-
nan Yasi Kasırgası ve 2016’de yaşanan Debbie Kasırgası sonra-
sında metalürjik kömür fiyatlarının tarihi zirvesini düşünelim. 
Bir doğal afet sonucu arz tarafında yaşanan sıkıntı ve talep 
tarafında bir değişiklik olmaması sebebiyle fiyatların çok kısa 
bir süre içerisinde ikiye katlandığına şahit olmuştuk. Bu aslın-
da sektörün hangi tarafında olursanız olun, birbirine bağımlı 
bir halde olduğunu gösteren bir durum. Ancak bu defa durum 
biraz daha farklı. Şu anda yaşanmakta olan sıkıntı sadece bir 
ülkeyi veya bir bölgeyi değil; bütün ülkeleri ve insanlığı ilgilen-
diriyor. Bazı ülkelerin bu durumdan hızlı çıkmış olması tek ba-
şına yeterli değil; çünkü üretim yapabilmeniz, diğer ülkelerden 
veya bölgelerden yapacağınız ithalata bağlı. Hadi dışa bağım-
lılığınız düşük, yine de dışardan bir talep yoksa ürettiklerinizi 
ihraç etmeniz mümkün olmayacaktır. Bu sebeple krizden etki-
lenmeyen ülke veya toplum olacağını sanmıyorum; herkes bir 
ölçüde etkilenecek.

Geçmişte finansal veya siyasal krizler birçok defa ekonomik 
krizleri de beraberinde getirmiştir. Bugün yaşanılan durum 
ölçeğinde bir sağlık krizi aslında neredeyse yüzyıldır yaşan-
mamış bir durum. Dolayısıyla diğer ekonomik krizlerle benzer 
bir davranış sergilenmesini beklemek çok akıllıca olmayabilir. 
Sıkıntının ne kadar süreceğine yönelik kesin bir bilgi mevcut 
değil. Sürecin uzaması küresel çapta finansal, ekonomik, top-
lumsal ve siyasal krizlere dönüşme potansiyeli barındırıyor. 
Mevcut durumda zaten birçok sektörün durmuş olması sebe-
biyle bile önümüzdeki süreçte birçok endüstrinin küçülmesi 
kaçınılmaz. Küresel ekonominin 2020 performansına yöne-
lik beklentilerdeki düşüşler daha şimdiden gelmeye başladı. 
Maden ve metal endüstrisini bundan bağımsız düşünmemiz 

mümkün değil. Hali hazırda yatırım değeri olmayan; endüst-
riyel metallerin ve diğer endüstriyel hammaddelerin azalan 
talep sebebiyle fiyatlarının düşmekte olduğunu görüyoruz. 
Tüketime odaklı bir topluma dönmüş bir dünyadan; belki de 
insanların yeniden temel ihtiyaçlarına odaklanmak zorunda 
kalacakları bir dönemin başında bulunuyor olabiliriz. En azın-
dan belli olmayan bir süre için bunun bu şekilde olabileceğini 
söylemek mümkün. 

Bu tür bir krizin madenlerdeki üretimi durdurmasının metal 
ve maden fiyatlarını arttırma ihtimali de elbette mümkün. An-
cak böyle bir şey ancak devletlerden gelebilecek bir emirle, 
madenler de dahil tüm işletmelerin üretimlerini durdurmala-
rıyla olabilir. Ama şu ana kadar çok az ülkede veya işletmede 
böyle bir durum yaşandı ancak bu böyle süreceği anlamına 
gelmiyor. Madencilik dahil diğer büyük işletmelerin önemli 
bir kısmının üretime devam ettiklerini görüyoruz. Bu süreçte 
sektörel olarak üretilen hammaddenin ‘üretim maliyeti / kü-
resel talep miktarı’ eğrisinin neresinde olunduğu hiç olmadığı 
kadar önemli hale gelebilir. Bu defa sadece bir ekonomik kriz 
kaynaklı değil, belki de orta vadeli bir küresel talep azalmasını 
da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir diğer ilişkili sektör 
olan petrolde son bir ayda yaşanan çalkantılar aslında sadece 
siyasi kaynaklı değil; işin talep boyutundaki sıkıntılar, aslında 
siyasi boyutunun çok ötesine geçebilir. Tüketimin olmadığı ve 
hayattaki hareketliliğin minimuma indiği bir dünyada enerjiye 
duyulan ihtiyaç ve nihayetinde enerji fiyatları da azalacaktır. 
Maden ve metaller içinde benzer bir durum söz konusu. Haya-
tın durması tüketimin azalması demek, azalan tüketim sonu-
cunda ise fiyatların da azalması demek. Zor zamanlarda ayakta 
kalabilmek için rekabetçi olmak ve farklı senaryolara hızlı ce-
vap verebilmek önemli. Bu sebeple maden işletmelerinin ve-
rimlilik ve maliyet kontrolü konularında harekete geçmesi ve 
teknoloji adaptasyonu onların bu süreç ve sonrasında ayakta 
kalabilmeleri için oldukça kritik hale geliyor. 
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İzinler Konusunda Bazı Ayrıntılar

Maden Yasası’nda değişiklikler 
konusunda çalışmalar yapıldığı 
bilinmektedir. Yasa’nın aksayan 

yönlerine bundan önceki yazılarımızda değinilmiş, bu konuda 
bazı ayrıntılara girmek ihtiyacı da doğmuştur.

A-3213 sayılı Maden Yasası 24’üncü maddesinin 11. fıkrası, 
6592 sayılı Yasanın 13’üncü maddesiyle tümden değişmiştir. 
Söz konusu madde; “7’nci maddeye göre gerekli izinlerin alın-
masından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten 
itibaren Devlet hakkı alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı 
yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7’nci maddeye göre 
alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mül-
kiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün 
kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin Genel Müdürlüğe 
verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yü-
kümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL 
idari para cezası verilir. İşletme ruhsat süresi sonuna kadar bu 
fıkrada belirtilen izinlerden dolayı işletme izninin alınama-
ması halinde ruhsat süresi uzatılmaz.” şeklindedir. 

Ruhsat sahibi tarafından Yasa’nın 7’nci maddesinde sayılan 
zorunlu izinler konusunda (ÇED, Mülkiyet, İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatı) yapılan başvurularda genel bir sıralama bulun-
mamaktadır. Bazı illerde ÇED belgesi alınmadan diğer izinler 
verilmemektedir. 

1-2010 yılı 10’uncu ayında İşletme ruhsatı edinen ruhsat sa-
hibi, ÇED belgesi almak için başvuru yapmış, belgeyi verecek 
kurum yıllarca ruhsat sahibini oyalamış, sonuçta olumsuz karar 
vermiş, konu yargıya taşınmış, yargılama devam etmektedir.

2-Ruhsatın bulunduğu ilde ÇED belgesi alınmadan, mülkiyet 
ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir.

3-Ruhsat sahibi, 6592 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren idari para cezası ödemektedir.  

4-İdarece verilen idari para cezalarında, işletme ruhsatının yü-
rürlüğe girdiği, 2010 yılı 10’uncu ayı alınmamakta, 6592 sayılı 
Yasa’nın yürürlüğe girdiği, 18.02.2015 tarihi alınmaktadır. 2019 
yılında idari para cezası ödeyip, ruhsatı 2020 yılı Ekim ayında 
sona erecek ruhsat sahibi, ruhsatını 2020 yılı Ağustos ayında 
terk etse de ruhsat sahibine 2020 yılı için de idari para cezası 
verilmektedir. İdarenin bu uygulaması da yasal değildir. Bura-
da işletme ruhsatının verildiği tarihin esas alınması gerekir.

5-Yukarıda aktarılan Yasa kuralının son cümlesi uyarınca zo-
runlu izinleri alamayan ruhsat sahibinin 2020 yılı 10’uncu ayın-
da işletme ruhsat süresi dolacak ve ruhsatı iptal olacaktır.

6-3213 sayılı Yasa’nın 24’üncü maddesi 2. fıkrasının ilk iki cüm-
lesi, 7164 sayılı Yasa ile değiştirilmiş, “Ruhsatların süre uzatım 
taleplerinde; ruhsat süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç 
altı ay öncesine kadar, 6183 sayılı Yasa’nın 22/A maddesi kap-
samında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartıyla Genel 
Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere işletme ruhsat 
taban bedeli yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden 
mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve 
aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin 
(KEP) veya kurumsal elektronik tebligat (e-Tebligat) adresinin 
ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunlu-
dur. Aksi halde talep reddedilir ve ilgili saha ihalelik saha ko-

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com
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numuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır.” şeklindedir. 
Maddede geçen “Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; ruhsat 
süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç altı ay öncesine ka-
dar,” ibaresinin Yasa metninde yer alması anlaşılamamaktadır. 

a-İşletme ruhsatlarının üzerinde ruhsat bitim tarihi vardır. Ruh-
sat sahibi bu tarihi esas alarak, temdit talebinde bulunduğun-
da ruhsatın iptal edileceği, kaçınılmazdır.

b-Konulan bu ibare yanlış ve yanıltıcıdır.

c-Bu kural uyarınca, ruhsatının süresi 2010 yılı 10’uncu ayında 
dolacak ruhsat sahibi; 2020 yılı 4’üncü ayında temdit yapmak 
zorunda kalacaktır. 

7-ÇED belgesi ile ilgili yargılama süreci devam etmektedir. 

8-ÇED belgesi ile dava, ruhsat sahibi adına olumlu sonuçlansa 
bile mülkiyet izni kapsamında orman izni alınacak, sonrasında 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı edinilecektir. 

9-Bu süreçler devam ederken, ruhsat temdit edilmez ise ruhsat 
iptal edilecek, 2020 yılı 10’uncu ayına kadar olan süre, ruhsat 
süresi bitiminden altı ay önceye çekilen temdit ile ruhsat sahi-
bini içinden çıkılmaz bir duruma düşürecektir.

10-Ruhsat temdidi konusunda verilen temdit işletme projesini in-
celeyen idare de zor durumda kalacaktır. Temdit projesi verildiği 
tarihte işletme ruhsatı yürürlüktedir. Ancak, zorunlu izinler yoktur. 

Açıklanan nedenlerle; “Ruhsatların süre uzatım taleplerin-
de; ruhsat süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç altı ay 
öncesine kadar,” ibaresinin Yasa metninden çıkarılması 
gerekir.

B-3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesi 11. fıkrasında; 
“Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Ba-
kanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili ba-
kanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki 
değerlendirmesi sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir. Ba-
kanlık ve diğer bakanlıkların mevzuatının gerektirdiği maddi 
yükümlülükler ruhsat sahibi tarafından karşılanır.” kuralı bu-
lunmaktadır.

1-Aktarılan kurala bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluş-
larının uyduğunu söylemek zordur. Hatta hiç dikkate almadık-
larını da söyleyebiliriz. 

2-Ruhsat sahibinin; Yasa’nın 13’üncü maddesine getirilen her 
yıl Ocak ayı sonuna kadar ruhsat bedeli ödenmesi gerektiği 
kuralı doğrultusunda, bir an önce işletme izni edinip faaliyete 
geçmeyi düşüneceğinde duraksama yoktur.

3-Ruhsat sahibi sadece ruhsatının yürürlükte kalacağını dü-
şünerek her yıl ruhsat bedeli ödemek istemez. Zira bu bedel 
küçümsenecek miktarda değildir.

4-3213 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesi 11. fıkrası ile 24’üncü 11. 
fıkrası daha önce uyumlu idi. Ruhsat sahibi işletme ruhsat-
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ını aldıktan itibaren 7’nci 
maddenin zorunlu kıldığı 
izinlere üç ay içinde baş-
vurmaz ise teminatı irad 
kaydedilir. İrad kaydedi-
len teminat üç ay içinde 
yatırılmaz ise teminat iki-
ye katlanarak üç ay daha 
süre verilir. Verilen bu 
sürede de yatırılmaz ise 
faaliyetler durdurulur. Ta-
kip edilen altı ay içinde de 
yatırılmaz ise ruhsat iptal 
edilirdi.

5-Yasa’nın 24’üncü maddesi 11. fıkrası defalarca değiştirilmiş, 
7’nci maddenin 11. fıkrası değişmediğinden, bu iki maddenin 
birbiri ile uyumluluğu kalmamıştır. Bu nedenle; 24’üncü mad-
denin 11. fıkrası ile 7’nci maddenin 11. fıkrası uyumlu hale ge-
tirilmesi sağlanmalıdır.

C-Kamu kurumlarının Yasa’nın 7’nci maddesinin zorunlu kıl-
dığı izinler konusunda maden ruhsat sahiplerine zorluk çı-
kardıkları sadece ruhsat sahipleri değil Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün de bilgisindedir.

1-Elimizde olan bir davada mülkiyet izni kapsamında mera 
tahsis değişikliği isteminin valilik tarafından kabul edilme-
mesi üzerine 2007 tarihinde açılan dava, 2013 yılında sonuç-
lanmıştır. 

2-Orman izinleri konusunda da çok büyük problemler yaşan-
maktadır. İzinler konusundan görüşler alınmakta, görüşler 
olumlu alınsa da bu kez de Genelgeler kapsamında (2012/15 
sayılı Başbakanlık Genelgesi, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi) yeniden incelemeye tabi kılınmaktadır. İzin verilse 
de bu kez ruhsat yürürlük süresi dikkate alınmadan kısa süreli 
verilmektedir.

3-Bir kurum ruhsat vermekte, izinler konusunu ruhsat sahibi-
nin üstüne yıkmakta, diğer kurumlar izin vermemek için süreci 
uzatmakta, bu konuda bilgi istendiğinde işlemleriniz devam 
ediyor şeklinde sebepler göstermektedir.

4-Ruhsatı veren idare, ruhsat sahibinin üstüne yıktığı izinler 
konusunda diğer kurumlara bu konuda ruhsat sahibine yar-
dımcı olmalarını isteyecekken, bunu fırsata çevirip kural koyup 
maden ruhsat sahiplerine idari para cezaları uygulamaktadır.

5-Mülkiyet izni konusunda sahipli arazilerden alınacak izinler 
konusu da tartışmalıdır. Madenler Devletin hüküm ve tasar-
rufu altında iken bazı grup madenlere kamulaştırma hakkı 
tanınmadığından arazi sahipleri, arazilerinde çalışma izni ver-
memekte, ruhsat sahibi de çaresiz kalmaktadır. 100 dekarlık 
bir müşterek mülkiyette 1 dekarlık hakkı olan arazi sahibinin 

olumsuz davranışı yüzünden 100 dekarlık alanda madencilik 
faaliyeti yapılamamaktadır. Böylesi bir durumun Anayasa’ya 
da aykırı olduğunu düşünmekteyiz.

6-Zeytinlik alanlarda kapalı işletmelere bile izin verilmediği gö-
rülmektedir.

7-Mülkiyet izni sahipli araziler dışında kamu kurumlarından 
alınmaktadır. Bu kurumların izin sürecinde gereken hassasiyeti 
göstermemeleri, izin sürecini uzatma ve bekletme durumuna 
getirmeleri konusunda, ruhsat sahibinin bunu ruhsatı veren 
kuruma bildirip, ruhsatı veren idarenin de Maden Yasası’nda 
gerekli düzeltmeleri yaparak ruhsat sahibine yardımcı olması 
gerekir.

D-ÇED Gerekli Değildir, ÇED Olumlu kararlarına iptal davaları 
açılmaktadır. Bu davalarda mahkemeler keşif ve bilirkişi ince-
lemesine gitmekte, bilirkişi raporları esas alınarak kararlar ve-
rilmektedir. ÇED davalarından oldukça bunalan bir okurumuz. 
Konu hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bir genelgesi ol-
duğunu bilgi amacıyla bu genelge içeriğinden söz edilmesini 
istemiştir.

Bilirkişi raporları dikkate alınarak “Çevresel Etki Değerlendir-
mesi Olumlu Kararları” hakkında verilen yürütmeyi durdurma 
ve iptal kararları hakkında, ÇED Olumlu Kararı verilen ÇED ra-
porunun bir ya da birkaç bölümüne ilişkin ise ve yürütmenin 
durdurulması, iptal kararı, ÇED raporunun diğer bölümlerini 
olumsuz yönde etkilemiyorsa, kısaca kararın tümünün yeniden 
ele alınıp değerlendirmesini gerektirmiyorsa, ÇED raporunun 
hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanmasına 
gerek bulunmadığı, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 12.02.2009 
gün 2009/7 sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur.

Bu Genelge kapsamında, mahkeme kararının gerekçesi dikkate 
alınarak, sadece eksik veya yetersiz görülen kısımların yeniden 
düzenlenerek hazırlanan ÇED raporunun idareye sunulmasını 
müteakip, idarece bir toplantı tarihi belirlenerek, İnceleme ve 
Değerlendirme Komisyonu tekrar toplanacak ve Komisyonda 
değerlendirilecektir. Yapılan düzenlemelerin yeterli görülmesi 
halinde ÇED raporu Komisyonca sonlandırılacak, Komisyonun 
değerlendirmeleri, üyeler tarafından imzalanarak tutanak altı-
na alınacak, idare tarafından proje ile ilgili olarak ÇED Olumlu 
ya da ÇED Olumsuz Kararı verilecektir. Karar, proje sahibi ile 
ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilecek, Valilik alı-
nan kararın içeriğini, karara esas gerekçelerini uygun araçlarla 
halka duyuracaktır.

Esasen yukarıda aktarılan Genelge, hukuki yönden yapılması 
gereken uygulamayı tekrarlamaktadır. Mahkeme karar gerek-
çesinde ileri sürülen ve karara dayanak alınan eksiklikler gide-
rilince olması gereken durumun açıklamasıdır.

Corono virüsü nedeniyle tüm ülke insanlarımıza ve camiamıza 
sağlıklı günler dileriz.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

Mart.20 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.768

Mart.20 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.058

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

Mart.20 Çan krible +30 mm 361 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2019)
Birim

Q
uandl

9.Nisan.20 Altın 1669,20 9,42 1525,50 USD/tr. oz

9.Nisan.20 Gümüş 15,17 -15,63 17,98 USD/tr. oz

9.Nisan.20 Platinyum 740,00 -23,24 964,00 USD/tr. oz

9.Nisan.20 Rodyum 2750,00 -50,72 5580,00 USD/tr. oz

9.Nisan.20 Palladyum 2057,00 6,97 1923,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2019)
Birim London M

etal Exchange

9.Nisan.20 Alüminyum 1421,50 -21,01 1799,50 USD/ton

9.Nisan.20 Bakır 4976,00 -19,16 6155,50 USD/ton

9.Nisan.20 Çinko 1890,00 -17,54 2292,00 USD/ton

9.Nisan.20 Kalay 14667,00 -12,83 16825,00 USD/ton

9.Nisan.20 Kurşun 1698,00 -11,68 1922,50 USD/ton

9.Nisan.20 Nikel 11425,00 -18,33 13990,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2019)
Birim

M
ineral Prices

8.Nisan.20 Antimuan 5891,00 -2,69 6054,00 USD/ton

8.Nisan.20 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

8.Nisan.20 İndiyum 875,00 -14,63 1025,00 USD/şişe

31.Oca.20 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

31.Oca.20 Kadmiyum 17,99 0,00 17,99 USD/lb.

31.Oca.20 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

8.Nisan.20 Magnezyum 1300,00 0,00 1300,00 USD/ton

31.Oca.20 Manganez 4,62 0,00 4,62 USD/kg

8.Nisan.20 Molibden 22,03 102,30 10,89 USD/lb.

LM
E

31.Oca.20 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

31.Oca.20 Selenyum 16,77 0,00 16,77 USD/kg

8.Nisan.20 Tantal 151800,00 0,00 151800,00 USD/ton

31.Oca.20 Tungsten 34,11 0,00 34,11 USD/kg

8.Nisan.20 Uranyum 25,95 5,27 24,65 USD/lb. U
XC

31.Oca.20 Vanadyum 6,40 0,00 6,40 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Nis.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 850 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Nis.20 18/150 PARÇA (PAKET) 630 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.19)
Birim

M
ineral Prices

31.Oca.20 Lantanyum Metal ≥ 99% 5045,34 0,00 5045,34 USD/ton

31.Oca.20 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

31.Oca.20 Seryum Metal ≥ 99% 4903,22 0,00 4903,22 USD/ton

31.Oca.20 Seryum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

31.Oca.20 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 92379,43 0,00 92379,43 USD/ton

31.Oca.20
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
47610,94 0,00 47610,94 USD/ton

31.Oca.20 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 50950,81 0,00 50950,81 USD/ton

31.Oca.20 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 40291,64 0,00 40291,64 USD/ton

31.Oca.20 Samaryum Metal ≥ 99.9% 15,60 0,00 15,60 USD/kg

31.Oca.20 Europyum Oksit ≥ 99.5% 30,56 0,00 30,56 USD/kg

31.Oca.20 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 131,90 0,00 131,90 USD/10gr

31.Oca.20 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 22313,19 0,00 22313,19 USD/ton

31.Oca.20 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 643,10 0,00 643,10 USD/kg

31.Oca.20 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 485,35 0,00 485,35 USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Metal ≥ 99% 290,64 0,00 290,64 USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 223,13 0,00 223,13 USD/kg

31.Oca.20 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 26,90 0,00 26,90 USD/kg

31.Oca.20 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23094,86 0,00 23094,86 USD/ton

31.Oca.20 İtriyum Metal ≥ 99.9% 33,40 0,00 33,40 USD/kg

31.Oca.20 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2842,44 0,00 2842,44 USD/ton

31.Oca.20 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3408,00 0,00 3408,00 USD/kg

31.Oca.20 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 47,20 0,00 47,20 USD/kg

31.Oca.20 Mixed Metal ≥ 99% 20607,72 0,00 20607,72 USD/ton

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.19)
Birim

M
ineral Prices

31.Oca.20 Lityum Metal ≥ 99% 84562,71 0,00 84562,71 USD/ton

31.Oca.20 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 8029,90 0,00 8029,90 USD/ton

31.Oca.20 Lityum Hidroksit 8172,03 0,00 8172,03 USD/ton

31.Oca.20 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 37164,96 0,00 37164,96 USD/ton

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

3.Nis.20 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 195-205 USD/dmt

3.Nis.20 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 185-190 USD/dmt

3.Nis.20 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 170-180 USD/dmt

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 36-38% parça 165-170 USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram
tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram

dmt : (dry metric tonne) kuru bazda 
metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli EtkinliklerYerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.Mavi renk ile yazılanlar, Madencilik Türkiye Dergisinin Düzenlediği Etkinlikler

Ertelendi  Marble, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
1 - 5 Haziran  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/
kurultay/
1 Eylül  Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, iccet.org.tr/
9 - 11 Eylül  11. Cevher Hazırlama Sempozyumu, Ankara, imps2020.com/
6 - 7 Ekim  Maden-Tek 2020 Maden Endüstrisi Teknoloji 
Günleri, Ankara, maden-tek.com/ 

Ertelendi  Future of Mining Australia, Avustralya, australia.future-of-mining.
com/
Ertelendi  Geo Connect Asia, Singapur, geoconnectasia.com/
Ertelendi  SAGEEP 2020 — 33rd Symposium on the Application of Geo-
physics to Engineering and Environmental Problems, ABD, sageep.org/
Ertelendi  Mongolia Mining 2020, Moğolistan, mongolia-mining.com/
Ertelendi  12th International Comminution Symposium, Güney Afrika, 
min-eng.com/comminution20/index.html 
Ertelendi  Euro Mine Expo, İsveç, euromineexpo.com/about/
1 - 2 Mayıs  Mines and Money New York, ABD, newyork.minesandmoney.com/
3 - 6 Mayıs  CIM Expo, Kanada, convention.cim.org/
12 - 16 Mayıs  Engineering & Mining Geophysics 2020, Rusya,  eage.event-
sair.com/engineering-and-mining-geophysics-2020/
25 - 26 Mayıs  MiningTech Africa, Güney Afrika, miningtechafrica.com
2 - 4 Haziran  The 16th West Afrıcan Mınıng & Power Expo, Gana, wampex-
westafrica.com/
18 - 19 Haziran  Global Conference on Geology, Environmental Earth And 
Sciences, ABD, moraft.com/geology-environmental-and-earth-sciences-2020/
18 - 19 Haziran  7th International Conference on Geological and Environ-
mental Sustainability, BAE, geology.conferenceseries.com
18 - 19 Haziran  Mining Tech South America, Şili, miningtechsouthamerica.
com/ 
18 - 19 Haziran  Astana Mining Congress, Kazakistan, amm.kz/en/
18 - 20 Haziran China Mining Expo, Çin, en.bjminexpo.com/
19 - 24 Haziran  IGARSS 2020 — 2020 IEEE International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium, ABD, igarss2020.org/
23 - 25 Haziran  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz/en/
index.html
24 - 26 Haziran  2nd ANNUAL MARRAKECH MINING CONVENTION, Mısır, 
marrakechminingconvention.com/
24 - 26 Haziran  Mining Vietnam, Vietnam, miningvietnam.com/en-us/
25 - 26 Haziran  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminin-
gandenergy.com/
27 Haziran - 6 Temmuz  20th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2020,Bulgaristan, sgem.org/

24 - 25 Kasım  Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu ve Sergisi 
Duyurusu,  Antalya, delmepatlatma.org.tr
24 - 25 Kasım  9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Antalya, kirmatas.org/
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/

7 - 8 Temmuz  International Uranium Conference 2020, Avustralya, urani-
um.ausimm.com
14 - 15 Temmuz  6IAS 2020, Avustralya, geoconferences.org.au/
14 - 16 Temmuz  China Gold Congress 2020, Çin, en.china-gold.org/
29 - 30 Temmuz  Mine Waste and Tailings Conference 2020, Avustralya, 
ausimm.com 
10 - 12 Ağustos  Discoveries 2020 Mining Conference,Meksika, discoveries-
conference.com/
30 Ağustos - 3 Eylül  3rd Conference on Geophysics for Mineral Ex-
ploration & Mining, Sırbistan, eage.eventsair.com/near-surface-geosci-
ence-2020/3rd-mineral-exploration-mining 
8 - 10 Eylül  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.com/
9 - 11 Eylül  MinTech 2020, Kazakistan, kazexpo.kz/en/about-exhibition-mt-
pav-menu/about-exhibition-mintech-pavlodar
14 - 17 Eylül  GEO 2020 — 14ht Middle East Geoconference and Exhibi-
tion, Bahreyn, geo-expo.com/
15 - 18 Eylül  SEG 2020, Kanada, seg2020.org/
28 - 30 Eylül  MINExpo INTERNATIONAL, ABD, minexpo.com/
12 - 13 Ekim  Hi-Tech Metals '20, Güney Afrika, min-eng.com/hitech-
metals20/
18 - 22 Ekim  IMPC 2020, Güney Afrika, impc2020.com/
20 - 22 Ekim  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
29 - 30 Ekim  The IPCC 2020, Meksika, im-mining.com/ipcc-2020-confer-
ence/
7 - 14 Kasım  ALTA 2020 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE, Gold-PM, In 
Situ Recovery, Lithium Conference & Exhibition, Avustralya, altamet.com.
au/conferences/alta-2020/
9 - 13 Kasım  ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php
9 - 14 Kasım  IGC 2020 — 36th International Geological Congress, Hindis-
tan, 36igc.org/
10 - 12 Kasım  Minex Kazakistan 2020, Nur-Sultan, 2020.minexkazakhstan.
com/
16 - 17 Kasım  The Electric Mine Conference, İsveç, theelectricmine.com/
1 - 3 Aralık  Mauritanides 2020 (Mauritanian Mining), Moritanya, maurita-
nidesmr.com/

Tüm Dünyayı Etkileyen Covid-19 Salgını Nedeni ile Etkinlik Tarihlerinde Değişikler Yaşanabilmektedir.
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SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kay.Ltd.
Tel : +90 (312) 482 18 60 
reklam@mayeb.com.tr

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

15 Anadolu Flygt

67 Anagold Madencilik 

41 Ant Group 

55 Ardef 

5,56,57 Barkom   

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

53 CubicGeo

109 Çiftay

81 Çolakoğlu Makine 

63 Dama Mühendislik 

35 Demir Export 

115 Dimin 

69 DMT 

Sayfa Firma
9 Doğanak Kollektif 

95 Enta

27 ERD Sondaj 

3 Esan  

91 Esit 

117 Eti Bakır 

Arka Kat. K. FKK

21 FLSmidth

19,51 Foramec  

101 Geoplas

7 Global Magnet Sondaj 

75 Jeoges 

Ön Kapak,87 Kayen 

Sayfa Firma
89 Ketmak

45 Koza 

47 Labris 

54,113,120 Maden-Tek 2020

11 Metso 

29,82,83 MTM

71 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

43 Outotec

Ön Kapak İçi Pena Maden  

73 Petroteks 

17 Saes 

39 Sandvik 

Sayfa Firma
13,107 Son-mak  

25 Talpa 

1 Teknima  

33 Teknoekol 

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

31 Troya

99 Tüfekçioğlu 

23 TÜMAD

119 Tüyap

49 Weir

103 Zenit 

61,105 Zitron   
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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..




