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Ulusal Hakemli Dergidir

EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr
Yatırımlarla Birlikte Saldırılar da Artıyor

Küresel Covid-19 salgını ile birlikte istikrarlı şekilde artan metal fiyatları ülkemizde maden 
yatırımlarını hızlandırdı. Normalleşme süreci sonrası takip ettiğimiz maden işletmelerinde 
kapasite artışları dikkat çekerken ve bekleyen bazı projelerin de harekete geçirilmesi için 
adımlar atıldığını görüyoruz. Yatırım haberlerinde konuşulan rakamlar milyonlarca dolar 
ile ifade edilirken işletmelerin bulundukları yörelere ve genel ülke ekonomisine katkıları 
ise toplamda milyar dolarları bulacak. Her projede onlar ile binler arasında ek istihdamdan 
söz ediliyor. Yapılan ve yapılacak yatırımlar ile birlikte hizmet sektörü, makine-ekipman 
tedarikçileri gibi yan sektörlerde de inanılmaz bir hareketlilik doğuyor. Gelişmekte olan 
ancak son yıllarda ekonomisi oldukça darboğaza giren bir ülke için bundan daha iyi ne 
olabilir ki?

Ülkemizde son yıllarda madencilik faaliyetleri çevresel hassasiyetlerin ışığında gerçekleşti-
rilmeye çalışılıyor. Aslında çevreye duyarlı madencilik kavramı tüm dünyada iki binli yılların 
başından beri işin merkezine alınıyor. Kötü örnekler yok mu? Doğaya zarar vermiş işletme-
ler yok mu? Tabi ki var. Dünya’da da ülkemizde de olmaması gereken işletmeler bir şekilde 
faaliyet göstermişler. Zaten bütün kıyamet de buradan kopuyor. Endüstriyel pratik anla-
mında dünyaya örnek gösterilen, 15 yıldır faaliyette olup bir kişinin burnunun kanamadığı, 
madencilik faaliyetini bitirmiş ve çalıştığı sahayı doğaya yeniden kazandırarak görevini ta-
mamlamış işletmelerimiz dururken kötü bir iki örnek ile Türk Maden Endüstrisi’ne yani ülke 
ekonomisine zarar verilmeye çalışılıyor. 

Her meslekte, her iş kolunda olumsuz örnekler, kötü uygulamalar var. Maalesef sektörü-
müzde de özellikle geçmişte bazı kötü uygulamalara göz yumulmuş. Bu yüzden de bunlar 
sürekli karşımıza çıkarılıyor. Halen bu şekilde çalışıldığı ve sürekli doğa katliamı yapıldığı 
iddiası ile bir kısım STK’lar ve şahıslar tarafından maden projelerimiz daha halka tanıtılırken 
baltalanmaya çalışılıyor. Bununla da kalınmıyor, medeniyetleşmenin temeli olan madenci-
lik gibi dünyanın en temel iş kollarından birisinde sanki dünya yok edilmeye çalışıyor gibi 
gösterildiğinden orman yangınları, doğal afetler, hastalıklar dahi madencilere bağlanıyor. 
Her taşın altından madenciler çıkarılmaya çalışıyor. 

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin geçmişine baktığınızda gelişmişliklerinin madenciliğe 
dayandığını görürsünüz. Bu ülkelerden bazıları dünya ekonomisinde söz sahibi olduktan 
sonra günümüzde bazı madencilik kollarından çekilmeye bile başlamışlardır. Çünkü he-
defteki refah seviyesine ulaşılmıştır. Artık bu alandaki bilgi birikimlerini dünyaya pazarla-
maktadırlar. Bizim bu seviyelere gelebilmemizin gecikmesi içinse madencilik faaliyetleri-
miz çeşitli şekillerde sekteye uğratılmış, yapılan pek çok araştırmada görüldüğü gibi çevre 
hassasiyeti iddiasında olan bazı yurt dışı destekli çalışmalar ile madencilik faaliyetlerimiz 
engellenmiş ya da geciktirilmiştir.

Artık madencilik faaliyetlerimizi ülkemiz ekonomisinin temeline yerleştirerek uzun vadeli 
planlamalar yapılmalı, irili ufaklı entegre tesislerle hammaddeden uç ürüne yönelmeli-
yiz. Artık kendi hammaddelerimizi, engellemelerden arındırarak verimli ve uluslararası 
standartlarda değerlendirip dünya ekonomisinin önemli güçleri arasında yer almanın 
zamanıdır. 
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Truva Bakır Maden İşletmelerinden Halilağa’ya 
Yaklaşık 1 Milyar TL Yatırım

SSR Mining Çöpler’de Üretim Öngörüsünü Sabit Tuttu 

Esan, İnlice’de Kapasite Artışına Gidiyor 

Eti Bakır Kırgızistan’ın En Büyük 
5 Maden Tesisinden Birine İmza Atacak 

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Truva Bakır Maden İşletmeleri AŞ Halilağa Projesi’ne 923 milyon 
TL yatırım yapmayı planlıyor. Sadece bakırın zenginleştirileceği, 
yatakta tespit edilen altının kazanılması gibi bir hedef olmadığı-
nın açıklandığı Halilağa Bakır Projesi kapsamında 2 yıl inşaat dö-
nemi, 15 yıl işletme dönemi ve 2 yıl kapatma dönemi planlandı. 
Projenin ekonomik ömrü boyunca 90 milyon ton cevher ocak 
alanından çıkartılacak ve flotasyon yöntemi ile zenginleştirilecek.

Proje kapsamında çalışacak personel sayısının arazi hazırlık 
ve inşaat aşamasında 2.000, işletme aşamasında ise 1.000 kişi 
olacağı öngörülüyor. Proje kapsamında istihdam edilmesi 
planlanan personelin istihdamı başta Hacıbekirler, Muratlar, 
Halilağa, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık köyleri olmak üzere 
Çan ve Bayramiç ilçeleri ile Çanakkale ve Türkiye genelinden 
sağlanacak.

Ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni ile ülkemizdeki faaliyetle-
rini sürdüren SSR Mining, 2020 yılına ilişkin üretim öngörüle-
ri ile ilgili bir güncelleme paylaştı. Alacer Gold ve SSR Mining 
şirketlerinin birleşmesinin ardından faaliyetlerine SSR Mining 
adı altında devam eden şirket 2020 yılında 4 aktif madeninden 
toplam olarak 680.000 - 760.000 ons eşdeğeri altın üretimi ger-
çekleştirmeyi beklediğini kaydetti.
2020 yılının ilk yarısında Çöpler projesindeki toplam altın üreti-
minin 167.212 ons olarak gerçekleştiğini hatırlatan şirket Çöp-
ler projesinde 2020 üretim görüsünde değişikliğe gitmeyerek 
310.000-360.000 ons olarak sabit tuttu. SSR Mining Başkan ve 
CEO’su Rod Antal konuyla ilgili olarak şu yorumlarda bulundu: 
“SSR Mining ve Alacer arasındaki birleşmenin tamamlanması ser-

best nakit akışı açısından sektörün öncülerinden olan ve kısa va-
dede kendisine değer katacak birçok projesi bulunan bir şirketin 
ortaya çıkmasını sağladı. Covid-19 nedeni ile yaşanan zorluklara 
rağmen 2020 yılının tamamını kapsayan öngörülerimiz şirketin 
varlıklarındaki çeşitliliğin sağladığı gücü ve esnekliği ortaya koydu.
Faaliyetlerine etkilenmeden devam eden Çöpler ve Marigold pro-
jelerinin yanı sıra Seabee ve Puna projelerinin de normale dönmesi 
ile yılı güçlü bir şekilde bitirmeyi umuyoruz. Şu anda entegrasyon 
çalışmalarımızı tamamlamaya ve kapsamlı büyüme ve gelişim 
portfolyosunu değerlendirmeye odaklandık. Dördüncü çeyrekte 
yayınlanacak olan Çöpler Teknik raporu bu sürecin ilk adımı ola-
cak ve Çöpler projesindeki düşük sermaye odaklı büyüme planımı-
zı tanımlamaya başlayacak.”

Esan, Konya-İnlice’de faaliyet gösteren İnlice Altın Madeni ve 
Cevher Zenginleştirme Tesisi’nde kapasite artırımı yapacak. 
Şirket tarafından Çevre Bakanlığına sunulan proje kapsamında 
işletmeye 100 milyon liralık yatırım yapılacak.
Edinilen bilgilere göre proje kapsamında tesisin mevcut kapasitesi 
yıllık 298.000 ton iken 450.000 ton’a çıkarılacak. Kapasite artırımı 
sonrası üretilecek toplam cevher miktarının yaklaşık 1,5 milyon ton 
ve toplam pasa miktarı ise yaklaşık 6 milyon ton olması öngörülüyor

İşletmede mevcut durumda yaklaşık 100 kişinin faaliyet göster-
diği, kapasite artışının ardından 20 kişinin daha istihdam edile-
rek 120 kişinin projede çalışması bekleniyor.
Proje kapsamında arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarının yaklaşık 
6 ay, işletme döneminin mevcut işletme süresine ilave olarak 
yaklaşık 3 yıl, kapatma döneminin ise yaklaşık 2 yıllık sürede ta-
mamlanması hedefleniyor.

Türk şirketlerinin Türki Cumhuriyetlere yaptığı yatırımların hız 
kazandığı bir dönemde bir yatırım da Eti Bakır’dan geldi. Şir-
ket 2015 yılında fizibilite çalışmalarına başladığı projede temel 
atma töreni gerçekleştirdi. Dünya gazetesinin haberine göre 
projenin temel atma töreni Tereksay kentinde gerçekleştiri-
lirken törene Kırgızistan Başbakanı Kubatbet Boronov, Türki-
ye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Cengiz Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Tereksay Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Üyesi Ali Osman Cengiz katılım göster-
di. Bunun yanında Türk ve Kırgız yetkililer ile maden çalışanları 
da törende hazır bulundu. 
Mehmet Cengiz temel atma töreninde gerçekleştirilen yatırım 

ile ilgili “Eti bakır ile de maden alanında Kırgızistan’a ilk adımı-
mızı 2015 yılında attık. Bugün ön çalışmalarını tamamladığımız 
yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisin ya-
tırım tutarı 180 milyon doların üstünde. Sahip olduğumuz de-
neyimi Kırgızistan’a aktaracağımız gibi yatırımlarımız da devam 
edecek.” şeklinde açıklamada bulundu.
Tamamlandığında yılda bir milyon ton altın cevheri işleme 
kapasitesine sahip olacak ve Kırgızistan’ın en büyük 5 maden 
tesisi arasında yer alacak olan tesis inşaat aşamasında yaklaşık 
1000 kişiye, işletme aşamasında ise yaklaşık 650 kişiye istihdam 
sağlayacak. Aynı zamanda tesisin Kırgızistan ekonomisine yılda 
65 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
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Erdemir’den Hasançelebi’ye 750 Milyon 
Dolarlık Dev Yatırım 

Koyunoğlu Madencilik, Erdemli İşletmesinde 
Kapasite Arttırıp Ayrıca Yer Altına İniyor 

Zenit Madencilik Kızıltepe’de Kapasite Arttıracak 

Eylül 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

Erdemir Madencilik, sahip olduğu 1,054 milyar tonluk işletile-
bilir rezerv itibarıyla Türkiye’nin en büyük demir cevheri yatağı 
olan Malatya Hekimhan Hasançelebi’de bulunan demir made-
nine 750 milyon dolar yatırım yapacak. “Anadolu Peletleme 
Projesi” adı verilen proje kapsamında bölgeye 4 milyon ton ka-
pasiteli pelet tesisi kurulacak.
Halihazırda açık ocak işletme alanının yıllık üretim kapasitesi 
16,5 milyon ton ve bir önceki ÇED iznine göre Demir Cevheri 
Peletleme kapasitesi ise 3 milyon ton iken yeni proje kapsa-
mında demir cevheri peletleme tesisinin kapasitesinin yıllık 
4 milyon tona ve buna bağlı olarak açık ocak işletme alanı-
nın tüvenan cevher üretim kapasitesinin de 22 milyon tona 
çıkarılması hedefleniyor. Bu değere yıllık 43,1 milyon ton 
dekapaj miktarı da ilave edilince açık ocak işletme alanında 
toplam üretim miktarının yıllık 65,1 milyon tona ulaşması 
bekleniyor.
Proje kapsamında oluşacak maden atıklarının depolanması 
amacıyla Yonuzdere Atık Barajı’nın yapılması da planlanırken 
atık barajında biriken su biriktirilerek pompa istasyonu vası-
tasıyla konsantrasyon ve peletleme tesisine geri beslenecek. 
Barajdan beslenecek suyun iletimi aşamasında kurulacak sant-

ral vasıtasıyla elektrik enerjisi de üretilecek. Proje kapsamında 
gerekmesi durumunda 20.562.000 m3’lük Değirmendere Ba-
rajı’nın inşa edilmesi, barajdaki suyun bir isale hattı vasıtasıyla 
proje alanına getirilmesi de planlamalar arasında yer alıyor.
Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 2.000 kişi, işletme aşama-
sında ise açık ocak işletmeciliği dâhil yaklaşık 1.000 kişi istih-
dam edilecek.
Peletleme ön hazırlık yöntemi olarak manyetik separatör tek-
niği ve peletleme tesisi için hareketli ızgara-döner fırın tekno-
lojisinin kurulması planlanırken peletleme tesisinin yaklaşık 49 
yıl kullanılması hedefleniyor. Yapılacak yatırımın ardından yılda 
4 milyon ton üretim kapasitesiyle tesis ömrü boyunca toplam 
196 milyon ton demir cevheri peleti üretilerek entegre de-
mir-çelik fabrikalarına sevk edilecek.
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise Anadolu Ajan-
sı’na konuyla ilgili olarak; “Malatya’da 55 ayda tamamlanması 
hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin dışa 
bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni 
kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesis, 750 milyon dolar 
yatırımla hayata geçecek. Yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla ger-
çekleşecek.” dedi.

Koyunoğlu Madencilik, 2005 yılından bu yana Mersin, Er-
demli’de sürdürdüğü açık ocak işletme faaliyetlerinde ka-
pasite arttırma ve ek olarak yer altı üretimine geçme kararı 
aldı. Yer altı üretimine geçilmesi ve kapasite artışı yapılma-
sıyla, hali hazırdaki açık ocak işletmeciliği ile 20.000 ton/yıl 
olan üretim miktarının 1.500.000 ton/yıla çıkarılması plan-
lanıyor.
Edinilen bilgilere göre galerilerini mevcut ÇED alanı içerisinde 
belirleyen şirketin yer altından krom üretimi ve kapasite artışı-

na istinaden yapılan başvurularda Valilik tarafından ÇED gerekli 
değildir kararı verildi.
Yüksek kaliteli konsantre krom (%46 – %48) üretilen şir-
ketin 18.000 ton kapasiteli Erdemli krom zenginleştirme 
tesisinde 3 öğütme değirmeni ve 28 sallantılı masa ile ça-
lışılıyor.
Yer altı üretimi ve kapasite artışı projesinin işletmede ek istih-
dam yaratması bekleniyor.

Zenit Madencilik tarafından Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Yolcupınar 
ve Çoturtepe mahalleleri civarındaki sahalarda çalışmakta olan 
Kızıltepe Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi’nin zenginleştirme te-
sisinde kapasite artırımı yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Proje kapsamında; tesisin mevcut kapasitesi 210.000 ton/yıl 
üretimden 510.000 ton/yıl üretime çıkarılacak. Bu durumda te-
sis kapasitesinde mevcutta bulunan 210.000 ton/yıl kapasiteli 
değirmenine 300.000 ton/yıl kapasiteli bir değirmen daha ilave 
edilerek toplamda 510.000 ton/yıl kapasiteli iki değirmenin ça-
lışması planlanıyor. 
Kapasite artırımı yapılması planlanan cevher zenginleştirme 
tesisinin cevher işleme kapasitesi yılın 350 gün çalışılacağı dü-
şünülerek 1.457 ton/gün olarak belirlendi.
Zenit ve taşeron firma toplamında 74 kişilik ek istihdamın ya-
ratılacağı Proje bedelinin 44 milyon TL olduğu edinilen diğer 
bilgiler arasında.
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Koza Altın Mollakara Projesi İçin 
150 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Yeni Anadolu Madencilik ile TKİ Arasında Soma’daki 
Sahaların İşletilmesine Yönelik Sözleşme İmzalandı

Ekim 2020

Ekim 2020

Koza Altın İşletmeleri, fizibilite çalışmaları devam eden Ağrı 
ili sınırları içerisinde yer alan Mollakara Projesi için 150 mil-
yon USD civarında yatırım yaparak altın ve gümüş üretimi 
gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan fizibilite çalışmala-
rına göre Proje kapsamında yaklaşık 9-10 ton altın üretil-
mesi öngörülürken yine aynı bölge içerisinde uluslararası 
şirketlerle birlikte yürütülen metalürjik test çalışmalarının 
devam ettiği duyuruldu. Şirket, gerçekleştirilen metalürji 
çalışmalarından beklenen sonucun alınması durumunda, 
gelecekte ilgili projeye ilişkin olarak altın üretim miktarının 

9-10 tondan 23-25 tona çıkması ihtimalinin de bulunduğu-
nu belirtti.
Şirket yapılacak yatırımın ardından madencilik faaliyetle-
rinde 500’e yakın kişinin istihdam edileceğini, ilgili projede 
rezervleri arttırmak amacıyla ek olarak 10.000 m sondaj ya-
pılmasının planlandığını, projede kurulması planlanan tesi-
sin ömrünün daha fazla uzatılması için projenin çevresinde 
yer alan yaklaşık 40 adet Koza Altın İşletmeleri’ne ait ruh-
satlarda da arama faaliyetlerinin devam ettiğini kamuoyuyla 
paylaştı.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü ile 
Yeni Anadolu Madencilik arasında, Manisa Soma bölgesinde 
bulunan 2 adet yer altı ocağı ve 4 adet de açık ocak işletmeciliği 
yöntemi ile işletilebilecek, yaklaşık olarak 54 milyon ton kömür 
rezervinin üretilmesi işine ait sözleşme 30 Eylül 2020 tarihinde 
imzalandı.
Sözleşme, TKİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hasan 
Hüseyin Erdoğan, TKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Uygun, Yeni Anadolu Madencilik Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hasan Altuntaş ve 
Yeni Anadolu Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mü-
dür Yardımcısı Kemal Kazan tarafından karşılıklı olarak imza 
altına alındı.
Konuyla ilgili olarak Yeni Anadolu Madencilik sosyal medya he-
sabından yapılan açıklamada; yapılan anlaşmanın her iki tarafa 
da hayırlı olması temenni edilirken, “Milli enerji, yerli üretim po-
litikamızdan ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz.” açıkla-
masında bulunuldu.

Türkiye, ENGIE Projesi’nde İlham Veren 
Ülkeler Arasında Yer Aldı Eylül 2020

Kariyer planlamalarının yapılmaya başlandığı yaş aralığındaki 
kız öğrencilere odaklanarak yerbilimleri ve mühendislik oku-
maya teşvik edilmeleri amacıyla yürütülen ENGIE Projesi kapsa-
mında 20 ülkenin katıldığı çevrimiçi uluslararası çalıştay geçti-
ğimiz günlerde düzenlendi.
2020’nin Ocak ayında başlayan projeye ülkemizden MJD (Ma-
den Jeologları Derneği) çatısı altında geçtiğimiz yıllarda kuru-
lan Kadın Kolları tarafından destek verilirken, pandemi sürecine 
rağmen organize bir şekilde ve titizlik içerisinde, MTA, JMO ve 
bir çok okulun da desteği ile ENGIE projesi hassas bir şekilde yü-
rütülen çalışmalar sonucunda Türkiye proje katılımcısı 20’den 
fazla ülke içerisinde ilham veren ülkeler arasında ilk 5‘e girmeyi 
başardı.

Düzenlenen etkinlik sonrasında diğer aşamalara geçilen ve üç 
yıl devam edecek projede MJD Kadın Kolları daha büyük bir 
istek ve şevk ile projeye hız vererek çalışmalarını sürdürmeyi 
hedefliyor.
ENGIE; 13-18 yaşlarındaki kız öğrencilerin ilgisini yer bilimleri 
ve ilgili mühendislik disiplinlerini okumaya çevirmeyi amaç-
lamaktadır. Kariyer kararları genellikle hayatın bu döneminde 
alındığı için proje jeobilim ve jeomühendislik alanlarında cin-
siyet dengesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. 
AB tarafından finanse edilen proje kapsamında yirmiden fazla 
Avrupa ülkesinde bir dizi sosyal yardım faaliyetinin uygulanma-
sı için bir farkındalık artırma stratejisi geliştiriliyor ve bir paydaş 
ağı oluşturuluyor.

Sürdürülebilir verimlilik ve çalışma 
süresi için tasarlanmış endüstrinin 
sağlam teknolojik çözümü
Çamur pompaları, verimli değirmen işlemleri için en kritik bileşenlerden 
biridir. En son tasarım ve teknoloji ile üretilen Metso Outotec MD serisi 
pompalar,  olağanüstü çalışma süresi ve sürekli verimlilik sunarak, değirmen 
devrelerindeki oldukça aşındırıcı çamurlar için uygundur.

En son aşınma teknolojisiyle desteklenen pompalarımız, farklı aşınma 
tiplerine karşı mükemmel direnç sunar. Endüstrideki en yüksek fan çapı 
/ pompa emiş çapı oranı oranı ve metal veya kauçuk kaplamalı çeşitli 
boyut aralığı ile proses ihtiyaçlarınız için her zaman doğru değirmen çıkış 
pompasını bulmanızı sağlıyoruz.

Pozitif değişim partneri

mogroup.com

CSK Madencilik Çin’e Boksit İhraç Edecek Eylül 2020

Türkiye’de faaliyet gösteren boksit üreticilerinden CSK Ma-
dencilik Çin’e boksit sevkiyatı gerçekleştirecek. Asian Me-
tals tarafından yayınlanan habere göre 6 yıllık boksit üretim 
tecrübesi olan şirketin yaklaşık olarak 100 bin tonluk sev-
kiyat içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında gerçekleşti-
rilecek.

Ülkemizde 5 milyon ve 30 milyon ton rezervli iki farklı bok-
sit sahasında üretim gerçekleştirdiği belirtilen CSK Maden-
cilik’in yıllık üretim kapasitesinin 700 bin ton olduğu ifade 
edildi. Şirketin geride bıraktığımız Ağustos ayı boyunca ger-
çekleştirdiği boksit üretimi ise yaklaşık 50 bin ton olarak ka-
yıtlara geçti.
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Ariana Resources Kızıltepe Projesinde 
Yüksek Tenörlü Bir Damar Keşfi Gerçekleştirdi 

Altın ve Gümüş Üreticilerinin Devlet Hakkı 
Oranı Yüzde 25 Arttırıldı 

Eylül 2020

Eylül 2020

Ariana Resources Kızıltepe Madeni’nde gerçekleştirilen sondaj 
çalışmaları kapsamında yüksek tenörlü yeni bir damar keşfedil-
diğini açıkladı.
2020 yılının başında “Arzu South” bölgesindeki mineralizasyo-
nu incelemek adına bir sondaj programı tasarlayan şirket bu 
kapsamda, Nisan ve Haziran aylarını kapsayan dönemde 13 
noktada 2.390,5 metrelik karotlu sondaj çalışması gerçekleşti-
rildiğinin bilgisini verdi. Bu çalışmalar sonucu keşfedilen yeni 
damarın “Arzu South” damarının tavan bloğunda olduğu belir-
tilirken damardan elde edilen sonuçlar şu şekilde oldu:
• KTP-D11-20 isimli sondaj kuyusunda 102,1 metreden itibaren 
12,8 metre boyunca 6.09 g/t Au + 107.58 g/t Ag
• KTP-D06-20 isimli sondaj kuyusunda 46,1 metreden itibaren 
2,10 metre boyunca 4.75 g/t Au + 14.76 g/t Au
Şirket sondaj çalışması kapsamında elde edilen diğer sondaj 
sonuçlarının da önemli bilgiler sağladığını ve “Arzu South” pro-
jesinde düşünülen yer altı maden projesinin potansiyelini art-
tırdığını kaydetti. Elde edilen sonuçlar arasından öne çıkanlar 
şu şekilde oldu:
• KTP-D07-20 isimli sondaj kuyusunda 81,9 metreden itibaren 
10,8 metre boyunca 3.39 g/t Au + 40.35 g/t Ag
• KTP-D08-20 isimli sondaj kuyusunda 121 metreden itibaren 
9,60 metre boyunca 3.31 g/t Au + 53.53 g/t Ag
• KTP-D10-20 isimli sondaj kuyusunda 91, 1 metreden itibaren 
10,5 metre boyunca 2.18 g/t Au + 31.68 g/t Ag
“Arzu South” bölgesinde gerçekleştirilmesi düşünülen yer altı 
madenciliğine dair kavramsal planın tamamlandığını belirten 
Ariana Resources, planın Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde sür-

dürülmekte olan jeoteknik çalışmaların ışında değerlendirilme-
ye devam edildiği bilgisini verdi.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener yeni keşifle 
ilgili şu yorumlarda bulundu: 
“Üretimin “Arzu South” damarının kuzey-batı uzanımı boyunca 
devam etme potansiyelini ortaya koyan sondaj sonuçlarından çok 
memnunuz. “Arzu South” damarının duvarında ek, tutarlı ve yük-
sek tenörlü bir yapının tanımlanması bizim için harika bir sonuç. 
Bu keşif aynı zamanda ekibimizin zekasını ortaya koymaktadır.
Şu anda bu alanda daha fazla keşif ve kaynak artırım sondajı ih-
timallerini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda yer altı madenciliği 
konusunda gerçekleştirdiğimi incelemelerimiz de devam ediyor. 
Bugüne kadar tamamlanan ilk çalışmaya göre, “Arzu South” sa-
hasını kuzey batıya en az 200 metre kadar genişletme veya bu 
alanı yer altı üretim yöntemleriyle geliştirme fırsatımız bulunuyor. 
Önümüzdeki haftalarda sonuçlandırmaya odaklandığımız Özal-
tın Holding ve Proccea İnşaat ile yeni ortak girişim anlaşmalarımı-
zın taslak hazırlık çalışmalarının tamamlanmasına paralel olarak 
daha fazla inceleme yapmak istiyoruz.
Bu fırsatla özellikle COVID-19’un neden olduğu önemli bir belir-
sizlik döneminde bu sondaj programının başlatılmasına ve ta-
mamlanmasına sağladıkları katkı için keşif ekibimize teşekkür 
etmek istiyorum. Elbette, sondaj müteahhitlerimiz ve arama 
personelimiz için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı 
olan Kızıltepe’deki ortaklığımızın bünyesindeki madencilik ekibi-
mizin arama ekibimizin çalışmalarını her zaman desteklediğini 
söylemeye gerek bile yok. Onlara da tüm çabaları için gerçekten 
müteşekkiriz.”

Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2020 tarihli nüshasında yayınlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı’na göre altın ve gümüş madeni üretici-
lerinden Maden Kanunu hükümlerince alınmakta olan devlet 
hakkı oranları yüzde 25 arttırıldı.
2932 sayı ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı metni şu şe-
kilde yayınlandı:
“3213 Sayılı Maden Kanununa ekli (3) sayılı tablo kapsa-
mında IV. Grup madenlerden altın ve gümüş için belirle-
nen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygu-
lanmasına, mezkur Kanunun 14. Maddesi gereğince karar 
verilmiştir.“
Altın ve gümüşün küresel satış fiyatına göre değişen 
oranlardaki devlet hakkı ödemeleri yandaki şekilde 
oldu:
Ülkemizde geçen yıl 38 ton altın üretilirken, bu yıl 42 tonluk 
üretim hedefleniyor. Altın üretim potansiyelinin yıllık 100 ton 
olduğu belirtilirken vergi artışının üretim artışını frenlemesin-
den endişe ediliyor.

Mevcut Devlet 
Hakkı Oranı (%)

Yeni Devlet 
Hakkı Oranı (%)

Altın (USD/
ons)

Gümüş 
(USD/ons)

1 1,25 <800 <10

2 2,5 801-900 11-12

3 3,75 901-1000 13-14

4 5 1001-1100 15-16

5 6,25 1101-1200 17-18

6 7,5 1201-1300 19-20

7 8,75 1301-1400 21-22

8 10 1401-1500 23-24

9 11,25 1501-1600 25-26

10 12,5 1601-1700 27-28

11 13,75 1701-1800 29-30

12 15 1801-1900 31-32

13 16,25 1901-2000 33-34

14 17,5 2001-2100 35-36

15 18,75 >2101 >37
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Madenlerde, taş ocaklarında yer altı suyu bir sorun olmaya başladığında, su seviyesi endişe verici bir noktaya ulaştığında 
Flygt ve Godwin drenaj pompalarına sahip olduğunuzu bilmek müthiş bir duygudur. Bu pompalar en zorlu tahliye 
işlerinin üstesinden kolaylıkla gelir. Aşınmaya karşı daha üstün direnç, zor koşullara rağmen daha uzun ve kararlı 
performansları ile bu pompalar madenlerde en güçlü yardımcınızdır. Taşınması ve kurulumu son derece kolay olan Flygt 
ve Godwin pompaları Anadolu Flygt güvencesi ile satış veya kiralık olarak tercih edebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için, flygt@anadoluflygt.com.tr

Madendeki gücünü hiçbir şey durduramaz

+90 262 677 1677 +90 312 447 6041
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YERMAM’ın Kurumsal Üyelik Statüsü Aktif Hale Geldi 
Eylül 2020

Yer bilimleri, madencilik ve metalürji 
(cevher hazırlama, cevher zengin-
leştirme) alanında faaliyet gösteren 
yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri 
bir araya getirmek, üyeleri arasında 
iş birliğini geliştirmek ve UMREK ile 
iş birliği yapmak üzere 2017 yılında 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, ekonomik ve teknik alanlar-
da iş birliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı 
teknolojilerden yararlanmayı amaçlayan Yer bilimleri, Maden 
ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM), kurumsal üyelik 
statüsünün aktif hale getirildiğini açıkladı.
YERMAM’ın profesyonel üyeleri arasından talep edenlerin ilgili 
yönergeye göre UMREK tarafından değerlendirilmesi ile belir-
lenen UMREK yetkin kişileri (QP/CP) UMREK kodu kullanılarak 
hazırlanacak arama, kaynak, rezerv raporları ile maden ve yer 
bilimleri raporlarını imzalama yetkisine sahiptir.
YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yer bilimleri, maden ve 
metalurji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK standartları 
göz önünde bulundurularak sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili 
eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek üzere yapılandırıl-
mıştır. Eğitimlerin amacı, üye ve üye adaylarının mesleki geli-
şimlerinin desteklenerek profesyonel üyeliğe ve UMREK yetkin 
kişiliğine hazırlanmalarıdır. UMREK, yetkin kişilerinin de yılda 
sağlamak zorunda oldukları faaliyetleri de YERMAM’ın çalışma-
ları arasında bulunmaktadır.
Ulusal, özel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum ku-
ruluşu (STK) olan YERMAM’ın üye, profesyonel üye, onursal üye 
statülerinin yanında kurumsal üye statüsü de bulunmaktadır.
Eylül 2020 itibarı ile YERMAM’ın kurumsal üyeleri şunlardır: 
ARDEF, Balcı, Dama Mühendislik, Doğu Biga, Erdemir Maden, 
Etigümüş, Mitto Danışmanlık, Netcad, RPM Global, RSC, Tümad.

YERMAM’ın kurumsal üyelerine sunduğu avantajlar arasında 
şunlar bulunmaktadır:
• YERMAM’ın amaçları uğrunda faaliyet göstermesinde katkı
koymanın onuru,
• Kurumsal üyenin istihdam ettiği profesyonelin yetkin kişilik
kazanmasının teşvik edilmesi ve gerekli görülmesi halinde YER-
MAM profesyonel üyeleri tarafından mentörlük yapılması,
• Kurumsal üyenin kendini, yetkinliğini, varsa ürünlerini ve fa-
aliyetlerini, YERMAM’ın diğer üyelerine (üye, profesyonel üye,
onursal üye, kurumsal üye) tanıtması imkânı,
• YERMAM internet sitesinde kurumsal üyenin logosunun ana
sayfada yer alması,
• YERMAM İnternet sitesinde kurumsal üyenin sitesine bağlantı 
verilmesi,
• YERMAM eğitim ve toplantı salonunda, kurumsal üyelerin lo-
golarının sergilenmesi,
• YERMAM sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde, ku-
rumsal üyenin faaliyetlerine dair haberlere yer verilmesi,
• YERMAM eğitimlerinde, eğitim ile ilgili konuda faaliyeti olan
kurumsal üyenin bu faaliyetini tanıtması için konuşma hakkı
verilmesi,
• Kurumsal üyenin, YERMAM’ın amaçları doğrultusunda isteni-
len kaliteyi sağlaması koşuluyla doğrudan eğitim vermesinin
(ücretli, ücretsiz, webinar v.b.) sağlanması,
• Kurumsal üyenin personeline ücretli eğitimlerde üyelik indiri-
minin sağlanması,
• Kurumsal üye temsilcisine genel kurulda oy hakkının verilmesi.
YERMAM kurumsal üyelik statüsü için giriş aidatı 500 TL/ay ola-
rak belirlenmiş olup kurumsal üyelik için YERMAM İnternet site-
sinden ve YERMAM sekretaryasından temin edilecek “kurumsal 
üyelik” formunun doldurularak ekleri ile beraber YERMAM’a
ulaştırılması yeterli olacaktır.

Madencilik Sektörü 2010-2019 Yılları Arasında 
En Fazla Ar-Ge Harcaması Yapan 3. Sektör Eylül 2020

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge harcamaları, 
2010-2019 dönemini kapsayan 10 yıllık periyotta toplamda 63 
milyar lirayı aştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) iş birliğiyle hazırlanan “Sektör Bilançoları 2019” 
araştırmasına göre geride bıraktığımız 10 yıllık dönemde sürek-
li artış gösteren Ar-Ge harcamaları 2010 yılında 2,4 milyar lira 
olarak gerçekleşirken 2019 yılında 15,9 milyar liraya ulaştı.
2010-2019 yılları arasındaki dönemde en çok Ar-Ge harcama-
sı kaydeden sektör 27,9 milyar lirayla imalat sektörü olurken 
ikinci sırada ise 12,9 milyon lira ile Bilgi İletişim sektörü geldi. 
Madencilik sektörü ise gerçekleştirdiği 11,11 milyar lira Ar-Ge 
harcaması ile 3. sırada yer aldı. Araştırmaya konu olan 10 yıllık 
süreçteki en büyük Ar-Ge harcaması ise yaklaşık 4,3 milyar lira 
ile geçtiğimiz yıl kaydedildi.
Yayınlanan “Sektör Bilançoları 2019” raporunda madencilik ala-

nında faaliyet gösteren şirket sayısının on yılda 3.923 adetten 
5.439’a ulaştı. Aynı dönemdeki net satış miktarının ise yaklaşık 
13 milyar lira ile başladığı dönemin son yıllarında görülen ivme-
li artış ile 2019 yılında yaklaşık 64,8 milyar liraya ulaşarak döne-
mi noktaladığı görüldü.
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Mevlüt Kaya: “Covid-19 2020 Hedeflerini Saptırdı” 
Eylül 2020

Türkiye’nin yer altı zenginliklerini “Hayatımız Maden” motto-
suyla ekonomiye kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği 
(EMİB), 2019 yılını %3’lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar 
döviz geliri ile geride bıraktıklarını açıkladı.
2020 yılına da büyük umutlarla girdiklerini aktaran EMİB Başkanı 
Mevlüt Kaya, 2020 yılı için ihracatta 1 milyar doları aşma hedefi 
koyduklarını belirtti. 2020 yılının ilk ayında ihracatta %22’lik ar-
tışla 2020 yılına güzel bir giriş yaptıklarını sözlerine ekleyen Kaya, 
76,5 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdıklarını söyledi.
Türk madencilik sektörünün açık ara en büyük ihracat pazarı 
olan Çin’in Wuhan şehrinde Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa 
sürede pandemiye dönüşen Covid-19 virüsünün sadece ma-
dencilik sektöründe değil, tüm sektörlerde 2020 yılı için tüm 
dünyanın ekonomik hedeflerinin revizesini gündeme getirdi-
ğini aktaran Kaya, Covid-19’un etkisiyle 2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde Türkiye Geneli maden ihracatının %15’lik kayıpla 
1,5 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğini belirtti.
Doğaltaş ihracatına bakıldığında ise Ocak-Haziran 2020 döne-
minde %16’lık bir kayıpla 730 milyon dolarlık bir ihracat ger-
çekleştirdiklerini belirten Kaya, blok doğaltaş ihracatımızın ise 
bu dönemde Çin pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle %35 
kayıpla 261 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.
2020 yılının Ocak-Haziran aralığında, Ege Maden İhracatçıları Bir-
liği’nin kayda aldığı maden ihracatının 2019 yılının Ocak-Mayıs 
dönemine göre %7 azalış ile 420 milyon, doğaltaş ihracatının ise 
yüzde 11 azalış ile 250 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyle-
yen Kaya, “2020 yılının başında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve 
tüm Dünya ülkelerine yayılan Covid-19 virüsü salgını nedeniyle dün-
ya ekonomisi durma noktasına geldi.” ifadelerini kullandı.
Yılbaşından itibaren diğer sektörlerin; fuar, ticaret heyeti gibi 
etkinlikleri yaptığını vurgulayan Kaya, “Sektörümüzün önemli 
etkinlikleri ya iptal edildi ya da ertelendi. Dolayısıyla 2020 yılına 
sektörümüz fuar ve etkinliksiz başlamış oldu.” dedi.
Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarlarının başta Çin 
olmak üzere AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu belirten Kaya, 
“Çin’e ihracatımızın tamamen durması, diğer ülkelerde (özellikle 
Ortadoğu ülkelerinde) siparişlerin bekletilmesi dolayısıyla maden-
cilik sektörü büyük sıkıntı yaşamaktadır. Ocak ayında en büyük alı-
cımız olan Çin’e normal seyreden blok mermer ihracat rakamları 
Şubat ayında %43, Mart ayında %68 oranında düşmüş Nisan ve 
Mayıs aylarında ise normalleşmeye başlayarak Haziran 2020 döne-
mini bir önceki senenin aynı ayına göre %13 kayıpla kapadı.
Çin salgın sürecinde diğer ülkelerden 1-2 ayda önde gidiyor. 
Oradaki insani hareketler normale dönmeye başladı. Çin’de in-
şaat sektöründe mevsimlik işçilerin çalışması nedeniyle, sektör 
durma noktasında gelmişti. Çünkü bu çalışanlar seyahat ede-
miyordu. Ancak şu an bu çalışanlar seyahat etmeye başladılar. 
Çin’de doğaltaş üretim tesislerinin yoğun olarak yer aldığı Yun-
fu bölgesinde tek bir Covid-19 vakası görülmedi. Buradaki te-
sisler de şu an yavaş yavaş üretim yapmaya tekrar başladılar. 
Mayıs ayından itibaren Çin’den gelecek doğaltaş talebinin ka-
demeli olarak artış göstermesini bekliyoruz.
Firmalarımız bu dönemde doğaltaş ürünlerinin resimlerinin 

gönderilmesi yoluyla satışlarına az da olsa devam ettiler. 
Bu sürece katkı sağlaması amacıyla, bizde Çin’den ciddi sayıda 
bir alıcıyı karantina süreçlerini de dikkate alarak Sağlık Bakan-
lığımızla ve Ticaret Bakanlığımızla koordineli olarak Türkiye’ye 
getirmeyi planlıyoruz. Şu an birçok Çinli alıcı firma Türkiye’ye 
geliyor. Bu firmalarımızı blok mermer üreticisi firmalarımızla 
buluşturmayı planlıyoruz.
Şu an İtalya ve İran’dan Çin’e ihracat yapılamıyor. Ancak Tür-
kiye’den ihracat şu an Çin’e gerçekleşiyor. Bu dönemde firma-
larımızın Çinli firmalara sürekli kendini hatırlatarak bu durumu 
fırsata çevirme şansı var.
Tüm dünya ülkelerine bu dönemde yapılan maden ihracatının 
düşmesi, şirketlerin devlete, piyasaya, istihdam ettiği personele 
(doğrudan 150.000 kişi, dolaylı olarak ise 2 milyon kişiye) karşı 
yükümlülüklerini yerine getirmekte büyük sorunlar yaşamasına 
neden olmuştur.
Madencilik sektörü tarım sektörü ile toplumların hammadde 
ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biri olmakla 
birlikte yaklaşık 2019 yılında gerçekleştirdiği 4,7 milyar dolarlık 
ihracat rakamına ek olarak diğer sektörlere hammadde ürete-
rek ülkemizde 40 milyar dolara yakın değer oluşturmaktadır.
İhracatta yaşanan bu sıkıntıların yanında ülke içerisinde tüketilen 
hammaddeleri sağlayan madencilik sektörünün alt kollarında 
faaliyet gösteren özellikle KOBİ niteliğindeki şirketler üretim ve 
tahsilat süreçlerinde telafisi zor sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır.
Bu nedenlerle ilk açıklandığında madencilik sektörünü kapsa-
mayan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine’ sektörümüzün da-
hil edilmesi için sektörümüzde faaliyet gösteren bütün STK’ları-
mızın da destekleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından 
kapsama alınmasını sağladık.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yer altı zenginliklerini “Hayatımız Maden” motto-
suyla ekonomiye kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği 
(EMİB), 2019 yılını %3’lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar 
döviz geliri ile geride bıraktıklarını açıkladı.
2020 yılına da büyük umutlarla girdiklerini aktaran EMİB Başkanı 
Mevlüt Kaya, 2020 yılı için ihracatta 1 milyar doları aşma hedefi 
koyduklarını belirtti. 2020 yılının ilk ayında ihracatta %22’lik artış-
la 2020 yılına güzel bir giriş yaptıklarını sözlerine ekleyen Kaya, 
76,5 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdıklarını söyledi.
Türk madencilik sektörünün açık ara en büyük ihracat pazarı 
olan Çin’in Wuhan şehrinde Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa 
sürede pandemiye dönüşen Covid-19 virüsünün sadece ma-
dencilik sektöründe değil, tüm sektörlerde 2020 yılı için tüm 
dünyanın ekonomik hedeflerinin revizesini gündeme getirdi-
ğini aktaran Kaya, Covid-19’un etkisiyle 2020 yılı Ocak-Haziran 
döneminde Türkiye Geneli maden ihracatının %15’lik kayıpla 
1,5 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğini belirtti.
Doğaltaş ihracatına bakıldığında ise Ocak-Haziran 2020 döne-
minde %16’lık bir kayıpla 730 milyon dolarlık bir ihracat ger-
çekleştirdiklerini belirten Kaya, blok doğaltaş ihracatımızın ise 
bu dönemde Çin pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle %35 
kayıpla 261 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.
2020 yılının Ocak-Haziran aralığında, Ege Maden İhracatçıları  
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Birliği’nin kayda aldığı maden ihracatının 2019 yılının Ocak-Ma-
yıs dönemine göre %7 azalış ile 420 milyon, doğaltaş ihracatının 
ise yüzde 11 azalış ile 250 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söy-
leyen Kaya, “2020 yılının başında Çin’in Wuhan kentinde başlayan 
ve tüm Dünya ülkelerine yayılan Covid-19 virüsü salgını nedeniyle 
dünya ekonomisi durma noktasına geldi.” ifadelerini kullandı.
Yılbaşından itibaren diğer sektörlerin; fuar, ticaret heyeti gibi 
etkinlikleri yaptığını vurgulayan Kaya, “Sektörümüzün önemli 
etkinlikleri ya iptal edildi ya da ertelendi. Dolayısıyla 2020 yılına 
sektörümüz fuar ve etkinliksiz başlamış oldu.” dedi.
Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarlarının başta Çin 
olmak üzere AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu belirten 
Kaya, “Çin’e ihracatımızın tamamen durması, diğer ülkelerde (özel-
likle Ortadoğu ülkelerinde) siparişlerin bekletilmesi dolayısıyla ma-
dencilik sektörü büyük sıkıntı yaşamaktadır. Ocak ayında en büyük 
alıcımız olan Çin’e normal seyreden blok mermer ihracat rakamları 
Şubat ayında %43, Mart ayında %68 oranında düşmüş Nisan ve 
Mayıs aylarında ise normalleşmeye başlayarak Haziran 2020 döne-
mini bir önceki senenin aynı ayına göre %13 kayıpla kapadı.
Çin salgın sürecinde diğer ülkelerden 1-2 ayda önde gidiyor. Ora-
daki insani hareketler normale dönmeye başladı. Çin’de inşaat 
sektöründe mevsimlik işçilerin çalışması nedeniyle, sektör durma 
noktasında gelmişti. Çünkü bu çalışanlar seyahat edemiyordu. 
Ancak şu an bu çalışanlar seyahat etmeye başladılar. 
Çin’de doğaltaş üretim tesislerinin yoğun olarak yer aldığı Yunfu 
bölgesinde tek bir Covid-19 vakası görülmedi. Buradaki tesisler de 
şu an yavaş yavaş üretim yapmaya tekrar başladılar. Mayıs ayın-
dan itibaren Çin’den gelecek doğaltaş talebinin kademeli olarak 
artış göstermesini bekliyoruz.

Firmalarımız bu dönemde doğaltaş ürünlerinin resimlerinin gön-
derilmesi yoluyla satışlarına az da olsa devam ettiler. 
Bu sürece katkı sağlaması amacıyla, bizde Çin’den ciddi sayıda bir alı-
cıyı karantina süreçlerini de dikkate alarak Sağlık Bakanlığımızla ve 
Ticaret Bakanlığımızla koordineli olarak Türkiye’ye getirmeyi planlı-
yoruz. Şu an birçok Çinli alıcı firma Türkiye’ye geliyor. Bu firmalarımızı 
blok mermer üreticisi firmalarımızla buluşturmayı planlıyoruz.
Şu an İtalya ve İran’dan Çin’e ihracat yapılamıyor. Ancak Türki-
ye’den ihracat şu an Çin’e gerçekleşiyor. Bu dönemde firmalarımı-
zın Çinli firmalara sürekli kendini hatırlatarak bu durumu fırsata 
çevirme şansı var.
Tüm dünya ülkelerine bu dönemde yapılan maden ihracatının düş-
mesi, şirketlerin devlete, piyasaya, istihdam ettiği personele (doğru-
dan 150.000 kişi, dolaylı olarak ise 2 milyon kişiye) karşı yükümlülük-
lerini yerine getirmekte büyük sorunlar yaşamasına neden olmuştur.
Madencilik sektörü tarım sektörü ile toplumların hammadde ihti-
yaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biri olmakla birlikte 
yaklaşık 2019 yılında gerçekleştirdiği 4,7 milyar dolarlık ihracat ra-
kamına ek olarak diğer sektörlere hammadde üreterek ülkemizde 
40 milyar dolara yakın değer oluşturmaktadır.
İhracatta yaşanan bu sıkıntıların yanında ülke içerisinde tüketilen 
hammaddeleri sağlayan madencilik sektörünün alt kollarında fa-
aliyet gösteren özellikle KOBİ niteliğindeki şirketler üretim ve tah-
silat süreçlerinde telafisi zor sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır.
Bu nedenlerle ilk açıklandığında madencilik sektörünü kapsama-
yan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine’ sektörümüzün dahil edil-
mesi için sektörümüzde faaliyet gösteren bütün STK’larımızın da 
destekleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından kapsama 
alınmasını sağladık.” ifadelerini kullandı.

Eti Maden Sivrihisar NTE Sahasına 581 Milyon TL 
Yatırım Yaparak Üretime Geçecek Eylül 2020

Literatürde Kızılcaören Toryum ve NTE sahası olarak bilinen ve 
Eskişehir’de bulunan Barit, Florit, NTE ve Toryum sahası için Eti 
Maden İşletmeleri 581,5 milyon lira kamu yatırımı yapacak. Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Beylikova Florit Barit ve 
Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü tarafından işletil-
mesi planlanan ve kurumun öz kaynakları ile finanse edileceği 
öğrenilen projede ÇED çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre Sivrihisar ve Beylikova İlçeleri, Kızılcaö-
ren Mahallesi mevkiinde tespit edilen kompleks cevherin açık 
işletme yöntemiyle üretilmesi, çeşitli teknik proseslerle üretile-
cek kompleks cevherin zenginleştirilerek ekonomiye kazandırıl-
ması planlanıyor. Yapılacak madencilik faaliyetleri kapsamında 
pasa ve cevher toplam üretiminin yılda 570.000 ton/yıl (Cevher: 
152.250 ton/yıl / Pasa: 417.750 ton/yıl) olması bekleniyor.
Sahada florit, barit ve toryumun yanı sıra NTE başlığı altında 
seryum, lantan, neodmiyum, praseodmiyum ve diğer bazı na-
dir toprakların üretilmesi hedefleniyor. MTA tarafından yapılan 
çalışmalarda 11.368.075 ton %37,44 tenörlü florit, 9.424.424 
ton %31,04 tenörlü barit, 953,587 ton %3,14 tenörlü nadir 
topraklar, 60.716 ton %0,2 tenörlü toryum ve 8.551.465 ton 
ekonomik değeri bulunmayan gang mineralleri olmak üzere 

30.358.268 ton tüvenan kompleks cevher rezervi (görünür + 
muhtemel) tespit edilmiş durumda.
Yıllık 570.000 ton tüvenan cevher üretim kapasitesi göz önünde 
bulundurulduğunda üretilecek yıllık tüvenan cevher içeriğinde 
213.408 ton florit, 176.928 ton barit, 17.898 ton NTO, 1.140 ton 
toryum ve 160.626 ton ekonomik değeri bulunmayan gang mi-
neralleri olacağı hesaplanıyor. Bu kapsamda proje ömrünün de 
53 yıl olması bekleniyor.
Sahada ilk etapta nihai tesis-proses akım şemasının oluşturul-
masına yönelik teknik ve teknolojik çalışmalar için 1.200 ton/yıl 
cevher işleme kapasiteli pilot tesis kurulması planlanıyor. Pilot 
olarak kurulacak tesisten elde edilen veriler ışığında teknik ve 
teknolojik ihtiyaçlar belirlenecek ve nihai tesis kurulumu ger-
çekleştirilecek.
Planlanan faaliyet kapsamında arazi hazırlık ve inşaat aşama-
sında 75 kişi ve işletme aşamasında ise 250 kişi istihdam edile-
cek. Teknik personel dışındaki insan kaynağının öncelikle civar 
yerleşimlerden sağlanacağı öğrenilirken yapılacak faaliyetlerin 
yöreye büyük bir ekonomik canlılık getirmesi bekleniyor.
Tüm izinlerin alınmasıyla üretim çalışmalarına 2021 yılının baş-
larında geçilmesi planlanıyor.
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Türkiye Varlık Fonu 20’ye Yakın Madenin 
Çıkarılmasında Rol Üstlenmeye Hazırlanıyor

MTA’nın Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte 
Yapılan Değişiklikler Resmî Gazete’de Yayımlandı 

Eylül 2020

Eylül 2020

Ekim 2020

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) Yurtdışı 
Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik-
te değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 24 Eylül 2020 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikle (24 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan 
Yönetmeliğe göre) bu Yönetmeliğin hükümlerinin Bakanlar 
Kurulu kararı yerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütüleceği 
ifade edildi.
Ayrıca değişiklik yapılmadan önce Yönetmeliğin 5. Maddesine 
göre MTA, yurtdışı faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Kalkın-

ma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın 
görüşlerini alarak Bakan onayıyla şirket ve ortaklık yapısında 
çalışmalar yaparken yapılan yeni düzenlemeyle MTA yurtdışı 
faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşleri-
ni alarak Bakan onayıyla faaliyetlerini sürdürecek.
Yönetmelikte yapılan değişikliklerle ilgili detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz.
Link: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200924-
27.pdf

CRIRSCO’nun Yıllık Değerlendirme Toplantısı 
Sanal Ortamda Gerçekleştirildi 
Türkiye’nin de UMREK ile üyesi olduğu CRIRSCO (Maden Re-
zervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi)’nun yıllık 
değerlendirme toplantısı, yaşanan pandemi süreci nedeniy-

le bu yıl Sanal ortamda gerçekleştirildi. Toplantıya UMREK’le 
birlikte JORC (Australasia), CBRR (Brazil), CIM (Canada), Comi-
sion Minera (Chile), CCRR (Colombia), Perc (Europe), Kombers 
–KCMI (Indonesia), KAZRC (Kazakhstan), MPIGM (Mongolia), 
NACRI (India), OREAN (Russia), SAMREC (South Africa), SME 
(USA) temsilcileri katıldı.
Üye ülkelerin son bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faa-
liyetlerin, yeni dönemin çalışma planının ve bütçesinin 
değerlendirildiği toplantıyı UMREK’i temsilen Başkan Yar-
dımcısı Dr. Barış G. Yıldırım, Üye Prof. Dr. Atiye Tuğrul ile 
UMREK koordinatörlüğünden Tuğba Özcan ve Aysu Çalı 
takip etti.
Başkan Yardımcısı Dr. Yıldırım tarafından yapılan sunumda UM-
REK çatısı altında ülkemizde son bir yılda gerçekleştirilen eği-
timler ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler aktarıldı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 20’ye yakın madenin (altın, kö-
mür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenle-
rin çıkarılması ve işlenmesi) çıkarılması ve işlenmesinde rol 
üstlenmeye hazırlanırken kurulacak Maden Holding ile tüm 
madencilik faaliyetlerinin tek çatı altında toplanmasını he-
defliyor.
Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre gelecek üç 
yıla ilişkin politika hedeflerinin yer aldığı Yeni Ekonomi Progra-
mı’na (YEP) göre TVF, üç yıllık dönemde milli ekonominin güç-
lenmesinde önemli rol üstlenecek. TVF, petrokimya, madencilik 
ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında özel sektör ve 
yabancı doğrudan yatırımcı işbirliklerine dayanan sabit serma-
ye yatırımlarında yer alırken Fon’a devredilen altın sahalarının 
işletilmesi ile birlikte gelecek beş yıllık dönemde yıllık 100 ton 
altın üretimi hedefleniyor. Program döneminde hazırlanacak 
Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile küresel 

yatırım pastasından daha fazla pay alınması da hedefler arasın-
da gösteriliyor.
Fon’un cari açığı düşürmeye yönelik bir başka projesi de yerli 
kömürden elektrik üretimi olup, büyük bir linyit yatağı olan Af-
şin-Elbistan C segmentini aktive etmek için fiili olarak çalışılıyor.
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DÜNYADAN HABERLER

Tesla Nikel Tedariki için BHP ile Görüşüyor

İngiltere’de Son 30 Yılda Açılması Planlan İlk Kömür 
Madenine Önce Onay Sonra Erteleme Kararı Geldi

Brezilya’nın Demir Cevheri İhracatı 2015’ten 
Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

İskoçya’nın İlk Ticari Altın Madeni Açılıyor

Ekim 2020

Ekim 2020

Ekim 2020

Ekim 2020

Üretim seviyelerini arttırmak isteyen elektrikli araç üreticisi Tes-
la‘nın nikel tedarikinde sıkıntı yaşamamak adına BHP ile görüş-
me halinde olduğu belirtildi. 
Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin fiyatlandırma 
aşamasında olduğu ve henüz nihayete ermediği kaydedilirken 
uzmanlar şirketin nikel konusundaki hassasiyetinin elektrikli 
araçlarında kullandığı bataryalarda performans artışı sağlamak 
adına nikel oranını arttırma düşüncesinden kaynaklanabileceği 
konusunda görüş belirtti. Bu görüşe paralel olarak, Tesla CE-
O’su Elon Musk, daha önce elektrikli araçları için ürettikleri ba-
taryalarda kullanılan katotlar için önemli bir bileşen olan nike-
lin sürdürülebilir tedariki konusunda çekincelerini paylaşmıştı. 
Taraflar arasındaki görüşmeler henüz resmi olarak onaylan-
mazken Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda çeşitli ni-

kel üreticileri ile görüşme halinde olduğunu kaydetmişti. 
Lityum-ion batarya üreticilerinin talebinin artması ile nikel arz 
ve talebinin önümüzdeki 2-3 yıl boyunca hassas bir terazide 
olacağına dair öngörülerini, geçtiğimiz ay yatırımcılarına yap-
tığı konuşmada nikelin küresel ulaşılabilirliği ile sınırlamak iste-
mediğini belirten Elon Musk’ın sözlerine farklı bir anlam katıyor.
BloombergNEF’in araştırmasına göre batarya üreticilerinin ta-
lebindeki artıştan etkilenen metaller arasında nikelin yanı sıra 
alüminyum, fosfor, demir, bakır, grafit, lityum, kobalt ve man-
gan bulunuyor. Ancak 2018 ve 2030 yıllarını kapsayan projek-
siyona göre nikel talebinin diğer metallerden fark edilir şekilde 
daha fazla olması bekleniyor. 
Tesla’nın görüştüğü diğer şirketler arasında, BHP’nin yanı sıra 
Vale’nin de olduğu biliniyor.

İngiltere’de son 30 yılda açılması planlanan ilk kömür made-
ni, Ekim ayının başında İngiltere Hükümeti’nden onay almıştı. 
Yaşanana gelişmeler ve madenin karbon emisyon oranlarında 
planlara aykırı bir artışa neden olacağına dair çekinceler nedeni 
ile bu kararda ertelemeye gidildi. 
West Cumbria Mining firmasının, Woodhouse Kömür Madeni’nin 
büyük bir bölümü deniz yatağının altında bulunan kaynaklardan 

olmak üzere yılda 3,1 milyon ton kömür üretmesi bekleniyor. Her 
şeyin beklendiği gibi gelişmesi durumunda 2021 yılının ikinci ya-
rısında faaliyete geçmesi hedeflenen madenin, 500 kişiye istih-
dam sağlaması hedefleniyor. Orijinal maden planında 70 yıllık bir 
maden ömrüne sahip olan proje, ülkenin 2050 yılında “sıfır emis-
yon” hedeflerini karşılaması adına revize edilmişti. Yenilenen 
projeye göre maden 2049 yılında faaliyetlerine nokta koyacak.

Brezilya’nın gerçekleştirdiği demir cevheri ihracatı 2020 yılının Eylül 
ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %18,5 artarak 37,86 mil-
yon ton olarak gerçekleşti. Eylül ayında gerçekleştirilen ihracat yılın 
ilk üç aylık döneminde gerçekleştirilen toplam 76 milyon tonluk 
ihracatın nerede ise yarısı kadar olması ile dikkat çekti. Uzmanlar 
yaşanan bu artışta, Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale’in üretim 
miktarlarındaki artışın önemli bir yeri olduğuna dair görüş belirtti.
Eylül ayında ihraç edilen miktar, 2015 yılından bu yana görülen 
en yüksek seviye olarak dikkat çekti. Brezilya Endüstri, Dış Ti-
caret ve Hizmet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre 2015 yılında 
gerçekleştirilen ve rekor olduğu belirtilen ihracat, 39,5 milyon 
ton olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında tavan noktasına ulaşan demir cevheri ihracatının 
2020 yılı geneline bakıldığında ise geçtiğimiz yılın gerisinde 
kaldığı görülüyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyre-
ğindeki demir cevheri ihracatının değeri ilk çeyreğe kıyasla %6 
artışla 5 milyar dolar olarak gerçekleştirildi.
Brezilya’nın demir cevheri ihracatları ülkenin toplam maden 
üretiminin %59’una karşılık geldiği belirtilirken IBRAM grubu 
tarafından yapılan öngörülere göre ülkenin 2020 yılı sonunda 
yaklaşık 310 milyon ton seviyelerinde devir cevheri ihracatı 
yapması bekleniyor. Yine de yılsonundaki artışa rağmen 2020 
yılı rakamlarının 340 milyon ton olan 2019 değerlerinin gerisin-
de kalacağı tahmin ediliyor.

Glasgow'un kuzeyinde bulunan ve Scotgold Resources’a ait 
olan Cononish Altın- Gümüş Projesi’nde ilk altının, içerisinde 
bulunduğumuz yılın sonlarına doğru dökülmesi bekleniyor. 
Projede altın dökümü için belirlenen ilk tarih Mayıs olarak 
belirtilmişti. Ancak Covid-19 salgını nedeni ile durdurulan 
inşaat ve geliştirme faaliyetleri nedeni ile ertelenen proje-
de, alınan önlemlerin kaldırılması sonucu faaliyetlere tekrar 

başlandı. Projede, beklenmedik bir durum gerçekleşmemesi 
halinde, Kasım ayı gibi ilk altın dökümünün gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. 
Bu süreçte sahada firma tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucu altın ve gümüş dağılımının ilk bulgulardan daha geniş 
alanı kapladığı ifade edilirken yeni keşifler gerçekleştirmek adı-
na sahada çalışmaların devam ettiği de vurgulandı.
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Karmaşık problemlere 
Basit ve etkili çözümler
Avusturalya’da bir nikel madenin çıkış şutu bakımlarında karşılaşılan problemler 
sonrasında, doğru soruları sorup, bilgi ve tecrübemizi kullanarak “Ferrocer” 
darbe aşınma panellerini geliştirdik.

Sarsılmaz bir azimle, müşterilerimizin yeni fırsatlar 
keşfetmelerine ve karşılaştıkları zorluklara karşı 
etkili çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz. 
FerroCer’in nikel madenine montajı, duruş 
sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltarak, 
kesintisiz üretim akışını garanti etmiştir. Böylelikle, 

bu yenilikçi performans ile verimlilk arttırılmıştır. 
Karmaşık sorunlarınıza bulacağımız basit çözümleri 
keşfetmek için bizimle irtibata geçin.

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

FLSmidth Mining-Turkey

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266  
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:17 06510 Çankaya, Ankara - Türkiye

Tel: +90 312 287 8546   

https://www.flsmidth.com/en-gb/discover?sort=newest&Industries=mining
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BHP Avustralya Madenciliğinde İnsana Yatırım Yapacak

ABD NTE için Yeni Kaynak Arayışına Devam Ediyor

Sosyal Onay Madenciler için En Büyük 
Risklerden Biri Olmaya Devam Ediyor     

Rio Tinto CEO’su İstifa Etti 

Ekim 2020

Ekim 2020

Eylül 2020

Eylül 2020

Dünyanın en büyük maden üreticilerinden BHP, Avustralya’da 
madencilik alanındaki iş gücünü geliştirmek adına yaklaşık 800 
milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Farklı alanlarda 
gerçekleştirilecek yatırımlardan oluşan paketin önümüzdeki 5 
yıl boyunca kademeli bir şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor. 
Yatırım paketi kapsamında yeni iş imkanlarını desteklemek 
amacı ile 450 milyon dolar katkı sağlayacak olan BHP, bu yolla 
Avustralya madenciliğinde üretim, ekipman, teknoloji ve hiz-
met sektörlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kap-
samda ülkenin önde gelen teknoloji üreticileri ile birlikte çalış-
mayı hedefleyen şirket, yerel ürün ve hizmet sağlayıcılarının ve 
büyümekte olan işletmelerin gelişimine katkı sağlayacak. 
Bunun yanında BHP, Avustralya’da 3500 staj ve eğitim pozis-
yonunun ücretini karşılayacak. Bu çalışmayı iki adımda gerçek-
leştirmeyi planlayan şirket, ilk olarak BHP FutureFit Academy 
aracılığı ile 2500 kişiye staj ve eğitim imkânı sağlayacak. Beş yıla 

yayılacak bu çalışmanın yanında Avustralya Hükümeti ile iş bir-
liği içerisinde 1000 kişiye yetenek geliştirme imkanları sunma-
ya hazırlanan BHP, ileride iş gücüne talep olabilecek bölgelerde 
farklı alanlarda sunulacak staj ve kurs imkanları ile iş gücünün 
gelişimine yatırım yapacak. 
Her yaştan Avustralyalıya staj, yetenek geliştirme ve eğitim im-
kanları sunmanın ülkenin tekrar ayağa kalması için önemli bir 
adım olduğunu kaydeden BHP CEO’su Mike Henry, yapacakları 
yatırım ile ilgili şu cümleleri kullandı: “Bu yatırım, önemli becerilere 
sahip insanların yer aldığı geleceğin yetenek havuzunu oluşturacak. 
Bu insanlar tüm dünya için hayati öneme sahip ürünler üreten bir 
sektörde görev alacak, ihracata katkıda bulunup ülkeye değer kata-
cak ve Avustralya ekonomisinin güçlü kalmasını sağlayacaklar.”
BHP’nin günümüzde Avustralya’da 45.000 kişiyi istihdam ettiği 
ve 2020 ticari yılı itibari ile ülkenin ekonomisine 33,4 milyar do-
lar katkı sağladığı biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çin’in hâkimi-
yeti altında olan nadir toprak elementleri piyasalarında ülkenin 
dışa bağımlılığını azaltmak amacı ile bir kararname imzaladı. 
Yayınlanan kararnameye göre ülkenin nadir toprak elementleri 
konusundaki dışa bağımlılığı acil durum olarak nitelendirilir-
ken 70 yıllık geçmişi bulunan Savunma Üretim Yasası (Defense 
Production Act) kapsamında maden üretimleri hızlandırılacak. 
Kararname aynı zamanda olası yaptırım, kota gibi diğer ticari 
sınırlamalara dair olasılıkların incelenmesini de içeriyor.
ABD’nin bir süredir kendisi için kritik öneme sahip olduğunu 
duyurduğu minerallerin tedariki için çalışmalar sürdürdüğü bili-
niyor. Bu kapsamda ülke, Kanada ve Avustralya ile anlaşmalar im-

zalayarak günümüz şartlarını sürdürmeye yetecek miktarda nadir 
toprak elementinin tedarikini garanti almaya çalışıyor. Ülkenin bu 
hassasiyeti geçtiğimiz yıl savunma departmanının Çin’in ihracatı-
nı kısıtlama ihtimali sonrası dile getirdiği, üretimi arttırma çağrısı-
nın ardından iyice açığa çıkmıştı. Kritik minerallerin tedariki özel-
likle elektrikli araçlar, çevre dostu teknolojiler ve savunma sanayi 
alanlarının devamlılığı için hayati öneme sahip olarak görülüyor. 
Son dönemdeki gelişmeler de ABD’nin nadir toprak element-
leri konusundaki hassasiyetinde yalnız olmadığını gösteriyor. 
Eylül ayında Avrupa Birliği, nadir toprak elementlerinde dışa 
bağımlık konusunda çekincelerini dile getirmiş ve alternatif 
arayışı içerisinde olduklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Sosyal Onay (Licence to Operate) üst üste 3. yılda madenciler ta-
rafından en büyük risk olarak kabul edildi. Ernst&Young tarafın-
dan yapılan, 250 yöneticinin katılımı ile 2021 yılında iş dünyasın-
daki riskler ve fırsatları konusu ile gerçekleştirilen ankette, sosyal 
onay başlığı geçtiğimiz yılkı %44’lük oranına kıyasla %63’lük ora-
na ulaşarak madencilerin risk listesinin başında yer aldı. 
Dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki dengenin yeniden 
kurulduğu ve bu dönemde ilk 5’te sosyal onay ile beraber Co-

vid-19 salgını gibi yüksek etkili riskler, verimlilik ve artan mali-
yetler, karbon salınımının azaltılması ve jeopolitik riskler yer aldı. 
Covid-19’un süregelen zorlukları, kökenleri geçmişe dayanan 
tarihi engelleri aşmak için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden 
Ernst&Young Maden ve Metaller Lideri Paul Mitchell, “Bu süreç 
yaşanan zorluklar karşısında dönüşümü hızlandırmak için büyük 
bir fırsat. Bu yolla hem bireysel olarak şirketler hem de sektör ve 
topluluklar adına uzun vadede değer yaratabiliriz.” dedi. 

Rio Tinto CEO’su Jean-Sébastien Jacque, Avustralya’nın 
batısında bulunan tarihi aborjin yerleşimlerinin tahrip 
edilmesinin ardından istifa etmek zorunda kaldı. Dünya-
nın en büyük ikinci maden üreticisi konumunda bulunan 
şirkette yaşanan olaylar sonrasında CEO’nun yanı sıra de-
mir cevherinden sorumlu kıdemli yönetici Chris Salisburg 

ve kurumsal ilişkiler müdürü Simone Niven’de görevlerin-
den ayrıldı.
Ayrılıklar, 46.000 yıllık olduğu tahmin edilen aborjin sahasının 
tahrip edilmesinin ardından doğan kamu ve hissedar baskısı 
sonrasında gelirken Jacques’ın 2021 yılının Mart ayına yada 
yerine biri seçilene kadar görevine devam edeceği belirtildi. 

Güçlü olmayı herkes ister!
Doğru ekipmanlar kullanarak siz de güçlü olabilirsiniz.

Boart Longyear Türkiye tek yetkili distribütörü
Delme Patlatma Ekipmanları
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Mark Bristow: “Altın Sektörü 
Sıkılaşmaya Devam Etmeli” 

Güncel Satışlar Elmas Piyasalarında 
Toparlanma İşaretçisi Olabilir

Şili Bakır Endüstrisine 10 Yılda 
74 Milyar Dolar Yatırım Bekliyor     

Ekim 2020

Eylül 2020

Ekim 2020

Barrick Gold CEO’su Mark Bristow katıldığı bir konferansta cid-
di bir rezerv krizinin yaklaşmakta olduğu konusunda uyarılarda 
bulunurken altın madenciliği endüstrisinin sıkılaşmaya devam 
etmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu sayede arama faaliyetle-
rini arttırıp, eriyen rezervlerin yerine yenilerini koyabileceklerini 
ve aynı zamanda verimliliği arttırabileceklerini kaydeden Bristow 
ancak bu şekilde genel yatırımcıya ulaşabileceklerini ifade etti.
Arama faaliyetlilerinin gereken seviyelerden uzak olması ne-
ticesinde ortalama maden ömrünün 20 yıldan neredeyse 10 
yıla kadar düştüğüne dikkat çeken Bristow, geçtiğimiz 20 yıl 
boyunca endüstrideki altın üretiminin yalnızca %1,6 oranında 
artış göstermesine dair çekincelerini paylaştı. 
2018 yılında Randgold ile Barrick Gold ve Newmont ile Gold-
corp arasında gerçekleştirilen birleşmeler sonrasında 2019 
yılında toplam 26 milyar dolar değerinde birleşme/satın alma 
sağlanmıştı. Bloomberg’in verilerine göre ise 2020 yılında şu 

ana kadar tamamlanan ya da görüşme aşamasında olan toplam 
14 milyar dolarlık anlaşma bulunuyor. Bu duruma dikkat çeken 
Bristow, daha yapılacak çok şeyin olduğunu kaydetti. Bris-
tow’un bir diğer yorumu da anlaşmaların içeriği ile ilgili oldu. 
Anlaşmaların sadece yönetim kurulundaki koltuk sayısı üzerin-
den yapılmaması gerektiğini, altın madencilerinin yeni kaynak-
lar bularak rezervleri ikame etmesi gerektiğini vurguladı.
Konu ile ilgili kendi açılarından bilgi veren Barrick CEO’su, bi-
rinci sınıf olarak değerlendirilen maden varlıklarını satın almak 
ile ilgilendiklerini kaydederken hedefledikleri varlıklar arasında 
Freeport-McMoran’ın Grasberg Madeni olduğunu da aktardı. 
Bristow şirket olarak düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti:” 
Barrick olarak tamamen birinci Sınıf maden varlıklarına odak-
lanmış durumdayız. Bunun bize faydası olacağını düşünüyoruz 
çünkü dünyada sahip ya da bir parçası olmadığımız herhangi bir 
birinci sınıf maden varlığı kalmamış durumda.”

Avustralyalı Lucapa Diamond ve Angola’daki ortakları, gerçek-
leştirdikleri son etkinlikte 5,6 milyon dolar değerinde elmas satı-
şı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu satış elmas piyasalarının ya-
vaşça toparlanmaya başladığının bir emaresi olarak yorumlandı. 
Lucapa Diamond, Angola Ulusal Elmas Şirketi Endiama ve 
Rosas&Petalas, karat başına ortalama fiyatı 1,450 dolar olan 
toplam 3,862 karatlık elmas satışı gerçekleştirirken son satış-
larla birlikte yıl boyunca satılan toplam elmas miktarı 16,128 
karat, satışlardan elde edilen toplam gelir ise 21,3 milyon do-
lar oldu. 
Lucapa Genel Müdürü Stephen Wetherall konu ile ilgili şu yo-
rumlarda bulundu: “Öngördüğümüz şekilde, Temmuz ve Ağustos 

aylarında güçlü bir performans sergiledik ve rekor seviyede elmas 
keşfi gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen elmas keşfi ile paralel olarak 
artan talep dolayısı ile fiyat artışı görülmesi yılın ikinci yarısında 
Lulo madeni için olumlu sinyal veriyor.”
Küresel elmas satışı 2018 ve 2019 yılları arasında düşüş eği-
limdeydi. Piyasaların dibe vurduğu düşünülen bir dönemde 
Covid-19 salgınının dünyayı etkisi altına alması, piyasaların 
daha da kötü duruma düşmesine neden oldu. Eylül ayı başında 
satışlarını 3 katına çıkardığının duyuran De Beers’in ardından 
Lucapa Diamond’un paylaştığı gelişmeler. Elmas piyasalarında 
yavaşta olsa bir toparlanmadan bahsetmenin mümkün olduğu 
şeklinde yorumlandı. 

Şili Bakır Ajansı Cochilco ülkenin madencilik endüstrisine 10 yıl-
da 74 milyar dolarlık yatırım alacağına dair beklentilerini paylaş-
tı. Beklenen yatırımların büyük bir bölümünün ülkede en fazla 
ihracatı gerçekleştiren bakır endüstrisine yapılması bekleniyor.
Cochilco yatırım yapması beklenen şirketleri de açıkladı. Bu şir-
ketler arasında Antofagasta, Lundin Mining, Teck Resources and 
Kinross Gold gibi şirketler bulunduğu belirtilirken 44 milyar dola-
ra sahip 23 projenin ise coronavirüs nedeni ertelendiğini aktardı.
Bakır endüstrisine gerçekleştirilen yatırımların ülkeye gerçek-
leştirilen toplam yatırım miktarının %98,4’üne karşılık geldiğine 
dikkat çeken ülkenin Madencilik Bakanı Baldo Prokurica büyük 
yatırımların yakında gerçekleşeceğine dair umudunu paylaştı. 
Prokurica, ekonomi, istihdam ve gelecek planlamalarını etkile-

yen Coronavirüs pandemisine rağmen madencilik sektörünün 
ivmesini koruduğuna not etti.
Globaldata tarafından paylaşılan öngörülere göre küresel bakır 
üretiminin 2020 yılında %1,5 oranında düşüş göstermesi bek-
lenirken düşün sebepleri arasında düşen tenörler ve üretim ke-
sintileri yer alıyor. Şili özelinde ise Chuquicamata ve El Teniente 
madenilerinde yaşanan Covid-19 kaynaklı üretim kesintileri 
nedeni ile üretimde %2,3 oranında düşüş bekleniyor. Uzmanlar 
arz kısmında yaşanan düşüşleri ikame etmek için piyasalarda 
yeni kaynaklar bulunması üzerine görüş belirtiyor.
Cochilco ülkede elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar  için 
önemli bir bileşen olan lityum endüstrisinin de artan talep kar-
şısında büyüme eğiliminde olduğunu belirtti.
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Esan TSE Güvenli Üretim Belgesi Aldı!
Değerlerinin başında “Önce İnsan 
Önce Güvenlik” gelen ve tüm ça-
lışma alanlarında “Hedef Sıfır Kaza” 

anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Esan, TSE Güvenli Üretim Belge-
sini aldı. TSE, Güvenli Üretim Belgesi ile “güvenilir, salgından etki-
lenmeyen ve hijyenik” çalışma ortamları oluşturmayı amaçlıyor.

Covid – 19 salgınında Türkiye’de henüz ilk vaka tespit edilme-
den kriz ekibini oluşturarak proaktif bir yaklaşımla çalışmalarına 
erkenden başlayan Esan, bu süreçte 2500 kişi üzerindeki istih-
dam hacmi ve yaygın coğrafyadaki faaliyetleri ile salgını önle-
medeki rolüne odaklandı. Tüm çalışanlarının ortak bir anlayışta 
buluşması için “Hedef Sıfır Bulaş” yaklaşımı ile Türkiye’deki ilk 
vaka tespitinden itibaren tüm güncel gelişmelere en hızlı şekil-
de uyumlanmak için birçok düzenleme yaptı. Covid-19 hakkın-
daki bilgilendirmeler ve hijyen eğitimleri ile Esanlıların ve aile-
lerinin, “Hedef Sıfır Kaza” yaklaşımında olduğu gibi kendilerini 
ve birbirini koruma sorumluluğu ile hareket etmesini sağladı.

Pandemi süresince tesislerinde faaliyetleri güvenle sürdürebil-
mek için dijital dönüşüm sürecinde geliştirdiği altyapısından 
da faydalanan Esan, sosyal mesafeyi tüm çalışma alanlarında 
koruyacak çalışma düzenine geçti. Kişisel hijyen ve çalışma 
alanlarının hijyeni için gerekli tüm malzemeleri tedarik ederek 
ve çalışanlarına ihtiyaç duyabilecekleri kişisel hijyen malzeme-
lerini da sağlayarak, hijyenin baştan uca sürdürülebilir olması 
için planlamaların yapılmasıyla “Güvenli Üretim” koşullarını da 
sağladı.

Havalandırmadan servislere, ofislere ve üretim ünitelerine, 
tüm periyodik temizlik ve bakımların yapılması, sıklaştırılması 
ve sürdürülmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ça-
lışanların maske, hijyen ve mesafe kurallarına istisnasız uyumu 
ile Esan, Güvenli Üretim Belgeli tesislerinde yaptığı milyonlar-
ca ton üretimiyle Türkiye ve dünya için değer katmaya devam 
ediyor.

esan.com.tr

Madencilik Türkiye Dergisi 
Sektör Araştırmalarınızda Destek Veriyor
Madencilik Türkiye dergisi, Türk Maden Endüstrisi hakkında 
araştırma yapan kişi ve kuruluşlara araştırma-raporlama hiz-
meti vermeye devam ediyor.

İş geliştirme ve sektör değerlendirmesi yapanlar için destek-
leyici nitelikteki çalışmalarımız ile siz de bugüne kadar bizden 
destek almış kuruluşlar arasında yer alabilirsiniz.

Araştırma kabiliyetimiz doğrultusunda hazırlanacak raporlar-
da tamamen resmi kaynaklar ve kendi bilgi birikimimizle* der-
lenen bilgiler kullanılmaktadır.

İşlerinizde elinizi güçlendirecek araştırma raporu taleplerinizi 
değerlendirilmesi için info@mayeb.com.tr adresinden bizlere 
iletebilirsiniz.

*Yapılan çalışmalarda şirket sırrı niteliğindeki gizli bilgilere yer 
verilmemektedir.
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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

https://foramec.com/
http://www.ghh-fahrzeuge.de/de/start/
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DBC Fastdrill ile Dünya Rekoru Kırdı

YSK eDart'ın Türkiyedeki Tek Temsilcisi Oldu

Dilovası’daki fabrikasında makinadan mat-
kaba kadar karotlu sondajla ilgili tüm ekip-
manının üretimini gerçekleştirmekte olan 
DBC Makina, ürettiği sondaj matkaplarını 
Fastdrill markası altında tüm dünyaya pa-
zarlamaktadır. Dünyaya satışı gerçekleşti-
rilen ve birçok ülkede başarı ile kullanılan 
Fastdrill markalı sondaj matkapları sunduğu 
delme hızının yanı sıra sağladığı servis ömrü 
ile de ürünü tercih eden kullanıcıların beğe-
nisini kazanmıştır. 

Fastdrill markalı ürünleri tercih edenler arasında maden ve in-
şaat sektörlerine sondaj müteahhitliği yapmakta olan Gempa 
Mühendislik AŞ bulunmaktadır. Kullandığı tüm makine ve del-
me ekipmanlarını DBC’den temin eden firma, geliştirilen özel 
bir yazılımla makina, matkap ve sondör performanslarını çok 
detaylı bir şekilde takip edebilmektedir. 

Eskişehir Manyezit sahalarında faaliyetlerini sürdüren firma 
uzun süredir devam eden sondajlarında genellikle Fastdrill Mavi 
(SM) serisi matkaplar kullanmaktadır. Formasyon olarak genel-
likle altere olmuş ve yer yer orta derece silis ve manyezit bantları 
içeren Dunit ve Harzburjit kayalarının delindiği bu sahadan elde 
edilen veriler kullanılan Fastdrill SM matkap ömürlerinin ortala-
ma 2000 metre bandında seyrettiğini ortaya koydu. 

Firma tarafından sağlanan verilere göre sahada kullanılan mat-
kaplardan bir tanesinin performansı ise özellikle dikkat çekti. 
Nisan-Temmuz arasında 3 ay boyunca serviste kalan matkabın 
toplamda 3321,5 metre sondaj yaptığı kaydedildi. 

Gerek sondajı gerçekleştiren Gempa yetkilileri gerekse üretici 
firma DBC Makina yetkilileri daha önce böyle bir sonuç ile kar-
şılaşmadıklarına dikkat çekerken elde edilen sonucun muhte-
melen bir Dünya rekoru olduğunun altını çizdi.

dbcmakina.com
/dbcmakina /dbcmakina /dbcmakina

YSK Mumessillik ve Mühendislik Dış Ticaret Ltd. 
Şti. (YSK Solutions), Johannesburg merkezli 
eDART Grubu ürünlerinin Türkiye ve çevresinde-

ki madencilik ve diğer sektörlerdeki tek temsilcisi olduğunu açıkladı.

Bu yeni ortaklık sayesinde YSK Solutions, eDART’ın çamur hattı 
valfleri ve proses kontrol numune alıcı ürünlerine, uzmanlığına 
ve bilgisine erişebilecek.eDART’ın ürün yelpazesi, maden işle-
me endüstrisinin zorlu şartlarına uygun şekilde tasarlanır ve 
üretilir.  Bu ürünlerden bazıları, gemiler ve boru hatlarında kul-
lanılabilen üstün nitelikli dart valfleri, pinç valfler, çamur hattı 
bıçaklı sürgülü valfler ile basınçlı ve yerçekimi beslemeli proses 
kontrol numune alıcıları için çok sayıda farklı seçenektir.

YSK Solutions Genel Müdürü Yasin Kasa, eDART ile yapılan an-
laşmanın şirketlerinin “benzersiz, özelleştirilmiş ticari ve teknik 
çözümler sağlama” vaadini daha da pekiştirdiğini dile getirdi.

eDART Genel Müdürü Chris Sessions ise YSK Solution’ın yaratı-
cı, iş birliğine dayalı ve uyarlanabilir çözümler sunma arzusu ile 
eDART’ın valf ve numune alıcı donanımından çok daha fazla-
sını sunma yeteneği arasında ortak bir zemin olduğuna dikkat 
çekti.

Türkiye pazarına girmek veya operasyonlarını genişletmek isteyen 
yabancı şirketler için acente ve/veya distribütörlük hizmeti veren 
YSK Solutions deneyimli ticari ve teknik personeli sayesinde, iş ortak-
larına ve müşterilerine teklif sürecinden – satış sonrası teknik deste-
ğe kadar kesintisiz hizmetler vermektedir. YSK Solutions’un başlıca 
deneyim alanları, Madencilik, Metalürji, Denizcilik ve Enerji sektörleri 
olmakla beraber hizmetleri bunlarla alanlarla sınırlı kalmamaktadır.

eDART ise üstün nitelikli çamur hattı valfleri üretme hedefiyle 2004 
yılında Güney Afrika’da kurulmuştur. Günümüzde eDART, ürün yel-
pazesini, becerilerini (1D ve 3D Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
dâhil) ve uzmanlık alanlarını daha farklı alanlara genişletmiştir ve kü-
resel mineral işleme endüstrisine geniş bir yelpazedeki çamur hattı 
valfleri, numune alıcılar ve mühendislik sistemleri ürünleriyle hizmet 
vermektedir. eDART, valflerinin maksimum performansa ulaşabil-
meleri için içinde bulundukları sistemin ihtiyaçlarına göre seçilmeleri 
gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle, ürün ve çözümlerinin tamamı-
nı, müşterilerinin karlılığını en üst düzeye çıkarma amacıyla geliştirir.

YSK Solutions ile eDART ortaklığının sunduğu avantajlar hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için, +90 530 763 44 22 numaralı telefondan 
veya YSK@ysk-solutions.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ysk-solutions.com/tr
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KAPAK KONUSU

“Barkom Ar-Ge” Yenilik ve Teknoloji 
Tasarlamaya Devam Ediyor

BD1800S Yerüstü Karotlu 
Sondaj Makinesi
Barkom Grup, güçlü BULLDRILL 
BD1800S’i oluşturmak için uzun Ar-

Ge çalışmaları sonrası en popüler yer üstü karotlu sondaj makinele-
rinin kanıtlanmış teknolojilerini geride bırakarak yepyeni bir sondaj 
makinası tasarladı. BD1800S kombinasyonu, üretkenlikten ödün 
vermeden en yüksek güvenlik standart-
larını hedefleyerek üretildi.

Yer üstünden derin kuyu sondajı uy-
gulamalarına, B,N,H,P çaplarında karot 
alımında, en iyi sonuçlar için BD1800S 
en verimli ve etkili çözümleri sunuyor.

Barkom Grup olarak, şirket vizyonumuz 
doğrultusunda dünyadaki hızlı geliş-
meleri yakından takip ederek, yeni nesil 
ürün ve süreçleri hayata geçiriyor; yeni-
likçilik, sürdürülebilirlik ve iş birliği gibi unsurları geliştirmek için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu unsurları esas alarak kendi teknolojileri-
mizi geliştiriyor ve ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde kullanıcı-
lara sunarak global pazarda başarılara imza atıyoruz. 

Barkom Grup olarak yıllar boyunca edinilen tecrübe ve müş-
terilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tecrübeli mühen-
dis ekibimiz ile yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda, kendi 
markamız olan BULLDRILL® sondaj makinelerini üretmenin ve 
ilkleri başarmanın gururunu yaşıyoruz. 

Barkom Grup Ar-Ge’de, güvenilir ürünler ve teknolojiler ge-
liştirerek geleceğe katkıda bulunuyor ve bu kapsamda ürün 
çeşitliliğini yer altı, yer üstü ve Ex-proof Atex sertifikalı sondaj 
makineleri olmak üzere 3 ana başlıkta toplayıp kendi içinde 
özelleşen delme kapasiteleri ve farklı fonksiyonlarına göre 
isimlendirerek birçok farklı model ile piyasaya sunuyoruz.

Bu modellerin içinde en son tamamladığımız makinemiz ise 
araştırma ve geliştirme ekibimizin uzun ve detaylı araştırma ve 
tasarım çalışmaları sonucunda üretilmiş ve tasarım doğrulama 
aşaması sonrası aşağıda belirtilen özelliklerde testlerle doğru-
lanmış verilerle kullanıma hazır hale getirilmiş olan BULLDRILL 
BD1800S yer üstü sondaj makinesidir.

Son teknolojiler ile geliştirmiş olduğumuz 
BD1800S yer üstü karotlu sondaj makinemiz, 
kendi serisindeki en esnek sondaj makinesi-
dir. Derinlik olarak 1800 metrenin üstünde 
sondaj yapabilen ve güçlü bir kızak sis-
temiyle donatılmış olan BD1800S, derin 
sondajın altından kolayca kalkabilir. Ha-
reketliliğini arttırmak için yüksek taşı-
ma kapasiteli paletler tercih edilerek 
kompakt bir şase dizayn edilmiştir. 
BD1800S’te, diğer makinelerde çoğu 
kez isteğe bağlı olan 2. tij tutucu, tij 
destekleme sistemi, uzaktan kuman-
da ile hareket edebilirlik gibi birçok 
standart özellik yer almaktadır. 
Güçlü delme ünitesine entegre 
edilen 4 vitesli şanzuman ile çok 
daha güçlü hale gelen döner 
kafaya, her koşulda ve her yer-
de en yüksek verimde sondaj 
yapabilme kabiliyeti kazandırıl-
mıştır. Tüm delme ve hareket 
fonksiyonları 300hp Cummins 
veya Volvo marka dizel motorla 
tahrik edilirken dünyaca güve-
nilirliği ve verimliliği kanıtlan-
mış olan Rexroth/Parker/Kawa-
saki marka güçlü hidromotor ve 
pompalarla gerçekleştirilir.
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İkincil tij tutma sistemi takım çekme esnasında özel çeneler yardımı ile tijleri daha kolay ve hızlı sökme 
işlemini yerine getirir.

Dünya markaları olan Cummins ve Volvo seçenekleri ile gücü 
performansa dönüştüren dizel motor özel yalıtımlı kabin içerisine yerleştirilmiştir.

ROD destek ünitesi özellikle 6 metrelik tij ile çalışmalarda tijlerin delme ünitesi ile aynı hizada yerleştirilip 
merkezlenmesini sağlar. Ayrıca takım çekme esnasında tijlerin sabitlenmesine destek sistemidir.

Maksimum 9500 NM değerinde tork üreten güçlü 4 vites şanzuman entegreli dişli kutusu ile en zorlu 
şartlarda yüksek performans ve verimlilik sağlanır. 18 ton çekme kapasiteli vinç ile güvenilir takım çekme işlemi gerçekleştirilir.                                                                  

6 metrelik karotiyerin kullanılabildiği sağlam direk yapısı içe-
ren ve teleskopik olarak uzayabilen kulesi sayesinde yüksek 
verimlilik sağlar. Taşıma esnasında kapanıp yükleme kolaylığı 
sağlayan ergonomik kule sayesinde pratik nakliye ve çalışma 
imkânı oluşturur. Kuleyi oluşturan konstrüksyonun direkleri 
çok dayanıklıdır. Kapasiteleri sondaj halatının tüm ağırlığını 
taşımak için fazlasıyla yeterlidir. Kaliteli ve güvenilir donanım 
içerisinde 18 ton taşıma kapasiteli BRADEN marka vinçte yer 
almaktadır. Yine vinç kapasitesini doğrulayacak güçte olan 
gazlı alt çene sistemi ile derin kuyu sondajında en sağlam çö-
zümlerin ortaya konulması sağlanmıştır. Güvenilir kontrol ve 
uyarı sistemi ile tüm sondaj ekipmanlarının ve fonksiyonları-
nın izlenmesini sağlayan göstergeler kontrol panelinde yer 
almaktadır. Ayrıca motor fonksiyonlarını ve motor arızalarını 
gösteren multifonksiyonel ekran (murphy) panel üzerinde yer 
almaktadır. 
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Pilot kontrollü kumanda paneli ile yüksek iş güvenliği ve kolay kullanım imkânı sağlanır. Panel üzerinde 
devir göstergesi, çamur pompası debi göstergesi, multifonksiyonel ekran ile dizel motorun hararet seviyesi, 

yağ basıncı, motor devri, akü voltaj değeri gibi verilerin takibi dijital panelden rahatlıkla izlenebilir. 
Takım sürme ve takım çekme işlevleri joystickli kullanım ile çok daha pratiktir. 

Hidrolik açılır, gaz yayı ile kapanır alt çene sistemi 18,5 ton takım tutma kabiliyetine sahiptir. 
Çene sistemi P çapa kadar (114 mm) tutma özelliğinde olmakla birlikte 

çeneler çıkarıldığında iç çap 210 mm’ye kadar genişleyebilir.

Özgün tasarımımız ile ayarlanabilir, hareketli kontrol paneli ile istenen noktadan sondaj işlevleri takip 
edilebilir ve operatör yüksekliği istenen seviyeye kaldırılıp indirilebilir. Özel pistonlar ile yukarı aşağı hareket 

sağlanırken, rulmanlı sistem ile kumanda panelinin eksenel dönebilme kabiliyeti mevcuttur.

Uzaktan kumanda ile yürüyüş sistemini içeren dayanıklı ve çift hızlı 
palet sistemine pratik ve güvenilir hareket edebilme yeteneği kazandırılmıştır. 

Firmamızın temel amacı; günümüz teknolojilerinin millileştiril-
mesi amacıyla, sondaj ve sondajcılık gereksinimlerini araştıra-
rak hem ithal edilen ürünleri tersine mühendislik uygulamaları 
ve mevcut ürün geliştirme yöntemleri ile üretmek hem de yeni 
ürün tasarlayarak geliştirip ilerleme sağlamaktır. 

Bu kapsamda ürettiğimiz BD1800S yer üstü sondaj makinemiz 
BARKOM AR-GE ekibimizin uzun ve detaylı araştırma ve tasa-
rım çalışmaları sonucunda yenilikçi özellikleriyle ülkemizin kul-
lanıma hazır hale getirilmiştir.

Bu örnek çalışmamız yanı sıra Ar-Ge merkezimizdeki yaratıcı 
ortak çalışma ortamı, tasarım odaklı düşünme tekniği ve ileri 
prototip üretebilme altyapısı ile fikirden ürüne, üründen paza-
ra geçiş sürecini hızlandırıyor. Ar-Ge kültürümüzü ve iş birlik-
lerimizi dünya geneline yaymaya devam etmeyi hedefliyoruz. 
Farklı konularda uzmanlıklarımızı geliştirmeye özen gösteri-
yoruz. Dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcılarımızın saha 
çalışmalarına değer katan, kaynakları daha verimli kullanan, 
daha pratik ve güvenilir kullanım sunan sondaj makinelerimizi 
ve sistemlerimizi pazarla ilk buluşturan firma olma yolunda ça-
lışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

barkomas.com

www.schenckprocess.com

CONiQ® Monitor –
The power to predict 
screen failures

GET
IN
TOUCH

CONiQ® Monitor detects 
screen faults before they 
become a failure.
Maximum uptime. For a lifetime.

Ardef Maden Makine Enerji ve Ticaret A. S.
schenck.tr@ardef.com
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Steinert GmbH, 135 yılı aşkın 
manyetik tecrübesiyle ürettiği 
20.000 Gausluk HGS manyetik-
modeli, endüstriyel mineralle-
rin (tuz, kuartz, feldspat vb.) ön 
zenginleştirmesi ya da demir-
sizleştirilmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu yazıda, Bölge Satış Müdürlerimizden, Rasoul Rezai tara-
fından Köln’de bulunan test merkezimizde gerçekleştirilen, 
herhangi bir kimyasala ve suya ihtiyaç duymadan yapılan ön 
zenginleştirme testine ait sonuçları siz değerli okuyucularımız-
la paylaşmak isteriz:

Ag Pb Fe
 Z

n 
Cu

TESPİT EDİN.
Hurda metal ayırma

Hurda metal ayırmayı etkin olarak nasıl 
yapacağınızı ücretsiz e-kitabımızdan 
öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz, çözüm kılavuzumuzu indirin. www.steinert.de

Manganez Ön Zenginleştirme

TANITIM

Alper Şahin
Bölge Satış Müdürü

alper.sahin@steinert.de

Boyut (mm) Tüvenan 
Tenörü %

HGS Mn % Konsantre % Pasa % Mn Kazanım (%)

1-3 mm 9.07 > 24.63 25.28 74.72 70.64

3-5 mm 8.76 > 27.03 27.47 72.53 84.41

5-9mm 9.75 > 23.50 25.86 74.14 62.61

1-9mm 9.34 > 24.93 26.26 73.74 73.74

Yapılan testte çift katlı (cascade) model HGS kullanılmıştır. 

Su yok! Kimyasal yok!

Özetle, 3-5 mm aralığında ve %8,76 
tenörlü cevher, HGS ile manyetik ön 
zenginleştirme sonrasında konsrant-
rasyonun tenörü %27,03 yükselmiş-
tir. Ayrıştırmada girdi miktarının sade-
ce %27,47’si yüksek konsantre olarak 
ayrıştırılmış, geriye kalan %72,53 pasa 
da, %4 tenör ve altında cevher oldu-
ğu, laboratuar analizinde tespit edil-
miştir. 3-5mm için 8 ton saat kapasi-
te ve opreasyonel maaliyetin 14TL 
(1,5€) olduğu hesaplanmıştır. 

Cevher ön-zenginleştirme ürünleri-
miz hakkında daha detaylı bilgi için 
web sitemizden ya da Alper Şahin’e 
ait 0 (530) 146 76 28 numaralı tele-
fondan irtibata geçebilirsiniz. 

steinertglobal.com

Tüvenan Tenörü: %9,8       
Parça boyutu: 1-9mm
Yan kayaç: Karbonat
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Filo yönetim sistemleri madenlerde üretim, verimlilik ve iş güvenliğini arttırıcı 
dijital çözümler sunmaktadır. Bu sistemler madenlerdeki her bir ekipmana 

ayrı ayrı uygulanabileceği gibi tüm filoya da uygulanabilir. Günümüzde basit 
izleme sistemlerinden tam otonom iş makinelerine ve kamyonlarına kadar 

geniş bir yelpazede çözüm sunulmaktadır. 

TANITIM

Zyfra Mining Maden Filo 
Yönetim Sistemi

ZYFRA Mining, her bir açık ocak 
madeninde o madenin özel ge-
reksinimlerine uygun olarak, ve-
rimliliği ve iş güvenliğini artıran, 
güvenilir ve kanıtlanmış çözüm-
ler sunar. Sistemin sevkiyat mo-
dülü maden filosunu verimli bir 

şekilde yönetirken, üretim ve nakliyeyi optimize eder. 

Verimlilik ve İş Güvenliği
ZYFRA Mining Maden Filo 
Yönetim Sistemleri;
• Bütün araçların durumla-
rı hakkında gerçek zamanlı 
daha çok verinin alınması-
na ve filo yönetim sistemi-
nin zayıf noktalarını tanım-
lamaya,
• Üretim sürecine çok hızlı 
müdahale yeteneğiyle ekipmanların teknik duruş sürelerini 
azaltıp mevcut filoyla daha fazla üretim yapılmasına,
• Dinamik ve çok değişkenli optimizasyon ile maden kamyonla-
rının ocaktaki değişik rotalar boyunca daha verimli dağılımına,
• Kamyonların, maden kamyonlarının yükleme ve boşalt-
malarını izleyip yönetirken, operatörlerin hatalarını da göz-
lemlemeye, 
• Operatörlerin performansını değerlendirirken, güvenli bir ağ 

üzerinden haberleşerek verilerin sistem dışına sızma ihtimali-
nin azaltılmasına olanak sağlar.

Taşıma Maliyetini Düşürme
ZYFRA Mining, operasyonel değişkenlerin ve maden makineleri-
nin durumunu izleyerek ekipmanların teknik emre amadelik sü-
resini artırır. Bunun yanında, yol kalitesi izleme gibi çeşitli modül-
lerle de lastik ömrünü arttıracağı gibi tamir masraflarını da azaltır.

Zyfra Mining Filo Sisteminin İçeriği

Maden Filo Yönetim Sisteminin Verimliliğinin 
Temel Etmenleri
Üretkenlik
• Akıllı algoritma ile gerçek zamanlı olarak otomatik sevkiyat 
ve kamyon atama
• Cevherin ocak içinde harmanlanması
• Üretim ve maden performansının tahmini
• Vardiya değiştirme, yakıt ikmali ve öğle yemeğinin optimizasyonu
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• İş güvenliği ve sağlığının izlenmesi ve ihlalleri
• Kestirimci bakım
• Yüksek hassasiyetli deliciler
• Operatörler ve sürücüler için performans göstergeleri
• Maden mühendisleri için mobilite
Emniyet
• Risk yönetimi ve ihlal takibi ile çözümlemelerini izleme
• İş emri
• Şev stabilitesi izleme
• Sürücülerin yorgunluk durumunun takibi
Ekonomi
• Yatırımın geri ödeme süresi 6-12 ay arasındadır

Kamyonlar Mutlak 
artış

Son üç ayın 
ortalaması Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Yük kapasitesinin kullanımı 6% 5% % 92% 94% 94% 94% 93% 96% 98% 98%

Ortalama üretken zaman 14% 10% saat 6,36 6,66 6,69 6,5 6,52 6,92 6,81 7,22

Ortalama yakıt tüketimi -14% -14% g/tkm 119,18 117,62 108,72 110,04 110,56 103,86 100,13 103,09

• Yakıt, lastikler, yedek parçalar ve bakım gibi operasyon har-
camaları %3-7 oranında azalır 
• Üretim ve sondaj hacimleri %5-25 oranında artırılabilir

Zyfra Group’un bir iştiraki olan Zyfra Mining madencilik en-
düstrisinde dünyanın lider dijital çözüm firmalarından biridir. 
Dünyanın en önde gelen madencilik firmalarıyla 30 yılı aşkın 
süredir çalışmanın getirdiği tecrübe ile her bir müşterinin 
kendine özel şartlarını dikkate alarak verimlilik ve iş güven-
liğini arttırıcı kapsamlı dijital çözümler sunmaktadır. Daha 
detaylı bilgi için info@troyaproses.com adresinden bize ula-
şabilirsiniz.

Yıllık 10 milyon ton demir cevheri üreten bir madenden alınan gerçek veriler (veriler otomatik alınmıştır) yaklaşık 1,3 milyon dolarlık tasarruf sağlandığını göstermektedir. 

troyaproses.com 
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Greenfields Değirmenlerinde Altın 
Üretim Oranlarının Artırılması

Greenfields Mill, Coolgardie'nin 
üç kilometre doğusunda, Batı 

Avustralya altın sahalarında yer alıyor. Yirmi yılı aşkın bir süre-
dir, tesis yerel altın madenciliği endüstrisine birinci sınıf ücretli 
değirmencilik sağlıyor. Tesis, farklı müşterilerin ihtiyaçlarına 
bağlı olarak devrenin altın geri kazanımı için optimize edil-
mesini sağlayan üç bilyalı değirmen ile benzersiz bir düzene 
sahip. Mevcut konfigürasyonunda tesis, yılda bir milyon tona 
kadar işleyebiliyor.

Yerel Madencilik Endsütrisinde 
Birinci Sınıf Üreticilik 
FMR Investments 2007 yılında kuruldu.  Bugün, şirket Avust-
ralya'da üç madencilik projesi yürütüyor: Queensland'ın ku-
zeybatısındaki Eloise Bakır Madeni ve her ikisi de Batı Avustral-
ya'da bulunan Greenfields Mill ve Gordon Sidar madeni.

FMR müşterileri tarafından teslim edilen stok cevheri, başlan-
gıçta birincil çeneli kırıcı ve ardından ikincil ve üçüncül konik 
kırıcılardan oluşan üç aşamalı bir kırma devresinden geçer. 
İkincil ve üçüncül kırıcılardan gelen besleme, devreden küçük 
boyutlu malzemeyi kaldıran çift katlı bir elek ile sınıflandırılır. 
Kırma sistemi, 6 ile 8 mm arasında bir P80 ürün boyutu üretir 
ve daha sonra 1000 tonluk değirmen besleme silosuna aktarılır 
ve depolanır.

Değirmen devresi 1300, 875 ve 500 kW bilyalı değirmenlerden 
oluşmaktadır. Liç besleme ürününün sınıflandırılması, 15 inçlik 
siklonlarla yapılır. Siklon alt akışındaki serbest altın parçacıkları 

bir konsantratöre ayrılır ve doğrudan eritme için altın odası-
na gönderilirken, geri kalan alt akış daha da inceltilmek üzere 
öğütme devresine geri döner.

Siklon üst akışından alınan ürün CIL (Carbon in Leach) devresi-
ne gönderilir. Bu işlemde altın, oksijenin eşliğinde bir siyanür 
çözeltisi içinde cevherden çözülür ve ortaya çıkan altın siyanür 
kompleks molekülü daha sonra aktif karbon üzerine emilir. Al-
tın, elüsyon olarak bilinen bir işlemle yüklü karbondan sıyrılır. 
Altın, harici bir rafineriye sevk edilmeden önce çelik yünü üze-
rine elektrolitik fırınlama ve doğrudan eritme yoluyla doygun 
şerit solüsyonundan geri kazanılır.

Değirmen Çıkış Pompaları Tesisin Kritik Bileşeni
Fabrikanın değirmen çıkış pompaları, tesisin sınıflandırma işle-
minin işleyişi için kritiktir. Öğütülmüş çamurun büyük bir dikey 
boru ile sınıflandırma siklonlarına taşınmasından sorumludurlar.

Pompalar, doğası gereği oldukça aşındırıcı olan yüksek hacimli 
malzemeyi işler. Bu, pompaların verimli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak ve beklenmedik arıza sürelerini önlemek için önemli 
aşınma bileşenlerinin düzenli olarak izlenmesi gerektiği anla-
mına gelir.

Greenfields Mill'in İkinci Müdürü Morgan Dombroski, değir-
men çıkış pompalarının tesis sürecinin kritik bir parçası oldu-
ğunu söylüyor. “Pompalar, tüm tesisin anası olan sınıflandırma 
siklonlarını besliyor. Pompalar çalışmıyorsa, bir ürün üretmiyoruz 
- bu da tesisimiz için önemli bir şey. "

TANITIM
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FMR’nin Bakım Sorumlusu Dave Scott, 
tesiste her zaman bir pompanın yedek-
te ve hazır olacak şekilde nasıl tasar-
landığını anlatıyor. “Değirmen devresi 
durdurulursa, temelde işletmeye saatte 
yaklaşık 40.000 dolara mal oluyor. Bu 
yüzden bu uygulama için bir çift pom-
pamız var. Aktif "görev" pompası arıza-
lanırsa veya bakım altındaysa, her za-
man devralmaya hazır bir yedek vardır.

Yenilikçi Pompa Tasarımı, 
Bakım Maliyetlerini Düşürüyor
2014 yılında FMR, etkin ömürlerinin so-
nuna yaklaşan mevcut ünitelerin yerine 
iki Metso Outotec HH200 pompasına 
yatırım yaptı.

Orijinal pompalarının rutin bakımı sıra-
sında operatörler, kritik dahili bileşenle-
re erişmek için emiş ve basma hatlarını, 
emiş tarafındaki pompa salyangozunu 
ve salyangoz astarlarını ayırmak zorun-
da kalıyordu. Prosedürü yürütmek için mobil bir franna vinç ve 
lisanslı bir operatör gerekiyordu. İşin yoğun emek gerektiren 
yapısı, tamamlanmasının 8 saate kadar sürebileceği anlamına 
geliyordu ve bu da pompaların düzenli olarak bakımını zorlaş-
tırıyordu.

Yeni değirmen boşaltım pompaları, Metso Outotec’in benzer-
siz kayar şase teknolojisi ile donatılmıştır. Kayar şase, operatör-
lerin emiş ve basma hattındaki boruları çıkarmadan pompayı 
açmasına olanak tanıyarak, aşınan bileşenleri incelemeyi ve 
rutin bakım yapmayı son derece kolaylaştırır. FMR artık aşı-
nan bileşenleri düzenli olarak optimize ederek pompalarının 
verimli çalışmasını sağlarken, kayar şaseler, tıkalı bir pompayı 
tekrar işlevsel hale getirmek için gereken süreyi de azaltıyor.

Dombroski, tesisteki değirmen çıkış pompalarının artık haf-
talık olarak kontrol edildiğini söylüyor. "Buradaki ekibimiz bu 
sahada büyük deneyime sahip ve bakım faaliyetlerini tahmin 
etmede iyi. Pompaları, bir " şim control " süreci de dahil olmak 
üzere haftalık denetimlerle izliyoruz. Bu, pompa fanının ön ve 
arka açıklıklarını optimize ederek pompaların daha verimli ça-
lışmasını sağlıyor ve aşınma ömrünü uzatıyor.

FMR’nin Bakım Uzmanı Travis Dingle, şim kontrolünün bir de-
ğirmen çıkış pompasının aşınma ömrünü nasıl uzattığını açık-
lıyor. "Pompa fanı emiş kısmına yakın olduğunda pompa daha 
verimli çalışmaktaıdr.. Bu bileşenler arasında gereğinde fazla 
boşluğunuz varsa, daha büyük parçacıklar içeri girer ve salyan-
gozu daha hızlı bir şekilde aşındırır. Şim yerleştirme, boşluğun 
azaltılmasını ve pompanın etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. 
Kayar taban teknolojisi, ekibin bu süreci hızlı ve gelişmiş bir 
güvenlik ile gerçekleştirmesine yardımcı olur. "Metso Outotec 

pompalarını kolaylaştıran şey hidrolik kayar şase. Vinç kullan-
madan, sadece civataları çıkartıyor ve ihtiyacımız olan her şeye 
erişmek için rulman yatağını geri çekiyoruz. "

Greenfields Mill, haftalık incelemeler ve her iki değirmen çıkış 
pompasına da şim kontrolünü sağlayarak büyük bakımların 
sıklığını azaltmayı başardı. Scott, bunun tesis için operasyonel 
maliyetleri düşürdüğünü söylüyor. “Tam bir yenilemenin top-
lam maliyeti ciddi boyutlarda olabilir. Bunu aylık olarak yapmak 
zorunda olduğumuz bir dönem vardı, ancak şimdi düzenli ba-
kımla fan ve rulman yataklarından çok daha fazla ömür alıyoruz. 
Bu, maliyetlerimizi yarı yarıya düşürdü."

Scott'a göre, yeni pompalar ayrıca sahada daha güvenli bir 
çalışma ortamı yarattı. Kayar taban, ekibin vinç kullanmadan 
rutin bakım yapmasına olanak tanıyor. Bu, kimsenin çarpabi-
leceği bir kaldırma donanımı olmadığı anlamına geliyor. Di-
ğer faktör, her şeyi parçalarına ayırmak zorunda kalmayarak, 
olası sıkışma noktalarının çoğunu bakım işleminden çıkarmış 
olmak. "

Metso Outotec'te Pompa Uzmanı olan Roger Doyle, FMR'nin 
pompa düzenlemesi ve önleyici bakım programının sektör-
deki en iyi uygulama olduğuna inanıyor. “İki pompaya sahip 
olmak, üretim üzerinde herhangi bir etki olmaksızın uygulana-
bilecek bir yedekleme seçeneği sağlayarak tesis çalışabilirliğini 
sağlıyor. Bunun da ötesinde, tesis kayar şase teknolojisinden tam 
olarak yararlanıyor ve bakım için çok proaktif bir yaklaşım be-
nimsiyor. Bunun pompa verimliliği açısından faydaları var, ancak 
aynı zamanda bağlantı ekipmanları sürekli elden geçirildiği için 
beklenmedik bakımlar da daha kolay ve kısa sürede yapılmak-
taıdr.” dedi.
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İlerleme Zorlaştığında Üretimdeki 
Tıkanıklığı Açmak
Bilyalı değirmenden gelen tortu veya büyük yabancı nesneler 
pompanın "tıkanmasına" neden olursa, pompa operatörleri 
için önemli bir sorun ortaya çıkar. FMR'de, değirmen tambu-
rundaki aşınma, büyük bir kaya veya çelik değirmen bilyesinin 
pompaya geçmesine izin veriyorsa veya sahada beklenmedik 
bir elektrik şebekesi arızası varsa, pompalarda tıkanma mey-
dana gelebilir. Bu durumlarda tıkanıklığı gidermek için, zaman 
alıcı bir süreç olabilen, pompanın sökülmesi gerekir.

Dingle, bunun nasıl kısa sürede yapılması gereken önemli bir 
iş olabileceğini açıklıyor. “En yaygın pompalarda, ön makara ve 
kapak gibi birkaç bileşeni çıkarmanız gerekir. Bu, bir franna vinci 
ve onu kullanmak için yetki sahibi bir kişi gerektirir, ve tamamlan-
ması dört saatten fazla sürebilecek korkunç bir iş olabilir ”.

Scott, benzersiz kayar taban teknolojisinin işi önemli ölçüde 
hızlandırdığını açıklıyor. “Metso Outotec değirmen boşaltım 
pompalarımızın tıkanıklığını çözmek basit bir işlem. Önemli bi-

leşenleri çıkarmamıza veya herhangi bir vince ihtiyacımız yok. 
Adamlarımız kırk beş dakika içinde değirmen tahliye pompala-
rındaki tıkanıklığı açailiyorlar, bu da tıkanma sahada kesintiye 
neden oluyorsa önemlidir ”dedi.

Dombroski, pompa tıkanmalarının her an meydana gelebile-
ceğini, bu nedenle işin artık hızlı bir şekilde gerçekleştirilebile-
ceğini bilmenin gönül rahatlığı olduğunu ekliyor. "Gecenin or-
tasında bir pompam tıkandı ve operatörlerimizin her şeyi bırakıp 
tekrar çevrimiçi hale getirmesi gerekiyor. Kayar taban tasarımı, 
işi% 100 kolaylaştırıyor. Pompayı tıkanıklığında, bir saat içinde 
tekrar blokajı kaldırabilirsiniz ”dedi.

Beşinci Bölüm
Yerel Destekten Faydalanma
Greenfields Mill, sahada kısıtlı bir iş gücü çalıştırıyor ve ope-
rasyonda sahip oldukları ekipman yelpazesini desteklemek 
için OEM'lere güveniyor. Scott, yerel bir ekibin sahanın günlük 
işleyişine yardımcı olmaya hazır olmasının ek bir kolaylık oldu-
ğunu vurguluyor. "İhtiyacımız olan tüm parçalara sahip oldu-
ğumuzdan emin olmak için çoğu gün Metso Outotec ile iletişim 
halindeyim. Yakında olmaları ve ihtiyaç duyduğumuz her parçayı 
kısa sürede alabileceğimizi bilmek güzel. "

Dombroski için, şirketinin tesis ve ekipmanlarıyla ilgili deneyime 
sahip kişilere erişim sağlamak ayrıca önemli: “Metso Outoec eki-
biyle birlikte yeniden yapımlar ve yeni ürünlerin kurulumu gibi diğer 
faaliyetler üzerinde çalışarak birçok gün geçirdik. Bu süre zarfında, 
iyi bir ilişki kurduk ve her durumda başa çıkmanın kolay olduğunu 
kanıtladık. Zaman zaman bizi kontrol etmek ve her şeyin yolunda 
olduğundan emin olmak için Kalgoorlie'de yerel bir Metso Outotec 
varlığının olması bizim kesinlikle çok iyi. Satın aldığımız ekipmanın 
tesis için önemini biliyorlar ve herhangi bir kesinti yaşamamak için 
doğru parçaların mevcut olmasını sağlıyorlar. "

mogroup.com
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Pozitif  
değişim ortağınız  
Çevremizdeki dünya – gökdelenlerden köprülere, otoyollardan 
internete ve ona bağlı çalışan bütün cihazlara – agrega, 
mineral ve metallerden oluşur.  Yeni kurulan Metso Outotec, 
modern toplumun yapı taşı olan ürünlerin, sorumlu bir şekilde 
üretilmesi için gerekli teknolojileri ve hizmetleri sağlar.  Daha 
verimli ve sürdürülebilir bir yarın için çözümlerimizi sürekli 
olarak yenilerken 150 yılı aşkın deneyimimize güveniyoruz. İşte 
tam da bundan dolayı pozitif değişim ortağınızız.

50’den fazla ülkede 15.000’den 
fazla uzman, hizmetinizde

mogroup.com
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Sondajın En Büyük Problemi: Kil

Sondaj çalışmalarında birçok 
problemle karşı karşıya kalabili-
yoruz. Bu sorunların üstesinden 

gelmek için doğru ekipman ve ürün kullanımı, tecrübeyle bir-
likte önemli bir unsur oluyor. 

Sondaj çalışmalarında doğru ürün ve ekipmanın kullanımının 
tecrübe ile harmanlandığı killi formasyonlarda, özellikle şişme 
eğiliminde olan yapışkan killerin sondaj esnasında matkaba 
sarma, sirkülasyonu kesme ve sondaj dizisini sıkıştırma gibi 
birçok soruna sebep olduğu bilinmektedir. Bu sorunla müca-
delede önleyici tedbirler olmakla beraber, sıkışmalarda killi 
formasyonu temizlemek için çözümler de bulunmaktadır.

Önleyiciler
LUBETROL – Yağlayıcı ve Penetrasyon Arttırıcı
Suya karışabilen iyonik olmayan bir ıslatıcıdır. Kilin yapışma-
sına engel olmak amacıyla kullanılır. Killerin matkap üzerine 
yapışmasını, matkabın kafa yapmasını engellemesini ve mat-
kabın ömrünün uzamasını sağlar. Avantajları:

• Sondaj çamurunun yüzey gerilimini azaltması ve sert şeylli 
yapıların kırıntılarının hızlı bir şekilde taşınmasını sağlaması
• Sondaj dizisi yüzeyinde kaplama oluşturarak, dizinin kuyu cida-

Sondaj Kimyasallarında 
Çözüm Ortağınız
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rına yapışma ihtimalini en aza indirerek, sondaj dizisi ve kuyu içi 
ekipmanlarının aşınmasını azaltarak sondaj verimliliğini arttırması

PERMANET
Şişen killi formasyonları kalıcı olarak bağlayıp deaktive olma-
sını sağlayan polimerik bir kil nötrleştiricidir. Bilinen killi şişen 
formasyonlarda kullanılarak olası sorunların önüne geçer.

VISPOL PW – Kil Dengeleyici
Su bazlı çamurlarda şeylli ve killi kesintilerin dağılmasını önler. 
Anlık viskozite oluşturarak aynı zamanda taşıma sağlar.

Kil Çözücüler
CLAY FLUSH – Kil Çözücü
Etkili bir kil çözücü olan CLAY FLUSH, kuyu içerisinde dökülen, ta-
kım sıkışmalarında sıkışıklığa yol açan formasyon killerinin etkin bir 
şekilde çözülmesini sağlayarak, sıkışma problemlerini, üretim kuyu-
larında sondaj çamurunun formasyondan temizlenmesini sağlar.

POLYTHIN
Filtrelenmiş bölgedeki üretim formasyonundan ve çakıllardan 
sedimanı, çamuru ve kili söküp atmaya yarar. Sondaj sıvılarının 
viskozite ve jel mukavemetini azaltır.

petroteks.com
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Weir Minerals, birinci sınıf mü-
hendislik çözümlerini, proses 
hakkındaki bilgi birikimini ve kü-

resel servis ağını bir araya getirerek tek ekipmandan anahtar 
teslimi tesis çözümlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet 
verir. Ekiplerimiz yerel servis mühendislerimiz aracılığıyla 
eğitim oturumlarını kolaylaştırır ve hızlı yanıt sunar. İhtiyaç-
larınız ne olursa olsun, Weir Minerals sizi desteklemek için 
oradadır.

Trio® Çeneli Kırıcılar
Kırma işleminin ilk aşaması, 
boyut küçültme döngüsün-
deki en zorlu işlemlerden 
biridir. Ağır hizmet tipi çene-
li kırıcı ürün yelpazemiz, en 
zorlu malzemelere bile uygun 
olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Daha fazla dayanıklılık için uz-

manlıkla tasarlanmış çeneli kırıcılar, sektördeki en ağır parçalar-
dan biridir ve gelişmiş mekanik özellikler sunar. Çeneli kırıcıları-
mızın bakımı kolaydır; minimum çalışmama süresi ve maksimum 
performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

www.minerals.weir

Üretim problemleri, kapasitedeki azalmalar, can sıkan üretim 
duruşları... Bu ve benzeri problemlerinizde Weir Minerals çözüm 
için yanınızdadır. Teknik uzmanlık, bölgesel erişim ve  evrensel 
bilgiye sahip Entegre Çözümler takımımız tüm prosesinizi optimize 
etmek için hazır.Biz sadece ekipman satmıyoruz, problemlerinizi 
çözmek için de varız. 

Entegre Çözümler ile ilgili daha fazla bilgi için www.global.weir

DÜNYA GENELİNDE MADEN SAHALARINI  
OPTİMİZE EDİYORUZ

PROBLEM Mİ VAR?
ÇÖZÜLDÜ.
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Weir Kapsamlı Kırma-Eleme ve 
Öğütme Ürün Gamı ile Boyut 
Küçültme Prosesinde Fark Yaratıyor
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Trio® TC Serisi Konik Kırıcılar
Madencilik, Agrega ve 
endüstriyel minerallerde 
kullanılabilecek TC serisi 
konik kırıcılar ağır yapısı, 
küçük eksantirik atımı ve 
yavaş dönme hızı sayesin-
de rakiplerinden ayrılır. Bu 
özellikler sayesinde en zor-

lu kayaç tiplerinde, değirmen çakıllarında kesintli besleme 
altında dahi sorunsuz çalışabilir. 

Trio® TP Serisi Konik Kırıcılar
TP Serisi, yüksek kapasite ile 
çalışan madencilik tesisler ve 
kübik agrega üreten taş ocak-
ları için tasarlanmıştır. TP Se-
risi, parçacıklar arası ufalama 
özelliği sayesinde daha ince 
taneli bir ürün sunmak için 
optimum hızda çalışır ve Sy-
nertrex® bulut tabanlı izleme 
platformuyla etkinleştirilir.
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Trio® Dik Milli Kırıcılar

Trio® TV Serisi Dik Milli Kırıcılar, endüstriyel hammaddeler 
ve agrega sektöründe şekillendirmenin veya yüksek boyut 
küçültme oranlarının gerektirdiği tersiyer kırma uygula-
maları için özel olarak tasarlanmıştır. Kayacı yüksek hızlara 
çıkaran ve doğal kırılma hattı boyunca kıran bu kırıcılar, 
mamul kumun yanı sıra yüksek kaliteli kübik agregalar da 
oluşturabilir. 
Enduron® Yüksek Basınçlı Öğütme Ruloları (HPGR)

Enduron® Yüksek 
Basınçlı Öğütme Ru-
loları (HPGR), enerji 
tasarruflu öğütme iş-
lemleri için ilk tercih-
tir. En yeni öğütme 
teknolojisi ile tasarla-
nan Enduron® HPGR, 

daha az işlem aşaması gerektirir enerji tüketimini, öğütme 
ortamı tüketimini ve aşınma maliyetini önemli ölçüde azaltır.

Trio® Paletli Besleyiciler
Trio® paletli besleyici 
yelpazemiz, malzeme-
lerin sonraki proses aşa-
masına akışını düzenle-

mek için tasarlanmıştır. Büyük besleme boyutlarını taşıyabilen 
paletli besleyici, cevher veya agrega işleme tesisinizin her aşa-
masında akış kontrolünü optimize ederken hızlı ve kolay ba-
kım sağlar ve servis işlemlerini kolaylaştırır.

Trio® Izgaralı Besleyiciler
Trio® ızgaralı besleyici 
yelpazemiz, prosesi-
nizdeki malzeme akı-
şını optimize etmek 
üzere ustalıkla tasar-
lanmıştır. Malzemeyi 

eleyerek besleme için tasarlanmış sağlam bir çözüm olan titre-
şimli ızgaralı besleyici, malzemeyi prosesin sonraki aşamasına 
boşaltmadan önce küçük boyutlu beslemeden ayırırken sürek-
li bir besleme sağlar.

Trio® Elekleri
Üstün performans-
lı eliptik hareketli 
yatay eleklerden, 
dairesel haraketli 
eğimli eleklere ve 
ağır hizmet tipi by-
pass eleklerine ka-
dar Trio® eleklerimiz 

müşterilerimize güvenilir ayırma ve sınıflandırma sunmak 
üzere tasarlanmıştır. Çok katlı seçenekleriyle sunulan Trio® 
elekler, müşterilerimize en çok ihtiyaç duyduklarında hızlı 
yanıt ve yerel uzmanlık sunan Weir Minerals küresel servis 
ağı tarafından desteklenir.

Enduron® Elekleri
Enduron® elek se-
rimiz, madencilik 
sektörünün zorlu 
koşulları için tasar-
lanmıştır. Çeşitli uy-
gulamalarda kendi-
lerini kanıtlanmış bu 
doğrusal hareketli 
elekler, sağlam Lina-

tex® kauçuk çözümlerimizi kullanır ve Synertrex® bulut taban-
lı izleme platformuna entegre edilebilir. Enduron titreşimli 
eleklerimiz, gerektiğinde özel boyutlara tek/iki katlı, muz veya 
yatay olarak tedarik edilebilir

Trio® Yıkama Ekipmanları
Trio® yıkayıcılar daya-
nıklılık, düşük bakım 
ve işletme maliyetlerini 
birleştirerek prosesi-
nizde olağanüstü bir 
değer oluşturur. Bu 
yıkama araçları kalite, 
sağlamlık ve perfor-

mans sağlar. Yıkama ekipmanı yelpazemiz kum, iri taneli malzeme 
ve kütüklü yıkayıcıların yanı sıra bıçaklı dağıtıcıları da içerir.

Küresel Servis ve Destek
Weir Minerals, ekipmanlarınız için dünya çapında eşsiz servis 
ve destek ağı sunar. İster komple bir sistem ister tek bir ma-
kine veya aşınma parçaları sipariş edin, konusunda uzman 
satış sonrası servis ekiplerimiz madencilik ve agrega sek-
törlerinde değerli bir iş ortağınız olmamızı sağlar. Ayrıca, ilk 
günden itibaren sizin için değer yaratarak sorunsuz, güvenli, 
verimli tesis operasyonları ve bakımı sağlamak üzere perso-
nelinize profesyonel yerinde eğitimler sunmaktayız. Daha 
detaylı bilgi için turkey.sales@mail.weir mail adresinden ve 
+90 216 688 16 06 numaralı telefon numarasından bize ula-
şabilirsiniz.

global.weir
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Stacksizer ile Yüksek Verimli 
Sınıflandırmanın Yukarı Akışlı 
Sınıflandırıcılara Göre Avantajları

• Genel sınıflandırma verimliliğinde %20 artış
• Proses suyu kullanımında %87 azalma

• Çok Daha Kolay Operasyon Kontrolü

Çalışmanın Özgeçmişi
Avrupa'nın büyük bir silis kumu 
üreticisi, yüzyılı aşkın süredir 
cam, dökümhane, refrakter ve 

seramik endüstrileri için kuvars kumu üretmektedir. Kuvars 
kumu zenginleştirme tesisi, hidrolik ayırmayı içeren ve %100’ü 
700 mikrondan ince bir ürün üretmek için hidrosiklondan 
beslenen iki yukarı akışlı (upstream) sınıflandırıcıyı kullanmak-
taydı. Hidrolik sınıflandırıcıların düşük verimliliği nedeniyle, 
taşma akışını kontrol etmek ve iri parçacıkları geri kazanmak 
için Derrick’in yüksek hızlı eleme makinelerini te-
sislerine adapte edebilmek için çalışmalara başladı. 
Zenginleştirme tesisinin enerji verimliliğini ve üret-
kenliğini artırmak ve gelecekteki üretim taleplerini 
karşılamak için şirket, nihai üretimin %20 oranında 
artmasını istedi. Kum üreticisi, sınıflandırma verim-
liliğini artırarak enerji kullanımını ve su tüketimini 
azaltmak için hidrolik sınıflandırıcıları ve kontrol 
eleklerini Stacksizer ile değiştirmenin fizibilitesini ve 
faydalarını değerlendirmeye karar verdi.

Çözüm
Proses verimliliğini artırmak ve su tüketimini azalt-
mak için Derrick, Buffalo, New York'taki tam ölçekli 
test laboratuvarında testler gerçekleştirdi. Testin 
amacı, Stacksizer performansını yüksek oranda ya-
kın tane içeren bir besleme malzemesi üzerinde 
değerlendirmekti. Başarılı test sonuçlarından son-
ra, Stacksizer'ın sınıflandırması için mevcut hidro-
lik sınıflandırmaya kıyasla faydalarını değerlendir-
mek adına yerinde bir karşılaştırma test programı 
gerçekleştirildi. Tek katlı (1,2m W x 1,5m L) Derrick 
Stacksizer'ı denemek için, ünite ikinin yukarı akış 
(upstream) sınıflandırıcısına paralel olarak kuruldu. 
Stacksizer’ın yukarı akım sınıflandırıcılara kıyasla 
performansını belirlemek için yan yana testler ya-
pıldı. Derrick Stacksizer eleme makinası, yukarı akış 
sınıflandırıcılara göre %87 daha az proses suyu kul-
lanırken %93,6 genel sınıflandırma verimliliği elde 
etti. Yerinde yapılan testlere göre, tesiste yukarı akış 
sınıflandırıcıları, Derrick Stacksizer eleme makinaları 
ile değiştirildi. 

Sonuç
Stacksizer kullanımı, verilerin ortaya çıkardığı gibi, sınıflandır-
ma ve konsantre devrelerinin performansını önemli ölçüde 
iyileştirdi. Sınıflandırma devrelerinde Stacksizer kullanımı hid-
rolik sınıflandırıcılara göre tane boyutu ayrımının kontrolün-
de daha yüksek verimlilik, geliştirilmiş sınıflandırma etkinliği, 
daha yüksek geri kazanım ve daha çok hammadde üretim ka-
pasitesi sağlarken su tüketimi, elektrik gücü, bakım ve işçilik 
maliyetlerini önemli ölçüde azalttı. 

derrick.com

Kuvars kumunun yukarı akışlı sınıflandırıcı ile 500 microndan ayırımı

Hidrolik Sınıflandırıcı 2.6 çapında Yukarı Akışlı Sınıflandırıcı

Katı Besleme Tonajı (t/s) 120

Su Debisi (m3/h) 300

Kuvars kumunun Derrick Stacksizer ile 500 microndan ayırımı

Eleme Makinası 2SG48-60R-5STK ( Her kat 1.2m En x 1.5 m Uzunluk)

Katı Besleme Tonajı (t/s) 120

Su Debisi (m3/h) 40

Boyut Kümülatif Elek Üstü Verim ( % )

Mikron Besleme Elek Üstü Elek Altı Elek Altı Elek Üstü Genel

1000 31.1 47.6 0.0

710 49.2 71.8 0.0

500 70.7 95.2 10.4 95.8 88.4 93.6

300 89.5 95.8 42.7
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Stack Sizer® Teknolojisi Güney Afrika’da 
Platin Üretimini İyileştiriyor
Güney Afrika’daki büyük bir platin üreticisi platin grubu metal rezervlerinden 
(UG2) platin ve krom üretimini iyileştirmek istiyordu. Platin üreticisinin ikincil 
değirmendeki hidrosiklonlarını Derrick Stack Sizer eleme makineleri ile 
değiştirmesinin etkisini belirlemek için Derrick laboratuvarlarında başarılı 
bir test gerçekleştirilmesinin ardından beş adet 5 Katlı Stack Sizer eleme 
makinası alınmıştır. Müşteri elek makinalarından gayet memnun olduğunu 
ve elek kullanımının krom üretimini iki katına çıkarttığını buna ilave olarak da 
platin geri kazanımında ciddi bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca bu yatırımın 
geri dönüşü 7 aydan daha kısa sürede gerçekleşmiştir.

 YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

MTM Makina Ticaret Mümessillik Ltd. Şti.
Ataturk Bulvari 199-A/42
Kavaklidere Ankara Turkey
Tel: +90 312 466 1950
Email: mtm@mtmmakina.com.tr
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Çalışmanın Özgeçmişi
Güney Afrika’da faaliyet gös-
teren büyük bir platin üreticisi, 
platin grubu metal rezervle-

rinden (UG2) platin ve krom üretimini iyileştirmek istiyordu 
(Platin rezervlerine genel olarak UG2 adı verilmektedir). Nispe-
ten yaygın ancak karmaşık bir cevher kütlesi, kuzey eyaletinin 
hem doğusunda hem de batısında, genellikle sırasıyla daha 
büyük olarak Rustenburg/Thabazimbi bölgesi ve Steelpoort 
bölgesinde görülmektedir. UG2 rezervinin karmaşıklığı, büyük 
ölçüde resifteki önemli krom minerallerinin varlığına bağlan-
maktadır. Platin grubu metallerini taşıyan kuvars taneleri ile 
krom mineralinin parça boyutları benzer olduğundan özellikle 
hidrosiklon sınıflandırmalı kapalı devre değirmenlerinde sınıf-
landırma işlemi zorlaşmaktadır. 

Çözüm
2011 yılında, platin üreticisinin ikincil değirmen hidrosiklonla-
rını, Stacksizer eleklerle değiştirmenin etkisini belirlemek için 
Buffalo'da testler gerçekleştirildi. Görevdeki metalurji müdürü, 
test çalışmasına katılmak ve onu yönetmek için Buffalo'ya gitti. 
Başarılı testin ardından, şirket aşağıdaki parametreleri optimi-
ze etmek için inovatif bir akış şeması tasarladı:

1.Platin kazanımı artışı
2.Kromun flotasyon öncesinde alınması
3.Değirmen devresindeki devreden yük azalması

TANITIM

5 Adet Derrick Stacksizer 
Makinası Afrika’da Platin ve 
Krom Üretimini İyileştiriyor!

• 4 milyon dolarlık proje yatırımının 7 ay içerisinde geri ödenmesi
• Krom üretiminin iki katına çıkması ve platin kazanımının artması

• Flotasyon kimyasal tüketimlerinde azalma

Müşteri, yaklaşık 4 milyon dolarlık toplam sermaye yatırımıyla 
2012 yılının başlangıcında beş adet 5-Katlı Stack Sizer® maki-
nesi almaya karar verdi. Ünite 1 adet 850 mikron, 1 adet 200 
mikron ve 3 adet 100 mikronluk eleklerden oluşmaktaydı. İlk 
olarak 3 adet 100 mikronluk makinalar devreye alındı ve çar-
pıcı sonuçlar elde edildi. Satılabilir bir ürün olan iri krom frak-
siyonu üretimi ikiye katlandı. Şirket, kromdaki bu büyük artışla 
başa çıkmak için spiral tesisinin boyutunu büyütmek zorunda 
kaldı. Platin geri kazanımı önemli ölçüde arttı ve 4 milyon dolar 
tutarındaki yatırımın geri ödemesi yedi aydan azdı.

Buradaki tek olumsuz yön yer altı üretimindeki püskürtme be-
tondaki güçlendirme için kullanılan ağaç liflerinin ince göze-
nekli elek panellerinden geçemeyişiydi. Bunun için planlı bir 
şekilde ve nazikçe paneller fırçalanmaktadır ancak uzun vadeli 
çözüm olarak akış yönüne paralel boyutta panel kullanılarak 
bu lifli malzemenin Stacksizer’a girmeden uzaklaştırılmasıdır. 
Şu anda bu çözüm üzerinde çalışılmaktadır. 

Sonuç
Tesis dataları paylaşılmamasına rağmen müşteri elek makina-
larından tam bir memnuniyet duyduğunu ifade etti ve bu da 
platin kazanımında çarpıcı bir iyileşme ve krom üretiminin iki 
katına çıkmasıyla sonuçlandı. Proje, artan Platin Grubu Metal 
(PGM) geri kazanımı temelinde gerçekleşirken krom üretimin-
deki büyük artış ek bir bonus oldu.

derrick.com
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1.Giriş
Çevresel sorunlar; kaynak kulla-
nımı, ekosistemlerin ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması ile insanın 
fiziksel ve sosyal sağlığını içeren 

ekolojik açıdan sürdürülebilir kalkınma sorunlarıyla ilişkilidir6. 
Mineral ve metal kaynakları modern yaşam için kritik öneme 
sahiptir. Ancak, bunların sürdürülebilirliğe olumlu katkıda bu-
lunacak şekilde geliştirilmesi zorunludur17. Kaynakların üretimi 
ve değerlendirilmesinde, önemli birkaç husus vardır. Örneğin 
bunlardan birkaçı, madencilik endüstrisinin her iki açıdan da 
uzun vadeli olması, bir maden ocağının açılması ve üretime 
alınması için gereken süre ve maden bölgelerinin on yıllarca 
aktif olduğu gerçeğidir2. Madencilikteki ekonomik faydalar 
maden ömrünün ilerleyen safhalarında azalır ve tüm maden-
ler ortalama yaklaşık 20-40 yıldan kısa bir süre sonra eninde 
sonunda kapanır3. Ancak, özellikle yaklaşık son 30 yılda dün-
ya genelinde çevresel mevzuatların yürürlüğe konması ile sıkı 
bir şekilde uygulanan denetimler sonucunda, teknolojinin de 
ilerlemesiyle, geçmişe kıyasla çevreye daha duyarlı madencilik 
yapılmaya başlanmıştır.

Madencilik faaliyetleri alternatif alan seçimi olanağı bulunma-
yan ve yüksek maliyetler gerektiren faaliyetlerdir. Madencilik 
faaliyetine karar verebilmek için; rezerv, tenör, satış fiyatı, mali-
yet gibi üretimle yatırıma dönük etmenler göz önüne alınmak-
tadır. 

Diğer yandan, sanayileşmenin gelişmesiyle hızlı ve çarpık 
kentleşme sonucunda tarım, orman ve yeşil alanların azal-
ması, günümüzde madencilik faaliyetlerinin bulunduğu yer-
lerde işletilmesinin önüne geçmektedir. Böylece madencilik 
faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi kararlarının 
verilmesinde, üretim ve yatırıma dönük parametrelerin yanı 
sıra çevre parametreleri de etkileyici olmakta, yer yer çevre pa-
rametreleri diğer parametrelerden daha fazla ve baskın olarak 
uygulanmaktadır. Belirtilen sebepler, diğer sektör faaliyetlerin-
de bulunduğu gibi madencilik faaliyetlerinde de çevre sorun-
larının önceden saptanması gerekliliğini ve ihtiyaç gösteren 
tedbirlerin alınarak yatırıma geçilmesi mecburiyetini ortaya 
çıkarmıştır. Bu nedenle madencilik faaliyetleri çevre hukuku ile 
ilişkilidir.  

ÇED; önerilen bir gelişmenin potansiyel çevresel etkilerinin, 
sağlıklı çevre yönetimini teşvik etmek için karar vermenin er-
ken bir aşamasında değerlendirildiği bir süreçtir18. Dolayısıyla, 

DEĞERLENDIRME

İzin Sürecinde ÇED Prosedürünün 
Madencilik Sektörüne Etkileri & 
Türkiye İncelemesi

Arş. Gör. Dr., Taşkın D. Yıldız
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü

tdyildiz@atu.edu.tr

günümüzde yasal gerekliliklere uymak amacıyla çevresel et-
kilerin en aza indirilmesi, maden işletmeciliğinde standart bir 
prosedürdür14. Bir hükümet, çevrenin korunmasına hangi de-
ğeri koyduğunu ve çevresel zararın ne kadar tolere edilebilir ve 
kabul edilebilir olduğunu belirlemelidir32. Bu doğrultuda, ma-
den hakları yönetimi ajansları, madencilik hakları için başvu-
ruları gözden geçirirken madencilik planlarını ve çevresel etki 
beyanlarını gözden geçirmelidir. Aynı zamanda, hem maden 
kaynaklarının rasyonel ve etkili bir şekilde çıkarılmasını teşvik 
eden hem de ekolojik çevrenin korunmasını hedefleyen dene-
timi sağlamalıdır51. Çevresel yönetim madencilik ve sanayide 
sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Çevresel uygunluk ilk bakışta 
maliyetli görünmekle birlikte, aslında bir madencilik şirketine 
rekabet avantajı sağlar. Madenciliğin çevre üzerindeki etkile-
riyle başa çıkmanın bir aracı olarak çeşitli mevzuatlar çıkarılmış 
ve bu nedenle sürdürülebilir kalkınma için olanak sağlayan bir 
ortam sağlanmıştır52. 

Ancak, çevresel düzenlemeler çok katıysa, pratik ve uygulana-
bilir değilse, gelişmeyi engelleyebilir veya olumsuz etkilere de-
vam etmesine sebep olabilir. Her iki durumda da sürdürülebilir 
kalkınma teşvik edilmez. Başarılı çevre yönetimi, ilgili herkesin 
uygun politika, mevzuat, idare, uygulama ve organizasyon 
kombinasyonunu gerektirir22. Pek çok ülkede, çevresel otorite-
lerin madencilik gelişmelerine karşı direnci nedeniyle projeler 
ertelendi veya durduruldu9. Türkiye’de de farklı kurumların 
değerlendirmeleri nedeniyle ÇED süreci uzamakta ve maden 
işletmeleri yatırımlarını kaybetmektedir48. Şüphesiz ki, ma-
dencilik şirketleri arasındaki rekabet için çevresel performans 
önemlidir. Çünkü, madencilik şirketleri ağırlıklı olarak maliyet 
konusunda rekabet etmektedir4.  

Dünyada geçmiş madencilik deneyimleri, ticari ve ekonomik 
faydanın, çevresel etkiyle ilgili yasal değişimi arasındaki birbiri-
ne bağlı ilişkiyi vurguladı. Doğru dengenin nereye konulacağı 
belirlenirken dikkat edilmesi gereken, çevre üzerinde asgari 
olumsuz sonuçlar oluşması yöneliminde doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimini sağlamak için çaba gösterilmesi ge-
reken dengenin oluşmasıdır12. Bu dengenin oluşmasında “sür-
dürülebilir kalkınma” gerekmektedir.

Özellikle 1990'ların sonlarında sivil toplumun artan baskısı al-
tında madencilik sektörü sürdürülebilir kalkınmayı kucaklamak 
için bir değişim süreci başlattı5. Böylece, madencilik endüstrisi, 
faaliyetlerinin yapabileceği önemli ve doğrudan sosyal, çevre-
sel ve ekonomik etki göz önüne alındığında, dünyanın doğal 
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kaynaklarının sorumlu gelişiminde rol oynamaktadır16. Maden-
cilik aşamasında metal ve maden üretiminin değeri (Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla) GSYİH'nin yüzdesi olarak ifade edilir. Bu rakam, 
ekonominin büyüklüğüne göre üretim değerinin ölçeği hak-
kında bir fikir vermektedir. 2016 yılı verilerine göre madencilik, 
dünya toplam GSYİH’ı içerisinde %1,2’lik bir pay almaktadır13. 
Aynı yıl Türkiye’de ise bu pay %0,82’dir29. Zengin maden re-
zervlerinea sahip olmasına karşın Türkiye’de madenciliğin GS-
YİH’daki payı günümüzde %1’ler seviyesindedir. Günümüzde 
gelişmiş ülkelerde madenciliğin GSYİH’daki payı ise; Alman-
ya’da %4, ABD’de %4,5, Kanada’da %7,5, Avustralya’da %8,7, 
Çin’de %13, Rusya’da %14 ve Hindistan’da %15’tir. Türkiye’de 
madencilik sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılar düzeyin-
de yapılan araştırmalar sonucunda bu düşüşün nedeninin ilk 
sırada ruhsat/izinlerin çok geç sonuçlanması ve izinlerdeki be-
lirsizlikler olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, madencilik sek-
törüne yeni girişimcilerin katılmasını engellediği gibi mevcut 
madencilik faaliyetlerinin küçülmesine de sebep olmaktadır38. 

Literatürde madencilik faaliyetlerinin çevreye etkileri ya da 
ÇED sürecini açıklayan birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. 
Ancak, ÇED sürecinin madencilik sektörüne etkileri konusun-
da literatürde hemen hemen bir çalışma bulunmamaktadır. 
Halbuki, çevre izin süreci (akademik açıdan incelenebilecek) 
üç önemli özellik içerir: (a) düzenleyici karar alma sürecinin 
muhtemel yatırımcıların perspektifinden öngörülebilirliği ve 
güncelliği; (b) gerekli kirlilik azaltma tedbirleri ve bunlara uy-
mak için verilen süre bakımından uyumluluk yeterliliği; ve (c) 
bu izin koşullarının sıklığı33. Bu çalışmada, Türkiye’de çevre izin 
sürecinin madencilik yatırımlarına etkisinin tespit edilmesi ve 
bu sürecin yatırım kayıpları oluşturmaması için çözüm önerile-
ri getirilmesi hedeflenmiştir. 

1.1. Çalışmanın kapsamı ve yöntemi
Türkiye'de madencilik sektörü için yasal zorunluluk olan ÇED 
izni alınma sürecindeki mevzuat sorunlarını tespit etmek ve 
çıkan sonuçları analiz ederek çözüm üretmek amacıyla 2018 
yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında "SurveyMonkey" anket 
programı aracılığıyla maden işletmelerine anket yapılmıştır. 
Anket soruları, maden şirketlerinin konuyla ilgili departmanları 
tarafından yanıtlanmıştır. Anketlerin hangi şirketler tarafından 
doldurulduğu ve hangi yanıtlar verildiği görünmeden, cevap-
lar toplu olarak anket programına aktarılmıştır. Hangi şirketin 
anketi doldurduğu bilinmemekte, ancak, tek tek maden şirket-
lerinin bireysel tüm yanıtları anket programı sisteminde görül-
mektedir.

Bazı sorulara, maden işletmelerinden bir kısmı cevap verme-
meyi tercih etmiştir. Çalışmada “ÇED nedeniyle oluşan maden 
yatırım kaybı” sorusuna 29 adet maden işletmesinin cevap 
vermesi nedeniyle, tüm değerlendirmeler söz konusu 29 adet 
maden işletmesine göre indirgenmemiştir. Aksi halde, maden 

işletmelerinden alınan anket cevap sayısının oldukça düşecek 
olması nedeniyle farklı maden gruplarına göre yapılan değer-
lendirmeler güçsüzleşecekti. Özellikle bu durum dikkate alına-
rak, farklı anket soruları için farklı sayıda maden işletmelerinin 
cevapları analiz edilmiştir.

Bu çalışmada; Türkiye’de maden işletme faaliyeti yapılabil-
mesi için önem verilen ÇED sürecinin; madencilik yatırımları-
nı süre açısından etkileme derecesi; ÇED sürecinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının ve bu bakanlığın görüş sorduğu diğer 
kurumların etkileri ile mevzuatta yaşanan sorunların maden-
cilik sektörüne, yatırımlarına etkileri incelenerek çözüm öne-
rileri getirilmiştir.

• Öncelikle Türkiye’de maden işletme faaliyetleri izin süreci 
konusunda kısa bir bilgi verilmiştir.
• Ardından, “ÇED izin sürecinin madencilik sektörüne etkileri” 
konusu işlenmiştir. Bu başlığın giriş kısmında Fraser Enstitü-
sü’nün dünya genelinde yaptığı araştırmaya değinilerek, Tür-
kiye’nin dünya genelindeki sırasının düşüşü gösterilmiş, ve 
bunun sebepleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 
ilk olarak, “ÇED mevzuatının madencilik sektörüne etkileri” 
açıklanmıştır. Sonra, “ÇED prosedürünün madencilik sektö-
ründen istenme sayısı”, diğer sektörlerle kıyaslanarak gösteril-
miştir. Bu konunun en son kısmında ise “ÇED sürecindeki de-
ğerlendirmeler sonucu kaybedilen maden yatırımları” maden 
yatırım tutarlarına oranlanarak farklı maden gruplarına göre 
incelenmiştir. 

ÇED sürecinde maden işletmelerini etkileyen en önemli ana et-
men ÇED izni ve diğer izinlerin verilme süreleridir. Bu nedenle, 
4. bölümde; maden işletmelerine, ÇED izinlerini ve diğer izinle-
ri ne kadar sürede aldıkları sorulmuştur. Devamında, bu sürele-
rin madencilik yatırımlarını olumsuz etkilememesi için maden 
işletmelerinin verdikleri izin süresi önerileri verilmiştir.

Son olarak, “ÇED değerlendirme süresini etkileyen faktörler” 
açıklanmıştır. Bu faktörlerin başında “ÇED sürecinde diğer ku-
rumlardan görüş sorulması” gelmektedir. Maden yatırımlarının 
olumsuz etkilenmemesi için “ÇED izin sürecinde yetkili kurum 
önerisi” getirilerek konu açıklanmıştır.

2. Maden İşletme Faaliyetleri İzin Süreci
Türkiye’de maden işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilme-
si için kural olarak önce “işletme ruhsatı”, daha sonra “işletme 
izni” alınması gerekmektedir. Nitekim işletme ruhsatından son-
ra maden işletme projesinde gösterilen faaliyetleri yapabilmek 
için ikinci bir alan tespit edilir. Buna işletme izin alanı denmek-
tedir. Bu izin alanı her zaman, ruhsat alanından daha küçük 
olur. İşletme izin alanı, maden ruhsatında gösterilen rezervin 
izdüşüm alanı değildir. İşletme izin alanı, madenin yer yüzeyin-
den çıkarılması sırasında kullanılacak alanları, yeryüzüne çı-

a Günümüzde dünya genelinde ticareti yapılan 90 çeşit mineralden 77’sinin ülkemizde varlığı saptanmıştır. Halen yaklaşık 60 adet farklı maden ve mineral üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık olarak dünya metalik maden rezervle-
rinin %0,4’ü, endüstriyel hammadde rezervlerinin %2,5’i, kömür rezervlerinin %1,0’i ve jeotermal potansiyelininse %0,8’i ülkemizde bulunmaktadır38.
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karılan madenin hangi alanda işleneceğini 
gösteren alanları, gerekli şantiye binalarını, 
stok sahalarını, kazı alanlarını veya galeri 
ağızları gibi faaliyete dönük alanları kapsar19.   

İşletme izni, maden ruhsat sahası içinde bu-
lunan madenler için bütün izinlerin alınmış 
olduğunu ve maden üretimine bir engel 
kalmadığını gösterir. Yani, maden işletme 
faaliyeti yapılabilmesi için gerekli olan “iş-
letme izni”nin alınabilmesi, öncelikle işletme 
ruhsat sahalarının görünür rezerve indirgenmesi ile, yani bu 
sahaların daraltılmasıyla gerçekleşebilmektedir. Aynı şekilde 
orman idaresinden izin alınan alanda, kısa ile orta mesafeli 
havza koruma kuşakları haricinde, ÇED’in izin verdiği alanda, 
ve tümüyle işletme izin alanında maden işletme faaliyeti yapı-
labilmektedir49 (Şekil 1).

Şekil 1. Maden işletme ruhsat/izin alanı (temsili)49.

Şekilde görüldüğü üzere, ÇED izin alanının işletme izin alanı 
ile aynı olmaması dikkate değerdir. Bu durum, işletme ruhsatı 
ve ÇED izin başvuruları sonrasında, ÇED izin alanının bir kıs-
mında görünür rezerv ortaya çıkarılmaması nedeniyle, o alan 
için işletme izin alanı verilmemesi anlamına gelmektedir. İş-
letme izni alabilmesi için, işletme ruhsat sahibi 3 yıl içerisin-
de aşağıda belirtilen tüm izinleri almakla yükümlü kılınmıştır 
(Şekil 2).

Şekil 2. İşletme izin süreci (Temsili)42

Şekilde görüldüğü üzere, -ÇED izni dahil- belirtilen tüm bu 
izinlerin tamamlanmasıyla ancak işletme ruhsat sahibine işlet-
me izni verilmektedir. ÇED izinleri de, diğer izinler gibi, maden 
işletme faaliyetine geçilebilmesi için, yani maden işletme izni 
alınabilmesi için gerekli izinlerden biridir.

Endeks Yıl 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yatırım çekme endeksi

Türkiye/
Dünya

28/112 73/122 52/109 63/104 69/91 59/83

Politika algılama endeksi 44/112 55/122 45/109 78/104 72/91 64/83

Maden hukuku sistemi 43/112 54/122 61/109 78/104 69/91 76/83

Çevresel mevzuatlara ilişkin 
belirsizlik 33/112 56/122 43/109 64/104 79/91 80/83

İdare/yönetim ile ilgili belirsizlik, 
mevcut düzenlemelerin 

yorumlanması ve uygulanması
50/112 52/122 35/109 73/104 76/91 46/83

Mevzuat/bürokrasi çoğaltma ve 
tutarsızlıkları 68/112 60/122 71/109 78/104 74/91 56/83

3. ÇED Sürecinin Madencilik Sektörüne Etkileri
Hukuksal düzenlemelerdeki istikrarın rolü, Fraser Enstitü-
sü'nün maden yatırımları için dünyadaki farklı madencilik ül-
kelerinin yatırım çekiciliğini ölçen yıllık değerlendirmesinde 
daha net olarak vurgulanmaktadır. Bu anket çalışmalarında, 
farklı ülkelere yatırım yapmak isteyen maden yatırımcıların-
dan, çevre düzenlemeleri ile ilgili belirsizliği (ör. Mevzuatın 
istikrarı; düzenleme süreçlerinin tutarlılığı ve zamanındalığı; 
mevzuatın bilime dayalı olup olmadığı; mevzuat çakışmaları; 
mevcut düzenlemelerin idaresi, yorumlanması veya uygulan-
masıyla ilgili belirsizlikler gibi konuları ile) değerlendirmeleri 
istenmektedir. 

Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırma ve analize göre; Tür-
kiye yatırım çekme endeksi bakımından 2018 yılında 83 ülke 
arasında 59. sırada yer almıştır35. Türkiye 2012 yılında 14. 
sıradan son 4-5 yılda izlenen madencilik ve maden hukuku 
politikaları sebebiyle bu kadar alt seviyelere düşmüştür41. 
(Çizelge 1).

“Yatırım Çekiciliği Endeksi”, hem “Politika Algılama Endek-
si”nden hem de “En İyi Maden Potansiyeli Uygulamaları 
Endeksi”nden elde edilen sonuçları birleştiren bir bileşik 
endekstir. Ankete katılan maden şirketleri tutarlı bir şekilde 
yatırım kararlarının %40'ını politika faktörleriyle belirlerken 
%60'ının bir yönetim/idare alanı tarafından mineral potansi-
yelinin değerlendirilmesine dayandığını belirtmektedir. Han-
gi küresel yatırım alanlarının kendi yatırımlarını çektiğini tam 
olarak anlamak için hem maden potansiyeli hem de politika 
algısı dikkate alınmalıdır34. Bu doğrultuda “Policy Percepti-
on Index”e bakıldığında, Türkiye 2013 yılında 44. sırada iken 
2018 yılında 64. sıraya gerilemiştir. “Çevresel mevzuatlara 
ilişkin belirsizlik” kategorisinde ise Türkiye 2013 yılında 33. 
sıradayken, 2018 yılında 80. sıraya gerilemiştir. Türkiye ma-
den hukuku sistemi bakımındansa dünya ülkeleri içerisinde 
2018 yılında 76. sıraya inmiştir. Türkiye’nin 2013’deki yeriyse 
43.’lük idi (Çizelge 1). Söz konusu kategorilerde Türkiye’nin 
sıralamada gerilemesi yerli/yabancı maden yatırımlarının 
Türkiye’den ayrılmasına neden olmuştur. 

ÇED prosedürünün madencilik sektörüne etkilerini göster-
meden önce, Türkiye’de ÇED’e tabi olan maden işletmeleri  

Çizelge 1. Bazı endekslere göre Türkiye’nin Dünyadaki sırası15.

60



https://www.colakoglumakina.com/


www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2020

dağılımını yaklaşık olarak göstermekte fayda var. Türkiye’de 
maden işletmelerine yöneltilen; “Maden işletmeniz ÇED'e tabi 
midir? ÇED'e tabi ise EK-1 ya da EK-2 prosedüründen hangisine 
tabidir?” b anket sorusuna 88 adet maden işletmesi cevap ver-
miştir. Bu cevaplar maden grubuc bazında aşağıda görülmek-
tedir (Şekil 3). 

b Açık işletmeler açısından düşünülecek olunduğunda, Türkiye’de ÇED Yönetmeliği’ne göre madenler için; “kömür dışındaki madenler” ve “kömür madenleri” olarak iki ayrı ÇED prosedürü uygulanmaktadır. “Kömür dışındaki 
madenler”de 25 hektar üzerinde bir alan için ÇED başvurusu yapılmışsa EK-1 listesi, 25 hektar altında bir alana başvuru yapılmışsa EK-2 listesi kapsamında ÇED raporu hazırlanması gerekmektedir”. Kömür madenlerinde ise 
söz konusu alan sınırı 150 hektar olarak uygulanmaktadır.

Şekil 3. Maden işletmelerinin hangi ÇED prosedürüne tabi olduğu  

Görüldüğü üzere, anket sorusuna cevap veren maden işlet-
melerinin %36’sının işletme ruhsatları ÇED’e tabi değildir. 
Ancak %64 ile çoğunluğu ÇED prosedürüne tabidir. ÇED pro-
sedürüne tabi olanların da %58’inin EK-1 prosüdürüne tabi 
olması dikkate değerdir. Her iki ÇED prosedürünün madenci-
lik sektörüne etkileri aşağıda incelenmiştir.  

3.1 Mevzuatın Etkileri
Çevrenin korunması ve çevreye zarar 
verilmemesi şartıyla, yasal düzenleme-
ler, maden yataklarının çıkarılması için 
erişilebilirliğini sınırlayan uyuşmazlıkla-
rın çözümüne yardımcı olabilir30. Türki-
ye’de madencilik sektörünü ilgilendiren 
çevre mevzuatı aşağıda görülmektedir 
(Çizelge 2).

Maden Yönetmeliği’nde, yapılacak 
faaliyetlerin çevreyle olan ilişkileri dü-
zenlenmiştir. Bu yönetmelikte çevre 
konusunda bilhassa “ÇED Yönetmeli-
ği”ne atıf yapılarak, birçok faaliyet söz 
konusu yönetmelik ile ilişkilendirilmiş-
tir10. Buna göre maden işletme faali-
yetleri yürütülürken, hukuksal olarak 
ÇED raporlarının düzenlenmesi bir 
zorunluluktur19. Yürürlükte olan mev-
zuata göre ÇED izni olmadan; işletme 
izni, orman, mera ve çevre izinleri ile 
maden yatırımlarına teşvik verilme-
mektedir. Türkiye’de ÇED mevzuatı 
konusunda karşılaşılan sorunlar halen 
devam etmektedir. Bu sorunlar şu şe-
kilde özetlenebilir: 

• ÇED Yönetmeliklerinde yapılan deği-
şikliklerin sıklığı ve yapılan düzenlemele-
rin yetersizliği,
• Kurumlardan bilgi alma güçlüğü,
• İllerde karşılaşılan farklı uygulamalar,
• Kurumlardan gelen görüşlerde yaşa-
nan sorunlar,
• ÇED kararının verilmesinde sürecin 
uzaması,
•ÇED dahil diğer izinlerin dahil olduğu 
“çevre izinleri” aşamasında 50’yi aşkın 
yönetmelik ve tebliğ ile karşı karşıya ka-
lınmasıdır26. 

Nitekim ÇED Yönetmeliği çerçevesinde 
alınması gereken izin sürecinin uzadığı, 
gereksiz bürokrasi yaşandığı ve uygu-

Mevzuat Yürürlük Tarihi Son Değişiklik Tarihi

Çevre Kanunu 11.08.1983 10.12.2018

ÇED Yönetmeliği 25.11.2014 8.07.2019

Milli Parklar Kanunu / Yönetmeliği  11.08.1983 
/12.12.1986

15.07.2005 /
18.03.2014

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 30.11.2012

Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Arazilerin Doğaya 
Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 -

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal kaynaklı Kirlenmiş 
Sahalara Dair Yönetmelik 8.06.2010 11.07.2013

Maden Kanunu / Maden Yönetmeliği  15.06.1985 / 
21.09.2017 28.02.2019 / -

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve 
Kontrolü Yönetmeliği 8.12.2007 -

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği 4.10.2010 18.11.2015

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 3.07.2009 20.12.2014

Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 16.07.2016

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.1991 5.04.2005

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 5.11.2013

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslara İlişkin Yönetmelik
27.10.2010 2.02.2019

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  30.07.2008 5.11.2013

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 4.04.2014 23.10.2019

Yaban Hayatı Korunması ve Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahaları ile İlgili Yönetmelik  08.11.2004 -

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 11.11.2008 17.02.2009

Çizelge 2. Türkiye’de madencilik sektörünü ilgilendiren çevre mevzuatı.
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lamada birlikteliğin olmadığı, yani Türkiye’deki 81 ilde farklı 
farklı uygulamaların yapıldığı hususları Yatırım Ortamını İyi-
leştirme Koordinasyon Kurulu eylem planlarında da belirtil-
mektedir53.

Çevreye en duyarlı mevzuat ve uygulamaları ortaya koyan 
AB ülkelerinde dahi yatırımcıları bu tür risklerin karşısında 
koruyacak mevzuat bulunmaktadır. Zira çoğu AB ülkesinde 
benzer problemler yaşanmaktadır. Yasal düzenlemelerdeki 
bazı boşlukların ya da katı uygulamalardaki boşlukların ha-
talı değerlendirmeleri, Avrupa genelinde çoğu sanayi dalı 
için engel teşkil edebilmiştir. Ancak, çevre duyarlılığı diğer 
dünya ülkelerine göre en yüksek düzeyde olan AB ülkele-
rinde dahi, örneğin altın madenleri, herhangi ciddi bir sorun 
yaşanmaksızın -Türkiye’ye kıyasla yıllar öncesinden- üretime 
geçebilmiştir. AB’de arazi kullanımında madencilik sektörü 
haricindeki diğer sanayi alanları için bir sınırlama, yasaklama 
getirilebilmektedir. Fakat, madenlerin oluştuğu yerde üretil-
mek mecburiyeti bulunduğu için, madencilik sektörüne bu 
tür bir sınırlama getirilmesi düşünülmemektedir37. Örneğin, 
İsveç’te maden çıkarımını teşvik etme arzusu maden mevzua-
tı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir23. İsveç Maden Kanunu in-
celendiğinde şu değerlendirme yapılmıştır: Eğer bir madene, 
“ÇED olumlu” görüşü verilmiş ise, çevre düzenlemeleri söz 
konusu madenin üretilmesine artık engel olamaz. Bu düşün-
ce genel itibariyle AB’de de geçerlidir. Eğer bir şirket, şartları 
yerine getiriyorsa, maden varlığının bulunduğu arazi üzerin-
de projenin engellenmesi söz konusu olamaz37.

Diğer yandan, kaynakları kıt olan, sanayileşmesini tamamla-
yan ve bu süreçte madencilik faaliyetlerini uzun yıllardır de-
vam ettiren Avrupa’da maden kaynakları azalmış ve gelişmiş 
ülkelerde çevre projeleri daha hassas uygulanmaya başlan-
mıştır. AB’de “koruma altında olan alanlar” vardır. Fakat bu 
alanlar daha ziyade “yönetilen alanlar”dır. Yani yasaklama 
yerine, her yerde madencilik yapılabilir anlayışını yine de de-
vam ettirmekteler37. 

Euromines’ın Çevre Grubu toplantılarında aktarıldığı üzere, 
AB üyesi ülkelerin önemli bir kısmında işletilmekte olan ma-
denlerin yürürlükteki mevzuatlarla ilgili pek fazla sorunları 
bulunmamaktadır. Buna karşın bu durum, faaliyet halindeki 
madenlerin tüm mevzuat yükümlülüklerini yerine getirdikleri 
olarak da algılanmamalıdır. Diğer taraftan, AB içerisinde yeni 
işletmeler için yapılan başvuruların çoğunluğu, kum-agrega 
gibi inşaat sektörü hammaddelerine yöneliktir. Dolayısıyla 
AB üye ülkelerinde aranıp bulunmuş yeni maden yataklarıyla 
ilgili, özellikle de metalik cevherler için, hemen hemen yok 
denilecek sayıda “yeni işletme izni başvurusu” yapılmaktadır. 
Olası nedeni olarak, (ülke maden yasaları haricinde) AB çevre 
mevzuatındaki mevcut ve getirilmekte olan yeni kısıtlamala-
rın mevcudiyetinin bu konuda önemli etmenler olduğu gös-
terilmektedir. Bu sorun ve kısıtlamaların en önemlileri olarak, 

d Elbette, yazarın belirttiği bu görüşlerde, Euromines’ın Çevre Grubu’nun tümünün aynı fikirde olmadığı bilinmektedir.

ÇED sürecinde aşırı zaman kaybı ve izin almadaki idari zorluk-
lar gösterilmektedird,50. 

3.2 ÇED Prosedürünün Madencilik Sektöründen İstenme 
Sayısı 
Yukarıda, bahsedilen tüm mevzuat ve uygulama sorunları, ÇED 
prosedürünün madencilik sektöründen istenme sayısının diğer 
sektörlere kıyasla oldukça fazla olduğu bir sonucu da beraberin-
de getirmiştir. Öncelikle Türkiye’de ilk “ÇED Yönetmeliği”nin ya-
yınlandığı 1993 yılından 2017 yılı bitimine değin tüm sektörlere 
verilen “ÇED Karar”ları sayısını incelemekte fayda var (Şekil 4).

Şekil 4. 1993 yılından 2017 yılı bitimine değin verilen ÇED Kararları (https://ced.csb.gov.tr/)

Bu dağılımda her ne kadar tüm sektörlere verilen ÇED ka-
rarları içerisinde ”ÇED Gereklidir” kararları %1,5 oranında ve 
“ÇED Olumlu” + ”ÇED Olumsuz” kararları toplamda %7,7 ora-
nında bir pay almış olsa da, madenciliğe verilen ÇED kararla-
rının tüm sektörler içerisinde aldığı pay oldukça yüksek bir 
mertebededir (Şekil 5).

Şekil 5. ÇED Kararlarının 1993–2017 Döneminde Sektörel Dağılımı54

(a)

(b)
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Sektörler

Sanayi Enerji Maden Atık-Kimya Tarım-Gıda Ulaşım-Kıyı Turizim-Konut Toplam

Yıl ÇEDG ÇEDGD ÇEDG ÇEDGD ÇEDG ÇEDGD ÇEDG ÇEDGD ÇEDG ÇEDGD ÇEDG ÇEDGD ÇEDG ÇEDGD ÇEDG ÇEDGD

1998 70 312 14 25 157 1903 36 188 23 292 26 98 54 171 380 2989

1999 15 32 13 4 9 336 5 26 4 87 7 13 7 26 60 524

2000 12 42 23 4 32 516 7 38 6 101 6 18 22 45 108 764

2001 21 58 24 9 23 513 24 77 5 112 4 21 18 69 119 859

2002 24 66 16 20 24 600 23 136 5 146 5 21 18 79 115 1068

2003 4 215 14 28 18 877 23 196 6 223 13 37 1 139 79 1715

2004 3 248 18 68 17 1155 23 230 8 238 12 49 5 134 86 2122

2005 10 204 17 117 16 1305 26 338 8 237 14 57 12 200 103 2458

2006 14 210 16 180 21 1806 40 526 4 400 17 72 10 247 122 3441

2007 35 426 43 233 40 2068 34 436 14 573 28 75 18 403 212 4214

2008 24 454 59 248 46 1734 33 347 14 562 24 74 17 238 217 3657

2009 18 413 58 648 49 1717 35 200 25 345 17 29 2 197 204 3549

2010 42 655 82 285 57 1754 24 241 21 662 24 45 0 290 250 3932

2011 29 770 77 300 74 2136 30 305 57 737 26 87 4 257 297 4592

2012 11 193 32 89 35 623 11 121 15 185 1 12 1 79 106 1302

Toplam 332 4298 506 2258 618 19043 374 3405 215 4900 224 708 189 2574 2458 37186

Çizelge 3. 1998-2012 yılları tüm sektörlere verilen ÇED ve ÇEDGD sayıları55

Şekil 6 : 1998-2012 yılları tüm sektörlere verilen ÇEDG ve ÇEDGD sayıları ve oranları 

Bu durum, her sektörde işletmelere verilen “ÇED 
Gereklidir” (ÇEDG) ve “ÇED Gerekli Değildir” (ÇE-
DGD) sayılarıyla ayrıntılı olarak görülmektedir (Çi-
zelge 3) ve (Şekil 6).

Yukarıdaki şekildeki veriler, 2012 yılı Haziran ayına 
kadarki verilerdir. Görüldüğü üzere, madencilik sektö-
ründen istenen toplam ÇEDG sayısı 1998-2012 yılları 
arasında tüm sektörlerden istenen ÇEDG sayısının 
yaklaşık %25’ini, ayrıca madencilik sektörüne verilen 
toplam ÇEDGD sayılarındaysa toplamda verilenin 
yaklaşık %51’ini teşkil etmektedir. Madencilik sektörü 
“ÇEDG ve ÇEDGD sayıları toplamı” olarak, “sektörden 

istenen rapor sayısı” 
şeklinde düşünüldü-
ğündeyse tüm sek-
törler içerisinde top-
lamda yaklaşık %50’lik 
bir pay almaktadır. 
Oysaki ÇEDG + ÇEDGD 
toplamı, misal, sanayi 
sektöründe toplamda 
%11,7’lik bir pay al-
maktadır. “Turizm sek-
törü”ndeyse bu oran 
toplamda %7’dir. Bu 
sektörlerde madenci-
lik sektörüne nazaran 
daha az sayıda ÇED 
raporu hazırlanması 
ve daha az oranda bu 
prosedüre tabi olma-
sının istenmesi dikka-
te değerdir. Fakat bu 
sektörler çevre kirliliği 
oluşturmama konu-

sunda madencilikten daha mı iyi durumdadır? Maden 
işletme hakkını edinmek, böylelikle de maden işletme 
faaliyetlerine başlayabilmek için ÇED iznine zorlanan ma-
dencilik sektörünün bu çizelgede hak etmediği bir durum 
ile mi karşı karşıya bırakıldığı sorusu akıllara gelmektedir. 
Özellikle bu durum, sektörlerin GSYİH’a oranları kıyaslan-
dığında daha net olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 7).

Tüm sektörlerin GSYİH’a oranlarında, özellikle madenci-
liğin payının 2012 ve 2018 yılları için sırayla %1,1 ve %1 
değerleriyle, diğer sektörlere kıyasla daha düşük olduğu 
göze çarpmaktadır. Ancak bu düşük oranına rağmen, 
madencilik sektöründen (ÇEDG + ÇEDGD) ÇED raporu 
istenme sayısı bakımından tüm sektörlerinin toplamı-

nın yarısına tekabul etmesi dikkati çekmektedir.

e Şekil 6’daki verilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Şekil 7’daki verilerin ise TÜİK’den alınması nedeniyle, her iki şekildeki sektör isimleri tam olarak birbiriyle uyuşmamaktadır. Ancak, sektör isimlerinin/kapsamlarının 
birbirlerine yaklaşık derecede örtüşmesi nedeniyle –sektörlerin ÇED Karar sayıları ve GSYİH’a oranlarının kıyaslanabilmesi için- bu verilerin tümü değerlendirmeye alınmıştır.

Şekil 7. Sektörlerin 2012 ve 2018 yılı sonu itibariyle GSYİH’a oranıe.
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3.3 ÇED Sürecindeki Değerlendirmeler 
Sonucu Kaybedilen Maden Yatırımları
Çevresel düzenlemeler ile madencilik sek-
töründeki rekabet gücü arasındaki ilişki 
hakkındaki literatür dikkate alındığında, ül-
kelerin madencilik faaliyetlerine yatırım çe-
kebilmeleri için verdiği uğraşlar bu rekabetin 
artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kilit 
soru, çevresel düzenlemelerin (örneğin izin-
lerin koşulları da dahil olmak üzere) maden-
cilik yatırımlarının beklenen maliyetlerini ve 
gelirlerini ne ölçüde etkilediğidir. Bu da dün-
ya genelinde yeni madencilik girişimlerine 
yatırım yapma isteğini göstermektedir40,31,43. 
Çoğunlukla da odak, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ül-
keler arasında önemli farklılıklar üzerinde olduğunu göster-
mektedir33. Bu durum Türkiye’de büyük, orta ve küçük ölçekli 
madenciliğe göre değişmekle beraber, en önemlisi çevre izin 
süreçlerindeki belirsizlikler sonucu yatırım kayıplarının ortaya 
çıkmasıdır.  

Türkiye dışında yapılan bir araştırmaya göre, firmaların önem-
li bir çoğunluğu, çevre onay sürecinin yatırım stratejisinin 
önemli bir belirleyicisi olarak görülmesi gerektiğini belirt-
miştir. Bu rakamlara ilk tepki, yapılan bir araştırmaya katılan 
maden şirketlerinin çoğunluğunun çevresel 
onay sürecinin olumsuz bir etki oluşturduğu-
na inandığını düşünmesidir. Örneğin, “çevre-
sel kısıtlamaların” Avustralya'daki madencilik 
performansı üzerindeki etkilerini analiz eden 
bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaya katı-
lan maden işletmelerinin çoğunun, çevresel 
süreçlerle ilişkili maliyetlerin mineral üretimini 
kısıtlayan önemli faktörler olduğunu düşün-
düğü ortaya çıkmıştır1,39. 

Madencilik için artan sosyal ve çevresel zorun-
lulukların genel maliyet etkilerine ek olarak, 
endişe için ikinci bir odak noktası, bu maliyet-
lerin dünyanın farklı bölgeleri arasında büyük 
ölçüde değişebileceği ve bazı ülkelerdeki 
madenciler üzerinde orantısız bir etkiye sahip 
olabileceğidir21. Oluşan bu durum, Türkiye’de-
ki maden işletmelerine daha da yüksek dere-
cede etki oluşturmaktadır.  

Nitekim, Türkiye’de madencilik sektörün-
den ÇED istenme sıklığı, sadece madencilik 
sektörüne uygulanan bürokrasiyi değil, aynı 
zamanda bu sektörde yatırım kayıplarını da 
ortaya çıkarmaktadır. Bu durum maden iş-
letmelerine sorulan bir anket sorusuyla net 
olarak görülmektedir:“ÇED süreci nedeniyle 

f Bu oranlamada “0-500 bin TL” aralık değeri 250000 TL, ve benzer şekilde, maden işletmelerinin yatırım tutarları da, cevap verilen aralık değerlerin ortalaması olarak çizelgelere konulmuştur.  

Şekil 8. Maden işletmelerinin “ÇED olumsuz kararı” nedeniyle kaybettiği yatırımlar 

bugüne kadar “ÇED Olumsuz” kararıyla kaybettiğiniz yatırımınız 
var mıdır? Var ise bu yatırımınızın miktarı kaç Türk Lirasıdır (TL)?” 
sorusuna 29 adet maden işletmesi cevap vermiştir. Buna göre 
sadece soruya cevap veren bu maden işletmelerinin kaybettiği 
maden yatırımlarının maden gruplarına göre dağılımı yukarıda 
görülmektedir (Şekil 8). 

Bu veriler içerisinde, öncelikle, “ÇED olumsuz” kararı nedeniyle 
0-500 bin TL arasında yatırım kaybı olan maden işletmelerinin 
kaybettiği bu yatırımlar, kendi yatırım tutarlarına oranlanmışf 
ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Çizelge 4).

Maden 
işletmesinin 

maden grubu

“ÇED olumsuz 
kararı” nedeniyle 

kaybedilen 
yatırımlar (TL)

Yatırım tutarları 
(TL)

“ÇED olumsuz 
kararı” nedeniyle 

kaybedilen yatırımın 
yatırım tutarındaki 

payı (%)

2 (a) Grubu 250.000 7.500.000 3,33

2 (a) Grubu 250.000 15.000.000 1,67

2 (a) Grubu 250.000 3.000.000 8,33

2 (a) Grubu 250.000 250.000 100

2 (a) Grubu 250.000 3.000.000 8,33

2 (a) Grubu 250.000 250.000 100

2 (a) Grubu 250.000 3.000.000 8,33

2 (a) Grubu 250.000 7.500.000 3,33

2 (b) Grubu 250.000 35.000.000 0,71

2 (b) Grubu 250.000 750.000 33,33

2 (b) Grubu 250.000 15.000.000 1,67

2 (b) Grubu 250.000 35.000.000 0,71

2 (b) Grubu 250.000 7.500.000 3,33

4 (a) Grubu 250.000 750.000.000 0,33

4 (b) Grubu 250.000 75.000.000 0,33

4 (b) Grubu 250.000 3.000.000 8,33

4 (b) Grubu 250.000 15.000.000 1,67

4 (b) Grubu 250.000 750.000.000 0,03

4 (b) Grubu 250.000 750.000.000 0,03

4 (b) Grubu 250.000 750.000.000 0,03

4 (c) Grubu 250.000 75.000.000 0,33

Çizelge 4. ÇED nedeniyle 0-500 bin TL arası kaybedilen maden yatırımları 
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Ancak, “ÇED olumsuz” kararı nedeniyle, 500 bin TL üzerinde-
ki yatırım kayıpları maden yatırımında daha yüksek derecede 
kayıp olarak değerlendirilebilir. Ankete cevap veren bu kate-
gorideki her bir maden işletmesinin yatırım kayıpları aşağıda 
görülmektedir (Çizelge 5). 

Maden
 işletmesinin 

maden grubu

“ÇED olumsuz kararı” 
nedeniyle kaybe-

dilen yatırımlar (TL)

Yatırım
 tutarları (TL)

“ÇED olumsuz 
kararı” nedeniyle 

kaybedilen yatırımın 
yatırım tutarındaki 

payı (%)

2 (a) Grubu 750.000 3.000.000 2,5

2 (b) Grubu 3.000.000 7.500.000 40

2 (b) Grubu 750.000 15.000.000 5

2 (b) Grubu 750.000 750.000 100

4 (a) Grubu 7.500.000 175.000.000 4,29

Çizelge 5. ÇED nedeniyle 500 bin TL üstünde kaybedilen maden yatırımları

Şekil 9. İşletme faaliyetleriyle ilgili zamanlama tablosu25

Görüldüğü üzere Türkiye’de 
örnek olarak incelenen 5 adet 
maden işletmesi; “ÇED olum-
suz” kararı nedeniyle maden 
yatırım tutarlarının %2,5 ila 
%100’ü arasında, 500 bin TL 
üzerinde yatırım kayıpları ya-
şamışlardır. 

Bu durum, Türkiye’de sadece 
ÇED sürecindeki değerlendir-
meden kaynaklı nedenlerle, 
maden işletme faaliyetine 
geçemeden maden yatırımcılarının yatırımlarını ciddi oranda 
kaybettiğini göstermektedir. Oluşan bu tablo madencilik sek-
törüne yatırım yapmak isteyen müteşebbisleri, yapmayı dü-
şündüğü yatırımından vazgeçirmektedir. 

4. ÇED İzin Sürelerinin Madencilik Sektörüne Etkileri
Hukuksal düzenlemelerdeki istikrar için, madencilik sek-
töründe göz önünde bulundurulan faktörlerden biri, izin 
kararı almak için gereken ortalama süredir. Wyatt ve Mc-
Curdy'ye (2014) göre, izin sürecindeki gecikmeler küresel 
bir sorundur. Örneğin, halkın istişaresi, muhalif davalar ve 
çeşitli paydaş gruplarının ve STK'ların müdahalesi gibi ge-
reksinimlerden etkilenecektir. Mesela, ABD'nin bazı bölge-
lerinde izin sürecindeki gecikmeler maden işletmeleri için 
önemli bir risk oluşturmuştur ve yeni maden ocaklarının 
faaliyete başlaması için 7–10 yıl arasında süreler geçmesi 
yaygındır44,33. Belirtmek gerekir ki, şüphesiz Türkiye’de de 
yukarıda sayılan sebeplerden kaynaklı olarak ÇED izin sü-
reçleri uzayabilmektedir. Ancak Türkiye’de daha çok yetkili 
izin mercilerinden kaynaklı nedenlerle bir süre uzaması söz 
konusu olmaktadır. 

Özellikle küçük ve orta ölçekli maden işletme projelerinde ÇED 
sürecinin teknik yönleri incelenerek çok daha kısa sürede ta-
mamlanmasında fayda vardır. Ancak, büyük çaplı, ya da küçük/

orta ölçekli olup da çevreye etkisi olumsuz olabilecek maden 
işletmelerinin ÇED süreci, diğerlerine kıyasla, daha uzun süreli 
olabilir. Ama bu sürenin, maden işletmesi tarafından öngörü-
lebilir olması maden yatırım kaybı oluşturmaması açısından 
önem arz etmektedir.      

Türkiye’de örnek bir IV. Grup maden 
işletme projesinde ÇED kararının olum-
lu olarak sonuçlanmasının ardından, 
orman izni, iş yeri açma ve çalıştırma 
ruhsatı, ve gerekli tüm izinler alındıktan 
sonra hazırlık çalışmaları yapılarak üreti-
me geçilmesi planlanmıştır. Bu işletme-
nin proje konusu faaliyetle ilgili olarak 
planlanan zamanlama çizelgesi aşağıda 
verilmiştir (Şekil 9).   

Yatırımla İlgili Faaliyetler Yıllar
Aylar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÇED Sürecinin Tamamlanması 2013

Orman İzinlerinin Alınması 2013

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması 2013

Arazi Hazırlık Çalışmaları ve Üretime Geçilmesi 2014

Üretim Çalışmalarına Devam Edilmesi (kapalı ocak) 2015

Üretim Çalışmalarına Devam Edilmesi (kapalı ocak) 2016

Üretim Çalışmalarına Devam Edilmesi (kapalı ocak) 2017

Rehabilitasyon Çalışmaları 2017

İşletme projelerinde planlanan izin süreçleri, Türkiye’de ço-
ğunluğu itibariyle her maden işletmesi için yukarıdaki örnek-
te gösterildiği gibi kısa sürelerde tamamlanamamaktadır. Bu 
nedenle maden yatırımcıları izin sürelerini öngörememekte ve 
yatırımlarını kaybetmektedir.

Halbuki Türkiye’de ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca ÇED sürecinde en geç üç ay içinde 
bitirilir, kuralı bulunmaktadır. Bu kuralın işleyip işlemediği merak 
konusudur. Bunu tespit edebilmek için, Türkiye’de ÇED süre-
cinin, ve ÇED sürecinde 3 ay içerisinde bitirilmesi kural altına 
alınan diğer izinlerin madencilik sektöründe ne kadar sürede 
verildiğini görebilmek amacıyla maden işletmelerine bir anket 
sorusu yöneltilmiştir:“ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ÇED sürecinde en geç üç ay 
içinde bitirilir, kuralı sizce işlemekte midir? (Uygulamada sıkıntılar 
sizce nelerdir?)” sorusuna 72 maden işletmesi cevap vermiştir 
(Şekil 10). 

Görüldüğü üzere, soruya cevap veren maden işletmelerinin 
%33,3’ü “Evet. Söz konusu izinler 3 ay içerisinde verildiğinden 
mağduriyet oluşturmamıştır.” cevabını vererek uygulamada so-
run oluşmadığını belirtmişlerdir. Ancak, %66,7’si ise “Hayır. 
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Söz konusu izinlerin tümü ……ay sonra verildiğinden mağdur 
olduk.” cevabını vererek uygulamada ciddi bir sorunun varlı-
ğına işaret etmişlerdir. Söz konusu izin sürecinin 3 ayı aşması, 
aslında mağduriyetten ziyade, yatırım süreçlerinin uzamasına 
ve yaşanan işletme faaliyeti gecikmesi sonucu proje planına 
uyumda güçlüklerin ortaya çıkmasına se-
bep olmuştur.

Yukarıdaki verilen soruda “…...” ile belir-
tilen boşluğa verilen çeşitli cevaplar ise 
bu sürelerin 3 aydan çok daha uzun süre-
lere yayıldığını göstermektedir (Şekil 11). 
Nitekim çok fazla kurum görüşü soruldu-
ğundan, 3 ay içerisinde izinleri vermeyen 
kurum ve kişilere herhangi bir yaptırım da 
olmadığından, kuruma ve kişiye göre bu 
süreler gereğinden fazla uzamaktadır. 

Şekil 10. ÇED sürecinde diğer izinlerin 3 ay içerisinde bitip bitmediği

Şekil 11. ÇED ile, ÇED sürecinde diğer izinlerin verilme süresi 

Anket sorusuna verilen bu cevaplar Türkiye’de 
ÇED sürecinde (arazi mülkiyet izni ve iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı gibi) diğer izinlerin, 
çoğunlukla, 3 ay ile 34 ay arası değişen bir süre 
zarfında maden işletmelerine verildiğini gös-
termektedir. Bu durum, “diğer izinlerin ÇED 
sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir”, kuralının 
Türkiye’de işlemediğini, ÇED işlemlerinin dahi 
çoğunlukla (yetkili firmalara ÇED Projelerini 
hazırlatma süresi hariç) 3 aydan çok daha uzun 
sürdüğünü göstermektedir. Görüldüğü üzere, 
3 aylık bu süre dikkate alınarak izin kararları 
verilmemektedir. Dolayısıyla bu tabloda söz 
konusu Kanun maddesinin işlevsel hale getiril-
mesi gerekmektedir. 

Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin 
sürecindeki rolünü tespit edebilmek için, sade-

ce ÇED sürecinin ne kadar sürede verildiğini de görmekte fay-
da var. Bunun tespiti için maden işletmelerine “Maden işletme 
projeniz ÇED’e tabi ise, ÇED başvurusundan kaç gün sonra “ÇED 
gereklidir/gerekli değildir” ve kaç ay sonra "ÇED olumlu kararı" 
size iletilmiştir?” sorusu sorulmuştur. Verilen cevap dağılımı 
aşağıda görülmektedir (Çizelge 6).

Maden 
Grupları

“ÇEDG/ÇEDGD Kararı” "ÇED Olumlu Kararı"

Anket sorusuna 
cevap veren maden 

işletmesi sayısı

ÇEDG /ÇEDGD 
Kararının verilme 

süresi ortalaması (ay)

Anket sorusuna 
cevap veren maden 

işletmesi sayısı

"ÇED Olumlu 
Kararı"nın verilme 

süresi ortalaması (ay)

2 (a) Grubu 6 3,0 10 13,6

2 (b) Grubu 12 3,7 11 12,1

4 (a) Grubu 3 3,7 5 12,2

4 (b) Grubu 4 2,5 3 17,0

4 (c) Grubu 4 4,0 5 16,6

Tüm maden 
grupları için 2 3,4 34 14,3

Çizelge 6. Maden gruplarına göre ÇED Kararlarının verilme süreleri 

Görüldüğü üzere, maden işletmeleri-
ne “ÇEDG/ÇEDGD” kararları tüm maden 
grupları için ortalama 3,4 ayda, “ÇED 
Olumlu” kararları ise ortalama 14,3 ayda 
verilmiştir. Özellikle, diğer maden grup-
larına göre daha değerli maden grubu 
olan 4 (c) grubunda her iki ÇED kararının 
da daha uzun sürede verilmiş olması dik-
kat çekicidir. Keza 4 (b) grubuna da “ÇED 
olumlu kararları” ortalamada daha uzun 
sürede verilmiştir. Bu durum çevre kir-
letme potansiyeli daha yüksek olan bu 
maden gruplarının işletme faaliyetleri-
ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığının daha 
hassasiyetle yaklaştığının bir göstergesi 
olabilir. Ancak, geciken her izin sürecinin 
maden işletmelerinde maliyetleri arttırdı-
ğı dikkatlerden kaçmamalıdır.     
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Şekil 12. ÇED kararı verilmesinde maden işletmelerinden süre önerileri

Türkiye’de yetkili idari kurumlarda uzun ÇED değerlen-
dirme süreleri nedeniyle oluşan mağduriyetler ve maddi 
zararlar dikkate alınarak maden işletmelerinin mağdur ol-
maması için ÇED sürecinin ne kadar sürede tamamlanması 
gerektiği konusunda maden işletmelerine bir anket sorusu 
daha yöneltilmiştir:“ÇED EK-2 prosedüründe “ÇED gerekli 
değildir” kararı alınması Türkiye’de yaklaşık 3 - 8 ay arasında 
bir sürede tamamlanmaktadır. EK-1 prosedüründe ise “ÇED 
olumlu” kararı alınması 8 ay - 1,5 yıl arasında bir sürede ta-
mamlanmaktadır. Bu sürelerin uzun olması, yatırım yapmayı 
planlayan maden yatırımcılarına büyük zarar vermektedir. 
Sizce “ÇED gerekli değildir” kararı ve “ÇED olumlu kararı” 
alınması süreleri madenciliğe, madencilik yatırımlarına zarar 
vermemesi için sırayla en fazla ne kadar olmalıdır? (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve görüş sorduğu diğer kurumlardan alı-
nan cevap süreleri dikkate alınarak cevaplanmalıdır)“ soru-
suna maden işletmelerinin verdiği cevap dağılımı aşağıda 
verilmiştir (Şekil 12).

Şekilde de görüldüğü üzere maden işletmeleri çoğunluk ile, 
"ÇED gerekli değildir" kararının  “1 ay”lık süre içerisinde, "ÇED 
olumlu" kararının ise “ilk 3 ay”lık süre içerisinde verilerek ÇED 
sürecinin tamamlanmasını istemektedir.

5. ÇED Değerlendirme Süresini Etkileyen Faktörler
5.1 ÇED Sürecinde Diğer Kurumlardan Görüş Sorulması 
Türkiye’de ÇED EK-2 prosedürü için, “Proje Tanıtım Dosyası” 
hazırlanarak “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri”ne/Valiliğe 
müracaat yapılmaktadır. Bu müdürlük faaliyet sahasını kont-
rol ettikten sonra ilgili kurumlardan görüş sorar. Bu kurumlar, 
MAPEG, İl Özel İdare Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Or-
man Bölge Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü gibi kurumlardır. 
Faaliyetlerin durumu dikkate alınarak diğer kurumlardan da 
görüş istenebilmektedir. Bu kurumlar ise, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, 
Kadastro Müdürlüğü, Merkez Jandarma 
Komutanlığı, Karayolları Bölge Müdürlük-
leri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe 
Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü 
gibi kurumlardır. Kurumların uygun gö-
rüşünün ardından, ÇED Yönetmeliğinin 
17. Maddesine dayanarak “ÇED Gerekli 
Değildir” Belgesi verilmektedir45. EK-1 
prosedürüne kıyasla daha kısa ve kolay 
bir prosedür içeren ÇED Yönetmeliği EK–2 
akım şeması aşağıda verilmiştir (Şekil 13).    

ÇED Yönetmeliği EK-1 listesinde verilen, ve 
EK–2 listesindeyken yapılan değerlendir-
me sonucunda, “ÇED gereklidir” kararı ve-
rilen projeler için EK-1 prosedürü uygulanır 

(Şekil 14).

Şekil 13. ÇED Yönetmeliği EK-2 akım şemasıg                  

Şekil 14. ÇED Yönetmeliği EK-1 akım şemasıh.                  

g Bu Şekil, (Güner, 2017) verilerinden uyarlanarak çizilmiştir.
h Bu Şekil, (Güner, 2017) verilerinden uyarlanarak çizilmiştir.

EK-1’de halkın görüş ve önerileri alınır. Hazırlanan ÇED raporu, 
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafindan oluşturulan İDK 
tarafından değerlendirilir. EK-1 prosedürüne tabi tutulan bir 
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maden projesi için “ÇED Olumlu” kararı çıkarsa yatırıma başla-
nabilmektedir. Ancak, “ÇED Olumsuz” kararı verilmesi halinde, 
bu maden yatırımı, başvurulan alanda artık yapılamamaktadır. 

Mevcut uygulamada; ÇED Genel Müdürlüğü, verdiği format çer-
çevesinde hazırlanan bir projenin görüşülmesinde, proje konu-
sunda bütün kurum, kuruluş ve uzmanları ÇED toplantısına ça-
ğırmaktadır. ÇED toplantısına ilgili bakanlık ya da kurum adına 
katılan uzmanlar, hazırlanan projede kendi yasal düzenlemeleri 
yönünden bir noksanlık ya da hata bulunduğunda, o proje için 
“olumlu görüş” vermemektedir. Uzmanların önerileri doğrultu-
sunda proje için gereken önlemlerin alınması ya da değişiklik-
lerin yapılmasının devamında, eğer, alınan önlemlerin çevre ve 
insan sağlığı yönünden yeterli bulunduğu tespit edilirse, ÇED 
için başvurulan projeye “olumlu” görüş verilmektedir27.

Kanun ve yönetmeliklerde yeni düzenlemeler yapılırken, uygu-
lama alanında uzmanlaşmış kişiler de çalışmaya dahil edilerek 
doğabilecek anlaşmazlıklar önceden tespit edilmelidir. Ancak, 
ÇED Yönetmeliği kapsamında il bazında yapılan işlemlerde 
her ilin kendisine has uygulamaları ortaya çıkmaktadır. Bu du-
rum ÇED sürecinde, kurumlara görüş sorulması durumunda 
madencilik sektörünü gerçekten de farklı uygulamalarla karşı 
karşıya bırakmaktadır. Örneğin, bazı İl Müdürlükleri 3 adet ku-
ruma görüş sorarken, bazı İl Müdürlükleri 8 adet kuruma görüş 
sorabilmektedir. Böylece her il müdürlüğünün farklı uygulama 
ortaya koyması sorun yaratmaktadır. Nitekim örneğin Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanı, projeyle ilgili Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü’ne görüş sormakta, ancak proje kapsamında DSİ 
Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmasına gerek duymamaktadır. 
Bu uygulamaya karşın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kendi ve-
receği görüş kapsamında tekrar DSİ Genel Müdürlüğü ve İl Özel 
İdaresi’ne görüş sorabilmektedir. Bu durumda kurumlararası 
yazışmanın çok artmasıyla, ÇED izin süreci oldukça uzamaktadır. 

Halbuki, ÇED Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygula-
ma talimatları veya tebliğlerin; açık, net, anlaşılır olması ve İl 
Müdürlüklerine gerekli bilgilerin titizlikle verilmesi gerekmek-
tedir. Ayrıca, oluşan bu durumda sorunun çözümü için, kamu 
kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatı çerçevesinde görüş 
vermesi gerekmektedir. Hatta, uygulamada tutarlılık sağlamak 
için, komisyonlarda sektörel açıdan kimlerin olacağının “Uygu-
lama Talimatları”yla netleştirilmesi uygun olacaktır26.

ÇED sürecinde bu durumun yanı sıra, Türkiye’de yatırımcı, 
“ÇED Olumlu” görüşü aldıktan sonra dahi söz konusu uzman-
ların bağlı bulunduğu kurumlardan teker teker yeniden izin 
alma ortamına sokulmaktadır. Böylece ÇED toplantısına ka-
tılan uzmanların onay verdikleri bir proje; tekrar uzmanların 
bağlı olduğu ilgili bakanlıklara ve kurumlara getirilmekte ve 
her birinden tekrar onay alınmaktadır27.

Nitekim “ÇED Olumlu” görüşü almış bir proje için, daha sonraki 
tekrarlanmış izin alma sürecinde, eğer, misal olarak, alınması ge-
reken on adet izinden dokuzu alınmış, biri dahi alınamamış ise 

maden yatırımı yapılamamaktadır. Böylece hem arama safhasında 
hem de işletme için izin alma safhasında yapılan bütün harcama-
lar boşa gitmektedir. Kurum ve kuruluşların uzmanlarının olumlu 
görüş vermelerinin ardından yatırımcının ÇED toplantısına katılan 
ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara tekrar başvuru yaparak, aynı ko-
nularda bir daha onay ve izin alması, esasen bir tekrar oluşturmak-
tadır. Bu tablo yatırımların aylarca, bazen yıllarca gecikmesine se-
bep olmaktadır. Çünkü her bakanlık, kendi mevzuatını ilgilendiren 
bir izni vermeden evvel diğer bakanlıkların izninin alınıp alınmadı-
ğını sorgulamamakta ve yatırımcı kurum kurum dolaşmak zorun-
da bırakılmaktadır. Bunun çözümü adına, “ÇED toplantısında ilgili 
bakanlık adına görüşmelere katılan uzmanın olumlu görüşünün, o 
bakanlık için verilmesi gereken iznin yerine geçmesini sağlayacak 
yasal bir düzenleme”nin gerektiği ifade edilmiştir27.

Doğrudan bu kapsamda olmasa da bu konuda, ÇED Yönetme-
liğinde olumlu nitelikte bir değişiklik yapılmıştır: Son olarak 
26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
“ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik”in 17. maddesinin 1. bendinin sonunda yer alan; “Bakanlık 
inceleme değerlendirme sürecinde gerekli görülmesi halinde 
yetkili kurum/kuruluşlardan görüş isteyebilir.” ibaresine “Otuz 
takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen kurum/kuruluşun 
görüşü olumlu kabul edilir.” ibaresi eklenmiştir.

Bu ibarenin eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması açısından 
olumludur. Ancak, bunun tüm illerde uygulandığını söylemek 
maalesef mümkün değildir. Bu nedenle uygulamada bu mad-
denin geçerliliği tartışılabilir11. Nitekim son dönemde müracaat-
lar halen zamanında cevaplanmamaktadır. Türkiye’nin tüm ille-
rinde ÇED sürecinde diğer kurumlardan “görüş” istenme sayısı 
asgari seviyede yaklaşık 11'dir ve bu sayı 20-25 gibi sayılara ula-
şabilmektedir. Kurum görüşleri aşamasında, kurumlar genellikle 
İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısına az bir zaman kala 
görüşlerini vermektedirler. Bu durum izin değerlendirme süre-
cini uzatmaktadır. Kurumların daha işlevsel çalışarak inceleme 
ve değerlendirmelerini yapması ve yatırımcıya manevra süresi 
bırakması gerekmektedir. Özellikle kısıtlanan alan ve özel izin-
li alanların güncel olarak işlendiği ve tüm bakanlık birimlerine 
açık bir sistem ile sadece gerekli kurumlara görüş sorulmasında 
fayda var. Güncel alanların gösterildiği bir sistem ile hem süreç 
kısalacak hem de kamu kurumlarının yükü azaltılmış olacaktır.

Örneğin ÇED sürecinde belediyelere görüş sorulmamalıdır. 
Zira madencilik konusunda bir teknik kadrosu ya da bilgi biriki-
mi olmayan bu tür kurumlar görüş sorulduğunda bilimsel de-
ğil, sadece siyaset maksatlı, oy potansiyelinin kaybedilmemesi 
bakış açısıyla düşünerek hemen her maden projesine mantıklı 
veya mantıksız olumsuz görüş vermektedir. Bunun yerine, olu-
şabilecek sorunlar için üniversiteler ya da akredite olmuş ku-
rumlardan rapor talebinde bulunarak, gerektiğinde ölçümler 
gerçekleştirilerek projenin teknik ve bilimsel olarak uygunlu-
ğuna karar verilmelidir. Bu noktada ÇED sürecinde diğer ku-
rumlardan “görüş sorulması”nın MAPEG koordinasyonunda 
yapılması izin sürecinin hızlanmasına katkı sağlayabilir.  
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5.2 ÇED İzin Sürecinde Yetkili Kurum Önerisi
Bakanlıklar ve kurumların koordinasyon eksikliğine bağlı 
olarak yetki karmaşası ortaya çıkmaktadır. Bu durum ruhsat 
sahiplerinin (iş gücü ve zaman kaybı gibi) maliyetini artırıcı 
unsurları tetiklemekte ve istihdam oluşturacak yatırım girişim-
lerine yıpratıcı bir güç olarak kendini göstermektedir. Bu yetki 
karmaşasına son vermek yöneliminde, madencilik ile ilişkili 
tüm izinlerin tek bir otorite tarafından verilmesi ülke yararına 
olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, bürokratik işlemle-
rin azaltılması, izin alma sürelerinin makul sınırlara çekilebil-
mesinin sağlanması ve çok çeşitli kurumlar eliyle verilen izin 
süreçlerinde meydana çıkan sorunların minimuma indirilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla, işletme ruhsatı ve işletme izni hari-
cinde (iş yeri açma ve çalışma ruhsatı; tarım, orman, mera ve sit 
alanına ilişkin izinler gibi) alınması gereken izinlerin tümünün 
ÇED kapsamına alınması önerilmektedir36.

Şu an görünen durum; ÇED’in bir izin değil, bir bakanlık görüşü 
olduğudur. ÇED; yatırımdan önce; yatırımın çevresel etkilerini 
en aza indirecek şekilde araştırma, analiz ve modellemfeler ya-
pılarak, yatırımcı tarafından taahhütler verilerek hayata geçmek-
tedir. Böylece ÇED, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu 
çalışmaların belirtilen kapsamda değerlendirildiği bir aşamadır.

Ayrıca, ÇED Kararına istinaden yatırım yapıldıktan sonra işletme faa-
liyete alınmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çev-
re İzin ve Lisans” aşaması uygulanmaktadır. ÇED aşamasında verilen 
taahhütlerin uygulanıp uygulanmadığı belirli periyotlar ile izlenerek 
“Çevre İzni ve Lisansı” belgesi verilmektedir ve kontrol mekanizması 
işletme süresince devam etmektedir. Her ne kadar bu aşamaların iş-
letme ruhsatı ile bir ortak paydası bulunmuyor gibi görünse de tüm 
bu süreçler ve denetimler ETKB bünyesinde yapılabilir.

Nitekim, ÇED kararı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı bünyesinde insiyatif alınmaksızın ÇED Genel Müdürlüğü 
ile söz konusu Bakanlık il müdürlükleri arasında tutarsızlıklar 
oluşmaktadır. Bazı il müdürlüklerindeki çevre mühendislerinin 
sorunları şahsileştirerek yönetme çabasına girdikleri, “Survey-
Monkey” anketine cevap veren maden işletmeleri-
nin yakındıkları durumlardan biridir.

Gerçekten de, ilgili kurumların temsilcilerinin verdiği 
kararlar ÇED başvurusu ve değerlendirmeleri kapsa-
mında engellerden biridir. Bu temsilciler kendi kurum-
larının kavramlarını kişisel fikirleri olarak ifade etme-
melidir. Bu konuyla ilgili zorlayıcı bir karar olmasa da 
oluşan bu belirsiz durum sistemin bir tehdididir8. Ge-
neli itibariyle yasal ve kurumsal yapının gücünün, sis-
temi bir bütün olarak güçlü kılacağı unutulmamalıdır. 

Ayrıca, ÇED sürecinde kamu kurum ve kuruluşları 
temsilcilerinden oluşan Komisyondan bir üyenin 
bile, dikkate alınmayacak bir konuda dahi olumsuz 
görüş bildirmesi sonucunda büyük yatırımlar ger-
çekleştirilememektedir. Bunun çözümü için, olum-

suz görüşün bilimsel ve teknik olarak bir üst mercide yeniden 
değerlendirilmesine imkan verilmelidir38.

Necati Yıldız’a göre; işletme ruhsatı alındıktan sonra (ÇED da-
hil) gerekli tüm izinlerin alınması için maden sahalarına ilgili 
kurumların temsilcilerinden oluşan tek bir heyet incelemeye 
gitmelidir. Bu heyet sahanın tamamını inceleyerek, her ele-
man, mevzuatına göre ruhsat alanında farklılık gösteren böl-
gelere yönelik rapor hazırlamalı, böylece bu bölgelerde yapıla-
cak madenciliğin kuralları ortaya konmalıdır47.

“Çevresel Etki Değerlendirme” (ÇED) isminden de belli olduğu 
üzere, bir yatırımın çevresel boyutta etkilerinin incelenerek orta-
dan kaldırılması veya asgari düzeye indirilmesi ile ilgili çalışma-
dır. Bu nedenle, madencilik ile ilgili yapılacak olan yatırımlardaki 
ÇED sürecinde koordinatör bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı olması gerektiği algısı vardır. Bu noktada mevcut sistemde 
ETKB’den maden işletme sahası ile ilgili tecrübesi olan maden, 
jeoloji gibi mühendislik dalı mezunlarının Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına teknik destek vermesi dahi izin sürecindeki durumu 
iyileştiremeyecektir. Buna ek olarak maden işletme izni alınması 
sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüş sorduğu diğer 
kurumların kendi aralarında işlemleri uzatması, izin sürecinde 
öngörülebilirliği ortadan kaldırmaktadır.

Bu olumsuz duruma çözüm üretebilmek ve öneri sunabilmek adına 
maden işletmelerine yöneltilen bir anket sorusunda; “Madencilik 
yatırımlarında ÇED’in; ETKB bünyesinde, bu bakanlık ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’ndan seçilecek mühendislerden oluşturulacak bir üst 
merci tarafından verilmesi” fikri, ankete cevap veren “maden işlet-
melerinin büyük çoğunluğu tarafından dile getirilmiştir (Şekil 13).

Bu durum madenciliğe yatırım yapan/yapacak şirketlerin yatırım 
risklerini azaltma adına ETKB bünyesinde bir ÇED değerlendirme 
sürecinin ortaya konmasıyla Türkiye’de çevreye duyarlı maden-
ciliğin gelişimi açısından olumlu bir sonuç gösterebilir. Nitekim, 
oluşturulacak bu birim, maden işletme ruhsatı müracaatı sırasında 
MAPEG tarafından görevlendirilen heyet ile beraber görevlen- 

Şekil 13. ÇED’in hangi kurum tarafından verilmesi gerektiği fikri.
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dirilmek suretiyle, işletme ruhsat müracaatı safhasında görüş beyan 
ederek gerekli işletme izninin çok kısa sürede düzenlenmesini sağ-
layabilir. Böylece, adeta işletme ruhsatı ile birlikte eş zamanlı olarak, 
müracaat sahibine işletme izni çok kısa sürede verilmiş olacaktır.

Tabi burada esas mesele hangi idari organın izinleri vermesin-
den ziyade, öngörülebilir kriterlerin oluşturulması ve herşeyden 
önce uygulamada keyfiliğin ortadan kaldırılmasıdır. Ama her ha-
lükarda ayrı bir “Maden İzin Komisyonu” kurulması şarttır. Taraf-
sız, yetkin, liyakat sahibi böyle bir Komisyonun ETKB bünyesinde 
oluşturulması, ÇED ve diğer görüş sorulan birim temsilcilerinin 
izin sürecinde daha hızlı karar vermesini sağlayacaktır. Böylece 
maden yatırımcılarının yatırım riskleri azaltılacaktıri. Özellikle, 
ETKB’nin madencilik taşra teşkilatlarının kurulması ve teknik 
kadrosunun arttırılması ile bu işlev sağlanabilecektir. Aksi halde 
izin sürecinin kısaltılması pek mümkün görünmemektedir.

Özellikle tek merkezden ve ortak temsil heyeti ile izin süreci-
nin gerçekleşmesi, bakanlıklar arası görüş ve yetki çatışmasını 
ortadan kaldıracaktır. Böylece bakanlıklar arası koordinasyon 
sağlanarak bürokrasi azalacak, maden izin süreci hızlanacaktır. 
Bu da, yatırım kayıplarını asgariye indireceğinden verimli ma-
den işletmeciliğini beraberinde getirecektir.  

6. Sonuç ve Öneriler 
Türkiye’de ÇED konusunda öngörülen tüm mevzuat ve uygulama 
sorunları; ÇED izin sürecindeki kurum değerlendirmelerinden kay-
naklı nedenlerle izin süreçlerinin uzamasını ve ne zaman tamam-
lanacağının belirsiz olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Madenci-
lik sektöründen ÇED istenme sıklığı, sadece madencilik sektörüne 
uygulanan bürokrasiyi değil, aynı zamanda bu sektörde yatırım 
kayıplarını da ortaya çıkarmıştır. Çıkan sonuç, idari kurumların ÇED 
değerlendirmeleri süreçleri nedeniyle Türkiye’de onlarca sayıda 
maden işletmesinin yatırım tutarları içerisinde %2,5 ila %100 ara-
sında değişen oranlardaki yatırımlarını kaybettiğini göstermektedir. 
Oluşan bu durum madencilik sektörüne yatırım yapmak isteyen gi-
rişimcileri, yapmayı düşündüğü yatırımından da vazgeçirmektedir. 
Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada, özellikle “Çevresel mevzu-
atlara ilişkin belirsizlik” kategorisinde Türkiye’nin 2018 yılında dün-
ya genelindeki sırasının sondan 4. sıraya kadar düşmesi, bu konuda 
maden mevzuatı ve politikaları yapıcı idarelerin mevcut durumu 
tekrar gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmektedir.  

Türkiye’de ÇED ile, ÇED sürecinde 3 ay içerisinde bitirilmesi 
kural altına alınan diğer izinlerin madencilik sektöründe ne ka-
dar sürede verildiğini görebilmek amacıyla maden işletmeleri-
ne yöneltilen anket sorusuna verilen cevaplar ÇED sürecinde 
(arazi mükiyet izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi) diğer 
izinlerin, çoğunlukla, 3 ay ile 34 ay arası değişen bir süre zar-
fında maden işletmelerine verildiğini göstermektedir. Sadece 
ÇED Kararlarının (ÇED Gereklidir/Gerekli değildir kararları tüm 
maden grupları için ortalama 3,4 ayda, “ÇED Olumlu” kararları 

i Bu konuda İsveç’teki mevzuat ve uygulamalarına göz atmakta fayda var. İsveç “Madenler ve Petrol Dairesi”nin çevre ile ilgili birçok rolü var. İsveç Maden Kanununa göre, keşif ve madencilik için verilen süre hakkında çevre 
koşullarını belirlemek ve sağlamak için çevre görevlileri atanır. Maden Yasası ayrıca, Bölüm içindeki çevre görevlilerinin çevrenin korunması için operasyonlara girip denetleyebileceği bir çevre denetim rejimi de sağlar. Maden 
ve Petrol Dairesi, maden işletmeciliği başvuruları ve maden çevre onayları ile ilgili onay süreçlerinin şeffaflığını, kesinliğini ve zamanlamasını iyileştirmek için çalışmaktadır24.

ise ortalama 14,3 ayda) 3 ayı fazlasıyla aşan sürelerde verilmesi 
bu kuralın işlemesinin mümkün olamayacağını göstermekte-
dir. Halbuki maden işletmeleri, mağduriyet oluşmaması için, 
çoğunluk ile, "ÇED gerekli değildir" kararının “1 ay”lık süre içe-
risinde, "ÇED olumlu" kararının ise “ilk 3 ay”lık süre içerisinde 
verilerek ÇED sürecinin tamamlanmasını istemektedir.

Sadece ÇED kararları verilme sürelerinin 3 aylık süreyi fazlasıyla aşı-
yor olması, bu izin sürecinin kısaltılması açısından kilit konumda yet-
kili kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin değerlendirme 
politikalarını gözden geçirmesini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda 
izin değerlendirme sürecinin kısaltılması için; ÇED prosedürü içeri-
sinde başvuru yapıldıktan sonra ve hatta ÇED izni verildikten sonra 
faaliyet durumu dikkate alınarak diğer kurumlardan görüş istenme-
si uygulamalarının kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca ÇED ve diğer 
görüş sorulan birim temsilcilerinin ETKB bünyesinde kurulacak bir 
Komisyon vasıtası ile ÇED ve diğer izinlerin verilmesi ve yönetilmesi, 
izin sürecinde daha hızlı karar verilmesini sağlayabilecektir. 

Herşeyden önce, çevre mevzuatında değişiklik ve düzenleme 
yapılırken madencilik konularında ETKB’nin görüş ve önerile-
ri ile Türkiye’nin koşulları dikkate alınmalı ve yapılacak veya 
revize edilecek mevzuata yansıtılmalıdır. ETKB bünyesinde, 
özellikle çevre ve planlama konularında enerji ve maden ko-
nularındaki politikaların diğer Bakanlıklar tarafından yapılan 
mevzuatlara yansıtılması ve koordinasyonun sağlanması ile 
ilgili bir birim kurulması da, Türkiye’de orta ve uzun vadede 
madencilik sektörüne verilen izin sürecinin hızlanmasına katkı 
sağlayacaktır.

Bu makale Taşkın Yıldız'ın 2020 yılı Haziran ayında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından onay-
lanarak yayımlanan "Türkiye'de Maden İşletme Faaliyetle-
ri İzin Süreçlerinin Madencilik Sektörüne Etkileri" başlıklı 
doktora tezinden yazar tarafından üretilmiştir. 

Makalenin İngilizce orijinali ise “Resources Policy” Dergi-
si’nin 2020 yılı 67. Cildinde yayınlanmıştır. Madencilik Türki-
ye Dergisindeki (https://madencilikturkiye.com/) bu maka-
leye atıf yapmak isteyenler aşağıdaki şekilde atıf yapmalıdır.

Yıldız, T.D. 2020. The impacts of EIA procedure on the mi-
ning sector in the permit process of mining operating ac-
tivities & Turkey analysis. Resources Policy, 67, https://doi.
org/10.1016/j.resourpol.2020.101681   

Makalenin kaynakçasına buradan ulaşabilirsiniz. 
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2018/09/
Madencilik-Turkiye-Dergisi-15-Ekim-2020-90.-Sayi-Izin-
Surecinde-CED-Prosedurunun-Madencilik-Sektorune-
Etkileri-Turkiye-Incelemesi-Taskin-Deniz-Yildiz-Kaynakca.pdf

76

https://madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-15-Ekim-2020-90.-Sayi-Izin-Surecinde-CED-Prosedurunun-Madencilik-Sektorune-Etkileri-Turkiye-Incelemesi-Taskin-Deniz-Yildiz-Kaynakca.pdf


JEOLOJİ
Maden Sahası Değerlendrme
Arama Projeler Tasarımı
Arama Projeler Yönetm
Kaynak Tahmn
Maden Sahalarına Değer Takdr

MADEN
Ocak Optmzasyonu ve Tasarımı
Zamansal Cevher Üretm Planları
Makne Ekpman Seçm
Maden Genel Yerleşm Planları
Yeraltı Üretm Yöntem Seçm ve
Tasarımı
Jeoteknk, Hdrojeolo ve AKD
Yönetm

CEVHER HAZIRLAMA
Metalürjk Test Numune Seçm
Tasarımı ve Yönetm
Deneysel Ver Analz
Akım Şeması Gelştrme
Ekpman Boyutlandırma
Genel Yerleşm 
Modelleme & Smülasyon
CAPEX, OPEX, Ekonomk Analz

TEKNİK RAPOR
Jeolojk Ver Doğrulama ve QA/QC
Teknk İnceleme ve Durum Tespt 
Kapsam Çalışması 
Ön fzblte 
Fzblte Çalışması 

EPCM
Temel, Detay Mühendslk
Teklf Toplama, Satın Alma
İmalat, Kurulum, İnşaat
Devreye Alma
Yedek Parça Tedarğ
Performans, Güvence, Garant

M A D E N  A R A M A ,  G E L İ Ş T İ R M E  V E  M İ N E R A L
P R O S E S İ N D E  U L U S L A R A R A S I  D Ü Z E Y D E

Y E R E L  T E C R Ü B E

W W W . D A M A - M U H E N D I S L I K . C O M

https://www.dama-muhendislik.com/


www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2020

Yer altı kömür gazlaştırma (UCG), kö-
mürü yerinde gaz halinde bir ürüne 
dönüştürme işlemidir. Genellikle sen-
tetik gaz veya syngas (synthesis gas / 

syngas) olarak adlandırılır. İşlem, yüzey gazlaştırıcılarda meydana 
gelen aynı kimyasal reaksiyonlar yoluyla gerçekleşir. Gazlaştırma, 
hidrokarbonları yüksek basınç ve sıcaklıklarda bir sentetik gaza 
(sentez gazı) dönüştürür ve birçok ürün (elektrik gücü, kimyasal 
hammadde, sıvı yakıtlar, hidrojen, sentetik gaz) oluşturmak için 
kullanılabilir. Gazlaştırma, özellikle kükürt, azot oksitleri ve cıva 
emisyonları açısından kirlilik kontrolü için sayısız olanak sağlar.

UCG, birçok farklı jeolojik ortamda işletilemeyen derin ve/veya ince 
damarlı kömürlerin gazlaştırarak, ekonomiye kazandırılmasını sağ-
lar. Bu yöntemle ABD'de geri kazanılabilir kömür rezervlerinde % 
300-400'lük bir artış mümkün görülmektedir. Hindistan ve Çin da-
hil olmak üzere hızlı ekonomik genişleme yaşayan, gelişmekte olan 
ülkeler için UCG de özellikle zorlayıcı bir teknoloji olabilir. UCG, bir-
çok ülkede birçok farklı deneysel testler ile denenmiştir. ABD, 1975 
ve 1996 yılları arasında bitümlü ve alt bitümlü kömürler yanında 
linyit kömürlerini de test ederek 30'dan fazla pilot tesis gerçekleştir-
miştir. Eski Sovyetler Birliği, UCG saha denemelerini 50 yılı aşkın bir 
süre sürdürmüştür. Angren’de (Özbekistan) 47 yıldan sonra bugün 
hala faaliyette olan bir elektrik santrali de dahil olmak üzere çeşitli 

Elizabeth Burton
Julio Friedmann 

Ravi Upadhye 

DEĞERLENDIRME

Yer Altı Kömür Gazlaştırmada 
En İyi Uygulamalar

Bu çalışma, ABD Enerji Bakanlığı himayesinde, Kaliforniya Üniversitesi, 
Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı tarafından W-7405-Eng-48 numaralı 

sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş olup, “Best Practices in Underground Coal 
Gasification” başlıklı rapordan derlenmiştir. 

ticari projeler hayata geçirilmiştir. 1991 yılından bu yana Çin, en az 
16 test yürütmüş olup, kimyasal ve gübre hammaddeleri için birkaç 
ticari UCG projesine sahiptir. 2000 yılında Avustralya, kontrollü bir 
kapatma ve kontrollü yeniden başlatma öncesinde 3 yıl boyunca 
sentetik gaz üreten büyük bir pilot tesis (Chinchilla) oluşturmuştur. 
Halihazırda; ABD, Kanada, Güney Afrika, Hindistan, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Çin'de enerji, sıvı yakıt ve sentetik doğal gaz üretmek 
için çok sayıda ticari proje geliştirilme aşamasındadır. Kontrollü 
Geri Çekme Enjeksiyon Noktası (CRIP) süreci ve Ergo Exergy'nin tes-
cilli UCG süreci dahil olmak üzere UCG reaksiyonlarını başlatmak ve 
kontrol etmek için çeşitli prosesler bulunmaktadır.

Bu ateşleme süreçleri, yüzeyde üretilen sentetik gaza bileşimsel ola-
rak benzeyen bir sentez gazı (syngas) akışı yaratır. Bu gaz, bir dizi 
faktöre bağlı olarak daha yüksek CO2 ve hidrojen ürünlerine sahip 
olabilir. Bunlar arasında, UCG reaktörüne optimum oranın üzerin-
de su akışı ve su-gaz geçişinin kül katalizi bulunur. Yerinde dönü-
şümün doğası nedeniyle, UCG sentez gazının (syngas), geleneksel 
gaza göre; sülfür, katran, partikül ve cıva içeriği daha düşüktür. Ayrı-
ca diğer bir özelliği de çok düşük kül içeriğine sahip olmasıdır.

Diğer bileşenler benzerdir ve geleneksel gaz işleme ve temizle-
me yoluyla yönetilebilir. UCG'nin ekonomisi son derece umut 
vericidir. UCG tesislerinin sermaye giderleri, bir gazlaştırıcı satın 

alınması gerekmediğinden 
yüzey gazlaştırıcılarla besle-
nen eşdeğer tesisten önemli 
ölçüde daha az görünmek-
tedir. Benzer şekilde, kömür 
madenciliği, kömür nakliyesi 
ve önemli ölçüde azaltılmış kül 
yönetim tesislerinin olmaması 
nedeniyle işletme giderlerinin 
çok daha düşük olması olası-
dır. Önemli bir çevresel izleme 
programı ve ek salınım tesisleri 
gerektiren konfigürasyonlar 
için bile, UCG tesisleri birçok 
ekonomik avantajı içinde ba-
rındırır. UCG, operasyonlar en 
iyi şekilde yönetilmezse, yer 
altı suyu kirliliği ve yüzey çök-
mesi gibi iki çevresel tehlike 
yaratma potansiyeline sahiptir.
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Bu tehlikelerin her ikisi de dikkatli saha seçimi ve operasyonlar 
için en iyi yönetim uygulamalarının benimsenmesi yoluyla ön-
lenebilir. ABD'deki Hoe Creek'te, birkaç UCG pilot tesiste, yanlış 
alan seçimi ve reaktörün aşırı basıncı bazı problemlere neden 
olmuştur. Burada benzer, uçucu organik karbonlar ve diğer 
kirletici maddeler bölgedeki tatlı su akiferlerine sürüklenmiştir. 
Buna karşılık, Avustralya, Chinchilla'daki pilot tesiste, UCG'yi 
herhangi bir tehlike yaratmadan çalıştırmanın mümkün oldu-
ğu kanıtlanmıştır. UCG konumlandırması ve operasyonlarında 
yer alan bileşen risklerini belirlemek ve proaktif olarak ele al-
mak için açık bir risk yönetimi çerçevesi (örneğin; risk temelli 
karar verme gibi) ortaya konmalıdır.

UCG için çevresel risk değerlendirmesi, yanma işlemi sırasında 
ve sonrasında elde edilen yüksek boşluk sıcaklıkları, dik termal 
gradyanlar ve stres alanları dahil olmak üzere karmaşık bir dizi 
değişen koşulun dikkate alınmasını gerektiren özelliklere sahip-
tir. Sahanın stratigrafisi, yapısı ve hidrojeolojisi bağlamında, risk 
modelleri, boşluk gelişimi ve çökmesinden kaynaklanan geçir-
genlik değişiklikleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca kaldırma kuvve-
ti, termal ve mekanik kuvvetlerdeki değişikliklerin organik ve 
inorganik kirletici maddelerin taşınması üzerindeki etkileri de 
mutlaka değerlendirmelidir. Operasyonel değişkenler (örne-
ğin; sıcaklık, besleme gazı bileşimi) ayrıca üretilen kirleticilerin 
miktarını ve doğasını ve yer altı suyu akış yönlerini de etkiler. 
Ayrıca, boşluğun CO2 tutumu için daha sonra kullanılması, yan 
ürünlerin hareketliliğini etkileyecek ve riski değiştirecektir. CO2 

emisyonlarını yönetme zorluğu, UCG'yi karbon yakalama ve 
ayırma (CCS) ile eşleştirme yolunda güçlü bir dürtü oluşturur. 
Yüzeydeki UCG akımlarının bileşimi ve çıkış basınçları, yüzey 
gazlaştırıcılardan gelenlerle birlikte değerlendirilmelidir. Buna 
bağlı olarak, ön yanma ayırma maliyetleri ve metodolojileri 
doğrudan karşılaştırılabilir (örneğin; 25 $/ton CO2'de Selexol).

Konvansiyonel yanma sonrası oksi-ateşleme seçenekleri, UCG 
yüzey uygulamalarında denenebilir. Ek olarak, geleneksel je-
olojik karbon depolama (GCS) seçeneklerinin UCG fırsatlarıyla 
yakın mekansal çakışması, operatörlerin UCG ve GCS projeleri-
nin, CO2 depolama olasılığının yüksek olduğu bir bölgede çok 
daha verimli olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, yüzey altı 
reaktöründe konsantre CO2 akımlarının bir miktarının depo-
lanması olasılığı da vardır. Bunun pek çok çekici özelliği var-
mış gibi görünse de, çevresel riskler ve bu şekilde depolanan 
CO2'nin kaderi konusunda bilimsel belirsizlik devam etmekte-
dir. Bu nedenle, UCG projeleri birçok açıdan ticari olarak hazır 
görünse de, bazı önemli bilimsel ve teknik belirsizlikler içerdiği 
söylenebilir. Ancak araştırmalar, kısa sürede bu olumsuzlukla-
rın giderilebileceği yönünde umut vermektedir.

Dr. İlker Şengüler, Kıdemli Saha Jeoloğu, UMREK QP, 
YILMADEN Holding tarafından yazarlara ait “Best Practi-
ces in Underground Coal Gasification”den derlenmiştir.
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İnsanoğlunun İlk Sistematik Sert 
Kaya Kazı Yöntemi: Ateş Kurma

İnsanoğlu var olduğundan beri çeşit-
li amaçlar için yerküreyi kazma işi ile 
uğraşmaktadır. İlk çağlarda, keskin ke-
narları olan el aletleri yapımında kulla-

nılmak üzere hammadde arayışı ile bu serüven başlamıştır. Daha 
sonraları kayaların içinde bulunan metaller keşfedilmiş ve bunların 
çıkarılması için yerküre kazılmıştır. Ayrıca, suyun bir bölgeden baş-
ka bir bölgeye taşınması amacıyla tünel açılması ihtiyacı ortaya çık-
mıştır ve yerküre bu sefer tünel açımı için kazılmıştır. Rönesans’ın 
ardından gelişen bilim ve teknoloji ile daha yeni kazı yöntemleri 
keşfedilmiştir. Günümüzde ise mekanize kaya kazı ekipmanları 
tüm dünyada tünel ve madencilik kazılarında kullanılmaktadır.

İnsanoğlunun kazı serüveni ilk olarak Şekil 1’de görülen ilkel el alet-
leri ile başladı ve bu el aletleri geyik boynuzlarından ve kemik ka-
lıntılarından yapılmaktaydı. Bu el aletleri yumuşak zemin kazısında 
kullanıldı ve kazıların öncelikli amacı el aleti yapabilmek için çak-
maktaşı ve obsidyen gibi maddelerin bulunabilmesiydi. Obsidyen 
ve çakmaktaşına olan bu ilginin sebebi, bu maddelerin konkodial 
kırılma göstermesinin keşfedilmesiydi. Konkoidal kırılma sayesin-
de çok sivri ve keskin kenarları ve köşeleri olan cisimler elde edili-
yordu. Sonrasında ise bu cisimler avlanmak ya da günlük hayatın 
içinde kullanılmak üzere el aleti yapımında kullanılıyordu. Ancak, 
beklenildiği gibi bu tip kazı aletleri (Şekil 1) ancak zemini kazmak 
hususunda yeterli olmaktaydı. Daha sonraları günümüzde maden-
ciliğin sembolü olan kama ve çekiç yardımı ile dayanımı düşük ve 
süreksizlik içeren kayalar kazılabilmiştir. Ancak, sert kaya kazısında 
bu tip bir kazı aletleri ile kazı yapılması olanaksızdı. Bundan dolayı, 
yeni bir yöntem keşfedilmesi gerekiyordu. İnsanoğlu doğa ile ilk 
büyük mücadelelerinden birini sert kaya kazısını gerçekleştirebil-
mek için verdi ve ilk kez bilimsel yöntemi kaya kazısına uyguladı. 
Sonuç olarak da ateş kurma (the fire setting) yöntemini keşfetti.

Ateş Kurma ile Kaya Kazısı
Ateş kurma yönteminin tam olarak ne zaman keşfedildiği ve nerede 
uygulandığı ile alakalı bir net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, insa-
noğlunun kullandığı ilk sistematik kazı yöntemi olan ateş kurmanın 
binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu net bir biçimde bilenmekte-
dir. Çok eski bir yöntem olması nedeniyle, nasıl uygulandığına dair 
hakkında yazılı bilgi edinmek konusunda güçlükler yaşanmaktadır. 
Bu yöntem ile ilgili ilk yazılı bilgilere İncil’de yer verilmiştir. Daha son-
ra Livy ve Pliny bu yöntemden bahsetmiştir. Ayrıca, Kartacalı komu-
tan Hannibal’in Alpleri bu yöntem ile aştığı iddia edilmektedir17. 

Ateş kurma yöntemi ile sert kaya kazısı, yazılı bir metinde açıkça ilk 
kez mineralojinin babası olarak da bilinen Agricola (1556) tarafın-
dan madencilik ve metalürji ile alakalı yazılmış ilk kitap olan De Re 
Metallica’da yer bulmuştur. Bu yöntem Agricola tarafından Şekil 
2(a)’daki gibi resmedilmiştir. (1) numara ile işaretlenen bölgede 

Şekil 1. Geyik boynuzu ve kemik kalıntılarından yapılan ilkel kazı aletleri3.

kazı yapılacak olan ayna önüne yığın halinde dizilen odunlar gö-
rülmektedir. Bu odunlar (5) numara ile işaretlene bölgedeki ustalar 
tarafından hazırlanmaktadır ve yakılmak üzere yeraltına gönderil-
mektedir (2). Ateş kurma sırasında boğucu ve zehirli gazlar ortaya 
çıktığından dolayı kazıyı yapan madenci bundan etkilenmektedir 
ve (3) şekilde görüldüğü gibi madenci dumandan etkilendiği için 
yüzünü kapatmakta ve çıkışa doğru yönelmektedir. Ortaya çıkan 
dumanlar ise havalandırma kuyusundan (4) dışarı atılmaktadır. 
Şekil 2 (b)’de ise yeraltında arkeologlar tarafından gerçekleştirilen 
ateş kurma denemelerinden bir görüntü bulunmaktadır.

Şekil 2. (a) Ateş kurma yöntemi (1) Kazı aynası önünde kurulan ateş (2) Yakılmak üzere hazırlanan
 odunlar (3) Dumandan etkilenen madenci (4) Havalandırma kuyusu (5) Odun hazırlayan 

ustalar1 (b) Yeraltına ateş kurma denemeleri14.

Ayrıca, yöntemin detayları Agricola (1556) tarafından detaylı bir 
biçimde izah edilmiştir. Tarihi değeri olması nedeniyle bu yön-
tem birebir çeviri yapılarak değiştirilmeden buraya aktarılmıştır:

“Daha önce de söylediğim gibi, ateş en sert kayayı bile paramparça eder, 
ancak bu yöntem o kadar kolay değildir. Eğer, cevher sert bir kaya içinde 
bulunuyorsa ve bu kaya sertliğinden dolayı yontulamıyorsa, kurutulmuş 
odunlar yığılır ve ateşe verilir; ve eğer galeri ya da tünel alçaksa tek bir yı-
ğın yeterliyken, eğer tünel ya da galeri yüksekse iki adet odun yığınına ihti-
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yaç bulunmaktadır ki iki odun yığını birbirinin üzerine yerleştirilir ve ateşin 
odunları tüketmesi beklenir. Bu kuvvet tüm damarı yumuşatmaya yetmez, 
yalnızca yüzeye yakın bir kısım yumuşatılır. Eğer, demir keskiler tavan ya da 
taban taşında çalışabiliyor ancak cevher hala bu keskilerle sökülebilir de-
ğil ise tavan ve taban taşı oyulur. Böylece, cevher ateş yardımı ile yerinden 
sökülür, ancak her zaman aynı yöntem kullanılmaz. Eğer açılacak boşluk 
çok büyük ise olabildiğince fazla odun yığılır, ancak eğer boşluk küçük ise 
az sayıda odun yeterli olmaktadır. Bu yöntemin biriyle, yüksek miktardaki 
ateş cevheri tavan ve taban taşından ayırır ve diğeri ile de az miktardaki 
ateş az miktardaki cevheri kayadan söker, ama ateş çok dar bir alana sıkış-
tırıldığı için cevheri büyük oranda kayadan söker. Dahası, eğer kazı alçaksa, 
bir yığın yerleştirilmektedir ve eğer yüksek ise iki yığın yerleştirilmektedir ve 
alttaki yığın üstteki yığını tutuşturmaktadır. Ve kaya ne kadar sert olursa 
olsun, cevher önünde yakılan ateş onu yumuşatmaktadır ve kolaylıkla kırı-
labilir hale getirmektedir. Eğer damar kalay damarlarında olduğu gibi çok 
genişse, madenci aynayı şeritler halinde kazar. Bir tarafı ince olacak şekilde 
traşlanan kuru odunları sık aralıklarla ve yan yana ayna önüne yerleştirilir 
ve bir ucu sivri olması nedeniyle kolay bir biçimde alev alan odunlar yanla-
rındaki diğer odunları da tutuştururlar. Isıtılan kaya ve cevherler kötü koku-
lu duman çıkardıkları ve tüneller ve kuyular dumanı dışarı attığı için, bu du-
manlar madenciye zarar vermesin diye ve açıkçası onları öldürmesin diye 
aşağıya inmezler. Ateş işleminin ardından kütleden ayrılan cevher ve kaya, 
bir levye yardımı ile yerinden sökülmektedir. Eğer, sökülen malzeme hala bir 
miktar sertse, madenciler daha küçük bir levyeyi çatlaklara bastırıp bu şekil-
de kayayı ve cevheri kırarlar. Eğer bu şekilde kırılamıyorsa, madenciler çekiç 
yardımı ile kazıyı gerçekleştirirler. Kırıldıktan sonra kaya yere yuvarlandır, 
eğer hala yerindeyse bu sefer kama ve çekiç yardımı ile yerinden sökülür.”

Ateş kurma yöntemi, çoğunlukla tek başına uygulanmamaktaydı. 
Yardımcı olarak çekiç ve kama tipi kazıcı aletler vasıtasıyla kaya zayıf-
latılmaktaydı. Özellikle küçük ölçekli madenlerde ateş kurma ve keski 
yordamı ile kazı en çok kullanılan yöntemdi. Ateş kurma yönteminin 
etkili bir biçimde kullanılabilmesi için odun yapımında kullanılabile-
cek ormanlık alanlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Bundan dolayı da kama 
ve çekiç yardımına genellikle başvuruluyordu. Ancak Norveç ve İsveç 
gibi ağaçlık alan sıkıntısı yaşanmayan bölgelerde bu yöntem tek başı-
na da başarılı ve ekonomik olarak uygulanabilmekteydi17.

Ateş Kurma ile Kazı Mekanizması
Yöntemin nasıl ve kim tarafından keşfedildiği bilinmemektedir. 
Kazara keşfedilmesi olası olan bu yöntemde kayaların zayıflatıl-
ması ya da tamamen yerinden sökülmesinde etkili olan belirli 
mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

• Isıl genleşme,
• Isıl gradyan,
• Boşluk suyu buharlaşması,
• Minerallerin kimyasal olarak bozulması,
• Isıl şok,
• Var olan zayıflıkların açılması17,10.

Bilindiği üzere kayaçlar farklı minerallerden meydana gelmek-
tedirler. Bilinen 4000’e yakın mineral olmasına rağmen az sayıda 
mineral kayaçların içinde bulunmaktadır ve bunlara da kayaç ya-
pıcı mineraller adı verilmektedir. Az sayıda olmalarına rağmen bu 
minerallerin özellikleri birbirlerinden çok farklıdır. Ateş kurma ile 

kazı yönteminde en çok etkili olan mekanizma minerallerin farklı 
ısıl genleşme özelliklerine sahip olmalarıdır. Kaya ısıtıldığında mi-
neraller genleşmekte ve farklı mineraller farklı oranlarda genleştiği 
için kaya içinde iç kuvvetler yaratılmaktadır ve sonuçta kayanın 
içinde halihazırda olan çatlaklara ek olarak çatlaklar yaratılmaktadır 
ve bu sayede kayaçlar zayıflatılarak kazılması kolaylaştırılmaktadır. 
Tablo 1’de kayaçların içinde sıklıkla bulunan minerallerin 20-400 
C° arasındaki hacimsel ısıl genleşme katsayıları gösterilmiştir ve bu 
genleşme katsayıları Eşitlik 1’dek formül vasıtası ile hesap edilmek-
tedir15. Mineraller, farklı kristal yapıları gösterdikleri için farklı yön-
lerdeki ısıl genleşme özellikleri de farklı olabilmektedir16. Tablo 2’de 
ise çeşitli kayaların hacimsel ısıl genleşme katsayıları verilmiştir.

Burada α hacimsel ısıl genleşme katsayısı, V0 ilk hacim, ∆V hacimde-
ki değişim, ∆T ise sıcaklık değişimidir. Tablo 1 ve Tablo 2’de dikkat 
çeken ilk husus kuvarsın en yüksek ısıl genleşme katsayısına sahip 
mineral, kaya tuzunun ise en yüksek katsayıya sahip olan kaya 
olmasıdır. Isıl genleşmeye ilave olarak, ısıl gradyan da kayacın za-
yıflamasında etkili olmaktadır. Kayanın ısıtılması ile kayanın çeşitli 
bölgelerinde farklı sıcaklıklar ortaya çıkmaktadır ve bu sıcaklık fark-
lılıklarından ortaya çıkan gerilmeler de kayacı zayıflatmaktadır10. 
Kayalar ısıtıldıklarında belirli bir sıcaklığın üzerine çıkarıldıklarında 
çatlamaya başlarlar, bu sıcaklık, örneğin, bazalt için 550 C°’dir16.

Bu parametreler ilave olarak, kaya içindeki boşluklarda bulunan 
suyun sıcaklık ile buharlaşması da kayayı zayıflatan diğer bir para-
metredir11. Diğer taraftan, sıcaklığın artması ile birlikte mineralin 
kimyasal yapısı da bozulabilmektedir. Örneğin, kireçtaşlarında yük-
sek sıcaklıklarda kalsinasyon olarak da adlandırılan olay meydana 
gelmektedir ki bu kayanın ve mineralin kimyasal yapısını değiştir-
mektedir17. Kimi uygulamalarda, kayaların ateş kurma yöntemi ile 
ısıtılmasının akabinde, su ya da başka soğutucu sıvılar ile ısıl şoka  

Mineral α (10-5) C° Başına

Kuvars 4,98

Ortoklas (Feldspat) 1,54

Mikrolin (Feldspat) 1,79

Forsterit (Olivin) 3,26

Fayalit (Olivin) 2,84

Enstatit (Piroksen) 2,77

Kalsit 2,01

Kaya α (10-5) C° Başına

Granit/Riyolit 2,4

Diyorit/Andezit 2,1

Gabro/Bazalt 1,6

Kumtaşı 3,0

Kaya tuzu 13,83

Kuvarsit 3,3

Kireçtaşı 2,4

Mermer 2,1

Sleyt 2,7

Tablo 1. Belli başlı minerallerin hacimsel ısıl genleşme katsayıları15.

Tablo 2. Çeşitli kayaların hacimsel ısıl genleşme katsayıları15.
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maruz bırakıldığı ve bu sayede ateş kurma yönteminin etkinliğinin 
arttırıldığı tarihi kaynaklarda bildirilmektedir. Örneğin, Hannibal’in 
Alpleri geçerken kayaları kırmak için ateş kurma yöntemine ilave 
olarak sirkeyi soğutucu sıvı olarak kullandığı rivayet edilmektedir17.

Ateş Kurma Uygulamaları 
Ateş kurma çeşitli kazı uygulamalarında kullanılmaktaydı. Bu uygu-
lamalar kuyu açma, kat kazısı, baş aşağılar, galeri açımı, tavan arınlı 
üretim yöntemi ve taş ocaklarıdır. Şekil 3’te bu yöntemlerin bazıları 
şematik olarak gösterilmiştir. Kuyu açma, en az karşılaşılan ve ateş 
kurmanın en zor uygulamalarından biridir ve Gatzschmann (1846) 
tarafından detaylıca incelenmiştir. Kuyu açmada, kuyunun hava-
landırmanın kalitesinin arttırılabilmesi için ağaç bir duvar tarafın-
dan ikiye bölünmesi gerekmektedir. Ayrıca, yakılan ateşin üzeri ısıl 
enerjinin tabana yayılabilmesi için kaplanmalıdır17. Bu uygulamaya 
ait örnekler Niğde’de bulunan Kestel madeninde ve Özbekistan’da 
bulunan Karnab madeninde tespit edilmiştir. Ayrıca, daha yeni ola-
rak Hindistan’da Zawar Mochia madeninde bu yönteme ait kalıntı-
lar tespit edilmiştir. Kat kazısında (Şekil 3a) ise yine Kestel madenin-
den ve Yunanistan’da bulunan Agios Sostis madeninde ateş kurma 
yöntemine ait uygulamalara rastlanmıştır. Genellikle dairesel ya da 
oval kesitli boşluklar bu yöntemle açılmaktaydı ve bunların çapları 
genellikle 70-80 cm arasında değişmekteydi17. Desandre (Şekil 3b) 
olarak da adlandırılan eğimli giriş galerileri de ateş kurma yöntemi 
ile açılmıştır. Bazı durumlarda tek bir desandre açılırken, kimi du-
rumlar da ise aynı anda iki desandre birden sürülmüştür. Desand-
renin bir tanesi genellikle havalandırma maksadıyla kullanılmıştır.

Günümüzde metal madenciliğinde de sıklıkla kullanılan tavan 
arınlı üretim yöntemi ilk kez ateş kurma yöntemi yardımı ile kul-
lanılmıştır (Şekil 3c). Ateş yakıldığında alevler yukarı doğru yük-
seldiğinden dolayı, tavan arınlı üretim yöntemi ateş kurmanın 
doğal sonucu olarak oluşmuş bir üretim yöntemi olarak değer-
lendirilebilir17. Şekil 3c’den de görülebileceği gibi cevher aşa-
ğıdan yukarı doğru seri bir biçimde yerleştirilen odun yığınları 
yakılarak zayıflatılıp kazılmaktadır. Kazılıp zayıflatılan malzeme-
nin üstüne çıkılarak yeni bir kazı arını yaratılıp kazı işlemi sürdü-
rülmektedir. Callon (1876) yöntemi şu şekilde tarif etmektedir: 

“Odun yığınları cumartesi sabahı yerleştirilmelidir ve en üstteki sıra öncelikle 
yakılmalıdır. Maden pazartesi gününe kadar kendi haline bırakılmalıdır ve 
ateşin sönmesinin ardından madenciler yeraltına inerek gerekli düzenleme-
leri yapıp madeni bir sonraki cumartesi gününe hazır hale getirmelidirler.”

Yeraltı kazılarına ilave olarak, ateş kurma yöntemi taş ocakla-
rında da antik çağlarda kullanılmıştır6,10. Taş ocaklarındaki uy-
gulamalarda, ateş kurma yöntemi yardımcı bir yöntem olarak 
kullanılmaktaydı ve kesilecek olan bloğun yerinden kolay çıka-
rılabilmesi için çekiçleme yöntemine ek olarak kullanılmaktay-
dı. Bu yöntem şaşırtıcı bir biçimde Hindistan’da günümüze çok 
yakın zamanlarda bile bazı taş ocaklarında kullanılmaktaydı5. 

Ülkemizden Bir Örnek: Kestel Kalay Madeni
Ülkemiz Niğde ili sınırları içerisinde yer alan Kestel madeni, ateş 
kurma yöntemi açısından literatürde önemli bir yere sahiptir. Yak-
laşık M.Ö. 2900 tarihinde işletildiği belirtilen Torosların yakınların-
da bulunan Kestel madeni, uzun seneler boyunca kalay üretimi 
amacıyla kullanıldı. Bölgenin jeolojik birimleri arasında mermer, 
amfibolit, kuvarsit, gnays ve granitlerden oluşmaktadır ve kalay 
minerali olan kasiterit (SnO2) bu birimlerin bazılarının içerisinde bu-
lunmaktadır19. Bu bölgedeki ilk arkeolojik araştırmalar 1987 yılında 
başlatılmıştır19. Bu madenin en önemli özelliği ateş kurma yöntemi 
ile açılmış olan ilk kuyuya ev sahipliği yapıyor olmasıdır. Galeri ya 
da kat kazısında bu yöntem daha önceleri başka bölgelerde uy-
gulanmış olsa da kuyu açma işleminde ilk kez Kestel madeninde 
kullanılmıştır17. Kestel’deki kuyu başarılı bir biçimde açılmıştır. Şekil 
4’te Kestel madeninin üstten ve kesit görünümü gösterilmektedir. 

Kuyu açımına ilave olarak galeri sürülmesinde de ateş kurma yön-
temi Kestel madeninde kullanılmıştır. Şekil 5’te Kestel madenindeki 
ateş kurma ile sürülen bir açıklığın görüntüsü bulunmaktadır. Ateş 
kurma yöntemi Kestel’de çok başarılı bir biçimde kullanılmıştır. Bu-
rada, madenciler belirlenen bölgenin kazısı için gerekli olan ateşi 
çok ustaca yönlendirerek tam olarak istenilen boyutlarda boşluklar 
oluşturmuşlardır. Açılan yatay boşluklar, yaklaşık 70 cm genişli-

Şekil 3. Ateş kurma ile çeşitli kazı uygulamaları (a) Kat kazısı12 (b) Desandre kazısı20 
(c) tavan arınlı üretim yöntemi2.

Şekil 4. Kestel madeninin (a) Üstten (b) Kesit görünümü19.

Şekil 5. Kestel madeninde ateş kurma ile sürülen bir açıklık4.
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ğindeydi17. Kalıntılar içinde az sayıda büyük çekiç bulunurken, çok 
sayıda da küçük çekiç bulunmuştur4. Bu da ateş kurma yöntemine 
çekiçleme ile kazının da eşlik ettiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Ateş Kurma Yönteminin Tespit Edilmesi
Binlerce yıl önceden kalan bu yöntemin tespit edilebilmesi birtakım 
zorluklar içermektedir. Yöntemin tek başına kullanıldığı yerlerde 
tespit nispeten daha kolay olmaktadır ancak, çekiçleme yöntemi de 
ateş kurmaya eşlik ediyorsa yöntemin tespiti bir hayli zor olmaktadır. 
Duvarların yüzeyi genellikle pürüzsüzdür ve kazı yönteminin neti-
cesi olarak yapraklanarak dökülme sonucu oluşan parçalar dairesel 
kesittedir. Galeri genellikle kavisli bir profile sahiptir ve tabanda ge-
nellikle ateşin yakıldığı çukurlar bulunabilmektedir. Çevredeki kaya 
formasyonu yakılan ateşin etkisiyle isle kaplanabilmektedir. Şekil 
6’da ateş kurma ile kazı yapılan eski bir maden işletmesinde kaya 
yüzeyinde oluşan is görülmektedir. Tabanda ise kömürleşmiş odun 
parçaları ve yuvarlak kesitli ince kaya kalıntıları bulunabilmektedir17. 

Genel Değerlendirme
Bir kazı yöntemi için öncelikli şart ekonomik ve hızlı olmasıdır. Ateş 
kurma yöntemi de çok uzun bir dönem boyunca ekonomik ve hız-
lı olduğu için uygulandı. İlk uygulamanın ne zaman yapıldığı tam 
olarak bilinmemekle birlikte tespit edilen ilk uygulamanın M.Ö. 
5. binyılda işletilen Bulgaristan’daki Ai Bunar madeninde olduğu 
bildirilmektedir4. 1627 yılında Kaspar Weindl tarafından patlayı-
cıların madencilikte ilk kez kullanılmasının ardından8 ateş kurma 
yöntemi ekonomikliğini ve popülerliğini Avrupa’da yitirmeye baş-
ladı. Ancak, bu yöntem 1800’lerin sonunda kadar Norveç’te hala 
kullanılmaktaydı. Bunun en büyük sebebi ise İskandinavya’nın or-
manlık alan açısından çok zengin olmasıydı4. Elde edilen arkeolojik 
bulgulara dayanarak, yaklaşık 7000 yıl boyunca kullanıldığı kabul 
edilebilecek olan bu yöntem insanoğlunun kullandığı ilk sistema-
tik sert kaya kazı yöntemidir. Bilimsel yöntem ilk kez bu kazı yön-
teminde kullanılmıştır ki belki de sert kaya kazısındaki en büyük 
kilometre taşlarından birisi olduğu rahatlıkla iddia edilebilir. Elde 
edilen bulgulara dayanarak haftada 1 m ilerleme sağlanabilen bu 
yöntemden17, günümüzde insanoğlu teknolojik gelişmelerin ne-
ticesinde tam cephe tünel açma makinelerinin yardımı ile günlük 
172,4 m kazı hızlarına ulaşabilmiştir18. Bu bağlamda bakıldığında 
insanoğlunun kat ettiği yol inanılmaz boyutlardadır ve günümüz-
de insanoğlu sert ve aşındırıcı kayaların derin madencilik koşulla-
rında küçük makineler ile kazılması ile ilgili yeni kazı teknolojileri 
geliştirmenin eşiğindedir. En umut vadeden yöntemlerden bir ta-
nesi mikrodalga enerjisi ile kayaların zayıflatılmasıdır. Mikrodalga 
enerjisi ile muamele edilen kayalar, minerallerin farklı ısıl genleşme 

Şekil 6. Çekya’da bulunan eski bir madende ateş kurma ile kazı sonrası tavanda oluşan is13 
(Fotoğraf: Lednicka).

özellikleri göstermesinden dolayı zayıflayıp daha kolay kazılabilir 
hale gelmektedir9. Temel olarak bakıldığında, mikrodalga enerjisi 
ile kayaların muamele edilmesi ile ateş kurma yöntemi aynı pren-
siplere sahiptir. Bundan dolayı, ateş kurma yönteminin insanlığın 
yerküreyi kazma mücadelesindeki önemi daha da artmaktadır. 

Not: Bu çalışma Mart 2020’de Trabzon’da gerçekleştirilen 
3. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı’nda sunulan bildiriye 
aittir ve ilk olarak MT Bilimsel Dergisi’nde yayınlanmıştır. 
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Titreşimli Elekler - 3
Elek Panelleri
Elek panelleri (screening media) 
üzerinde açıklıklar (aperture) olan 
ve eleğe beslenen tanelerin elek 

üstü ya da elek altı olarak sınıflandırılmasını sağlayan ayrım yü-
zeyleridir. Paneller aynı zamanda bir sarf malzemesidir ve aşın-
dıkça düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Elek panellerinin 
performansı öncelikle eleklerin ve dolayısıyla eleme öncesi ve 
sonrası tüm proseslerin performansı üzerinde oldukça etkilidir. 
Maalesef, çoğu zaman elek panellerinin bu çok önemli fonksi-
yonu tıpkı değirmen astarlarında olduğu gibi göz ardı edilir ve 
paneller yalnızca bir aşınma parçası olarak görülür. 

Elek panelleri çok 
çeşitli kombinas-
yonlarda üretilebilir. 
Hammadde tipi, kes-
me boyu, gözenek 
geometrisi, montaj 
sistemi, yüzey özel-
likleri ve daha pek 
çok farklı parametre 

değiştirilerek alternatif panel konfigürasyonları yaratılabilir. Pa-
nel üreticileri en iyi paneli üretebilmek için çalışmalarına devam 
ederken farklı uygulamalar için farklı çözümler üretmişlerdir. 
Proses mühendisleri bu kombinasyonlar içerisinden kendilerine 
en uygun olanı seçmeli ve uygulamalıdır.

Yol Haritası
Bir eleme uygulamasında başarıyı yakalayabilmek için birçok 
veriyi aynı potada eritip yorumlayabilmek ve uygulamaya 
özgü çözümler üretmek gerekir. Çok tecrübeli ve yetenekli 
profesyonellerin dahi bir eleği maksimum performansa ulaş-
tırabilmesi için deneme-yanılma yöntemi ile çalışması ve bir 
dizi testler yapması gerekebilir. Performans üzerinde etkili 
olan parametreler daha önceki yazılarda belirttiğimiz üzere 
bir hayli fazladır. Her denemede yalnızca bir parametre de-
ğiştirilmeli ve etkisi gözlemlenmelidir (all else equal). Ancak 
bu şekilde yapılan denemelerde değişen parametreler ve 
performans arasında bir örüntü kurulabilir.

Çok katlı eleklerde elek performansı artırılmak istendiğinde 
her elek katı için müstakil çalışmalar yapılmalıdır. Buna ilave-
ten elek ve kırıcı parametrelerindeki dalgalanma limitleri de 
göz önünde bulundurulmalı ve kırma devresi ile entegre edil-
miş bir çözüm üzerinde çalışılmalıdır. Doğru bir optimizasyon 
stratejisi izlenerek; daha kaliteli ürün, daha yüksek kapasite, 
daha yüksek emre amadelik, birim zamanda daha fazla üre-
tim ve ton başına daha düşük maliyet sağlanabilir.

Elek performansının optimize edilmesi hem bilimsellik hem 
de beceri gerektiren bir konudur. Dünya üzerinde hiçbir 

Şekil 1. Modüler poliüretan panel

yerde farklı uygulamalarda hangi elek tipini ve elek pane-
lini seçeceğinizi nokta atışı belirten bir kaynak yoktur. Her 
madencilik uygulaması, nevi şahsına münhasırdır ve dola-
yısıyla her uygulama için farklı bir eleme çözümü üretmek 
gerekebilir. Fakat bu durum elek ve elek paneli seçiminde 
bazı genel geçer kuralların olmadığı anlamına gelmez. Pro-
ses mühendisleri sorumlu oldukları uygulamada en hızlı ve 
en doğru çözümü üretebilmek için bu genel geçer kurallara 
hakim olmalıdır. 

Panellerin üretkenliğini artırmak ve doğru paneli seçebilmek 
için gereken yol haritasını üç başlık altında özetleyebiliriz;

1.Mevcut durumun tespiti
2.Uzman görüşü alınması, panel tipinin seçilmesi ve spesifikas-
yonlarının belirlenmesi
3.Kullanılacak eleğin montaj ve bakım prosedürlerinin öğrenil-
mesi ve uygulanması

Yazımızın devamında bu yola çıkan bir proses mühendisinin 
konuya daha hakim olabilmesi için gereken pek çok önemli 
bilgiyi paylaşacağız.  

Prosesi Tanımak
En iyi elek paneli çözümünü üretebilmek için proses koşullarını 
doğru tanımlamak zaruridir; 

• Elek tipi, ebatları ve titreşim karakteristiği,
• Beslemenin genel karakteristiği; tane boyu dağılımı, yığın 
yoğunluğu, özgül ağırlığı vb.,
• Nem/kil içeriği, 
• İstenilen kesme boyu,
• Kuru ya da yaş eleme gerekliliği,

gibi verilerin kesinlikle bilinmesi gerekir. Bunların ötesinde 
aşağıdaki gibi soruların cevaplanması da prosesin detaylarının 
anlaşılmasında yardımcı olur;  

• Tıkanma ve/veya körelme problemleri yaşanıyor mu?
• Beslemenin aşındırıcılığı nedir?
• Elek paneli üzerinde güçlü bir darbe etkisi var mı?
• Beslemedeki en iri malzeme boyutları nedir?
• Elekte yüksek ses oluşmasının bir önemi var mı?

Panel Montaj Metotları
Elek panelinin montaj metodu eleğin imalatında belirlenen bir 
özelliktir. Madencilikte kullanılan eleklerde genellikle gerdirmeli 
ya da modüler panel kullanılır. Panel montaj metodunun sonra-
dan değiştirilmesi mümkün olsa da zahmetli, maliyetli ve zaman 
alan bir iştir. Gerdirmeli montaja göre hazırlanmış bir elek satın 
aldıysanız, o eleğin ömrü boyunca panel çözümleri gerdirmeli 
panel tipleri arasında seçilmek durumundadır. Tabi ki aynı ko-
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Gezegenimizdeki yer altı kaynakları azalırken, madenciliğin en 
önemli odaklarından biri de geçmişte işlenmesi ekonomik bu-
lunmayan ya da zor olan rezervlerin yeniden değerlendirme-
ye alınmasıdır. Yeni madenlerde veya taş ocaklarında yüksek 
aşındırıcılık ya da kil varlığı gibi nedenlerle çelik tel panellerin 
yerine sentetik panellerin kullanılması gerekebilmektedir. Yeni 
kurulan bir tesis tasarlanırken elenecek malzemenin aşındırıcı 
olduğu göz önünde bulundurulmadıysa ve eleklerde çelik tel 
panel kullanıldıysa çok sık aralıklarla panel değişimi yapılması 
gerekir. Bu gibi durumlarda genellikle hızlı bir şekilde kauçuk 
ya da poliüretan panel denemeleri yapılır. Fakat sentetik pa-
nellerin efektif açıklık oranı daha azdır ve geleneksel tel panel 
yerine kullanıldıklarında dramatik kapasite düşüşleri yaşanabi-
lir. Sentetik panel denemelerinden önce elek alanı hesapları-
nın gözden geçirilmesiyle kötü sürprizler yaşanmasının önüne 
geçilebilir. Özetle, malzeme karakterizasyonu en baştan doğru 
yapılmalı ve panel tipi seçildikten sonra elek boyutlandırılma-
lıdır. Unutmamak gerekir ki, akım şeması tasarlanırken sentetik 
panele göre boyutlandırılan elekler tel panele göre boyutlan-
dırılan eleklerden daha büyük seçilecektir. 

Kauçuk Paneller
Kauçuk (rubber) elek pa-
nelleri modüler ya da ger-
dirmeli olarak elek üzerine 
monte edilebilir. Kauçuk 
efektif bir ses izolatörüdür 
ve darbe etkisine dayanık-
lıdır. Bu nedenlerle elek 
beslemesinin iri olduğu 

uygulamalarda tercih edilir. Buna en güzel örnek, primer kırı-
cı çıkışı beslenen eleklerdir. Bu uygulamalarda iri taneler bant 
ya da besleyiciden dökülürken yüksek kinetik enerji kazanır 
ve panel yüzeyine çarpar. Çarpma, aynı zamanda yüksek ses 
oluşturacağından iş sağlığı ve güvenliği bakımından olumsuz 
etkileri vardır. Bu nedenlerle, beslemenin 250-300 mm’den iri 
olması ve 100 mm’den büyük kesme boyu gereken durumlar-
da kauçuk panel en ideal çözümdür. Kauçuk paneller genel-
likle kuru eleme uygulamalarında tercih edilir. Fakat yüzeyleri 
pürüzsüz olan doğal kum ve taşların yaş olarak elenmesinde 
başarılı şekilde kullanıldığı da bilinmektedir. 

Bazı uygulamalarda kauçuk yerine ferforje sac panel kullanılır. 
Sac panellerin yüzey açıklık oranı kauçuktan daha yüksektir 
ve maliyeti daha düşüktür. Fakat gürültü yapar ve panellerin 
montajı ağırlığından ötürü daha zordur. Bu nedenlerle, son za-
manlarda kullanımı bir hayli azalmıştır.  

Kauçuğun sertlik (shore) de-
ğeri ve panelin et kalınlığı 
ayarlanarak dayanım ömrü 
ve tıkanmazlık performans-
ları arasında denge kurula-
bilir. Sertleştikçe ve kalınlaş-
tıkça ömrü uzayan panelin  

şullar modüler panelli elekler 
için de geçerlidir. Bu nedenler-
le elek alımından önce proses 
koşulları göz önünde bulundu-
rularak hangi panel tipinin kul-
lanılacağı belirlenmiş olmalı ve 
ona göre sipariş verilmelidir. 

Gerdirmeli (side tensioned) panel montajı en yaygın metottur. 
Gerdirme ve sabitleme için kaybedilen eleme alanı bu tip elekler-
de oldukça düşüktür. Modüler eleklerde ise sabitleme metodu-
nun doğası gereği fazlaca eleme alanı kaybedilir. Bu nedenle ger-
dirmeli paneller ilk yatırım aşamasında daha küçük elek seçimine 
olanak sağlar. Genellikle tel elek ve kauçuk paneller gerdirmeli 
olsa da son zamanlarda poliüretan eleklerin de gerdirmeli tiple-
ri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu metotla panel montajı yapılan 

eleklerin öngörülemeyen 
ya da değişen proses ko-
şullarına uyumu oldukça 
yüksektir. Modüler pa-
nelli bir elekte panel tipi 
dönüşümleri gerdirmeli 
eleklerdeki kadar kolay 
ve ucuz olmayabilir.  

Modüler (modular) paneller, gerdirmeli panellerin aksine çe-
kiç-pim gibi basit aparatlarla kolayca sökülüp takılabilir. Ge-
nellikle poliüretan ve kauçuk paneller bu şekilde monte edilir. 
Modüler panelli bir elekte, aşınan bölgedeki panelin tamamını 
değiştirmek yerine 305x305 mm ya da 305x610 mm gibi küçük 
ebatlarda olan bir modülün değiştirilmesi mümkündür. Bu el-
bette ekonomik bakımdan bir avantajdır. Panel değişimlerin-
de taşınacak en ağır parça genellikle bir insanın taşıyabileceği 
ağırlıkta olmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği bakımından 

riskler daha azdır. Özellikle 
büyük ebatlı eleklerde ger-
dirmeli panelleri değiştir-
mek ve sabitlemek bir takım 
fiziksel zorlukları da berabe-
rinde getirebileceğinden, 
modüler paneller tercih se-
bebi olabilmektedir.

Çelik Tel Paneller
Geleneksel tel örgü paneller 
(wire mesh) onlarca yıldır ba-
şarıyla kullanılmış ve maden-
cilik tarihinde önemli bir yer 
tutmuştur. Günümüzde halen 
en yaygın panel tipidir. Özel-
likle aşındırıcılığı düşük olan 

ve tıkanma-sıvanma problemi olmayan ya da öngörülmeyen 
uygulamalarda bu panellerin kullanımı en uygun çözümdür. 
Bunun nedeni ucuz olması, hızlı tedarik edilebilmesi ve yüksek 
efektif açıklık oranına sahip olmasıdır. 

Şekil 3. Panel gerdirme mekanizması

Şekil 5. Gerdirmeli tel panel

Şekil 6. Modüler kauçuk panel

Şekil 4. Modüler poliüretan panel montajı

Şekil 2. Gerdirmeli örgü tel panel

Şekil 7. Esnek kauçuk panel
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Tıpkı kauçuk panellerde olduğu gibi poliüretan paneller de 
farklı shore sertliklerinde ve et kalınlıklarında seçilerek per-
formans ve dayanım ömrü arasında denge kurulabilir. Kauçuk 
eleklerde de olduğu gibi hamur yumuşadıkça ve panel incel-
dikçe tıkanma-sıvanma riskleri azalırken, hamur sertleştikçe ve 
panel kalınlaştıkça dayanma ömrü uzayacaktır.  

Panel Dayanımını Etkileyen Operasyonel Faktörler
Elek panelinin ömrü sadece beslenen cevherin aşındırıcılığı ve 
panelin üretildiği malzeme ile alakalı değildir. Panelin doğru 
montajı ve uygun şekilde kullanımı da oldukça önemlidir. Eğer 
panelin konforlu çalışma koşulları sağlanmazsa yeterince aşın-
maya fırsat bulamadan, yani gerçek kullanım ömrünü tamam-
lamadan, panel değiştirmek zorunda kalınabilir. Aşağıda panel 
kullanımında önem arz eden bazı operasyonel notlara yer verdik.

• Hangi elek tipi kullanılırsa kullanılsın, malzemenin elek üzerine 
homojen olarak yayılmış olması oldukça önemlidir. Eleğin besleme 
tarafındaki panellerin uzun ömürlü olması için döküş yüksekliği dü-
şürülmeli ve eleğin besleme kutusu aktif şekilde kullanılmalıdır. İle-
ri-geri gidebilir bir besleyici mevcutsa hem besleme kutusu kullanı-
mı kolaylaşır hem de bakım esnasında besleyici geri çekilerek daha 
kolay ve güvenli şekilde elek üzerinde bakım-onarım yapılabilir.
• Gerdirmeli elek tiplerinin kullanımında panellerin doğru şe-
kilde gerdirilmiş olması oldukça önemlidir. Her panele müstakil 
bir gerdirme rayı denk gelmelidir. Aksi takdirde, panelin doğru 
kararda gerdirilmesi mümkün olmaz.  
• Panellin bastığı kirişlerin fitilleri uygun tasarımda olmalı ve 
aşındıkça yenilenmelidir. Sağlam fitiller ve doğru gerdirme sa-
yesinde kiriş ile panel arasında tatlı-sert bir temas kurulur ve bu 
temas sayesinde panelin kontrolsüz salınımı engellenir. Aksi 
takdirde panel yırtılabilir.
• Paneller daima kararında gerdirilmeli, panel kancası hiçbir 
suretle elek yan sacına temas ettirilmemelidir. Panel yırtılmala-
rının tipik sebeplerinden biri de budur. 
• Kalın kesitli çelik telden üretilen panellerde u-bar ya da j-bar kul-
lanılarak paneli sabitlemek gerekebilir. Bu sayede panel elek ka-
tıyla bütünlük sağlar ve elek şasisiyle yekpare bir parça gibi davra-
nır. Kalın telli panellerde, telin kuvvetli yapısından ötürü zamanla 
gevşeme yaşanabilir. Bu gibi durumlarda panel monte edilip elek 
çalıştırıldıktan bir vardiya sonra yeniden gerdirilmesi tavsiye edilir. 
Gevşeme olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
• Gerdirmeli elek uygulamalarında sabitleme rayının ucu panel 
kancasının tam göbeğine gelmelidir. Eğer tam göbeğe denk 
gelmiyorsa ray tasarımı ya da kanca tasarımı değiştirilerek,  
doğru noktadan basma sağlanmalıdır. Aksi takdirde panel kan-
ca birleşme noktasından yırtılabilir.
• Saz panel kullanımında poliüretan, bant kirişlere denk gelme-
lidir. Poliüretan ya da kauçuk panellerde ise kör alanların ben-
zer şekilde kirişler üstüne oturması gerekir. Aksi takdirde göze-
neklerin altına kiriş gelir ve efektif eleme alanı azalacağından 
ötürü eleme verimi düşer. Ayrıca panel zarar görebilir ve kirişler 
tane temasına maruz kaldığından aşınabilir.
• Kirişlere ve elek katına zarar verebilecek bir diğer faktör ise 
panellerin zamanında değiştirilmemesidir. Panellerin diğer  

yumuşaklaştıkça ve inceldikçe tıkanma-sıvanma ihtimali aza-
lacaktır. İnce ve yumuşak malzemeden mamul bir panel aynı 
zamanda daha yüksek kapasite ve daha keskin bir ayrım perfor-
mansı sağlanmasına yardımcı olur. Bazı üreticiler yukarı bakan 
tarafta yumuşak, aşağı bakan tarafta ise sert kauçuk kullanarak 
esneklik ve dayanım dengesinde çıtayı yükselten yaratıcı çö-
zümler sunmaktadır. Farklı sertlikteki tabakaların arasına tekstil 
karkas eklenerek panel dayanımının artırılması da mümkündür.

Poliüretan Paneller
Standart kauçuk, darbe 
aşındırmasına karşı güçlü 
olmasına rağmen sürtünme 
aşındırmasına maruz kaldı-
ğında kolaylıkla yıpranabilir. 
Sürtünme aşındırması elek 
paneli üzerinde ilerleyen in-
celerin yarattığı zımparala-

ma etkisi ile oluşur. Bu koşullarda ise poliüretan paneller sahne-
ye çıkar ve özellikle aşındırıcı karakterdeki besleme koşullarında 
poliüretan herhangi bir diğer malzemeye göre çok daha uzun 
ömürlüdür. Poliüretanın zayıf noktası darbe dayanımının düşük 
olmasıdır. Bu nedenle iri besleme ve/veya yüksek darbe koşul-
larında uygulanırsa randıman alınamayabilir. Poliüretan da kau-
çuk gibi yüksek bir ses izolasyonu özelliğine sahiptir.

Özellikle yaş eleme uygulamalarında, poliüretan en yaygın 
kullanılan elek panelidir. Poliüretanın kuru elemeye uygun 
olmadığına dair ön yargılar varsa da bu hatalı bir düşüncedir. 
Poliüretan paneller hem yaş hem de kuru elemede randımanlı 
olarak kullanılabilir. 

Poliüretan döküm ya da enjeksiyon yöntemi ile kalıplanabilir. 
Üretimi biraz daha zahmetli olsa da dökme ile üretilen poliüre-
tanın enjeksiyon ile üretilenden 1,5-2 kat daha uzun dayandığı 
bilinen bir gerçektir. 

Standart poliüretanın kimyasal yapısı genellikle 600C sıcaklığın 
üzerinde bozulur. Yüksek sıcaklığa uygun poliüretan panellerde 
mevcuttur fakat maliyetleri standart panellerin çok üzerindedir. 
Diğer yandan, kauçuğun aksine poliüretanın muhtelif kimyasallar 
ile tepkimeye girme eğilimi oldukça düşüktür. Farklı kimyasalların 
bulunduğu ortamlarda poliüretan panel kullanılması genellikle 
uygundur. Proses mühendisleri standart olmayan ve zorlayıcı ko-
şullar ile karşılaşıldığında önde gelen tedarikçilere başvurup uy-

gulamaya özel yaratıcı çözümler 
geliştirilmesini sağlayabilir. Ge-
lişen malzeme teknolojisi saye-
sinde sürpriz başarılı sonuçlar 
verebilecek panellerin üretilme-
si mümkün olmuştur. Örneğin, 
poliüretan üreticileri kendine ait 
bir özel bir karışımı hamura katıp 
belirli bir uygulama için çok per-
formanslı paneller üretebilir. Şekil 9. Esnek poliüretan panel

Şekil 8. Gerdirmeli poliüretan panel
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bir görevinin elek kiriş ve katlarını cevher temasından korumak 
olduğu unutulmamalıdır. 
• Modüler eleklerin değiştirilmesinde şase yüzeylerinde ve montaj 
oyuklarında ince malzeme birikimi olmaması gerekir. Eğer malzeme 
birikimi olmuşsa önce temizlenmeli sonra panel montajı yapılmalıdır.
• Elek panelleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve sıra dışı bir 
aşınmaya maruz kalıp kalmadığı gözlemlenmelidir. Özellikle 
elek ara ve alt katlarında yapılacak fiziki muayenenin zorluğun-
dan ötürü bu kontroller sıkça ihmal edilmeye açıktır. 
• Elek panellerinde aşınma ya da bozulma olup olmadığını 
kontrol etmenin diğer bir yolu da ürün kalite kontrolü yapmak-
tır. Bant üstü anlık kontrol yapan analiz cihazları ya da gözle 
kontrol yapılarak panellerde problem olup olmadığı düzenli 
olarak incelenmelidir.

Yukarıda verilenler ile sınırlı olmamakla birlikte, operasyo-
nel hatalar büyük maddi kayıplara sebebiyet verebilir. Pa-
neldeki muhtemel hasarlar nedeniyle ürün spesifikasyonları 
da bozulabilir. Bu durumda bir maden tesisinin değirmen 
kapasitesi düşebileceği gibi, bir taş ocağının ürün iadesi al-
ması ya da pazar kaybetmesi de söz konusu olabilir. Panel 
yanlış kullanıldığında yukarıda bahsedildiği gibi eleğin zarar 
görmesi de mümkündür.  

Tıkanma ve Sıvanma Problemi
Bilindiği üzere örgü panellerde çelik teller birbirine örülür. Bu 
nedenle birbirine kenetlenmiş olan teller bir bütün olarak hare-
ket eder. Bu yekpare yapıda tellerin bağımsız olarak titreşmesi 
söz konusu olamaz. Bunun doğal bir sonucu olarak geleneksel 
tel paneller, killi ve nemli uygulamalarda tıkanma ve sıvanma 
problemleri yaşanmasına çok açıktır. (bknz. Şekil10 ve Şekil 11)

Daha önceki başlıklarda da belirtildiği gibi sentetik panellerin 
sertliği ve et kalınlığı ayarlanabilir. Hamur yumuşaklaştıkça ve et 
kalınlığı azaldıkça, çelik tel panellerin rijit yapısının aksine sentetik 
elekler mükemmel bir esneklik kazanabilir. Esnek elek açıklıkla-
rı (gözenekler) elek titreşimi esnasında sürekli genişleyip daralır. 
Dinamik yapıdaki açıklık tüneli, içindeki tanelerin kendi kendini 
tahliye etmesine olanak sağlar. Bu sayede, tıkanma yapacak nite-
likteki tanenin içine oturduğu panel gözeneğinden kendini kur-
tarması kolaylaşır. Paneldeki esneklik, aynı zamanda sıvanma ya-
pacak nitelikteki ince tanenin içine yapıştığı panel gözeneğinden 
kurtulmasına ve panelin temiz kalmasına yardımcı olur. İşte bu 
nedenlerle zorlayıcı eleme koşullarında poliüretan ya da kauçuk 
elek panelleri geleneksel panellere kıyasla çok daha kullanışlıdır.

Sentetik elek panelleri genellikle aşağıya doğru genişleyen konik 
kesitte üretilir (bkz. Şekil-12). Bu sayede, elek gözeneğinden geç-
mekte kararsız kalan bir tane gözenek tüneline girdikten sonra, 
tanenin aşağıya doğru hareketi teşvik edilir ve elek altına geçmesi 
kolaylaşır. İnce bir panel aynı sertlikteki ve aynı malzemeden ya-
pılmış daha kalın bir panele göre malzeme geçişi konusunda daha 
kolayına davranır. Konik şekilli olsa dahi, kalın kesitli bir panelde 
tanenin gözenek içerisinde tıkanma ya da sıvanma olasılığı daha 
yüksektir. Çünkü tıkanma ya da sıvanmaya ortam sağlayacak olan 
gözenek tünelinin iç yüzey alanı daha fazladır.  

Şekil 10. Tel örgü panel tıkanma problemi Şekil 11. Tel örgü panel sıvanma problemi

Şekil 12. Sentetik eleklerin gözenek yapısı

Elek altına geçişi teşvik edici olan ince paneller, tıkanma ve sıvan-
ma ihtimalini azalttığı gibi eleme kapasitesini de olumlu yönde 
etkiler.  Çünkü panel metrekaresi başına elenen malzeme miktarı 
daha yüksektir. Bu durum elek verimi için de geçerlidir. İnce kesitli 
panellerde elek üstüne kaçan ince malzeme miktarı daha az olur 
ve eleme performansı yükselir. 

Panel et kalınlığını seçerken en doğru yaklaşım tıkanma ve sıvan-
manın başladığı et kalınlığından bir miktar daha ince panel kul-
lanmaktır. Çünkü panel ne kadar ince olursa dayanım ömrü de o 
kadar kısa olur. Bu seçimler yapılırken panelin üzerindeki malzeme 
yatağını taşıması, üzerine gelen iri tanelerin yaratacağı darbe etki-
sine dayanması vb. gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tıkanma ve sıvanmaya karşı 
dirençli olan ve yaygın olarak 
kullanılan bir diğer panel tipi 
ise “saz” panellerdir.  Bu panel-
lerde tıpkı bağlama ya da gitar 
benzeri bir sazın telinde olduğu 
gibi bir uçtan diğer uca sabit-

lenmiş düz veya zikzak bükümlü teller kullanılır. Her bir çelik telin ser-
bestçe titreşmesine engel olmayacak kadar aralıklar bırakılarak teller 
sabitlendiğinden panel istenilen esnekliğe kavuşur. Tıpkı sentetik 
eleklerde olduğu gibi, kazanılan esneklik sayesinde panel gözenekle-
ri geleneksel panellerin hızlıca tıkanacağı uygulamalarda son derece 
verimli çalışabilir. Genellikle tellerin birleşme hattında poliüretan şe-
ritler ile aşınma koruması sağlanır ve panelin dayanıklılığı artar. 

Saz panellerde kullanılan 
çelik tel kalınlığı arttıkça es-
neklik azalacağından eleme 
verimi düşer fakat tahmin 
edileceği gibi kullanım ömrü 
artar. Tel kalınlığının doğru 
seçilmesiyle performans-da-
yanım arasında bir denge ku-
rulabilmesi mümkün olur.  

Şekil 13. Saz panel
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Tıkanmanın yaşanacağı tespit edilen tel kalınlığından bir boy 
ince tel kullanılması genellikle en ideal çözümdür. 

Saz panellerin efektif açıklık oranı sentetik panellere göre bir 
hayli fazladır. Bu nedenle birim panel (ya da elek) alanı ba-
şına daha yüksek kapasite alınır. Fakat saz paneller aşındırı-
cı besleme koşullarına hiç uygun değildir. Hem beslemenin 
aşındırıcı olduğu hem de esnek panel kullanılması gereken 
uygulamalarda sentetik panel seçimi zorunlu hale gelebilir. 

Poliüretan içinden ince tel 
geçirerek yapılan panelle-
rin, buradan itibaren yazının 
devamından politel olarak 
anılacaktır, kullanımı son za-
manlarda bir hayli yaygınlaş-
mıştır. Bu kompozit tasarım 
sayesinde ve hem poliüre-
tanın aşınma dayanımından 

hem de çelik telin çekme dayanımından aynı anda yararlanılabilir. 
Özellikle ince eleme yapılması gereken koşullarda cevher aşındı-
rıcı ise saz paneller hızla aşınacağından politel panel kullanmak 
en iyi çözümdür. Bu tip eleklerin kullanılmasında modüler panel 
hazırlığı gerekmediğinden gerdirmeli elek uygulamalarında ge-
çiş oldukça kolaydır. Ayrıca, politel panelin ince yapısından ötürü 
efektif açıklık oranından ciddi bir taviz verilmez. Politel paneller 
rulo haline getirilip kolayca taşınabilir. Bu sayede, aşınınca değiş-
tirilmeleri ve muhafaza edilmeleri oldukça kolaydır.

Elek Açıklığı Geometrisi ve Düzeni
Elek açıklığı ya da gözeneği 
(aperture) panel üzerindeki 
müstakil bir deliği ifade eder. 
Sentetik paneller çok geniş bir 
açıklık çeşitliliğine sahiptir. Ge-
nel olarak paneller; kare (squ-
are), yassı (slot, elongated), 
zikzak ya da yuvarlak açıklık 
geometrisine sahip olabilir.  

Kare gözenekli paneller en yaygın panel tipidir. Bu paneller elek 
altına kaçabilecek yapraksı iri tanelerin kontrolünü sağlamakta 
da oldukça başarılı olduğundan agrega elemede sıkça kullanılır. 
Diğer bir yaygın panel tipi de yassı gözenekli panellerdir. Yassı 
gözenekli panellerin açıklığı dikdörtgen ya da elips şeklinde ola-
bilir ve efektif açıklık oranı kare gözenekli panellere göre daha 
yüksektir. Bu nedenle yüksek kapasite istenen madencilik uy-
gulamalarında yassı gözenek kullanımı yaygındır. Sınıflandırma 

eleklerinde gözeneğin uzun 
tarafı malzeme akış yönüne 
paralel konumlandırılır. Bu 
sayede daha yüksek kapasi-
te alınması sağlanır ve panel 
ömrü daha uzun olur. Panel 

gözeneğinin uzun tarafı mal-

zeme akışına dik konumlandırıldığında ise tane geçişi zorlaştırıldı-
ğından ayrım keskinliği artar. Bu tip panellerin kullanımı daha çok 
susuzlandırma eleklerinde yaygındır. 

Zikzak kesitli paneller es-
nekliğin artmasına yardımcı 
olduğundan özellikle tıkan-
ma ve sıvanma olan uygula-
malarda oldukça verimlidir. 
Diğer yandan, kesme bo-
yuna yakın boydaki taneleri 
elek altına kaçırmakta da bir 

o kadar bonkördür. Saz panellerin büyük bir kısmı zikzak ya-
pıdayken poliüretan panellerin de bu geometride üretilmesi 
mümkündür.

Yuvarlak kesitli paneller ise iri boy ön-eleme (pre-screening) uygu-
lamalarında hem uzun dayanım ömrü hem de tıkanmaya karşı etkin 
olması nedeniyle tercih sebebidir. Yuvarlak kesitli panellere ayrım 
keskinliği oldukça yüksektir.

Gözeneklerin geometrik şek-
li gibi, birbirlerine göre nasıl 
konumlandırıldığı da önem-
lidir. İnce tane oranının fazla 
olduğu uygulamalarda gö-
zenekler şeşbeş düzende ko-

numlandırılarak incelerin kısa devre (by-pass) yapıp elek üstüne 
kaçması önlenebilir. Şeşbeş açıklıklı panellerin efektif açıklık ora-
nı dama düzendeki panellere göre daha azdır.

Panel tasarımı yapılırken efek-
tif açıklık oranı ile elek aşınma 
dayanımı arasında denge kur-
mak mümkündür. Diğer tüm 
parametreler aynı olmak kay-
dıyla efektif açıklık oranı dü-
şürülerek panel dayanım sü-
resi uzatılabilir. Bunun nedeni, 
daha az gözenek sayısına kar-

şın gözenekler arasında kalan kısmın daha etli bir yapıda olmasıdır. 
Proses mühendisleri elek tedarikçileri ile görüşerek kendileri için 
en uygun panel tasarımını elde etmelidir. Örneğin; eleğin besleme 
tarafında panel gözeneklerinin arası açılarak darbe dayanımı artı-
rılırken, sonraki bölümlerde ise gözenekler arası et kalınlığı incel-
tilerek eleme performansı kontrol altına alınabilir (bkz. Şekil-19).

Şekil 15. Farklı elek gözeneği tipleri
Şekil 19. Farklı gözenek yapılarında kauçuk panel

Şekil 18. Şeşbeş (Solda) ve Dama (Sağda) düzende 
elek panelleri

Şekil 16. Sınıflandırma (Solda) ve Suzuzlandırma 
(Sağda) tipi yassı gözenekli paneller

Şekil 17. Zikzak düzen poliüretan panel

Şekil 14. Politel elek paneli (Üretim aşamasında)

Teşekkür: Bu yazı ile Titreşimli Elekler yazı dizimizin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Üç sayılık yazı dizisinin tamamında 
fotoğraflar ile katkıda bulunan Weir firmasına, hazırladığı 
görseller ile metinlerin daha anlaşılır olmasını sağlayan de-
ğerli dostum Aydın Aktar’a, hazırlık aşamasında desteğini 
esirgemeyen Madencilik Türkiye ekibine ve ilk sayıdan 
beri yorum ve önerileriyle katkıda bulunan değerli okurlara 
teşekkürü bir borç bilirim.
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Yerbilimleri, Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği’nin (YER-
MAM) kuruluşu, ekonomik ve teknik 
alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu 
konularda bilgi, görgü ve karşılıklı 
teknolojilerden yararlanmak amacı-
na dayanmaktadır. Bu nedenle yer 
bilimleri, madencilik ve metalürji 
(cevher hazırlama, cevher zengin-
leştirme) alanında faaliyet gösteren 

yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri 
arasında işbirliğini geliştirmek, UMREK ile işbirliği yapmak ve 
konusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere 2017 yı-
lında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) tarafından 
geliştirilen UMREK kodu, CRIRSCO tarafından uluslararası stan-
dartlara uygun olarak kabul edilmiştir. Bu kodları kullanarak ça-
lışacak ve rapor hazırlayacak olan UMREK sertifikası sahibi Yetkin 
Kişiler (YK/CP/QP), bağımsız, etik kuralları olan üyeleri üzerinde 
denetleme mekanizması kurulmuş profesyonel bir organizasyo-
nun üyeleri arasından belirlenecektir. Bu profesyonel organizas-
yon YERMAM ile sağlanmış olmaktadır. YERMAM profesyonel 
üyeleri arasından belirlenecek ve UMREK tarafından onaylanacak 
yetkinliğe sahip olan “Yetkin Kişiler”in (YK) imzası olan; maden 
arama, maden kaynak ve rezerv tahminleri, bunların dayanak teş-
kil ettiği kapsam, ön fizibilite  ve fizibilite gibi teknik çalışmalar, 
finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından ka-
bul görecektir. Böylelikle Türkiye profesyonellerinin küresel yer-
bilimleri ve madencililik camiasına entegrasyonu sağlanacaktır. 

YERMAM’ın birincil önceliği, sektör uzmanlarının dünyadaki en 
iyi raporlama uygulamalarıyla uyumlu olan UMREK Kodu ile daha 
ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk profesyonellerinin 
becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Ulusal, özel, bağım-
sız ve kâr amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşu olan YER-
MAM’ın üye, profesyonel üye, onursal üye, kurumsal üye, fahri 
üye olarak da öğrenci ve aday üyelik statüleri bulunmaktadır. 

YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yerbilimleri, maden 
ve metalurji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK stan-
dartları göz önünde bulundurularak sürekli mesleki geli-
şimleri ile ilgili eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek 
üzere yapılandırılmıştır.      

Eğitimlerimiz, UMREK ve diğer CRIRSCO uyumlu kodları, ma-
den arama, veri tabanı yönetimi, maden kaynak ve rezerv tah-
mini, kalite güvence/kalite kontrol, etik, maden hukuku, çev-
re, İSG, halkla ilişkiler, sektördeki en iyi uygulamalar ve güncel 
teknik konulardaki gelişmelerin de dahil olduğu madencilik 
sektörünü ilgilendiren birçok konuyu  içerecektir. Rezerv tah-
mini, üç boyutlu modellemeden başlayarak, üretimin tüm 

YERMAM Üyeliği

STK

Halim DEMİRKAN
YERMAM Genel Sekreteri

info@yermam.org.tr

aşamalarını, izabeden önceki 
cevher hazırlama ve zenginleş-
tirmeyi, ocak kapatmaya kadar 
ki tüm süreçleri değerlendir-
meyi gerektirmektedir.     

YERMAM’a üyelik için doğrudan madencilik yapmak gerek-
memektedir. Madencilik dendiğinde, arama, üretim ve cevher 
zenginleştirme gelmekte ise de bunların dışında yerbilimleri, 
madencilik ve metalürji (cevher hazırlama, cevher zenginleş-
tirme) alanında faaliyet gösteren çevre, iş sağlığı ve güvenliği, 
finans, makine, elektrik, inşaat, hukuk, mevzuat, halkla ilişkiler, 
eğitim ve öğretim, turizm, sağlık ve benzeri madenciliğe doku-
nan her tür faaliyet içinde olan kişiler YERMAM’a üye olabilirler. 
YERMAM’a üyelik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zo-
runluluğu yoktur. Üyelik, YERMAM Üyelik Yönergesinin Genel 
Hükümlerini içeren 1.2. maddesinde şu şekilde yer almaktadır.

“Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin, YERMAM Üyelik Yönergesi’nde 
belirlenen üyelik kriterlerini taşıyan, birlik tüzüğüne ve etik ku-
rallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uymayı yazılı 
taahhüt eden, yerbilimleri, madencilik ve metalürji (cevher zen-
ginleştirme) alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, 
kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanları YERMAM’a üye olabilir.”

YERMAM Üyelik Koşulları:
• Dil, din, ırk, cinsiyet vb. ayrımı gözetmeksizin, birlik tüzüğüne 
ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uy-
mayı yazılı olarak taahhüt etmek,
• Kurumsal ve onursal üyeler hariç, en az lisans seviyesinde 
eğitimli olmak (T.C. vatandaşları için YÖK denkliği) 
• Mesleğinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak,
• Faaliyetlerini madencilik ağırlıklı olarak yürütmekte olmak.
• Mesleki gelişime açık olmak, 
• YERMAM etik kurallarına uymaya hazır olmak.

Not: Üyelik aidatını düzenli ödemek, YERMAM’a duyulan aidi-
yetin göstergesidir. Onursal ve fahri (aday ve öğrenci) üyeler, 
aidat ödemekten muaftır.

YERMAM’da beş üyelik türü bulunmaktadır. Bunlar:

1.Üye
2.Profesyonel üye
3.Kurumsal üye
4.Onursal üye 
5.Fahri üye olarak Aday ve Öğrenci üye

1.Üye
Her bireysel YERMAM üyesi, potansiyel bir UMREK yetkin kişisi 
adayıdır. Bunun dışında sadece üye kalarak mesleki gelişimi ile 
ilgili etkinliklere katılmak isteyenler de YERMAM üyesi olabilmek-
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tedir. En az lisans seviyesinde eğitimli, mesleğinde en az 5 yıllık 
tecrübeye sahip, faaliyetleri madencilik ağırlıklı olan, YERMAM ku-
rallarına uymayı kabul eden her birey, YERMAM üyeliği için başvu-
rabilmektedir. Başvuruda gerekli belgeler ilgili yönergede bulun-
maktadır. YERMAM üyeliği için T.C. vatandaşı olma kuralı yoktur.

YERMAM üyeliğine başvurmak için gereken belgeler:
• Üyelik başvuru formu
• Nufus cüzdanı (T.C.uyruklular) veya pasaport fotokopisi (T.
C.uyruklu olmayanlar)
• Lisans diploması fotokopisi,
• Vesikalık fotoğraf (2 adet)
• Özgeçmiş
• Mesleki gelişimi ile ilgili belge ve dokümanlar,
• 2 adet YERMAM üyelerine ait referans mektubu.
• KVKK (Kişisel Verileri Koruma kanunu) açık rıza beyanını im-
zalamak (YERMAM KVKK Yönergesi, Bilgilendirme Metni ve 
Başvuru Formunu okuyup)

Üyelik başvuruları en geç bir ay içinde yönetim kurulunda gö-
rüşülerek, karara bağlanmakta ve üye adayına üyelik durumu 
bildirilmektedir. Üyeliği kabul edilen üye adaylarının, giriş ai-
datı ve üyeliğe kabul edildiği aydan başlayan aidatını, ilgili he-
saba yatırması ile üyeliği resmiyet kazanmaktadır.

YERMAM üyeliğinin madencilik profesyoneline kazandıracak-
ları şunlar olacaktır:
• Profesyonel üye ve takiben UMREK yetkin kişisi olma imkanı,
• Uluslararası düzeyde bir meslek örgütü üyesi olarak, maden-
cilik sektöründeki yetkin kişilerin oluşturduğu bir topluluğun 
bir ferdi olmak,
• YERMAM’ın eğitimlerinden faydalanarak, mesleki gelişimin-
de önemli aşamalar kaydetmek,
• Mesleki ağ kurma potansiyeli ile yetkinliğine uygun iş bul-
makta avantajlı olmak,
• YERMAM profesyonel üyelerinin mentorlüğünden faydalanmak,
• Kurumsal üyeler ve Madencilik sektörününün en önemli ku-
ruluşlarında görev yapan üyeler ile temasta olmak,
• YERMAM genel kurulunda oy kullanma hakkı.

2.Profesyonel Üye
Profesyonel üyelik, UMREK yetkin kişiliği (QP/CP/YK) için ikinci adım 
olmaktadır. Kendini profesyonel üyeliğe ve UMREK yetkin kişiliğine 
hazır gören, YERMAM üyesi YERMAM profesyonel üyeliği için baş-

vurabilir. Profesyonel üye adayı-
nın mesleği ile ilgili bir uzmanlık 
alanında en az 7 yıllık fiili tec-
rübesinin olması ve mesleki gelişimi için çaba göstermeye yatkın 
olması gerekir. Bu aşamada başvuru için şunlar gerekmektedir:

• Profesyonel üyelik başvuru dilekçesi (UMREK yetkin kişiliği 
başvurusunu içerebilir),
• Detaylandırılmış ve güncellenmiş özgeçmiş,
• Mesleki gelişime ait belge ve dokümanlar,
• 2 adet YERMAM profesyonel üyesine ait referans mektubu,
• Adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir),
• KVKK (Kişisel Verileri Koruma kanunu) açık rıza beyanını im-
zalamak (YERMAM KVKK Yönergesi, Bilgilendirme Metni ve 
Başvuru Formunu okuyup)

Not: Üyenin, üyeliğe başvurduğu tarih ile profesyonel üyeliğe 
başvurduğu tarih arasındaki sürede özgeçmişi ve mesleki geli-
şiminde meydana gelen hususların belirtilmesi ve bunlara ait 
belgelerin başvuruya eklenerek, özgeçmişini detaylandırması 
beklenmektedir. Profilinde değişiklik olması halinde, fotoğrafı-
nı yenilemesi yararlı olacaktır. Adres, işyeri, iletişim bilgileri gibi 
değişikliklerin zamanında bildirilmiş olduğu varsayılmaktadır. 
Profesyonel üye adayının ve referanslarının aynı zamanda, YER-
MAM üye aidat borcu olmaması gerekmektedir.

Profesyonel üye adayının başvurusu, YERMAM tarafından oluş-
turulmuş, Profesyonel Üye Değerlendirme Komisyonu tarafın-
dan değerlendirilmekte, gerek görülmesi halinde mülakat yapıl-
maktadır. Komisyon gerekli görmesi halinde, değerlendirme bir 
alt komitede görüşülebilmektedir. Değerlendirme sonucunda 
komisyonun raporu, yönetim kurulunda görüşülerek karara 
bağlanmaktadır. Profesyonel üyelik, profesyonel üye giriş aidatı 
ve ilk profesyonel üye aylık aidatının ilgili hesaba yatırılması ile 
resmiyet kazanmaktadır. Profesyonel üyeliğe kabul edilen üye-
ye bildirim yapılmakta ve üyenin talep etmesi halinde başvuru-
su UMREK yetkin kişi adaylığı için UMREK’e sunulmaktadır. 

YERMAM, UMREK tarafından tanınmış tek sivil toplum kurulu-
şudur (STK). Bu, YERMAM profesyonel üyeleri arasından UM-
REK tarafından uygun bulunanların UMREK yetkin kişisi olarak 
atanma fırsatını sağlar. Üye, bir aidiyet ve yetkinlik göstergesi 
olan “YERMAM Profesyonel Üyeliği” ünvanını kullanarak UM-
REK yetkin kişi başvurusunu yapabilir.

https://www.mtmagaza.com/


www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2020

YERMAM profesyonel üyesi mesleki gelişimine aksatmadan de-
vam etmeli, özgeçmişindeki ve mesleki gelişimdeki değişiklikleri 
mutlaka dosyasına eklenmesi için YERMAM’a bildirmelidir. Bilgi-
lendirmeyi yapması, ileride sahip olacağı UMREK yetkin kişiliği 
açısından yarar sağlayacaktır. Diğer yandan, aidatlarını düzenli 
olarak ödemesi, ve etik kurallara bağlı kalması zorunludur.

YERMAM profesyonel üyeliğinin madencilik profesyoneline 
kazandıracakları şunlar olacaktır:

• YERMAM profesyonel üyeliği ünvanı,
• UMREK yetkin kişisi olma imkanı,
• Uluslararası düzeyde bir meslek örgütü üyesi olarak, maden-
cilik sektöründeki yetkin kişilerin oluşturduğu bir topluluğun 
bir ferdi olmak,
• YERMAM’ın eğitimlerinden faydalanarak, mesleki gelişimin-
de önemli aşamalar kaydetmek,
• Mesleki ağ kurma potansiyeli ile yetkinliğine uygun iş bul-
makta avantajlı olmak,
• Kurumsal üyeler ve madencilik sektörününün en önemli ku-
ruluşlarında görev yapan üyeler ile temasta olmak,
• YERMAM Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı.

3.Kurumsal Üye
Madencilik alanında veya maden üretimi, cevher işleme gibi 
endüstri alanlarında faaliyet gösteren veya önemli faaliyetleri-
nin çoğunu madencilik alanında yürüten tüzel kişilikler, kamu 
kurum ve kuruluşları yönetim kurulu kararı ile kurumsal üye 
olarak kabul edilebilir. 

YERMAM kurumsal üye başvurusu için gerekenler şunlardır:

• Kurumsal üyelik başvuru formu,
• Kuruluşun imza sirküleri,
• Ticaret Sicili Gazetesi (iştigal alanını gösterir),
• Firmaya ait broşür ve tanıtıcı dökümanlar (varsa),
• Firmayı YERMAM’da temsil edecek, kişinin adı ve iletişim bilgileri.

Kurumsal üyelik başvurusunda bulunan adayın talebi, ilk yö-
netim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Kurumsal üyeli-
ği onaylanan adaya bildirim yapılır. Kurumsal üyelik, kurumsal 
üye giriş aidatı ve ilk kurumsal üye aylık aidatının ilgili hesaba 
yatması ile resmiyet kazanmaktadır.

YERMAM'ın kurumsal üyelerinin sahip olacağı haklar şunlardır:

• YERMAM'ın amaçları uğrunda faaliyet göstermesinde katkı 
koymanın onuru,  
• Kurumsal üyenin istihdam ettiği profesyonelin yetkin kişi 
ünvanını kazanmasının teşvik edilmesi ve YERMAM profesyo-
nel üyeleri tarafından gerekli görülmesi/talep edilmesi halinde 
mentörlük yapılması,
• Kurumsal üyenin kendini, yetkinliğini, varsa ürünlerini ve fa-
aliyetlerini, YERMAM'ın diğer üyelerine (üye, profesyonel üye, 
onursal üye, kurumsal üye) tanıtması imkanı,

• YERMAM internet sitesinde kurumsal üyenin logosunun ana 
sayfada yer alması,
• YERMAM İnternet sitesinde kurumsal üyenin sitesine bağ-
lantı verilmesi,
• YERMAM eğitim ve toplantı salonunda, kurumsal üyelerin 
logolarının sergilenmesi,
• YERMAM sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde, 
kurumsal üyenin faaliyetlerine dair haberlere yer verilmesi,
• YERMAM eğitimlerinde, eğitim ile ilgili konuda faaliyeti olan ku-
rumsal üyenin bu faaliyetini tanıtması için konuşma hakkı verilmesi, 
• YERMAM’ın amaçları doğrultusunda istenilen kaliteyi sağla-
ması koşuluyla doğrudan eğitim vermesinin (ücretli, ücretsiz, 
webinar vb.) sağlanması,
• Kurumsal üyenin personeline ücretli eğitimlerde üyelik indi-
riminin sağlanması,  
• Kurumsal üye temsilcisine Genel Kurulda oy hakkının verilmesi.

4.Onursal Üye
YERMAM’a maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış 
olanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

5.Fahri Üye Olarak Aday ve Öğrenci Üye
YERMAM, fahri üyelik olarak Aday Üye ve Öğrenci Üye olarak 
iki farklı statüye sahiptir.

5.1.Aday Üye: 
Meslekte üye olmak için yeterli süreyi henüz doldurmamış 
profesyoneller, müracaat ettiklerinde YERMAM Yönetim Kuru-
lu kararı ile aday üye olabilirler. Aday üyelerde aranan şartlar 
meslekteki tecrübe süresi hariç, üyelik şartları ile aynıdır. Baş-
vuru belgeleri, üyelikle aynıdır.

Aday üyeler, aday üyelikleri boyunca aidat ödemezler ve Genel 
Kurulda oy kullanma hakları bulunmamaktadır. YERMAM eği-
timleri ve etkinliklerine katılma, YERMAM faaliyetlerine katkıda 
bulunma hakları vardır.

Aday üye, meslekteki süresi YERMAM üyeliği için gerekli olan 
süreyi doldurduğunda otomatik olarak bu unvanı kaybeder. 
YERMAM üyeliği için müracaat hakkı saklıdır.

5.2.Öğrenci Üye:
Yerbilimleri, madencilik, metalürji (Cevher hazırlama, Cevher 
zenginleştirme) ve kariyerini madencilik alanında sürdürmeyi 
planlayan lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan üç ve dör-
düncü sınıf öğrenciler, müracaat ettiklerinde YERMAM Yöne-
tim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler.

Öğrenci üyeler, öğrenci üyelikleri boyunca aidat ödemezler 
ve Genel Kurulda oy kullanma hakları bulunmamaktadır. YER-
MAM eğitimleri ve etkinliklerine katılma, YERMAM faaliyetleri-
ne katkıda bulunma hakları vardır.

Öğrenci üye, öğrenciliği bittiğinde otomatik olarak bu unvanı 
kaybeder. YERMAM aday üyeliği için müracaat hakkı saklıdır.

96



http://www.alacergoldmadencilik.com.tr/
http://www.anagold.com.tr/


www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2020

Profesyonel Üyelik 
1.Profesyonel Üyelik Başvuru Dilekçesi
Bunun için yeniden üyelik başvuru formunun doldurulması 
gerekmemektedir. Dilekçe formunda yazılmış ve ıslak imzalı 
bir başvuru yeterli olacaktır. Profesyonel Üyelik Başvuru Dilek-
çesinin şunları içermesi beklenmektedir:

• Başvuranın adı soyadı ve üyelik numarası,
• Tarih,
• Meslekdeki en az 7 yıllık tecrübe sahibi olduğu uzmanlık ala-
nı/alanları
• Referansların adları ve yetkinlikleri,
• UMREK yetkin kişi olma talebi varsa, başvurunun UMREK’e 
yönlendirilmesi talebi.

2.Özgeçmiş (CV) ve Belgeler
YERMAM profesyonel üyeliği için, adaydan beklenen, sıradan 
bir iş başvurusu ya da YERMAM üyeliği için hazırlanmış bir öz-
geçmiş (CV) ve belgeler değildir. Üyenin aday olacağı UMREK 
yetkin kişiliğinde sahip olacağı yetkinliğini gösterecek ve ka-
nıtlayacak bilgi ve belgeleri içeren kapsamlı bir anlatı olmalıdır. 
Özgeçmişi, adayın mesleki gelişime açık olduğunu ve sürekli 
olarak mesleki bakımdan gelişim gösterdiğini açık açık göster-
melidir. Detaylı özgeçmişte (CV) verilecek bilgiler şunlar olabilir:

Üye olunan kurumlar:
• Meslek Odası
• Dernek,
• Birlik,
• Sendika,
• Platform,
• Komisyon, 
• Komite

Katılınan etkinlikler (Öğrenci, dinleyici, konuşmacı, düzenle-
yen olarak):
• Eğitim (Üniversite ve akademik),
• Seminer,
• Kurs (yabancı dil, bilgisayar, diksiyon, kişisel gelişim, ehliyet vb.),
• Sempozyum,
• Konferans,
• Kongre,
• Genel kurul,
• Açık oturum
• Mesleki toplantı

Eklenecek belgeler şunlar olabilir:
• Diploma,
• Transkript,
• Sertifika (MEB veya MEB onaylı kurum tarafından verilir)
• Ödül
• Ehliyet,
• Katılım belgesi,
• Üyelik belgesi ya da üyeliğe kabul yazısı,
• Toplantı katılım listesi (yoklama tutanağı),

• Toplantı tutanağı (Toplantıya katıldığını gösterir),
• Takdir veya teşekkür yazısı,
• Basın ya da medyada hakkında ya da projesi ile ilgili çıkan bir 
haber ya da değerlendirme yazısı,
• Uzmanlığı ile ilgili olarak hazırladığı

 › Kitap,
 › Rapor, 
 › Görüş bildiren not, 
 › Proje (Proje ve/veya sahibinin gizlilik ilkesine saklı kalarak),
 › Fizibilite,
 › Maden arama sonuçları, kaynak veya rezerv raporları,
 › Makale,
 › Yazı,
 › Toplantı notu veya tutanağı.

3.Profesyonel Üye Adayina Referans Olacaklar
Profesyonel üye adayı, başvurusunda; sahip olduğu uzmanlık-
taki yetkinliğine referans olan, YERMAM profesyonel üyelerin-
den 2 kişinin referans mektubunu sunmalıdır. Bu imkanı yoksa, 
diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarda profesyonel üye olan ya 
da CRIRSCO standartlarında QP/CP olan kişilerin referansı da 
kabul edilmektedir. Profesyonel üye adayına referans olacakla-
rın, adayın UMREK yetkinliği almasına referans olarak; aşağıda 
belirtilen hususlara dikkat etmesi yerinde olacaktır.

1.Profesyonel üye adayının YERMAM profesyonel üyeliğinde 
aranan şartlara sahip olduğuna emin olmalıdır.
2.Tercihen profesyonel üye adayı ile aynı uzmanlık alanından 
olmalıdır.
3.Aynı uzmanlık alanından değilse, uzun süre birlikte çalışmış 
olmalı ve uzmanlık alanındaki yetkinliğinden emin olmalıdır.
4.Adayın CV’sinin çok detaylı olarak hazırlandığından ve baş-
vuru dokümanlarının uygunluğundan, mümkünse bizzat ince-
lemek sureti ile emin olmalıdır.
5.Adayın, mesleki gelişimine inanan, eğitimin ve mesleki geli-
şimin sürdüğünden ve mesleki olarak gelişime açık olduğun-
dan, YERMAM etik kurallarına uyacak kişiliğe sahip olduğun-
dan emin olmalıdır.

4.Yetkinlik ve Mesleki Gelişim
Mesleki Uzmanlık: 
Günümüzde bilim ve teknoloji baş döndüren bir hızla ilerle-
mektedir. İçinde bulunduğumuz çağda okulda ya da herhangi 
bir kursta öğrenilen bir konu, güncelliğini daha çabuk yitirmek-
tedir. Okullar, artık sadece bilgiyi değil, bilgiye nasıl ulaşacağını 
öğretmektedir. Elektronik ortamdaki aramalarla ulaşabileceği-
nizi sandığınız bilgi ise, gerekli altyapıya sahip değilseniz, sizi 
çok yanlış ya da çok eski bilgiye götürebilmektedir. 

Orta çağdan rönesansa ve ondan sonra bu güne kadar gelişime 
baktığımızda, bir bilim adamı hem tıp, hem biyoloji hem de fizik 
alanında uzmanlaşmış sayılabiliyordu. Tarihte bunun onlarca ör-
neğini bulabiliriz. Bilim ve teknoloji geliştikçe, uzmanlaşma farklı-
laşıyor, farklı meslekler ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün geldiğimiz 
noktada ise tıpta gördüğümüz farklı uzmanlık alanlarına dağıl-  
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ım olgusu, hemen hemen tüm mesleklerde ortaya çıkmıştır. Ken-
di sektörümüzden örnek vermek gerekirse, maden mühendisli-
ği önce işletme ve cevher zenginleştirme ağırlıklı eğitim veren 
okullara ayrıldı. Bu konuda başka bir adım ise bir üniversitemizin 
cevher hazırlamayı maden mühendisliğinden “Cevher hazırlama 
Mühendisliği” olarak ayırması oldu. Bunu jeoloji ve hidrojeoloji 
alanında da gördük. Daha sonra mesleklerde bile farklı uzman-
lık alanları oluştuğu görüldü. Örnek olarak maden mühendisle-
ri için sadece maden işletmeci ya da sadece cevher hazırlamacı 
değil, bunların da altındaki uzmanlıklar aranır hale geldi. Kömür 
işletmesinde uzun yıllar çalışanın metal veya mermer işletmele-
rinde istihdam edilmesi zor olmaya başladı. Jeoloji için daha da 
farklılaştı. Maden jeolojisi dediğimiz ekonomik jeoloji ile diğer je-
oloji alanları bir birinden daha keskin bir şekilde ayrılırken, sonra 
maden bazında, bunun da altında arama, veri tabanı yönetimi ve 
kaynak tahmini gibi yeni uzmanlık alanları oluştu.

Yani lisans eğitimini tamamlamak, hatta yüksek lisans dahi 
yapmış olmak, mesleki gelişiminin tamamladığı anlamına gel-
miyor. Çünkü mesleki gelişim süreklilik istiyor.

Yetkinlik:
YERMAM üyesinin profesyonel üye olması; mesleki uzmanlık 
alanınında 7 yıllık fiili tecrübe, mesleki gelişiminde gösterdiği 
performans ve iki profesyonel üyenin referansı ile mümkün 
olmaktadır. Bu durum, üyenin mesleki gelişiminin yeterli dü-
zeye geldiğini ve artık UMREK yetkinliği için aday olabileceğini 
göstermektedir. Ancak profesyonel üyeden beklenen, mesleki 
gelişiminin sürmesidir. UMREK yetkin kişisi, bu ünvanı aldıktan 
sonra her yıl mesleki gelişimi için yaptığı faaliyetleri göstere-
rek belli bir puanı doldurmadığı takdirde, yetkin kişiliği askıya 
alınmakta, tekrarında ise iptal edilmektedir. Aidatların düzenli 
olarak ödenmesi ise önemli koşullardan bir diğeridir.

Üyenin ve profesyonel üyenin de UMREK yetkin kişiliği öncesi, 
özgeçmişindeki değişiklikleri, mesleki gelişimini YERMAM veri 
tabanına ileterek, gelişimini göstermesi, ileride sahip olacağı 
UMREK yetkin kişiliği ünvanı için yararlı olacaktır. 

Mesleki Gelişim:
Lisans ve lisansüstü eğitimler tabiki mesleki gelişimin ana temelle-
ridir. Bitirme projesi sunumu, yüksek lisans ve doktora sunumları, 
üniversite eğitimi esnasında yapılan gerçek stajlar, bitirme proje-
leri, dersler için yapılan araştırmalar ve raporlar, Ar-Ge projelerin-
de yer almak, katılım sağlanan seminerler, konferanslar, kongreler, 
yüksek lisans ve doktora için verilen sunumlara katılmak, meslek 
örgütlerinin mesleki etkinliklerine öğrenci üye statüsü ile katkı 
koymak, mesleki gelişim için yapılan faaliyetlerden olacaktır. 

Doktora, doçentlik ve profesörlük gibi aşamalar mesleki gelişimin 
akademik yanıdır. Bu aşamada verilen dersler, yürütülen projeler, 
yapılan yayınlar, organizasyonunda bulunulan kongre ve sem-
pozyumlar, öğrencilere yapılan mentorluk faaliyetleri, doktora 
ve üst akademik seviyede danışman olmak ilk anda akla gelen 
faaliyetlerdir. Buna onlarca madde ilave edebilmek mümkündür.

Mesleki gelişimin örgün eğitimden sonra sürmesi gerekliliği herkes 
tarafından kabul edilmektedir. Çalışmak istediğiniz alanda ihtiyacı-
nız ortaya çıktıkça, bilgisayar kursları, diksiyon kursları gibi çok farklı 
kurslar gündeme gelmektedir. Aslında ehliyet kursu bile mesleki 
gelişim için bir gösterge olarak kabul edilebilir. Çünkü günümüzde 
ehliyeti olmayan, aktif olarak araç kullanmayan bir profesyonelin is-
tihdam edilmesi çok zordur. Günümüzde bilgisayarın ve buna bağ-
lı olarak başta ofis programları olmak üzere, coğrafi bilgi sistemleri 
uygulamalarının ve bir çok farklı programın kullanılmadığı alan kal-
mamıştır. Bunların öğrenilmesi diğer bir zorunluluktur. 

Mesleki gelişim, alınan eğitim, yapılan yüksek lisans, ücreti öde-
nerek katılım sağlanan ya da ücretsiz sunulan seminer ve kurslar-
la sınırlı değildir. Yayınlanan bir inceleme yazısı, makale, kitapçık, 
hazırlanan bir broşür de mesleki gelişimi gösteren bir aktivite ola-
caktır. Bunun mutlaka sürekli mesleki gelişim puanı daha yüksek 
olan “Bilimsel indeks”lere kayıtlı, ya da hakemli bir dergi olması 
gerekmez. Örnek olarak yerbilimleri ve madencilik sektörüne hi-
tap eden bir dergi ya da konuyla alakalı popüler bir dergide ya-
yınlanacak bir makale dahi mesleki gelişimin bir parçası olacaktır.

Uluslararası, özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın olan mentorlük 
uygulaması mesleki gelişimle ilgili önemli ve yararlı faaliyetler-
den biridir. Profesyonel üye veya UMREK yetkin kişisinin, mesle-
ğini seven, severek yapmak isteyen öğrenci veya genç arkadaşına 
yol göstermesi, mesleki gelişiminde rehberlik yapması mesleki 
gelişimin en çok puanı hak eden etkinliklerinden biri sayılmalıdır.

Çalışma hayatında ise mesleki gelişim denince, akla bir eğitime 
katılmak, seminere gitmek gelmemelidir. Yapılan bir iş toplan-
tısı, okunan bir mesleki dergi ya da kitap, katıldığınız bir komis-
yon toplantısı dahi mesleki gelişim faaliyetine örnek olacaktır. 
Uluslararası normlardaki “mesleki gelişim” etkinliklerini açıkla-
yan grafikler bulunmaktadır.

Sosyal yaşam ve hobilerin mesleki gelişimdeki rolü, yerbilimle-
ri profesyonellerinin meslekleri ya da uzmanlıkları ile ilgili ho-
bileri dahi mesleki gelişimin bir parçası olabilir. Örneğin, hobi 
olarak fotoğraf çeken, yarı kıymetli taş toplayan ya da maden-
cilik, yerbilimleri, kristal, mineral pulları kollaeksiyonu yapan, 
bu konuda okuyan, araştıran, bunun için seyahat eden, arazide 
günlerce dolaşan, belki bu konuda küçük bir sergi açan ya da 
bu konuda bir sergiyi ziyaret eden ve belki de gördüklerini pay-
laşan bir profesyonelin mesleki gelişiminin bir parçası olarak 
düşünülebilir. Madenciliği konu alan filmler, edebi kitaplar ve 
monografiler de bunun parçası olacaktır. MTA ve Zonguldak 
Maden Müzesi’ni görmek, sadece boş vakit eğlencesi sayılma-
malı, aynı zamanda burada harcanan vakitler sürekli mesleki 
gelişimin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

YERMAM Üyelik statülerine açıklık getirmek üzere ha-
zırlanan bu yazı, YERMAM üyelerinden, Nuri CEYHAN, 
İbrahim GÜNEY, Yonca YILDIRIM ÇÖRTENLİOĞLU, Erhan 
TERCAN ve Adnan KONUK’un katkıları ile hazırlanmıştır.
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Öncelikle ülkemiz ve dünyadaki 
madencilik faaliyetleri ile ilgili 
gelişmeleri derleyen, sektör ha-
berlerini paylaşan, sektörü ta-
nıtan, okuyucuları bilgilendiren 
aynı anda sektörün birden fazla 

alanına hitap eden Madencilik Türkiye dergisine sektörde 
çalışan kadın mühendislere dergide ayrıca yer verdiği için çok 
teşekkür ederim.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezu-
nuyum ve yaklaşık 14 yıldır madencilik sektörü içerisindeyim. 
Madencilik denildiğinde akla ilk olarak maden ocakları, üretim 
alanları ve arazi şartları gelir ve öyle bakıldığında bir kadının 
zorlanabileceği bir iş alanı olarak algılanır. Fakat günümüz 
madencilik faaliyetlerinde kadın, sektörün hemen hemen tüm 
alanlarında çalışma imkanına sahiptir. 

Dünya geneline baktığımızda yer altı çalışmalarında ve özellik-
le arazide arama jeologu olarak çalışan kadın sayısı daha fazla 
iken ülkemizde yer altı ve saha çalışmalarında kadın sayısı çok 
azdır. Öncelikle ülke olarak ve aynı zamanda bu sektörde yer 

TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Mediha Kılıç
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Maden Ruhsatları ve İzinler Baş Mühendisi
Koza Altın İşletmleri A.Ş.
medihaklc@gmail.com

Yeteneklerinizi Kariyerinizde 
Nasıl Değerlendirirsiniz?

alan tüm şirketler tarafından gerekli iş güvenliği önlemlerinin 
alınması ve eşit şartlar sağlanması durumunda bu alandaki ça-
lışan kadın sayısının da artacağı kanısındayım. 

Kadın ve erkek ayrımı yapmaksızın, çalışana insan olarak ba-
kılan ve değerlendirilen bir ortamda saygı ve hoşgörü çerçe-
vesinde, bilginin gücü kullanılarak, çalışanın kendisi, işveren 
ve ülke adına her alanda verimli çalışmalar gerçekleştirilebilir. 
Bu anlamda herkesin bir iç görü ve buna bağlı olarak dış görü 
yapması gerekmektedir. Örneğin, işe uygun özelliklere ve yete-
neklere sahip, nitelikli kişiler istihdam edilmeli ve aynı zamanda 
potansiyel görülen kişiler de yetiştirilerek değerlendirilmelidir. 
Burada işverene önemli bir görev düşmektedir. İşveren, işe alım 
süreçlerinde, değerlendirme yapan kişilerin buna uygun vizyon 
ve yeteneklere sahip olması büyük önem arz etmektedir. 

Aynı zamanda 2012 yılında Rio de Janeiro kentinde gerçekleş-
tirilmiş olan Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında toplanan 
Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini belir-
lemişlerdir. Bu hedeflerden bir tanesi de Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği’dir. Bu sebeple ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri’ni gerçekleştirebilmeleri için sektörde çalışan, yönetici, 

mühendis ve işçi tüm kadrolardaki 
kadın sayılarının artırılması gerek-
mektedir. 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü ter-
cih ederken “ne yapabilirim diye dü-
şündüğümde” en azından mühendis 
olurum düşüncesi mezun oluncaya 
kadar aldığım eğitim ve kişisel çalış-
malarım sonrasında bu edindiğim 
bilgilerimi kullanarak nasıl faydalı 
olabilirim şeklinde “hedef belirle-
me”ye dönüşmüştür. Üniversite ha-
yatım boyunca okul dersleri dışında 
katılmış olduğum kurslar ve yapmış 
olduğum çalışmalar, kişisel gelişimi-
mi destekleyerek mezun olduğumda 
donanımlı bir özgeçmişe sahip olma-
mı sağlamıştır.

Mediha KılıçMediha Kılıç

Dergimizin geçmiş sayılarında da duyurduğumuz üzere Maden Jeologları Derneği 
(MJD) bünyesinde Kadın Komisyonu kurulmuştu. Komisyon bünyesinde görev alan 

kadın jeologlar gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında görevlerini icra ederken, 
dünyadaki benzerleri gibi ülkemizde de yerbilimleri alanında çalışan kadınları 

bir araya getirmeyi hedefliyor. Türk Maden Endüstrisi’nin gelişmesine katkı koymak 
adına desteklediğimiz bu oluşumla birlikte “Türk Maden Endüstrisinde Kadın” 

etiketi ile her sayımızda bir kadın yerbilimciye yer vermeye çalışacağız.
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Jeoloji Mühendisliği bölümünden önce Bilgisayar Programcı-
lığı ön lisansımı tamamladım. Bu sayede lisans öğrencisiyken, 
eğitim merkezinde bilgisayar dersleri veren bir öğretmen ola-
rak çalışıyordum. Aynı zamanda Uzaktan Algılama ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri’nin ülkemize yeni geldiği dönemde bu konu-
da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen bir 
kursa katılmış olmam benim nasıl bir iş yapmak istediğimi net-
leştirmemde çok etkili olmuştur. Arazi şartlarının zorluğu daha 
doğrusu jeologların saha çalışmalarında yaşadığı zorluklardan 
çok fazla bahsedilmesi, beni “ofis ortamı çalışmalarında nasıl 
bir farklılık yaratırım” konusunda düşünmeye itmiştir. Bilgi-
sayar Programcısı olarak edindiğim bilgi ve becerileri Jeoloji 
alanında nasıl kullanabileceğime yönelik yaptığım araştırma-
lar mezun olma aşamasında kendimi “jeolojik araştırmalarda 
uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri” geliştirmek şeklin-
de bir hedefe yönlenmemi sağlamıştır.

Dikkat ederseniz kararlar bile “bir kadın olarak ne yapabilirim” 
sorusu en ince süzgecinden geçirilerek oluşmuştur. Pek çok 
kadın meslektaşımın da benzer yaklaşımla farklı bir sektöre yö-
neldiğini düşünüyorum. 

Yine Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeolo-
ji Mühendisliği’nin “Genel Jeoloji” ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Yüksek Lisans programlarını tamamlayarak, Koza Altın İşlet-
meleri A.Ş. Proje Geliştirme-Veritabanı ve İzinler Jeologu ola-
rak madencilik sektöründe 2006 yılında çalışmaya başladım. 
İşe başladığımda ilk dört yıl çalıştığım büyük ekibin içerisinde 
tek kadın Jeoloji Mühendisi olarak yer aldım. Bu durumun hem 
zorlu hem de kolay tarafları olsa da iyi bir ekip ile başlamam 
benim açımdan bir çok büyük avantaj sağlamıştır. O yıllarda 
madencilik sektörü zorlu çalışma şartlarının ve bence biraz da 
fazla bilinmeyen yönlerinin olmasından dolayı kadın meslek-
taşlarım tarafından çok talep edilmiyordu fakat on dört yıllık 
süreç içerisinde bu sektörde çalışmaya başlayan kadın sayısı 
oldukça arttı. Sektörde çalışan kadın sayısının artması sektörün 
ne kadar geliştiğini de bizlere göstermektedir.

Bilindiği üzere madencilikte çalışma alanı saha ve ofis orta-
mı şeklindedir. Sahada toplanan veriler, bu verileri toplayan, 
düzenleyen kısacası bu alanda çalışan mühendisin bakış açısı 
ve tecrübesini katarak ürettiği bilgiler veritabanında tutul-
maktadır. Bu nedenle veri tabanı büyük bir emeği depoladığı 
hatta çalışılan maden üretilip, üretim alanı kapansa bile bu 
aşamada edinilen tecrübenin, başka bir maden keşfinde de 
kullanılmak üzere elde tuttuğu için büyük bir değerdir. Bu bö-
lümde çalışan meslektaşlarım biraz daha fazla dikkat ve çaba 
göstererek işlerini yapmaktadırlar. Çoğu zaman çalışmaların 
tamamlanması için uzun süreli bilgisayar karşısında çalışmak 
zorunda kalmaktadırlar. 

Veri Tabanı ve İzinler Jeologu olarak başladığım görevim 
2010 yılından bu yana Maden Ruhsatları ve İzinler Bölümün-
de Maden Ruhsatlar ve İzinler Başmühendisi olarak devam 
etmektedir.

Madencilik; bir madenin araştırılması, çıkarılması, işletilmesi ve 
satış aşamasına kadar birçok faaliyeti içerir. Ülkemizde bu faa-
liyetler 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği’ne 
uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Maden arama ve işletme-
ciliği yapan şirketler için ruhsat ve izin süreçleri çok önemlidir. 
Bir ruhsatın alınmasından, işletilmesine ve üretim faaliyeti ta-
mamlandıktan sonra terk ya da devir işlemlerine kadar her sü-
recin dikkatli bir şekilde takibi gerekmektedir. Bu nedenle sa-
dece bu süreçleri takip eden bir bölüm her şirket bünyesinde 
bulunmaktadır. Ruhsat ve izin işlemlerini takip eden bölümler, 
en çok belge ve dosya içeren bölümlerdir ki son zamanlarda 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koy-
muş olduğu e-maden sistemi ile belgeler sayısal olarak veri 
tabanında kolaylıkla kayıt edilebilmektedir. Böylece kâğıt israfı 
ya da fazlalığı ortadan kalkmıştır. 

Bu bölüm çalışanlarının madenciliğe ek olarak bir de hukuk 
bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yaptığınız işin hukuki 
sürecini en iyi şekilde nasıl tanımlarsınız? Yapılacak olan çalış-
manın kamuya yararı nedir? Elinizdeki verilerle bunun en iyi 
şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Ruhsatlarla ilgili olarak 
ne kadar çok süreç ile karşılaşılırsa o konuyla ilgili olarak o ka-
dar çok tecrübe edinilmektedir. Tecrübe edinmek isteyen kişi 
fırsatları iyi kollamalıdır, tecrübe görmek isteyen yönetici ya da 
işveren bu tecrübenin edinilmesinde gerekli fırsatın verilmesi-
ni sağlamalıdır.

Şöyle bir durum da söz konusudur; araştırma, veri tabanı, 
planlama gibi hangi bölüm olursa olsun mesleki bilgiye ek 
olarak çalışma alanlarına göre mutlaka yeni öğrenilmesi ge-
reken konular vardır. Bu yüzden, öğrenme yaşam boyu de-
vam etmelidir. 

Yeni mezun olacak ve sektöre yeni başlayan meslektaşlarıma, 
kendilerinin farkında olmalarını, gerçekten nerede daha ve-
rimli ve mutlu olacaklarını düşünüyorlarsa o alanı seçip hedef-
lerini oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Üniversite döneminde 
dersleri iyi anlayıp uygulama alanlarını öğrenmelerini, tüm 
arazi çalışmalarına katılmalarını, yurt içi yurt dışı projelerde 
görev almalarını, linsans üstü eğitim için yurtdışına gitme fır-
satı olanların mutlaka bu fırsatları değerlendirmelerini, mezun 
olacakları bölüm dışında yeni alanlara yönlendirecek eğitim 
ve seminerler katılmak konusunda istekli ve atılgan olmaları-
nı öneriyorum. Öğrencilik dönemimde, Bilgisayar kursunda, 
İlköğretim ve Lise Eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalış-
mış olmam bana çok avantajlar sağlamıştır.

Şu an korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ülkemiz ve 
tüm dünya değişik bir süreçten geçmektedir. Bu süreç bizlerin 
daha çok evden bilgisayar ile çalışmamızı ve internet üzerin-
den görüşmemizi sağlamış olsa bile bir toplantı ortamındaki 
bilgi paylaşımı kadar etkili olmamaktadır. Bu dönemi en sağ-
lıklı bir şekilde atlatabilmeyi ve en kısa zamanda sempozyum, 
konferans, saha gezileri gibi etkinliklerin yapılacağı günlerin 
gelmesini diliyorum.
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Avrupa’nın Krom Merkezi Arnavutluk

Balkan yarımadasının batısında yer 
alan ve sahip olduğu 28 bin 748 ki-
lometrekarelik yüz ölçümü ile Avru-
pa’nın en küçük ülkelerinden birisi 

olan Arnavutluk’un kuzey ve kuzeydoğuda Karadağ ile Kosova, 
doğuda Makedonya, güney ve güneybatıda ise Yunanistan ile 
sınırı bulunmaktadır ve kara sınırları uzunluğu ise 720 kilomet-
redir. Başkenti Tiran olan ülkenin Adriyatik ile İyon Denizi’ne 
362 kilometre sahil şeridi bulunmaktadır.  

Halkı batıda Adriyatik ve İyon Denizi, kuzeyde Tuna ve Sava 
Nehirleri, doğuda Morava ve Vardar, Güneyde ise Pindi Dağ-
ları’nın oluşturduğu bölgede yaşamlarını sürdürmüş İlirlerin 
soyundan gelen Arnavutluk, 1417 yılında Osmanlı Devleti ta-
rafından fethedilmiş, dört asırdan fazla bir süre Osmanlı’nın 
hakimiyetinde kalmış ve Avrupa’da İslâm’ın yayılmasında 
merkezi bir rol oynamıştır. Ülke 1912 yılında bağımsızlığını 
kazanmasının ardından yaşanan 1. Dünya Savaşı döneminde 
kendisini bir kaos ortamı içerisinde bulmuştur. Bağımsızlığını 
yaşayamadan İtalya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Fransa ve 
Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilmiştir. 

Bu karışıklıkların aşılması ve Arnavutluk’un tam anlamıyla ba-
ğımsızlığına kavuşması adına verilen mücadeleler 1925 yılında 
cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanmış ve Ahmed Zogu ülkenin ilk 
cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu tarihten 3 yıl sonra ise Ahmet 
Zogu kendisini kral ilan etmiş ve Arnavutluk Demokratik Par-
lamenter Krallığı kurulmuştur. 1939 yılında İtalya tarafından 
işgal edilen Arnavutluk, 1944 yılına kadar İtalya tarafından yö-
netilmiştir. Ülkede demokratikleşme adına bir sonraki önemli 

adım ise 1990 yılında atılmıştır. 1990 yılında uygulanmaya 
başlanan reformlar ve çok partili sisteme geçilmiş ilk çok partili 
seçim ise 10 Şubat 1991 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde yönetim şekli parlamenter demokrasi olan ülke-
nin Cumhurbaşkanı İlir Meta Başbakanı ise Edi Rama’dır. Ülke-
de 28 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe giren mevcut anayasa-
ya göre, meclis 140 üyeden oluşmakta bu üyelerin 100 tanesi 
doğrudan, 40 tanesi ise parti listelerinden nispi temsil yönte-
miyle seçilmektedir.

Demokratikleşme sürecinin başladığı 90’lı yılların başından 
itibaren yönetime gelen hükümetler, anayasal kurumları güç-
lendirerek hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisinin 
tesisini öncelikli gündemlerine almışlardır. Bu süre zarfında, 
Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine hız vermiş 
olan Arnavutluk, 2009 yılında NATO üyesi ve 2014 yılında ise 
AB aday ülkesi statüsünü kazanmıştır. Ayrıca izlenen bu po-
litikalar neticesinde 2010 yılından itibaren de Arnavutluk va-
tandaşları schengen bölgesinde vizesiz seyahat etme hakkına 
sahip olmuştur.

1991 yılında çoğulcu demokrasinin yanında serbest pazar 
ekonomisi adına da adımlar atmaya başlayan Arnavutluk, bu 
tarihten sonra ekonomik kurumlarının işleyişinde ve ekonomi-
de üretime dayalı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında 
ciddi sorunlar yaşamıştır. Bu sorunların çözümü için bir dizi 
reform çalışması yapan ülkede ekonomik istikrar adına hala 
çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle artan dış ticaret ilişkileri 
ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ile ekono-
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mide kısmi bir canlanma görülmüştür. Ulusal gelirinin önemli 
bir kısmı tarım, madencilik, hizmet sektörü, dış yatırımlardan 
oluşan Arnavutluk’ta “Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) Projesi” 
kapsamında yapılan yatırımlar da ülkedeki yabancı yatırımlar 
arasında önemli bir paya sahiptir. Bununla birlikte, mali konso-
lidasyonun sağlanması, kayıt dışı ekonominin dizginlenmesi, 
üretimin artırılması, istihdam imkanlarının ve çalışma şartla-
rının iyileştirilmesi adına yürütülen çabaların yeterince sonuç 
vermediği görülmektedir.

1990’lı yıllarda ülkenin ekonomik durumuna paralel olarak 
başta İtalya olmak üzere ülke dışına göç miktarında önemli bir 
artış görülmüştür. Bu durum hem ülkedeki doğum oranlarının 
düşmesine hem de ülkenin yaş ortalamasının artmasına ne-
den olmuştur. Sınırların açılması ile yaşanan bu göç dalgası ile 
ilgili dikkat çeken bir başka nokta ise göç eden halkın geride 
kalan ailelerine gönderdikleri dövizlerin önemli bir geçim kay-
nağı yaratmış olmasıdır. Öyle ki bu dövizler GSYİH’nın yaklaşık 
%9’una denk gelecek seviyelere ulaşmıştır. Nüfusun yaş ortala-
ması olarak ise sahip olduğu 76,3 olan yaşam süresiyle Balkan-
lar’da Yunanistan’ın ardından ikinci sıraya gelmesi ile dikkat 
çeken ülke yine de yaş ortalaması 32,5 olan nüfusu ile Avrupa 
standartlarına göre genç bir nüfus yapısına sahiptir. 

Ülkede çalışma yaşındaki nüfus oranı yaklaşık %70 gibi yüksek 
bir seviyededir. 2019 yılının son çeyreğinde en düşük seviye-
lere gerileyerek %11,6 olarak kaydedilen işsizlik oranı 2020 
yılının ikinci çeyreğinde Covid 19’unda etkilediği ekonomik 
gelişmeler öncülüğünde artarak %12,5 olarak gerçekleşmiştir. 
Genel olarak ülkedeki işsizlik oranları yıllar itibariyle ortalama 
%12 civarında seyrettiği görülmektedir. 

Ülkeye doğrudan yabancı yatırımı çekme karşısındaki en 
büyük engel, yasal düzenlemelerin ve bürokrasinin yarattığı 
sıkıntılar ile ülke geneline yayılmış olan yolsuzlukla mücade-
lede yetersiz kalınmasıdır. Arnavutluk, bu sorunları aşmak 

üzere AB ile bütünleşme hedefinin de yönlendirmesiyle ülke-
de hukukun üstünlüğünü teminen yasal reformlar üzerinde 
yoğunlaşmıştır.

1990 yılına kadar planlı ve merkezi sistemli ekonomiye sahip 
olan Arnavutluk’ta, 1991 yılından itibaren ciddi reformlar başla-
tılmıştır. Bu kapsamda devletin tekeli ortadan kaldırılarak özel 
sektörün ekonomiye katkı sağlayan bir paydaş olmasını sağ-
lamak adına bir özelleştirme programı uygulamaya konmuş, 
fiyatlar devlet kontrolünden çıkarılarak dış ticaret serbestleş-
tirilmiştir. 1990’lı yıllarda ekonomik reformların kaydettiği aşa-
malar ve ortaya çıkan hızlı büyüme oranları bakımından Arna-
vutluk, Balkan ülkeleri için bir model olarak görülmektedir.

1997 yılında yaşanan ekonomik ve sosyal patlama dönemi 
hariç olmak üzere Arnavutluk GSYİH’si sürekli büyüme gös-
termiştir. Şöyle ki, 1997 yılların başında 2,26 milyar dolar olan 
GSYİH 2019 yılında 15,278 milyar dolara yükselmiş aynı yıl 
içerisinde kişi başına düşen GSYİH ise 5209 dolar seviyesine 
ulaşmıştır. 1997- 2008 yılları arasında istikrarlı bir artış sağla-
yan ülke, daha sonraki yıllarda ise hafif dalgalanmalarla stabil 
görüntü çizerken 2015 yılından itibaren ise tekrar yükselişe 
geçen Arnavutluk’un bu istikrarı dikkat çekmektedir. Ülkenin 
2019 yılında gerçekleştirdiği büyüme oranı ise 2,2 olarak ka-
yıtlara geçmiştir.

Ülke 2018 yılında yaklaşık 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştir-
miş. Aynı dönemde ülkenin ithalatı ise 5,9 milyar dolar olarak 
kaydedilmiştir. 2018 yılında gerçekleştirirken ihracatın yaklaşık 
430 milyon dolar ile neredeyse %20’si ham petrolün de dahil 
olduğu madencilik ürünlerinden karşılanmaktadır. Arnavut-
luk’un en önemli ticaret ortakları arasında İtalya, Kosova, Çin, 
Türkiye, Yunanistan, Almanya ve İspanya bulunmaktadır.

Sahip olduğu doğal kaynaklar ve yer altı zenginlikleri açı-
sından dikkat çeken Arnavutluk’un 2,9 milyon hektarlık 
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yüz ölçümünün %77’sini dağlık ve tepelik alanlar %36’sını 
ormanlar, %24’ünü ekilebilir topraklar, %15’ini de otlak ve 
çayırlar oluşturmaktadır. Tarım ülkenin ekonomisinde ve 
halkın kalkınmasına önemli bir yere sahiptir. Ülke; krom, 
nikel, bakır, boksit, fosforit ile az miktarda petrol ve kö-
mür olmak üzere yer altı kaynakları açısından da oldukça 
zengindir.

Ülke, 11 önemli nehir ve 152 küçük nehir ve kollardan oluşan 
yoğun bir hidrografik ağa ve zengin su kaynaklarına da sahip-
tir. Akarsular ülkeye hidroenerji alanında önemli fırsatlar sun-
maktadır. Balkan Yarımadası’nın üç büyük ve en derin tektonik 
gölü de kısmen Arnavutluk sınırları içinde yer alır. Kuzeybatı-
sında yer alan İşkodra Gölü’nün üçte biri Arnavutluk, üçte ikisi 
Karadağ sınırlarında kalırken ülkenin güneydoğusunda UNES-
CO koruması altında bulunan Ohrid Gölü’nün bir kısmı Make-
donya sınırlarındadır. Sahip olduğu doğal güzellikler ve deniz 
sınırı da ülkenin turizm açısından önemli zenginlikleri arasında 
yer almaktadır.

İhraç ettiği en önemli ürünler arasında; ayakkabı ve benze-
ri eşyalar, giyim eşyaları ve aksesuarları, mineral yakıtlar ve 
yağlar, demir ve çelik yer almaktadır. İthal ettiği ürünler ise; 
mineral yakıtlar ve yağlar, çeşitli makinalar, kazanlar, mo-
torlu kara taşıtları, plastik ve ürünleri, elektrikli makine ve 
cihazlardır.

Arnavutluk’ta gıda, tütün mamulleri, tekstil, giyim, ayakkabı, 
mobilya, kereste, petrol, madencilik ve kimya sanayi kolla-
rı oldukça gelişmiş durumdadır. Bu sektörlerin GSYH’ye olan 
katkısı %50’den fazla durumdadır. Toplam nüfusun %20’den 
fazlası sanayi, madencilik ve taş ocakları sektörlerinde istihdam 
edilmektedir. Sosyalist sistemin sona ermesiyle sanayileşme 
politikaları terkedilmiştir. Dolaysıyla madencilik ve imalat sek-
törlerinde daralmalar yaşanmaya başlamıştır. 

Tarım ve Hayvancılık 1990’lı yıllarda sosyalist sistemin yıkıl-
masıyla ve iktidar olan komünist rejim gücünü kaybetmesiyle 
toprakların ve hayvan çiftliklerin kontrolü özel kesime geçmiş 
ve kolektif çiftlikler kapanmıştır. Tarım ürünleri üretimi orta 
büyüklükteki arazilerde özel şahıs ve işletmeler tarafından ger-
çekleştirilmektedir. Ülke topraklarının yaklaşık %24’ünde tarım 
yapılmaktadır. Toplam tarım alanının %43’ünü yüksek verimli-
liğe sahip ova ve düzlükler oluşturmaktadır. 

Turizm sektörü ülkenin kilit unsurlarından biridir. Ülkede deniz 
turizmi, dağ ve doğa turizminin yanı sıra kültür turizmi de önem 
arz etmektedir. Ülke GSYH gelirinin yaklaşık %15’ini turizm ge-
lirinden elde etmektedir. Arnavutluk kuzeyde Alp dağlarından 
güneyde Ksamil adalarına kadar eşsiz doğa güzellikleri ve an-
tik zenginlikleri barındırmaktadır. Osmanlı döneminden kalma 
birçok eser kültür turizmine ayrı bir katkı sağlamaktadır. Ülke 
geneline Yugoslavya ve Yunanistan saldırılarına karşı sığınmak 
amacıyla inşa edilmiş milyondan fazla beton sığınak ülkeye 
farklı bir görüntü kazandırmaktadır.

Her ne kadar madencilik faaliyetlerinde gerileme görülse de 
Arnavutluk, zengin maden kaynaklarına sahip bir ülkedir. Ma-
den arama, kullanma ve işleme, ülkenin ekonomik sektörüne 
sağlam bir temel oluşturan ve önemli gelirler sağlayan gele-
neksel madencilik endüstrisi nedeniyle Arnavut ekonomisinin 
kilit bir bileşenini oluşturmaktadır.

Zengin krom, nikel, bakır gibi metallerin yansıra ve kireçtaşı 
ve mermer gibi metal olmayan kaynaklara sahip Arnavutluk’ta 
madencilik sektörünün uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Dün-
yanın önde gelen krom üreticilerinden birisi olan Arnavut-
luk’un 36,9 milyon ton krom rezervi bulunduğu tahmin edil-
mektedir. Ülkede 250 adet lisanslı krom madeni bulunurken 
kaçak işletilen madenler ülkenin en büyük sorunları arasında 
bulunmaktadır. Krom madenleri kuzey doğuda Tropoja ve Ku-

kes bölgesi, orta bölümlerde Bulqi-
za ve Lura bölgesi, güney doğuda 
ise Shebeik-Pogradec bölgesinde 
yoğunlaşmıştır. Krom madenciliği 
aynı zamanda madencilik sektö-
ründeki istihdamın da büyük bir 
bölümünden sorumlu durumdadır. 
Ülkenin madencilik sektörünün 
toplam istihdamı yaklaşık 4.300 kişi 
olarak kayıtlara geçerken bunun 
%69’u krom madenciliği tarafından 
sağlanmaktadır. Ülkenin 2018 yılın-
da gerçekleştirdiği krom üretimi ise 
120.800 tondur.

Ülkedeki bakır rezervlerinin düşük 
tenörlü ve derinde bulunması ne-
deni ile bakır madenciliği çok ge-
lişmemiştir buna rağmen Mirdita 
bölgesinde bulunan Spaçi ve Per-

Kaynak: AlbchromeKaynak: Albchrome

...

106



...



www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2020

latti sahaları ve Korça’da bulunan Rehova sahalarında %1,79 
tenörlü yaklaşık 6,7 milyon ton bakır rezervi bulunmaktadır. 
Ülkenin 2018 yılı bakır üretimi ise 236.459 ton olarak kayıtlara 
geçmiştir.

Ülkede en geniş maden rezervleri ferro-nikel ve nikel-silikat 
rezervleridir. Arnavutluk’un Librazhd, Prrenjas, Bilishti, Has-Ku-
kes-Lure bölgeleri başta olmak üzere toplam 364 milyon ton-
luk rezerve sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede 5 farklı 
bölgede faaliyet gösteren 26 adet işletme bulunmaktadır. Ar-
navutluk’un 2018 yılındaki nikel-demir üretimi ise 385.710 ton 
olarak gerçekleşmiştir.

Tarihsel açıdan bakıldığında, Arnavutluk madencilik en-
düstrisinin gelişimi üç aşamada değerlendirilmektedir. 2. 
Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan dönemi kapsayan ilk 
aşamada yaşanan en önemli iki gelişme 1922 yılında Bal-
kanlar'da türünün ilk örneği olan Arnavutluk'un ilk jeoloji 
haritasının hazırlanması ve 1929 yılında Arnavutluk'taki 
maden kaynaklarının araştırılması ve/veya sömürülmesi-
ne giden yolu açan Arnavut Krallığı'nın ilk Maden Kanunu 
onaylanmasıdır.

1944-1994 yıllarını kapsayan ikinci aşama kamu iktisadi teşeb-
büslerinde madencilik faaliyetinin organize edildiği dönemi 
işaret etmektedir. Bu dönemde madencilik ürünleri Arnavut-
luk’un en önemli ihraç ürünleri arasında yer alırken işletmeler 
devlet tarafından yürütülmüştür. Krom, bakır ve nikel kaynak-
ları bakımından zengin olduğu bilinen ülke bu dönemde dün-
yanın en büyük üçüncü krom üreticisi haline gelmiştir.

1994 yılından günümüze kadar olan 
üçüncü aşama ise ekonomik olarak 
merkezileştirilmiş bir operasyon tü-
ründen serbest piyasaya dinamikle-
rine dayalı bir anlayışa geçişin sağ-
landığı dönemi içermektedir. Aynı 
zamanda 1994 yılı serbest piyasa 
kuralları gözetilerek hazırlanan Arna-
vutluk Maden Yasası’nın onaylandığı 
tarih olarak bilinmektedir. Madencili-
ği geliştirmek adına atılan birçok adı-
ma rağmen 1990-1991 ve 1997-1998 
yılları arasında ülkede yaşanan kaos 
ortamı nedeniyle maden işletmeleri-
nin çoğu faaliyetlerine son vermiş ve 
ülkenin madencilik endüstrisi büyük 
yara almıştır. 

1994 yılındaki maden kanunu ile ma-
den arama çıkarma ve işleme faaliyet-
leri özel sektöre açılmış bu tarihten 
sonra çok sayıda küçük, orta ve büyük 
işletme madencilik faaliyetlerine baş-
lamıştır. 2005 yılından itibaren dünya 
piyasalarında maden fiyatlarının art-

masına bağlı olarak başta Çin merkezli firmalar olmak üzere 
çok sayıda yabancı firma, maden üretme ve işleme imtiyazları 
alarak üretim faaliyetlerine başlamıştır. Günümüzde ülkede-
ki madencilik sektörü halihazırda 15 Temmuz 2010 tarihli ve 
10304 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde yü-
rütülmektedir.

Ülkede madencilik faaliyetleri konusunda yetkili kamu kuru-
luşları arasında maden stratejilerinin ve madencilik kanunun 
düzenlenmesinden, maden ruhsatlarının yayınlanması, ma-
den ruhsatları için ihale düzenlenmesi ve kazananların duyu-
rulması, maden arama ve üretim izinlerinin onaylanmasından 
sorumlu olan Arnavutluk Enerji ve Endüstri Bakanlığı (Ministry 
of Energy and Industry), maden üretim izinleri için şartların 
uygunluğunu inceleyen, ilgili yasa ve düzenlemeler ışığında 
ilgili izinler için gerekli şartların yerine getirmesini denetleyen 
Ulusal Doğal Kaynaklar Ajansı (The National Agency of Natural 
Resources), maden keşif ve arama ruhsatları için gerekliliklerin 
karşılanmasını inceleyen ve ilgili kanun ve yönetmelikler ışığın-
da denetlemeleri gerçekleştiren  Arnavutluk Jeolojik Hizmetler 
(The Albanian Geological Service) ve maden ruhsat başvurula-
rını ve inceleyen ve onaylayan yetkili merci olan Ulusal Ruhsat 
Merkezi (The National Licensing Centre), maden ruhsat sahiple-
rinin maden kanununda yer alan gereklilikleri yerine getirmesi-
ni denetleyen ve iş sağlığı ve güvenliği konularında denetimleri 
gerçekleştiren Maden İnceleme ve Kurtarma Departmanı (The 
Mines Inspection and Rescue Department) bulunmaktadır.

Ülkedeki ruhsat uygulamalarında maden keşif ve arama ruh-
satları tek bir ruhsat kapsamında bulunmaktadır. Bu ruhsat; 
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metalik, metal dışı, kömür, bitüm ve radyoaktif mineraller için 
3 yıllık sürelerle verilirken talep halinde bir yıllık ek süre sağla-
nabilmektedir. İnşaat sektöründe kullanılan materyallerin ara-
ma faaliyetleri için ise bu ruhsat bir yıllık verilir ve talep halinde 
1 yıllık uzatma sağlanır.

Maden üretimi için ise maden üretim ruhsatı verilmektedir. 25 
yıllık olarak verilen bu ruhsat türü 10 yılık süreler ile uzatılabil-
mektedir. Eğer gerçekleştirilecek üretimin ülkeye sosyal veya 
ekonomik faydaları olduğuna kanaat getirilirse ruhsat süresi 
99 yıl olabilir. Bu durumda ilgili bakanlık ve ruhsat sahibi ara-
sında uygun şartlara sahip bir anlaşma imzalanır. Bu ruhsatın 
geçerli olması için Arnavutluk Parlamentosu’nun onayı gerek-
mektedir.

Arnavutluk maden kanuna göre 4 grup mineral için ruhsat 
düzenlenmektedir. Bu gruplar: a grubu; metalik, metal dışı, 
kömür ve bitüm, b grubu; inşaatlarda kullanılan malzemeler, c 
grubu; değerli ve yarı değerli mineraller, d grubu ise radyoaktif 
mineraller olacak şekilde sınıflandırılmaktadır. İlk üç grup mi-
neral için maden keşif ve arama ruhsatı ve maden arama ruh-
satı bazı durumlarda ise her ikisi ayrı ayrı olarak düzenlenirken 
değerli ve yarı değerli mineraller için iki ruhsatı da kapsayan 
maden keşif arama ve üretim ruhsatı düzenlenmektedir. 

Tüm ruhsatlar bakanlık onayına tabi iken radyo aktif mineraller 
için geçerli ruhsat, bakanlar kurulu olayına ihtiyaç duyulmakta-
dır.  İnşaat işlerinde kullanılacak mineralleri içeren üretim faali-
yetleri tarım alanları sınırları içerisinde bulunması durumunda 
onay verilmeyebilir. Aynı şekilde tüm ruhsatların transferi için 
bakanlık onayı şarttır. İstisnai olarak ihale yoluyla alınan ruh-
satlar ve parlamento onayı ile imzalanan anlaşmalara tabi ruh-
satların transferi mümkün değildir. Faaliyet gösterecek ruhsat 
sahibinin, içeriği gerçekleştirilecek faaliyete göre değişen çev-
re izni alması gerekmektedir.

Ruhsatların iptalinde ise dikkat edilen şartlar şu şekilde sıra-
lanmaktadır. Başvuru veya faaliyet süresi boyunca verilen bil-
gilerin hatalı olması, farklı bir ruhsat ile çakışan alanların söz 
konusu olması, ruhsatta belirtilen süreler içerisinde madencilik 
faaliyetlerine başlanmaması, yetkili mercilere bilgi vermeden 
bir yıllık süre ile faaliyetlerin gecikmesi ya da durdurulması, 
rödovans ücretinin ödenmemesi, maden üretiminde zararlı 
uygulamalar kullanılması, bunlardan birkaçı olarak dikkat çek-
mektedir.

Bunların yanında yetkili merciler tarafından belirlenen ma-
den rehabilitasyon planı, minimum çalışma planı gibi yetkili 
merciler tarafından belirlenen şartların mazeretsiz bir şekilde 
karşılanmaması gibi çeşitli sebepler nedeni ile de ruhsat iptal 
edilebilmektedir. 

Türkiye ve Arnavutluk arasında arasındaki ticari ilişkiler 22 
Aralık 2006 tarihinde Tiran’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaş-
ması çerçevesinde yürütülmektedir. Anlaşmanın onaylandığı-

na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 12 Mart 2008 tarih ve 26814 
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 1 Mayıs 2008 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bölgesel ve uluslararası konulara yaklaşımlarımızın büyük öl-
çüde örtüştüğü Arnavutluk, ülkemizi" stratejik ortak" olarak 
algılamakta ve ili ülke arasında sık sık karşılıklı üst düzey ziya-
retler gerçekleştirilmektedir.

2019 yılında ülkemiz Arnavutluk’a yaklaşık 487 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirirken ithalatı ise yaklaşık 22 milyon dolar 
seviyesinde kalmıştır. Arnavutluk’a ihracatımızda başlıca ürün 
grupları tekstil ürünleri, demir, çelik ve alüminyum, elektrikli 
makine ve cihazlar, inşaat ve maden makineleri şeklindedir. 
İthal ettiğimiz ürünler arasında ise hayvansal ve bitkisel ham-
maddeler, demir dışı metaller ve metal cevherleri ile enerji üre-
ten makine ve cihazlar gibi ürünler bulunmaktadır. 

Ayrıca ülkemiz TİKA aracılığı ile Arnavutluk’a yatırımlarını sür-
dürmektedir.

Kaynaklar

1. instat.gov.al/

2. World Bank

3. International Monetary Fund

4. The observatory of economic complexity

5. World Trade Organization

6. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

7. Arnavutluk Pazar Bilgileri, Ticaret Bakanlığı, 2020

8. T.C Dışişleri Bakanlığı

9. Türkiye İstatistlik Kurumu

10. tradingeconomics.com/

11. .moment-expo.com/tr/dergiler/119/ulkelerden

12. International Comparative Legal Guide to Mining Law 2016

Kaynak: AlbchromeKaynak: Albchrome
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

www.mmkahraman.com

Değişim Kültürü ve Teknoloji

Dünya tarihinde teknolojinin ha-
yata bu kadar müdahil olduğu bir 
dönem olmadı. Bugün hayatımızın 
neredeyse her aşaması bir şekilde 

teknolojiyle iletişim içinde. Geçmiş bin yılda üretilmiş veri 
miktarını bugün birkaç saat içinde üretecek kadar fazla insa-
na, cihaza, sensöre ve teknolojiye sahibiz. Teknoloji ve ileti-
şim konusunda birkaç yılda yaşanan değişim dönüşüm bile 
inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Örneğin teknoloji ve bili-
şimde dünyanın en büyük firmaları bile 90’lı yılların sonlarıyla 
2000’li yılların başlarında kuruldular. Ancak bu süre insanlık 
tarihi açısından çok kısa olsa da etki kapasitesi ve dönüşüm 
açısından çok uzun bir süre olduğu aşikâr. Örneğin sosyal 
medyada ilk elli milyon kullanıcıya ulaşma süresi yıllar yerine 
artık günler alabiliyor. Bunun sebebi küreselleşme sonucu ar-
tan internet kullanıcı sayısı, dünyanın artık birbirine tamamıy-
la bağlı hale gelmiş olması ve iletişimin hızı. Çok basit başka 
bir örnek olarak; mektup gönderilerinin aylar veya haftalar 
aldığını hatırlayan birçok insan halen aramızdayken bugün 
bir e-mektubun ulaşması saniyeler bile sürmüyor. Teknoloji 
trendlerini takip etmek bile bugün için başlı başına bir sek-
töre dönüşmüş durumda. Çünkü trendler artık o kadar hızla 
değişiyor ki bunları takip edebilmek için gerçekten zaman 
ayırmanız gerekiyor. İnternet üzerinden yayın, 4G, HTML5, 3D 
baskı, büyük veri, giyilebilir teknolojiler, bulut teknolojisi, sa-
nal gerçeklik, nesnelerin interneti, otonom araçlar, blokzincir, 
İHA, makine öğrenmesi, derin öğrenme, kuantum bilgisayarı, 
bioçipler, akıllı evler, kripto paralar, 5G, yapay zeka, kripto pa-
ralar, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojiler sadece son on yılda 
öne çıkan bazı yenilikler. 

Teknolojinin yaygınlaşması çoğu zaman maliyetlerin düşme-
sini de beraberinde getiriyor. Örneğin yaklaşık 25 sene önce 
Türkiye’de kullanılan ilk cep telefonlarının satın alınmasının ve 
aylık faturalarının bedeli bugünküyle kıyaslandığında olduk-
ça yüksek idi. Bunun sebebi olarak sektöre giren onlarca yeni 
mobil cihaz üreticisiyle birlikte rekabetin artması gösterilirken 
bunun sonucunda cihazların hem kalitesinin artması ve hem 
de maliyetlerinin düşmesi sebep olarak verilebilir. Yine aynı şe-
kilde 80’li yıllarda 1GB’lık veriyi depolama maliyeti 100 bin ABD 
dolarından daha fazlayken, bugün aynı miktarda veriyi 2-3 
ABD cent karşılığında depolamak mümkün. Benzer örnekler 
güneş enerji panelleri, elektrikli araçlar, insansız hava araçları 
gibi farklı birçok yeni teknoloji için vermek mümkün. 

Ancak burada üzerinde durulması gereken asıl nokta; bu tek-
nolojilerin endüstrileri ne kadar dönüştürdüğü. Bugün bilişim 
teknolojileri, finans, online alışveriş, sigorta gibi birçok sektör 
bu teknolojiler sebebiyle büyük dönüşümler geçirdiler. Sigorta 
şirketleri ileri teknolojileri kullanarak sigorta ettikleri hakkında 
daha fazla veri toplayarak çok daha başarılı tahminler yaptılar 
ve bugün riskleri minimum hatayla hesaplayabiliyorlar. Finans 
sektörü bugün neredeyse bütün işlemlerini internet/mobil/
telefon gibi teknolojilerle yapabilecek alt yapıya sahip. Dijital 
ayak izlerini kullanan online bir platform, müşterisinin ne tür 
ürünlerden hoşlanacağını çok yüksek doğrulukla tahmin edip, 
buna göre ürün önermelerini yapabiliyor. Bu dönüşümün so-
nucunda geleneksel işleyişe sahip perakende firmaları, Ama-
zon, AliBaba veya Ebay gibi online ticaret platformları karşı-
sında her geçen gün daha geriye düşüyorlar. Hem fiyat hem 
de kalite konusunda dijital rakiplerine yenilmekteler ve reka-  
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bet edebilmeleri de neredeyse olanaksız hale gelmekte. Yıkıcı 
teknolojiler, belli yönleriyle sektörleri yeniden tasarlamakta ve 
küresel pandemi sebebiyle ilerleyen dönemde ağırlıklarını da 
arttıracak gibiler. 

Maden teknolojileri de bu değişim ve dönüşümden elbette et-
kileniyor. Bugün maden makineleri, çalışanları ve sistemleri hiç 
olmadığı kadar birbiriyle iletişim halinde. Maden ekipmanları 
onlarca sensörle takip ediliyor, gerçek zamanlı olarak operatör-
lerin gözlemlemeleri mümkün kılınıyor ve daha doğru kararlar 
verilebilmesi için yeni birçok teknolojiden yardım alınıyor. Bu 
teknolojilerin bazıları üretim zincirinde insan faktörünü orta-
dan kaldırarak başarı sağlarken, bir diğer kısmı ise karar meka-
nizmalarına yardım ederek başarı sağlamayı hedefliyor. Maden 
sektörü son on yılda her ne kadar insan faktörünü azaltmaya 
yönelik ciddi adımlar atmaya başladıysa da daha çok hibrit bir 
şekilde işleyişini sürdürüyor. İnsan faktörü halen maden üre-
tim zincirinde oldukça önemli ve bir süre daha bu önemini ko-
rumayı sürdürecek gibi… Yeni teknolojilere adaptasyon konu-
sunda diğer sektörlerle maden sektörü kıyaslandığı zaman bu 
sektörün biraz daha geleneksel ve değişime oldukça dirençli 
bir sektör olduğunu görüyoruz. Bunun bir sebebi yöneticile-
rin ve çalışanların yaş ortalamalarının ortalamanın üstünde 
olması ilk akla gelen sebepler arasında olsa da asıl sebeplerin 
bu sektörün kendi kültürü ve iç dinamikleriyle ilgili olduğunu 
düşünüyorum. Maden sektörü diğer birçok sektöre göre emni-
yet açısından zorlu koşullara sahip olması sebebiyle işleyişlere 
yenilikler katmak bazı zamanlarda risk olarak algılanabiliyor. 
Bunun sonucunda işleyişin güvenli bir şekilde sürüyor olması 
öncelikler skalasında en büyük öncelik olarak algılanabiliyor. 
Nihayetinde yenilikler yerine mevcut işleyişin sürdürülmesi 
tercih edilmiş oluyor. 

Bir diğer sıkıntılı nokta ise sektörün inovasyonu içselleştirme-
miş olması. Bugün küresel boyuttaki maden firmaları dışında 
birçok maden firmasının “operasyonel mükemmellik” veya 
“sürekli gelişim” gibi departmanlarının bulunmadığını görü-
yoruz. Bu durum aslında bir eksiklikten çok bir tercih. İşleyişin 
bir şekilde sürmesi daha verimli sürdürülmesine tercih edildi-
ği için bu alanlarda istihdam sağlanmıyor. Bunun neticesinde 
kritik performans göstergelerinin diğer sektörlerle kıyaslan-
ması durumunda sektörün gerçek anlamda geride kaldığını 
söylemek mümkün. Maden işletmelerinin bir diğer handikapı 
ise verilerle olan kopukluk. Birçok maden işletmesinde veri-
ler bir şekilde toplanıyor, kaydediliyor, raporlanıyor. Ancak 
bu veriler karar vermek için kullanılmıyor. Aslında en büyük 
sıkıntının olduğu kısım burası. Veriler yerine ikame bilgilerle 
kararlar veriliyor. Toplanan bunca veriye ve ileri teknolojilere 
rağmen yakın zamanda birçok baraj kazası yaşandı. Benzer 
şekilde elde bu kadar çok İSG verisi olmasına rağmen kayıp 
zamanlı kazalar ve ölümler halen yaşanmaya devam ediyor. 
Bu sektörün kültürel olarak ne kadar rijit olduğunu gösteren 
göstergelerden. 

Son olarak; sektördeki firmaların yanı sıra akademisyenlere de 
bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünyada 
mevcut onlarca bölüm ve binlerce akademisyenin sektöre ve 
öğrencilerine inovasyon konusunda katkılarının gerçekten çok 
az olduğu da bir gerçek. Derslerde anlatılanlar ve araştırma ko-
nusu olarak üzerinde çalışılanlar onlarca yıldır hiç değişmemiş. 
Kendini ısrarla tekrar eden bir camianın ve yetiştirdikleri öğ-
rencilerin sektöre ne gibi katkıda bulunacakları tam bir muam-
ma. En basit anlamda; onlarca yıldır aynı ders programlarıyla 
mühendisleri yetiştirmeye gayret eden bir öğrenim sisteminde 
yer alan paydaşların oturup bir özeleştiri yapmaları gerekmek-

te. Dünyanın, teknolojilerin, 
üretim yöntemlerinin, çalışan 
davranışlarının ve öncelikleri-
nin bu kadar hızlı bir şekilde 
değiştiği bir çağda üniversi-
telerin ve akademisyenlerinin 
daha güncel ve sektörde kar-
şılığı olan konulara yoğun-
laşmaları hem sektörün hem 
de bu alanda ilerleyecek öğ-
rencilerin faydasına olacaktır. 
Sektörün gelecekte önemi 
elbette ki yadsınamaz. Ancak 
sektördeki farklı paydaşların 
varlıklarını sürdürebilmeleri 
için değişime ve dönüşüme 
adaptasyon göstermeleri 
kritik öneme sahip. Maden 
sektörünün paydaşlarının 
bu noktada gitmesi gereken 
uzun bir yol var. Değişim kül-
türü olmadan inovasyon yap-
mak oldukça zor.
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Maden ihaleleri konusunda ba-
sında çıkan haberlerde, ihale 
edilecek alanlarla birlikte orman 

alanlarını yok edecek şekilde maden arama ruhsatı verileceği 
bilgisi yer almıştır.

Bilindiği üzere maden ruhsatları 5 grupta verilmektedir. Grup-
ları ayrı olan ruhsatların üst üste verilmesi Maden Yasası’na 
uygundur.

I. Grup (a) bendi madenler 10-20 hektar
I. Grup (b) bendi madenler 50 hektar
II. Grup madenler 100 hektar
III. Grup madenler 500 hektar
IV. Grup madenler 2.000 hektar
V. Grup madenler ise 1.000 hektarı geçmeyecek şekilde ruh-
satlandırılır.

IV. Grup bir madenin üzerine; I. Grup, II. Grup, III. Grup, V. Grup 
maden ruhsatları verilebilir. Bu gruplardan I. Grubu 20 hektar 
olarak alırsak IV. Grup haricindeki bu ruhsatların toplam alanı, 
1.670 hektar olacaktır. Kısaca IV. Grup bir ruhsatın içerisinde bu 
ruhsatlar yer alabilir ve 2.000 hektarı geçmez. Bunlar ayrı ayrı 
toplandığında ise alan 3.670 hektara ulaşacaktır.

Bu ruhsatların Yasa’nın zorunlu kıldığı izinleri alarak madenci-
lik faaliyeti yapabilecekleri alanları hesapladığımızda, çalışma 
alanı daha da daralacaktır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün yapıla gelen uy-
gulamalarında “işletme izin” alanları genelde 10 hektarla sı-
nırlandırılmaktadır. İşletme izinleri üst üste verilemeyeceğine 
göre, beş grup ruhsatın toplam işletme izin alanı 60-100 hektar 

MADEN HUKUKU

Maden İhaleleri

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

arasındadır. Görüleceği üzere işletme izin alanları toplamı tüm 
ruhsat gruplarının en yüksek alan sınırlaması esas alındığında 
1/40 oranındadır.

İhale edilen ruhsatların tamamının işletme ruhsatı alıp alama-
yacağı, Yasa’nın zorunlu kıldığı izinleri alıp, İşletme izni edinip 
edinemeyecekleri, bu ruhsatlar içerisinde yer altı işletmesi olup 
olmadığı, ihale edilen ruhsatların ne kadarının ormanlık alana 
isabet ettiği araştırılmadan bu ruhsatların tamamının ormanlık 
alanları tahrip ettiğinden söz etmek olanaksızdır. Yine orman 
izinleri çok yüksek bedelli olduğundan ruhsatın işletme izin 
alanından orman izinlerinin çok daha küçük olduğunu gözden 
uzak tutmamak gerekmektedir.

3213 sayılı Yasa’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 1. 
fıkrasında; yeni ruhsat verilmesinde kısıtlanabilecek alanlar ko-
nusu açıklanmış, 2. fıkrasında korunması gereken alanların ge-
nel müdürlüğe bildirilmesi istenmiş, üçüncü fıkrasında ise ko-
runması gereken alanlarda korunmayı isteyen kurumun uygun 
görüşüyle madencilik faaliyeti yapılabileceği öngörülmüştür.

Madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilmeyecek alanların 
genel müdürlüğe, gerekçesiyle birlikte sunulması halinde kısıt-
lama yapılabileceği de açıktır. Tüm bunlar gözetilmeden gelişi-
güzel açıklamalar yapılması sektöre büyük zarar vermektedir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün maden ihalelerini 
nasıl yapması gerektiği konusunda bu köşede defalarca yazı 
kaleme alınmıştır.

Öncelikle ihaleye konu olacak sahanın tespitinin idare tarafın-
dan yapılması, bu tespitte; İhale yapılacak alandaki görünür, 
muhtemel, mümkün rezerv durumunun, ihaleye konu saha 
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işletme ruhsatından düşmüş ise işletme projesi ile birlikte de-
ğerlendirilerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan rezerv durumunun belirlenmesi, ruhsat alanında alınması 
gereken zorunlu izinlerin idare tarafından alınarak, sonrasında 
ihale yapılması önerimizdir.

Böylelikle ihale bedellerinin çok yüksek olacağı da kuşkusuz-
dur. Bu tespitleri yapmaya anılan genel müdürlüğün perso-
neli yeterlidir. Yetişemeyeceği yerde yardım isteyeceği birçok 
kamu kurumu da bulunmaktadır. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ihale ya da başvuru 
sonucu ruhsat düzenlemektedir. Verilen bu ruhsatlar sadece 
aynı grup madenin alınan ruhsat üzerine verilmemesini sağla-
makta, madencilik faaliyeti için yeterli olmamaktadır.

Zorunlu izinler konusunda maden ruhsat sahibi yapayalnız bıra-
kılmaktadır. Özellikle orman izinlerinde büyük sıkıntılar yaşandığı 
bir gerçektir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, 
03.03.2014 günlü 2014/1 sayılı Genelge ile maden ruhsatlarına 
orman izni verilmemiş, konu yargıya intikal ettiğinde söz konu-
su Genelge maddeleri karar gerekçeleri yapılarak davalar red-
dedilmiştir. Sözü edilen Genelge, gerek Orman Yasası gerekse 
Maden Yasası’na açıkça aykırı hükümler taşımaktaydı. 2014/1 
sayılı Genelge yüzünden zorunlu izinleri alamayan onlarca işlet-
me ruhsatı iptal edilmekten kurtulamamıştır. Neyse ki, Danıştay 
10. Dairesinin, 06.11.2019 gün E:2014/3600, K:2019/7507 ve aynı 
günlü E:2015/1148, K:2019/7505 sayılı kararlarıyla söz konusu 
Genelge’nin birçok maddesi iptal edilmiştir.

Son günlerde kamuoyunda ormanlık alanların geri dönülmez 
şekilde tahrip edildiği ve bu işlemin genelde maden ruhsatla-
rıyla yapıldığı konusunda yaygın söylenti olması, orman izni 
alabilecek ruhsat sahalarını da olumsuz etkilemiştir.

Gerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce gerekse ko-
nuyla ilgilenen sivil toplum örgütlerince maden ruhsatlarının 
orman alanlarının ne kadarlık bölümünde madencilik faaliyeti 
yapıldığının açıklanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlan-
malıdır.

Taşocakları Nizamnamesi’nden alınan ruhsatla İstanbul ilinde 
faaliyette bulunan II-a Grubu bir ruhsatta, işletme izni içerisin-
de 181.079,00 m2 ve 248.039,10 m2 olmak üzere iki orman izni 
istenmektedir. Bu izinler daha önce alınan izinlerin küçültül-
müş alanlarını içermektedir.

181.079,00 m2’lik alana ruhsat temdidi sonucu istenen orman 
izni bir yıl süreli verilmiş, açılan davada, işletme ruhsatının 
2043 yılına kadar uzatıldığı, bu nedenle ruhsat süresi dikkate 
alınarak izin verilmesi gerekçesiyle orman izni süresi mahke-
mece 2043 yılına kadar uzatılmıştır.

Aynı ruhsatın, 248.039,10 m2’lik kısmına yine bir yıl süreli orman 
izni verilmiş, bu iznin ruhsat süresi dikkate alınarak verilmesinin 

gerektiği yönünde açılan davada mahkeme keşif ve bilirkişi in-
celemesine gitmiştir. Keşif ve bilirkişi incelemesinde konu tüm 
detaylarıyla açıklanmış, aynı sahayla ilgili diğer parça hakkında 
kısa süreli izin verilemeyeceği yönünde mahkeme kararı oldu-
ğu ve dava konusu olan bu parça için de yeni bir izin istenme-
yip, daha önce verilen iznin uzatılmasının ruhsat süresi dikkate 
alınmayıp kısa süreli tutulduğu ve bu nedenle görülmekte olan 
davanın açıldığı, bilirkişilere açıklanmıştır. Buna rağmen bilir-
kişilerce; verilecek iznin olumsuz etkileri olabilir, izin verilmesi 
sakıncalı olabilir, orman alanının fazla etkilenmesi muhtemeldir 
gibi ifadelerle izin verilmemesi gerektiği rapor edilmiştir.

Oysa izin başvuru sahasının daha önceden madencilik faaliyeti 
sürdürülen bir alan olduğu, izin istenen alanda kesilecek tek 
ağaç bulunmadığı, ruhsat sahasının çalışma alanının dışında 
bulunan alanın Orman Muhafaza Ormanı olarak tanımlandığı 
ve bu alana verilecek iznin Bakanlar Kurulu’nca verilebileceği, 
mahkemeye ve bilirkişilere izah ve ifade edilmesine rağmen 
izin verilmemesi yönünde rapor düzenlenmesi maden ruhsat 
sahibinin ne denli uğraş verdiği konusuna çarpıcı bir örnektir. 
Ayrıca verilmeyen bir izin olmayıp, kısa süreli bir izin verildiği 
de bellidir. Buna rağmen bilirkişiler durumdan vazife çıkarıp, 
orman izni verilmemesini rapor edebilmişler ve mahkeme da-
vanın reddine hükmetmiştir. 

Sadece orman değil ÇED sürecinde de aynı sorunlar yaşan-
maktadır. ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan ruhsat sahibi 
ÇED Olumlu kararı almış, ÇED Olumlu kararının iptali için açılan 
davada, yerel mahkeme sadece ÇED Olumlu kararını iptal ede-
ceği yerde ÇED Olumlu kararı ile maden ruhsatının da iptaline 
karar vermiştir. Oysa ruhsat sahibinin ÇED Gerekli Değildir ka-
rarı yürürlüktedir. Zorunlu izinlerin eksik olması ya da alınan 
izinlerden birinin iptali işletme iznini sakatlarken, işletme ruh-
satı bundan etkilenmez. Ne yazık ki, buna itibar edilmemekte, 
ruhsatı veren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü de işlet-
me iznini iptal edeceği yerde mahkeme kararını uyguluyorum 
gerekçesiyle işletme ruhsatını da iptal etmektedir.

Mülkiyet izni kapsamında mera izinlerinde de sorunlar olduğu 
bilinmektedir. 4342 sayılı Mera Yasası’nın 5178 sayılı Yasa ile 
değişik 14’üncü maddesinde; tahsis amacı değiştirilmedikçe 
mera, yaylak ve kışlaktan bu Yasa’da gösterilenden başka şe-
kilde yararlanılamayacağı, ancak, bu Yasada veya daha önceki 
yasalara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan 
veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzerine, 3213 
sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine 
göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve 
petrol faaliyeti için zaruri olan…

Aynı maddenin 5751 sayılı Yasa’yla değişik 4. fıkrasında; Durum 
ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda birinci 
fıkranın (a), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hariç, tahsis amacı deği-
şikliği yapılamayacağı, bu Yasa kapsamında, 3213 sayılı Ma-
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den Yasası ve 6326 sayılı 
Petrol Yasası hükümlerine 
göre arama ve işletme fa-
aliyetlerinin yürütülmesi 
ile ilgili usul ve esasların 
Bakanlıkça çıkartılacak bir 
yönetmelikle düzenlene-
ceği, harman yeri, pana-
yır, sıvat ve eyrek yerleri 
gibi kamu orta mallarının 
tahsis amacı değişikliğin-
de de bu madde hüküm-
lerinin uygulanacağı, ku-
ral altına alınmıştır. 

Durum ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera alanlarında bile mera 
tahsis amacı değişikliği Yasa metninde yer alırken, VI. ve VII. sı-
nıf arazi alanlarında bile valiliklerce mera izni verilmemektedir. 
Tahsis amacı değişikliği ile mera alanlarında konut gibi kalıcı 
tesisler değil madencilik faaliyeti yapılmaktadır. Ayrıca mera 
alanları konusunda köy, çiftçi, hane reislerine görüş sorulmak-
tadır ve bu güne kadar hiçbir çiftçi, hane reisinin olumlu görüş 
verdiği görülmemiştir.

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu’nun, 08.02.2002 gün 
E:2001/838, K:2002/134 sayılı kararında; “..Maden Kanunu, ma-
denlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ile 
ilgili usul ve esasları belirleyen özel bir kanun olup; aranması, 
işletilme hakkı Devlete ait olan ve belirli bir süre için özel kanu-
nun açık iznine bağlı olarak gerçek ve tüzel kişilere devredile-
bilecek madenlerin, kanunda öngörülen usul ve esaslara göre 
Devletin gözetim ve denetimi altında işletilmesi Anayasal bir 
haktır. Anayasa emrine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerin 
uyması gereken bütün kurallar ve bu kurallara uyulmaması ha-
linde uygulanacak yaptırımlar Maden Kanunu ile düzenlenmiş-
tir.” denilmiştir. 

Yüksek Mahkeme, madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak 
sahibi olunması esaslarının Maden Yasası’nda düzenleme konu-
su edildiğini, bu durumun anayasal bir hak olduğunu, kurallara 
uyulmaması halinde de yaptırımın yine Maden Yasası hükümle-
rinde aranması gerektiğini, çok özlü bir şekilde ifade etmiştir. 

Oysa Maden Yasası’nda zorunlu izinler konusunda ruhsat sahi-
bini rahatlatıcı hiçbir düzenleme yoktur. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 7’nci 
maddesi 7. fıkrasında; “Madencilik faaliyeti yapılan alanların, 
izne tabi alan olmaları halinde, ilgili olduğu kanun hükümle-
rine göre gerekli izinlerin alınması zorunludur. Ancak, genel 
müdürlükçe işletme ruhsatı verildikten sonra, işletme ruhsat 
alanının diğer kanunlara göre izne tabi alan haline gelmesi 
durumunda ilgili kanunların öngördüğü yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesi suretiyle kazanılmış haklar korunarak faaliyet-
ler sürdürülür. Diğer kanunlara göre izne tabi alanlar, genel 
müdürlüğün görüşü alınarak belirlenir.” kuralı bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan kuralın kazanılmış hakları koruduğundan 
söz edilemez. İşletme ruhsat alanının işletme ruhsatı verildik-
ten sonra ormanlık alan ya da mera alanı olması halinde, ruh-
sat sahibi orman idaresinden izin veya valilikten mera tahsisi 
istemek zorundadır. Ormanlık alanla ile ilgili Yasa 6831, mera 
ile ilgili olan ise 4342 sayılı Yasa’dır. İlgili yasaların öngördüğü 
yükümlülükler yerine getirileceği (izin alma yükümlülüğü) için 
kazanılmış bir hak bulunmamaktadır. Burada kazanılan hak sa-
dece Maden Yasası uyarınca ruhsat yürürlüğünden kaynakla-
nan mali yükümlülüklerdir. 

Bu yüzden zorunlu izinleri alınmış ruhsatların ihalesinin yapıl-
ması maden ruhsat sahiplerini rahatlatacak, madencilik faali-
yetleri güven altına alınacak izinler konusunda yaşanan olum-
suzluklar ve bunun sonucu oluşan yargılama süreçlerinin de 
önüne geçilmiş olacaktır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

Ekim.20 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.602

Ekim.20 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.090

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

Ekim.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

8.Ekim.20 Altın 1890,00 23,89 1525,50 USD/tr. oz

8.Ekim.20 Gümüş 23,93 33,09 17,98 USD/tr. oz

8.Ekim.20 Platinyum 861,00 -10,68 964,00 USD/tr. oz

8.Ekim.20 Rodyum 12400,00 122,22 5580,00 USD/tr. oz

8.Ekim.20 Palladyum 2279,00 18,51 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

8.Ekim.20 Alüminyum 1745,50 -3,00 1799,50 USD/ton

8.Ekim.20 Bakır 6525,00 6,00 6155,50 USD/ton

8.Ekim.20 Çinko 2357,00 2,84 2292,00 USD/ton

8.Ekim.20 Kalay 18155,00 7,90 16825,00 USD/ton

8.Ekim.20 Kurşun 1777,00 -7,57 1922,50 USD/ton

8.Ekim.20 Nikel 14570,00 4,15 13990,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2019)
Birim

M
ineral Prices

9.Ekim.20 Antimuan 5930,00 0,66 5891,00 USD/ton

9.Ekim.20 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

9.Ekim.20 İndiyum 990,00 15,79 855,00 USD/şişe

9.Ekim.20 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

9.Ekim.20 Kadmiyum 17,99 0,00 17,99 USD/lb.

9.Ekim.20 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

9.Ekim.20 Magnezyum 15000,00 15,38 1300,00 USD/ton

9.Ekim.20 Manganez 5,22 12,99 4,62 USD/kg

9.Ekim.20 Molibden 18,75 -15,20 22,11 USD/lb.

LM
E

9.Ekim.20 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

9.Ekim.20 Selenyum 18,31 9,18 16,77 USD/kg

9.Ekim.20 Tantal 151800,00 0,00 151800,00 USD/ton

9.Ekim.20 Tungsten 38,05 11,55 34,11 USD/kg

9.Ekim.20 Uranyum 32,80 33,06 24,65 USD/lb. U
XC

9.Ekim.20 Vanadyum 6,20 -3,13 6,40 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

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

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

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

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

Ekim.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

9.Ekim.20 Lantanyum Metal ≥ 99% 5045,34 0,00 5045,34 USD/ton

9.Ekim.20 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

9.Ekim.20 Seryum Metal ≥ 99% 4903,22 0,00 4903,22 USD/ton

9.Ekim.20 Seryum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

9.Ekim.20 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 92379,43 0,00 92379,43 USD/ton

9.Ekim.20
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

9.Ekim.20 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 50950,81 0,00 50950,81 USD/ton

9.Ekim.20 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 40291,64 0,00 40291,64 USD/ton

9.Ekim.20 Samaryum Metal ≥ 99.9% 15,60 0,00 15,60 USD/kg

9.Ekim.20 Europyum Oksit ≥ 99.5% 30,56 0,00 30,56 USD/kg

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

9.Ekim.20 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 22313,19 0,00 22313,19 USD/ton

9.Ekim.20 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 643,10 0,00 643,10 USD/kg

9.Ekim.20 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 485,35 0,00 485,35 USD/kg

9.Ekim.20 Disporsiyum Metal ≥ 99% 290,64 0,00 290,64 USD/kg

9.Ekim.20 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 223,13 0,00 223,13 USD/kg

9.Ekim.20 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 26,90 0,00 26,90 USD/kg

9.Ekim.20 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23094,86 0,00 23094,86 USD/ton

9.Ekim.20 İtriyum Metal ≥ 99.9% 33,40 0,00 33,40 USD/kg

9.Ekim.20 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2842,44 0,00 2842,44 USD/ton

9.Ekim.20 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3408,00 0,00 3408,00 USD/kg

9.Ekim.20 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 47,20 0,00 47,20 USD/kg

9.Ekim.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

30.Eyl.20 Lityum Metal ≥ 99% 69217,40 -18,15 84562,71 USD/ton

30.Eyl.20 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 5927,66 -26,18 8029,90 USD/ton

30.Eyl.20 Lityum Hidroksit 7216,28 -11,70 8172,03 USD/ton

30.Eyl.20 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 40352,27 8,58 37164,96 USD/ton

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

20.Ağu.20 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 200-205 USD/dmt

20.Ağu.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.

4– 7 Kasım  CNR Marble Tech , İstanbul, cnrmarbletech.com/
15 Ekim - 15 Kasım 2020  21. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Online, 
jmo.org.tr/etkinlikler/calistay/index.php?etkinlikkod=145
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/

14 –  15 Ekim  Mining Online Conferance and Workshops, Online, amm.kz/en/
15 - 16 Ekim  Mining Tech South America, Şili, miningtechsouthamerica.com/
20 - 22 Ekim  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
9 -27 Kasım  ALTA 2020 Online November, Online, altamet.com.au/confer-
ences/alta-2020/
2 – 4 Kasım  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.
com/
9 - 13 Kasım  ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php
10 - 12 Kasım  Minex Kazakistan 2020, Nur-Sultan, 2020.minexkazakhstan.
com/
11 – 13 Kasım  Discoveries 2020 Mining Conference, Meksika, discoveries-
conference.com/
19 - 20 Kasım  MiningTech Africa, G. Afrika, miningtechafrica.com/
24 - 25 Kasım  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminingan-
denergy.com/
24 - 27 Kasım  Internatıonal Mınıng And Resources Conference + Expo, 
Online, imarcmelbourne.com/
30 Kasım  Minex Eurasia, İngiltere, 2020.minexeurasia.com/
1 - 3 Aralık  Mauritanides 2020 (Mauritanian Mining), Moritanya, maurita-
nidesmr.com/
3 - 4 Aralık  Geoscience Forum 2020, Avusralya, ausimm.com/news/tasma-
nia-branch-geoscience-forum-2020/
7 - 11 Aralık  3rd Conference on Geophysics for Mineral Exploration & 
Mining, Sırbistan, eage.eventsair.com/near-surface-geoscience-2020/3rd-min-
eral-exploration-mining

24 – 27 Mart  Marble İzmir Fuarı, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
25- 28 Mart  Türkiye 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi – 
IMCET 2021, Antalya, imcet.org.tr/
25 – 28 Mart  IMCET 2021, Antalya, imcet.org.tr/
24 -28 Mayıs  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jeolojikurultayi.org/
12 -16 Temmuz Uluslararası Kil Konferansı, İstanbul, icc.aipea.org/
13- 16 Ekim  Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojiler Fuarı - Minex 
2021, İzmir, minex.izfas.com.tr/

22 - 23 Şubat  Future of Mining Australia, Avustralya, australia.fu-
ture-of-mining.com/
25 - 26 Mayıs  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminin-
gandenergy.com/ 
31 Mayıs - 1 Haziran  Future of Mining Americas, ABD, americas.
future-of-mining.com/usa2020/en/page/home
1 Haziran  Mining Investment Latin America Summit, Peru, events.
gfcmediagroup.com/mining-investment/latin-america
16 -17 Haziran  Astana Mining&Metallurgy Congress, Kazakistan, 
amm.kz/en/
20 -24 Haziran  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, www.minin-
gweek.kz
1 - 3 Temmuz  International Conference on Mining and Mineralogy 
2020, Almanya, immnetworks.com/
2 - 4  Ağustos  7th International Conference on Mining, Material, and 
Metallurgical Engineering, Çekya, mmmeconference.com/
16 - 21 Ağustos  IGC 2020 - 36th International Geological Congress, 
Hindistan,36igc.org/
4 - 7 Eylül  GEO 2020 - 14ht Middle East Geoconference and Exhibition, 
Bahreyn, geo-expo.com/
13 - 15 Eylül  MINExpo INTERNATIONAL, ABD, minexpo.com/
14 - 16 Eylül  Electra Mining Botswana 2021, Botswana, electramining.co.bw
15 - 17 Eylül  Central Asian International Mining Exhibition, Kazakistan, 
miningworld.kz/en/
15 - 18 Eylül  GEOFLUID, İtalya, geofluid.it/
15 - 18 Eylül  Mining Indonesia, Endonezya, mining-indonesia.com/
13 - 16 Ekim  The bauma CONEXPO AFRICA , G.Afrika, bcafrica.com/
26 -29 Ekim  China Coal & Mining Expo, Çin, chinaminingcoal.com/
15 - 17 Şubat  1st Greenering International Conference, Portekiz, 
greenering.eu/general-information.html

2021

2021

https://www.mining-turkey.com/
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