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Madencilik Türkiye dergisinde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan 
yazılar için yazarlara ücret ödenmez. Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, işletme, jeoloji, jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği 
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şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın organında (dergi, kitap, internet vs.) yayınlanan yazılar Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan 
yazılar, Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
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istenebilir. Bu durumda yazar ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez.
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Ulusal Hakemli Dergidir

EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr
MadenProfesyonelleri.com Yayında

Ülkemizde son yıllarda madencilik alanında artan olumsuz algı, yanlış bilinenler doğrul-
tusunda gösterilen tepkiler ve halkımızın zaman zaman kötü niyetli kişilerce yönlendirili-
yor oluşu neticesinde ekonomimizin lokomotifi olan madencilik alanında yeni projelerin 
hayata geçirilmesinde zorlanılmakta, hatta arama faaliyetlerinin bile gerçekleştirilmesi 
engellenmektedir. 

Bugün ülkemizde yoğun bilgi kirliliği ve mesnetsiz iddialar eşliğinde daha önce hiç olma-
dığı kadar çok madencilik karşıtlığı baş göstermiş durumdadır. 

Bugüne kadar sektörün tanıtımına yeterince zaman ayrılmaması, maalesef maden şirket-
lerinin çalışma alanları (metal, kömür, mermer, agrega vs) doğrultusunda sektör içinde 
zaman zaman bir araya gelinmekte zorlanılması, sektörümüz kendini yeterince ifade 
edeceği platformların bulunmaması, daima savunma halinde olup rutin dönemlerde 
bilgi akışının azaltılması, sosyal medya ve dijital platformların verimli ve yoğun şekilde 
kullanılmayışı, geçmişte yapılan iyi işlerin bile kamuoyu ile paylaşılmasından kaçınılması, 
tartışma ortamlarında referans bir kaynağa ulaşılamaması gibi pek çok etken bir araya 
geldiğinde bizi bir platform ortaya koymaya itti.

Bu yeni platformda madencilik faaliyetlerinin halka, yine bu sektörü sırtlayan Maden Pro-
fesyonelleri tarafından anlatılmasının en doğrusu olacağı kanaatine vardık. 

Bu kapsamda halkımızı bilimsel ve resmi veriler ışığında, en doğru ve sade şekilde ma-
dencilik hakkında bilgilendirmeyi amaçladığımız www.madenprofesyonelleri.com web 
sitemiz 4 Aralık 2020 Dünya Madenciler Günü’nde “Maden Hayattır” sloganıyla hayata 
geçti. Ayrıca halkımızın kolay erişimi için oluşturulan www.madencilik.org adresi de bu 
siteye açılmaktadır.

Sektör profesyonellerinin kendilerini bilimsel içeriklerle ifade edebileceği, konu hakkında 
bilgisi olmayan ya da madenciliği merak eden halkın da uygun dille ve içeriklerle bilgilen-
dirileceği, herkesin her an erişebileceği bir bilgi merkezi haline dönüşecek ve sürekli aktif 
kalacak, bir nevi sektör kütüphanesi ve bilgi merkezi görevi görecek, zaman içerisinde 
sektöre yön verecek, madencilik faaliyetlerine yönelik yaygın şekilde oluşan olumsuz al-
gının giderilmesine yardımcı olmaya çalışacak sitemiz sürekli olarak gelişecek ve dinamik 
yapıda varlığını sürdürecektir.

Sitemizde maden profesyonellerinin destekleriyle halkımızdaki olumsuz şekilde yer eden 
madencilik imajını değiştirebilmeye katkı sağlamak istiyoruz. Zaman içerisinde oluşturu-
lacak her türlü yazılı ve görsel materyal ile ülkemizde dünya standartlarında yürütülen 
madencilik faaliyetlerimizi halkımıza sunacak insanlarımızı çocuk, genç, yaşlı demeden 
düzenli şekilde bilgilendireceğiz.

Her türlü görüş, öneri ve desteğiniz için mp@madenprofesyonelleri.com adresinden 
bizlere ulaşabilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret ederek sosyal medya hesaplarımıza erişebilir ve bizi desteklemek 
için takibe alabilirsiniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Yıl İçinde 
Altın Üretimini 100 Tona Çıkaracağız Ocak 2021

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği 
ulusa sesleniş konuşmasında ülkemizin enerji ve madencilik 
alanındaki planlamalarına da değinirken altın üretiminde 100 
tonun hedeflendiğini açıkladı. Erdoğan “Altın üretimimiz geç-
tiğimiz yıl 42 ton ile en yüksek miktara ulaştı, 2,4 milyar dolarlık 
katkıda bulundu. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla kat-
ma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona 
yükseltmektir.” dedi.
Türkiye Madenciler Derneği İkinci Başkanı ve Tüprag Madencilik 
Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ise AA’ya yaptığı açıklamalarda 
2021 yılının altın üretim rakamları için perspektif çalışmalarına 
başlandığını belirterek, “Var olan altın işletmeleri ve bu yıl üretime 
başlayacak olan sahaların kapasitelerini güncelliyoruz. Kesin ve net 
rakam henüz oluşmadı ancak 2020 üretim rakamının üzerinde ola-
cağımızı şimdiden müjdeleyebiliriz.” şeklinde konuştu.
Yılmaz Türkiye’de altın madeni sektörünün 2000’li yıllarda ge-
lişmeye başladığını ve 20 yılda 382 ton altın üretildiğini hatırla-
tarak, sektörde bugün 13 bin 200 kişinin direkt ve yaklaşık 50 
bin kişinin dolaylı olarak istihdam edildiğini açıkladı. Sektörün 
devlete şu ana kadar 76 ton altın değerinde vergi ödediğini ifa-
de eden Yılmaz, Türkiye’nin her yıl madencilikte 30-35 milyar 
dolar dış ticaret açığı verdiğini ve bu açığın 25 milyar dolarının 
altından kaynakladığını kaydederek, “Normalde Türkiye’nin altın 
ithalatı 150-200 ton arasında. Bu sene 260 ton civarında ithalat 
gerçekleşti ancak 2021’de ithalat rakamlarının bu kadar fazla ola-
cağını öngörmüyorum.” dedi.
Yılmaz, sürdürülebilir kalkınmanın gereği olarak çevreci ma-
dencilik anlayışıyla sanayiye ham madde sağlandığını belirte-

rek, “Altın madenciliği yapılan bütün işletmelerde kesinlikle dünya 
standartlarının üzerinde üretim yaptığımızı iddialı olarak söyleye-
bilirim. İş güvenliği standartları açısından baktığınız zaman yerli 
veya yabancı, Türkiye’de üretim yapan altın madencilerinin tama-
mındaki iş güvenliği standardı, dünya standartlarının üzerindedir. 
Türkiye’deki madencilik sektörü çok güzel ve örnek işletmelere sa-
hip.” değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemde artan fiyatıyla da dikkat çeken altın madencili-
ğiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Maden 
Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk de dünyada bugüne 
her insanın doğumundan ölümüne kadar ham madde ihtiyacı 
olduğunu belirterek bunun ise yer kabuğundan elde edildiğini 
hatırlattı. Diğer ham maddelerin yanında altın madenciliğine 
de değinen Şentürk: “Çanakkale Kirazlı’da, Balıkesir Gedik Te-
pe’de, Yozgat Yenipazar’da maden projeleri var. Bunlar hep ileri 
aşamada, 1 veya 2 yıl içinde işletmeye açılabilecek projelerdir. Bu 
saydığım projelerin toplam büyüklükleri 20 milyar doları aşıyor.” 
dedi.
Böyle bir ekonomik büyüklüğün Türkiye’yi harekete geçireceğini 
vurgulayan Şentürk “Bütün ülkeler birbirinden ham madde almak 
zorundadır. Doğalgaz, petrol gibi ürünleri ithal etmek zorundayız. 
Bu anlamda bakıldığında ham madde sektörüne ne kadar katkı ve-
rebilirseniz, siz de ihtiyaç duyduğunuz ve mutlaka dışarıdan almak 
zorunda kaldığınız ham maddeleri onunla karşılayacaksınız. O se-
beple ham madde üretiminin kesintisiz olarak yürütülmesi gereki-
yor. Bunlar bizim ülkemizin yer altı kaynaklarıdır. Milletimizin kendi 
yer altı kaynaklarından istifade etmesi en doğal hakkıdır. Hepimize 
anamızın ak sütü gibi helaldir” şeklinde konuştu.

Baran: “Madencilik Sektörü 
Ülke Kalkınması İçin Kritik Önemdedir” Aralık 2020

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ba-
ran gerçekleştirdiği yazılı açıklamada madencilik sektörünün 
ülke kalkınmasında kritik önemde bir sektör olduğunu belirtti. 
Baran: “Döviz ihtiyacımızı karşılamak açısından önemli bir yere 
sahip olan madenlerimizin, sanayimizin ihtiyacı olan kaliteli ve 
düşük maliyetli girdilerin temini için de değerlendirilerek üretim 
kapasitemizin geliştirilmesi sağlanmalıdır.” dedi. Dünya Gazete-
si’nin haberine göre ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ba-
ran ülkemizin maden varlığının ekonomik kalkınmada kaldıraç 
olarak kullanılabileceğini vurguladı. Maden çeşitliliği konusun-
da ülkemizin 132 ülke arasında 10’uncu sırada olduğuna dik-
kat çeken Baran, dünyada üretilen 90 ticari maden ve mineral 
kaynağının 60’sinin Türkiye’de üretilebildiğini ifade etti. Ma-
den rezervinin toplam değerinin yaklaşık 4 trilyon dolar oldu-
ğunu belirten Baran, sektörün yıllık üretim değerinin 2018 yılı 
itibariyle 37,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.
Madencilik sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içinde-
ki yüzde 1 olan payının yükseltilmesi için Türkiye’nin maden 

çıkartmakla yetinmeyip, mamul hale getirmesi gerektiğine 
dikkat çeken Baran bu sayede 4 milyar dolar seviyesinde olan 
maden ve doğal taş ihracatının artacağını ve madenciliğin 
ekonomik kalkınma dinamiği olarak değerlendirilebileceğini 
vurguladı. Baran ayrıca madencilik sektörünün ihracat ile dö-
viz elde etmenin yanı sıra, üretime düşük maliyetle kaliteli girdi 
sağlamak için hammadde olarak da değerlendirilmesi gerekti-
ğinin altını çizdi.
“Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında madenciliğin 
desteklendiğini hatırlatan Baran şu cümlelerde iş dünyasını 
madencilik sektörüne yatırıma davet etti: “Türkiye bor, mer-
mer, perlit, pomza, kaya tuzu, trona, krom gibi cevherler bakı-
mından zengin ancak sanayinin ve teknolojinin önemli girdi-
leri olarak bilinen demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum gibi 
cevherlerde yeterli rezerve sahip olmayan bir ülke. Var olan 
rezervler değerlendirilirken, yetersiz rezervlerde hammadde 
ithal edilip işletilerek ekonomik değere dönüştürülmesi sağ-
lanmalıdır.”
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Prof. Dr. Orhan Kural Vefat Etti Aralık 2020

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühen-
disliği Bölümü’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapıp binlerce 
öğrenci yetiştiren ve televizyonlarda gerçekleştirdiği program-
larla kamuoyunun yakından tanıdığı Prof. Dr. Orhan Kural 23 
Aralık 2020 Çarşamba günü vefat etti.
28 Kasım 2020 tarihinden bu yana hastanede Covid-19 tedavisi 
gören Kural’ın, 9 Aralık tarihinden bu yana da yoğun bakım üni-
tesinde tedavisi sürdürülüyordu.
Orhan Kural Kimdir?
Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini 
Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamlayan Kural, 1972’de İTÜ Ma-
den Fakültesi’ni bitirdi. Mayıs 1973’te burslu okuduğu New 
York Columbia Üniversitesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, 
Eylül 1978’de ise “Doktor” unvanı aldı. İTÜ’de son dokuz yılı bö-
lüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.
Biri İngilizce olmak üzere, kömürle ilgili üç kitabın editörlüğünü 
yaptı. Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka 
adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yı-
lında yayınladı. Türkiye’nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 
kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üni-
versiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvet-
ler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, 
halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, de-

ğişik derneklerde ve halka 
açık yerlerde 81 ilimizde ve 
ayrıca 60’a yakın ülkede ya-
şadığımız dünyanın sahip-
lenilmesi adına, bir dünya 
rekoru olduğuna inandığı-
mız 6000’e yakın konferans 
verdi.
On’a yakın gazete ve dergi-
de köşe ile gezi yazıları, ma-
kaleleri yayımlanmaktadır. 
On altı yıldır değişik kanallarda radyo ve televizyon programları 
hazırlayıp sunan Kural, son 7 yıldır BlombergHT Televizyonu’nda 
Şebnem Schaefer ile “Lütfen +1” programını 7 yıldır sunmaktadır. 
İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen Kural, Birleşmiş Milletlere ka-
yıtlı 193 ülkeyi gezmiş ve Nomadmania Sitesinde, dünyanın en 
gezgin 50 insanı arasındadır. Türkiye Gezginler (Kulübü) Derne-
ği Kurucu Başkanlığı görevini yürüten Kural, 2003’te Benin Fahri 
Konsolusluğu’na, 2013 yılındada Vanuatu Fahri Konsolosluk Yar-
dımcılığına atandı. Sarıay Derneği Başkanı, İstanbul Aydın Üniver-
sitesi öğretim üyesi ve Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisidir. 
Bine yakın ödül ve plaket sahibi olan Orhan Kural’a. 2014 yılında 
Cotonou’da “Benin Cumhuriyeti Devlet Nişanı” takdim edildi.

Poyraz: “Söğüt Altın Sahasında İki Yıl İçerisinde 
Üretime Geçmeyi Hedefliyoruz” Aralık 2020

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş’a 
ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tes-
pit edildiğini belirterek, “Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koy-
maya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden 
bahsediyoruz.” dedi. AA’ya açıklamalarda bulunan Poyraz, söz 
konusu sahanın 2008’de işletilmek üzere Koza Altın şirketine 
verildiğini ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
üzerine Gübretaş tarafından sözleşmenin iptali için dava açıldı-
ğını, söz konusu davaların 2019’un Aralık ayında temyiz aşama-
ları dahil sonuçlandığını ve oradaki sahanın her türlü hakkıyla 
Gübretaş’a teslimine karar verildiğini belirtti.
Bu süreçte FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin yaşan-
dığını ve Koza şirketinin TMSF’ye geçtiğini anımsatan Poyraz, “Biz 
mahkeme aşamaları tamamlanır tamamlanmaz TMSF ve Koza ile 
diyaloğa geçip, maden sahasıyla ilgili tüm devir sürecini tamamla-
dık. Maden sahasıyla ilgili geçmişten bugüne altın varlığının değe-
rinin tespitine yönelik sondaj çalışmaları vardı. Mahkemeler devam 
ederken sondaj çalışmaları kısmen devam etti. Sondajlarla ilgili 
teknik dokümanlar ve verileri de Koza’dan bedel karşılığı devraldık. 
Uluslararası akredite bir firmayla devraldığımız bilgilere ilişkin ra-
por güncelleme çalışmalarına başladık. Kasım ayı sonu itibarıyla da 
bu rapor kurumumuza teslim edildi.” ifadelerini kullandı.
Poyraz, bu süreçte Gübretaş’a ait Gübretaş Maden AŞ şirketini 
kurduklarını belirtirken, “Gübretaş olarak borsaya bildirdiğimiz 
raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu orta-

ya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu 
anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ay-
rıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezer-
ve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca 
Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında 
altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu 
da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar 
dolar civarında bir değerden bahsediyoruz.” şeklinde konuştu.
Türk ekonomisine bu madeni kazandırmak için ciddi hazırlıklar yü-
rüttüklerini belirten Poyraz, “İşletmesini farklı bir firmaya verebilir-
dik ya da başka bir firmayla ortak olabilirdik ancak Gübretaş Maden 
AŞ şirketini yapılandırarak Gübretaş’ın gücü, Tarım Kredi’nin deste-
ğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırım-
larımızla çıkarıp Gübretaş, Tarım Kredi ve Türk tarımına kazandırma 
kararını verdik. En son verdiğimiz nihai karar, biz bunu milli, yerli kay-
naklarla Tarım Kredi ve Gübretaş iş birliğiyle Maden AŞ’yi doğrudan 
doğruya bu işi yapacak şekilde teşkilatlandırarak, teknik anlamda 
donatarak, finansman anlamında destekleyerek kendimiz yapaca-
ğız. Buradan elde ettiğimiz değeri de Gübretaş’a kazandırıp, şirketin 
tesislerinde, yenileme yatırımları ve yeni yatırımlarla Türk tarımına 
ve ekonomisine kazandıracağız. Teknik hazırlıklarımız ve finansman 
çalışmalarımız hızla devam ediyor, 2 yıl içinde buradaki finansman 
çalışmalarımız hızla devam ediyor, 2 yıl içinde buradaki madeni Türk 
ekonomisine kazandıracağız. 2 yıl içinde ilk altını çıkartıp, Türk eko-
nomisinde değere dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.
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Ariana Resources 3 Projenin Satışı Konusunda 
Şartlı Anlaşmaya Varıldığını Duyurdu 

TKİ 7 Bin 700 Adet Zeytin Ağacından 
6 Bin 500 Litre Zeytinyağı Elde Etti 

Aralık 2020

Aralık 2020

Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Ariana Resoruces, elinde 
bulunan diğer projelerin Zenit Madenciliğe satışı konusunda 
şartlı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Şirket Türkiye’deki iştiraki-
nin şirketin elinde bulunan 3 projenin Zenit Madencilik’e 2 mil-
yon dolar karşılığında satışı konusunda anlaşmaya vardı. An-
laşmaya konu olan ve Kızılçukur projesini de içeren 3 projenin 
Kızıltepe Madeni Cevher İşleme Tesisine yakın uydu madenler 
olarak değerlendirildiği bilgisini veren Ariana Resources anlaş-
manın, Özaltın ve Proccea’nın dahil olduğu ortaklık anlaşması-
nın tamamlanmasının ardından geçerli olacağını not etti.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener anlaşma ile ilgili 

şu yorumlarda bulundu: “Özaltın ve Proccea ile ortaklık anlaş-
mamızın nihayete ermesine yaklaştığımız bu dönemde yaşanan 
durum şirketimiz için mükemmel bir gelişme oldu.  Bu projelerin 
Zenit’e satışı, ortaklığın kaynak tabanını geliştirmeye yönelik 
stratejimizin anlaşma tamamlanmadan önce zirveye ulaşmasını 
temsil etmektedir. Özellikle Kızıltepe Madeni cevher işleme tesisi 
bağlamındaki kaynak geliştirme yaklaşımımızı merkezde topla-
ma (Hub and Spoke) stratejimiz ile paralel olarak ortaklığı bu pro-
jeler için doğal yuva olarak gördük. Ortaklığımızın genişlemesi ve 
portfolyomuzun gelişmesi gibi konularda yaşanacak gelişmeleri 
piyasalarla paylaşmayı heyecanla bekliyoruz.”

Kırşan, Sektörün Taleplerini 
Ekonomi Şurası’nda Bakanlara İletti Aralık 2020

TOBB Türkiye Maden Meclisi Başkanı ve UMREK Üyesi İbrahim 
Halil Kırşan TOBB Başkanı ve 6 Bakanın katıldığı ‘Sektörel Eko-
nomi Şurası’nda madencilik sektörünün sorunlarını dile ge-
tirerek çözüm önerileri konusunda ilgili bakanlardan talepte 
bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile 60 Sektör Meclis Başkanı’nın katılımıy-
la video telekonferans yöntemiyle 28 Kasım Cumartesi günü 
Sektörel Ekonomi Şurası gerçekleştirildi. Şura’da söz alan TOBB 
Türkiye Maden Meclisi Başkanı Kırşan madencilik sektöründe 
devam eden sorunlara değinerek çözüm üretilmesini talep 
etti.
Kırşan, orman izin bedellerinin yüksek oluşunun proje-
lerin fizibilitesini etkilediğini, orman izin alanı dışına taş-

ma sonucu hapis cezalarının mağduriyet oluşturduğunu, 
zeytincilik yasası nedeniyle madencilerin 3 km mesafe 
koşuluna takıldığını belirterek orman izin ve ruhsat sü-
reçlerinin çok uzamasının doğurduğu belirsizliğin maden 
projelerini olumsuz etkilediğini ve yatırımın önüne set 
çektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sektörün önünü 
açacak şekilde aksiyon almasını talep etti. İş hukuku ve 
madencilik ihtisas mahkemelerinin yetersizliğinin sektö-
rün önemli sorunlarından olduğunu ifade eden Kırşan, 
Adalet Bakanlığı’ndan bu konuda destek talep etti. Kırşan 
son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren linyit 
ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan işçi-
lere ödenecek ücretin en düşük 2 asgari ücret olmasından 
kaynaklanan maliyet artışının devlet tarafından ödenme-
sinin 2020 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle bunun 
uzatılmasını talep etti.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nce 
(TKİ) madencilik faaliyetleri yürütülürken doğada bozulan 
alanlara son 20 yılda 10 milyon ağaç dikildi. Manisa So-
ma’daki Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nce (ELİ) dikilen 
2 milyon 431 bin 329 ağaç arasında bulunan 7 bin 700 adet 
zeytin ağacından ise yaklaşık 6 bin 500 litre zeytinyağı elde 
edildi.
Yapılan açıklamaya göre TKİ, dekapaj ve üretim çalışmaları 
nedeniyle bozulan doğal yapının korunması, topoğrafyanın 
düzenlenmesi ve çevrenin eski haline getirilmesi amacıyla 
1990’lı yılların sonlarından itibaren çevre şartlarına uygun kı-
zılçam, akasya, fıstık çamı ve zeytin ağaçları dikmeye başladı. 
‘Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 

Kazandırılması’ projesi kapsamında şimdiye kadar Kütahya, 
Manisa, Çanakkale, Muğla, Bursa, Konya’da yaklaşık 10 milyon 
ağaç dikildi.
TKİ’ye bağlı Manisa Soma’da faaliyet gösteren ELİ tarafından 
14 bin hektarlık alanda 2 milyon 431 bin 329 adet ağaç dikildi. 
Bunlar arasındaki 7 bin 700 adet zeytin ağacından ise üretim 
yapıldı. Zeytin ağaçlarından yıllara bağlı olarak ortalama 5 
bin-6 bin 500 litre arasında zeytinyağı elde edildi. Üretilen zey-
tinyağının bir bölümü genel müdürlük ve işletmenin tanıtım 
faaliyetleri kapsamında misafirlere hediye edilirken, geri kalan 
kısmı ise kurum çalışanları için verilen yemeklerde, sosyal te-
sislerdeki lokal hizmetlerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde 
kullanılıyor.
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STK’lar 4 Aralık Madenciler Günü’nde 
Sektör ile İlgili Mesajlarını Paylaştılar Aralık 2020

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, pandemi koşulları altında çe-
şitli etkinliklerle kutlandı. Genellikle online platformlar üzerin-
den gerçekleştirilen etkinliklerin birçoğu sivil toplum kuruluş-
larının (STK) organizasyonları ile gerçekleştirildi. Madenciliğin 
önde gelen STK’larının 4 Aralık Dünya Madenciler günü ile ilgili 
görüşleri ise şu şekilde oldu:
4 Aralık Dünya Madencilik Günü nedeniyle görüşlerini paylaşan 
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, ma-
denlerin, insan hayatının her alanında yaşamı kolaylaştırdığını, 
refahını arttırdığını belirtirken ‘Hayatımız Maden’ mottosuyla, 
Türkiye’nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran ma-
dencilerin bundan sonraki öncelikli gündeminin ‘Sürdürülebilir 
Madencilik’ olacağını ifade etti. Madenlerin, toplumların refa-
hı ve ekonomik kalkınmasının anahtarı olduğunun altını çizen 
Kaya, “Maden denildiğinde akla öncelikle sanayi gelse de aslında 
Hayatımız Maden! Bugün evimizde kullandığımız telefona, yedi-
ğimiz ekmeğe, su içtiğimiz bardaktan elimizden düşürmediğimiz 
tabletlere, uçaklardan gemilere kadar hayatımızın vazgeçilmezi 
olan birçok ürün farklı madenler içeriyor. Modern sağlık hizmet-
leri, bankacılık sistemleri, ulaşım, ısınma, gıda gibi birçok sektör 
maden sektörüyle yaşıyor. Hal böyleyken yani “Hayatımız bu ka-
dar Maden” iken hem sürdürülebilir madencilik yapmamız hem de 
bunu kamuoyuna doğru anlatmamız gerekiyor.” dedi.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Din-
çer, Türkiye’nin maden ve doğal taş zenginliğini ortaya çıka-
rıp kullanamadığını belirtirken bu durumun giderilmesi için 
de mevzuatın sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi. Dinçer, 
“Maden ve doğal taş arama, bulma ve işlemeyi yavaşlatan iş 
süreçlerinin sadeleştirilmesi halinde yaşadığımız sorunu kısmen 
çözebileceğimize inanıyoruz. Bugün birçok işletmemiz yarı kapa-
site ile çalışıyor. Yine ruhsat güvencesine dair yeni düzenlemeler 
sektörümüzdeki yatırım iştihanı pozitif anlamda destekleyebilir.” 
şeklinde konuştu.
4 Aralık Madenciler Günü’ne özel olarak Analiz Gazetesi’ne açık-
lamalarda bulunan Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı 
Ali Emiroğlu, bütün madencilerimizin ve madenci dostlarının 

4 Aralık Madenciler Günü’nü kutladığını, maden şehitlerimizi 
saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti. Emiroğlu, madenciliğin 
dünyanın en zor, en riskli ve en onurlu mesleği olduğunu be-
lirtirken bugün madenler olmadığı takdirde hayatın da olma-
yacağını söyledi. Emiroğlu sözlerine şu cümlelerle devam etti: 
“Yaşadığımız ev, su içtiğimiz bardak, arabalar, aklınıza ne geli-
yorsa maden ürünleri ile yapılmaktadır. Bu yüzden toplum olarak 
madenlerimize sahip çıkmalıyız.”
Pandemiden ilk etkilenen sektörlerin başında madenciliğin 
geldiğini belirten Emiroğlu, ihracatının büyük bölümünü Çin’e 
gerçekleştiren ülkemizin de tüm dünya ülkeleri gibi salgından 
etkilendiğini söyledi. Salgının kontrolünün, aşının ve tedavi 
edici ilaçların bulunması ve ticaretin normale dönmesine bağlı 
olduğunu aktaran Emiroğlu, “Yine umutlarımızı koruyarak en az 
2020 yılındakine paralel üretim ve ihracat yapmayı öngörüyoruz. 
Koronavirüs salgını tüm ülkelerde kendi öz kaynaklarının ne kadar 
önemli olduğunu gösterdi. Madenleri hammadde olarak kullanan 
sanayinin, hammadde güvenliğinin ne olduğu bir kez daha orta-
ya çıktı. Madencilik sektörünün gelişmesine bağlı olarak, birçok 
yerli makine ve ekipman sanayi de oluştu.” şeklinde konuştu. 
Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin de son derece önemli 
olduğu dile getiren Emiroğlu, önce insan, sonra çevre, sonra 
madencilik dediklerini, iş sağlığı ve güvenliğinin kültürleşmesi 
gerektiğini söyledi.
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜM-
MER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, madencilik sektöründe gerek 
mevzuat gerekse salgının seyri konusunda bir belirsizlik ya-
şandığını belirtirken, uzun süren bürokratik süreçlerin şirket-
lerin yatırım iştihanı kaçırdığını dile getirdi. Üretim için gerekli 
izinlerin uzun süreçlere yayıldığını da aktaran Alimoğlu, orman 
izinlerinde birkaç yıl süren izin müracaatları olduğunu söyledi. 
Doğal taş ihracatında ilk beş ülkenin Çin, ABD, Suudi Arabis-
tan, Irak ve Hindistan olduğunu sözlerine ekleyen Alimoğlu, 
2020’de ihracat sıralamasında değişiklikler yaşandığını belirtti. 
Alimoğlu, İhracat ülkelerindeki inşaatların durmasının ve salgı-
nın bu değişimde etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Koza Altın, Gerçekleştirdiği Sondaj Miktarının 
Yüzde 83 Arttığını Duyurdu Aralık 2020

Koza Altın, şirketlerine ait mevcut ruhsatlardaki potansiyel ve 
mevcut projelerde sondaj çalışmalarının kesintisiz olarak de-
vam ettiğini kamuoyuna duyurdu. Şirket, 2019 yılına ilişkin 
uluslararası bir şirket tarafından denetlenen özet bilgileri ve 
karotlu sondaj miktarını 28 Şubat 2020 tarihinde açıkladığını 
belirtirken 2020 yılında da rezerv ve kaynak aramalarına önem 
verildiğini aktardı. Şirket, 2019 yılı Haziran-Aralık döneminde 
yapılan sondaj miktarının 43.720 metre olduğunu, 2020 yılı Ha-
ziran-Kasım döneminde yapılan karotlu sondaj miktarının ise 
80.147 metre olarak gerçekleştiğini ve yapılan sondaj miktarı-

nın bir önceki yıla göre %83 artış gösterdiğini açıkladı.
Tüm bu gelişmelere paralel olarak şirketin mevcut envante-
rindeki yer üstü karotlu sondaj makinası 8’den 15’e çıkarılır-
ken şirketin kendi sondaj makinalarının yanında kiralanan 
makinalarla birlikte bugün itibariyle 33 adet sondaj makinası 
ile arama faaliyetlerine devam ettiği de duyuruldu. Tüm bu 
sondajların ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda elde 
edilen numunelerin analizleri uluslararası bir laboratuvar şir-
keti tarafından yapıldığı da şirket tarafından verilen bilgiler 
arasında.
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Eti Bakır, İnorganik Kobalt ve Nikel Üreticisi 
ICoNiChem’i Satın Aldı 

Koza Altın, Karapınar Projesi’nde 
Fizibilite Çalışmalarını Tamamladı 

Aralık 2020

Aralık 2020

Eti Bakır, GIL Investments’tan 2016 yılında aldığı destek sonra-
sında işleme kapasitesini geliştiren, inorganik kobalt ve nikel 
kimyasalı üreticisi İngiliz kimya şirketi ICoNiChem’i satın aldı. 
Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Eti Bakır, gerçekleş-
tirilen satın alma ile kobalt madenini hem çıkaracak hem de 
işleyerek son kullanıcılara satabilecek
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ve ICoNiChem’in Eti 
Bakır’a satışını tamamlamış olmaktan mutlu olduklarını söyle-
yen GIL Investments Direktörü Trevor Middleton, “Bu şirket ile 

son 5 yıldır birlikte çalışmaktan keyif aldım ve bu satın alma ile Eti 
Bakır iyi bir stratejik hamle yaparken, ICoNiChem kayda değer bir 
büyüme sağlayacak” dedi.
Eti Bakır Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ise konuyla ilgili olarak: 
“ICoNiChem satın almasını tamamladığımız için mutluyuz. Ge-
lecek yıllar içinde kobalt bazlı kimyasallara talep artacağı öngö-
rülüyor. Bizim madencilik faaliyetlerimiz ve ICoNiChem’in kobalt 
işleme operasyonu birleştiğinde artan talebe yönelik olarak iyi bir 
pozisyon almış olacağız.” dedi.

Koza Altın, Çanakkale sınırları içerisinde bulunana Karapınar 
projesinde fizibilite çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 
Şirket tarafından yapılan açıklamada; yurtdışındaki bağımsız 
kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan son-
ra JORC koduna göre 180.000 ons (5,6 ton) altın ve 175.000 
ons (5,4 ton) gümüş rezervinin, Koza Altın İşletmeleri toplam 
rezerv miktarına eklenmesinin öngörüldüğü bilgisi yer aldı. 
Şirket sahada rezerv çalışmalarını arttırmak için sondaj faali-

yetlerinin devam etmekte olduğunu belirtirken üretim faali-
yetlerinin ise 2021 yılının 2. çeyreğinde başlamasının öngö-
rüldüğünü belirtti.
Şirketin 2020 yılının ocak ayında paylaştığı bilgilere göre saha-
daki kaynak miktarı iki farlı zon için toplam 1,16 g/t altın tenörlü 
9,6 milyon ton mineralize kayaç olarak paylaşılmıştı. Sahadaki 
hesaplanan altın içeriği ise yaklaşık olarak 358 bin ons olarak 
aktarılmıştı.

Bilimsel Araştırmalara Göre Kirazlı Projesi 
Biga Dağları’nda Yer Alıyor Ocak 2021

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya 
Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Ilgar ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı müfettişleri yaptıkları çalışmalar ile bir dönem gün-
demi meşgul eden Kirazlı maden sahasının bulunduğu Kirazlı 
köyünün Kaz dağları içerisinde yer almadığını raporladılar.
Prof. Dr. Rüştü Ilgar’ın ‘Çevre ve Doğa Dergisi’nde yayımlanan 
makalesinde Kirazlı köyünün Biga dağlarında yer aldığı belirti-
lirken, bir siyasi partinin şikayeti üzerinde bölgede inceleme ya-
pan Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri de Kirazlı köyünün 
Kaz dağları içerisinde kalmadığının tespit edildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda, Kirazlı-Balaban mevkiinde yürütülen faaliyet 
üzerine başlayan ve ‘Kaz dağlarında altın madenciliği yapılıyor’ al-
gısı üzerinden yürütülen karalama faaliyetine bilim, hukuk ve res-
mi otoriteler son noktayı koydu. Bir siyasi partinin suç duyurusu 
üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından müfettiş görevlen-
dirilirken, hazırlanan ön inceleme raporunda Kirazlı Köyü Balaban 
Tepesi’nde yapılacak maden arama faaliyetlerine ÇED olumlu bel-
gesi verildiği, Başbakanlık izninin ve Bakanlığın oluru olduğu söy-
lendi. Raporun devamında ise, “Çalışma alanının Kazdağı Milli Par-
kı Sınırları içerisinde kalmadığı ve Kazdağı Milli Parkına kuş uçumu 
36,7 km mesafede kaldığının tespit edildiği” ifadelerine yer verildi.
Kirazlı bölgesi ile ilgili tartışmalar Çanakkale’de yayımlanan ‘Çev-
re ve Doğa’ dergisindeki bir makaleye de konu oldu. ÇOMÜ Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Ilgar, Kaz Dağları ile Kirazlı-Balaban mev-

kiinin konumları üzerine yazdığı makalede şu görüşlere yer verdi;
“Kaz Dağları, on beş kilometre eninde ve altmış kilometre uzun-
luğunda bir dağ silsilesidir.  Batıda Dikili Dağ, kuzeybatıda Dede 
Dağ, orta bölgede Kaz Dağı (İda Dağı) ve Gürgen Dağı, Kuzeydo-
ğu’da Karakatran Dağı ve Sakar Dağ (Susuz Dağ), Güneydoğuda 
ise Eybek Dağı olmak üzere 160.161 hektarlık bir alanı kapsamak-
tadır. Bu Dağların 21.450 hektarlık bir bölümü de Kaz Dağı Milli 
Parkı olarak 1993/4243 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park 
ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Burası, sadece Edremit İlçesi 
sınırları içinde olan bir Milli Parktır. Kaz Dağlarıyla Doğu Biga Ma-
den Şirketi’nin arasında Bayramiç Ovası ve Barajı, Ağı Dağı ve Etili 
Ovası uzantıları vardır… Daha sonra Doğu Biga Maden Şirketi’nin 
faaliyet alanı olan Biga Dağları gelmektedir.”
Çanakkale’de faaliyet gösteren Çevre ve Doğa Dernekleri Fe-
derasyonunun da konuyla ilgili bir çalışma yaptığı öğrenildi. 
Son dönemde artan söylemler üzerine, Çanakkale bölgesinde 
maden ruhsatlarının verildiği İl Özel İdaresine resmi bir yazıyla 
başvuran derneğe, İl Özel İdaresi tarafından verilen yanıtta, ida-
rece sadece 3 altın ve gümüş madeni ruhsatına iş yeri açma ve 
çalıştırma ruhsatı verildiği belirtildi. Kirazlı Altın ve Gümüş Ma-
deni Projesi’nin konumu ile ilgili Çanakkale Orman Bölge Mü-
dürlüğüne sorulan resmi yazının ise “Kazdağı Milli Parkı, Orman 
Bölge Müdürlüğümüz sınırları dışında kalmaktadır” şeklinde 
yanıtlandığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.
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Fatih Dönmez: “Uç Ürünle Farklılaşacağız” 

Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin Açılışı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Aralık 2020

Aralık 2020

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) tarafından organize 
edilen ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Maden-
cilik Şurası Ön Çalıştayı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez de katıldı. YMGV Başkanı Prof. Dr. Güven Önal ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açılış konuşmalarıy-
la başlayan Çalıştay’da 2021’de maden şurasının üçüncüsünü 
yapmayı arzuladıklarını aktaran Dönmez, “Kamu, sektör temsil-
cileri ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği bu tür buluşma-
lar Türkiye’de madenciliğin geleceğinin ve yönünün şekillenmesi 
açısından oldukça önemli.” ifadelerini kullandı. Hem MTA hem 
de özel sektör tarafından yürütülen maden arama, geliştirme 
ve Ar-Ge faaliyetleriyle ciddi bir potansiyeli ortaya çıkaracakları-
nı söyleyen Dönmez, “2020 yılına dönüp baktığımızda madenci-
lik sektörü, sahip olduğu güvenlik kültürüyle pandemi sürecini en 
az hasarla atlatmak için faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. 2021 
yılında beklenen normale dönüş süreci ve küresel toparlanma eği-
limiyle emtia fiyatlarında artışlar bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
Normalleşme adımlarının atıldığı Haziran ayıyla birlikte ihracat 
değerlerinin pozitife dönmeye başladığını vurgulayan Dön-
mez, “Kasım ayı sonunda geçen yıla göre toplamda sadece %4’lük 
bir ihracat kaybı yaşadık. Kasım itibarıyla altın hariç toplam 25 
milyon ton maden ürünü ihraç ettik. Böylece maden ihracatında 
2019’u neredeyse yakaladık.” dedi. Salgın sürecinde madencilik 
operasyonlarına dair evrakın teslim sürelerinde ve bu durum-
dan kaynaklı cezai müeyyidelerde birçok kolaylık sağladıklarını 
dile getiren Dönmez, yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyet-
lerine verilen destekle emek yoğun sektör olan yer altı kömür 

madenciliğine verilen önemi tekrar gösterdiklerini ifade etti.
Dönmez, küresel trendleri ve Türkiye’nin gelecek ihtiyaçlarını 
yakından takip ettiklerini, bu kapsamda ETİ Maden Pilot Lityum 
Üretim Tesisi’nin açılışını Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle katılaca-
ğı programda gerçekleştireceklerini belirtti.
Bor Karbür Tesisi’nin ise sivil sanayide ve savunma sanayisinde 
ithalatı azaltma yönünde önemli bir katkı sağlayacağını ve bor-
da katma değerli uç ürün zincirine bir halka daha ekleneceğini 
belirten Dönmez, şunları söyledi: “MTA’nın yakın dönemdeki 
keşiflerinden Malatya Kuluncak sahası gerek içerdiği lityum po-
tansiyeli gerekse nadir toprak elementleriyle ülkemiz için önemli 
bir fırsat oluşturacak. Yine MTA’nın laboratuvar ölçeğinde yüzde 
99’un üzerinde ürettiği nadir toprak elementleri ve oksitleri bu 
alanda koyduğumuz hedeflerimize emin adımlarla ilerlememizi 
sağlıyor. Diğer taraftan, pandemi süreciyle metal fiyatlarında za-
man zaman negatif yönlü dalgalanmalar olsa da altın ve gümüş 
gibi değerli metallerin yukarı yönlü ciddi hareketleri oldu. Biz de 
altın üretiminde 2018’den itibaren başlayan artış trendimizi de-
vam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın 
üretimini gerçekleştireceğiz.”
Bu yılın başında temeli atılan çinko metal külçe üretim tesisi 
ve diğer yatırımlarla Türkiye’nin gelişmelerin gerisinde kalma-
yacağını ifade eden Dönmez, “Madencilikte uç ürünle farklıla-
şacağız. Milli Enerji ve Maden Politikamız doğrultusunda küresel 
gelişmeleri dikkate alarak madencilikte yeni adımlar atmayı sür-
düreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Kırka’da faaliyete geçecek olan Eti Maden Lityum 
Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konfe-
rans yöntemiyle açılışa bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Eti Maden Genel 
Müdürü Serkan Keleşer ve farklı kurumlardan üst düzey yet-
kililer, Eskişehir’de açılışı yapılan tesisin bulunduğu alandan 
katılım sağladılar.
Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmada, ülkemizin yer altı zen-
ginliklerinin önemine vurgu yaparken Karadeniz’de bulunan 
doğal gazla dışarıya bağımlılığın ciddi oranda azaltılacağını 
belirtti. Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: “Sadece hid-
rokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii 
ve yer altı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. 
Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, doğru-
dan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz.” şeklin-
de konuştu.
Cumhuriyet’in kurulduğu günden 2003 yılına kadar 70 yılda 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 3 
milyon metre sondaj yapıldığını aktaran Erdoğan, 2003 yılın-

dan bugüne MTA’nın 7,5 milyon metre sondaj gerçekleştirdiği-
ni, son 4 yılda ise 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu 
alanda tarihi bir rekor kırıldığının altını çizdi.
Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madeni-
ne özel önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, bor minerallerinin 
kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planladıklarını belir-
terek, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: “2002’de 436 
bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl Aralık ayı itiba-
rıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. TOGG otomobilinin pillerinde 
kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi 
planlıyoruz. Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden 
arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ül-
kemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organi-
ze bir saldırıya uğramaktadır. Türkiye’nin yer altı kaynaklarından 
uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu 
yönde attığı adımların sabote edilmesidir. Türkiye’nin ve 83 mil-
yonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış 
vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Doğa, çevre 
ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok 
marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, 
vermeyeceğiz.”
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Aydın Dinçer: “2020 Yılı Maden İhracatı 
4,27 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti” Ocak 2021

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 
maden sektörünün 2020’yi 4,27 milyar dolarlık ihracatla kapat-
tığını açıkladı. Tüm sektörlere hammadde kaynağı olması se-
bebiyle ihracat ve ekonomiye dolaylı katkısı toplam 40 milyar 
dolar olan maden sektörünün geçen yılı yüzde 0,9 kayıpla ta-
mamladığını ifade eden Dinçer, sektörde geçen yıl 4,27 milyar 
dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 1,7 milyar dolarlık bölümü-
nün doğal taşlardan oluştuğunu belirtti.
Dinçer, maden sektörünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu vur-
gulayarak, “Şubat 2020 itibarıyla ilk sert düşüşü sektör ihracatının 
yüzde 30’unu oluşturan Çin pazarında yaşadık. Yeni normal dö-
nemin başlangıcı olarak kabul edilen haziran ayı ile toparlanma-
ya başladık.” değerlendirmesinde bulundu. İhracattaki düşüşü 
telafi etmek adına sektör paydaşlarının büyük çaba gösterdiği-
ne işaret eden Dinçer, “Sektör olarak 2020’de 190 ülkeye ihracat 
yaptık ve bütün zorluklara rağmen Türkiye’nin toplam ihracatın-
daki payımız yüzde 2,73 olarak gerçekleşti.” ifadesini kullandı. 

Dinçer, Çin, ABD, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Suudi Arabistan, 
İtalya, İsrail, Hindistan ve Romanya’nın en çok ihracat yapılan 
ülkeler olduğunu belirtti.
Geçen yıl değer bazında en çok ihraç edilen maden ürünü-
nün yüzde 16,98’lik payla işlenmiş mermer olduğunu ifade 
eden Dinçer, şunları kaydetti: “İkinci sırada yüzde 15,53’lük 
payla blok mermer-traverten, üçüncü sırada yüzde 7,10’luk pay-
la bakır cevherleri yer aldı. Çinko cevherleri yüzde 6,78’lik pay 
ile dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada yüzde 6,35’lik pay 
ile işlenmiş traverten yer aldı. İşlenmiş mermer ihracatımızda 
ilk sırada yüzde 27’lik pay ile ABD, ikinci sırada yüzde 17’lik pay 
ile Suudi Arabistan, üçüncü sırada ise yüzde 9’luk pay ile İsrail 
yer aldı. Blok mermer-traverten ihracatımızda ise ilk sırada yüz-
de 81’lik pay ile Çin, ikinci sırada yüzde 9’luk pay ile Hindistan, 
üçüncü sırada yüzde 2’lik pay ile Mısır yer aldı. Bakır cevherleri 
ihracatımızda yüzde 54’lük pay ile Bulgaristan ilk sırada, yüzde 
29’luk pay ile Çin ikinci sırada, yüzde 8’lik pay ile İsveç üçüncü 
sırada yer aldı.”

Erdemir, Kümaş Manyezit’i 
340 Milyon Dolara Satın Aldı Ocak 2021

2021 yılının ilk stratejik öneme sahip yatırımı OYAK’tan 
geldi. OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları TAŞ (Erdemir) tarafından yapılan açık-
lamada Yıldız Holding ve Gözde Girişim’le Kümaş Man-
yezit’in tamamının satın alınmasına yönelik yapılan 340 
milyon dolarlık anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Anlaş-
maya göre yasal onayların alınmasıyla birlikte hisse devri 
gerçekleşecek.
Uluslararası dev şirketlerin ilgi alanında olan Kümaş, dünya 
kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek ba-
şına sahip ve alanında dünyada ilk 10’da yer alıyor. OYAK, bu 
satın alma hamlesiyle demir, çelik ve çimento sektörlerindeki 
faaliyetlerinde dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontro-
lü ve verimlilik elde edecek.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Savaş Erdem, Kümaş Manyezit’in satın alma anlaş-
masıyla ilgili olarak Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit 
kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürüle-
bilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunul-
ması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması 
hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Erdem, satın almayla ilgili 
şunları söyledi: “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz 
eden bu değeri OYAK bünyesine katarak, demir, çelik ve çimen-
to sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamış olduk. 
Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sana-
yicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması 
hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir 
konuma taşıdık.”

Sönmez: “Türkiye’den Vale, BHP Billiton Gibi 
Şirketler Rahat Çıkar” Aralık 2020

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, fonun gün-
deminde yer alan son gelişmeleri değerlendirirken Maden 
Holding hakkında açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT’de 
gelişmeleri değerlendiren Sönmez, “Madende direkt kendi kay-
nağımızı çıkarıyoruz. Bu ilk defa olmuyor. Eti Maden’in kuruluşu-
na gidelim. Madenciliğin güçlü olmadığı ve devletin güçlü bir şe-
kilde bu sektörde olmadığı ülkelerin gelişmesi mümkün değil. Biz 
burada parçalı yapıları değil de nasıl büyük bir maden holdingi 
oluştururuz ona bakıyoruz. Türkiye’den de Vale, BHP Billiton gibi 

şirketler rahat çıkar. Çünkü Türkiye tetis kuşağı denilen kıtaların 
sıkıştığı bir alanda. Bunların sıkıştığı alanda da madenler yüzeye 
geliyor. Neden bulamadık, çünkü doğru sondaj yapmamışız ve 
yıllarca da aramamışız. Burada hiçbir zaman devletçi olarak bak-
mıyoruz. Ama burada devletin gelir yaratan bir model yaratması 
gerekiyor. Biz burada altın, gümüş ve bakır gibi kıymetli madenle-
re bakıyoruz. Sonrasında Maden Holding’i Türkiye’de, Kanada’da 
ve Londra’da halka açarak bir değer yaratacağız.” ifadelerini 
kullandı.
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Türkiye ve AB Ortaklığında Desteklenen İkinci 
En Büyük Bütçeli Proje NTE Üzerine Olacak

2020 Yılı Altın Üretimi Rekor Kırarak 
42 Ton Olarak Gerçekleşti 

Ocak 2021

Ocak 2021

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve 
Türkiye-Avrupa Birliği maddi desteği olarak Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) kapsamında geliştirilen “Türkiye’nin Nadir 
Toprak Elementleri (NTE) Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin 
Geliştirilmesi” projesinin onay aldığı MTA tarafından açıklan-
dı. 14 milyon Euro bütçeli projenin Türkiye ve AB ortaklığında 
desteklenen ikinci en büyük bütçeli proje olduğu belirtildi. 
MTA tarafından yapılan açıklamada proje faydalanıcısının 
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü 
olduğu belirtilirken proje ortakları arasında ise MTA, Munzur 
Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (MUNTEAM) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden 
Araştırma Kurumu’na bağlı Nadir Toprak Elementleri Araştır-
ma Enstitüsü (TENMAK-NATEN)’nün yer aldığı belirtildi.
Projenin amacının ise nadir toprak elementlerinin tedarik zin-
cirinin üretimden son ürüne kadar güvenilir ve kesintisiz şekil-
de kurulmasını olduğu vurgulanırken proje sürecinde KOBİ’ler, 
imalat sanayi, Ar-Ge merkezleri, girişimciler, yatırımcılar ve 
kamu kurumları vb. tarafından NTE sektörünün yurt içi gelişimi 
için gerekli altyapıların kullanımı ve teknik bilgi aktarımları sağ-
lanabileceği ifade edildi.

MTA günümüzde elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok kullanım 
alanı olan NTE’lerin yerli kaynaklardan üretilmesi adına yürütülecek 
proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri şu şekilde sıraladı:
• Doğal kaynaklardan üretim süreci kapsamında NTE cevher-
leşmesi açısından Türkiye’nin en büyük iki sahasından çevre 
dostu yöntemlerle yüksek saflıkta NTE üretimi gerçekleştiri-
lecektir. Üretilecek NTE’lerin; stratejik hammadde kaynağı ve 
tedariki açısından da büyük önem arz edecektir.
• MTA’da kurulacak olan “Geri Dönüşüm Pilot Tesisi” ile yüksek 
miktarda NTE içeren mıknatıs, batarya ve LED sistemleri gibi 
elektronik atıkların geri dönüşümü sağlanacaktır. Bu şekilde 
yalnızca jeolojik kaynaklar yoluyla değil; geri dönüşüm yönte-
miyle de NTE temini gerçekleşmiş olacaktır.
• Proje kapsamında yerli aracın birçok parçasında, rüzgâr tür-
binleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi 200’den fazla teknolojik 
üründe kullanılabilen ve kritik öneme sahip olan “NdFeB Mıkna-
tısı” yerli imkanlarla üretilecek ve bununla beraber imalat sanayi 
için yüksek katma değerli ürünler geliştirilip, patentlenecektir.
Proje çerçevesinde akreditasyon kapsamının genişletilerek 
NTE’ler için kullanılacak referans malzemeler üretileceği bilgisi 
de açıklamada yer aldı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ülkemizin altın 
üretiminin geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihi rekorunu kı-
rarak 42 tona ulaştığını açıkladı. Dönmez, bu üretim rakamıyla 
ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladığını da belirtti. Ba-
kan Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulün-
de yaptığı konuşmada, geçen yılın enerji ve madencilik sektörü 
açısından başarıyla tamamlandığını söyledi. Türkiye’nin altın 
üretimine 2001’de 1,4 tonla başladığını dile getiren Dönmez, 
20 yılda toplam 382 ton altın üretildiğini, bu üretimle devletin 
kazancının 76 ton altına eşdeğer vergi geliri olduğunu ifade etti.
Türkiye’de yerli ve yabancı toplam 18 altın madeninin üretime 
devam ettiğini belirten Dönmez, “20 yeni altın madeni projesi de 
yatırım için gün sayıyor. İnşallah bu projelerin de devreye girmesiyle 
altın üretimimizi 100 tona çıkaracağız. Hedefimiz, altın ihtiyacımızı 
önce yerli kaynaklardan sağlamak, altın kaynaklı cari açığı önemli 
ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak.” diye konuştu.
Geçen yıl 2019’a göre yüzde 123 artışla 25,2 milyar dolarlık altın 
ithal edildiğini dile getiren Dönmez, altının Türkiye’de büyük 
oranda tasarruf ve yatırım amacıyla değerlendirildiğini söyledi.
Dönmez, altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar 
dolarlık yatırım yapıldığını ifade ederek, sektörde 13 bin 200 ki-
şinin doğrudan istihdam edildiğini, sektörün, aileleriyle birlikte 
yaklaşık 50 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu bildirdi. Altın 
madenciliğinde bir kişiye istihdam sağlamak için 488 bin dolar-
lık yatırım yapıldığına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

“Türkiye’de üretilen ürünler içinde en fazla katma değer sağla-
yanlar arasında ilk sıralarda altın geliyor. Son zamanlarda bazı 
çevreler tarafından asılsız, bilimsellikten uzak ve yalan, yanlış bilgi-
lerle altın madenciliğine karşı ideolojik bir muhalefet yapıldığının 
farkındayız. Burada sorunu ve çözümü birlikte ortaya koymalıyız. 
Türkiye’nin altın ithalatı artıyor. Buna mukabil bu talebin en az 
yarısını karşılayacak bir rezerve de sahibiz ancak Türkiye’nin enerji 
ve maden bağımsızlığı söz konusu olduğunda toplumu kışkırtan 
ve terörize eden organize bir güruhla ve ona her fırsatta kol kanat 
geren, onu meşrulaştırmaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıya-
yız. Ne yazık ki sahada çalışan işçilerimize baskı yapmak, onları yıl-
dırmaya çalışmak, iş makinelerine saldırmak gibi vandallıklara da 
şahit olduk. İdeolojisini emek üzerine kuranlar, emeğin kutsallığını 
savunanlar, konu Türkiye’nin çıkarları olunca işçi kardeşlerimizin 
emeklerine dil uzatmaktan imtina etmiyorlar. Ama herkes şunu iyi 
bilsin ki Türkiye için Karadeniz’de bulduğumuz rezerv ne kadar de-
ğerliyse, yenilenebilir enerjideki her bir kilovatsaat üretim ne kadar 
değerliyse altın madenciliğimiz de aynı oranda değerlidir.”
Bakan Dönmez, Türkiye’de madenciliğin dünya standartları-
na uygun yürütüldüğünü vurgulayarak, çevreci bir madenci-
lik prensibiyle hareket edildiğini dile getirdi. Türkiye’nin, ithal 
ettiği altının yarısını üretmesi durumunda 12,5 milyar doların 
ülkede kalacağına işaret eden Dönmez, madencilik yatırımları-
nın güven ortamında yapılması için her türlü imkanı ve kolaylığı 
sağlamakta kararlı olduklarını söyledi.

20



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

Türkiye Doğal Kaynaklar 
Sektörünün Hizmetinde

Jeoloji-Maden Mühendisliği ve Danışmanlık

    Kaynak ve Reserv Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
    (UMREK, JORC, NI 43-101 vs)
     Cevher Keşif ve Modellemesi
     Bankalarca Geçerli Yatırım Araştırmaları 
     (Saha Araştırması, Ön-Fizibilite ve Fizibilite Çalışmaları)
     Durum Tespiti (Due Diligence)
     Bilirkişi ve Cevher Uzmanı Raporları
     
     Bakır Sahalarda Maden Planlaması ve Geliştirme
     Maden Üretim Planlaması ve Tasarımı

     Keşif Jeo�ziği
     Hidrojeoloji ve Su Kontrolü
     Jeotermal Enerji 
    
     Güvenlik ve Çalışma Eğitimi
     Kömür Madenlerinde Güvenlik
     Kömür Madenlerinde Gaz Kontrolü
     Uluslararası Standartlara Uygun Yangın Testleri 
     (Konveyör Bant, Hidrolik Sıvılar, Plastikler)
     Soğutma ve Isıtma Kontrol Sistemleri 
     Havalandırma Sistemleri Mühendisliği

Engineering Performance

En Pe



www.madencilikturk iye.com
15 Ocak 2021

DÜNYADAN HABERLER

Avustralya’nın En Uzun Süre İşletilen 
Uranyum Madenine Üretimde Sona Gelindi

Covid Sonrası Emtialar için 
Yeni Bir Dönem mi Başlayacak? 

Ocak 2021

Ocak 2021

Energy Resources of Avustralia, Avustralya’nın kuzeyinde bulunan 
Ranger Uranyum Madeni’ninde üretim faaliyetlerinin tamamlana-
cağını açıkladı. 40 yıldır üretime devam eden maden Avustralya’nın 
en uzun süre işletilen uranyum madeni olma özelliğini taşıyor. 
Madende üretimin sonlanmasının ardından rehabilitasyon ça-
lışmalarının başlatılacağını kaydeden şirket tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 2026 yılının Ocak ayı itibari ile tamamlanmış 
olması planlanan rehabilitasyon faaliyetleri için 620 milyon do-
larlık harcama yapılması öngörülüyor. 

1969 yılında bölgedeki radyometrik anomalilerin araştırılması sıra-
sında keşfedilen maden yatağında 1980 yılında açık ocak üretimine 
başlanırken takip eden yıl madende tam kapasite ile üretime geçil-
mişti. Madenin faaliyete geçmesinin ardından 1982 yılında sadece 
madende çalışanlar için Jabiru ismi verilen bir kasaba inşa edildi. 
Jabiru Kasabası’nın Dünya Mirası listesinde yer alan Kakadu 
Ulusal Parkı ile çevrelenmiş olması şirketin rehabilitasyon prog-
ramını ve sahada gelecekte gerçekleştirilecek gözlem çalışma-
larını çok daha önemli hale getiriyor.

Salgın nedeni ile zor bir süreç yaşansa da 2020 yılının son dö-
neminde birçok emtianın fiyatının toparlanmasına vesile oldu. 
Özellikle Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarının başla-
ması piyasalara umut verirken birçok uzman tarafından piyasa-
larda hızlı bir toparlanmanın habercisi olarak yorumlandı. 
Bu şekilde düşünen kurumlar arasında yer alan Goldman Sachs 
2020 yılını 2000 yılına benzeterek aynı dinamiklerin piyasalara 
etki edebileceğini öngördü. 2000’li yıllarda sanayileşme ve Çin 
başta olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki kentsel dönüşüm proje-
leri ile birlikte emtia talebi beklenmedik seviyelerde artış göster-
miş metal fiyatları da talebe paralel olacak şekilde hızla artmıştı. 
2015 yılının sonlarına doğru sona eren bu döngü daha sonraları 
ise durgun piyasa şartları nedeni ile tekrar gündeme gelmedi. 
Yaşanan bu süreci “Süper-Döngü” olarak adlandıran Goldman, 
sürecin tanımını ise “10 yıllar boyunca süren ve birçok baz me-
tal fiyatının piyasa ortalamasının üzerinde seyrettiği bir dönem” 
olarak yaptı. 1900’lu yılların ortasından beri kayıtlara geçen bu 
süper-döngülerin genellikle talep kısmında yapısal değişiklik-
ler yaşanması sonucu görüldüğü not edilirken tarihte yaşanan 
örneklerden birkaçı arasında; 19. Yüzyıldaki Amerika Birleşik 
Devletleri’nin hızla sanayileşmesi ve aynı dönemde Avrupa’nın 
savaş sonrası tekrar yapılanması, 1950’lerde Japonya’nın ayağa 
kalkmak için gerçekleştirdiği inşaat atılımı yer aldı. En yakın ör-
nek olan 2000 Süper-döngüsünde ise Brezilya, Rusya, Hindistan 
ve Çin gibi ülkelerin gerçekleştirdiği benzer atılımların başrolde 
olduğu kaydedilirken bu döngünün bitişi ile ilgili ise Çin dışın-
daki ülkelerin talebinin kalıcı olmaması gösterildi.
Uzun zamandır kimse tarafından dillendirilmeyen iddiayı ortaya 

atan Goldman, iddiasının temelinde Covid-19 sonrası yaşanacak 
toparlanma sürecinde “Çevreci Endüstriyel Devrim” ve sosyal ih-
tiyaçlara odaklı politikalar oluşturulması yer alıyor.  Bu gelişmeler 
ışığında gelişmekte olan piyasalarda 2000’li yıllara benzer senar-
yolar yaşanabileceğine dikkat çeken Goldman, bu durumun sa-
dece metal talebinde değil aynı zamanda istihdam imkanları ve 
maden üreten ülkeler üzerinde de direk etkisi olacağını savundu. 
Aynı zamanda salgının etkilerinin azaltılacağı süreçte finansal 
önlemlerden daha çok sosyal politikaların ön plana çıkması ge-
rektiğinin altını çizen banka, istihdamın ve düşük gelire sahip 
hanelerin gelir seviyesinin arttırılması gerektiğini belirtti. Bu sü-
reci 1960’lar ABD’sinde uygulanan “Fakirliğe Savaş (War on Po-
verty)” kampanyasına benzeten ve gelir dağılımının dengelen-
mesinin piyasalar üzerinde de olumlu etkisi olacağını belirten 
Goldman Sachs, düşük gelirli hanelerin elde edecekleri ek geliri 
ihtiyaçları için harcama eğiliminde olacaklarını ve bu durumun 
piyasa hareketliliğini sağlayacağını belirtti. 
Goldman Sachs’ın süper-döngü iddiasını destekleyen son tezi 
ise talep kısmında yaşanacak yapısal değişimi destekleyecek 
arzın bulunmaması oldu. Yeni üretim kaynakları yaratmaya 
yönelik maden arama yatırımlarının gittikçe yavaşladığını vur-
gulayan şirket, özellikle salgın döneminde şirketlerin büyük 
bölümünün hali hazırda faaliyet gösteren işletmelerinin kapa-
sitelerini koruma davranışı içerisine girdiğini belirtti. 
Goldman Sachs’ın süper döngü iddiasının gerçekleşip gerçek-
leşmeyeceği belirsizliğini korurken her geçen gün daha fazla 
dile getirilmesi piyasaların salgın sonrası dönemde hareketlen-
me ihtimalini güçlendiriyor. 

Avustralyalı Lucapa Diamond, 2021 yılının ilk elmas keşfini An-
gola’da bulunan Luluo Madeni’nde gerçekleştirdi. 113 karatlık 
elmasın keşfedildiği sahada daha önce 17 adet 100 karattan 
büyük elmas keşfi gerçekleştirilmişti.
Arama programlarının odağında yer alan sahada gerçekleştiri-
len keşfi “oldukça önemli” olarak değerlendiren şirketin Genel 

Müdürü Stephen Wetherall keşif ile ilgili, “Gerçekleştirdiğimiz 
bu son elmas keşfi, Luluo Madeni’nde 2020 yılının ikinci yarısında 
gösterdiğimiz performansın bir ürünü. Aynı zamanda keşif önü-
müzdeki dönemde odaklanacağımız çalışmalar için de bize umut 
veriyor.” dedi.

Lucapa 2021 Yılının İlk Elmas Keşfini Gerçekleştirdi
Ocak 2021
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Çin Deniz Aşırı Demir Madeni Yatırımlarına Hız Verecek

Çin’in Sınırlamaları Avustralya’nın 
Kömür Üretimini Düşürebilir

Aralık 2020

Aralık 2020

Çin'in çelik ham maddelerinin arzını artırmak ve rekabetçi fiyat-
landırma konusunda elini güçlendirmek için 2025 yılına kadar 
deniz aşırı ülkelerde, dünya çapında önemli ölçekte, demir ma-
denleri inşa etmeyi hedeflediği belirtildi.
Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınla-
nan ve beş yılı kapsayan çelik sektörü planına göre, Çinli firma-
ların deniz aşırı madenlerden gerçekleştirdikleri demir cevheri 
üretiminin 2025 yılı itibari ile ülkenin demir cevheri ithalatının 
%20'den fazlasını karşılaması hedefleniyor. Bakanlık aynı za-
manda manganez ve krom gibi diğer çelik hammaddelerinin 
arzının artırılması çağrısında da bulundu.
Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin’in şu anda ihtiyacı 
olan demir cevherinin yaklaşık %80'ini ithal ettiği biliniyor. An-
cak bu ithalatın ne kadarının Çinli şirketlerin hissesinin bulun-
duğu deniz aşırı madenlerden olduğu bilinmiyor. Çin’in yerel 
kaynaklarının Brezilya ve Avustralya gibi önde gelen üreticiler-

den çok daha düşük tenörlü olduğu ve ülkenin Gine'deki Si-
mandou Madeni’nde hisseye sahip olduğu bilinenler arasında 
yer alıyor.
Çin’in Batı Afrika ve Batı Avustralya'da büyük demir cevheri 
projelerinin inşasını hızlandıracağını kaydeden Bakanlık, kay-
nak bakımından zengin olan Rusya, Kazakistan, Moğolistan, 
Kamboçya ve diğer komşu ülkelerle olan iş birliğinin de güç-
lendirileceğinin altını çizdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin'in çelik sek-
töründeki birleşme ve satın almaları da hızlandırılacağı ve 
dünya standartlarında birkaç çelik grubu oluşturulacağı bil-
gisi yer aldı. Çin’in en büyük beş çelik üreticisinin 2025 yılı-
na kadar Çin'in toplam çelik üretiminin %40'ını karşılaması 
bekleniyor. Şu an toplam çelik üretiminin %37’sini karşılayan 
ve ilk on da bulunan şirketlerin payının ise %60'a çıkarılması 
hedefleniyor.

Avustralya hükümeti, Çin'in uyguladığı gayrı resmi ithalat sınır-
lamasının devam etmesi halinde Avustralyalı kömür maden-
cilerinin üretimi kısmaya başlaması gerekebileceğini söyledi. 
Hükümet, sınırlamalara bağlı olarak 2021 yılında kömür ihracat 
gelirinde önemli miktarda bir düşüş öngörüyor.
Çin’in geçtiğimiz dönemde Avustralya haricindeki ülkelerden 
kömür ithalatına onay vermesi ile başlayan süreç ile ilgili res-
mi bir sebep sunulmazken sürecin Avustralya’nın koronavirüs 
pandemisinin kökenine ilişkin bir soruşturma yapılmasına dair 
çağrısının ardından çıkmaza girdiği tahmin ediliyor.
Avustralya'nın elektrik santrallerinde kullanılan termal kömürü-
nün ve çelik yapımında kullanılan metalürjik kömürün en bü-
yük ikinci alıcısı olan Çin’in bu uygulamaları neticesinde küresel 
kömür dolaşımı dengesinde değişiklik gözlendi. Bu kapsamda 
Çin’in Avustralya’dan ithalatı 2015 yılından itibaren en düşük 
seviyesini görürken 447.523 ton olarak kaydedildi. Aynı dö-
nemde Çin’in (Kasım ayında) Endonezya’dan gerçekleştirdiği 
4,3 milyon tonluk kömür ithalatı ise 12,19 milyon tona yükse-
lerek rekor kırdı. 

Uygulanan sınırlamalar sonrası kömür fiyatları da önemli 
ölçüde artış gösterdi. Ton başına 80 dolara ulaşan fiyatlar 
4 Eylül tarihinde kaydedilen 2020 yılının en düşük değeri 
olan 46,37 dolara kıyasla %73,3 oranında artış gösterdi. Bu 
fiyat artışından en karlı çıkan ülke Endonezya olarak gözük-
se de en büyük kaybı yaşayan ülke yine Çin oldu. Çin’in al-
ternatif kaynaklara yönelmesinin ardından ithalat maliyeti 
önemli ölçüde artarken kış şartlarının hissedildiği ülkenin 
belli kısımlarında kömüre ulaşımda sıkıntı yaşandığı kay-
dedildi.
Bunun yanında Avustralya, yaşanacak sınırlamaların devam et-
mesi halinde kömür ihracat gelirlerinin geleceğine dair beklen-
tilerini paylaştı. Ülkenin kömür ihracat gelirinin Çin’in uygula-
malarına bağlı olacağını kaydeden Avustralya Sanayi Bakanlığı 
yayınladığı raporda, metalürjik kömür ihracat gelirinin Haziran 
2021'e kadar bir yıl önceki aynı döneme kıyasla %35 düşüşle 17 
milyar dolar düşüş göstermesinin beklendiği kaydedildi. Ülke-
nin termik kömür ihracat gelirinin ise %29 düşüşle yaklaşık 11 
milyar dolara düşeceği tahmin ediliyor.

Düşük Lityum Fiyatları Lityum Arzını Etkileyebilir 
Ocak 2021

Elektrikli araçların bataryalarında kullanılan lityumun arzı 2025'e 
kadar 3 katına çıkması beklenen talebi karşılamayabilir. Arzı destek-
lemek için yeni projelere ya da kapasite arttırma projelerine ihtiyaç 
olduğunu belirten Albemarle mevcut lityum fiyatlarının artış gös-
termemesi halinde arz zincirinde sorun yaşanabileceğini belirtti.
Salgın sürecinde düşüş gösteren lityum fiyatları nedeni ile ka-
pasite artışı projelerini durdurma kararı aldıklarını belirten Al-
bemerle’nin Lityum Departmanı Yöneticisi Eric Norris fiyatların 
sektör üzerindeki etkileri ile ilgili şu cümleleri kullandı. “Çalış-
malara devam etmeye hazırız. Ancak bunun için uygun şartların 

oluşması gerekiyor. Eğer lityum üreticilerinden elektrikli araç ima-
latçılarına kadar tüm arz zinciri beraber hareket etmezse sektörün 
geleceğe dair planlarında aksamalar olabilir.”
Geçtiğimiz yıl sonu itibari ile küresel lityum arzı ve talebi neredeyse 
birbirine denk şekilde gerçekleşmişti. 2025 yılı için yapılan öngörü-
lere göre ise sektörün beklendiği şekilde seyretmesi halinde tale-
bin arzdan yaklaşık 228 bin ton daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
Norris beklentilerin gerçekleşmesi hakkında Çin’de limitli bir 
fiyat artışı görüldüğünü ancak fiyatların projeleri desteklemesi 
için artışın en az %10 civarında olması gerektiğinin altını çizdi.
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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
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Tesisin kaba flotasyon 
devresinin TK-50 se-
lülleriyle değiştirilme-
sinden sonra şirketin 
Ar-Ge bölümünün 2020 
yılında yapmış olduğu 
çalışmaların özet sonu-
cu yandaki gibidir:

Sonuçlardan görüle-
ceği üzere, TK-50 selülleriyle kaba flotasyon devresinde daha 
önce denenen TK-20 selüllerindeki gibi fevkalade güzel, 
%10’dan fazla bakır ve gümüş verimi artışı, %5,8‘den fazla ba-
kır tenörü artışı, raporda modern teknolojinin başarısı olarak 
söz edilmiştir. Raporda, tesisin temizleme devresindeki selülle-
rinin de değiştirilmesiyle yukarıda belirtilen sonuçlardan daha 
da iyi sonuçlar alınacağı vurgulanmıştır. Tüfekçioğlu TK selülle-
rine ait benzeri başarı haberleri İran, Arnavutluk ve ülkemizden 
de gelmektedir.

ŞIRKET HABERLERI

TK Flotasyon Selüllerinin Kazakistan’daki 
Büyük Başarısı!

Esan’a Bir Ödül Daha!

Kazakistan’ın bakır madenleri iş-
letmecisi Kazakhmys şirketi, 2015 
yılında Tüfekçioğlu’dan 8 adet TK-
20 alarak deneme çalışmaları ger-
çekleştirdi. Kaba flotasyon devre-
sinde denenen selüller, yaklaşık 

%3 tenör ve daha önemlisi %10 kadar verim artışı sağlayınca 
2019 yılında, Zhezkazgan’da yer alan 1 no’lu tesisteki kaba flo-
tasyon devresi, 20 adet 50 m3’lük TK-50 selülleri ile değiştirildi.

Kazakhmys Ar-Ge bölümünün, TK-50 selüllerinin performansı ile 
ilgili Ekim 2020’de yaptığı çalışmanın raporu, Aralık 2020’de, Ar-
Ge direktörü Dr. O.M. Sinyanskaya imzasıyla şirket yönetim ku-
ruluna iletildi. Bu 
raporun özeti şu 
şekilde yayınlandı:

Kazakhmys’in Chez-
kazgan 1 no’lu flotas-
yon tesisinde işlenen 
oksitli ve sülfürlü ka-
rışık cevherin bileşimi 
ve TK-50 öncesi eski 
selüllerle elde edilen 
konsantre tenör ve 
verimleri şöyledir:

Cevher Bileşimi % Ağırlık % Cu

Sülfürlü Bakır Mineralleri
(Kalkopirit, Bornit, Kovellin, 

Kalkosin)

42,17 0,35

Oksitli Bakır Mineralleri
Karbonatlar(%42) ve 

Silikatlar- Krizokol(%16)

57,83 0,48

100 0,83

TK-50 Selülleri Öncesi Tenör ve Verimler

Konsantre
% Cu 26,98

g/t Ag 285,08

Verim
% Cu 62,79

% Ag 56,02

TK-50 Selülleri ile Tenör ve Ver-
imler

Beslenme
% Cu 0,83

g/t Ag 8,1

Konsantre
% Cu 32,86

g/t Ag 296,26

Verim
% Cu 72,80

% Ag 67,27

tk.com.tr

esan.com.tr

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafın-
dan düzenlenen ve iş dünyasının 
15 farklı başlıkta daha iyi bir gelecek 

için hayata geçirdiği projelerin yarıştığı Sürdürülebilir İş Ödülleri bu 
yıl 7. kez düzenlendi. 25 Kasım’da dijital olarak gerçekleştirilen tö-
rende Esan Karbon Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde En İyi Sürdürülebilir İno-
vasyon Projesi ödülünü kazanan Esan, bu yıl da Balya İşletmesi’nde 
hayata geçirilen “Üstün Verimlilik için Öğütme Devresi İnovasyo-
nu” projesi ile Karbon Yönetimi, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilir 
İnovasyon olmak üzere üç dalda finallerde yerini aldı. Sürdürülebi-
lir madencilik yaklaşımı ile iş yapış biçimlerini şekillendiren, “İnsan 
İçin Maden” derken “çevreye minimum etki, topluma maksimum 
katkı” sağlamayı hedefleyen Esan, doğada sınırlı miktarda bulunan 
kaynakların sürdürülebilir bir anlayışla üretimi için kapsamlı enerji, 
su, hava, toprak ve atık yönetimi çalışmaları yapıyor.

BM Kalkınma Amaçlarından Sorumlu Üretim ve Tüketim Amacı 
için “Yeşil Öğütme Devresi” hedefiyle gerçekleştirilen bu ino-
vasyon projesiyle ise tam kapasite çalışan tesiste ek bir yatırım 

yapılmadan hem kapasite artırılmış hem de enerji kullanımı ve 
karbon salınımı %25 düşürülmüştür.

Esan’ın Dijital Dönüşüm Yolculuğu Ödüllerle 
Devam Ediyor!
Sürdürülebilir madencilik yolculuğunda dijital dönüşüm proje-
lerini ve akıllı madencilik uygulamalarını iş yapış şeklinin merke-
zinde tutan Esan, dönüşümünü bu yıl da ödülle taçlandırmaya 
devam ediyor. 2016 yılından bugüne birçok projeyi hayata geçi-
ren Esan’da, bu yıl gerçekleştirilen veri analitiği projesi “Optimix” 
de International Data Corporation (IDC) Türkiye Dijital Dönüşüm 
Ödülleri’nde “Information Visionary (Bilgi Vizyoneri)” kategori-
sinde üçüncü oldu. Ar-Ge bilgi birikimini ve üretim deneyimini 
dijitalin gücüyle birleştiren proje, Esan’ın Bozüyük Kil Süzme Te-
sisi’nde yürütülen harmanlama ve reçete oluşturma sürecinde 
mevcut kısıtları dikkate alan bir analitik-optimizasyon modeli ve 
kullanıcı dostu bir arayüz yazılım çözümü sunuyor. Neredeyse 
sonsuz olan bu reçete uzayından veri analitiği ve optimizasyon 
yöntemiyle en uygun hammadde karışım oranı ve reçetenin se-
çilmesini sağlayan proje, kalite ve verimliliği aynı şekilde gözete-
rek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.
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Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan 
flotasyon yöntemiyle her yıl mil-
yarlarca ton cevher zenginleşti-
rilmektedir. Örneğin, 2018 yılında 
yaklaşık 20 milyon ton katod bakı-
rı, ortalama bakır tenörü yaklaşık 
%1 olan cevherlerden üretilmiştir. 
Sadece bakır için 2 milyar tondan 
fazla cevherin flotasyon ile işlen-

diği anlaşılmaktadır. Kaldı ki bu yöntemin bakırdan başka he-
men tüm sülfürlü baz metal (Pb, Zn, Ni…) cevherlerine, endüst-
riyel minerallere de uygulandığı düşünüldüğünde, flotasyonun 
teknik ve ekonomik açıdan devasa bir endüstri oluşturduğu 
açıktır. Bu denli büyük tonajların işlenmesi için birkaç m3’ ten 
birkaç yüz m3’ e kadar irili ufaklı, yüzbinlerce flotasyon selülü 
gerekmektedir. Bu nedenle flotasyon selülü teknolojisinde ya-
pılan iyileştirmeler, çok büyük maddi kazançlar sağlamaktadır.

Öte yandan, düşük tenörlü büyük rezervli örneğin, 4 milyar ton 
rezervi olan, %0,5 bakır tenörlü, Meksika’daki Buenavista gibi 
porfiri bakır cevherlerinin işlenebilmesi için yatırım ve işletme 
giderleri görece düşük, büyük makine ve ekipmanlara olan ih-
tiyaç, makine-ekipman üreticilerinin itici gücü olmaktadır.

1- Büyük Selüllerin Tasarımını Mümkün 
Kılan Gelişmeler
Flotasyon selülleri tasarımı, 20. yüzyılın son çeyreğine kadar, 
deneyim, geometrik benzeşim, deneme-yanılma gibi unsurlar-
la daha çok prizmatik selüller için yapılageldi. Çünkü bu süreç-
te oldukça karmaşık olan üç fazlı (katı-sıvı-gaz) akışların selül 
içindeki davranışlarını açıklayan gerçekçi matematiksel model-
ler henüz gelişme aşamasındaydı. Gerçekçi matematiksel mo-
dellerin ortaya çıkmasından sonra da bunları çözümleyecek 
güçlü bilgisayarlara ulaşmak çok pahalı ve zordu. Son 25-30 

Prof. Dr. İrfan Bayraktar 
Tüfekçioğlu Kauçuk ve Makine AŞ

KAPAK KONUSU

Büyük Hacimli Flotasyon 
Selüllerinin Tasarımı ve Ekonomisi

Şekil 1: Bilgisayarların güçlenip, ucuzlamasının selül hacimleri artışına etkisi

yılda bilgisayarların hem güçlenip hem ucuzlaması sayesin-
de “Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği – HAD” (Computational 
Fluid Dynamics – CFD) analizleri ile üç fazın davranışları daha 
iyi anlaşılarak büyük selül tasarımı hızla gelişti. Şekil-1’de bilgi-
sayarların güçlenip ucuzlaması ile selül hacimlerinin çok hızlı 
büyüme ilişkisi açıkça görülmektedir.

1.1- HAD (Computational Fluid Dynamics, CFD)’ın Büyük 
Selüllerin Tasarımındaki Yeri
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri ile selül için-
deki faz hareketlerinin ve birbiriyle ilişkilerinin anlaşılması, 
uzun zaman alan, pahalı denemeleri azaltarak selül perfor-
mansını bilgisayar ekranında görmek mümkün hale geldi.

Flotasyon performansı gaz fazının özellik ve davranışıyla açık-
lanabilmektedir. Zira hidrofobik katı fazı, köpük zonuna taşıyan 
hava kabarcıklarıdır. Bu nedenle hava kabarcıklarının yüzey 
alanı, dolayısıyla çapı; boyut dağılımı, miktar ve hızı flotasyon 
performansı ile doğrudan ilişkilidir. Bu konuda gaz fazına ait 
aşağıdaki parametreler ve optimum sınırları, selül tasarımcıları 
tarafından kabul edilen parametrelerdir. HAD analizlerinde de 
bu parametreleri optimize eden hidrodinamik koşullar ve ge-
rekli motor gücü kW olarak belirlenebilmektedir.

Flotasyon selülünün simülasyonu, akışkanlar dinamiğindeki 
kütle ve momentumun korunum denklemleri ile türbülans 
değerleri çözümlerinin sonucudur. HAD analizleri için selül 
hacmi, milyonlarca hacme bölünüp, beher mikro hacimdeki 
katı-sıvı-gaz fazlarının dinamiği çözümlenip, daha sonra bun-
lar bütünleştirilerek selülün içindeki hidrodinamik olaylar an-
laşılmaktadır. Tasarım için bu analizler genelde aşağıda belir-
lenen dört temel değişkenin optimizasyonu için yapılır. Çünkü 
selülün performansını aşağıdaki değişkenler belirlemektedir1:

a) Selülün hava tutma kapasitesi (Eg)
b) Hava kabarcığı boyut dağılımı (d32)
c) Düzlemsel (Superficial) hava kabarcığı hızı (Jg)
d) Kabarcık yüzey alanı akısı (Bubble Surface Area Flux, Sb)

1.2.1. Selülün Gaz Tutma Kapasitesi (Eg):
Selül içindeki toplam hava hacmidir. Hava hacmi artınca daha 
fazla hava kabarcığı üretileceğinden hava kabarcıkları ile hid-
rofobik tanelerin karşılaşma/çarpışma olasılığı da artacaktır. Bu 
da flotasyon kinetiğini olumlu yönde etkiler. Öte yandan pülpe 
çok fazla hava verilmesi selülün faydalı hacminin azalmasına 
yani hidrofobik katı fazın selül içinde ortalama kalma süresinin 
azalmasına yol açacağından hava hacminin mutlaka bir sınırı 
olması gerekir. Bu sınır toplam pülp hacminin %5 ile %15’i ara-
sındadır.

28



15 Ocak 2021
www.madencilikturk iye.com

1.2.2. Hava Kabarcığı Çapı (d32):
Çap, hava kabarcığı sayısını ve dolayısıyla kabarcık yüzey ala-
nını belirler. Çok büyük çaplar, hidrofobik tanelerle çarpışma/
yapışma olasılığını azaltırken çok küçük çaplar tane-kabarcık 
oluşmasında yetersiz kalır ve tane-kabarcık oluşumunun yo-
ğunluğunu yeterince düşüremez. Bu nedenle, optimum Sau-
ter ortalama çap aralığı (d32) 1.0 mm – 2.0 mm arasındadır. Ger-
çek flotasyon ortamlarında hava kabarcık çapı köpürtücülerle 
büyük oranda küçültülmektedir2.

1.2.3. Gaz Hızı (Jg):
Selülün pülpü havalandırma yetisi olarak tanımlanır ve flotas-
yon kinetiğini doğrudan etkileyen bir parametredir.

Jg = Q/A cm/s olarak formüle edilir.
Q : Hava Miktarı, cm3/s
A : Selül Kesit Alanı, cm2

Gaz fazının fazla olması hidrofilik katının da köpüğe taşınması-
na neden olur ve ayrıca köpük stabilitesi de olumsuz etkilenir. 
Optimum hız aralığı 1-2 cm/s’dir. 1’den küçük hızlar verimin 
düşmesine, 3’ten büyük hızlar da köpük taşkınına (sele) yol 
açar.

1.2.4. Hava Kabarcığı Yüzey Alan Akısı (Sb):
“Kabarcık Yüzey Alan Akısı”, birim zamanda, selül yatay kesit 
alanında, yükselen hava kabarcığı toplam yüzey alanıdır. Bu 
yüzey alanı Şekil-2’ de görüldüğü gibi hava kabarcıksız yatay 
kesit alanına göre kabarcıkların yüzeyleri nedeniyle defalarca 
büyüktür.

Sb= Jg/d32

Sb =Hava Kabarcığı yüzey Aklanı Akısı, 1/s
Jg = Gaz hızı, cm/s
d32 = Sauter Ortalama Çapı, cm

Şekil 2: Hava kabarcığı yüzey alanı akısı (Sb)

Foto 1: TK Selülleri (*TK Selülleri patenlidir. Taklit edilemez. Patent No:2010 04204.) Şekil 3: Flotasyon Kinetiği ile Sb arasındaki ilişki (k=f(Sb)) (3 no’lu kaynaktan türetilmiştir)

Genel olarak, yüksek kabarcık yüzey alanı akısı (Sb) flotasyon 
kinetiğini olumlu etkiler fakat bunu elde etmek için fazla hava 
verilirse selülde kaynamalar olur ve verim düşer. Şekil-3’de Sb 
ile flotasyon kinetiği arasındaki ilişki görülmektedir3.

Tipik kabarcık yüzey alan akısı değerleri 30 s-1 ile 70 s-1’dir.

2- Selül Tasarımında Dikkate Alınması Gereken 
Kullanıcı Talepleri
2.1. Flotasyon Operatörlerinin Talepleri:
• Selülün kumlanma yapmaması. (Selülün kumlanması ge-
nelde rotorun yanlış konumlandırılması veya rotor devrinin 
gereğinden az olmasından kaynaklanır. Kumlanma flotasyon 
performansını pek çok nedenle olumsuz etkiler.)
• Uzun süre aşınma/korozyon ve arızalar olmaması
• Bakım ve kontrol kolaylığı. Çalışırken müdahale gerektirme-
mesi
• Konsantre verim ve tenörünün, hedef değerlerde olması

2.2. Proje Sorumlusu ve/veya Yatırımcının Talepleri:
• Rakiplerine göre yatırım ve işletme maliyetlerinin (Enerji, ye-
dek parça, bakım, vb.) düşük olması.
• Verim ve tenörün asgari rakip selüllere eşit tercihan daha 
yüksek olması.

3- Selülün Kalbi
Selülün tek hareketli parçası, fan, rotor veya impeller olarak 
adlandırılan; aşağıdaki görevleri yerine getirmesi için özel ta-
sarım gerektiren mekanik elemandır.

Rotorun (Fan,İmpeller) Görevleri:

• Katının çökmesini engelleyip, katı taneleri pülp içinde tut-
mak.
• Selül içine verilen havayı istenen şekilde parçalayıp, dağıta-
rak yani yukarıda sözü edilen dört parametreyi (Eg, Jg, d32, Sb) 
istenen aralıklarda oluşturmak.
• Katı-hava kabarcığı temasını azami düzeyde sağlamak.
• Pülp içinde girdap oluşmasını engellemek (Statör ile birlikte)
• Katı ve hava kabarcıklarının selül içinde homojen dağılımını 
sağlamak ve ölü hacim yaratmamak (Statör ile birlikte).
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4- Selül İçi Akış Düzenleyici – Statör/Difüzör
Selülün hareketsiz, rotoru çevreleyen, rotorun dağıttığı hava 
ve pülpün selül kesitine homojen yayılmasını sağlayan parça-
ya statör veya difüzör adı verilir.

Foto 2: TK Selülleri Statörü (*TK Selülleri patenlidir. Taklit edilemez. Patent No:2010 04204.)

Foto 3: TK Selüllerindeki İç oluk

Şekil 5: TK Selüllerinde iç oluk sayesinde geri düşen hidrofobik 
mineral sayısının azalmasının şematik görünümü

Şekil 4: TK selülleri akış deseni

Rotor ve difüzör birlikte pülp içinde çalışan bir pompa gibidir. 
Selül tabanına yakın bölüm emme, rotor üst tarafı da basma 
yapar. Şekil 4’te TK selüllerinin rotor-statör bölgesindeki akış 
deseni şematik olarak görülmektedir.

Akış desenine göre rotorun alttan emerek selül içine bastığı 
akış, yatayla 40-45o’lik açı yapmaktadır. Statörün düşey kanat-
larını tutan üst çemberi bu nedenle açılı yapılarak akışa kısmi 
paralellik sağlanmış ve bu sayede aşınma azaltılarak statör 
ömrü rakiplere göre uzamıştır.

5- Köpüğün Selül Dışına Alınması
Hidrofobik tanelerin hava kabarcığına tutunması/yapış-
ması çok kuvvetli değildir. Ayrıca, hava kabarcıkları da ko-
layca patlayacak yapıdadır. Katı tane-hava kabarcığı ikilisi 
dinamik bir ortamda hep yapışık kalamaz. Maruz kalacak-
ları zayıf fiziksel kuvvetlerle ya da yüzeye (köpüğe) çıkınca, 
yüzey gerilim değişmesiyle hava kabarcığı patlayabilir ve 
üzerindeki hidrofob tane pülpe geri döner. Ayrıca, hidro-
fobik tane yüzeyde bir fiziksel etki (çarpışma, makaslama 

kuvveti vb.) nedeniyle sıyrılıp, pülpe geri dönebilir. Bu ne-
denle tane-kabarcık ikilisinin çok uzun süre birlikte, köpük-
te kalması zordur.

Köpük oluşup, belirli bir kalınlığa geldikten sonra suyu sü-
zülmüş üst tarafının zaman geçirmeden selül dışına alınması 
gerekir. Aksi takdirde tane-kabarcık ikilisinin ayrılma sıklığı ar-
tarak verim kaybına neden olur. Şekil 5’deki TK selüllerinde iç 
oluğun işlevi şematik olarak gösterilmektedir.

5.1. İç Oluk:
Şekil-5’te görülen iç oluk bir yandan tane-kabarcık taşınma 
mesafesini kısaltırken öte yandan oluk genişliğine bağlı 
olarak köpük yüzey alanını daraltır. Oluk genişliğinin fazla 
olması yüzey alanını daraltarak özellikle düşük tenörlü cev-
herlerin kaba flotasyonunda istenen kalınlıkta köpük oluş-
masını sağlar. Öte yandan pek çok süpürme flotasyonunda 
yaşanan yeterince köpük kalınlığı elde edilememesi soru-
nuna da geniş tabanlı oluklar köpük kalınlaştırıcı olarak bir 
çözüm seçeneğidir.

İç oluk, flotasyon devrelerinin her aşaması (kaba-süpürme-te-
mizleme) için farklı olarak tasarlanabilir.
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5.2. Köpük Kalınlaştırıcı Koni (Froth Crowder)
Özellikle düşük tenörlü cevherlerde istenen kalınlıkta, dışa-
rıya kolay taşınabilen bir köpük elde edilemez. Bu durum-
da aşağıda Foto 4’te görülen, köpük yüzey alanını daraltıp, 
köpüğü kalınlaştıran, selülün ortasına ters koni yerleştirilir. 
Bu koni aşağı yukarı ayarlanabilir. Ancak hareketi sağlayan 
mekanik aksam zamanla sıkışabilir ve korozyona uğrayabilir. 
Ayrıca selülü bir ölçüde karmaşık hale getirdiğinden iç oluk 
kadar pratik değildir.

5.3. Köpük Taşıma Kapasitesi:
Selül hacimleri giderek büyürken birim hacim başına düşen 
köpük yüzey alanı ve köpük taşma genişliği küçülmektedir.

Örneğin, 10 m3’lük bir selülde iç oluksuz köpük alanı 4,8 m2, 
selül çeperleri (köpük taşma genişliği) 7,8 m iken, 50 m3’lük bir 
selülde bu değerler sırasıyla, 16,5 m2 ve 14,4 m’dir. Hacim 5 kat 
büyürken, köpük yüzey alanı ve köpük taşma genişliği sırasıyla 
3,39 ve 1,85 kat artmaktadır.

Bu nedenle selül seçiminde aşağıdaki köpük taşma kapasi-
teleri özellikle zengin cevherlerde* mutlaka dikkate alınma-
lıdır. Fazla yüzey alanı köpük kalınlığını azaltır. Bazı durum-
larda selül yüzeyinde köpük, adacıklar halinde dağılır ki bu 
hiç istenmeyen bir durumdur. Ayrıca, köpüğün selül oluk 
çeperlerinden belirli bir kalınlıkta taşması gerektiğinden 
taşma çeperinin uzunluğu selüllerin köpük taşma kapasite-
sini belirler. Çizelge-1’de köpük taşma kapasitesi için çeper 
uzunluğunun metresi başına taşan, optimum katı tonajı ve-
rilmektedir.

*Flotasyona beslenen cevher tenörü, elde edilen konsantre tenörünün 1/10’una veya daha fazlasına eşit cevherler zengin kabul edilmektedir.
*Selül sayısı seçiminde standart imalatlar dikkate alınarak, küsurat bir üst hacme tamamlanır. Tam istenilen ölçülerde selül imalatı mümkün ama ekonomik değildir.

Kaba Flotasyon 
Aşaması

Süpürme 
Flotasyonu 

Aşaması

Temizleme 
Flotasyonu 

Aşaması

Köpük Taşma 
Kapasitesi 

(ton/m/saat)
0,8 - 1,5 0,3 - 0,8 1,0 - 1,2

Çizelge 1: Taşma kapasitesi için çeper uzunluğunun metresi başına taşan optimum katı tonajı Çizelge-2: Toplam 235 m3’lük kaba flotasyon selül hacmi ve selül sayısı arasındaki ekonomik ilişki

6. Büyük Hacimli Selüllerin Ekonomik Avantajları
Büyük hacimli silindirik tank selüller, teknik üstünlükleri ya-
nında, ekonomik olarak da konvensiyonel prizmatik selüllere 
göre daha avantajlıdır. Konvensiyonel prizmatik selüllerin en 
büyüğü 40 m3’tür4. Bunun yanında, bir proje için seçilecek selül 
hacminin mümkün olan en büyük hacimli selül olması ekono-
mik getirileri en üst düzeye çıkarır. Ancak seçilecek en büyük 
selül hacminde sınırlayıcı kriter selül sayısıdır. Çünkü flotas-
yon selülü, kesiksiz, ideal karıştırma şartlarında çalışan, tanka 
giren pülpün sürekli deşarj edildiği, dolayısıyla tank içindeki 
her katı tanesinin tank içinde kalma süresinin aynı olmadığı bir 
reaktördür. Selül içindeki bazı taneler gereğinden uzun, bazı 
tanelerde çok kısa süre içinde selülü terk ederler. Genel olarak, 
laboratuvarda kesikli (batch) flotasyon testleri ile belirlenen 
flotasyon süresinin minerallere göre değişen bir güvenlik kat-
sayısı ile çarpılarak bulunan süreden daha kısa sürede selülü 
terk etmesi kısa devre (kaçak) oluşmasına yani verim kaybına 
neden olur. Tek selül hacmi ne kadar büyük olursa olsun, kısa 
devre olayı kesiksiz çalışan karıştırmalı tanklarda kaçınılmaz-
dır. Bu durumda belirlenecek selül sayısı verim açısından çok 
önemli bir kriterdir. Yıllardır bu konuda yapılan araştırmalarla, 
büyük hacimli (>20 m3) selüllerin kaba flotasyon devrelerinde 
asgari 5 adet selül olması gerekliliği izotop çalışmalarıyla be-
lirlenmiştir4-8.

Yukarıda sözü edilen çalışmalara kısa devre olasılığı (kaçak) açı-
sından bakıldığında, Şekil-6’da görüldüğü gibi kaçak ile selül 
sayısı arasında bir olasılık ilişkisi kurmak mümkündür5-9.

Şekil-6: Selül sayısı ile kısa devre olasılığı (Kaçak) ilişkisi (5-9 no’lu kaynaklardan türetilmiştir).

Selüller Görece 
Yatırım 

Maliyeti

Görece 
Gerekli 

Alan

Gerekli 
Güç 
(kW)

kW/m3
Sayı* Hacim 

(m3)

12 20 1,70 1,55 444 1,85

10 25 1,50 1,45 450 1,80

6 40 1,10 1,20 330 1,40

5 50 1,00 1,00 375 1,50

Foto 4: Köpük Kalınlaştırıcı Koni
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Foto 5: TK Selülleri, otomasyon panosu dokunmatik ekran görüntüsü

Toplam gerekli selül hacmi belirlendikten sonra selül sayısının 
asgari sayıda olması ekonomik açıdan önemlidir. Aşağıdaki Çi-
zelge-2’de selül sayısı ile ekonomik ilişki, toplam selül hacmi 
235m3 olan bir projede açıkça görülmektedir.

Çizelge-2’den görüleceği üzere selül hacimleri büyüdükçe ya-
tırım maliyeti (selüller, boru, vana, kablo, trafo, inşaat, montaj, 
v.b.) çok ciddi oranlarda düşmektedir. Ayrıca daha az sayıda 
selül, iş gücü ve enerjiden tasarruf ile birlikte kontrol kolaylığı 
da sağlayacaktır.

7- Selüllerin Otomatik Kontrolü
Bir flotasyon hattında selüllerin iyi çalışması için öncelikle 
kontrol edilmesi gereken fiziksel unsurlar şunlardır:

a) Pülp Seviyesi
b) Hava debisi
c) İmpeller (Fan) Devri

Büyük hacimli selüllerde pülp seviyesinin kontrolünün bir 
vanayı elle açıp kapama suretiyle yapılması neredeyse im-
kânsızdır. Bu nedenle seviye kontrolü genelde “geri bildirim 
kontrol stratejisi” ile otomatik olarak yapılır. Örneğin, TK 
selüllerinde pülp seviyesi kontrolu, ultrasonik seviye algıla-
yıcısı – dart vana kombinasyonu ile düzenli akış şartlarında 
azami 3 mm duyarlılıkla otomatik olarak yapılmaktadır. Bu 
sayede prosesteki dalgalanmalar, olabilecek en asgari düze-
ye indirgenebilmektedir.

Hava debisi flotasyon performasıyla 1. bölümde açıklandığı 
üzere doğrudan ve çok etkili olduğundan kontrol, bir debimet-
re-otomatik vana kombinasyonu ile sağlanır.

İmpeller (fan) devri, selül performansını belirleyen, hava fazına 
ait parametreleri değiştirdiğinden çok sık olmamakla beraber 
gerek duyulduğunda devir değişimi motor panosundaki fre-
kans konvertörü ile yapılmaktadır.

Kontrol öğelerinde değişiklik, Foto 5’de görüldüğü üzere 
TK selüllerinde selül hattındaki dokunmatik ekran üzerinde 
veya kontrol odasındaki SCADA ekranından yapılabilmek-
tedir.
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Sonuçlar
1.Büyük rezervli, düşük tenörlü baz metal cevherlerinin ekono-
mik olarak işletilebilmesi için yatırım ve işletme maliyetlerini 
düşüren “ölçek ekonomisi”, büyük hacimli selüllerin geliştiril-
mesinde itici güç olmuştur.
2.Büyük hacimli selüllerin üretimi ve performansında gerçekçi 
matematik modellerin ve HAD’ın (Hesaplamalı Akışkanlar Di-
namiği-CFD) önemi kadar karmaşık denklemlerin çözümü için 
güçlü bilgisayarların giderek ucuzlayıp, kolayca ulaşılabilir ol-
ması da bu konuda bir sıçramayı oluşturmuştur.
3.Günümüz flotasyon teknolojisinde selül performansı, hava-
nın (gaz fazının) pülp içindeki dört fiziksel kriteri ile (Eg, d32, Jg 
ve Sb) kontrol edilebilmektedir.
4.Tasarımın en önemli elemanı, selülün hidrodinamiğini belir-
leyen, selülün kalbi sayılan rotordur. Selül performansı büyük 
ölçüde rotor-statör geometrisine bağlıdır.
5.Köpüğün selül dışına taşınması, selül kesitlerinin büyük 
olması nedeniyle tasarımın, imalatın ve selül seçiminin çok 
önemli bir öğesidir.
6.Selüller, içindeki pülpün sürekli karıştırılıp kesintisiz akış 
şartlarında çalıştığından, pülpteki her katının selül içindeki 
kalma süresi ayni değildir. Dolayısıyla, kısa devre kaçınılmaz 
olduğundan işlemi tek selülde yapma imkânı verim düşüklüğü 
nedeniyle yoktur. Kaba flotasyon aşamasında asgari beş selül 
kullanılmalıdır.
7.Bir projede mümkün olan en büyük hacimli selüllerin seçil-
mesi, bir yandan yatırım ve işletme maliyetlerini düşürerek 
diğer yandan tesisin daha kolay kontrolünü sağlar.
8.Büyük hacimli selüllerde performansı etkileyen unsurlar ge-
nelde “Geri Bildirim Kontrol Stratejisi” ile otomatik olarak ya-
pılmaktadır.

tk.com.tr
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TANITIM

Akoni Kimya Maden 
Sektörünün Yanında…

Dünyada sadece birkaç firmanın 
üretebildiği “Kalsiyum Sülfonat 
Kompleks Gresleri” uluslararası 
pazara sunan Akoni Kimya AŞ 

Corfin LUBRICATION (Trademark) Markasıyla Türkiye’de üretil-
mektedir.

Ülkemizde sadece distribütör ile yerini alabilen gresler ve di-
ğer özel yağlayıcıların, oluşabilecek herhangi bir ülkeler arası 
anlaşmazlıkta, tedariğinin sağlanması imkansız olacaktır. 

Bu bilinç ile Türk firması olarak özel ürünler üretmenin, ülkemi-
ze alanımızda fayda sağlamanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Maden Sektörleri İçin Üretilen Kalsiyum Sülfonat 
Greslerin Özellikleri
Kalsiyum sülfonat kompleks gresler, kalsit parçaların jelleşmesi 
ile meydana gelir. Adını aldığı kalsiyum 
sülfonat, bu gresin temelini oluşturur. 
Kalsiyum sülfonat kompleks gres, nor-
mal petrol bazlı greslerin özellikleri ile 
karşılaştırıldığında daha düşük sürtün-
me, daha yüksek yük taşıma ve geniş 
çalışma sıcaklık aralıkları ile uzun süreli 
çalışma performansı sunar. 

Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda 
bile üstün performansını sürdürür. 

• Kalsiyum sülfonat kompleks gres, sulu 
ve tuzlu sulu ortamlarda pasa karşı mü-
kemmel performans sağlar. 

• Sülfonat’ın pas önleyiciliği sayesinde oksidasyon ve pas olu-
şumunu engeller. 
• Düşük sıcaklık torklarına karşı üstün performans sergiler.

Taş, Kum, Mermer Ocakları İçin Önerilen En İyi 
Performansı Gösteren Ürün Neden Kalsiyum 
Sülfonat Kompleks Greslerdir?
Dünya’da otorite olan Ulusal Yağlama Yağı Enstitüsü 
(NLGI), üreticiler için belirlediği standartlar dahilinde; geniş 
çalışma aralığında, tüm ortam streslerinde en iyi perfor-
mansı kalsiyum sülfonat kompleks greslerin verdiğini ifade 
etmektedir. 

Laboratuvar verilerinde maksimum değerlere sahip olan kal-
siyum sülfonat kompleks gresler, uygulandıkları ortamlarda 
daha uzun süre yağlama imkânı sunarak, daha az yağ tüketimi 
sağlar. 
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• Yıllık bazda daha az atık yağ oluştururlar. 
• Duruş maliyetlerinin önemini bilerek; 
üstün mekanik kararlılığı sayesinde sis-
tem daha az stres altında çalışır, plansız 
duruşlara sebep olmazlar!

Maden İşletmelerinde Kalsiyum 
Sülfonat Kompleks Gresin 
Uygulandığı Prosesler Nelerdir?
EP greslerin kullanımına ihtiyaç duyulan tüm 
noktalarda, 4 kat daha fazla performans!

• İş makinaları, ekskavatörler,
• Maden endüstrisinde yüksek tork, yük-
sek sıcaklık, titreşim ve darbeli yüklerin 
olduğu kırıcılarda (Çeneli Kırıcılar, Darbeli Kırıcılar, Dik Milli, 
Konik ve Sekonder)
• Zor koşullarda çalışan titreşime, toza ve suya maruz kalan 
eleklerde
• Bantlı konveyor yataklarında 
• Su ve sıcaklığa maruz kalan tamburlarda

Lityum Kompleks (EP) Greslerler Yerine Neden 
Kalsiyum Sülfonat Kompleks Gresler Tercih 
Edilmelidir? 
Lityum kompleks gresler genellikle yüksek dayanım, yüksek 
sıcaklık ve su geçirmezlik özelliklerine sahip olarak ifade edilir. 
Aşırı basınç, aşınma önleyici, pas – korozyon önleyici gibi diğer 
performans katkılarına ihtiyaç duyarlar ve uygulanacağı sektö-
re, prosese göre katkı maddeleri ilave edilir.  

Bu durum normal gibi görünse de tesisteki birden çok yağla-
ma noktasına farklı gres çeşitlerinin uygulanması gereksinimi-
ni doğurur.

Örneğin; konveyör vb. noktalara EP gres, titreşimli noktalara 
kuru yağlayıcılı lityum gres, basınç altındaki sistemler için yük-
sek EP katkılı gres gibi.

Bu durum maden ve diğer ağır sanayi sektörleri için yorucu bir 
aksiyona sebep olur. Kalsiyum sülfonat gresleri ise ikili karşılaş-
tırmada karşımıza şu sonucu verir: 

Kalsiyum sülfonat kompleks gresler bu katkılara ihtiyaç duy-
madan tüm gereksinimleri karşılamaktadır.

AKONİ KİMYA AŞ  
1993 yılında kurulan Akoni Kimya AŞ, özel sentetik gresler, 
sentetik yağlama maddeleri, özel yağ sökücüler, temizleyici 
endüstri solventleri ve aerosoller konusunda dünya stan-
dartlarında üretim yapan, uluslararası sertifikalı bir firmadır.

7000 m² alanda kurulu Akoni üretim tesisi, tam otomasyon 
prosesi ile yıllık 40.000 tonluk yüksek kalitede üretim kapa-
sitesine ve 80.000 ton depolama alanına sahiptir. Bilimi ve 
teknolojiyi yakından takip eden Akoni, kimya teknolojileri 
ve triboloji alanında eğitim veren üniversitelerle işbirliği 
yapar.

Hammadde temininden, mamul stok alanına ulaşıncaya 
kadar ki tüm performans testleri, kalite kontrol ve dayanım 
ömrü analizlerinin tamamı, uzman kimyagerler ve biyolog-
lar tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ar-Ge Laboratuvarı 
içerisinde yer alan demo üretim tesisiyle, üretim öncesi ve 
sonrası çıkabilecek tüm problemler önceden engellenmek-
te, tüm performans testleri yapılarak, ürünlerin sorunsuz 
şekilde hazırlanması sağlanmaktadır.

Akoni Kimya, uluslararası belgelendirme merkezleri tarafın-
dan sertifikalı olup, uluslararası tescilli markalarıyla, spesifik 
ürünlerin üretimini sürdürmektedir. Uluslararası sertifikalı 
ürünleri, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunulmaktadır.

Yüksek sıcaklık ve basınçta; kalsiyum sülfonat kompleks ürün-
lerdeki üstün mekanik kayma ve çalışma sırasındaki veriler, 
lityum kompleks greslere oranla daha az erime ve damlama 
gösterir. Yüksek sıcaklıkta kalsiyum sülfonat kompleksler daha 
iyi bir üründür. Çünkü bu greslerin erime ve damlama noktaları 
daha yüksektir (>3000C). 

Kalsiyum sülfonat kalınlaştırıcılar doğası gereği EP (aşırı basınç) 
ve AW (aşınma önleyici) özelliği sayesinde ağır sanayi prosesle-
rinde güvenle kullanılmakta, yoğun olarak tercih edilmektedir.

akonimadeniyaglar.com
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Madencilikte Esri Çözümleri

TANITIM

Dünyada coğrafi bilgi sistemle-
ri (CBS) denilince akla ilk gelen ve 
1969’dan günümüze sektörünün 

liderliğini sürdüren Esri bu başarısını bilime, sürdürülebilirliğe, 
eğitime, araştırmaya ve olumlu değişimlere verdiği desteğe borç-
ludur. Bu sayede bugün dünya genelinde, büyük şehirler ve farklı 
ülkelerin kamu kurumları da dahil olmak üzere 350.000’den fazla 
kurumda Esri yazılımları kullanılmaktadır. Esri bunu yaparken aynı 
zamanda kullanıcılarına da 
büyük bir bağlılık içerisin-
dedir; kullanıcıların yaşadık-
ları zorlukları sorgulayarak, 
en doğru çözümleri sun-
maya çalışır. Bu misyonu 
sebebiyle gelirinin yaklaşık 
%25’ini Ar-Ge faaliyetlerine 
harcamaktadır.

Esri, ülkeler bazında res-
mi distribütörler ile ça-
lışmaktadır. Ülkemizdeki 
resmi distibütör 2007 
yılında faaliyetine başla-
mış olan Esri Türkiye’dir. 
Esri Türkiye, ArcGIS tek-
nolojisine dayalı olarak 
kapsamlı ürün ve çözümleri ülkemize getirerek profesyonel 
hizmetler, teknik destek hizmetleri ve eğitim hizmetleri sun-
maktadır. Esri Türkiye, Esri ile olan entegrasyonunu daha da 
geliştirerek Esri’nin dünya çapındaki teknik destek ağı olan 
“Global Support” sistemine tam olarak entegre olmuştur. 
Böylece Esri Türkiye’nin sunduğu hizmetlerin kalitesi de gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Coğrafi bilgi sistemleri, verilerin toplanması, saklanması, analiz 
edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir 
bilgi sistemidir. Kökünü Coğrafya biliminden alan CBS, birçok 
veri tipinin birleşmesinden oluşur. CBS, hayatımızın her alanı-
na giren mekansal konumların analizi ile birlikte bilgi katman-
ları düzenleyerek haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirme 
yapılmasını sağlar. Bu benzersiz yetenekle CBS, kullanıcıların 

Sondaj çalışması Nokta Bulutuyla sahanın görselleştirilmesi

daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası 
modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin 
bir bakış açısı sunar.

Neredeyse her alanda yüz binlerce kuruluş dünya çapında iletişim 
kurmak, analiz yapmak, bilgi paylaşmak ve karmaşık sorunları çöz-
mek için CBS kullanarak haritalar oluşturmaktadır. CBS bu yönle-
riyle madenciliğin de güvenli ve verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Maden arama ve çıkarma iş süreçlerinizde madencilik izinleri için 
başvuruların yönetimi, ruhsatların yönetimi, jeolojik haritalama, 
morfolojik haritalama, jeokimya ve hidroloji verilerinin görsel-
leştirilmesi, jeofizik modellerin oluşturulması,  maden tesisinin 
modellenmesi, sondaj çalışmaları, madencilik koşullarının de-
ğerlendirilmesi, tesis yönetimi ve denetiminin iyileştirilmesi, iş 
atamaları veya projelerin takibi, çevresel etkiyi değerlendirme, 
maden kapatma süreçlerinin yönetimi, madencilik sonrası reha-
bilitasyon faaliyetlerinin planlanması, demografik verilerin gör-
selleştirilmesi, yerel ve toplumsal bilgilendirme, eğitim çalışma-
larının yürütülmesi gibi mekansal ve mekanla ilişkili süreçlerinizi 
yönetmede Esri CBS teknolojisinden yararlanabilirsiniz. Coğrafi 
bilgi sistemleri ile coğrafi bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde topla-
mak, saklamak ve bunlara erişmek için kullanabilirsiniz.

Maden Ruhsatı Yönetici Ekranı

esri.com.tr
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COMIDAT, “Hedef Her Zaman Yeni 
Bir Ürün” Mottosuyla Büyüyor 
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20 yıla varan madencilik tecrü-
besi ile 2015 yılında başladığımız 
“Yer Altı Maden İşletmeleri İçin 

Teknolojik İş Güvenliği Ekipmanları Üretimini” geçtiğimiz yıl 
fiziksel ve kurumsal yapımızda gerçekleştirdiğimiz köklü deği-
şiklikler ile güçlendirdik. Ülke çapında bilinen ve güvenilen bir 
marka olmanın haklı gururunu yaşarken, yeni hedef pazarları-
mız olan Orta Asya ve Balkanlar coğrafyalarına ulaşmak üzere 
yeni bir atılım içine girdik.

Ülkemizde, “Kablolu ve Kablosuz Madenci Baş Lambaların-
da” tek üretici olarak, aldığımız GRUP I M1 kategori ATEX Ser-
tifikası ile başta ülkemizde ki kömür madeni işletmeleri olmak 
üzere tüm dünyadaki kullanıcıları olası müşteri portföyümüze 
dahil etmiş bulunuyoruz. 

Yer Altı Personel Takip Sistemleri üretimi ve uygulamasında 
ülkemizin en iyi referanslarının sahibi olarak verdiğimiz servis 
kalitesi ile adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Personel 
Takip Sistemimiz için de GRUP I M1 kategori ATEX sertifikasını 
alarak, bu belge ile ülkemizin yer altı kömür madeni işletmele-
rini de olası müşteri portföyümüze katmış bulunuyoruz.

Ekibimizde bulunan, konularında uzman elektrik-elektronik 
mühendisi, bilgisayar mühendisi, teknisyenler ve diğer çalı-
şanlarımız ile üretimden-servise, kurulumdan-uygulamaya 
kadar üretimini gerçekleştirdiğimiz tüm donanım ve yazılım-
larda en yüksek kaliteyi ve standartları hedefledik ve bu yet-
kinliğimizi ISO9001-2015, ISO14001-2015 ve ISO45001-2018 
kalite ve sistem sertifikalarını alarak belgelendirdik.

Ülke geneline yayılmış yaygın servis ve satış ağı ile neredeyse 
her müşterinin bulunduğu il sınırları içine bir adet yetkili 
servis atayarak, satışını ve kurulumunu yaptığımız 
tüm ürün ve sistemlere anında müda-
hale edebilen bir servis sistemi 
kurmuş olduk. Bu servis sistemi, 
sorunlara hızlı müdahale şan-
sını arttırırken, aynı zamanda 
görece düşük servis maliyeti 
ile de rakiplerimizin önüne 
geçmemizi sağladı.

Bilmekteyiz ki daralan piya-
sa koşulları sebebi ile çalışa-
mayan her bir maden işlet-
mesi, ülke ekonomisi için ciddi 
bir kayıp olduğu gibi COMIDAT 
içinde bir kayıptır. COMIDAT’ın 

varlığını sürdürebilmesi ülkemizde bulunan maden işletmelerinin 
verimli ve sürekli çalışmasına bağlıdır. Bunun bilincinde olarak 
mevcut ve potansiyel müşterilerimiz için her zaman en iyi ürünü 
en rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Ürün, servis kalitesi ve fiyatlan-
dırmada her zaman müşteri lehine avantaj sunmaya özen gösteri-
yoruz. Özellikle ithal edilen muadil ürünler ile rekabet etmeye ça-
lışıyor, yerli üretimin kullanıcılar tarafından desteklendiğini, tercih 
edildiğini görüyor ve bununla gurur duyuyoruz.

“Hedef her zaman yeni bir ürün” mottosu ile çalışarak büyü-
yoruz. Yaşam Hattı üretimi ile başladığımız üretim serüvenimi-
ze; Personel Takip, Haberleşme, Görüntüleme, Merkezi Gaz 

İzleme, Havalandırma Yö-
netimi gibi tekil çalışabilen 
veya istendiğinde birbirine 
entegre edilerek tam oto-
masyon sistemine dönüşebi-
len sistemler üreterek devam 
ediyoruz.

Önümüzde ki dönemde yeni 
hedef ürünlerimiz, El Tipi 
Çoklu Gaz Ölçüm Cihazları 
ve Oksijenli Ferdi Kurtarı-
cı Maske (OFK) Üretimleri 
olarak belirlenmiş ve tüm 
gücümüz ile bu ürünlerin 

Ar-Ge çalışmalarını tamam-
lamak üzere yolumuza de-

vam ediyoruz.
comidat.com.tr
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Madencilik Sektörü ve 
Güç Aktarım Dinamikleri 

İnsan ve toplum hayatında 
vazgeçilmez bir yer tutan 
“Madencilik” sektörü, tarih 

boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah 
düzeyine ulaşmalarında en etkin rol oynayan faktörlerden biri 
olmuştur. Madencilik, özellikle tarım ile birlikte toplumların 
hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından 
birisi konumundadır. 

Madencilik sektörü her ne kadar günlük hayatımızda fazla etki 
bırakmasa da birçok sektörün ilerleyebilmesi için altyapıyı için-
de barındırmaktadır. Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik 
yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağ-
lamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üre-
timi yapılmaktayken, ülkemizde 60 civarında maden türünde 
üretim yapılmaktadır. 

Madenlerin insan hayatı için ve sektörel bazda fayda yaratması 
adına asıl hikaye verimli bir şekilde işlenmesi ile başlıyor. Ma-

denin verimli bir şekilde işlenebilmesi için ise ilgili madenin 
öncelikle fiziksel olarak işlem uygulanacağı noktaya gitmesi 
gerekiyor. 

İşte “Remak Redüktör” karşımıza tam da burada çıkıyor. Remak 
Redüktör 1987’den bu yana ürettiği 35 farklı redüktör çeşidi 
ile 10 farklı sektöre hizmet vermektedir. Bünyesinde bulunan 
60 çalışan ile 7 bin metrekare alanda tam otomatik bir şekilde 
seri üretim yapan firma, yurtiçindeki faaliyetleri dışında tam 27 
ülkeye ihracat yapmaktadır. Firma olarak sürdürülebilir inovas-
yonu hedef aldıklarını belirten Remak Redüktör Genel Müdürü 
Ege Pehlivan, Ar-Ge çalışmalarına her zamankinden daha çok 
önem verdiklerini belirtti. 

Her sektörün güç aktarım çözümleri ihtiyaçları olduğu gibi, 
Remak Redüktör’ün ağırlıklı olarak en çok faaliyet gösterdiği 
sektörler içerisinde ise madencilik sektörüne yönelik sunduğu 
özel çözümler yer almaktadır. 

Ege Pehlivan, Remak Redüktör’ün madencilik sektörüne yöne-
lik sunduğu özel çözümleri ele alırken Ar-ge’ye ve inovasyo-
na her zamankinden daha fazla önem verdiklerini belirtiyor. 
Pehlivan, “Bulunduğumuz konum neticesinde güç aktarım nere-
deyse her sektörde ihtiyaç duyulan lokomotif bir endüstri olarak 
konumlandı. Artık ihtiyaç sahipleri eskiye nazaran bir ürünün be-
delinden ziyade ihtiyacı ne kadar karşıladığına, görevini ne kadar 
yerine getirdiğine ve satış sonrası diyaloglarda ne kadar çözüm 
odaklı olduğuna yöneliyor” şeklinde sözlerini sürdürürken, gü-
nümüz dünyasında ithal ürünlerin döviz cinsinden pahalılaş-
ması ile tüm gözlerin yerli üreticiye döndüğünü vurguluyor.

Remak Redüktör’ün madencilik sektörüne istinaden sunduğu 
çözümler içerisinde; konveyör bantlarda ve malzemenin taşın- 

Ege PehlivanEge Pehlivan
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ması için kullanılan sonsuz vidalı gövdeler yani ES Serisi ve RMS 
Serisi redüktörler yer alırken, malzemenin özellikle dikey olarak 
taşınması gereken yerlerde, herhangi bir problem sonucu olası 
duruşlarda oto-stop mekanizması sebebiyle dıştan tahrikli delik 
milli frenli redüktörler seçilmektedir ve Remak Redüktör’ün uz-
manlıkla ürettiği redüktör serileri kullanıcıların güven ile kullan-
dığı redüktör tipleri içerisinde yer almaktadır.

Madencilik sektöründe bir diğer kullanılan tip ise RT Serisi 
Armut Tip olarak tabir edilen ve Remak Redüktör tarafından 
üretilen yine konveyörlerde kullanılan bir seri olmaktadır. Bağ-
lama ve kullanım kolaylığı sağlayan RT Serisi Armut Tip redük-
törler özellikle Orta Doğu ülkelerinde sıkça kullanılmakta olup, 
aynı aile içerisinde bulunan RMT Serisi Yuvarlak Tip Redüktör-
ler ile Arap ülkelerine fazlaca ihracatı yapılmaktadır. Sağladığı 
kullanım kolaylığı ve servis faktörü (Bozulma Riski Düşük) özel-
liği ile öne çıkan seri, Remak Redüktör’ün madencilik sektörü-
ne yönelik sunduğu en önemli çözümlerden birisidir. 

Amerikan firmaları tarafından sıkça üretilen ve ülkemizin içe-
risinde bulunduğu süreç itibariyle 
yerli üretime gözlerin çevrilmesi ile 
Remak Redüktör tarafından 5 sene 
önce üretimine başlanan RDX Seri-
si ise madencilik sektörünün adeta 
göz bebeği olarak görülmektedir. 

Patentleri Remak Redüktör tarafın-
dan alınmış olup, redüktör içerisin-
de bulunan helisel dişlileri sayesin-
de minimum enerji ile maksimum 
güç prensibine dayanan ve gergi 
kolu bağlantısı da bulunan RDX Se-
risi, sunduğu bağlama kolaylıkları 
ile de madencilik sektörünün vaz-
geçilmezi haline gelmiştir. Remak 

Redüktör’ün 35 yıllık Ar-Ge geç-
mişi ve üretim kabiliyeti sayesinde 
kusursuz bir hal almış olan RDX 
Serisi, dişlilerindeki açısal hesap-
lamalar sayesinde risk maliyetinin 
yüksek olduğu madenlerde sıkça 
tercih edilmektedir. Çünkü kom-
pakt olmasının yanı sıra bir o kadar 
da güçlü ve dayanıklıdır. 

Remak Redüktör’ün sunduğu di-
ğer çözümler içerisinde ise ağır iş-
ler için kullanılan ve sektörde “Ağır 
Sanayi Şanzımanı” olarak tabir edi-
len K Serisi gelmektedir. Faaliyet 
alanına uygun bir şekilde tamamı 
ile ağır işlerde kullanılan ve mak-
simum güç gerektiren uygulama-
larda seçilen K Serisi şanzımanlar, 

kullanıcıların beğenisini yalnızca madencilik sektöründe değil, 
birçok sektörde de kendisini kanıtlayarak belirtmiştir. 

Son olarak 2021’e dair çok umutlu olduğunu belirten Peh-
livan, sözüne şu şekilde devam etti: “Remak Redüktör olarak 
geldiğimiz nokta, gideceğimiz noktanın yanında çok küçük bir 
yer kaplamaktadır. 2021’de ihracat rotamızı tamamen Avrupa 
ve Amerika olarak belirledik. Uluslararası piyasada Türkiye’nin 
kazandığı güven, doğal olarak özel sektörüne de yansımaktadır. 
Biz yerli üreticiler olarak hem ülkemize hem de dünyaya faydalı 
işler yapmaya devam edeceğiz. Özellikle ülkemize yapacağımız 
yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Ar-Ge ve inovasona 
harcadığımız bütçeler her zaman bir önceki seneyi geride bıraka-
rak devam ediyor. Firmalar da insanlar gibidir, gelişmezseniz yok 
olmaya mahkumsunuzdur, biz Remak Redüktör olarak sloganı-
mızı da benimseyerek ‘Önce Kalite’ dedik ve yelkenlerimizi hep 
geleceğe göre ayarladık. Remak Redüktör her zaman partnerle-
rinin yanında olacaktır ve yıllardır süren hizmetlerini madencilik 
sektöründe de arttırarak devam edecektir.” 

remakreduktor.com.tr
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Hayat İnsan İçin Her Zaman 
Sürprizlerle Doludur, Kazalar 
Önceden Planlanmış Bir Olgu Değildir

Depremler, seller, kazalar ve nihayet 
küresel bir salgınla geçirdiğimiz bir 
yılı geride bıraktık. Toplum olarak 
bir kere daha gördük ve öğrendik ki, 
“önce sağlık sonra güvenlik” haya-
tımızın en önemli iki unsuruymuş. 

2021 yılının, önceki yıllardan ders 
alınmış, geleceğe daha umutla 

bakılan, sevdiklerimizle sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yıl 
olmasını dileriz.

Selin Turan Set Sigorta Aracılık Hizmetleri Acentesi 2012 
yılında İzmir de yoğun olarak konut, trafik ve diğer bireysel 
sigorta konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 
2014 yılından itibaren maden işletmeleri ile yine iş makinesi, 
kamyon-tır, bireysel poliçeler vb. sigorta ve kasko poliçeleri 
çalışmaları yaparak girdiğimiz sektörde, 2015 yılından itibaren 
“Maden Zorunlu Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri” düzenlenme-
si konusunda çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde, “özel ihtisas 
konusu” olarak seçtiğimiz maden işletmelerinin, yöneticileri-
nin ve çalışanlarının sigortalanmaları konusunda çalışmalar 
yapmaktayız.

Sigortanın Önemi
Doğru yaklaşım ile riskin transfer edilmesinin en uygun çözüm 
yolu sigortadır. Doğru risk yönetimi ve sigorta programı ma-
dencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayati önem 
taşımaktadır. Sektördeki başarının devamlılığını sekteye uğra-
tabilecek risklerin doğru biçimde belirlenerek kontrol altına 
alınabilmesi için sektörün yapısına vakıf, güvenilir, yerel oldu-

ğu kadar küresel olarak da bilgi ve tecrübe sahibi, problem-
leri analiz etme kapasitesi olan, karmaşık sorunlar karşısında 
çözüm sunabilecek profesyonel bir sigorta aracısı - danışmanı 
desteğinin gerekliliği kendini göstermektedir.

Sigorta şirketleri delme, patlatma, yükleme ve nakliyat iş ka-
lemlerinden oluşan her tür inşaat sigortalarını sorunsuz bir 
şekilde yaparken konu maden işletmelerine geldiği zaman bi-
linmeyen bir sektör olduğu için sigorta yaptırmak oldukça zor-
du. Fakat geçtiğimiz yıllarda ülkemizde meydana gelen elim 
maden kazalarından sonra maden işçileri zorunlu ferdi kaza 
sigortası başlatılmıştır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
Ülkemizde son yıllarda meydana gelen maden kazalarında 
yaşanan acı kayıplar toplumumuzu derinden sarsmıştır. Ya-
şanan acı olaylar sonucu kamu otoritesinin aldığı önlemler 
çerçevesinde, ölüm ve sürekli sakatlık durumlarını 150.000 TL 
limitle teminat altına alan bir ferdi kaza sigortası oluşturula-
rak maden şirketlerine bu sigortanın yaptırılması zorunlulu-
ğu getirilmiştir.

Poliçe ne kadar sürmektedir? 
Poliçe 1 yıllık olarak tanzim edilmektedir. 

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası kimler için 
alınmalıdır?
Yer altı maden işçileri ve yer altı - yer üstü ayırımı olmaksızın 
tüm kömür madeni işçileri için zorunludur.

Poliçe nasıl tanzim edilmektedir?
SBM tarafından hazırlanmış olan eksper atama sisteminde 
öncelikli olarak eksper atama işlemleri yapılmaktadır. Eksper 
tarafından yapılan ekspertiz çalışması sonucunda hazırlanan 
rapora göre poliçe tanzim edilmektedir. 

Rapor olumsuz çıktığında ne yapılmaktadır?
45 gün içerisinde belirlenen eksiklikler giderilerek, gerekli ön-
lemlerin alınmasının ardından tekrar sigorta şirketine bilgi ve-
rilip eksper atama işlemi yapılmaktadır. 

Sigorta şirketinin ruhsat iptal etme yetkisi var mıdır?
Sigorta şirketinin ruhsat iptal etme yetkisi bulunmamaktadır. 
Sigorta Şirketi, olumsuz çıkan raporları MAPEG’e bildirmekle 
yükümlüdür.

selinturan.com.tr
Selin TuranSelin Turan
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Veriden Bilgiye...
İnsanlığın ortak ataları tarım dev-
riminden çok daha önceleri, türü-
müzün büyük avantajı olan ellerini 
kullanabilme becerileriyle, insanlık 
kadar eski ilk mesleklerden birini 
şekil verilecek taşları arayarak baş-
lattı. Önceleri rast gelinen taşlardan, 
zamanla seçilen ve görünenin öte-
sinde, yerin altında aranan taşlara 
geçildi. Türümüz kendi tarihini ma-
dencilik ile yazmaya başlamıştı. 

O çağlardan günümüze deneyimler, ihtiyaçlar ve teknoloji çok 
değişmiş olsa da madencilik hala dünyanın en zor işlerinden 
birisi. Madenciler hala gözle görülmeyenin peşindeler ve kol-
larını hâlâ önce hayal ederek sıvamaktalar.

Ancak artık hayallerimiz o kadar da öngörülemez değil. Bu-
gün bunu büyük oranda Coğrafi Bilgi Sistemlerine yani CBS’ye 
borçluyuz. CBS sayesinde sahada geçen zorlu günler ve hatta 
haftalar ile harcanan onca emek ve para, daha gerçekleşme-
den gözle görülebilir hayallere dönüşmekte ve böylece CBS 
madenciliğe yön vermektedir.

Geniş Çözüm Ağı
Mostra haritalamasından, yapısal ölçümlere, yüzey örnekleme-
sinden, sondaj faaliyetlerine, jeofizik çalışmalarından, mineral 
tespitine kadar cevher keşfine dair tüm saha operasyonları, 
anlamlı sonuçlara ulaşmak amacıyla yapılır. Doğru yöntemler-
le toplanan veri, doğru analiz edilip, güncel, tekil ve güvenli 
saklanabilirse saha çalışmaları daha büyük anlam kazanır. İşte 
CBS bize bu anlamı yaratmada büyük avantaj sağlıyor. Ben de 
bir jeolog ve CBS profesyoneli olarak madenciliğe bu konuda 
destek sağlamaya çalışıyorum.

Cevher aramasında çok önemli bir diğer araç da uzaktan algıla-
madır. Uzaktan algılama ve CBS aslında bir arada yönetilebilen 
ama prensipleri gereği farklı uzmanlıklar olarak gelişmiş iki di-
siplindir. Bunu göz önünde bulundurarak ben de hem bireysel 
yetkinliklerim arasına katmak hem de konunun uzmanı profes-
yonellerle çalışmak suretiyle, sunduğum hizmetlere uzaktan 
algılamayı da ekledim.

Günümüzde, dünya genelinde, operasyonlarında CBS kullan-
mayan maden şirketi çok azdır. Konuma dayalı tüm verinin an-
lamlı çıktılara dönüşmesini sağlayan CBS, madenciliğin arama 
safhasından, çevresel etki değerlendirmesine, tesis içi trafik 
yönetiminden, maden sonrası rehabilitasyon çalışmalarına ve 
ruhsat yönetiminden, sosyal etki çalışmalarına kadar, konu-
mun belirleyici olduğu, madenciliğin neredeyse tüm alanları 
için çözümler sunmaktadır. Bu bakış açısıyla yakın zamanda ta-
rım teknolojisi sağlayıcıları ile de iş ortaklıkları kurarak, birlikte 

sosyal sorumluluk projelerinden, madencilik sonrası rehabili-
tasyon çalışmalarına kadar hizmet ağımızı genişlettik. 

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Hacettepe ve ODTÜ’de lisans ve yüksek lisans çalışmalarımı ta-
mamladıktan sonra uzun yıllar kurumsal madencilik şirketlerinde 
çalıştım. Bu şirketlerdeki tecrübem saha çalışmalarına ve temelde 
de CBS’ye dayandığı için danışmanlığa başladığımda bu güçlü ara-
cın yaygınlaşmasını hedefledim. Bugüne kadar Yılmaden, Doğu 
Biga Madencilik, Demir-Export, EnerjiSA Enerji Üretim ve Anagold 
gibi pek çok önemli madencilik şirketine ve ayrıca pek çok maden 
profesyoneline CBS eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verdim.

Danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütürken CBS denince 
akla ilk gelen yazılım şirketi ESRI ile iş birliğimizi ilerleterek Ar-
cGIS yazılımlarının sektördeki kullanımını hem nicelik hem de 
nitelik olarak arttırdık. Bugün Türkiye’de yirmiye yakın maden 
şirketi ArcGIS ve ilgili yazılımlarını kullanıyor ve işlerinin kalite-
sini arttırıyor. Bu yazılımlar ile şirketler, masaüstlerinden, sunu-
cularına kadar entegre bir sistem ile tüm veri setlerini ve CBS 
analizlerini yönetiyor; ESRI’nin web ara yüzleri ve mobil çö-
zümleriyle saha ekiplerinden, üst yönetimlere kadar tüm faali-
yetleri kesintisiz bir veri akışı ile tüm paydaşlara ulaştırabiliyor.

İşimizin önemli bir kısmını oluşturan modelleme konusunda 
ihtiyaç ve talepleri değerlendirerek bu konuda da çalışmaya 
karar verdim. Bu amaçla Seequent ile bir iş ortaklığı kurarak 
sondaj modellemesi ve jeolojik modelleme alanında birlikte 
eğitim çalışmalarına da başladık.

Yeni Çözümler
Veriden bilgiye prensibiyle, akademi ile iş birliği içinde, tesis için 
uygun yer seçiminden, hedef belirlemeye kadar çok parametreli 
karar süreçlerinin yönetimine destek sağlayabilmek amacıyla 
madenciliğe yönelik makine öğrenmesi çalışmalarını başlattık.

Madencilik, ruhsat yönetimiyle başlayan ve her adımı bir sonraki-
ni bağlayan, karmaşık bir süreçler ağıdır. En iyi sonuçlara ulaşmak 
için bu süreçlerin etkin yönetimi şarttır. Günümüzde bu karmaşa-
yı yönetmeye kararlı kurumlarda iş süreçlerinin ve standartların 
yerleşmesinin, teknolojik alt yapıların ve araçların kullanılmasının 
ve verinin doğru yönetilmesinin, kurumsallaşmaya ve sürdürüle-
bilirliğe giden önemli adımlar olduğunu görüyoruz. Bu gerçeği 
göz önünde bulundurarak Türkiye’nin yenilikçi yazılım ve süreç 
yönetim şirketleri ile iş birliği içinde sektöre çözümler sağlıyoruz.

Danışmanlığa başlarken aklımda sektörün tüm ihtiyaçlarına ce-
vap verebilen; bilgi, tecrübe ve teknoloji ile katkı sağlayacak bir iş 
ağı kurmak vardı. Elbette bunu yapmanın en iyi yolu işinin ehli uz-
manlarla bu ağı büyütmekten geçiyor. Bugün birçok değerli tek-
noloji çözümü sağlayıcısı, sektör profesyoneli ve akademisyenle 
birlikte ihtiyaçlara özgü çözümler sunabildiğim için mutluyum. 
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Döküm bilya sektöründe Türki-
ye’nin tek üreticisi olan ÇEMAŞ, 45 
yılı ve ülkeyi aşan tecrübeye sahip-
tir. Mevcut noktalara ulaşmamızı 

sağlayan önemli gelişmeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• 1976 Çemaş kuruluşu
• 1982 Çemaş, üretime başladı
• 1990 Yeni Disa Matic alımı
• 1994 Pik, Sfero üretimine başlandı
• 1995 ISO 9000 belgesi alındı
• 1995 Şirket Işıklar Holding bünyesine katıldı
• 2000 HWS kalıplama hattı devreye alındı
• 2002 IATF 16949 Kalite Sistem belgesi alındı
• 2008 OCC 50 Otomatik döküm ocağı devreye alındı
• 2009 İkinci Disa Matic devreye alındı
• 2010 Çemaş halka arz yoluyla borsada işlem görmeye başladı
• 2011 Yeni talaşlı imalat binası açıldı
• 2012 Kapasiteyi %100 artıracak yeni hat yatırımına başlandı
• 2012 Şirket payları İMKB Ulusal pazarda işlem görmeye başladı
• 2013 5 adet CNC işleme merkezi alınarak talaşlı imalata başlandı
• 2013 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgesi alındı
• 2014 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alındı
• 2015 Yeni yatay kalıplama hattı tam kapasite devreye girdi
• 2015 Yeni ilave edilen fabrika binası hizmete girdi
• 2016 Yeni Spektrometre alındı
• 2016 Yeni CMM cihazı alındı
• 2016 Çemaş Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketler sıralama-
sında 218. oldu
• 2018 Yatay kalıplama makinalarına Otomatik Aşılama Siste-
mi kuruldu
• 2018 X-RAY cihazı devreye alındı
• 2020 CNC işleme merkezi sayısı 34 oldu
• 2020 Ödenmiş sermaye artışı sonrası bir dikey bir de yatay 
hat yatırımı kararı alındı

ÇEMAŞ Kapasitesini %75 Arttıracak!

TANITIM

cemas.com.tr

DISAMATIC C3-B-350 (Dikey Kalıplama, AMC: 18 m, 
SBC hız kontrolü)
Kapasite : 350 kalıp/saat
Kalıp Ölçüsü : 535 x 650 x (120-340) mm 
Ağırlık Aralığı : 0.10 – 25.00 kg (2021 2. Çeyrekte devreye girmiş 
olacaktır)

HWS SINTO EFA-SD5.5 (Yatay Kalıplama)
Kapasite : 80 kalıp/saat
Kalıp Ölçüsü : 950 x 1100+350x350 mm
Ağırlık Aralığı : 10 – 250.00 kg (2021 4. Çeyrekte devreye alın-
mış olacaktır.)

ÇEMAŞ yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki otomotiv (FORD, DAIM-
LER, MAN, CNH), beyaz eşya (VESTEL, ARÇELİK) ve makine 
endüstrilerine (BONFIGLIOLI, MEDICAST) pik ve sfero parça, 
çimento (LAFARGEHOLCIM, HEIDELBERGCEMENT, VOTORAN-
TIM, MOLYCOP, CHRISTIAN PFEIFFER) sektörlerine ürün ve 
hizmetlerini sunmaktadır. Kurulu kapasitesini 2021’de %75 
oranında artıracak olan ÇEMAŞ, 45 yıllık tecrübesiyle yüksek 
teknolojiyi birleştirerek, madencilik sektöründe de verimlilik 
artışı, duruşların azaltılması, bakımın azaltılması, enerji tasarru-
fu konularında çalışmalarını hızlandırmaktadır.
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Emile Egger Vorteks Fanlı Pompa 
ile Maden’de Özel Çözümler

TANITIM

Emile Egger, çamur ve yüksek 
partikül içeren ürünlerin transfe-

ri konusunda 70 yıldan fazla tecrübeye sahip İsviçre firma-
sıdır. Türkiye’de sektörün önde gelen maden proseslerinde 
özellikle Turo serisi ve dik milli salmastrasız (cantilever) tip 
pompalarla, kullanıcıların farklı problemlerine çözüm ge-
tirmektedir. 

Yüksek Partikül ve Karbon Transfer Uygulamaları
Standart santrifüj pompaların gövde tipi ‘radial spiral casing’, 
yani ‘radyal sarmal gövde’dir ve akış prensibi pompalanan 
ürünün fana çarparak gövde yüzeyine baskı uygulamasıdır. 
Bu sebeple, baskının veya temasın yüksek olduğu alanlarda 
gövdedeki aşınmaları önlemek amacı ile genelde gövde ile 
aynı malzemede olacak şekilde ön ve arka aşınma plakaları 
kullanılır. Aşınma plakalarında aşınmalar meydana geldikçe, 
pompa verimliliği düşer. Bu durumda, aşınma halkası ayarla-
nabilen tipte ise gerekli ayarlama yapılır ya da aşınma halkası 
değiştirilir. Ayrıca bilindiği üzere, bu akış şeklinde, ürünün 
%100’ü fanla temas halindedir ve aşındırıcı bir ürünün trans-
feri söz konusu ise fanda aşınmalar kısa sürelerde meydana 
gelmektedir.

Emile Egger firmasının mucidi olduğu vorteks fanlı TURO 
serisindeki pompalarda gövde tipi ‘axial spiral casing’ yani 
‘aksiyel sarmal gövde’ olarak geçmektedir ve bu gövdede-
ki akışta ürün pompa gövdesine yatay bir şekilde geçerek 
olabilecek en az kesme 
kuvvetini uygular. Turo 
pompalardaki en büyük 
tasarım farklılığı fanın 
pompa gövdesinin geri-
sinde yer almasıdır. Fan, 
basma ağız genişliğinin 
gerisinde yer alır ve ürü-
nün sadece %15’i fanla 

temas halindedir, partikül geçir-
genliği oldukça yüksektir. Örnek 
olarak pompanın basma hattı 
DN100 ise, 100 mm çapındaki 
partikülleri bile basabilir. Bu da 
GAC (granulated activated car-
bon) uygulamalarında karbon 
taneciklerinin kırılmadan geçme-
sini ve fanla minimum temas et-
mesi gereken uygulamalarda en 
uygun pompa seçimi olduğunu 
göstermektedir.

Filtre Pres Besleme Uygulamaları
Kapalı veya açık fanlı pompalarda meydana gelen aşınma, 
TURO tip pompalarda gözlenmediğinden herhangi bir aşın-
ma halkası ya da plakası kullanmaya gerek yoktur; çünkü 
pompa gövdesi adeta boru/dirsek görevi görür. Uygun mal-
zeme seçildiğinde, pompa gövdesinin ömrü, emiş ve çıkış 
boru malzemesinin ömrü kadardır. Bunların yanında açık 
ya da kapalı fanlı pompalarda geniş bir çalışma aralığı ol-
maz. Olası debi değişikliklerinde rulmanlara binen yük artar 
ve pompanın hasarlanma süresi oldukça kısadır (Mekanik 
salmastra ve rulmanlar hemen hasarlanır). Egger’in TURO 
dizaynında ise rulmanlara binen yük çok düşüktür (Radyal 
yükler). Bu sebeple çok geniş operasyon debilerinde çalı-
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şabilir. Grafik 1’de de görüldüğü gibi kapalı vanada radyal 
yükler ‘radial spiral casing’ de TURO dizaynından (axial spiral 
casing) yaklaşık 4-4,5 kat kadar daha fazladır. TURO dizayn-
da ise değişiklik oldukça azdır. 

Dik Milli Salmastrasız (Cantilever) Pompa
Saha sularının biriktiği havuzlardaki pompalar ya da salmastra 
sorunun yaşandığı yüksek partikül içeren, salmastra yüzeyinin 
sürekli temiz tutulması gereken yerlerdeki pompa pozisyonları 
genelde sorunludur. Bu uygulamalarda aşınmalar, tıkanmalar, 
rulman ve salmastra problemleri sıklıkla yaşanmaktadır. Turo 
serisi pompalar sayesinde aşınma ve tıkanma problemleri çö-
zülebilirken, salmastra problemleri de cantilever tip pompalar 
ile çözülebilir çünkü cantilever tip pompalarda rulmanlar ürü-
nün içinde çalışmaz, yataklama yapılmaz ve dolayısıyla sal-
mastra kullanılmaz. Bu yüzden cantilever tip pompa, 24 saat 
kuruda da çalışabilmektedir.

Cantilever tip pompaların da belli sınırlandırmaları mev-
cuttur. Islak yüzeyde herhangi bir yataklama kullanılmadığı 
için, mil/şaft uzunluğunda sınırlandırmalar vardır. Yataksız 

olarak mil uzunluğu en fazla 1350 cm 
civarında yapılabilmekte, ancak daha 
derin uygulamalarda 2500-3000 cm 
civarlarında ek emiş borusu da tedarik 
edilebilmektedir. Daha derin uygula-
malar için aynı hidrolik tasarımda ya-
taklı dolayısıyla salmastralı çözümler de 
mevcuttur. Cantilever pompa uygula-
masında dikkat edilmesi gereken diğer 
husus ise pompanın operasyona baş-
laması için gereken ürün seviyesidir ki 
basit seviye kontrol sistemleri sayesin-
de kontrolü yapmak oldukça basit hale 
gelmektedir. 

Bu pompanın aynı uygulamalarda çalı-
şan benzer dizaynlardaki kayış kasnaklı 
pompalara göre bir diğer avantajı kap-

linli olmasıdır. Kayış kasnak sisteminin vermiş olduğu ekse-
nel yüklerin olmamasından dolayı, şafttaki salınım minimize 
edilmektedir.  

Özetle, Turo serisi cantilever tip pompalar; yoğun (maksimum 
3000 kg/m3), yüksek partikül içeren, partikül boyutu büyük ve 
aşındırıcı ürünler için salmastrasız, bakımı kolay, yedek parça 
gereksinimi az ve uzun süre bakım gerektirmeyen çözümler 
sunmaktadır. 

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız referansları olan EGGER 
markasının Türkiye distribütörlüğünü 2004 yılından bu 
yana Seterm Teknik yapmaktadır. Seterm Teknik, 2004’ten 
beri endüstriyel ağır hizmet tipi pompa ve özel imalat vana 
uygulamaları konusunda işletmelerin çözüm ortağı olarak 
çalışmaktadır. Ayrıca servis ekibi ile devreye alma, montaj, 
bakım ve saha süpervizörlüğü hizmeti vermektedir.

seterm.com
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Disk ve Tambur Filtrelerin 
Optimizasyonu ve
İyileştirilmesi

Düşük verim, çok yüksek nem, yüksek filtre işletim maliyetle-
ri… Yıllardır kullanılan filtreler ile genellikle istenen sonuçlar 
elde edilememektedir. BOKELA, hangi marka olduğuna bakıl-
maksızın filtre modernizasyon işlemi ile eski filtre sistemlerini 
en son teknolojiye taşıyor.

Filtre modernizasyonu, filtre optimizasyonu için uzman bir prog-
ramdır ve yeni bir filtre yatırımına çok ekonomik bir alternatiftir. 
Filtre modernizasyonu, çalışan filtre sistemlerinde sürecin ve iş-
leyişin en hızlı ve en ekonomik şekilde optimize edilmesini sağ-
lar. Yetersiz filtre performansı, aşırı bakım gereksinimi ve mevcut 
filtrelerin yüksek işletme maliyetleri, hızlı ve düşük bir maliyetle 
ortadan kaldırılır. Bu şekilde, daha yüksek üretim hedeflerine ve 
daha yüksek ürün kalitesine ulaşılabilir, operasyonel güvenlik ar-
tırılabilir ve filtre sisteminin işletme maliyeti düşürülebilir.

Yeni bir filtre yatırımı, uzun bir ön planlama aşaması, teknoloji 
ve pazar araştırması, orijinal ekipman üreticisi araştırması, kar-
maşık mühendislik (yeni filtre sistemleri genellikle yeni borular, 
kablolar, yardımcı üniteler içeren ek 
alanlar gerektirir), yeni ve bilinme-
yen ekipmanların personel tarafın-
dan kabul sorunları vb. problemleri 
beraberinde getirebilir. Fakat, mev-
cut filtrelerin modernizasyonu bu 
problemleri ortadan kaldıracağı gibi, 
şu avantajları sağlar:

• %30 ila %150 kat kapasite artışı
• Daha düşük kek nemi
• Gelişmiş filtre çalışması, bakım ko-
laylığı ve güvenlik

TANITIM

BOKELA Filtre Modernizasyonu

• Yatırımda önemli tasarruf - yeni filtre yatırım maliyetlerinin 
yalnızca %10 ila %30’una karşılık gelir
• Sermaye harcaması onaylarına gerek kalmadan genellikle bakım 
veya işletme bütçesi kapsamında karşılanır, hızlıca devreye alınır
• Azaltılmış planlama ve mühendislik çalışmaları
• Hızlı devreye alma
• Müşterinin kendi bilgi birikiminin ve tesis teknolojilerinin 
kullanılması
• İyi bilinen ve operatör tarafından kabul edilen ekipmanın 
kullanımı
• Çevresel ve tamamlayıcı ekipman için minimum maliyet 

Filtre Modernizasyon Ekonomisi
Bir filtre modernizasyon maliyeti, yeni filtre satın alma fiyatının 
%25 ila %75'i arasında değişir. Bununla birlikte, yeni bir filtre 
yatırımının toplam maliyetinin, bina, boru tesisatı, elektrik, yar-
dımcı hizmetler ve mühendislik için ek maliyetler nedeniyle yeni 
filtrenin fiyatının 3 ila 4 katını gerektirdiği dikkate alınmalıdır.

Daha detaylı bilgi için troyaproses.com adresini ziyaret edebilir 
yada info@troyaproses.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

bokela.com
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Yeni thyssenkrupp HPGR Pro ile 
Öğütme Performansını Bir Üst 
Seviyeye Taşıyın! 

HPGR, cevherlerin verimli şekilde yük-
sek basınçlı öğütülmesi ve işlenmesi 
için onlarca yıldır tercih edilen bir 
ekipmandır. Yeni thyssenkrupp HPGR 
Pro, operasyonlarda avantaj sağlayan 
yeni özellikleri sayesinde öğütme işle-

mini bir üst seviyeye taşımaktadır. Böylece, daha yüksek verim, 
daha iyi ürün kalitesi ve daha düşük üretim maliyetlerinin key-
fini çıkarabilirsiniz.

thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye Kıdemli Satış 
Müdürü Uğur Kaçar: “thyssenkrupp, 140’tan fazlası maden-
cilik sektöründe olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 400 
adet kurulu HPGR referansı ile bu sektörde öncü ve lider bir 
firmadır. thyssenkrupp HPGR Pro ile öğütme teknolojisi birçok 
anlamda bir üst seviyeye taşınmış olup, öğütülen malzeme 
özelliklerine bağlı olarak 16.000 çalışma saatini aşan mer-
dane aşınma performansları elde edilebilmektedir. Özellikle 
merdane aşınma ömrü konusunda ve ters mühendislik sa-
yesinde müşterilerimizin mevcut 
HPGR’ları üzerinde de iyileştirme 
yapabiliyoruz. Türkiye’de gerçek-
leştirdiğimiz thyssenkrupp Türkiye 
İmalat & Servis Merkezi yatırımı ve 
güçlü ekibimiz sayesinde müşteri-
lerimize lokal imalat, lokal süper-
vizörlük ve en önemlisi lokal servis 
gibi ayrıcalıklar sunabilmekteyiz.”

Yeni thyssenkrupp HPGR 
Pro ile Geleceğe Hazır Olun!
Her Zamankinden Daha 
Ekonomik
~%15 enerji tasarrufu, daha az 
aşınma ve yıpranma ile %30 
daha uzun ömürlü merdaneleri 
sayesinde düşük maliyetler

Çok Daha Verimli
Optimize edilmiş malzeme beslemesi ve azaltılmış aşınma ve 
yıpranma sayesinde %20‘ye varan performans artışı

Daha Güvenilir
Merdane durumu ile ilgili şeffaflığın artırılması, önleyici bakım 
ve dünya genelinde bulunan hızlı ve profesyonel servis ağımız 
sayesinde daha yüksek ekipman verimi ve daha az duruş süresi

Son Teknolojiye Sahip
Operasyonlarda daha fazla şeffaflık ve sürekli optimizasyon 
imkânı sağlayan son teknoloji sensörler ve veri analizleri saye-
sinde, merdaneler faaliyet halindeyken sürekli denetlenir ve 
böylece performans ve verimlilik artışı sağlanır.

Daha Yüksek Performans İçin Döner Yan Plakalar
thyssenkrupp HPGR Pro, aynı boyutlu ekipmandan daha yük-
sek performans alınmasını mümkün kılar. Sabit öğütme mer-
daneleri üzerindeki döner yan plakalar malzeme beslemesini 
artırır ve standart HPGR‘lara kıyasla %20‘ye kadar daha fazla 
ürün elde edilmesine olanak sağlar. Dahası, özgül enerji tüketi-
minde de yaklaşık %15 tasarruf sağlamaktadır. Aynı zamanda, 
öğütme alanındaki eşit basınç profili daha iyi öğütme ve daha 
dengeli merdane aşınması ile sonuçlanır. Bu durum, merdane 
servis ömrünü %30‘a varan oranda uzatır. “Bathtub effect“ de-
nilen etkinin azaltılmasıyla, merdanenin daha seyrek değişti-
rilmesi gerekir ve HPGR Pro‘nuz daha az duruş süresiyle daha 
uzun süre çalışır.

Daha Yüksek Güvenlik İçin Kontrollü Mekanik 
“Skew” Sınırlaması
Eşit öğütme sağlanması açısından merdanelerin belli miktar-
larda “skew” (eğrilme) olması faydalıdır. HPGR Pro‘daki yeni ve 
benzersiz kontrollü mekanik “skew” sınırlaması, merdane eğ-
rilmesine izin verir ancak merdanelerin aşırı eğrilmesini önler. 
Bu nedenle, aşırı merdane eğrilmesinden kaynaklanabilecek 
hasarlar acil bir durumda veya operasyonel hata durumlarında 
bile önlenebilir. Bu, operasyonu daha güvenli hale getirir ve 
planlanmamış duruşları önler.

• %20 ’ye varan oranda 
daha fazla üretim ve 

daha yüksek ürün 
kalitesi

• %15 ’e varan enerji  
tasarrufu (kWh/t)

• %30’a kadar daha uzun 
ömürlü 
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Daha Verimli Operasyon İçin Sıvı Yağlama Sistemi
HPGR Pro merdaneleri gres yerine sıvı yağ ile yağlanır. Bu du-
rum, yoğun çalışma koşullarında bile çok yüksek sıcaklıkların 
oluşmasını önler ve daha kolay temizleme yapılmasını sağlar. 
Optimize edilmiş rulman sızdırmazlığı, yağ kalitesi takibi ve sü-
rekli filtreleme, kontaminasyonu ve çevresel etkiyi azaltır. Ay-
rıca, sürekli filtreleme yağın daha uzun süre kullanılabilmesini 
sağlar.

Eşsiz Stud (Çivi) Aşınma Tespit Sistemi
Eşsiz Stud Aşınma Tespit sistemimiz sayesinde, duruş sü-
releri azalmış ve HPGR Pro‘nun kullanılabilirliği daha da 
artırılmıştır. Ekipman çalışırken, merdanelerin yüzeyi oto-
matik olarak bir lazer tarafından izlenir ve ölçülür. Böylece 
studların (çivilerin) ve merdanelerin durumu hakkında sü-
rekli olarak bilgilendirilirsiniz. Bu şekilde, Stud Aşınma Tes-
pit Sistemi, merdanelerin değiştirilmesi için mümkün olan 

• Acil bir durumda veya 
operasyonel  

bir hata durumunda  
bile maksimum  
ekipman verimi

• Daha yüksek güvenlik ve  
daha az duruş süresi

• Daha yüksek ürün kalitesi

• ISO 281‘e göre  
merdanelerin daha 

uzun nominal servis ömrü 
• Daha az çevresel etki

• Düşük yağ tüketimi sayesinde 
daha düşük operasyon mali-

yetleri (OPEX)

en iyi zamanı tahmin ede-
bilir. Böylece, ekipmanınızı 
tedbir amaçlı durdurmanı-
za gerek kalmaz ve para ile 
zaman tasarrufu sağlanmış 
olur.

Veri Analizi İle Sürekli 
Optimizasyon
Modern sensör teknolojisi 
ve Gelişmiş Makine Koru-

ma Sistemi konusundaki 
uzmanlığımız, HPGR Pro‘nun 

otomatik olarak optimum çalışma 
noktasında çalışmasını sağlar. Bu, aşırı yük-

lenmeyi ve titreşimleri önler ve kapasite optimi-
zasyonunu sağlar. 

Dahası, uzmanlarımız makine verilerini toplayıp işle-
dikçe, HPGR Pro’nuzun çalışmasını sürekli olarak iyileş-
tirebilir ve verimliliği, enerji tüketimini veya operasyon 
süresini hedeflerinize uygun olarak optimize edebilirsi-
niz. Bu şeffaflık, hızlı tanı ve kök neden analizini müm-
kün kılar.

HPGR’ınızı Bir Üst Seviyeye Yükseltin

HPGR’ınızı Optimize Etmek İster Misiniz?
Mevcut ekipmanınızı, HPGR Pro‘daki en son teknik özellikler-
le donatmak ve geleceğe uygun hale getirmek için çözüm-
lerimizden güvenle faydalanabilirsiniz. Servis merkezleri ve 
uzman ağımız aracılığıyla dünyanın her yerinde size hizmet 
sağlayabiliriz. Size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet 
duyarız. 

Detaylı bilgi almak için: +90 549 823 77 81 numaralı telefon ve 
tkistr.hpgr@thyssenkrupp.com mail adresinden bizimle ileti-
şime geçebilirsiniz.

thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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Sondaj Köpüğü en basit tanı-
mıyla havalı sondajlar ve hat-
ta rotary sondajlarda matkap 

kesintilerinin yüzeye çıkarılmasında, kuyu cidarının korunma-
sında, sondaj matkabının ve takımının kayganlığının sağlan-
masında ve karotlu sondajlarda özellikle sığ mermer sondajla-
rında takım vibrasyonunu azlatma amacıyla kullanılan sondaj 
akışkanı kimyasalıdır.

Sondaj Köpüğü yalnızca sentetik esaslı köpük yapıcı maddeler 
değil yüzey aktifler, köpük yapıcı maddeler ve jel mukaveme-
ti arttırıcı maddeler içeren ve tamamen doğada çözünebilir 
güvenli özel bir karışımdır. tamamen çevre 
dostudur.

Sondaj Köpüğünün Amacı
Özellikle havalı sondaj sırasında sondaj mat-
kabının kesmiş olduğu malzemeleri yüzeye 
çıkartmak, sondaj esnasında sondaj matka-
bının ve takımının kayganlığının sağlanması, 
sondaj akışkanı basıncını azaltmak amacıyla 
kullanılır

Sondaj sıvısı; su bazlı sondaj sıvısı, petrol 
bazlı sondaj sıvısı ve gaz halinde olan son-
daj sıvısı olmak üzere üç kısımda incelenir.

Sondaj köpüğü ise su bazlı sondaj sıvısı kapsa-
mına giren maddedir.

TANITIM

Havas Sulfotex Sondaj Köpüğü

Sondaj Köpüğünün Avantajları
• Daha uzun matkap ömrü
• Fark edilebilir sondaj hızı farkı
• Daha az takım sıkışma riski
• Sirkülasyon kaybı koruması
• Daha az formasyon zararı
• Geniş çaplı kuyular için en ideal çözüm

Görünüm PH (%1 Solüsyon)

Sarımsı Transparan Sıvı 6,5 – 7,5

petroteks.com

Havas Sulfotex Sondaj Köpüğünün Özellikleri
Havas Sulfotex sondaj köpüğü, güvenli, suda 
çözünebilen, yoğun ve stabil köpük veren, uzun 
köpük yarılanma süresine ve yüksek kırıntı kal-
dırma özelliğine sahip premium sondaj köpüğü-
dür. Yüksek performanslı ve yüksek kesinti taşı-
ma kapasitesi için özel olarak formüle edilmiştir.

• Düşük konsantrasyonlarda stabil ve yoğun 
köpük üretir
• Matkabı yağlayarak ve soğutarak sondajı 
rahatlatır ve penetrasyonu arttırır
• Her türlü sertlikte su ile uyumludur
• Hava gereksimini azaltır
• Yapışlan killi formasyonlardaki sondajlarda 
etkilidir
• Gevşek formasyonlarda yıkıntıyı azaltır.
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Jeoges: “İş Ortaklarımıza Yerli
Üreticinin Avantajlarını Gerçek
Anlamda Hissettirmeyi Başardık”

MAKİNA VE SONDAJ EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ülkemizin önemli sondaj ekipman-
ları üreticilerinden birisi olan ve 
kuyu içi ölçüm cihazını ve otomatik 

şanzımanlı çamur pompasını ülkemizde ilk kez üreterek önem-
li başarılara imza atan Jeoges Makine Kurucu Ortakları Erce Tü-
merk, Erkan Şahin ve Satış Pazarlama Müdürü Kaan Şimşek ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

2020 Yılı Firmanız Açısından 
Nasıl Geçti? 
Öncelikle 2020 yılı firmamız açısında çok hız-
lı ve efektif geçti. Ocak, Şubat ve Mart ayla-
rı, üretim ve stok anlamında sahadan gelen 
gerçek Ar-Ge verileri ile bizim için oldukça 
verimli oldu.

Firmamız da gerek ben gerekse şirketi ku-
rucularımız Erce Tümerk ve Erkan Şahin sa-
halarda aktif rol almış kişiler olmamızdan 
dolayı, istenileni ve olması gerekeni çok net 
ve hızlı anlayarak, cevaplama süremiz en op-
timum düzeyde oluyor.

2020 yılı herkes için sağlık ve pandemi so-
runlarının gölgesinde bir yıl oldu. Ancak ça-

lıştığımız sektör gereği açıkçası kendimizi şanslı hissediyoruz. 
Tabii ki hızlı, kaliteli, ilgili ve amaca uygun ürün portföyü ayrıca 
yönetim şeklimiz, şansın yanında en önemli avantajımız oldu.

Kısacası zor geçen bir yılı; dürüst, inovatif ve hep daha iyisi 
prensibimizle en azından piyasa koşullarında kolay hale getir-
meye çalıştık. Bize gösterilen anlayış ve güven için iş ortakla-
rımıza teşekkürü kendim ve firmam adına bir borç bilirim.

TANITIM
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2020 yılında açıkçası çok tabu yıktık. Yerli üreticinin avantajları-
nı iş ortaklarımıza gerçek anlamda hissettirmeyi başardık.

Madencilik Türkiye dergisinin 15 Ocak 2020 sayısında yayınla-
nan röportajımızda ‘yabancı menşeili firmalara tanınan imtiyaz 
ve anlayışın, yarısını dürüst ve işi bilen yerli üreticilere tanısak 
çok farklı yerlerde oluruz ‘demiştik. 2020’de bu temennimiz ve 
talebimiz açıkçası piyasada belli seviyede karşılık gördü.

İnanın marka ve yılların tarihi basma kalıp ürünlerini sahada 
savaşarak mağlup etmek bizim firmamız için en büyük övünç 
kaynağı.

2021 yılında bu mantalite ile hem satış ağımızı hem üretim 
hattımızı hem de teknik personel sayımızı arttırarak, iş or-
taklarımıza yine en yüksek kaliteyi, en uygun ürünü, en hızlı 
şekilde sunmak ana gayemiz olacaktır.

Kısaca genç ama tecrübeli bir ekibiz, iş ortaklarımız bize inanma-
ya ve güvenmeye devam ettikçe, biz hep daha iyisini sunacağız.

jeoges.com.tr

Erkan ŞahinErkan Şahin

Kaan ŞimşekKaan Şimşek

Erce TümerkErce Tümerk

2021 Yılında hedefleriniz nelerdir? 
2020 yılında hayalini kurduğumuz ve inandığımız birçok 
projemiz başarılı şekilde hayata geçti. Açıkçası mesleğe yeni 
başlamış bir kişi edası ile çalıştık bu sene ve bu hırsımızı, he-
yecanımızı, geçmişten gelen profesyonellik ve tecrübemizle 
birleştirince ortaya harika bir sentez çıktı.

Bu çalışmanın neticesinde 2020 yılında ortaya çıkanlar şunlar 
oldu: Türkiye’de üretilen ilk karot oryantasyon cihazı, belki de 
sondaj sektöründe yine ilk sayılacak otomatik şanzımanlı ça-
mur pompası, müşteri ve Formasyon’a özel elmas ürünlerin 
geliştirilmesi.

En çok övündüğümüz ve başarısına inandığımız yer altı 
sondaj operasyonu için kullanılan ‘UNDERGROUND CORE 
BARREL’ sistemidir. Yeni bir ürün değil elbette ancak şu an 
kullanılan hammadde ve takip edilen teknoloji olarak en iyisi 
diyebiliriz.

Jeoges Makina’nın rakiplerine göre 
avantajları nelerdir?
• Sahadan gelen gerçek veriler ile yapılan Ar-Ge 
• En kaliteli ve standart ham madde kullanımı 
• Butik çalışabilme
• Güçlü stok
• Hızlı servis ağı
• Yetkin personel
• Daima yenilikleri takip edip, kendi üretimlerimizle harman-
lamak 

Eklemek istediklerini nelerdir?
2021 yılının en başta ülkemize sağlık, sonrasında huzur ve 
başarı getirmesini diliyoruz. Biz aynı heyecan, aynı istek ile 
iş ortaklarımızın önemli projelerinde yer almak için sabırsız-
lanıyoruz.
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PENAmaden | www.penatrade.com 

GÜVENLİ.
135+ yıllık tecrübemizle madenciliğe, 
Reçine, Çimento ve Çelik 
ürünlerimizle hizmet veriyoruz.

ÜRÜN YELPAZEMİZ:
► Reçine Solüsyonlar
► Solüsyon veya Dolgu Tipli Harçlar
► Kaya Yüzeyi Koruma
► Püskürtme Membranlar
► Yüksek Mukavemetli Püskürtme Betonlar
► Enjeksiyon Reçineleri
► Fiber Bulonlar
► Çelik Bulonlar

www.minovaglobal.com internet sitemizde tüm ürün 
gruplarımız ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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DAHA



www.madencilikturk iye.com
15 Ocak 2021

TANITIM

SANDVIK PowerCarbide Serisi Bitler
Endüstrinin en kuvvetli tungsten karbür sınıflarını bir isim altında birleştirdik.

Üretilmiş en başarılı kompozit malzemelerden biri olan metal 
katkılı karbürü kaya delme takımlarında kullanan tarihteki ilk 
firma olan Sandvik, en dayanıklı tungsten karbür sınıflarını bir 
isim altında topladı: PowerCarbide

150 yılı aşan tarihiyle ve üretim başarısının yanı sıra, kurulduğu 
tarihten itibaren Ar-Ge çalışmalarına yaptığı sürekli yatırımlar 
ve müşterilerinin yakın işbirliği sayesinde sektörünün lider 
firması olma özelliğini elinden bırakmayan Sandvik, sahip ol-
duğu tungsten maden ocağı ile üretim sürecini en başından 
son noktasına kadar kontrol altında tutarak mükemmeliyeti 
hedeflemiştir. Bunun doğal sonucu olarak sahada en üstün 
performansı sağlayan bit ve butonlarına PowerCarbide serisi 
ile yeni bir soluk getiriyor.

Sandvik, bitlerinde en az %30’lara varan daha uzun ömür suna-
bilmek ve farklı zemin formasyonlarına daha iyi adapte olabil-
mek için PowerCarbide serisi ile sertlik, mukavemet ve aşınma 

direnci gibi malzeme özelliklerini çeşitli kombinasyonlarla bit-
lerinin butonlarında kullanıma sunuyor.

İleride yeni sınıflarında ekleneceği PowerCarbide ailesinde, 
tungsten karbür seçenekleri arasında halihazırda bulunan sı-
nıflar DP55, DP65, GC80, SH70, XT49, XT70 ve XT90. 

DP, GC ve SH sınıflarının sunduğu farklı alternatifler, XT48 baz 
alınarak karşılaştırılmıştır. Dünya genelinde yapılan karşılaştır-
malı test sonuçlarında XT48 serisine kıyasla DP serisi %30, GC 
serisi %50, SH serisi %40’lara varan servis ömrü artışları ile delgi 
maliyetlerinin düşürülmesine önemli katkılar sunan PowerCar-
bide ailesinin başarısındaki anahtar noktalardan biri de zemine 
göre doğru karbür sınıfı seçimidir. Bu anlamda müşterilerine en 
fazla katma değeri sunabilmek için alanlarında uzman Sandvik 
personelinin delgi ve ürün seçimi uzmanlığı ile birleştirildiğin-
de PowerCarbide ailesi, delgi maliyetlerinin düşürülmesinde 
en etkili Sandvik yeniliklerinin arasında yer alıyor.

XT48 (Straight Grade):
Farklı zemin türlerinde, aşınma 
ve buton kırılması arasında 
optimum denge kurabilmesi 
sayesinde XT48 dünya genelinde 
yaygın olarak kullanılmış ve 
standart bir karbür sınıfı olarak 
kendini ispat etmiştir.

XT49, bu standart sınıf baz 
alınarak geliştirilmiş ve kırılmaya 
karşı dayanımı artırılarak daha 
keskin uçlu, balistik butonların da 
benzer sertlikteki zeminlerde 
kullanımına olanak sağlamıştır. 
Sandvik Speedy Bit’lerde 
kullanılan bu tungsten karbür 
sınıfı, Speedy Bit’e adının hakkını 
verip yer altı delgi uygulamaların-
da piyasanın en hızlı biti olma 
başarısını kazandırmıştır.

DP (Dual Property):
DP55 standart (XT48) Sandvik 
butonlarıyla aynı aşınma 
dayanımına (sertlik) sahiptir 
ancak yüksek malzeme 
mukavemeti sayesinde kırılmalara 
karşı daha dayanıklıdır. Daha ağır 
yüklere dayanabilme özelliği 
nedeniyle büyük ve balistik 
butonlarda kullanılır. Bit çeliğinin 
aşınarak butonların dışarı uzadığı 
durumlarda tercih edilebilir.

DP65 standart (XT48) Sandvik 
butonlarıyla aynı malzeme 
mukavemetine sahiptir ancak 
aşınmaya karşı artırılmış sertliği 
sayesinde butonların erken 
aşınmasını önler. Orta sertlikte, 
çok aşındırıcı, silisli zeminlerde 
büyük ve küresel butonlarla 
birlikte kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

GC (Gradient Carbide):
GC80 sert ve aşındırıcı (yüksek 
silisli) zeminler için tasarlanmış 
olup, yenilikçi üretim ve ısıl işlem 
teknikleri kullanılarak üretilmiştir. 
Butonların dış yüzeyleri 
aşınmaya karşı sert bir tabaka ile 
kaplanırken, buton çekirdeği 
daha yumuşak bırakılarak buton 
kırılmaları minimize edilmiştir.

GC80 serisi karbürler özellikle 
yeraltı ayna ve tahkimat delgisi 
uygulamalarında Sandvik Top 
Center Bitler ile birleştirilerek 
maksimum servis ömrü verecek 
şekilde tasarlanmıştır. Küçük 
çaptaki bu bit türlerinde buton 
aşınmasının en çok etkilediği 
çevre butonlarının dayanımını 
artırarak bit ömürlerinin hatırı 
sayılır derecede uzaması 
sağlanmıştır. 

SH (Self Hardening):
SH70 sınıfı, çok sert ve aşındırıcı 
zeminler için tasarlanmış olup 
butonlarda homojen bir 
metalürjik dağılım vardır. Ancak 
butonlarda kullanılan özel 
tungsten-karbür bileşimi 
sayesinde delgi işlemi başlayıp 
delgi takımına baskı verildiğinde 
butonları dış yüzeyi ince, yüksek 
sertlikte bir katmanla kaplanır. 
Malzeme biliminde “gerinim 
sertleşmesi” olarak bilinen bu 
malzeme davranışı sayesinde 
butonların dış yüzeyleri sürekli 
olarak aşınmayı geciktiren bir 
kalkan ile korunurken nispeten 
yumuşak çekirdek buton 
kırılmalarını minimize eder. 

Straight grades
XT48

Dual-property grade
DP65

Gradient carbide
GC80

Self-hardening 
SH70
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IT’S THE INSIDE THAT MATTERS
TO THE BOTTOM LINE

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/POWERCARBIDE

SANDVIK PowerCarbide serisi, en dayanıklı tungsten karbür sınıfları kullanılarak 
üretilen yeni buton bit  çeşitlerinden oluşmaktadır. Yeni PowerCarbide serisi 
butonların sahip oldukları güç ve dayanıklılık sayesinde delgi operasyonlarınızdaki 
iyileşmeyi ve birim maliyetlerinizdeki düşüşü fark edeceksiniz.
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Türkiye’de Altın Madenciliği

Cansu Yurtseven
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Mitto Danışmanlık

TANITIM

‘’Memleketimiz baştanbaşa hazinelerle 
doludur. Biz, o hazineler üstünde aç kal-
mış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu 
hazineleri meydana çıkarmak ve servet 
ve refahımızın kaynaklarını bulmak 
göreviyle yükümlüyüz.’’ M. Kemal ATA-
TÜRK - 1923

Altın periyodik cetvelde Au sembolü ile gösterilen, atom nu-
marası 79, kütle numarası 197 olan, 19,3 gr/cm3 yoğunluğuna 
sahip, parlak sarı renkli bir elementtir. Ergime sıcaklığı 1064°C 
ve kaynama sıcaklığı 2856°C’dir. Doğada serbest halde bulu-
nan, kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir elementtir. Isı 
radyasyonunu yansıtma özelliğine sahiptir. 

Kullanım alanları ise dünyada;

• Takı sektörü (%51), 
• Yatırım amaçlı saklama (%38), 
• Elektronik, telekomünikasyon, dişcilik, uzay sanayi, kanser 
tedavisi, optik kaplama, nanoteknoloji, iç kulakta implant, bi-
omedikal, egzoz gazlarındaki hidrokarbonun oksidasyonunda 
katalizör olarak, suyun temizlenmesinde, havanın temizlen-
mesinde (%11)’i olmak üzere kullanılır. 

Üstün metalik özelliklerinden dolayı altın yerine alternatif ola-
rak kullanılabilecek elementin olmaması ve altına olan ihtiya-
cın hiçbir zaman azalmaması dünya piyasalarında altının yeri-
nin her zaman olacağını göstermektedir.

Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, 
diğer birçok alanda olduğu gibi madenciliğin de beşiği olarak 
kabul edilmektedir. Ekonomistler, ilk altın madalyonun M.Ö. 
7. yüzyılda Lidyalılar tarafından Türk topraklarında basıldığı 
konusunda hemfikirdir. İzmir'in yakınında bulunan ”Sardes" 
şehri, Lidya'nın başkenti ve önemli bir altın işleme merkezi idi. 
Anadolu'nun geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapmış olması, elverişli iklim koşullarına, dağıtılmış su 

kaynaklarına, ekilebilir arazilere ve zengin maden varlıklarına 
sahip olmasının doğal bir sonucudur. Uzun bir madencilik geç-
mişine sahip olan ülkemiz, onlarca maden türüne ve binlerce 
maden sahasına ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemiz üç ana tektonik kuşağın (Pontid, Anatolid, Torit) etki-
sinde olup, porfiri, epitermal ve plaser tipte altın yatakları için 
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu da altın madeni açısından 
Türkiye’nin zengin bir ülke konumunda olduğunu gösterir. Tür-
kiye'de çok sayıda metalojenik çeşitliğin olduğu maden yatak-
ları bulunmaktadır. Batı Anadolu'da Neojen'den beri genişleme 
tektoniğinin egemen olması sonucunda çok sayıda graben olu-
şumu ve dolayısıyla epitermal cevherleşmeler açısından önem 
taşıyan jeotermal sistemlerin zenginliği dikkat çekmektedir. 
Ayrıca epitermal altın yataklarının iz elementi olarak Sb ve Hg 
cevherleşmelerinin Batı Anadolu'da (Biga yarımadası, Balıkesir, 
İzmir, Manisa, Edirne) çok yaygın olması önem arz etmektedir. 
Doğu Karadeniz bölgesinde ise altın yatakları açısından önem-
li olan porfiri ve masif sülfid yataklarını oluşturmuş bir yitim 
zonu magmatizması hâkimdir. Dünya altın yataklarının diğer bir 
önemli bölümü ise K. Amerika, Orta Avrupa ve Avustralya'da gö-
rülen makaslama zonlarındaki kuvars damarlarıyla temsil edil-
mektedir. İç-Batı Anadolu Bölgesi'nde görülen maden yatakla-
rında da benzer bir minerolojik parajenez hakimdir.

Türkiye’de altın cevherleşmeleri görülen birçok maden yatağı-
mız bulunmaktadır. Bunlar başlıca; Kışladağ, Çöpler (>10 milyon/
ons), Ağrı Dağı, Cerattepe Çukuralan, Efemçukuru, Eymir, Hod, 
Karadere, Kaymaz, Kızıltepe, Ovacık, Öksüt, Söğüt, İvrindi, Lap-
seki-Kestanelik (1-5 milyon/ons), Altıntepe, Akarca, Bakırtepe, 
Bolkardağı, Çoraklıtepe, Gediktepe, Himmettepe, İnlice, Kirazlı, 
Mollakara, Karaağaç (<1 milyon/ons)’tır. Türkiye’nin bilinen al-
tın potansiyeli 6.500 ton, altın rezervi ise 1.500 ton civarındadır. 
6.500 ton altın potansiyelinin henüz 710 tonu üretime hazır re-
zerv hale getirilmiştir. Keşfedilmeyi bekleyen altın potansiyeli 
yaklaşık 5.790 tondur. Altın madeni aramaları arttıkça bu sayılar 
artmaktadır. Ülkemizde var olduğu bilinen altın madeni potan-
siyelinin verimli ve etkin şekilde değerlendirip projelendirilmesi 
durumunda, Türkiye’nin altın işletmeye dayalı ticaretten elde et-
tiği kazancını önemli ölçüde arttıracak, döviz tasarrufuna, istih-
dama ve ekonomik gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Dünya Altın Konseyi’nin Temmuz ayı 2019 yılı verilerine göre, 
dünya genelinde merkez bankalarının toplam 35.212 ton altın 
rezervi bulunmaktadır. Bu miktar dış rezervlerin %53,7'sini oluş-
turmaktadır. En fazla altın rezervine sahip ülke konumunda bu-
lunan ABD'nin yaklaşık 8.134 ton altını bulunmaktadır. ABD'nin 
altın rezervi toplam dış rezervlerinin yüzde 74,5'ini oluşturmak-
tadır. Dış rezervlerinin %70'ini oluşturan altın rezerviyle Almanya 
yaklaşık 3.368 ton ile ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü sırada 
2.814 ton altın rezervi ile IMF, dördüncü sırada 2.421 ton ile İtalya 
ve beşinci sırada ise 2.436 ton ile Fransa bulunmaktadır. Türki-
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ye ise yaklaşık 303 ton ile dünya rezerv sıralamasında 18. sırada 
yer almakta olup dış rezervlerinin %14,4'ünü oluşturmaktadır.

Türkiye’deki maden işletme izin alanlarının %90’ı 0,2 km2‘den 
küçük alanlardır. ABD’nin yüz ölçümünün binde birinde, Kana-
da’nın yüz ölçümünün on binde dördünde, Meksika’nın yüz 
ölçümünün binde birinde, Türkiye’nin yüz ölçümünün ise yak-
laşık binde birinde maden çıkarılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın Ağustos ayı 2020 yılı verilerine göre altın itha-
latı 18 milyar 776 milyon dolar iken altın ihracatı 12 milyar 463 mil-
yon dolardır. Ülkemizdeki altın üretimi, toplam talebi karşılayama-
ması sebebiyle Türkiye, dünyada ithalatçı konumundadır. Halbuki 
Türkiye’nin mevcut potansiyeli, ithal ettiği altının tamamını üret-
meye yeterlidir. Altın madenleri merkez bankasının direkt aldığı 
madendir ve ülke dışına satılması veya çıkartılması yasaklanmıştır. 
Ülkemizde üretilmiş olan altın sayesinde Merkez Bankası güçlenir, 
tahvil, bono alınarak ülkemizde para basılmasına olanak sağlanır 
ve böylelikle ekonominin büyümesi ve gelişmesine ciddi ölçüde 
katkı sağladığı gibi dışa bağımlılığı da en aza indirilmiş olur.

Yeni yatırımların önünü açmak ve mevcut yatırımların daha eko-
nomik bir şekilde işletilmesi amacıyla, 3213 Sayılı Maden Kanu-
nu’nda, daha önce yürürlüğe giren teşviklere ek olarak, devlet 
hakları, orman izni maliyet muafiyetleri, kanıtlanmış rezerv ge-
liştirme hakkı ve yeni teşvikler gibi çeşitli konularda değişiklikler 
yapılmıştır. Bu yatırımlarla ülkemizin yer altı kaynakları kademeli 
olarak ekonomiye kazandırılacaktır. Arama ve sondaj faaliyet-
leri istikrarlı bir şekilde devam edecek ve keşfedilen kaynaklar/
rezervler Türkiye Varlık Fonu (TVF) liderliğinde yeni iş modelleri 
ve finansman mekanizmaları ile ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Enerji sektöründe (petrol ve gaz) yaklaşık 34 milyar dolar, ma-
dencilik sektöründe ise yaklaşık 25 milyar dolar tutarında cari 
ticaret açığı bulunmaktadır. TVF tarafından kurulacak akıllı ve 
çekici mekanizmalarla, enerji ve madencilikte cari ticaret açığı-
nı azaltmak için petrokimya, yerli kaynaklardan enerji üretimi 
ve madencilik projeleri Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) ve/
veya halka arz bazında finanse edilecektir. Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koy-
duğu Yerli ve Milli politikaların tüm bu girişim ve faaliyetlerin 
temelini oluşturduğu açıktır.

Maden açığa çıkarmak ve üretmek belirli süreçler dâhilinde 
gerçekleşir. Altın aramacılığında ilk olarak jeolojik ve uzaktan 

algılama verileri kullanılarak arama yapılacak hedef sahalar 
tespit edilir. Belirlenen sahalarda, Maden Kanunu’nda belir-
tilen yasal zorunlulukları yerine getiren arama ruhsat sahası 
içerisinde, jeokimyasal ölçme ve değerlendirme, jeofizik öl-
çümlerin yapılmasının yanı sıra yarma, kuyu, galeri ve sondajlı 
numune alımları yapılır; kimyasal, mineralojik ve petrografik 
analizler için laboratuvarlara gönderilirler. Analiz sonucu alı-
nan örneklerde altın tespit edilmiş ise maden yatağına ilişkin 
bilgileri ortaya çıkarmak için bu yerlere sondajlar yapılır. Sondaj 
çalışmalarında kil ve selülozlar dışında hiçbir kimyasal madde 
kullanılmamaktadır. Ayrıca altın arama sürecinde hiçbir şekilde 
siyanür kullanılmamaktadır. Sondaj çalışmalarıyla yer altındaki 
kayalardan yaklaşık 10 cm çapında örnekler alınarak analize 
gönderilir. Analiz sonuçları ışığında çalışılan alanda ekonomik 
olarak işletilebilecek büyüklükte bir maden yatağının olup ol-
madığı, varsa büyüklüğü, kalitesi ve şekli ortaya çıkarılır.

Madenler yer kabuğundaki derinliğine, oluşum ve yataklanma 
durumuna bağlı olarak yer üstü veya yer altı işletme şeklinde, 
bulundukları yerde işletilirler. Bazı metal cevherleri doğadan 
çıktıkları şekliyle herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi 
tutulmamış tüvenan cevher olarak kullanılırken bir kısmı da 
cevher zenginleştirme adı verilen işlemleri gerektirir. Zengin-
leştirme ön işlemleri, cevher tipine göre belirlenmekte olup; 
flotasyon, gravimetrik zenginleştirme, basınçlı oksidasyon, 
klorlama veya aglomerasyondur.

Madencilik faaliyetleri sonrasında sahanın yeni arazi kullanım bi-
çimlerini destekleyecek ekosistem servisleri ve habitat sağlaya-
cak biçimde emniyetli ve duraylı bir arazi biçimine dönüştürmek 
için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Maden rezervi biten 
yerler yeniden düzenlenerek doğaya yeniden kazandırma çalış-
maları ile çevre ve insan sağlığına uyumlu hale getirilmektedir.

Türkiye’de altın madeni işletmeciliği için birçok resmi kurumdan 
izin almak ve çok sayıda işlem yapmak gerekmektedir. Ayrıca, 
sık sık değişen yasal maden mevzuatı yatırımcıların işlerini zor-
laştırmakta ve sektörden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle, riski 
yüksek olan aramacılığa yatırım yapılmasını sağlayacak kolay-
lıkların sağlanması gerekmektedir. Yer bilimleri konusunda yet-
kilendirilmiş ilk kurumsal danışmanlık şirketi olan MİTTO’nun 
bilgi birikimi ve deneyimli mühendis kadrosuyla, özellikle altın 
madenciliği alanında yürüttüğü çalışmalardan faydalanmak, 
zaman ve para israfının önlenmesi adına doğru bir başlangıç 
olacaktır. MİTTO, altın madeni arama faaliyetlerine başlamadan 
önce arama yöntemleri ve ilkelerin belirlenmesi gibi hazırlık 
aşamaları dahil olmak üzere, doğru bir yatırım için yatırımcılar 
adına gerekli olan tüm mühendislik çalışmalarını yapıp, faali-
yetlerin başından sonuna kadar karşılaşılacak teknik zorluklarda 
kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak yatırımcıları en iyi 
şekilde bilgilendirmektedir. Bununla birlikte milli zenginliğimiz 
olan altın kaynaklarımızın standartlara uygun şekilde işletilme-
sini sağlayıp, çevresel ve sosyal etkiyi en aza indirerek projenin 
uluslararası standartlara ulaştırılmasını sağlamaktadır. 
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Geçmişi Geleceğe Bağlayan 
Metaller: Kurşun - Çinko
Kurşun ve çinko elementleri yaygın şekilde, oksitli ya da sül-
fürlü mineraller halinde birlikte bulundukları için madencilikte 
çoğunlukla birlikte anılırlar. Diğer metal madenlere kıyasla çin-
ko ve kurşun yatakları doğada daha yaygın şekilde bulunmak-
tadır. Kurşun ve çinko tabiatta tek başına bulunabileceği gibi 
değişik oranlarda bakır, kurşun ve çinkonun birlikte bulundu-
ğu yataklara da sıklıkla rastlanmaktadır. 

Kurşun çok eski dönemlerden beri dünyada bilinen bir me-
taldir. Mezopotamya, İran ve Mısır’da yapılan kazılarda MÖ 
6000-7000 yıllarına tarihlenen kurşundan yapılmış çeşitli eş-
yalar bulunmuştur. Türkiye’de de Çatalhöyük kazılarında MÖ 
6500’e tarihlenen kurşun boncuklar ele geçmiştir. Eski Mısır’da 
kurşun, başka madenlerin yanında keramik kapların sırlanma-
sında, lehimde ve süs eşyalarının yapımında kullanılmıştır. Ro-
malılar kurşundan özellikle su taşıma tesislerinde yararlanmış-
lardır. İlk ve Orta Çağ’da çeşitli savaş gereçlerinde de kurşun 
kullanılmıştır. Orta Çağ’da kurşun mimarlıkta da kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Çinko ise ilk olarak M.Ö. 2000 yıllarında Çinliler ve Romalılar 
tarafından alaşım materyali olarak, pirinç yapımında kullanıl-
mıştır. Bilinen en eski çinko arkeolojik kalıntı Romanya Tran-
silvanya’da bulunan Doroseh şehrindeki prehistorik Dacian 
yerleşim merkezinde bulunmuştur. Üzerinde yapılan analizler 
sonucunda, bu heykel parçasının %87,5 çinko, %11,5 kurşun 
ve %1 oranında demir içerdiği tespit edilmiştir. Hindistan’da 
ise MS 1000-1300 yıllarında çinkonun metal olarak kullanıldığı 
ve 14. yüzyılda ticari amaçla izabesinin yapıldığı bilinmektedir. 

Kurşun ve çinko erken magmatik evrede kayaç yapıcı mine-
rallerin bünyesine ppm mertebesinde ve kimyasal benzerliği 
bulunan elementlerle yer değiştirerek girmektedir. Magmanın 
farklılaşması sırasında kurşun ve çinko, gaz ve çözelti fazında 
konsantre olurken 600 oC sıcaklığa sahip magmatik çözeltiler-
de kurşun ve çinko kolaylıkla çözünüp taşınabilmektedir. pH 
değerleri 1-2 olan magmatik çözeltiler içinden geçtikleri ka-
yaçların bünyesindeki kurşun - çinkoyu çözerek konsantrasyo-
nunu yükseltmektedir. 

Kurşun ve çinkonun esas hipojen yatak oluşum evresi hidro-
termal çözeltilerle ilişkilidir. Sedimanter, volkano-sedimanter, 
karstik, hidrotermal-sedimanter ve lateral segregasyon süreç-
leri ile kurşun ve çinko yatakları ortaya çıkmaktadır. 

Doğada bilinen önemli kurşun mineralleri; galen (PbS), serüzit 
(PbCO3), anglezit (PbSO4), jamesonit (Pb2 Sb2S5), jordanit (Pb4 
As2S7), bulanjerit (Pb3Sb2S6), piromorfit (Pb5Cl(PO4)3), mimemit 
(Pb10Cl2(AsO4)6) ve vulfenittir (PbMoO4). Ekonomik olarak işle-

tilmekte olan yataklarda en çok bulunan kurşun minerali galen 
olup genellikle çinko, bakır, gümüş, altın ve demir mineralle-
riyle birlikte bulunur. Dünyada çok az sayıda cevher yatağında 
(Güneydoğu Missouri-ABD) kurşun yalnız başına cevher mine-
ralizasyonunu oluşturur. 

En çok kullanılan çinko minerali sfalerit (ZnS)’tir. Ekonomik 
olan diğer başlıca çinko mineralleri ise smitsonit (çinko karbo-
nat), hemimorfit (çinko silikat) ve franklinit ((Fe,Mn,Zn) (Fe,M-
n)2O4)’tir. Bu sayılanlar dışında çok daha fazla çinko minerali 
mevcuttur ancak ekonomik olanlar burada paylaşılmıştır. 

Türkiye’de yer alan kurşun ve çinko yatakları, bulundukları 
tektonik ünite ve oluşum şekillerine göre kabaca beş guruba 
ayrılmaktadır: 

• Kuzeybatı Anadolu kontakt-metazomatik ve hidrotermal ya-
takları, 
• Menderes masifi stratiform yatakları ve masifin çevresindeki 
sokulumlara bağlı hidrotermal yataklar, 
• Doğu Karadeniz Bölgesi masif sülfür yataklarına bağlı hidro-
termal yataklar, 
• Toros Kuşağında yer alan strata-bound damar tipi yataklar, 
• İç Anadolu metamorfik masiflerindeki kontakt-metazomatik 
yataklar. 

Kurşun uzun yıllardır kullanılan en eski metallerden biri olup, 
doğada bol miktarda bulunan, yaygın kullanımı olan, işlenme-
si kolay bir metaldir. Kurşun madenciliği ve metalurjisi dünya 
çapında önemli bir sanayi kolu olup, günümüzde dünya kur-
şun üretiminde primer kaynaklardan üretimin yanı sıra eski 
hurda kaynaklardan da önemli bir oranda kurşun üretimi (ikin-
cil kaynaklar) gerçekleştirilmektedir. 

Kurşunun ana kullanım alanı akü imalatıdır. Yer altı haberleş-
me kablolarının kurşunla izolasyonu, diğer önemli tüketim 
alanıdır. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar, kabloların 
kaplanmasında, kurşun tetraetil ve tetrametil formlarında 
benzin içinde oktan ayarlayıcı bileşikler olarak, radyasyonu en 
az geçiren metal olması nedeniyle x-ışınlarından korunmada, 
renkli tüplü televizyonların yapımında ve mühimmat imalatın-
da önemli kullanım alanları bulmuştur. 

Çinko ise kullanım açısından demir dışı metaller içerisinde 
alüminyum ve bakırdan sonra gelen en önemli üç metalden 
birisidir. Demir ve çeliğin korozyona karşı direncinin artırılma-
sında, döküm sanayinde kullanılan pirinç ve özel alaşımların 
yapımında, ayrıca çatı kaplama malzemeleri, lastik ve pil yapı-
mında önemli miktarlarda çinko kullanılmaktadır. 
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Toplam çinko tüketiminin yaklaşık %50’si galvaniz çelik üre-
timinde kullanılırken %20’si pirinç üretiminde, %15’i döküm, 
%8’i çinko oksit üretiminde, %7’si yarı fabrikasyon ürünlerde 
kullanılmaktadır. Ekotoksik etkisi nedeniyle çinko bazı alanlar-
da sınırlı tüketilmektedir (özellikle yapı ve inşaat sektörü gibi). 

Günümüzde çinko ikame materyali olarak; alüminyum, magnez-
yum ve plastikler, özellikle otomotiv sektöründe kullanılmakta-
dır. Kimyasal yönden aktif olması ve diğer metallerle kolayca 
alaşım yapabilmesi nedeniyle çinko, endüstride birçok alaşımın 
ve bileşiğin üretiminde kullanılmaktadır. Kuvvetli elektropozitif 
özelliğinden dolayı diğer metallerin özellikle demir-çelik ürün-
lerinin korozyona karşı korunmasında kullanılmaktadır. 

Çinko düşük kaynama sıcaklığı ile özellikle pirometalurjik me-
tal üretiminde çok belirleyici bir etmendir. Dökülmüş halde 
sert ve kırılgandır. 120 oC’de şekillendirilebilir. 

Üretilen kurşun ve çinko cevherlerinin doğrudan izabe edil-
meleri ekonomik olmadığından, bunların önce çeşitli cevher 
zenginleştirme yöntemleriyle konsantre olarak elde edilmeleri 
gerekmektedir. Konsantre elde edilmesinde başlıca iki yöntem 
uygulanmaktadır: 

Gravite Farkı ile Zenginleştirme: Günümüzde kurşun ve 
çinko cevherleri zenginleştirmesinde yoğunluğa dayalı zen-

ginleştirme yöntemi; flotasyon tesisine beslenen cevher 
tenörünü yükseltmek ve gangın flotasyona girmesini önle-
mek için ön zenginleştirme işlemi olarak uygulanmaktadır. 
Cevherde yeterli oranda iri tanede serbestleşen galen veya 
sfalerit varsa; bunlardan iri taneli konsantre üretimlere, flo-
tasyon masrafını azaltmak ve yalnızca yoğunluk zenginleş-
mesi artıklarını flote etmek, flotasyonla zor zenginleşen ok-
sitli kurşun veya çinko cevherlerinden konsantreler üretmek 
için uygulanmaktadır. 

Flotasyon ile Zenginleştirme: Günümüzde düşük tenörlü kur-
şun ve çinko cevherlerinin selektif olarak zenginleştirilmesinde 
kullanılan ve bütün dünyada başarıyla uygulanan en yaygın 
yöntem flotasyondur. Yöntem, gravite yöntemleri ile zengin-
leştirilmesi olanaksız olduğu için kıymetsiz kabul edilen pek 
çok düşük tenörlü veya kompleks yapılı cevher yatağının iş-
letilmesini olanaklı kılarak işletilebilir rezervlerin artmasına ve 
madencilik endüstrisinin gelişmesine yol açmıştır. 

Günümüzde sülfürlü kurşun ve çinko cevherlerinde zengin-
leştirme hemen hemen tümüyle flotasyon yöntemi ile yapıl-
maktadır. Diğer yöntemlere oranla daha pahalı ve fazla enerji 
gerektiren bir yöntem olmasına rağmen düşük tenörlü cevher-
lerde bile yüksek metal kazanma verimleriyle yüksek tenörlü 
konsantreler elde edilebilmesi, flotasyonu en yaygın zengin-
leştirme yöntemi haline getirmektedir. 
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Flotasyon maliyetlerinde, cevherin tenörü ve mineralojik özel-
likleri en etkili faktördür. Bu özelliklere bağlı olarak maliyet 
girdileri ve metal kazanma verimleri %60-95 arasında değiş-
mektedir. Aynı nedenle, bugün dünyada üretilen kurşun kon-
santrelerinin tenörü %50-78 kurşun; çinko konsantrelerinin 
%48-60 çinko ve bulk (toplu) konsantrelerinin ise %15-35 kur-
şun ve %20-40 çinko olabilmektedir. 

Dünyada Kurşun - Çinko Üretimi ve Ticareti 
Kurşun
Dünyada 2019 yılında kurşun üretimi yaklaşık 4,5 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dünyadaki kullanıla-
bilir ve ticari kurşun rezervlerinin toplam miktarı ise yaklaşık 
90 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Dünyada en fazla kurşun 
rezervine sahip ilk 5 ülke sırasıyla Avustralya, Çin, Rusya, Peru 
ve Meksika’dır. Dünyadaki Mevcut kurşun yatakları açık işlet-
meye elverişli derinliklerde olmadığı için mevcut üretimlerin 
büyük bir kısmı yer altı madenciliği ile üretilmektedir. Küresel 
kurşun madenciliğinin büyük bir kısmı birincil üretim olarak 
adlandırılan ve madencilik sonucu elde edilen üretim ile üre-
tilmektedir. Bunun yanında ikincil kaynaklar olarak isimlendi-
rilen eski hurda kaynaklardan da kurşun üretimi gerçekleşti-
rilmektedir. 

Ülke
Üretim (x1000 ton) Rezerv

(x1000 ton)2018 2019

Avustralya 432 430 36,000

Çin 2,100 2,100 18,000

Rusya 220 220 6,400

Peru 289 290 6,300

Meksika 240 240 5,600

ABD 280 280 5,000

Hindistan 192 190 2,500

Kazakistan 86 90 2,000

Bolivya 112 100 1,600

İsveç 65 60 1,100

Türkiye 76 70 860

Diğer 468 430 5,000

Toplam 4,560 4,500 90,000

Dünya kurşun üretim değerleri ve rezerv bilgileri (Kaynak: U.S.G.S. – Mineral Commodity - Ocak, 2020)

2019 Yılı Kurşun İthalatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

2019 Yılı Kurşun İhracatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Dünya kurşun – çinko ihracat ve ithalatında eksiksiz en gün-
cel fiyatlar 2019 yılına aittir ve bu yıl boyunca küresel olarak 
5.441.808.000 dolarlık ekonomik değer ile 3.444.374 tonluk 
kurşun ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ekonomik değer bazında 
ilk sırada 915 milyon 711 bin dolar ile Peru yer alırken ikinci 
sırada 739 milyon 122 bin dolar ile Meksika, üçüncü sırada ise 
686 milyon 468 bin dolar ile ABD yer almaktadır.

2019 yılında Peru’nun toplam ihracattaki payı yüzde 16,8 olur-
ken ikinci sıradaki Meksika'nın toplam ihracattaki payı yüzde 
13,6 olarak gerçekleşmiştir.

İhracat - 
2019

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)

Dünya 5.441.808 3.444.374 1.580 100

Peru 915.711 470.007 1.948 16,8

Meksika 739.122 227.599 3.247 13,6

ABD 686.468 285.435 2.405 12,6

Avustralya 674.487 414.217 1.628 12,4

Rusya 561.126 417.546 1.344 10,3

Hollanda 344.404 212.278 1.622 6,3

Bolivya 171.118 122.796 1.394 3,1

Türkiye 148.341 119.125 1.245 2,7

İspanya 148.341 205.503 693 2,6

Tacikistan 117.521 96.884 1.213 2,2

İthalat - 
2019

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İthal Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İthalattaki 

Pay (%)

Dünya 5.438.293 3.339.226 1.629 100

Çin 2.138.966 1.675.175 1.277 39,3

Güney Kore 1.365.410 579.641 2.356 25,1

Almanya 371.552 192.200 1.933 6,8

Kanada 325.194 113.080 2.876 6

Japonya 250.166 131.844 1.897 4,6

Hollanda 248.483 121.997 2.037 4,6

İtalya 210.365 103.627 2.030 3,9

Belçika 155.877 52.199 2.986 2,9

Kazakistan 126.005 146.436 860 2,3

Bulgaristan 83.028 70.080 1.185 1,5

Toplam ekonomik değeri 5.438.293.000 dolar olan dünya kur-
şun ithalatında ise ülke bazında ilk sırada 2 milyar 138 milyon 
dolar ile Çin yer alırken ikinci sırada 1 milyar 365 milyon dolar 
ile Güney Kore, üçüncü sırada ise 371 milyon 552 bin dolar ile 
Almanya yer almaktadır. 

2019 yılında Çin’in toplam ithalattaki payı yüzde 39,3 olurken 
ikinci sırada yer alan Güney Kore’nin payı yüzde 25,1 olmuştur.

Kurşun metali fiyatları 2017 yılı sonu 2018 yılının başını kapsa-
yan dönemde geçtiğimiz 5 yılın en yüksek seviyelerinde sey-
rederken daha sonraki yıllarda düşüş eğilimine girdi. Fiyatların 
yüksek seviyelerde seyrettiği dönemlerde 2500-2600 dolar se-
viyelerinden işlem gören kurşun 2020 yılının ikinci çeyreğinde 
geçtiğimiz 5 yılın en düşük seviyesine tekrar geri çekildi.  Bu 
dönemden 2020 yılının son aylarına kadar toparlanma eğilimi 
gösteren fiyatlar hala beklenen istikrarı yakalayamaması ile 
dikkat çekiyor.  

Kurşun metal fiyatları, diğer birçok metalde olduğu gibi Lond-
ra Metal Borsasında (LME) belirlenmekte olup, 2021 Ocak ayı 
itibariyle metal kurşun fiyatı 2043,50 dolar/ton seviyesinde bu-
lunmaktadır. 
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Çinko
2019 yılında önceki yıla kıyasla %4 oranında artış görülen küre-
sel çinko üretimi 13 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Yaşanan 
artışın özellikle Avustralya, Çin ve Güney Afrika’nın gerçekleş-
tirdiği çinko üretiminin artmasından kaynaklandığı düşünül-
mektedir. Dünyadaki kullanılabilir ve ticari çinko rezervlerinin 
toplam miktarı ise yaklaşık 250 milyon tona ulaşmıştır. Dünya-
da en fazla çinko rezervine sahip ilk 5 ülke sırasıyla Avustralya, 
Çin, Meksika, Rusya ve Peru’dur. 

Dünyada mevcut çinko işletmelerinin kurşunda olduğu nere-
deyse tamamı yer altı işletmesi olarak çalışmaktadır. Yine kur-
şunda olduğu gibi buna sebep olarak mevcut çinko yataklarının 
açık işletmeye elverişli derinliklerde olmayışı gösterilmektedir. 

Yer altı maden işletmeciliği; maden yatağının şekli, boyutu ile 
cevher ve yan taşının jeomekanik özelliklerine bağlı olarak de-
ğişik yöntemlerle yapılabilmektedir. Çinko madenciliğinde ge-

Kaynak: LME

Ülke
Üretim (x1000 ton) Rezerv

(x1000 ton)2018 2019

Avustralya 1.100 1.300 68.000

Çin 4.170 4.300 44.000

Meksika 691 690 22.000

Rusya 300 300 22.000

Peru 1.470 1.400 19.000

Kazakistan 304 290 12.000

ABD 824 780 11.000

Hindistan 750 800 7.500

Bolivya 480 460 4.800

İsveç 234 230 3.600

Kanada 287 300 2.200

Diğer 1.840 1.900 34.000

Toplam 12.500 13.000 250.000

Dünya çinko üretim değerleri ve rezerv bilgileri 
(Kaynak: U.S.G.S. – Mineral Commodity Summaries. Ocak 2020)

nellikle damar tipi ve masif cev-
herlerde yatay dilimli dolgulu 
ayak (cut and fill) ve ambarlama 
(caving) yöntemleri, tabakalı ve 
yatay damarlarda ise oda topuk 
(room and pillar) yöntemleri uy-
gulanmaktadır. Arakat kazı ve 
arakat göçertme yöntemleri de 
yaygın kullanılan yöntemlerdir.

2019 yılında küresel çinko ihra-
catının toplam ekonomik de-
ğeri 11 milyar 30 milyon dolar 
olmuştur. Ülke bazında ilk sı-
rada 1 milyar 761 milyon dolar 
ile Avustralya yer alırken ikinci 
sırada 1 milyar 604 milyon do-
lar ile Peru, üçüncü sırada ise 1 

milyar 447 milyon dolar ile ABD yer almaktadır.

2019 Yılı Çinko İhracatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

İhracat - 
2019

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)

Dünya 11.030.433 12.016.803 918 100

Avustralya 1.761.226 2.372.345 742 16

Peru 1.604.585 1.925.828 833 14,5

ABD 1.447.365 870.017 1.664 13,1

Bolivya 1.336.580 757.929 1.763 12,1

Belçika 760.258 664.354 1.144 6,9

Meksika 655.723 597.240 1.098 5,9

İsveç 397.970 468.480 849 3,6

Türkiye 350.444 734.234 477 3,2

İspanya 250.604 332.058 755 2,3

Portekiz 246.093 353.465 696 2,2

2019 yılında Peru’nun toplam ihracattaki payı yüzde 16 olur-
ken ikinci ve üçüncü sıradaki Bolivya ve Peru’nun toplam ihra-
cattaki payı sırasıyla 14.5 ve 13,1 olarak kaydedilmiştir.

2019 yılında ithal edilen toplam 10 milyon 873 bin ton çin-
konun ekonomik değeri 10 milyar 915 milyon dolar olarak 
kaydedilmiştir. Dünya çinko ithalatında ise ekonomik değer 
bazında ilk sırada 2 milyar 524 milyon dolar ile Çin yer alırken 
ikinci sırada 1 milyar 686 milyon dolar ile Güney Kore, üçüncü 
sırada ise 999 milyon 484 bin dolar ile İspanya yer almaktadır.  

2019 yılında küresel çinko ihracatının 23,1 ile önemli bir bölü-
mü Çin gerçekleştirmiştir. Çin’in ardından 15,5 ile Güney Kore 
ve 9,2 ile İspanya en çok çinko ithalatı gerçekleştiren ülkeler 
arasında 2. ve 3. sırada yer almaktadır. 

Çinko metal fiyatları. 2018 yılının ikinci çeyreğinde ulaştığı 
yaklaşık 3.600 dolar/ton seviyesi ile geçtiğimiz 5 yılın reko-
runu kıran çinko metal fiyatları gördü. 2019 yılının büyük 
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2019 Yılı Çinko İthalatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Türkiye Kurşun-Çinko Madeni Haritası
İthalat - 

2019
Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İthal Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İthalattaki 

Pay (%)

Dünya 10.915.967 10.873.960 100

Çin 2.524.480 3.182.531 793 23,1

Güney Kore 1.686.573 2.065.681 816 15,5

İspanya 999.484 1.124.497 889 9,2

Belçika 928.085 967.821 959 8,5

Kanada 825.345 495.117 1.667 7,6

Japonya 761.544 833.890 913 7

Finlandiya 499.491 459.357 1.087 4,6

Hollanda 456.523 397.384 1149 4,2

Fransa 335.817 296.645 1132 3,1

Norveç 314.528 357.683 879 2,9

bölümünü 2500 – 3000 ton/dolar 
seviyeleri arasında dalgalanarak 
geçiren fiyatlar 2019 sonu ve 2020 
yılı başında düşüş eğilimine girdi. 
Çinko metal fiyatları 2020 yılının 
bahar aylarından itibaren yükseliş 
eğilimine girdi ve 2020 yılı sonu 
itibari ile 2817 dolar/ton seviyele-
rini görerek 2020 yılının en yüksek 
değerine ulaştı. 2021 yılına ise dü-
şüşle başlayan çinko fiyatları 2021 
yılının Ocak ayı itibari ile 2785 
dolar/ton seviyesinden işlem gör-
mektedir.

Kaynak: LME

Türkiye’de Kurşun - Çinko Üretimi ve Yatakları
Türkiye’de kurşun çinko, bakır yatakları; Kuzey Türkiye ba-
kır-kurşun-çinko kuşağı, Güneydoğu Türkiye ofiyolit kuşağı, 
Kuzeybatı Türkiye kurşun-çinko kuşağı ve Güney Türkiye kar-
bonat tipi çinko-kurşun kuşağı olmak üzere birkaç metalojeni 
kuşağında yer almaktadır.

Türkiye’de önemli düzeyde kurşun-çinko madenciliği 
yapılmakta ancak üretilen cevher ve konsantreler metal 

içeriği olarak ülke ihtiyacını karşılamamaktadır. Kayseri 
yöresindeki oksitli kurşun-çinko cevherlerini değerlendi-
ren Çin-Kur AŞ’nin maden yataklarının tükenmesi nede-
niyle tasfiye edilmesi sonrasında. Türkiye’de herhangi bir 
kurşun-çinko metal üretim tesisi kalmamıştır. Türkiye’de 
bugün itibariyle kurşun-çinko madenciliği alanında ço-
ğunlukla sülfürlü cevher üretimi yapılmakta olup kısmen 
de oksitli cevher üretimleri gerçekleştirilmektedir. Üretilen 
tüvenan cevherler zenginleştirme işleminden geçirilerek 
konsantre ürünler haline getirilmektedir. Geçmiş yıllarda 
üretilen cevherler büyük çoğunluğu yurtdışında işlendik-
ten sonra metal olarak ülkeye geri dönerken günümüzde 
konsantre satışları büyük ölçüde kesin ihracata dönüşmüş 
durumdadır.

Kurşun 
Türkiye’nin rezerv bakımından en önemli 
kurşun-çinko yatakları Karadeniz Bölge-
si’nde bulunmaktadır. Diğer önemli böl-
geler arasında Zamantı (oksitli cevherleş-
meler) Keban ve Batı Anadolu Bölgeleri 
bulunmaktadır.

Ülkemizdeki mevcut kurşun madeni iş-
letmeleri ise dünya standartlarına göre 
değerlendirildiğinde düşük kapasiteli ve 
yüksek maliyetli ocaklardır. Mevcut kon-
santre tesislerinin büyük bir kısmı 100-
150 ton/gün tüvenan cevher işleyebilecek 
kapasiteye sahiptir. Kapasite düşüklüğü 
maliyetleri etkilemekte ve düşük tenörlü 

cevherlerin zenginleştirilmesi yerine yüksek tenörlü cevherle-
rin flotasyonla zenginleştirilmesine neden olmaktadır. Cevher 
zenginleştirme tesislerimizin tamamına yakını flotasyon ile 
zenginleştirmeye göre dizayn edilmişlerdir. Ancak bu tesislerin 
birçoğunda teknolojik problemlerin yanında cevher mineralo-
jisine ilişkin de sorunlar olduğundan daha değerli olan selektif 
ürünler yerine daha kolay elde edilebilen toplu (bulk) konsant-
re üretimine yönelmişlerdir. 
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Ülkemizin kurşun tüketimi neredeyse tamamen metal bazın-
dadır. Ülkemizdeki kurşun metali tüketimi ülkemizde üretilen 
kurşun cevherinin yurtdışı izabe tesislerinde metal hale geti-
rilmesi ve geçici ihracat yoluyla ülkemize alınmasının yanında 
İthalat yoluyla ülkemize gelen kurşun metali ve hurda kurşun 
üretiminden karşılanmaktadır.

2013-2017 Kurşun İthalat-İhracat Rakamları (Dolar)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

İhracat

Cevher ve 
Konsantre 200.442.806 142.828.439 157.209.473 117.949.121 177.808.301 194.512.413 148.341.339 146.818.308

İşlenmemiş 3.880.024 2.165.301 1.800.021 1.362.058 3.650.713 3.712.239 5.924.216 6.259.378

Hurda 97.381 1.833 42.944 3.648 2.464 1.346 434 303

Toplam 204.400.991 144.932.984 158.885.993 119.314.827 181.461.478 198.225.998 154.265.989 153.077.989

İthalat

Cevher ve 
Konsantre 909.015 97.270 220.784 11.680 19.829 108.196 875.963 97.523

İşlenmemiş 216.806.512 244.589.942 202.328.025 211.794.350 304.374.656 319.861.655 275.489.860 199.138.161

Toplam 217.715.527 244.687.212 202.548.809 211.806.030 304.394.485 319.969.851 276.365.823 199.235.684

2013-2017 Kurşun Üretim İthalat-İhracat Tablosu 
(Ton)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

İhracat

Cevher ve 
Konsantre 130.217 105.617 128.516 107.202 124,981 126,647 119,125

İşlenmemiş 144 50 314 379 752 297 252

Rafine 1.570 840 453 86 569 612 1,115

Hurda 52.067 551 24.939 1.190 612 274 50

İthalat

Cevher ve 
Konsantre 1.173 139 224 33 64 192 2,380

İşlenmemiş 5.765 8.806 9.778 9.586 8,199 5,010 5,897

Rafine 83.939 94.592 87.902 93.057 100.232 118,335 115,712

Kaynak: TÜİK – Kurşun İthalat-İhracat Verileri 2013-2020 (2020 verileri Ocak- Ekim dönemini kapsamaktadır)

Kaynak: TÜİK – Kurşun İthalat-İhracat Verileri 2013-2019

Kaynak: World Mining Data 2020

Kurşun Üretimi

Yıl Ton

2014 94.900

2015 75.900

2016 64.300

2017 74.990

2018 75.990

MAPEG tarafından yayınlanan maden üretim istatistiklerine 
göre ülkemizin 2019 yılı tüvenan kurşun üretimi 292.784 ton-
dur. World Mining Data’nın 2020 yılı verilerine göre ise 2014 
– 2018 yılları arasında ülkemizde üretilen çinko cevheri orta-
lama 80.000 ton miktarındadır. Ülkemizde metal kurşun üre-
timi gerçekleştirecek bir izabe tesisi bulunmadığından dolayı 
üretimin tamamına yakınının ihracat yoluyla değerlendirildiği 
buna karşılık yurtiçi kurşun tüketiminin tamamen metal kur-
şun olmasından kaynaklı olarak ciddi bir ithalat rakamı ve dö-

viz çıkışı gerçekleştiği bu sebeple de yine kayda değer bir dış 
ticaret açığı oluştuğu gözlemlenmektedir.  

Çinko
Ülkemizde sedimanter volkanik ve metamorfik birimler içinde her 
yerde mostra zuhur ve yatak olarak kurşun ve çinkoya rastlanmak-

tadır. Bunun belli başlı üç önem-
li olay ile yakından ilgisi bulun-
maktadır. Bunlardan birincisi; 
Doğu Alplerin Macaristan-Ro-
manya-Yugoslavya ve Bulga-
ristan üzerinden Sinop dolay-
larından Türkiye’ye giren ve 
Doğu Karadeniz sahili boyunca 
uzanarak. Kafkaslar üzerinden 
İran’a geçen volkano-sediman-
ter formasyonların oluşturduğu 
ve üzerinde bir çok bakır yata-
ğının da yer aldığı damar veya 
kuroko tipi sayısız sülfürlü yatak 
ve zuhurlarını içermesi, ikincisi; 
Yunanistan’ı boyuna kat ederek 

güneybatıdan Türkiye’ye giren Toroslar ku-
şağı üzerinde yer alan Misisipi vadisi tipi Pb-
Zn yatakları ile kıyaslanabilecek karbonatlı 
ve sülfürlü yine sayısız fakat küçük rezervli 
zuhur ve yataklar üçüncüsü ise; özellikle 
kuzeybatı Anadolu’da karbonatlı sediman-
lar arasına sokulum yaparak skarnlara bağlı 
değişik boyutlarda bir çok yatak ve zuhurla-
rın oluşmasına neden olan alpin intrüzifleri-
nin bulunmasıdır.  

Türkiye’nin önemli ölçüde çinko madencili-
ği faaliyeti bulunmaktadır. Bununla birlikte 
üretilen cevher ve konsantreler metal içeri-
ği olarak ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Buna 

ilave olarak ülkemizde herhangi bir izabe tesisinin bulunmaması iç 
tüketimde ihtiyaç duyduğumuz çinko metali ihtiyacının tümüyle 
ithalat yoluyla karşılanmasına neden olmaktadır. Hurda dönüşümü 
çinko talebinin karşılanmasına önemli ölçüde katkı sağlasa da bu 
yolla yeterli seviyelere ulaşmak mümkün değildir. Bu durum iç tale-
bin karşılanmasında birincil üretimi zaruri hale getirmektedir.

Ülkemizde 2019 yılında üretilen tüvanan çinko miktarı 234.183 
tondur. World Minin Data 2020 verilerine göre son 5 yılda ülke-
mizin ortalama çinko cevheri üretimi ise 170.000 ton civarında-
dır. Ancak ülkemizde bir çinko-kurşun metal izabesinin mevcut 
olmaması nedeni ile ülkemizde gerçekleştirilen çinko cevheri 
konsantre, tüvanan, ayıklanmış konsantre ve kalsine ürün olarak 
ihraç edilmektedir. Bu şekilde ülkemizde üretilen çinko cevheri-
nin de aynı kurşun gibi tamamına yakınının ihraç edilmesine ve 
metal çinko ihtiyacının ithalat yolu ile karşılanmasına neden ol-
maktadır. Bu durumun kayda değer bir dış ticaret açığı oluştuğu 
gözlemlenmektedir. 
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2013-2020 Çinko İthalat-İhracat Tablosu (Dolar)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

İhracat

Cevher ve 
Konsantre 202.320.437 237.797.110 168.314.289 188.500.203 388.310.990 448.785.380 350.430.808 205.632.615

İşlenmemiş 5.364.589 5.399.894 6.464.481 5.769.375 3.942.947 5.327.943 4.310.093 2.203.860

Hurda 2.967.540 2.302.153 1.151.389 1.636.883 709.667 1.072.528 1.000.032 139.559

Toplam 210.652.566 245.499.157 175.930.159 195.906.461 392.963.604 455.185.851 355.740.933 207.976.034

İthalat

Cevher ve 
Konsantre 60.557 47.774 21.717 22.887 119.8 1.695.916 802.407 438.907

İşlenmemiş 498.615.793 583.189.380 534.110.728 547.785.972 853.480.187 827.709.328 716.330.686 536.382.705

Hurda 146.018 359.672 312.376 409.304 1.338.667 1.713.900 3.552.844 2.535.613

Toplam 498.822.368 583.596.826 534.444.821 548.218.163 854.938.654 831.119.144 720.685.937 539.357.225

2013-2019 Çinko Üretim. İthalat. İhracat Tablosu 
(Ton)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

İhracat

Cevher ve 
Konsantre 399.421 422.957 366.676 423.960 764.773 971.270 734.234

İşlenmemiş 525 138 93 65 69 228 149

Hurda 1.903 1.469 831 1.319 432 484 404

İthalat

Cevher ve 
Konsantre 20 10 138 47 328 9.798 5.587

İşlenmemiş 133,934 125,056 107,687 82,341 91,836 84,002 65,547

Hurda 110 223 204 298 641 877 2.104

Kaynak: TÜİK – Çinko İthalat-İhracat Verileri 2013-2020 (Ekim ayı itibari ile)

Kaynak: TÜİK – Çinko İthalat-İhracat Verileri 2013-2019

Kaynak: World Mining Data 2020

Çinko Üretimi

Yıl Ton

2014 211.500

2015 173.600

2016 118.700

2017 155.900

2018 184.500

Sonuç
Ülkemizin yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılması için ara-
ma ve rezerv belirlenme konusunda yapılması gerekenler 
tüm yer altı kaynaklarımızda olduğu gibi kurşun ve çinko re-
zervlerinin ortaya çıkarılması için de geçerlidir. Tüm ülkelerde 
olduğu gibi yer altı zenginliklerinin mümkün olan en üst se-
viyede değerlendirilmesi ülkelerin kalkınması ve geleceği açı-
sından hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple maden arama 
ve fizibilite çalışmalarında teşvik, yatırım desteği sağlanarak 
teknik, teknolojik çalışmaların tamamlanıp rezervin tam ola-
rak belirlenmesi kurşun ve çinko madenciliği için de öncelik 
olmalıdır.  

Ülkemizde genellikle küçük ölçekli olan kurşun-çinko ya-
taklarının işletilmesinde de düşük sermayeli küçük ölçekli 
şirketler çalışmaktadır. Devlet tarafından gerekli destek-

lerin sağlanması sektörün 
gelişmesine de katkı sağla-
yacaktır.

2018 yılında kurşun ve çinko 
toplam ithalat-ihracat farkı 
497 milyon 677 bin dolara 
ulaşmıştır. 2019 yılında ise 
kurşun çinko toplam ithalat 
– ihracat farkı 487 milyon 
44 bin dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 2020 gibi Covid-19 
salgınının doğurduğu zor-
luklarla geçen bir yılda da 
bu rakamın düşük kalması 
sürpriz olmayacaktır. Talep 

yönünde ise ülkemizin ihtiyaç duydu-
ğu katma değerli ürünleri üretmesin 
sağlayacak sanayi yatırımları arttık-
ça kurşun ve çinko talebinin artacağı 
düşünülmektedir. Ülke olarak kurşun 
çinko ihtiyacımızı karşılamak ve itha-
lat yoluyla ekonominin üzerine binen 
yükü azaltmak amacı ile üretim konu-
sunda yeni çalışmalar gerçekleştirme-
miz büyük önem taşımaktadır. Diğer 
bir önemli konu ise daha önceki yıl-
larda planlara alınan metal kurşun ve 
çinko metali üretimi için yeni tesis ku-
rulumu projelerinin hayata geçirilmesi 

konusunda ivedilikle yeni adım atılması gerekliliği olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde kurulacak bir rafinasyon tesisi ile ülke ekonomisine 
önemli derecede katkı sağlamanın yanı sıra halkımıza yeni is-
tihdam imkanları da sağlayacaktır. Bunun yanında kurşun ve 
çinko metaline ulaşımın kolaylaşması, maliyetin azalması ülke-
mizdeki tüm sanayi kuruluşlarının veriminin artmasına yardım-
cı olacaktır.

Kaynakça

• On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Dosyaları. 2018
• nkfu.com/kursun-nedir-kursun-elementinin-ozellikleri/
• marbleport.com/dogal-kaynaklar/14/cinko
• acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/8040/ 
283530.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• trademap.org/Index.aspx
• Mineral Commodity Summaries. USGS.
• pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-zinc.pdf
• nkfu.com/kursun-nedir-kursun-elementinin-ozellikleri/
• marbleport.com/dogal-kaynaklar/14/çinko
• acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/8040/ 
283530.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• Word Mining Data 2020
• TUİK
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Türkiye’nin En Derin Kurşun-Çinko 
Madeni: Esan Balya İşletmesi

DOSYA KONUSU: KURŞUN - ÇINKO MADENCILIĞI

Madencilik hikayesi çok eskilere uzanan Balya'da 2007 yılın-
da yatırıma başlayan Esan, 2009 yılında üretime geçti. Bugün 
Türkiye’nin kurşun ve çinko ihracatının çok büyük bölümünü 
karşılayan işletme, aynı zamanda sürdürülebilir madencilik uy-
gulamalarıyla dikkat çekiyor.

Balya’da Üretim
Yer altı üretimi yaparak kurşun ve çinko konsantresi üreten 
Balya, bugün Türkiye’nin en derin kurşun ve çinko madenidir. 
İşletmede yer altında 960 metre derinliğe kadar uzanan, top-
lam 120 kilometre uzunluğunda galerilerde yılda 1.400.000 
ton cevher üretilerek flotasyon yöntemiyle 130.000 ton kon-
santre üretimi yapılıyor. 1300 kişilik istihdam hacmi ile 7 gün 
24 saat çalışmaya devam eden Balya İşletmesinin üretim yak-
laşımında çevresel etkileri minimuma indirerek kendine yeten 
bir üretim kompleksi olmak büyük önem arz ediyor. Bu amaçla 
yer üstü üretim için faaliyet gösteren flotasyon tesisi ve ofisle-
rin yanı sıra; işletmede beton santrali, arıtma tesisi, elektrik şalt 
sahası, trafo tesisi ve fren kontrol istasyonu gibi üniteler de bu-
lunuyor. Dünyaya ve yaşama katkı sağlamak söz konusu oldu-
ğunda ise Esan, sınırları aşan bir bakış açısıyla değer katmaya 
çalışıyor. Çeşitli ürün portföyü ile 50 ülkeye ihracat gerçekleşti-
ren Esan, Balya’da gerçekleştirdiği kurşun-çinko üretimi ile de 
Türkiye’nin en büyük kurşun ihracatını gerçekleştiriyor. 

Esan’ın Sürdürülebilir Madencilik Yaklaşımı
Esan’ın tüm çalışma alanlarında olduğu gibi, Balya İşletmesi de 
sürdürülebilir madencilik yaklaşımıyla faaliyet gösteriyor. Bu 
kapsamda tesisin devamlılığı için planlama aşamasında veriden 
değer yaratmaktan iş sağlığı güvenliği yönetimine, çevre uygula-
malarından Balya’nın bir parçası olarak açık iletişim ile çalışmaya 
birçok alanda daha iyi bir gelecek için fark yaratmaya çalışıyor.

Güvenilir Paydaşlık
Madencilik faaliyetleri milattan önceye dayanan, 19. yüzyılın son-
larında Fransızlar tarafından işletilen maden döneminde de tam 

anlamıyla bir madencilik kenti olan Balya, madenciliğin sona er-
mesi ile başlayan süreçte büyük göç vermiş ve küçülme yaşamış. 
Ancak Esan’ın faaliyete geçmesi ile yerel istihdam ve ekonomiye 
tekrar can gelmiş ve yeniden bir kalkınma sürecine girmiş. Ma-
dencilik faaliyetlerini yerel halkla iç içe, halkın bir parçası olarak, 
istihdam, ekonomik katkı ve sosyal fayda sağlayarak sürdürmeyi 
gözeten Esan, işletmenin hayata geçmesinden bugüne Balya’nın 
kalkınmasına birçok alanda destek veriyor. Yerel istihdam, iş gü-
cünün geliştirilmesi ve yerel satın alma politikaları ile bölgenin 
ekonomik kalkınmasına destek olurken; kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, okullar ve belediyeler ile iş birlikleriyle de 
eğitimden kültürel gelişime yaygın bir çerçevede fark yaratıyor. 
Balya İşletmesinin kalbinde yer alan çevreye katkı ve güvenlik 
kültürünün yayılması için okullarda eğitimler gerçekleştiren Esan, 
bölgede yarattığı faydanın faaliyet alanı ile sınırlı kalmamasına da 
özen gösteriyor. Balya Ziraat Odası ile gerçekleştirilen ve bölge 
halkından %75’i kadın olmak üzere 500 kişiyi kapsayan seracılık 
projesi gibi tarım, bahçecilik ve hayvancılığı da destekleyen pro-
jelerle bölgenin diğer kalkınma alanlarına da destek vermeye 
devam ediyor. Bölge halkının taleplerini her zaman dikkatle din-
leyen Esan, işletmedeki tüm gelişmelerin şeffaf bir şekilde bölge 
halkı ile paylaşılmasına özen gösteriyor. Gerek talep üzerine, ge-
rekse düzenlediği bilgilendirme toplantıları ile şeffaf, güvenilir 
paydaşlığı sürdürüyor. Esan Balya İşletmesi bu yaklaşımı üniver-
siteler ve sektör ile iletişiminde de devam ettiriyor. Esan, Balya’da 
her yıl hem birçok üniversiteden akademisyen ve öğrencileri hem 
de sektörden profesyonelleri teknik gezilerde ağırlıyor.

Hedef Sıfır Kaza
Hedef Sıfır Kaza ilkesiyle “Hiçbir 
Şey Sağlığınızdan Daha Değerli 
Değildir” diyen Esan, iş sağlığı ve 
güvenliği için hem alt yapı hem 
de kültürel dönüşüme yönelik 
birçok yenilik gerçekleştiriyor. Yıl 
boyunca devam eden eğitim ve 
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denetimler, herkesin kendinden ve ekibinden sorumlu olduğu kül-
türel yaklaşım ve bunu pekiştiren teşvik sistemleri, arama kurtar-
ma, tahlisiye ve 7/24 sağlık destek ekibinin varlığı ile Esan’da tüm 
çalışanların Hedef Sıfır Kaza bilincinde ortaklaşması sağlanıyor. 
Bilgi ve kültürel dönüşümün yanında olmazsa olmaz olan yapısal 
iyileştirmeler için yatırımlar da sürekli güncel bilgi ve teknolojiyle 
birlikte devam ediyor. Yer altı ortam sıcaklığını ve taze hava akışını 
sağlamak için kurulan pompa ve havalandırma sistemleri, sığınma 
odaları, tahliye kuyularının açılması gibi birçok yapı da sürekli ge-
liştiriliyor. İSG alanındaki sıfır kaza hedefi, Esan’ın dijital dönüşüm 
yolculuğunda hayata geçirilen akıllı madencilik uygulamalarından 
da büyük ölçüde faydalanıyor. 

Dijital Dönüşüm ve Akıllı Madencilik Uygulamaları
Doğanın ve yer altının zorlu koşullarında da Esan, işletme-
nin gelişim sürecinde operasyonel mükemmelliği sağlamak 
için alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2016 
yılında hayata geçirilen ve RFID teknolojisi kullanan Yer Altı 
Güvenlik Sistemi ile yer altındaki tüm çalışanlar konumları ile 
anlık izlenebilirken, herhangi bir risk durumunda bilginin hızlı 
iletimi sağlanıyor. Sistem ayrıca yer altındaki araçların takibi-
ni yaparak, tek yönlü akışa sahip olan ana rampada çok kritik 
olan trafik akışını da düzenliyor. IDC Endüstri 4.0 Ödüllerinden 
2016 yılında En İyi Nesnelerin İnterneti Projesi Ödülü ve IDC 
CIO Summit 2017’de En Yenilikçi Proje Ödülüne layık görülen 
uygulama, Esan’ın Balya’daki bu ölçekte gerçekleştirdiği akıllı 
madencilik uygulamalarının hızlanmasında da rol sahibi. 

Üretimin devamı ile madenin derinleşmesi sonucunda, yer al-
tında güvenli şekilde üretime devam edebilmek için madenin 
farklı noktalarında devreye alınan sismik izleme istasyonları ile 
kayaç hareketleri de düzenli olarak takip ediliyor. Bu verilerin 
değerlendirilmesi ve sistemlerin kurulumu için de gerekli olan 
her noktada alanında uzman kişi ve kuruluşlardan mühendislik 
hizmetleri ve danışmanlıklar alınarak faaliyetler sürdürülüyor. 
Esan’ın üretim verimliliği ve İSG için şu anda üzerinde çalıştığı bir 
diğer projesi Kokpit ise, yer altı üretiminin yer üstünde bir oda-
dan anlık olarak yönetimini sağlıyor. Yer altı üretimindeki tüm 
çalışan ve araçların anlık izlenebildiği, görevlerin atanabildiği ve 
çalışmaların raporlandığı sistem ile üretim yönetiminde verimli-
lik sağlanıyor. Ayrıca projenin ilerleyen safhalarında veri analitiği 
kullanılarak kestirimci bakım uygulamalarının da devreye alın-
ması ve verimliliğin arttırılması planlanıyor. Balya’da üretim sü-

reçlerinde kullanılan akıllı madencilik uygulamaları, İSG katkıları-
nın yanı sıra hem kaynak kullanımının iyileştirilmesi ile cevherin 
ve işletmenin sürdürülebilirliğini, hem de üretim verimliliğinin 
arttırılması ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. 

Mavide Hayat Var
Çevresel etkileri minimuma 
indirmek ve doğaya katkı sağ-
lamak için “Mavide Hayat Var” 
diyerek planlamanın ilk adımından itibaren çevreyi de üretimle 
aynı öncelik sırasına alan Esan, sorumlu üretim hedefiyle üreti-
min çeşitli aşamalarında gelecek için projeleriyle fark yaratıyor. 
Esan’ın bu kapsamdaki projelerinden ikisi, geçtiğimiz iki yılda 
Sürdürülebilir İş Ödüllerinde birinciliğe layık görüldü. Flotas-
yon tesisinde yapılan geliştirme ile çok düşük tenörlü atık ça-
murunun yüksek tenörlü cevher ile birlikte işlenmesi ile sıfır atık 
yaklaşımıyla çamurdan cevher kazanımını sağlayan proje, 2019 
yılında En İyi Sürdürülebilir İnovasyon ödülünün sahibi oldu. Bu 
proje ile daha önce atık olarak depolanan çamurdan bir yılda 
750 ton konsantre kazanımı sağlanıyor. Esan’ın 2020 yılında En 
İyi Karbon Yönetimi ödülünü alan projesi ise Yeşil Öğütme Dev-
resi Optimizasyonu oldu. İlave yatırım yapılmaksızın gerçekleş-
tirilen proje, tesisin kapasitesini arttırırken %25 karbon salınımı 
ve elektrik tasarrufu sağlıyor. 

Bu projelerin dışında tesiste kullanılan suyun çok büyük oran-
da geri dönüşümlü olmasını sağlayan arıtma ve geri besleme 
sistemleri bulunuyor. Bu sayede cevher kadar değerli bir diğer 
kaynağımızın da en verimli şekilde kullanımı sağlanıyor. Üre-
tim süreçlerinde yer altında çıkan jeotermal suyun ısıtma ve 
sulama suyu olarak kullanılması için projeler geliştiriliyor. 

Üretim süreçlerindeki çevresel iyileştirmelerin dışında, işlet-
menin faaliyetleri devam ederken dahi çalışmanın sonlandığı 
alanlarda rehabilitasyon ve ağaçlandırma faaliyetleri gerçek-
leştiriliyor. Tesis dışında da yerel kurumların yönlendirmeleri ile 
ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülüyor. Esan Balya İşletmesi, sür-
dürülebilir madencilik anlayışının ışığında planlamadan üretime 
ve paydaşlığa her alanda, var olan en güncel bilgi ve teknoloji ile 
geleceğe değer yaratmak için üretmeye devam ediyor. 

Esan Balya İşletmesi’nde Öne Çıkanlar:
• Yılda 130.000 Ton Konsantre Üretimi
• Türkiye’nin En Derin Kurşun-Çinko Madeni: 960 metre
• Türkiye’nin En Büyük Kurşun İhracatçısı - İMİB
• 2016 IDC Endüstri 4.0 Ödüllerinden En İyi Nesnelerin İn-
terneti Projesi Ödülü - Yer altı Güvenlik Sistemi
• 2017 IDC CIO Summit En Yenilikçi Proje Ödülü - Yer altı 
Güvenlik Sistemi 
• 2019 Sürdürülebilir İş Ödülleri En İyi Sürdürülebilir İno-
vasyon – Sıfır Atık Yaklaşımı ile Atık Çamurundan Ürün Ka-
zanımı
• 2020 Sürdürülebilir İş Ödülleri En İyi Karbon Yönetimi – 
Öğütme Devresi İnovasyonu
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Soner Koldaş: “Pınargözü Madeni 
Tenörü ve Jeolojisi ile Dünyada 
Referans Bir Madendir”

Pasinex Resources, Toronto Borsası’na PSE ismiyle, Frankfurt 
Borsası’na ise PNX ismiyle kote olmuş özellikle Türkiye‘de Pa-
sinex Arama ve Madencilik AŞ şirketi ile kurşun, çinko ve bakır 
madenciliğine odaklanmış bir maden şirketi olarak faaliyetle-
rini sürdürüyor. 

Şirket, Türkiye’nin maden zenginliklerini, aramak, geliştirmek 
ve üretmek için konusunda uzman tecrübeli ekibiyle, tekno-
lojinin de en iyi imkanlarını kullanarak ülkemizdeki en önemli 
projesi olan Pınargözü Madeni’nde kurşun ve çinko madencili-
ğine odaklanmış durumdadır.

Şirket yapısı ve yapılan çalışmalarla ilgili detayları paylaşan Pa-
sinex Arama ve Madencilik Genel Müdürü Soner Koldaş, “Ak-
metal Madencilik ile yüzde 50/50 ortaklıkla kurduğumız Horzum 
AŞ bünyesinde yüksek tenörlü çinko ve kurşun üretimine Adana 
Kozan’da Pınargözü Madeni’nde başarılı ve sürdürülebilir ma-
dencilik stratejisi ile devam etmekteyiz. Horzum AŞ bölgenin ve 
hatta Türkiye’nin en büyük çinko potansiyelli madeni olmakla bir-
likte şirket olarak da en önemli çinko sahalarını portföyümüzde 
bulundurmaktayız. Bunun dışında şirket olarak ABD Nevada’daki 
Gunman (Çinko oksit: 43,9 metre @ %14,2 çinko ve 13,7 metre @ 
%26,1 çinko ve 5,6 oz gümüş) projemizde sülfürlü ve oksitli çinko 
keşfi yaptık ve bu projeyi de geliştirmeye ayrıca odaklanmış bu-
lunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

2014 senesinden itibaren Pınargözü Madeni’nde planlı bir şe-
kilde her yıl artan tonaj ve hazırlıklarla üretime devam ettikleri-
ni belirten Koldaş, “Bunun dışında portföyümüzde bulunan ara-
ma ruhsatlı sahalarımızda da jeoloji ekibimiz etüt ve sondajlara 
devam etmektedir. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak madenimizde 
oksitli çinko üretimlerimize devam ettik. 2020 senesinde ise tespit 
ettiğimiz derin kotlardaki sülfürlü cevher ile ilgili olarak da mo-
delleme ve planlama programlarını tamamlayıp 4. desandremizi 
Eylül 2020’de açmaya başladık. Planlarımıza göre 2021 yılı Nisan 
ayı içerisinde de bu kotlarda üretime başlamış olacağız.” şeklinde 
konuştu. 

Pınargözü Madeni’nin sahip olduğu ultra yüksek çinko te-
nörü ve jeolojisi ile dünya da referans bir maden olduğunu 
aktaran Koldaş, üretimin Adana’nın Kozan ilçesinde gerçek-Soner KoldaşSoner Koldaş
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leştirildiğini ve çıkarılan cevherin 80 
km mesafedeki Adana’ya ara stok 
sahalarına nakledildiğini aktardı. Kol-
daş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat 
öncesi bir ön zenginleştirme ve sınıflan-
dırma yapıp cevheri istenilen ölçüde 
bigbaglerde Mersin limanına naklini 
gerçeklestiriyoruz. Malzemenin yüksek 
tenörlü olması ve limana yakınlığımız 
maliyetler açısından bizim için büyük 
avantaj ve herhangi bir kimyasal zen-
ginleştirme de yapmıyor olmamız bi-
lançolarımıza olumlu yansımaktadır.”

Horzum AŞ’ye ait Pınargözü Made-
ni’nin Kozan ilçesinin en büyük is-
tihdam sağlayan şirket konumunda 
olduğunu dile getiren Koldaş, şirke-
tin hem bölgesel hem de ülke ekonomisine bir madencilik 
şirketi olarak büyük katkı ve katma değer sağladığını vurgu-
ladı. Koldaş ayrıca, tüm plan ve öngörülerinin; madeni daha 
da büyütmeye ve üretimlerini piyasa dinamiklerine göre 
daha da arttırmaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Şirket olarak tüm ilgilerinin sadece Türkiye olduğunu ifade 
eden Koldaş, bu konuda hem devlet yetkililerinden hem de 
Kanada’dan çok büyük destek ve ilgi gördüklerini, Türkiye’de-
ki operasyonlarında özellikle işçi sağlığı ve güvenliğine, çevre 
hassasiyetine ve çevre halkı ile birlikteliğe çok önem verdikle-
rini belirtti. 

Sürdürülebilir madenciliğin temeli olan çevre, işçi sağlığı ve 
emniyeti konusunda ‘sıfır tolerans’ prensibine uygun hareket 
ettiklerini söyleyen Koldaş, “Teknoloji transferi yapıyor ve işgü-
cümüzün eğitime ve insan kaynağımızın gelişimine önem veriyor 
ve özen gösteriyoruz. Mevcut kaynaklarımız en iyi şekilde kullan-
maya ayrıca özen gösteriyoruz.” dedi.

Pasinex Resources’a ait ABD Nevada’daki proje olan ‘Gun-
man’ projesinin de Pınarzgözü Madeni’ndeki CRD tipi ile 
benzer özellikler gösterdiğini vurgulayan Koldaş, “7 Aralık 
2017 tarihinde Pasinex Resources Nevada Ltd adlı şirketimizi 
kurup Gunman Zinc Projesi’ni Cypress Developmet Copr.’dan 
satın almış bulunmaktayız. Bu sene içinde de planladığımız 
kaynak geliştirme sondajlarımız devam edecektir.” şeklinde 
konuştu.

Pandemi döneminde her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini 
alarak yer altı madenciliğinin de doğası gereği üretimlerine 
devam ettiklerini ifade eden Koldaş, “Yer altı madenciliği yapan 
firmaların uzun süreli durması teknik ve emniyet açısından çok 
riskli bir durumdur. Ben şahsen bu vesile ile tüm çalışanlarımıza, 
teknik ve sağlık ekibimize özverili çalışmalarından ve belirlediği-
miz hijyen tedbirlerini harfiyen uyguladıkları için burada tekrar 
teşekkür etmek istiyorum.” dedi. 

Koldaş sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Öngörüm, 2021 sene-
sinin tüm dünya için bir rehabilitasyon yılı olacağıdır. Bu senenin 
ikinci yarısından itibaren de bir toparlanma ve normale dönüş 
olacaktır diye düşünüyorum. Pandemi sonrası ayrıca hammadde 
fiyatlarında önemli çıkışlar bekliyorum. Önümüzdeki 5 yıl maden-
cilik sektörü parlayan bir yıldız olacaktır. Bizler de firma olarak 
pozisyonumuzu alıp, planlı ve organize bir şekilde hedeflerimizi 
gerçekleştirmek arzusundayız.

Bir kez daha madenciliğin ve madencinin sesi olduğunuz için 
sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği, mevcut tüm doğal 
kaynaklarını yer üstüne çıkarmasına ve ekonomiye kazandırma-
sına bağlıdır. Bunun için biz madencilerinde önündeki engellerin 
kaldırılmasına yönelik çalışmalar da yapılmalıdır. Sürdürülebilir 
ve günümüz şartlarına uygun bir maden kanunu, yatırımcıya 
ruhsat güvencesi, makul ödeme ve harçlar ile izin süreçlerinin 
kolaylaştırılması önem arz etmektedir. Ayrıca ülke zenginliğini 
ortaya çıkarmaya yönelik sondaj faaliyetleri devletimiz tarafın-
dan teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Hiçbir sektör madencilik 
sektörü gibi çok zor şartlarda çalışmamaktadır. Hiçbir sektör ma-
dencilik sektörü kadar katma değer yaratmamaktadır.

Hiç bir dönemde görmediğim kadar ülkemizde, yerli ve yabancı 
şirketlerin madenciliğe büyük bir yatırım hevesi var. Bu hevesi 
devamlı kılmak için madencilik şirketlerinin işlerini zorlaştırıcı 
ve durma noktasına getirecek ilave ve alternatif kanun ve mev-
zuatlar çıkarmamakta fayda var. Eğer devletimiz gerekli kolay-
lık ve teşvikleri madencilik firmalarına sağlarsa, iddia ediyorum 
ülkemiz mevcut altın, çinko, bakır ve krom üretimlerini en kısa 
zamanda 2 katına kadar çıkaracaktır.

Ben şahsen Sayın Bakanımız Fatih Dönmez’in madencinin her 
zaman yanında olduğunu, dinlediğini, özverili ve başarılı çalış-
malar yaptığını görüyorum ve takip ediyorum. Bizler bu yöndeki 
çabalarını madenciler olarak sonuna kadar desteklemek zorun-
dayız. Kendilerine ve ekibine sizin vasıtanızla teşekkür etmek 
isterim.”
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DOSYA KONUSU: KURŞUN - ÇINKO MADENCILIĞI

2020 -2021 Kurşun Çinko Görünümü
Kurşun
2019 genel olarak emtia fiyatlarının dalgalı bir seyir gösterdiği 
bir yıl olarak kayıtlara geçmişti. Hemen ardından gelen 2020 
yılı ise tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının hem 
günlük yaşama hem de küresel ekonomi üzerine olan etkileri 
nedeni ile madencilik dahil olmak üzere tüm sektörlerin sıkın-
tılarla boğuştuğu ve değişen şartlara uyum sağlamaya çalıştığı 
bir yıl oldu. 

Salgının henüz tüm dünyayı hakimiyeti altına almadığı 2020 
yılının başlarında piyasalar 2020 yılı beklentileri konusunda 
olumlu bir tablo çiziyordu. Çin ve ABD arasında gerçekleşmesi 
beklenen ticaret anlaşmasının birinci fazına dair olumlu sinyal-
ler öncülüğünde kurşun fiyatları 2020’ye artış ile başlamıştı. 
Ancak salgının hızlı bir şekilde etkisini arttırması, hızla yükselen 
vaka ve can kaybı haberleri sonrasında birçok ülkenin uygu-
ladığı kısıtlama haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Halkın 
sağlığını koruma amaçlı uygulanan kısıtlamalar nedeni ile ne-
redeyse tüm piyasalar çalkantılı bir döneme girmiş oldu. Çeşitli 
sıkıntılar ile yüzleşmek zorunda olan piyasalardan birisi de kur-
şun piyasaları olarak kayıtlara geçti. Günlük hayatı ve çalışma 
alışkanlıklarını etkileyen kısıtlamalar nedeni ile kurşun kullanı-
mı Avrupa ve ABD’de önemli ölçüde düşüş gösterirken düşüş 
özellikle otomotiv sektöründe dikkat çekici miktarda oldu. Dü-
şük araç kullanımı, araç satışlarının azalması ve akü talebinin 
düşmesi otomotiv sektöründe kurşun kullanımını önemli ölçü-
de azalttı. Uluslararası Kurşun ve Çinko Araştırma Grubu'nun 
geçtiğimiz aylarda yayınladığı bültende 2020 yılında kurşun 
kullanımının Avrupa’da %9,7 ABD’de %7,5 düşüş göstereceği 
tahmin edilmişti. Kurşun kullanımı ve dolayısı ile talebinin düş-
mesine neden olan kısıtlamalar aynı zamanda maden üretim-
lerini de olumsuz etkiledi. Özellikle Bolivya, Meksika, Peru ve 
Güney Afrika başta olmak üzere birçok ülkede kurşun ve diğer 
emtiaların üretiminin aksadığı görüldü. 

Tüm bu gelişmeler ışığında baz metal fiyatları yılın ilk birkaç 
ayında düşüş göstererek Mart Ayı ortalarında yılın en düşük 
seviyelerine geriledi. Bu dönemde kurşun fiyatlarını yakından 
etkileyen unsurlardan birisi olan pil talebi hızla artış gösterdi.  
Artan talep ile birlikte yılın ikinci yarısında kurşun başta olmak 
üzere tüm baz metal fiyatları toparlanma yaşadı.

Küresel ölçekte uygulanan kısıtlamaların gevşemeye başladığı 
yaz dönemine gelindiğinde ise küresel talep yüksek seviyeler-
de seyretmesine rağmen Güney Afrika başta olmak üzere tüm 
ülkelerde kısıtlamaların neden olduğu arz kesintileri yeni bir 
endişe kaynağı olarak ortaya çıktı.  Yaz ayları tüm dünyanın nor-
malleşme sinyalleri ile geçerken sonbahar döneminde salgının 
tekrar şiddetini arttırması ile kısıtlamalar dolayısı ile piyasalarda 
dalgalanmalar tekrar başladı. Kısıtlamalar bu sefer azalan stok-
lar ve arz kesintileri nedeni ile kurşun fiyatlarını destekleyerek 
tekrar pozitif ivme kazanmasına neden oldu. Son düzlükte kay-

dedilen pozitif harekete rağmen kurşun piyasaları yılı noktalar-
ken ancak kayıplarının bir kısmını geri almış oldu. 

2020 yılı sonlanırken tüm dünya Covid-19 için geliştirilen aşıların 
verdiği umut ve normalleşme beklentileri ile 2021 yılında umut-
lu bir şekilde girdi. 2021 yılında da birçok emtiada olduğu gibi 
kurşun piyasalarının en önemli dinamiklerinin başında gelen ve 
dünyanın en büyük kurşun üreticilerinden birisi olan Çin’in ta-
lebine göre şekillenmesi bekleniyor. Ülkenin batarya talebinin 
yüksek olacağı beklenirken genel olarak ise ülkenin talebin yerel 
tüketimden ziyade dış ticaret destekli seyri 2020 yılında küresel 
talebin azalması ile birlikte değerlendirildiğinde soru işareti ya-
ratıyor. Bunun yanında genel anlamda Çin’in kurşun kullanımın-
da %5’lik bir artış bekleniyor. 

Arz kısmında ise Hindistan ve Çin’in önemli miktarda üretim 
artışı sağlaması beklenirken Belçika, Fransa, İtalya, Japonya ve 
Meksika gibi ülkelerinde üretiminde limitli de olsa bir artış ya-
şanacağı tahmin ediliyor. 

Covid nedeni ile kurşun üretiminin önümüzdeki birkaç yıl daha 
salgın öncesi döneme ulaşmayacağı öngörülürken özellikle rafi-
ne kurşun konusunda ikincil kaynakların, oluşan açığı kapatacağı 
tahmin ediliyor. Geride bıraktığımız birkaç yılda kurşun stoklarının 
azalmasına rağmen ihtiyacı karşılayacak seviyede olduğunun altı-
nı çizen uzmanlar bir süre yeterli arz miktarının sağlanmayacağını 
göz önüne alarak önümüzdeki dönemde kurşun metali ve kon-
santre kurşun konusunda bolluk yaşanmayacağının altını çiziyor. 

Arz ve talep yönündeki tüm riskler göz önüne alındığında 2021 
yılı için ortalama kurşun fiyatının ton başına 1900 dolar seviyele-
rinde olacağı öngörülüyor. Ancak süreç içerisinde yaşanacak ge-
lişmelerin bu değişimi pozitif yönlü olarak destekleme ihtimalinin 
de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiliyor.  Dik-
kat edilmesi gereken gelişmeler olarak ise kısa vadede piller için 
zorlu bir dönem olan kış aylarında yeni pil talebinin artma ihtimali 
ve Covid-19 aşılarının yaygın bir şekilde uygulanmaya başlaması 
ve hayatın kısmen normale dönme ihtimali karşımıza çıkıyor. 

Çinko 
Kurşun gibi çinko da 2020 yılını salgının gölgesinde, benzer di-
namiklerle geçirdi. Salgın nedeni ile yaşanan talep düşüşü ve arz 
kesintileri 2020 yılında çinko piyasaları için belirleyici unsurların 
başında geldi. Kurşuna benzer şekilde çinko kullanımında Fransa, 
Almanya, Norveç, Polonya ve Rusya gibi ülkelerin öncülüğünde 
talep önemli ölçüde düşüş gösterdi. Arz kısmında ise yine kurşun-
da olduğu gibi özellikle Bolivya, Meksika ve Peru gibi Güney Ame-
rika ülkelerinde uygulanan kısıtlamalar nedeni ile üretimin düşüş 
göstermesi arz yönünde sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. 

2019 yılında kurşun ile benzer bir davranış gösteren çinko fiyat-
ları 2020 yılında da paralel hareket etmeye devam etti. Yılın ilk 
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yarısında salgın nedeni ile düşüş gösteren çinko fiyatları yılın 
ikinci yarısında gerek normal hayata dönme emareleri gerek 
ise kısıtlama nedeni ile maden üretimlerinin düşmesi sonucu 
daralan arz nedeni ile beklenenden fazla yükseliş göstererek 
ton başına 2.800 dolar değerini gördü.

2021 yılı için ise 2020 yılının ikinci yarısında yakalanan rüzgârın 
devam etmesi bekleniyor. Çinko konsantre piyasalarında arzın 
daralması ve ABD dolarının değer kaybetmesi nedeni ile fiyat-
ların en azından 2021 yılının ilk yarısında pozitif yönlü hareket 
göstereceği tahmin ediliyor. Bu beklentiler ışığında 2021 yılı 
için ton başına çinko fiyat beklentisi ortalama 2550 dolar sevi-
yelerinde seyredeceği öngörülüyor. 

Ancak geçirmekte olduğumuz dönem ve sıradışı gelişmeler 
sadece piyasaların alışıla gelmiş refleksleri ile öngörülmesi pek 
mümkün gözükmüyor. Bu nedenle çeşitli beklenti ve gelişme-
ler sektörün farklı kesimleri tarafından karışık farklı görüşle-
rin de dile getirilmesine neden oluyor. Bu duruma bir örnek 
olarak; iş hayatındaki yaşanan değişim, küresel ekonominin 
günden güne sıkılaşma eğilimine girmesi nedeni ile küresel is-
tihdam miktarında bir düşüş beklendiği bir dönemde Norden 
Crown Metals CEO’su Patricio Varas konu ile ilgili farklı düşün-
celer paylaştı. Covid-19 nedeni ile istihdam artışı yaşanacağını 
düşünen Norden Crown Metals CEO’su Patricio Varas: “Eğer bu 
istihdam artışı, küresel ölçekte projelerin artacağını gösterdiği-
ni varsayarsak metal piyasaları boğa piyasalarını işaret ediyor.  
Covid-19 nedeni ile büyük yara alan küresel ekonomi önemli 
ölçüde istihdam talep ediyor bu durum metal talepleri üzerin-
de önemli bir etkiye sahip olacaktır.” Benzer şekilde farklı bek-
lentiler sıklıkla sektör profesyonelleri tarafından dile getiriliyor.

Tüm bunların yanında metal piyasalarında ve genel olarak tüm 
dünyada 2021 yılının tamamında olmasa da 3. ve 4. çeyreğin-
de aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ve yaşamın 2020 yılına 
kıyasla normal seyrine dönmesine yönelik beklentiler mevcut. 

Ancak Ocak ayının ortaları itibari ile dünyada da aşılama çalış-
malarının olması gerekenden yavaş seyrettiği bir çok uzman 
tarafından dile getiriliyor. Bunun yanında 2020 sonu itibari ile 
ilk olarak İngiltere’nin dünya ile paylaştığı ve ardından diğer ül-
kelerinde eşlik ettiği daha hızlı yayılma özelliğine sahip varyant 
koronavirüs haberleri her ne kadar şimdilik aşının etkisini düşür-
memiş gözükse de aşının dağıtımının ve aşılamaya dair yapılan 
planların risk altında olduğunu bize gösteriyor. Bu kötü senar-
yonun gerçekleşmesi halinde ise 2020 yılında yaşananların bir 
tekrarının 2021 yılının bir bölümünde ya da tamamına yaşan-
ması dolayıyla aynı sonuçların elde edilmesi anlamına geliyor. 

Eğer salgını bir kenara koyarak bardağın dolu tarafına bakarsak 
genel anlamda piyasalarda hem kurşun hem çinko piyasalarının 
2020 yılında Covid etkisi ile yaşanan gerileme sonrası 2021 yı-
lında virüsün etkisinin azalacağına dair beklentiler ile yaşanan 
kayıpların geri alınacağına dair beklentiler hâkim. Bunun ya-
nında dünyada emtia talebi yönünde en önemli ağırlık merkezi 
olan Çin’in virüsün etkilerinden hızlıca kurtulmuş gözükmesi ve 
normalleşme adımlarını erkenden atması sonucu talebinin güç-
lü seyretmesi bekleniyor. Yine de tüm bu beklentilere rağmen 
içinde bulunduğumuz günlerde salgının hala ivmesini kaybet-
memesi aşılama çalışmalarının beklenenden yavaş ilerlemesi ve 
birçok ülkenin ardı ardına kısıtlamalara gitmesi yılın geri kalanı 
üzerine sunulan olumlu senaryolara temkinli yaklaşmak gerek-
tiğini gösteriyor. 

2020 yılı Covid başta olmak üzere yaşanan birçok olumsuz ge-
lişme ile tüm dünya halklarının endişe içerisinde geçirdiği, tüm 
piyasaların ise sorunlarla boğuştuğu bir yıl olarak hafızalara ka-
zınmışken 2021 yılının getireceklerini şimdiden kestirmek pek 
mümkün gözükmüyor.

Kaynaklar
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Antalya Kemer’den yaklaşık 35 km 
uzaklıkta, Çıralı ve Olimpos dağları-
nın tepelerinde, 230 metre yüksek-
likte yüzlerce yıldır sönmeyen aleve 

sahip Yanartaş, turistlerin ilgisini çeken tatil beldelerinden biri-
sidir. Burada taşların arasından çıkan ve yüzyıllardır sönmeyen 
bu alevler özellikle gece çok hoş görüntülere yol açar. Olim-
pos’un ateşi olarak bilinen bu alevler, ünlü şair Homeros’un 
meşhur İlyada destanında geçen ve ateşler saçan canavarın 
ilham kaynağı olmuştur. Evliya Çelebi gibi çok sayıda yazarın 
eserlerinde de yer alan bu alevleri, eski çağlarda denizciler yön 
bulmakta kullandıklarından oldukça ün kazanmıştır. 

Geçmişten günümüze; yarı keçi, yarı yılan, yarı aslan görünümlü 
Kimera (Chimaera) isimli bir canavarın nefesi olduğu söylenen 
alev kaynağının, yeryüzünün derinliklerinden sızan gaz olduğu 
artık bilinmektedir. Ancak bu gaz, fosil yakıtlar gibi bitkilerin, 
alglerin ve/veya hayvanların çürümesinden kaynaklanmayıp, 
kayaların içindeki kimyasal bir reaksiyon sonucu meydana gel-
mektedir. Deep Carbon Observatory grubunun bilim insanları 
tarafından yapılan çalışmalar, bu gaz kaynağının gezegenimiz-
de önceden bilinenden çok daha yaygın olduğunu göstermiştir.

Yüzlerce yıldır doğalgaz sızıntıları dinsel ve kültürel uygula-
maların bir parçası olagelmiş ve Antalya Olimpos’taki Yanartaş 

Dr. İlker ŞENGÜLER
YILMADEN Holding

ilkersenguler@gmail.com
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Olimpos'ta Sönmeyen Ateş: 
Kireçtaşı ve Serpantinleşmiş 
Kayaların Mucizesi “Abiyotik Metan”

Olimpos Beydağları Milli Parkında sönmeyen ateş (Jens Kalaene / Picture Alliance, Getty Olimpos Beydağları Milli Parkında sönmeyen ateş (Jens Kalaene / Picture Alliance, Getty 
Images aracılığıyla / The New York Times, May 1, 2019)Images aracılığıyla / The New York Times, May 1, 2019)

(Kimera) gibi efsanelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
2014 yılında Kimera (Chimaera) alevlerinin nedenini araştıran 
grubun üyesi Giuseppe Etiope, bunun nadir rastlanan bir olay 
olmadığını, benzer özelliklere sahip Endonezya’dan İrana, İtal-
ya’dan Azerbaycan’a kadar birçok bölgede gözlendiğini belirt-
miştir. İtalyan Milli Jeofizik ve Yanardağ Bilim Enstitüsü’nden 
Guiseppe Etiope, modern jeologların ve doğal gaz araştırma-
cıları tarafından, antik dünyaya ait bu jeomitolojik hikayeler in-
celendiğinde çok şey öğrenebileceğini söyleyerek, mitolojide 
jeolojik olaylara yapılan atıfları inceleyen bir dal olan “jeomito-
loji”nin gelişmesine katkı sağlamıştır (1).

Son on yılda, yoğun araştırmalar yapan bilim adamları toplu-
luğu, 20'den fazla ülkede ve denizin dibinde Kimera alevleri-
ne benzeyen yüzlerce gaz çıkışı bulmuş ve bu gaz çıkışlarının 
daha önce düşünülenden çok daha karmaşık bir yapıya sahip 
olduğunu ifade etmiştir. Paris’teki Institut de Physique du 
Globe’de jeomikrobiyolog Bénédicte Menez, biyolojik rejimin 
bildiklerimiz dışında farklı şekillerde cereyan ettiğini ve araştır-
maların devam edeceğini belirtmiştir.

Abiyotik metan oluşumundaki bu gizem, 2014 yılında İtal-
yan bilim insanı Giuseppe Etiope ile Romanyalı bilim insa-
nı Artur Ionescu tarafından büyük ölçüde açıklanmıştır. Bu 
bilim insanları yaptıkları bir deneyde Çıralı (Yanartaş) altın-

92



15 Ocak 2021
www.madencilikturk iye.com

daki taşlarda bulunan nadir bir metal olan rutenyumun ka-
talizör görevi görerek, metanın 100 derece sıcaklık altında 
oluşmasına olanak sağladığını göstermiştir. Çıralı, karada 
bilinen en büyük abiyotik metan kaynağı olması ve alevin 
kökeninin volkanik olmaması nedeniyle dünyada hep ilgi 
uyandırmıştır.

Araştırmacılar, yüzlerce farklı bölgeden gaz örnekleri toplamış, 
analizler yapmış ve metanın nereden geldiğini anlamak için 
özel araçlar kullanarak, oluşumu genel hatlarıyla şöyle tanım-
lamışlardır. Sudan hidrojeni alarak, minerallerden veya gazdan 
inorganik karbon ile karıştırıp, reaksiyonu başlatmak için başka 
bir metal açısından zengin mineral ile karşı karşıya getirdiğiniz-
de ortaya çıkan “abiyotik metan”dır.

Hidrojen, suyun genellikle mantodaki kayaların içinden süzül-
mesiyle ve serpantinleşme ile meydana gelmektedir. Ancak 
farklı bölgelerde elde edilen sonuçlar, farklı minerallerin de 
bu oluşum sürecinde etkili olduğunu dolayısıyla farklı olu-
şum süreçlerinin söz konusu olduğunu göstermiştir. Hidrojen, 
serpantinleşme yanında sürtünme ve/veya radyoliz etkisiyle 
de oluşabilmektedir. Sıcaklıklar, yaşamı destekleyebilen 250 
fahrenheit derecesinin altından, yaklaşık 900 fahrenheit dere-
cesine kadar değişim göstermektedir. Yapılan tüm çalışmalar 
Kimera alevlerinin kökeninin, Beydağları’nı oluşturan karbon-
dioksit bakımından zengin kireçtaşının ve kalsiyum karbonat 
ile hidrojen bakımından zengin serpantinleşmiş kayaların ürü-
nü olduğunu göstermiştir.

Okyanusta, kayıp şehir olarak bilinen hidrotermal alanlarda 
metanın çoğu, bir zamanlar gömülü manto kayaları açığa 
çıktığında ve dolaşımdaki deniz suyu tarafından serpantinleş-
tirildiğinde meydana gelen yüksek sıcaklıklar ile oluşmuştur. 
2008 yılına kadar kara kökenli serpantinleşmiş peridotitlerdeki 
abiyotik gaz olan metan alışılmadık ve nadir bir oluşum olarak 
kabul edilmişti (2).

Araştırmacılar, dünyanın yer altı yü-
zeyini incelemek için tasarlanan yeni 
araçlarla metanın eski yaşamdan mı 
yoksa kayalardan mı meydana geldiği-
ni belirlemektedirler. Bunu yaparken, 
bu gezegende yaşamın nasıl ortaya 
çıkmış olabileceğine ve Mars'ın içinde 
veya Satürn'ün buzlu uydusu Encela-
dus'un okyanus tabanında olduğu gibi 
başka yerlerde yaşam olasılığına ilişkin 
sırları da ortaya çıkarmaktadırlar.

Son 30 yılda jeokimyasal araştırmalar, 
organik maddeyi doğrudan içerme-
yen kimyasal reaksiyonlarla oluşan 
abiyotik metanın (CH4) dünyada bir-
kaç özel jeolojik ortamda meydana 
geldiğini göstermiştir (3).

Ofiyolitler ile peridotit masiflerindeki gaz sızıntılarında rastla-
nan abiyotik metan oluşumları, bütün dünyada metanın hangi 
kayalarda oluştuğu sorusunu gündeme getirmiştir. Araştır-
macılar arasında kromititlerin, dünyadaki ve potansiyel olarak 
Mars'taki abiyotik metanın kaynak kayası olabileceği görüşü 
yaygınlaşmıştır (4).

Bu bağlamda, güneş sisteminde dünya dışındaki tüm geze-
genler arasında Mars’ın, nesli tükenmiş veya mevcut olan en 
büyük yaşam potansiyeline sahip gezegen olduğu düşünül-
mektedir. Mars; oluşum süreci, geçmişteki iklim tarihi, su rezer-
vuarları, volkanik faaliyetleri ve diğer jeolojik süreçler bakımın-
dan dünyamıza büyük benzerlik göstermektedir (5).

Bilim adamları, kemosentezin fotosentezden önce geldiğini ve 
yiyip metan üreten mikropların ortaya çıkmasına izin verdiğini 
düşünmektedir. Yaşamın sıfırdan ortaya çıkmadığını biliyoruz 
diyen araştırmacılar, canlı mikropların ve cansız kimyasal reak-
siyonların metan üretme biçimleriyle paralellikler bulunduğu-
nu, mikroplar ve kökenleri hakkında da ipuçları içerebileceğini 
belirtmektedirler. Bu araştırmalara öncülük yapan Dr. Menez 
son konferansında, Dünya tarihinin başlarında, "Yaşam, doğal 
olarak meydana gelen jeolojik süreçleri taklit etmiş olabilir." di-
yerek konuşmasını bitirmiştir (6).

Kaynaklar

1. arkeofili.com/sonmeyen-ates-efsaneleri-atmosfere-gaz-salinimini-incele-

yen-jeologlara-yardimci-oluyor/

2. sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522016300388

3. researchgate.net/publication/258513425_Abiotic_methane_on_Earth

4. nature.com/articles/s41598-018-27082-0

5. scientificamerican.com/article/methane-on-mars-titan/

6. nytimes.com/2019/05/01/science/flames-chimaera-turkey-methane.

html

7. nytimes.com/2019/05/01/science/flames-chimaera-turkey-methane.

html#:~:text=A%20group%20of%20scientists%20have,earth%20in%20

hundreds%20of%20locations.

Kaynak: garenta.comKaynak: garenta.com

93



www.madencilikturk iye.com
15 Ocak 2021

Dünya geneli madencilik faaliyet-
lerindeki üretimlere bakıldığında, 
agrega madenciliği yaklaşık %60 
oranında payı ile madencilik sektö-
ründe birinci sırada yer almaktadır. 

Ülkemizdeki inşaat sektörünün agrega ihtiyacı, hazır beton 
üretim miktarları ve depremsellik gibi faktörler dikkate alındı-
ğında agrega madenciliğinde kaynak yönetiminin önemi art-
maktadır. 

Bu çalışma da ülkemizdeki faydalanılabilir doğal agrega kay-
nakları için alternatif ruhsat hukuku mevzuatı önerilmektedir. 
Sürdürülebilir agrega kaynak yönetimi amacı ile yapılan ruh-
sat hukuku modelleme çalışmasında, agrega kaynaklarının 
teknik özellikleri ve ihtiyaç durumu, çevre yönetimi, maden-
cilik faaliyetlerinin toplum ile olan ilişkisi ile birlikte yapılacak 
yatırımların pazar payı ve temel finansal parametreler yer 
almaktadır. Mevzuat modellemesi ruhsat arama safhasından 
başlayarak ruhsatların terk işlemleri ve maden sahalarının re-
habilitasyon projeleri ile doğaya yeniden kazanımlarını kap-
samaktadır. 

İlk Ruhsat Müracaatları ve Ruhsatlandırma
Alternatif ruhsat hukuku modellemesinde, agrega madencili-
ği yapılması planlanan kaynak alanları için ruhsatlandırmanın 
müracaat yolu ile yapılması önerilmektedir. Yapılacak ruhsat 
müracaat alanı 50 hektarı geçmeyecektir. Belirlenen hedef sa-
haya yapılacak arama ruhsatı müracaatlarında aşağıdaki şartlar 
aranacaktır: 

• Minimum 5 yıllık ruhsat bedelini karşılar mali yeterlilik 
belgesi 

Emre Çoşkun
Çimentaş Grup Hammadde ve 

Ocaklar Müdürü
emrecoskun@cimentas.com

Sürdürülebilir Agrega Kaynak 
Yönetimi İçin Alternatif Ruhsat 
Hukuku Modellemesi

• Belirlenen hedef sahaya ait detaylı jeolojik bilgileri içerir kay-
nak raporu 
• İşletme ruhsat taban bedeli 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Mapeg) tarafından 
kaynak raporu uygun bulunan ve gerekli mali şartları sağlayan 
başvuru sahiplerine bir yıl süre ile arama ruhsatı verilir. Arama 
ruhsatı süresi ilgili makamın uygunluk verdiği tarih ile başlar. 
Ruhsat sahibi tarafından bir yıl süre sonunda işletme projesi 
başvurusunda bulunulmaz ise arama ruhsatı iptal edilir.

Agrega Madenciliğinde Arama Ruhsatı Aşaması 
Arama ruhsatı aşaması, kaynak özelliklerinin belirlenip, ma-
dencilik faaliyetlerine ilişkin alınacak izinler için ön hazırlıkların 
yapıldığı dönemdir. Arama ruhsat safhasında, ruhsat sahibi-
ne 1 yıl süre verilir. Ruhsat sahibinden bu süre içerisinde he-
def kaynağın jeolojik/jeoteknik özellikleri, ürün performansı 
araştırmaları ve yasal izinlere ilişkin ön hazırlıkların yapılması 
istenir. Ruhsat sahibi arama ruhsatı süre sonuna kadar işletme 
projesi ile Mapeg’e başvurması ile işletme ruhsatı almaya hak 
kazanır. 

İşletme Ruhsatı ve İzni 
Arama ruhsatı süresi sonunda hazırlanan işletme projesi ile 
başvuru yapan ruhsat sahiplerinin işletme projeleri uygun bu-
lunması halinde rehabilitasyon çalışma süreleri de dahil olmak 
üzere maksimum 18 yıl işletme ruhsatı verilir. Maden kanunun-
da belirtilen faaliyet izinlerinin alınması için verilen süre 3 yıl-
dır. Belirtilen süre de izinlerin alınmaması durumunda maden 
kanunundaki hükümler uygulanır. İşletme izni alınan ruhsatlar 
için öngörülen işletme süreleri 15 yıldır. Bu sürenin I. maden 
işletme dönemi ilk 5 yılı I. maden işletme dönemi sonrasındaki 

MAKALE

94



15 Ocak 2021
www.madencilikturk iye.com

2 yıl ise I. rehabilitasyon dönemi olarak adlandırılır. II. maden 
işletme dönemi ise I.rehabilitasyon dönemi sonrasındaki 5 yılı 
kapsamaktadır. II.rehabilitasyon dönemi ise son 3 yılı kapsa-
maktadır. Ruhsat sahipleri rehabilitasyon çalışmaları ile üretim 
faaliyetlerini birlikte planlayabilir.

İşletme İzni Alınmış Agrega Ruhsatlarına 
Önerilen Ruhsat Dönemleri ve Süreleri

Müracaat yolu ile işletme ruhsatı alınan sahalarda, işletme 
izni alınması sonrasında her yıl ödenen devlet hakkına ek ola-
rak, yıllık cironun % 1’i kadar ek devlet hakkı ödenir. Bu bedel 
Maden ve Petrol İşleri tarafından ihale yoluyla verilen agrega 
ruhsatlarındaki ihale bedeli yerine geçer. Ek devlet hakkı için 
işletme izni alınması şarttır. 

İşletme Projesi, İşletme Ruhsatı ve Rehabilitasyon
İşletme ruhsatı ve izni alınması için hazırlanacak işletme pro-
jesinde maden sahasına ait jeolojik bilgiler ile birlikte agrega-
nın jeoteknik özellikleri, ürün performans özellikleri de yer alır. 
Ruhsat sahibi, agregayı kendi tesislerinde hammadde kaynağı 
olarak kullanmayı planlıyor ise, tesisin hammadde ihtiyaç mik-
tarı, tesiste üretilen ürüne ait bilgiler, tesis yatırım maliyetleri 
ve ülke ekonomisine olan katkısı gibi bilgilere işletme proje-
sinde yer vermesi gerekmektedir. Ruhsat sahibinin agregayı 
kendi tesisinde hammadde olarak kullanması halinde maden 
işletme dönemleri 8 yıla çıkabilir. 

Mapeg arama ruhsatı sahibine, iş planlamasında kullanması 
üzere ilgili bölgedeki agrega üretimlerine ait son 5 yılın mik-
tarlarını verir. Ruhsat sahibi, Mapeg’e beyan edilen üretim mik-
tarlarını dikkate alarak I. maden işletme dönemi ve II. maden 
işletme dönemi için üretim programları hazırlar. Ruhsat sahibi 
yıllık üretim planlamasında bölgedeki geçmiş dönem agrega 
üretim miktarlarını, ekonomik büyüme beklentilerini dikkate 
alır. Ruhsat sahibi tarafından hazırlanan işletme projesinde 
kırma-eleme operasyonuna ve tesisine ilişkin bilgilere de yer 
verilmelidir. İşletme projesinde kurulacak tesisin teknik bilgile-
ri, yatırım maliyeti ve amortisman hesaplamaları bulunmalıdır. 

Ruhsat hukuku modellemesinde, rehabilitasyon işlerinin üre-
tim ile ilişkilendirilmesi ve alanların yeniden kullanımı esastır. I. 
maden işletme dönemi sonrasındaki 2 yıl ilk rehabilitasyon dö-
nemini kapsar. İşletme izni alınmış sahada ilk 5. yılın sonunda 
ruhsat sahibi tarafından yapılan rehabilitasyon işlemlerine ilişkin 
rapor hazırlanarak Mapeg’e verilir. Süresinde rehabilitasyon ra-
poru verilmeyen ruhsatlar iptal edilir. Mapeg yapılan çalışmaları 
yerinde denetler. Denetleme sonrasında eksiklik/uygunsuzluk 

Ruhsat Dönemi
(işletme izni alındıktan sonra başlar) Süre

I.Maden işletme dönemi 0-5. yıl arası

I.Rehabilitasyon dönemi 5-7. yıl arası

II.Maden işletme dönemi 7-12. yıl arası

II.Rehabilitasyon dönemi 12.-15. yıl arası

tespit edilmesi durumunda ruhsat sahibine 6 ay süre verilerek, 
eksikliklerin giderilmesi istenir. Belirtilen sürede eksiklik/uy-
gunsuzlukların giderilmemesi halinde ruhsat iptal edilir. Ruhsat 
sahibi işletme projesinde beyan etmiş olduğu I.rehabilitasyon 
çalışmalarını yedinci yılın sonuna kadar bitirmek zorundadır. 
Ruhsat sahibine süresinde tamamlanmayan çalışmalar için ek 1 
yıl süre verilir. Yapılan denetimler neticesinde ek sürede de re-
habilitasyon çalışmaları tamamlanmamış ise ruhsat iptal edilir. 

Süresinde tamamlanan rehabilitasyon çalışmaları sonrasında 
ruhsat sahibi II. maden işletme dönemine geçiş yapar. Ruhsat 
sahibi rehabilitasyon çalışmaları ile II.maden işletme dönemini 
birlikte planlayabilir. II. maden işletme dönemi sonunda ruhsat 
hukukunu sonlandırmak isteyen ruhsat sahibi işletme projesin-
de beyan etmiş olduğu II.rehabilitasyon çalışmalarını tamamla-
yarak ruhsat hukukunu sonlandırır. Bu rehabilitasyon çalışma-
larının 3 yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. Ruhsat sahibi 
tarafından II. rehabilitasyon döneminin ilk yılı sonunda yapılan 
rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin raporlama Mapeg’e yapılır. 
Süresinde raporlama yapılmaz ise ruhsat sahibine para cezası 
uygulanır. Mapeg terk talebinde bulunan ruhsatlarda ilk reha-
bilitasyon yılı sonrasında denetleme de bulunur. İşletme proje-
sinde beyan edilen çalışmaları yerinde denetler. Rehabilitasyon 
projesine uygunluk gösteren ruhsatlarda son iki yıllık rehabili-
tasyon süresi için uygunluk verilir. Ruhsat sahibi üçüncü yılın so-
nunda ruhsattaki tüm rehabilitasyon işlemlerini tamamlayarak 
nihai terk talebinde bulunur. Mapeg yapılan çalışmaları yerinde 
inceleyerek ruhsat terk işlemlerini gerçekleştirir. Süresinde re-
habilitasyon işlemleri tamamlanmayan sahalara 1 yıl ek süre ve-
rilir. Ek süre sonunda rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmaz 
ise ruhsat sahibine para cezası kesilerek ruhsat sahibi tarafından 
ödenen çevre ile uyum teminatlarından çalışmalar tamamlanır. 

II. maden işletme dönemi sonrasında işletme faaliyetlerine de-
vam etmek isteyen ruhsat sahibi, faaliyetlerine ilişkin işletme 
raporu hazırlayarak yeni dönem işletme projesi ile Mapeg’e 
başvuru yapar. Yeni talep edilen işletme dönemleri için, ruhsat 
sahibinin ilgili sahada beyan ettiği rehabilitasyon çalışmalarını 
tamamlanmış olması gereklidir.

Sonuç
Agrega madenciliği için önerilen alternatif ruhsat hukuku mo-
delinde, diğer ruhsat gruplarında olduğu gibi müracaat yolu 
ile arama ruhsat safhası geliştirilerek ruhsat sahiplerinin kay-
nak kalitesi, rezerv varlığı, yatırım maliyetleri, pazar araştırma-
ları ve regülasyonlar hakkında araştırma yapabilmelerine fırsat 
tanınmaktadır. Ayrıca müracaat yolu ile ruhsatlandırma da 
yüksek ihale ruhsat bedelleri ile ruhsat alımları yerine ek devlet 
hakkı modeli geliştirilerek işletme izni alınan ciro yapabilecek 
ruhsat sahalarının bedel ödemesi önerilmektedir. 

Özellikle sürdürülebilir agrega madenciliği için maden sahala-
rının rehabilitasyonları üretim aşamaları ile ilişkilendirilmiş ve 
rehabilitasyon çalışmalarının yapılması ve uygunluğuna göre 
ruhsat hukuku devamlılığı öngörülmüştür.
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Kültür-Sanatta Madencilik ve 
Madencilik Kültürü

Kültür, sözlük anlamı ile; “bir top-
lumun duyuş ve düşünüş birliğini 
oluşturan, gelenek durumundaki 
her türlü yaşayış, düşünce ve sanat 

varlıklarının tümü” olarak açıklanmaktadır.

Toplumbilimsel olarak ise; “tarihsel ve toplumsal gelişme süreci 
içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki 
kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevre-
sine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü” dür.

Madencilik kültürü dediğimizde ise; tarih boyunca ve insanlı-
ğın toplumsal gelişme süreci içinde madencilik alanında yara-
tılan değerler akla gelmektedir. Anadolu’nun madencilik kül-
türünün binlerce yıllık geçmişi olduğunu hep söyleriz.

Sanat ise Türk Dil Kurumuna göre “bir duygunun, tasarımın, gü-
zelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin 
tümü” olarak tanımlanmaktadır. En genel anlamıyla “yaratıcılı-
ğın ve hayal gücünün ifadesi” olarak anlaşılır.

İnsanın hayatı kültürün bir parçasıdır. Sanatın ise kültürün en 
önemli ögelerinden biri olduğu tartışılmazdır. Aslında insanı 
diğer canlılardan ayıran sebep "düşünüyor" olması değil, kül-
tür ve sanatıdır. Bir yerde hayata anlam katan bir ögedir.

Hepimizin bildiği gibi madencilik; arama, araştırma, geliştir-
me, üretme ve değerlendirme aşamalarından geçiyor. Bütün 
bunlar olurken bir yandan çalışanların ve çalışılan yerlerin 
güvenliği sağlanmaya, diğer yandan çevreye yapılan etkilerin 
azaltılması ve telafi edilmesine çalışılıyor. Bütün bunlar bir bü-
tün olarak madencilik olarak nitelendiriliyor.

Diğer yandan, kültür 
ve buna bağlı olarak 
da çoğu zaman bir 
biri ile karıştırılan sa-
nat, hayatın önemli 
bir parçası olarak var-
lığını sürdürüyor. Bir 
yanda “madencilik 
kültürü”, diğer yanda 
“kültür ve sanatta 
madencilik” kavram-
ları ortaya çıkıyor. 
Farkında olmasak bile 
hayatımızın önem-
li bir parçasını teşkil 
ediyor.

Tabii ki her toplumun kendine özgü kültürü ve sanatı vardır. 
Toplumlar tarih içinde oluşan bu değerler topluluğuna müm-
kün mertebe sahip çıkmaya, sürdürülebilir kılmaya çalışıyor-
lar. Bunun için bir çok kişi istihdam ediliyor, devasa bütçeler 
ayrılıyor. Kültür turizmi kapsamında; kültür ve sanat kullanı-
larak, bacasız sanayii adı verilen endüstriden büyük gelirler 
elde ediliyor.

Ekonomik ve sosyal refah bakımından gelişmiş ülkelere 
bakıldığında; hemen tümünün kültür ve sanat bakımından 
da diğer ülkelere nazaran baskın oldukları görülmektedir. 
Tabii ki hiç bir toplumun kültür ve sanatının diğerine göre 
baskın ya da gelişmiş olduğundan bahsedemeyiz. Her top-
lumun kendine özgü kültürü ve sanatı olsa da bahsettiği-
miz bu ülkelerin kendi kültür ve sanatlarını bir meta halin-
de diğer ülkelere pazarladıkları, kültürlerini daha önceden 
zorla ya da zaman içinde farklı iletişim yolları kullanarak 
kabul ettirdikleri görülüyor. Kültürlerini kabul ettirirken, 
endüstrilerini ve pazarlanabilir ürünlerini de kabul ettirmiş 
oluyorlar.

Kültür ve sanatları baskın olan ülkelerin, ekonomik ve 
sosyal refahta da gelişmiş oldukları inkar edilemez bir 
gerçektir. Ülkemizin madenciliğine baktığımızda, yıllarca 
gayri safi milli hasıla içindeki payının %1’lerde seyrettiği 
kayıtlardadır (gerçekte bu değer daha yüksektir). Maden-
ciliğimizin gelişimi, yetişmiş insan gücüne, teknolojiye ve 
sermayeye ne kadar bağlı olsa da madencilik kültüründen, 
kültür ve sanatta madencilikten de bahsetmenin zamanı 
gelmiştir. Kültür ve sanatımızda madenciliğin daha fazla 
yer alması ya da madencilerimizin sanatsal ürünleri arttık-
ça, genel kültürümüz içinde madencilik faaliyetleri arttıkça, 
madencilik sektörümüzün de gelişeceği ve gayri safi mali 
hasıla içindeki oranının aratacağı beklenmelidir. Madenci-
lik profesyonellerinin birliği olan YERMAM, kültür ve sanat-
taki madencilik etkinliklerinin takibini mesleki gelişimin bir 
parçası olarak kabul etmektedir. Madencilik kültürünün bir 
parçası olmak da yine aynı şekilde mesleki gelişim faaliyeti 
sayılmaktadır.

Madencilik kültürü ve kültür ve sanatta madencilik olgusu-
na; Türkiye özelinde, ama genel olarak dünya ölçeğinde bak-
mak istiyorum. Peşinen şunu söyleyebilirim ki, biz de Türkiye 
olarak, kültür ve sanatta dünya ölçeğinde pek geride değiliz. 
Madenciliğimizin de teknolojik olarak geride olduğunu kimse 
söyleyemez. Belki baskın olarak niteleyemeyiz. Ama kültür ve 
sanatta madenciliğin yeri arttıkça, bir yandan sektörümüz geli-
şirken, diğer yandan kültür ve sanatımız da baskın olma yolun-
da merhale kat edecektir.

Halim Demirkan
YERMAM Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Genel Sekreteri
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köylerde yaşayanlara getirilen, ‘Zonguldak kömür madenlerin-
de çalışma mükellefiyeti’ni konu alır.

“Mükellefiyet-II” ve “Emeğin Kenti Zonguldak” romanları da 
doğrudan madenciliği konu alan eserlerindendir.

Diğer bir edebiyat eseri, 
rahmetlik Saldıray hoca-
nın (Dr. Saldıray İleri) “Ben 
Afrodit” adlı romanıdır. 
Antik dönemde, heykel 
üretim merkezi olan Afro-
disyas civarındaki bir mer-
mer ocağında geçen bir 
öyküyü anlatır. Saldıray 
hocanın burada kullandı-
ğı bir argüman, tesadüfen 
daha sonra Woody Al-
len’ın Paris’i konu alan fil-

minde kullanılmıştır. Tabii ki Woody Allen’ın Ben Afrodit’i 
okumuş olması beklenemez.

Konusu tamamen maden olan bir yerli eser de Türk fo-
toğraf sanatının baş yapıtlarından olan bir lağvar fotoğ-
rafıdır. Türkiye’nin resim, röportaj ve fotoğraf sanatındaki 
değerlerinden olan gazeteci Fikret Otyam tarafından çe-
kilmiştir.

Kültür ve sanatta madenciliği ve madencilik kültürünü bir kaç 
ana bölümde inceleyebiliriz.

• Konusu tamamen madencilik olan kültür objeleri ve sanat 
eserleri
• İçeriğinde madencilik olan, madenciliğe değinen obje ve 
eserler,
• Madencilerin madencilik konularındaki, madenciliğe değin-
dikleri ya da diğer konularda ürettikleri obje ve sanat eserleri,
• Kültür ve sanatın içinde olan, kültür ve sanata entellektüel 
olarak dokunan madenciler.

Konusu Madencilik Olanlar
Konusu madencilik olan, tüm 
olayları madende geçen en 
önemli eser, Fransız ve dün-
ya edebiyatının önemli eser-
lerinden biri olan ve filmi de 
çekilmiş, Emile Zola’nın “Ger-
minal”idir. İş Bankası Hasan 
Ali Yücel Klasikler Dizisinden 
yayınlanmış nüshası son bas-
kılardandır.

Yerli ürünlere örnek olarak, 
babası baş madenci olan Metin Köse’nin romanları başta verile-
bilir. Köse’nin “Mükellefiyet” romanı, 1860’dan sonra civardaki 
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Madenciler arasında resim yapanlar da bulunmaktadır. Resim sa-
natını sergi düzenleyecek kadar ilerleten TKİ çalışanı ve YERMAM 
Denetleme Kurulu üyesi olan maden mühendisi Mücella Ersoy 3 
solo sergi düzenlemiş, 50 kadar karma sergiye katılmıştır.

Madencilerin ses getiren hobileri de vardır. “Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Konservatuarı Alimoğlu Müzik Aletleri Müzesi”, 
beş kıtadan 450 çalgı aleti ve müzik objesine ev sahipliği yap-
maktadır. Koleksiyon TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Alimoğlu’nundur.

Konusu jeoloji, fosil, ma-
dencilik ve kristal-mineral 
olan pul koleksiyonu sahi-
bi olan maden mühendisi 
bendeniz ise koleksiyonu-
nun Türkiye’deki tek ol-
duğunu düşünmektedir. 
Koleksiyon sahibi “Dünya 
Kömür Madenciliği”, “En-
düstriyel Hammaddeler” ve 
“Madencilik” konulu pulla-
rını sergilediği 3 pul sergisi 
düzenlemiştir.

Sanata destek olan birçok 
madencilik firması da vardır. 

Aklıma hemen Demir Export’un ofisindeki Türk ressamlarına 
ait orijinal eserler, FERNAS’ın ofisindeki Ahmet Güneştekin’in 
tabloları gelmektedir. Kim bilir bunlara kaç firma daha ilave 
edebiliriz?

İlk Sözün Sonu
Kültür ve sanatta madencilik konularını işleyeceğimiz bu bö-
lüm, her biri farklı konuları içerecek yazı ve değerlendirme-
lerle sürecektir. Bu konuda sizlerden gelecek görüş, haber ve 
değerlendirmelerle bu bölümün zenginleşeceğine inanmak-
tayım. Umarız, kültür ve sanatta madencilik daha fazla yer 
alırken, Türk kültür ve sanatının gelişmesine de biraz katkıda 
bulunabiliriz.

Meslek odalarımızın fotoğraf yarışmaları sonucu ortaya çıkan 
fotoğraflar ve fotoğraf sergileri de önemli sanatsal etkinlikler 
olarak gösterilebilir. Arama ve üretim esnasında çekilmiş olan 
madencilik fotoğrafları, fotoğraf sanatının en güzel örneklerini 
verebilmektedir.

Madencileri konu alan anı ve monografik eserler ise ayrı bir 
başlık olmayı hak etmektedir. Son günlerde Hulusi Turgut’un 
nehir söyleşi olarak hazırladığı ve Doğan Kitap tarafından ya-
yımlanan “Maden Bilimcilerin Duayeni Sadrettin Alpan” adlı 
kitap popüler olmuştur.

Bu konudaki diğer örnekler, Yurt Madenciliğini geliştirme Vakfı 
tarafından yayınlanan “Sadrettin Alpan/Hayatı ve Hatıraları”, 
Kadri Yersel’in hayatını konu alan “Madencilikte Bir Ömür” ve 
Türkiye Madenciler Derneği yayını olan Melih Turhan’ın “Anı-
larla Madencilik” adlı biyografilerdir.

Müzeler ise kültür ve sanatın vazgeçilmez parçalarıdır. Maden-
cilik konusundaki örnekler MTA’nın “Şehit Cuma Dağ Tabiat 
Tarihi Müzesi” ve Zonguldak Maden Müzesi”dir. Ayrıca birçok 
üniversitenin kendi koleksiyonlarını sergiledikleri alanlar oldu-
ğunu bilmekteyiz.

Madenciliğe Değinenler
Bizde zorba adı ile bilinen 
asıl adı ile “Yunanlı Zorba”, 
aslında Girit’te kömür ma-
deni açan bir ustabaşının ro-
manıdır. Ocağı açmak için bir 
İngiliz’i yatırım yapmaya ikna 
etmiştir. Ocağı açtıkları ve 
üretim yaptıkları süreçte baş-
larına gelenler anlatılmak-
tadır. Romanın filmi Antony 
Queen’in önemli filmlerin-
dendir. Ankara Devlet Opera 
ve Balesi’nin Zorba balesi yıl-
lardır gösterimdedir.

Bizde “Kelebeğin Rüyası” filminde kadın kahramanlarından bi-
risi, kadınlara yasak olan Zonguldak kapalı işletmesine erkek 
kılığında girmeye çalışmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Gümüşhane’deki gümüş 
madenciliğini anlattığı bölüm, sözü etmeye değer bir kültür 
varlığıdır.

Kültür ve Sanatta Madenciler
Birçok madencinin edebiyat ürünleri ortaya çıkardığı bilinmek-
tedir. Zamanın MİGEM’inde (Şimdiki MAPEG) Daire Başkanlığı 
yapan Yüksel Önem’in “Aşk ve Orman” ve diğer eserlerinde 
madenciliğin izleri çok barizdir. Halen MAPEG’de görev yapan 
maden mühendisi arkadaşımız Akın Akbulut’un şiir kitapları-
nın sayısı kaçı buldu bilmiyorum.
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Yerbilimlerinin üç köşeli par-
layan yıldızını oluşturan je-
oloji, jeofizik ve maden mü-

hendisleri. Ziraat mühendisleri, arkeologlar, biyologlar 
ve daha niceleri: Paha biçilmez varlıkların “sahipsiz sa-
hipleridir” onlar.

Bir ülkenin, adına vatan denilen, yurt edinilen topraklarıdır en 
büyük varlık. Vatan insansız olur mu? Vatandaş da ülkenin hiç 
kuşkusuz en büyük varlığıdır elbette.

Ancak bir ülkenin, bir de elle tutulan, gözle görülen vazgeçil-
mez varlıkları olmalıdır. Bunların en önemlileri, doğal varlıkla-
rı oluşturan hava, su, iklim, güneş, bitki ve hayvan varlığı gibi 
doğal yaşamın ana unsurları ile tarımsal üretime elverişli top-
raklar, denizler, göller, yer altı kaynakları, coğrafik konumun ve 
şartların etkili olduğu doğal güzelliklerdir. Bir de insanlık tari-
hine ait paha biçilemez izler olan arkeolojik değerler vardır. Bu 
değerlere dünyanın çeşitli kıtalarına yayılmış Birleşmiş Millet-
ler üyesi 193 ülkeden kaçı sahiptir? Bu sorunun tam bir cevabı 
olmamakla birlikte bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda 
olduğuna şüphe yoktur. Ancak kesin olan bir şey vardır. O da 
bu varlıkların tamamına sahip olan ender ülkelerden birisinin 
Türkiye olduğudur.

Yaklaşık 783 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Tür-
kiye, üç yanı denizlerle çevrili, içinden deniz geçen bir ülkedir. 
Deniz kadar büyük göllerin sahibi, mitolojik hikayelere konu 
olmuş dağlarıyla, nehirleriyle, aynı anda dört mevsimi yaşa-
yan, endemik türlerin ev sahibi, yediveren gülü gibi bereketli 
topraklara sahip olan bir ülkedir Türkiye. İnsanlık tarihinin 12 
bin yıldan beri vatan bellediği yüzlerce medeniyete yurt olan, 
güneşi bir doğmuş, pir doğmuş ve aydınlığı daim olmuş bir ül-
kedir Türkiye.

Yerinin üstü ne kadar bereketse, altı da bundan geri kalmayan, 
kalkınmada olmazsa olmaz yer altı kaynaklarının da ev sahi-
bidir Türkiye. Yüzlerce milyon yıllık jeolojik serüvenin kavuş-
turduğu kıtaların evladıdır Türkiye. İşte bu Türkiye, biyolojik 
çeşitliliği, jeolojik karmaşası, coğrafik konumu ve arkeolojik 
potansiyeliyle kalkınmanın, gelişmenin, ileriye gitmenin yolu-
nu açmakta, çok kıymetli insan potansiyeli ile lider ülke olma 
hedefini önümüze koymaktadır.

Sahibi olunan bu paha biçilmez kaynaklardan yarar sağ-
lamanın yollarını aramak, koruyarak, kollayarak etkin, ve-
rimli ve sürdürülebilir bir etkileşimin formülünü bulmak, 
ilk adımda büyük önem taşımaktadır. Bilimsel ve teknik 
temele oturan yönetsel stratejileri geliştirmek ve uygula-

Dr. M. Bahadır Şahin
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Güzel Ülkemin Paha Biçilmez 
Varlıklarının “Sahipsiz Sahipleri”

mak, etkin ve verimli yararlanmanın rasyonel tek yoludur. 
Sağlam temellere oturtulmayan maddi ve manevi hiçbir 
değerin uzun süre ayakta duramayacağı yadsınamaz bir 
gerçektir. Buradan hareketle, paha biçilemez varlıklarımız 
ve onların “sahipsiz sahiplerinin” durumunu sorgulamak, 
mutlak ele alınması gereken, araştırılması, soruşturulması, 
analiz edilmesi kaçınılmaz olan bir olgu olarak karşımızda 
durmaktadır.

Anadolu, sahip olduğu topraklar dikkate alındığında, dün-
yanın en verimli ve bereketli arazilerine sahiptir. Bu verimli-
liğin en önemli sebebi bu coğrafyayı meydana getiren, ona 
şekil veren ve hareket kazandıran jeolojik olaylardır. Türki-
ye’nin jeolojik yapısına bakıldığında, öncelikle ana karayı 
meydana getiren kaya türlerinin, mineral yapısı ve kimyasal 
bileşimleri yönüyle, verimli toprakların ana besin kaynağı ol-
duğunu belirtmek gerekir. Dinamik jeoloji bir yandan geniş 
ve verimli ovaları, su havzalarını, mikro klima özellikleri ta-
şıyan verimli vadileri oluştururken, diğer yandan da sayıları 
485 olarak belirlenen diri fay sistemiyle (Emre ve diğ., 2013) 
yer altı su çevrimine katkıda bulunmakta ve yerin derinlik-
lerinden verimli topraklara ısı aktarımına da aracılık etmek-
tedir. Çok canımızı yakan depremler, verimli arazilerin bir 
anda halı çırpılır gibi havalandırılmasına ve gevşetilmesine 
yardımcı olmaktadır. Doğanın armağan ettiği bu verimliliğin 
en güzel göstergesi hiç kuşkusuz Anadolu’nun bitki çeşitlili-
ği ve endemik tür potansiyelidir. Böylesine verimli topraklar 
beraberinde yabanıl yaşamı da desteklemekte, yaban hayatı 
da can bulmaktadır. Ancak bu doğal varlıkların günümüzün 
yaşam koşullarındaki zirai boyutunu önemle vurgulamak 
gerekmektedir. Bütün bunlar esasen Türkiye’nin biyolojik 
çeşitliliğinin ve tarımsal potansiyelinin ne kadar büyük ol-
duğunun göstergesidir. 

Tarım ve Orman Dergisi’nde yer alan bir makalede ülkemizin 
tarım arazisi varlığının yaklaşık 23 milyon 811 bin hektar ol-
duğu ve ülkemizin yüzölçümüne oranının ise %30,3 civarın-
da olduğu belirtilmektedir. Aynı yayında çayır-mera arazisi 
miktarının 14 milyon 617 bin hektar ve ülke yüzölçümüne 
oranının %18,6 olduğu, orman alanlarının ise 21 milyon 628 
bin hektar ve yüzölçümüne oranının %27,6 olduğu belir-
tilmektedir. Su yüzey alanının ise %2’lik bir payla 1 milyon 
571 bin 700 hektar alan kapladığı ifade edilmektedir (Çevik 
ve Bağcı, 2019). Makalede verilen en çarpıcı bilgi ise 3 mil-
yon hektarlık tarım arazisinin atıl durumda olduğu bilgisidir. 
Makalenin yayın tarihi itibarıyla her yıl bu nedenle 13 milyar 
TL’lik (2.264.808.362 ABD doları; Kasım 2019 Dolar kuru 5,74 
TL olarak alınmıştır) bir kaybın söz konusu olduğundan söz 
edilmektedir.
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Şimdi gelelim Haymana platosunun şirin köyü Karalık’tan Hay-
rettin kardeşimin anlattıklarına (*) …

Hepimizin ilkokul çağında öğrendiği; Türkiye’nin buğday am-
barı, verimli toprakların diyarı Haymana platosunda, uzun yıl-
lar önce sürdürülen geleneksel tarımın bugün geldiği noktayı 
ve Hayrettin gibilerin başına gelenleri, onun anlattığı kronolo-
jik sırayla aktarmaya çalışalım:

• Kireç boyalı kerpiç evlerden oluşan yaklaşık 120 haneli Kara-
lık köyü, tarım ve beraberinde hayvancılıkla geçimini sürdür-
mektedir. Tabii ki bunların “uzun yıllar önce!” olduğunu özel-
likle belirtmek gerekir. Bu dönemde tarımsal mekanizasyona 
geçişin simgesi olan az sayıdaki traktör (onların tabiriyle “mo-
tur”) dönüşümlü olarak, yardımlaşarak yani geleneksel ifade-
siyle “imece” usulüyle kullanılmakta, ekime hazırlanan tarla-
ların sürümü bu şeklide gerçekleştirilmektedir. Arpa, buğday, 
yulaf gibi hububatların yanı sıra kimyon, mercimek, nohut ve 
ay çekirdeği gibi türlerin de ekimi yapılmaktadır. Nispeten kı-
sıtlı imkanlarla yapılan bu tarım uygulaması ile birlikte olduk-
ça geniş alanlarda yayılım gösteren çayır-mera arazisinde de 
hayvancılık diğer uğraşı alanı olmaktadır. Her iki uğraşın birbi-
riyle yakın ilişkisi o kadar etkili ve gereklidir ki, neredeyse biri 
olmadan diğerini hayata geçirmek mümkün olamaz. Şöyle ki, 
tarım arazisinden elde edilen hububat gibi mahsulün bir kısmı 
ile yan ürünleri olan sapı, samanı hayvancılık faaliyetinin besin 
girdisini sağlamakta, hayvan popülasyonundan ortaya çıkan 
gübre ise tarım alanlarında doğal gübre olarak kullanılmak-
tadır. Aslında kendi içerisinde son derece uyumlu ve popüler 
ifadeyle “ekolojik” olan bu faaliyet, aynı zamanda ekonomik 
açıdan da önemli bir kazanım sağlamaktadır. O dönem ekimi 
yapılan ürünlere ait tohumların, bir önceki yıla ait mahsulden 
ayrıldığını da ayrıca belirtmek gerekir. Zira bu döngü içeri-
sinde tohum ve gübre gibi ana girdiler, faaliyetin öz ürünleri 
ve kazanımları olduğundan ilave bir ekonomik yük getirme-
mektedir. Tarlaların ekime hazırlanması, sürülmesi sırasında 
kullanılan traktörler de dayanışma usulü ile devreye sokul-
duğundan, buradan yansıyan ilave mali yük de kısıtlı olmak-
tadır. Geriye ilaçlama ve ürünün hasat maliyetleri kalmakta, 
ilaçlama yörenin olağan haşerat ve zararlı bitki türlerine göre 
klasik yöntemlerle yapılmakta ve bunun da ciddi boyutta mali 
bir yükü bulunmamaktadır. Buradaki en önemli konu, köylü-
nün yaptığı tarımsal faaliyet sırasında karşılaşacağı zirai tehli-
keler hakkında yeterli bilgiye sahip oluşudur. Nesilden nesile 
aktarılan bu deneyim zararlılarla mücadelede oldukça büyük 
önem taşımaktadır. Buna ilave olarak, bir de yerli tohum ve 
bunlardan türeyen bitkilerin, tabii ortamlarında başta iklim 
koşulları olmak üzere, çeşitli zararlılara karşı “mukavemet” 
yani dayanım kazanmış olması da ayrı bir avantaj olarak orta-
ya çıkmaktadır. Sonuçta hasat zamanı geldiğinde, Anadolu’yu 
hasat periyoduna göre “o köy senin, bu köy benim” oradan 
oraya dolaşan biçerdöverlerin gelmesiyle tarım faaliyeti son-
lanmakta, bir yılın alın teri düğün dernek olmakta, ihtiyaçlar 

karşılanmakta ve yıl boyu orta halli bir geçim sağlanmaktadır. 
Çayır-mera alanlarında ve kekik kokulu dağlarda, tepelerde 
de hayvancılık faaliyeti olanca hızıyla devam etmektedir. Hay-
vancılıktan elde edilen gelirin de buradaki hayatın idamesine 
önemli katkıları bulunmaktadır.
• Günlerden bir gün, ekim alanlarında verimlilik rekoru kır-
dığından söz edilen tohumların tanıtımı yapılır köylerde. Bu 
“tanıtım” ifadesini hatırımızda tutalım, çünkü daha neler ne-
ler tanıtılacak benim çiftçi kardeşime. Bu tohumların verim-
lilik durumu hakkında verilen bilgiler ve yapılan tanıtımlar o 
kadar etkili olur ki, denemekte fayda görürler. Ancak tohum 
için para ödenmesi gerekmektedir. Eh, herkesin iyi kötü ke-
narında sakladığı bir “ihtiyat akçesi” vardır. Öderler parayı ve 
alırlar tohumları. Tohumlara ikna olanlarda başka konulara da 
ikna olma potansiyeli görenler “tanıtım” faaliyetlerine hız ve-
rirler. Bu tohumdan alınacak ürün o kadar verimli olacaktır ki, 
bunun ekiminden bakımına ve sonuçta hasadına kadar mut-
lak gerekli olan bir şey vardır. “Motur!”. Yani traktör gerek-
lidir. Kamyonlara yüklenmiş renk renk, çeşit çeşit traktörler 
köy meydanına indirilir ve “demo!” yapılır. İhtiyat akçesi har-
canmıştır çoktan ama senet vardır, borçlanma diye bir imkan 
vardır. Satıcı kurnazlar fırsat bu fırsat, traktör satışında epey 
bir mesafe alırlar. Ne karşılığında? Elbette ki ipotek altına alı-
nan mallar yani dededen toruna aktarılarak sahip olunan en 
değerli varlıkların karşılığında. Her neyse, traktör işi de hal-
lolur. Ekim zamanı geldiğinde, ekim tavsiyeleri göz önünde 
bulundurularak kimyasal gübreler kullanılır. Tabii ki bunlar 
da parayla. Bakım zamanı geldiğinde de kimyasal gübreler ve 
bilinmedik çeşitli ilaçlar devreye girer. Hepsi ayrı birer mali 
yük getirir. Hasat zamanı geldiğinde gerçekten de verim art-
mış mıdır? Orada bir sorun yok tabii ki. Verim oldukça artmış-
tır. Ancak geçmişte borcu olmayan, kendi yağıyla kavrulan 
“Hayrettin’ler” epey bir borca batmıştır. Ürünün bir kısmını 
tohumluk olarak ayırmaya kalktıklarında karşılaştıkları sürpriz 
daha da şaşırtıcı olmuş, “hibrit” tohum olarak tanımlanan bu 
tohumların her yıl yeniden satın alınması gerektiğini duyduk-
larında bir borç sarmalının içine düştüklerini adam akıllı anla-
mışlardır. Bir ilginç bilgi daha, bu tohumu kullandıktan sonra 
yörede daha önce hiç karşılaşmadıkları “arsız ot” diye ifade 
ettikleri zararlı bir bitki türüyle karşılaşılmıştır. Bir de bununla 
mücadele için ayrı bir ilaç! Borçları kapatmak için icralar, sa-
tışlar derken; araziler elden çıkmış, köylerin bazıları “mahalle” 
de olunca, yapılaşma almış başını gitmiş, neredeyse hayvan 
otlatacak arazi kalmamış, hayvancılık da böylece büyük bir 
darbe yemiştir.
• Bugün 120 haneli köyde 125 “motur” vardır, ama borcu öde-
yecek hal kalmamıştır! 

Bu hikayenin sahibinin uzun yıllar önce bir “sondajın” başın-
da anlattıklarını hatırladığım kadarıyla aktarmaya çalıştım. 
Neden sondajın başındaydık? Bu ülkeye değer kazandıran yer 
altı kaynaklarının aranmasını amaçlayan bir çalışmanın tam da 
ortasındaydık. Dededen miras kalan değerleri zarar gören  

(*) Köy ve kişi isimleri değiştirilerek verilmiştir. 
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Hayrettin de kendi değerlerine yeterince sahip çıkamasa bile, 
bu ülkenin başka değerlerine sahip çıkmak adına, sondaj eki-
binin bir üyesi olmuştu. İşte bir yanda yerli ve milli mühendis-
lik hizmetlerinden yarar sağlayamayan, bu ülkenin işsiz kalan 
binlerce ziraat mühendisinin sahibi olduğu ve sahipsizlikten 
müdahale edemedikleri, bir köyün hikayesi; diğer yanda da yer 
altı kaynaklarına ışık saçan ve yine binlercesi işsizlik sarmalında 
kavrulan, yerbilimleri yıldızının ayrılmaz üçlüsü jeoloji, jeofizik 
ve maden mühendisleri.

Burada ülkemizin başta madenler olmak üzere yer altı kay-
naklarının potansiyeli hakkında detaylı bilgiler verilmeye-
cektir. Bununla birlikte, Afrika’dan Arabistan’a, Avrupa’dan 
Asya’ya dört bir yandan kıtaların çarpışması, okyanusların 
kapanmasıyla yüzlerce milyon yıl içerisinde şekillenen Ana-
dolu’nun geçirmiş olduğu jeolojik serüvenin beraberinde 
ciddi bir yer altı kaynağı potansiyelini meydana getirdiğini 
belirtmek gerekir. Bu jeolojik ortam içerisinde maden, petrol 
ve doğal gaz gibi varlığı günümüze kadar belirlenmiş yüz-
lerce yer altı kaynağının tek bir anlamı vardır. O da bütün bu 
varlıkların, yaklaşık 30 kilometre kalınlığındaki Anadolu kara 
parçasının üzerinde bulunduğu yer kabuğunda, daha nice 
binlerce ekonomik kaynağın varlığına işaret ediyor olması-
dır. Günümüzde yapılan arama faaliyetlerinin yer kabuğunun 
daha çok yüzeyde ve yüzeye yakın kesimlerinde yürütüldüğü 
bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Ekonomik işletme 
derinlikleri günümüz koşullarında sınırlayıcı bir faktör olarak 
görülmekle birlikte, yüzeye yakın kesimlerde yürütülen ara-
ma faaliyetlerinin de yeterli boyutta olmadığını belirtmek ge-
rekir. Özellikle önemli bulgulara ulaşılan, MTA (Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen ve binlerce 
metre derinliği hedef alan maden ve jeotermal kaynak ara-
ma faaliyetleri ile TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) 
tarafından yürütülen ve binlerce metre derinliklere erişen 
petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini ayrı tutmak gerekir. 
Bunların dışında, özel girişimciler tarafından henüz karasal ve 
denizel alanlarda yapılan arama faaliyetlerinin bu bağlamda 
etkin olduğundan söz etmek mümkün görülmemektedir. Bu 
durumun en önemli nedeni, arama ve araştırma faaliyetlerini 
tasarlayacak, uygulamaya geçirecek “sahiplerin” yani yıldızın 
üçayağının “sahipsiz” kalmasıdır. Binlerce işsiz yerbilimci var-
ken, ilgili sektörlerin mühendislik hizmetlerinden yeterince 
yararlanamadığını özellikle vurgulamak gerekir. İstihdamı 
ve yatırımı devlet kuruluşlarından sonsuza kadar bekleye-
meyiz. Özel kurum ve kuruluşların Ar-Ge yatırımlarına ön-
celik vermesi ve çevresel uyumu üst düzeyde olan projeleri 
hayata geçirmesi 21. yüzyılın kaçınılmaz koşulu olmuştur. Bu 
kapsamda yatırım yapılmadığı ve istihdam sağlanmadığı tak-
dirde, 2020 yılında 4 milyar 161 milyon 835 bin ABD doları 
(30 Kasım 2020-son 12 ay itibarıyla; TİM, 2020) tutarda ger-
çekleşen maden ihracatını açıklamak oldukça güç olacaktır. 
Zira, 2023 yılı için sektör temsilcilerinin başlangıçta 23 milyar 
ABD doları olarak hedeflediği, daha sonra da 15 milyar ABD 
doları olarak revize edilen maden ihracatı tutarının, 2023 yılı 
geldiğinde gerçekleşme durumunu da açıklamak bir miktar 

sıkıntı yaratacaktır. Yaklaşık 4 milyar ABD doları ihracat geliri 
elde etmek, madencilik sektörü gibi çok sayıda ve büyük çaplı 
kuruluşun faaliyet gösterdiği dev bir sektör için yeterli görü-
lebilir mi? Bu sorunun cevabını çok kısa bir veri sunarak sizle-
re bırakıyorum. Türkiye’nin 2019-2020 yılları dikkate alınarak, 
son 12 aydaki (30 Kasım 2020 itibarıyla) toplam “halı” ihracatı 
2 milyar 541 bin 293 ABD doları (30 Kasım 2020-son 12 ay 
itibarıyla; TİM, 2020) ve “Hazır Giyim-Konfeksiyon ihracatı” 
16 milyar 814 milyon 918 bin ABD doları (30 Kasım 2020-son 
12 ay itibarıyla; TİM, 2020) olarak gerçekleşmiştir. Dev maden 
işletmelerine kıyasla küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerin-
den oluşan halı ve hazır giyim-konfeksiyon üreticilerinin top-
lam ihracat rakamı maden ihracatımızın neredeyse “5 (beş)” 
katıdır.

Sahipsiz sahiplerin, yani madencilik faaliyetlerinin ayrılmaz 
üçlüsünün istihdam sorunu tüm paydaşlar tarafından bilinen 
bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 168. Madde-
si kapsamında, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
tabii kaynakların en verimli şekilde kullanılması, her vatanda-
şımızın asli görevidir. Burada yerbilimcilere ayrı bir sorumluluk 
düşmekte, bu sorumluluk ve meslek bilinciyle milli serveti sa-
hiplenme görevi de yerbilimci mühendislerin ayrı bir yükümlü-
lüğü olmaktadır. İşte bu noktada ortaya çıkan sorumluluk bilin-
ci, sektörel gerçeklerle uyum sağlamakta güçlük çekmekte ve 
uygulamada kendine alan yaratmakta sorunlarla karşılaşmak-
tadır. Madencilik sektörüyle ilgili bir analiz yapmak, elbette ki 
sorunlar, sebepler ve sonuçlar bağlamında birçok veriyi ortaya 
koymaya yardımcı olabilecektir. Ancak bu yazıda böylesi kap-
samlı bir çalışma yerine, Türkiye’de işgücünden sorumlu dev-
let kuruluşumuz olan İŞKUR tarafından yapılan bir araştırmanın 
sonuçlarını içeren bir raporda yer alan bazı verilere değinmek 
oldukça ilginç olacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan “2019 Yılı 
İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu (İPA, 2019)” in-
celendiğinde, “madencilik ve taş ocakçılığı” sektörüne ilişkin 
olarak dikkat çekici işgücü verilerine rastlanmaktadır. Yapılan 
araştırmalar kapsamında yer alan, sektörde faaliyet gösteren 
2 ve üzerinde çalışanın bulunduğu 3.966 işyerinde, toplam 
çalışan sayısının 120.236 kişi olduğu belirlenmiştir. İşyerleri-
nin önemli bir kısmı (1.116 işyeri) ise 20 kişinin üzerinde ça-
lışanın bulunduğu işletmelerdir. Toplam çalışan sayısı olan 
120.236 kişinin sadece 7.902’sinin kadın olduğu görülmek-
tedir. Kadınların madencilik sektöründeki işgücü oranının 
neden bu denli düşük olduğuna çeşitli sebepler üretmek, 
günümüz koşullarında son derece anlamsızdır. Konuya yer-
bilimci mühendisler açısından bakıldığında, sektörde faaliyet 
gösteren kadın mühendislerin son derece başarılı görevler 
yürüttüğü görülmekte ancak hep birlikte tüm mühendisler 
“sahipsiz sahipler” olarak hayata tutunmaya çalışmaktadır. 
İstihdam açısından bir kıyaslama yapıldığında, madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörünün çalışan oranının tüm sektörler içeri-
sinde %0,9 gibi son derece düşük bir seviyede kaldığı görül-
mektedir. 
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Yukarıda ihracat rakamlarından söz edilmiş, “maden ihra-
catının” belki de çoğumuzun dikkatini çekmeyen “halı” ve 
“hazır giyim-konfeksiyon” ihracatı rakamları karşısındaki 
durumuna değinilmişti. İhracat rakamındaki durumun se-
beplerini açıklamak için kullanılabilecek çok sayıda ens-
trüman bulmak mümkün olmakla birlikte, ihracat yapan iş 
yeri oranının da oldukça fikir verebileceği anlaşılmaktadır. 
Ülkemizde ihracat yapan madencilik ve taş ocakçılığı sektör 
temsilcilerinin oranı toplamda %24,8’dir. Sektörün 4’te 1’ine 
karşılık gelen bu rakam madencilik ve taş ocakçılığı gibi dev 
bir sektör için oldukça düşüktür. İPA-2019 Raporu’nda tüm 
sektörler içerisinde bir sıralama yapıldığında madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörünün ön sırada olduğu belirtilmekle 
birlikte; Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre (30 Ka-
sım 2020, son 12 aylık dönem; TİM, 2020), maden ihracatı 
miktarının diğer sektörlerin çok çok altında gerçekleşiyor 
olması da ayrıca sorgulanması gereken bir husustur. Ürün 
çeşitliliğindeki bolluk ve kamu kuruluşlarının da ihracatçı ol-
duğu düşünüldüğünde, 2023 yılı maden ihracatı hedefi de 
dikkate alınırsa, bu oranın çok daha yüksek olması gerektiği 
son derece açıktır.

İPA-2019 Raporu’nda yer alan bir diğer bilgi ise sektördeki 
açık iş pozisyonuna ilişkin veridir. Açık iş sayısı 3.387 olarak 
belirtilirken, bunların hangi meslek gruplarına ait olduğuna 
dair bir bilgi mevcut değildir. Burada açık iş arama kanalı ola-
rak %82,2 oranla İŞKUR’un tercih edilmesi, eleman temininin 
de %60,8 oranında İŞKUR aracılığıyla yapılması önemli bir 
gelişmedir. 

Sahipsiz sahiplerin sektördeki durumuna ve geleceğine do-
kunduran veriler de oldukça ilgi çekicidir. Madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründe Ar-Ge yapan işyeri oranının toplamda 
%14,9, gelecek 1 yıl içerisinde yatırım yapmayı planlayan 
işyeri oranının ise %15,9 olduğu belirtilmektedir. Oysa Ar-
Ge faaliyetleri, yeni teknolojileri geliştirmeyi ve mevcut tek-
nolojileri güçlendirmeyi amaçlayan, verimliliği artırmayı ve 
üretim maliyetlerini azaltmayı hedefleyen çalışmalardır. Bu 
kapsamda Ar-Ge projeleri, elde edilen bilgi ve becerilere de 
ayrı bir ticari değer kazandırmayı başaran, çevreyle uyumlu 
faaliyetin çözüm yollarını bulan ve ihtiyaç duyularak temini 
yoluna gidilecek teknolojilerin kendi varlıklarına uyumunu 
sağlayan çok önemli mühendislik uygulamalarını içermek-
tedir. İşte bu yüzdendir ki Ar-Ge yatırımlarına önem veren 
ülkeler ve kuruluşlar her zaman birkaç adım öndedir. Bize 
gelince! Ar-Ge yatırımlarına yeterince önem veremediği 
görülen bir sektör ve burada yer bulamayan binlerce teknik 
eleman! 

İPA-2019 araştırmasında yer alan “işverenlerin istihdam bek-
lentilerine” bakıldığında, “fikrim yok” diyenlerin oranının 
%52,3 gibi oldukça yüksek bir değerde olması oldukça düşün-
dürücüdür. İşverenlerin yarıdan fazlasının “fikrinin olmaması” 
sektörün geleceği açısından da olumsuz bir projeksiyonun 
göstergesi olarak kabul edilmek durumundadır. Gelecek pro-

jeksiyonunun en önemli aşaması planlama ve projelendirme-
dir. İstihdam beklentisine ilişkin olarak fikir sahibi olmamak 
demek, plan-proje faaliyetinin yani geleceğe yönelik bir bek-
lentinin de olmaması anlamını taşımaktadır. Bu şekilde düşü-
nüldüğünde, bir işletmenin geleceğini planlayacak, projelen-
direcek ve bunları hayata geçirecek mühendislik hizmetlerine 
de haliyle ihtiyaç kalmamaktadır. Oysa ihtiyacın çok büyük 
boyutta olduğu bir gerçektir.

Sektörün açık olan pozisyonlar için ilk sıradaki beklentisi 
“fiziksel ve bedensel yeterlilik” olarak ifade edilmekte, “ana-
litik düşünce” 6’ncı sırada yer bulurken, “yenilikçi düşünce 
yeteneği” ise sondan bir önce yani 9’uncu sırada yer almak-
tadır. Türkiye’nin yer altı zenginliklerinin geleceği, analitik 
düşünen, yenilikçi ve rasyonel beyinlerle tasarlanabilir. Mü-
hendisliğin temel anlayışı olan bu kavramlar, kendilerine ön 
sıralarda yer bulduğu sürece, kalkınma ve gelişme sürdürü-
lebilir bir boyut kazanacaktır. Araştırma kapsamında belirle-
nen ve burada sözü edilen “beklenti” sıralaması, ülkenin de-
ğerlerine sahip çıkan, bilimsel ve teknik misyonu üstlenen 
“sahiplerin” yani yerbilimci mühendislerin beklentileriyle ne 
derece örtüşür? 

Ne derece örtüştüğünü okuyucuların değerlendirmesine bı-
rakarak, raporda yer alan iyi bir haberle yazıyı sonlandırmanın 
uygun olacağı düşüncesindeyim. İPA-2019 Raporu’nun “Gele-
cek 10 Yılda Öne Çıkacağı Düşünülen Meslekler” başlığı altında 
11 ayrı meslek dalı yer alıyor. Bilin bakalım! Geleceğin meslek-
leri içerisinde kimler var? Raporda yer alan ifadeyle, yanlış oku-
madınız “Jeoloji Uzmanı” ve “Maden Mühendisi” geleceğin 11 
mesleği içerisinde yer alıyor. Jeofizik mühendisleri alınmasın, 
onların da raporda ismen anılmasa bile fiilen burada yer alaca-
ğı ümidini taşıyoruz.

Gelin! Haymana platosunun şirin köylerini aydınlatsın mühen-
disler.

Gelin! Yer altı kaynaklarını gün yüzüne çıkarsın; çevreyle uyu-
mun, verimliliğin ve sürdürülebilirliğin yolunu açsın, yerbi-
limlerinin parlayan yıldızları: Jeoloji, jeofizik ve maden mü-
hendisleri…
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Kıdemli Jeoloji Veritabanı Uzmanı

TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Sisifos’a Karşı
“Albert Camus’un Sisifos Söyleni 
kitabında bahsettiği Sisifos ka-
rakteri, Tanrıların, hep yeniden 
aşağıya yuvarlanacak olan taşı te-

peye çıkarmakla cezalandırılmıştır. Sisifos, cezasını bilinçli olarak 
kabullenmiş, tekrar yuvarlanacağını bildiği halde taşı bütün gü-
cüyle her gün taşımıştır. Camus saçma kavramını işte bu noktada 
tanımlar: boşuna olduğunu bildiği halde direnen insan.

İşte biz bu noktada var olan paradigmanın değişmesi için ka-
dınlar olarak Sisifos’un kararlılığının boşuna olmadığını düşü-
nüyoruz.”

Size de iş görüşmelerinizde; deneyim ve yeterliliklerinizden 
önce kişisel sorular soruldu mu? Örneğin: “evlendiğin zaman 
çalışmama gibi bir düşüncen var mı?, ilerde çocuğun olursa ne 
yapacaksın?, doğum yaptıktan sonra ücretsiz izin hakkını kulla-
nacak mısın?, seni araziye yollayabilir miyiz?” vb. Diğer taraftan 
bazı iş görüşmelerinde kadın olduğunuz için arazi koşullarının 
uygun olmadığı vurgulanıp veya vurgulanmayıp işe alınma-
manın söz konusu olduğunu biliyoruz.

Bu tarz sorunlarımızı öne çıkarma fırsatı verdiği için Madencilik 
Türkiye dergisine teşekkür ederim. Bu yazımda, deneyimleri-
mi, kişisel gözlemlerimi, ofis ve saha alanında kadın olarak kar-
şılaştığım sorunları paylaşmak ve sektörümüze küçük de olsa 
katkı sunmayı amaçlıyorum.

Öncelikle size biraz kendimden bahsedeyim. Liseden sonra 
amacım ODTÜ’ye girmekti, birinci önceliğim okul olup, bö-
lüm değildi. Bu nedenle Jeoloji Mühendisliği tercihimin çok 

da bilinçli olduğunu söyleyemem. Fakat bölümde okumaya 
başladıktan sonra bölümün isteklerime ve karakterime uygun 
olduğunu anladım. 

Üniversitede okurken birçok farklı alan ve işte staj yapma im-
kânı buldum. Madencilik alanında yaptığım bir staj sırasında 
o zamanki yöneticim olan Oya Yılmaz Hanım sayesinde bu 
alanda ilerlemeye karar verdim. Üniversiteden mezun olduk-
tan sonra jeoloji veritabanı ve CBS üzerinde yoğunlaştım. 
Doğal olarak bu yoğunlaşma geleceğimi de şekillendirmeye 
başladı. 

Bütün bu iş tecrübem dahilinde, hep daha fazla ne katabilirim 
diye çalıştım. Arama bölümünde veritabanı, CBS ile başlayan 
süreçte, bizleri destekleyen firmalar sayesinde 4 yıl süreyle 
maden deneyimini de katarak ilerledim. Verilerin merkezinde 
bulunan kişi olarak, birçok uzman ile birlikte farklı konularda 
yapılan çalışmalara katılarak, yeni bilgiler ve deneyimler ka-
zandım. Kendimi hiçbir zaman mekân ya da kişilerle sınırlan-
dırmadım. 

Bilindiği üzere Jeoloji Mühendisliği birbirinden farklı alanlarda 
çalışma imkânı sunmaktadır: petrol, maden, jeoteknik, hidroje-
oloji, jeofizik, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) vs. Görüldüğü gibi 
Jeoloji Mühendisliği, eğitimini alan bir kişiye isteklerine uygun 
olan bu geniş kapsamlı alanlardan birisini seçerek ilerleme 
olanağını vermektedir. Şu anda çalışmakta olduğum ve uz-
manlaştığım madencilik veritabanı sistemi yukarıda saydığım 
jeolojinin tüm yönlerini kapsamaktadır. 

Şimdi size biraz veritabanından bahsetmek istiyorum. Veri-
tabanı, bir araziden toplanan verilerin sistemde takibine ek 
olarak jeolojinin ve teknolojinin tüm yönleri ile ilgilenir. Jeoloji 
olarak, jeokimyası, jeofiziği, yapısalı, veri kalitesi ve güvencesi, 
analizler ve sonuçların değerlendirilmesi, laboratuvar çalışma-
ları, denetlemeler vb. işlere yoğunlaşırken, teknoloji olarak, 
‘Smart Mining (Akıllı Madencilik)’ olarak adlandırdığımız, robo-
tik makinalara, yapay zekâlara, IoT (Nesnelerin İnterneti)’lere 
yoğunlaşmaktadır. Madencilikte gerçekleştirilen veri analitiği, 
mobil uygulamalar, otomasyon, bunların hızlı ve güvenilir bir 
şekilde uygulanmasını sağlayıp verimliliğin artırımlarını üst 
düzeye taşıyarak gelişime katkıda bulunmak da diğer bir ko-
nusudur.

Biraz da yazının en başında bahsetmiş olduğumuz ‘meslekte 
kadın olmanın zorlukları’na dönelim. Öncelikle, kadınların sa-
hadan uzak tutulması, o dönemdeki arazi ve çalışma koşulları 
nedeni ile bir anlamda zorunluydu. Sahada yapılacak ve katkı 
sunulacak çok iş olmasına rağmen, cinsiyetimizden dolayı bu-
radan koparıldık. Bulunduğum alan itibarı ile işin yarısı saha ise 
yarısı ofisti ve biz bu koşullarda işin yarısını oluşturulan saha-
dan tamamen uzak bırakıldık.

Esin ŞişmanEsin Şişman
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Hâlbuki kadın bakış açısı ile sahada olmamız, sahanın bize da-
yattığı problemlere karşı farklı ve yaratıcı çözüm yolları bulma-
yı da beraberinde getirecekti ve buna tüm kalbimle her zaman 
inandım. Günümüzde artık bu önyargılar aşılmaya başlansa da 
daha alınacak çok yol olduğu konusunda herkes hemfikir.

Ofiste olmamıza ve karşı cinsle aynı işi yapmamıza rağmen eşit 
işe eşit ücret noktasında da ciddi sıkıntılar olduğu herkesin bil-
diği fakat kimsenin dillendirmediği bir gerçektir. Böylece yuka-
rıda bahsettiğim sahada olamayışımızın karşılığı fırsat eşitsizli-
ğinin üzerine ücret eşitsizliğinin eklenmesi oldu.

Sektörümüzdeki kadınların özellikle yönetim kademelerinde 
kendilerine yer bulamamaları da diğer bir sorun olarak karşı-
mızda durmaktadır. Özellikle işini çok seven yetenekli ve hem 
ofiste hem sahada önemli başarılara imza atan kadınların hak 

ettiği pozisyonlarda olmadığını görmek 
daha çok yol almamız gerektiğinin önemli 
bir verisi sayılabilir.

Şimdi 17 yıllık iş yaşamımdan geriye doğ-
ru baktığımda sektörümüzdeki bu cinsiyet 
probleminin giderek azaldığını görmekle 
birlikte kendimizi ifade edebileceğimiz plat-
formları da yine kendi gücümüzle yaratma-
mız gerektiğini düşünüyorum. Bu yaratma 
sürecinde erkeklerin de sürece katılmasının 
yollarının bulunması hayati öneme sahiptir. 
Zira sektörümüzdeki erkeklerin yapabildiği 
her işi bizim de yapabileceğimizi görmeleri, 
farklı bakış ve çözüm önerileri getirmemizle 
birlikte onların da bizim yanımızda durmala-
rını sağlayacaktır. 

Kadınlar olarak sektörde öne çıkmamız ve 
kendimizi kanıtlamamız için belirli yeterlilik ve formasyonlara 
sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan en önem-
lileri iyi bir teknik bilgiye sahip olmanın yanı sıra yabancı dil bil-
mektir. Böylece, her zaman işimizle ilgili güncel, teknik ve diğer 
gelişmeleri yakından takip edebiliriz. Diğer taraftan jeoloji gibi 
çok geniş kapsamlı ve her türlü araştırmaların sürdürüldüğü ve 
bir bilinmezi bilinir hale getirmek üzere yapılan çalışmaların 
tek yolu okumaktır. Bugün maalesef sadece kadınlarda değil 
çalışan diğer meslektaşlarımda da gördüğüm en büyük eksik-
lik günceli yakalayamamaktır. 

Toparlamak gerekirse, kadın meslektaşlarıma önerim çalışmak-
tan mutluluk duyacakları bir konuyu seçip bu konuda uzman-
laşmalarıdır. Hayallerimizin kısıtlanmasına izin vermeyelim ve 
ne alanda profesyonelleşmek istiyorsanız, okuyun, öğrenin, 
onun üstüne gidin. Sisifos bizim için bir karamsarlık değil, ha-
yallerimizi gerçekleştirmek için esin kaynağımız olmalıdır.
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Dünyanın Gerçekleri ve 
Uzayın Madenciliği

Yıllar önce lisansüstü öğrenimim için 
gittiğim Arizona, lisansüstü progra-
mı ülkedeki nispeten büyük prog-

ramlardan biriydi. Akademisyenlerinin yanı sıra öğrencilerinin 
de farklı arka planlara sahip olduğunu ofis arkadaşlarımla ta-
nıştığımda ilk elden anlamıştım. Mesela masamın hemen ya-
nında uzay bilimlerinde lisans öğrenimini tamamlamış ancak 
doktorasını madencilik üzerine yapan bir Hindistanlı arkadaş 
vardı. Çalışma konusunu sorduğumda ise ‘Uzay Madenciliği’ 
demişti. İlk etapta biraz şaşırsam da nezaketen anlama amaç-
lı bir kaç soru sorduğumu hatırlıyorum. İnsan neden uzayda 
maden arar veya üretmek ister ki! Çevreyi korumak için? Yer-
yüzünde azalmakta olan ve muhtemelen belki bir gün bitecek 
olan metal ve minerallerin insanlığa kazandırılması için? İnsan-
lığın dünyada sahip olmadığı ve bilmediği yeni element veya 
metalleri kullanmak için? Bunlar gibi sorular çok fazla olsa da 
kafamda tam olarak oturmayan birşeyler kalmıştı sanki.

Aradan geçen yıllar, endüstri ile olan ilişkilerim, sektördeki 
firmaların mevcut problemlerini gözlemleme ve analiz etme; 
bu problemleri çözümlemeye yönelik projelerimiz sonrasında 
geçen süre nihayetinde aslında bu kafamda oturmayanın tam 
olarak ne olduğuna dair daha somut gerekçeleri anlamamı 
sağladı. Aslında böyle bir girişim teknik olarak mümkün olsa 
da bugün ve yakın bir gelecekte ekonomik olarak pek müm-
kün değildi. Sonuçta böyle bir girişim karlılık amacıyla yapıl-
ması gerekecekse, üretim ve nakliye maliyetlerinin dünyada 

üretilen aynı metal veya mineralden daha ucuz olmalıydı. Bu 
durumda zaten seçenekler oldukça azalacak demekti; çünkü 
bugün için dünyada değerli metaller dışında çok da pahalı 
olan metaller bulunmamakta. Kaldı ki dünyada üretim yapan 
işletmeler kadar, fiyat eğrisi sebebiyle üretim yapamayan bir 
sürü işletme var. Fiyatların önümüzdeki dönemde artacağını 
varsayacak olsak bile bu defa bu firmalarla veya işletmelerle de 
rekabet edilmesi gerekecektir. 

Uzay madenciliği aslında farklı bir gezegenden değil de, dün-
yaya yakın mesafedeki asteroid gibi uzayda bulunan göktaş-
larından yapılmak üzere düşünülüyor. Bu amaçla Japon Uzay 
Ajansı (JAXA) 2003 yılında Hayabusa isimli robotik uzay aracını 
dünyaya yakın bir asteroid olan 25143 Itokawa’yı incelemek 
ve numune almak için göndermiş ve araç renk, topoğrafya, 
yoğunluk gibi farklı fiziksel özelliklerine yönelik aldığı örnek-
leme ile 2010 yılında dünyaya geri dönmüştür. Alınan örnek-
lerin incelenmesi sonucu dünyada bulunmayan elementler, 
piroksen, olivin, demir ve plajyoklaslara rastlanmıştır. Yine 
aynı uzay ajansı bu misyonun devamı olarak 2014 yılında ise 
Hayabusa2 isimli uzay görevi için 162173 Ryugu isimli dünya-
ya 10 milyon km uzaklıktaki asteroide gönderdiği araç 2020 
yılının son ayında toplamda 5 milyardan fazla kilometre ya-
parak dünyaya geri dönmüştür. Bu örnek halen incelenmekte 
ve karbon yoğunluklu bir sonuç beklenmektedir. 2016 yıl-
nda NASA tarafından ise OSIRIS-REx misyonuyla 335 milyon 
kilometre uzaklıktaki 101955 Bennu asteroidine örnek alma 
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amacıyla gönderilmiştir. Bu aracın ise tahminen 2023 yılında 
dönmesi beklenmektedir. Bunlar dışında geçmişte Avrupa 
Birliği’nin Rosetta (2014), Çin’in Chang’e 2 (2012) gibi diğer 
misyonları da farklı asteroidlere gönderilmişlerdir. Ancak bu-
rada dikkat edilmesi gereken nokta en iyi ihtimalle bir kaç yüz 
gramlık bir numune almak için gönderilen bu araçların mis-
yonlarının her birinin yüzlerce milyon ile milyar dolarlık mali-
yetlere sahip olmasıdır. 

Aslında uzay girişimcilerine son yıllarda hiç olmadığı kadar çok 
melek yatırımcı fonları akmaktadır. Örneğiin 2019 yılının ilk 
çeyreğinde 1,5 milyar ABD dolarından fazla bir miktarın uzay 
firmalarına gittiği tahmin ediliyor. Bu sayede uzay madenciliği 
alanında özel sektör tarafında da bazı girişimler yapılmakta-
dır. Örneğin ABD’de 2012 yılında Chris Lewicki ve Peter Dia-
mandis isimli biri eski NASA çalışanı diğeri ise uzay biliminde 
tanınır olan iki girişimci ve uzay mühendisi Eric Anderson, 
asteroid madenciliği amacıyla kurdukları start-up firmasına 
4 yılda yaklaşık 50 milyon ABD doları kadar destek buldular. 
Bu bütçenin aslında önemli bir kısmı Google’un kurucuların-
dan Eric Schmidt, ünlü yönetmen James Cameron tarafından 
sağlanmaktaydı. Ancak bu girişim 2018 yılının başlarında bir 
sonraki hedeflenen yatırım desteğini  bulamadığından bir blok 
zincir firmasına satıldı. Yine benzer şekilde 2013 yılında Deep 
Space Industries adıyla ortaya çıkan uzay teknolojisi firması 3,5 
milyon ABD doları gibi çok daha az bir bütçe bulabildi. Ancak 
bu firma da çok uzun süreli olamadı ve 2019 yılının başlarında 
başka firmaya satılmak zorunda kaldı. Bu firmaların yöneticileri 
daha sonraki açıklamalarında çoğunlukla melek yatırımcıların  
süre olarak çok hızlı bir sürede başarı beklediğini ifade etmiş 
olsalar da, neticede başarısız oldular ve  bu girişimler de bir 
sonuç vermedi. 

Yaygın bir biçimde farklı asteroid büyüklükleri ve bu asteroid-
lerin (tahmini) kütleleri ve içerdikleri metaller üzerinden bu-
günkü LME değerini hesaplama gibi bir yaklaşım var. Ancak 

burada unutulan noktalardan biri şu; bir arz talep dengesinde 
bir tarafın çok artması diğer tarafı çok düşürecektir. Örneğin 
sözüm ona altın veya platin çok yaygın bulunan metaller ol-
saydı, ons (31,1 gr) cinsinden değilde ton cinsinden ölçülürdü. 
Bugün dünyadaki bütün altın miktarını 2 tane olimpik havu-
za sığdırabileceğimizi düşünürsek, bu miktarın çok bol olma-
sı fiyatların hızla düşmesine sebep olacaktır. Bunun yanısıra 
endüstriyel kullanımı yüksek olan metaller için de durum çok 
farklı değil. Fiyatların aşırı ucuzlaması bir tarafa, bugün için 
dünya platin, kobalt, nikel veya demir ihtiyacı hemen hemen 
bellidir. Artan bir trend olsa dahi bir üründen çok fazla olması 
ona talep geleceği anlamına da gelmeyecektir. Bunun aslında 
en güzel örneklerinden biri dünya rezervlerinin %70’ine yakın 
sahip olduğumuz bor türevleri gösterilebilir. Neticede dünya-
da bu mineralin bir piyasası vardır ve en iyi ihtimalle o piyasa-
dan aldığınız payı arttırmayı hedeflersiniz; yoksa tüm rezervi-
nizi 2 sene de üretmiş olsanız bile bunun alıcısı veya tüketicisi 
olmayacaktır.

İşin diğer büyük handikapları arasında kanıtlanmış bir re-
zervin olmaması, uzaydaki şartlar sebebiyle bildiğimiz fi-
zik ve mühendislik kurallarının geçersiz olacağı, proses ve 
zenginleştirme için tesis kurulumunun alt yapısı, nakliye ve 
lojistik maliyetlerinin yüksekliği, tamamen insansız üretim 
yapabilmek için yeterli alt yapıya sahip olunmaması gibi di-
ğer başlıkları bu yazıda pek değinmemiş olsak bile bu tür bir 
maceranın bugün ve önümüzdeki yakın bir gelecekte pek 
mümkün olmadığını söylemek mümkün. Bu tür girişimlerin 
gerçekten insanların ve sektörün gündemine girebilmesi için 
maden sektörünün bugünkü konumunu ve geleceğinin daha 
iyi anlaşılması gerekiyor. Halen dünyada bile tam otonom bir 
maden işletmesi yokken ve eldeki mevcut rezervleri bile bir 
kısmını maliyet sebebiyle üretemiyorken milyonlarca kilo-
metre ötedeki bir asteroidden üretim yapıp ekonomik olarak 
dünyaya kazandırmak en azından yakın gelecekte pek eko-
nomik olmayacaktır.
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Maden Yasasına Değişiklikler 
Getiren 7257 Sayılı Yasa

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Elektrik Piyasası Yasası ile Bazı 
Yasalarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 7257 sayılı Yasa, 25.11.2020 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, 
02.12.2020 gün 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

7257 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Maden Yasası’nın; 13., 24., Ek-1 
ve Ek-15’inci maddelerine değişiklikler getirilmiştir.

7257 sayılı Yasa’nın genel gerekçesinde; 3213 sayılı Maden 
Yasası’nda yapılan değişiklikler ile ruhsat temdit başvuruların-
da idareden kaynaklanan değerlendirme süresinde gecikme 
halinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesine imkan 
sağlanması, maden işletmecisinden 6183 sayılı Yasa’nın 22/A 
bendi kapsamında 18 ayrı konuda talep edilen borcu yoktur 
belgesinin maden arama ve işletme ruhsatlarının verilme-
si, birleştirilmesi, süresinin uzatılması, devir ve intikalleri ile 
çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında 
aranmaması yönünde düzenleme yapılarak madencilik sek-
törünün muhatap olduğu bürokratik süreçlerin azaltılması 
amaçlanmaktadır, denilmiştir. Genel gerekçede böyle denilse 
de 22/A belgesi yine zorunlu olarak istenmekte sadece zaman 
açısından bir iyileştirme yapılmakta ve bu iyileştirme de yüklü 
bir idari para cezası ile kapatılmaktadır. 

I-13’üncü madde değişikliklerine bakıldığında, maddenin bi-
rinci fıkrası beşinci cümlesinde; “Ruhsat bedelinin her yıl Ocak 
ayının sonuna kadar tamamının yatırılmaması halinde yatırıl-

mayan kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl Haziran ayı-
nın son gününe kadar yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat 
iptal edilir.” cümlesi, 

“Ruhsat bedelinin tamamının Ocak ayının sonuna kadar yatı-
rılmaması halinde yatırılmayan kısmın o yıl Haziran ayının son 
gününe kadar 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre 
hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat be-
deli olarak yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir.” 
şekline getirilmiştir.

Ruhsat bedelinin Ocak ayı son gününe kadar tamamının ya da 
bir kısmının yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın iki katı 
ruhsat bedelinin Haziran ayı son gününe kadar yatırılması ge-
rekmekte aksi takdirde ruhsat iptali gerçekleşmekteydi. Geti-
rilen değişiklik ile ruhsat bedelinin Ocak ayının sonuna kadar 
tamamının ya da bir kısmının yatırılmaması halinde yatırılma-
yan kısmın o yıl Haziran ayının sonuna kadar gecikme zammı 
alınarak yatırılması aksi takdirde ruhsatın iptali öngörülmekte-
dir. Kısaca iki kat ruhsat bedeli yerine gecikme zammı getiril-
miştir. Maden Yasası’ndan teminat ve harç çıkarılarak bunların 
yerini ruhsat bedeli almıştır. Maden ruhsatlarında yıllık harçlar 
artırılarak ya da Devlet hakkı oranlarında değişiklik yapılarak 
aynı amaca ulaşılabilirdi. Şimdi idarede çalışan biri Ocak ayında 
yatırılan ruhsat bedelinin tam yatırılıp yatırılmadığına bakacak, 
eksik yatmışsa gecikme zammı uygulamasına geçecektir. Ma-
denlerin kontrol ve denetimi ile ilgilenen idarenin böyle işlem-
lerle uğraşması kanımca sadece bürokrasi ve iş yükünü artırır. 
Ve idareyi asli işini yapmaktan alıkoyar. 
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3213 sayılı Yasa’nın 10’uncu maddesi 4. fıkrasında; beyanlarda-
ki hata ve noksanlıkların idarenin tespiti ve sorumluların uya-
rılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilebileceği, bu sü-
rede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari 
para cezası uygulanacağı ve beyanlardaki hata ve noksanlıklar 
düzeltilinceye kadar maden üretim faaliyetleri durdurulacağı, 
kural altına alınmıştır. Ruhsat sahibi Ocak ayı sonuna kadar 
ruhsat bedelini yatırdığını idareye beyan etmektedir. Ruhsat 
bedeli beyanında bir eksiklik varsa, Yasanın 10’uncu maddesi 
mi yoksa 13’üncü maddesi mi uygulanacaktır? Bu belli değildir. 

Maddenin birinci fıkrasının son cümlesi de “Faaliyet sonrası sa-
hanın çevre ile uyumlu hale getirilerek 7’nci madde kapsamın-
daki mülkiyet izni sahiplerinden sahanın kabul edilerek teslim 
alındığına dair belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi şartı 
ile bu Kanun kapsamında ruhsata ilişkin geçmiş borcun bulun-
maması halinde çevre ile uyum bedeli iade edilir.”, şekline geti-
rilmiştir. Faaliyet sonrası için 6183 sayılı Yasa’nın 22/A maddesi 
kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı 
istenmemekte ancak maden ruhsatına ilişkin geçmiş borcun 
olup olmadığı aranmaktadır.   

13’üncü maddenin 4. fıkrası birinci cümlesi; “I. Grup (a) bendi 
maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerde ruhsat birleş-
tirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, rödo-
vans ve devir talepleri, 16’ncı maddenin onbirinci fıkrası gere-
ğince yapılan talepler (İşletmenin zaruri neticesi çıkarılan diğer 
madenler), işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme 
ruhsat taban bedelinin Genel Müdürlük bütçesine gelir kayde-
dilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına 
yatırılması halinde müracaat edilir.” 

Aynı fıkranın ikinci cümlesi de; “I. Grup (a) bendi madenlerde 
ise işletme ruhsat taban bedelinin büyükşehir belediyesi olan 
illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer illerde 
ise il özel idaresi hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırıldığına 
dair belge ile müracaat edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan, “...6183 sayılı Ka-
nun’un 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmaması” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

II-24’üncü maddenin gerekçesinde; “Madde ile süresi içerisin-
de süre uzatım talebinde bulunulmuş olmak kaydı ile süre uza-
tım talebi değerlendirmesi tamamlanmayan ruhsat sahaların-
da on iki ayı geçmemek üzere Bakan onayı ile maden işletme 
faaliyetine izin verilmesine imkân tanınarak aktif ticari hayatı 
devam eden ruhsat sahiplerinin ve dolayısı ile ülke ekonomi-
sinin üretimden kaynaklı kayıplarının önüne geçilmesi amaç-
lanmaktadır.

Madencilik sektörünün gelişmesi, üretim ve istihdamın artırıl-
ması ile sektörün gayrisafi milli hasıla içerisindeki payının yük-
seltilmesi amacıyla bazı kanunlarda Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi 

geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu-
nun kaldırılması öngörülmekte ancak bunun yanında madde ile 
maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, 
sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum be-
deli iadelerine ilişkin müracaatlarda borç durumunu gösterir 
belge aranılması zorunluluğunu korumaktadır.” denilmiştir.  

Madde gerekçesinden sonra değişikliklere geldiğimizde, İşlet-
me ruhsatı ve madenin işletilmesi ile ilgili 24’üncü maddenin 
birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “, 6183 sayılı Kanunun 22/A 
maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması 
şartıyla” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

Ruhsat süreleri uzatım istemlerinde de ruhsat süresinin bitiş 
tarihinden en geç altı ay öncesi de on iki aya çıkarılmıştır.

Maddeye eklenen 13. fıkrada; “Bu yükümlülüğe uymayan ruh-
sat sahiplerine 100.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve 
ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar 
da belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahip-
lerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süresi sonunda iptal 
edilerek ilgili saha ihalelik saha konumuna getirilerek ihale 
yolu ile ruhsatlandırılır.”

14. fıkra; “Bu madde ile 13’üncü madde kapsamında maden 
arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, süre-
lerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bede-
li iadelerine ilişkin müracaatlarda 6183 sayılı Kanunun 22/A 
maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
şartı aranır.” denilmiştir.

24’üncü madde ile ilgili değerlendirme yapıldığında; Yasanın 
24’üncü maddesine eklenen 14’üncü fıkra ile; 6183 sayılı Ka-
nunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bu-
lunmaması şartı; Arama ve işletme ruhsatı verilmesinde, ruhsat 
birleştirmelerinde, ruhsat temditlerinde, devir ve intikallerde 
ve çevreyle uyum bedeli iadelerinde aranmaktadır. 

Örneğin bir işletme ruhsatı temdidinde, ruhsat bitim tarihin-
den on iki ay önce temdit projesi verilerek ruhsat süresi uza-
tılması istenecek, projenin idareye sunulmasında 22/A belgesi 
şartı olmasına rağmen bu belge sunulmaz ise 100.000 TL idari 
para cezası uygulanacak ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en 
geç altı ay öncesine kadar 22/A belgesi alınmaz ise temdit is-
temi kabul edilmeyerek ruhsat, süresi sonunda iptal edilecek-
tir. Bakıldığında 22/A belgesi Maden Yasasından çıkarılmamış 
sadece idari para cezası ile birlikte yine ruhsat iptali sonucunu 
doğuran bir belge olarak varlığını sürdürmüştür.

Ruhsatların üzerinde süre sonunu gösteren tarih bulunmakta-
dır. 7257 sayılı Yasa ile temdit projesi verilmesinin son tarihi-
nin ruhsat süresi bitim tarihinden on iki ay önce olduğu kurala 
bağlanmıştır. Yanılgıya meydan vermemek açısından ruhsat 
temdit projesi verilmesi son tarihinin de ruhsat üzerinde yer 
alması uygun olacaktır.
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III-Ek Madde 1’in üçüncü 
fıkrası sekizinci cümlesin-
den sonra eklenen cümle 
de “Bu ruhsat sahalarında, 
devralanın kurulu işletme 
kapasitesi veya şerh edi-
len sözleşmedeki kapasi-
teyi aşmayacağı yönünde 
vereceği taahhüde istina-
den, ilgili alan için tanı-
nan tüm muafiyetler ve 
bu Kanunun 7’nci mad-
desine istinaden alınmış 
bütün izinler devredilen 

ruhsatlarda da aynen korunur.” denilmiştir. Bu madde, Türkiye 
Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmelerinin uhdelerinde 
bulunan ruhsatları ihale etmeye, rödovansa vermeye olanak 
sağlamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat sahalarını 
bölerek rödovansa vermeye ve sözleşmeleri süresinde bölünen 
bu kısımları da sözleşme yaptığı kişiye devredebileceğini dü-
zenlemektedir. İlave cümle ile sözleşme sahiplerine muafiyet 
ve izinler konusunda iyileştirmeler getirilmektedir.

IV-Ek Madde 15’in gerekçesinde; İşletme izin alanı dışında-
ki yürütülen faaliyetlere ilişkin hususların Kanunun 10’uncu 
maddesinde düzenlenmiş olması nedeniyle madde ile mevcut 
metinde yer alan “mücavirdeki sahalara” ibaresinin “ruhsat ala-
nı dışındaki mücavir sahalara tedbirsiz ve dikkatsiz faaliyetler 
sonucu meydana gelen” şeklinde netleştirilmesi ve bu suretle 
ruhsat alanı içindeki taşmalara, ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre 
cezai işlem tesis edilmemesi amaçlanmaktadır.” denilmiştir.

Ek Madde 15, maden ruhsat sahiplerinin konan kurallara aykırı 
davranmaları halinde ceza hükümleri getirmektedir. Madde 
metninde geçen “mücavirdeki sahalara” ibaresi, “işletme izni 
alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar” şeklinde 
değiştirilmiştir.

Yeni şekliyle madde; “Bu Kanun kapsamın-
da işletme izni veya Genel Müdürlükçe izin 
verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın iş-
letme izni alanı dışındaki mücavir sahalara 
yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak 
üzere, maden ocağı açılması, maden üretil-
mesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden 
sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurul-
masına sebep olan durumların düzeltilmesi 
ve/veya işletme güvenliğine yönelik faali-
yetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunul-
ması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla 
kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para 
cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, 
infazın tamamlanmasından itibaren on yıl 
boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.” 
olarak düzenlenmiştir.

a-İşletme izni ve rödovans sözleşmesi olmaksızın; Yasa’nın 
7’nci maddesinin zorunlu kıldığı izinler alınmaksızın veya Ge-
nel Müdürlükçe onaylanmamış rödovans sözleşmesi olmaksı-
zın maden ocağı açılması ve maden üretimi yapılması halinde 
kural ceza hükümlerini içermektedir.

b-İşletme izni veya onaylanmış rödovans anlaşması olup izin 
alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreden fazla taşılması; 
,işletme İzin alanı veya rödovans sözleşmesi ruhsatın ortasında 
ise mücavir sahalara taşmadan söz edilemez. Taşma izin alanı 
dışında olmakla birlikte ruhsat alanı içerisindedir. Bu durumda 
Yasanın bu maddesinin uygulama alanı madde gerekçesinde 
de belirtildiği üzere yoktur. Mücavir sahalar tanımlamasına 
ruhsat sahibinin kendi ruhsatı girmez.

c-Maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulması; üre-
tim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik durumların düzel-
tilmesi ya da işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında 
üretim faaliyetlerinde bulunulması cezayı gerektirmektedir.

3213 sayılı Maden Yasası’nın 10’uncu maddesi 8. fıkrası (d) 
bendine göre; Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan saha-
larda üretim faaliyetinde bulunulması, (h) bendinde; İşletme 
ruhsatlarında işletme izni olmadan ve/veya işletme izin alanı 
dışında maden üretilmesi veya sevk edilmesi, (ı) bendinde; 
7’nci madde kapsamındaki gerekli izinler alınmadan ve/veya 
gerekli izinlerin alınmadığı alanda maden üretilmesi veya 
sevk edilmesi, gerçek dışı ve yanıltıcı beyan kabul edilmiş 
ve 50.000 TL idari para cezası, fıkranın ikinci kez ihlalinde bir 
önceki cezanın katlanarak uygulanacağı, üç yıl içinde madde 
hükümlerinin üç kez ihlali halinde ruhsatın iptal edileceği, 
Türk Ceza Yasası’nın ilgili hükümlerinin de saklı olduğu kural 
altına alınmıştır.

Görüleceği üzere Ek Madde 15 ile Yasanın 10’uncu maddesi 
aynı fiillere ayrı cezalar içermektedir. Böylece sözü edilen iki 
madde hükümlerinin çeliştiği ve değişiklik ile bu durumun gi-
derilmediği açıktır.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

Ocak 21 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 516 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.716

Ocak 21 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

516 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.813

Ocak 21 Kısrakdere krible +20 mm 579 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ocak 21 Çan krible +30 mm 395 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2020)
Birim

Q
uandl

13.Oca.21 Altın 1854,30 -2,30 1898,00 USD/tr. oz

13.Oca.21 Gümüş 25,34 -3,87 26,36 USD/tr. oz

13.Oca.21 Platinyum 1066,00 0,66 1059,00 USD/tr. oz

13.Oca.21 Rodyum 19000,00 12,09 16950,00 USD/tr. oz

13.Oca.21 Palladyum 2283,00 -6,93 2453,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim London M

etal Exchange

13.Oca.21 Alüminyum 2025,50 2,40 1978,00 USD/ton

13.Oca.21 Bakır 7983,00 3,12 7741,50 USD/ton

13.Oca.21 Çinko 2771,00 1,74 2723,50 USD/ton

13.Oca.21 Kalay 21150,00 2,97 20540,00 USD/ton

13.Oca.21 Kurşun 1963,50 -0,43 1972,00 USD/ton

13.Oca.21 Nikel 17665,00 6,80 16540,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim

M
ineral Prices

13.Oca.21 Antimuan 5520,00 0,00 5520,00 USD/ton

13.Oca.21 Bizmut 2,70 0,00 2,70 USD/lb.

13.Oca.21 İndiyum 180,00 0,00 180,00 USD/kg

13.Oca.21 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

13.Oca.21 Kadmiyum 1,19 0,00 1,19 USD/lb.

13.Oca.21 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

13.Oca.21 Magnezyum 2396,00 0,00 2396,00 USD/MT

13.Oca.21 Manganez 2,20 0,00 2,20 USD/kg

13.Oca.21 Molibden 18761,00 0,00 18761,00 USD/MT

LM
E

13.Oca.21 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

13.Oca.21 Selenyum 14,73 0,00 14,73 USD/kg

13.Oca.21 Tantal 265,00 0,00 265,00 USD/kg

13.Oca.21 Tungsten 13490,00 0,00 13490,00 USD/MT

13.Oca.21 Uranyum 32,80 0,00 32,80 USD/lb. U
XC

13.Oca.21 Vanadyum 5,20 0,00 5,20 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Ocak 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ocak 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ocak 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ocak 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 850 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ocak 21 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.20)
Birim

M
ineral Prices

13.Oca.21 Lantanyum Metal ≥ 99% 4,10 0,00 4,10 USD/kg

13.Oca.21 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 3,40 0,00 3,40 USD/kg

13.Oca.21 Seryum Metal ≥ 99% 4,50 0,00 4,50 USD/kg

13.Oca.21 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,15 0,00 2,15 USD/kg

13.Oca.21 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 95,00 0,00 95,00 USD/kg

13.Oca.21
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
50,50 0,00 50,50 USD/kg

13.Oca.21 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 96,50 0,00 96,50 USD/kg

13.Oca.21 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 77983,00 0,00 77983,00 USD/ton

13.Oca.21 Samaryum Metal ≥ 99.9% 13,64 0,00 13,64 USD/kg

13.Oca.21 Europyum Oksit ≥ 99.5% 31,47 0,00 31,47 USD/kg

13.Oca.21 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 200,10 0,00 200,10 USD/10gr

13.Oca.21 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 27907,00 0,00 27907,00 USD/ton

13.Oca.21 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1322,00 0,00 1322,00 USD/kg

13.Oca.21 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 1039,00 0,00 1039,00 USD/kg

13.Oca.21 Disporsiyum Metal ≥ 99% 390,70 0,00 390,70 USD/kg

13.Oca.21 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 297,70 0,00 297,70 USD/kg

13.Oca.21 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 38,00 0,00 38,00 USD/gr

13.Oca.21 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 26,82 0,00 26,82 USD/kg

13.Oca.21 İtriyum Metal ≥ 99.9% 31,47 0,00 31,47 USD/kg

13.Oca.21 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 3,30 0,00 3,30 USD/kg

13.Oca.21 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3302,00 0,00 3302,00 USD/kg

13.Oca.21 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 992,20 0,00 992,20 USD/kg

13.Oca.21 Mixed Metal ≥ 99% 77,50 0,00 77,50 USD/kg

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.20)
Birim

M
ineral Prices

13.Oca.21 Lityum Metal ≥ 99% 69774,00 0,00 69774,00 USD/ton

13.Oca.21 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 9,30 0,00 9,30 USD/kg

13.Oca.21 Lityum Hidroksit 10,20 0,00 10,20 USD/kg

13.Oca.21 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 41,40 0,00 41,40 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

4.Oca.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 195-205 USD/dmt

4.Oca.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 175-185 USD/dmt

4.Oca.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 185-195 USD/dmt

4.Oca.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 165-175 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

23 - 26 Mart  6. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, uluslararasitaskongresi.com/
24 - 27 Mart  Marble İzmir Fuarı, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
24 - 28 Mayıs  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jeolojikurultayi.org/
16 -21 Temmuz  Uluslararası Kil Konferansı, İstanbul, icc.aipea.org/
13- 16 Ekim  Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojiler Fuarı - Minex 2021, 
İzmir, minex.izfas.com.tr/

2 - 3 Mart  MiningTech World, Online, miningtechw.com/ 

13 - 15 Nisan  Minex Kazakistan 2020, Nur-Sultan, 2021.minexkazakhstan.
com/ 

19 - 23 Nisan  ExpoMinChile, Online, expomin.cl/index-ing.php
20 - 22 Nisan  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
25 - 26 Mayıs  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminingan-
denergy.com/ 
1 Haziran  Mining Investment Latin America Summit, Peru, events.gfcme-
diagroup.com/mining-investment/latin-america
1 Haziran  Future of Mining EMEA, İngiltere, emea.future-of-mining.com/
emea/en/page/home
1-3 Haziran  Euro Mine Expo 2021, İsveç, euromineexpo.com/
7 - 11 Haziran  Elko Mining Expo, ABD, exploreelko.com/major_events/
elko_mining_expo/index.php
9 - 10 Haziran  Mining Tech South America, Şili, miningtechsouthamerica.
com/
16 - 17 Haziran  Astana Mining&Metallurgy Congress, Kazakistan, amm.
kz/en/
20 - 24 Haziran  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, www.miningweek.
kz
23 - 24 Haziran  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.
com/

25- 26 Kasım  Uluslararası Kırmataş Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, 
kirmatas.org.tr/
25- 26 Kasım  Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu ve Sergisi, Anta-
lya, delmepatlatma.org.tr/
Aralık  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, madenturkiyefuari.com/en/

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/
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/
4 - 7 Ekim  GEO 2020 - 14ht Middle East Geoconference and Exhibition, 
Bahreyn, geo-expo.com/ 

13 - 16 Ekim  The bauma CONEXPO AFRICA , G.Afrika, bcafrica.com/
26 - 18 Ekim  International Mining and Resources Conference & Expo 
(IMARC), Avustralya, imarcglobal.com/ 

26 -29 Ekim  China Coal & Mining Expo, Çin, chinaminingcoal.com/
3 - 5 Kasım  MiningMetals Uzbekistan, Özbekistan, iteca.uz/mining/eng/
index.php
30 Kasım  Minex Eurasia, İngiltere, 2021.minexeurasia.com/ 



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
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Uygulamadan ÜretimeUygulamadan Üretime
www.ortadogusondaj.com

 info@ortadogusondaj.com info@geosondajmakine.com

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
29. Cad. No:3 Malıköy-Sincan/Ankara

www.geosondajmakine.com


