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Krom

Madencilik Türkiye dergimizin bu sayısında dosya konumuz Krom-Ferrokrom olarak belir-
lendi. Bu vesile ile içeriğimizdeki makalelerimizin önemli bölümü, dünyanın sayılı krom üre-
ticilerinden birisi olan Yılmaden Holding yetkilileri tarafından hazırlandı. Keyifle okuyacağı-
nıza inandığımız bu içeriklerin hazırlanması noktasında dergimizle iş birliği yapan Yılmaden 
yöneticilerine ve özellikle süreci geliştiren ve uygulanmasına vesile olan şirketin veritabanı 
uzmanı jeoloji mühendisi Esin Şişman’a teşekkürü borç biliriz. 

İçeriğimizle alakalı bir haberi de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum:

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) 
2020 Yılı Yerel Kalkınma Fırsatları Fizibilite Destek Programı’na sunulan “Ferrokrom Yatırı-
mına Yönelik Fizibilite Desteği Projesi”, ÇKA tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje 
kapsamında, Ceyhan-Yumurtalık'ta 200.000 t/y kapasiteli bir Ferro Krom (FeCr) tesisi ku-
rulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda bölge-
nin yatırıma elverişli çıkması halinde; yatırımcı bulunmasına yönelik çalışmaların takipçisi 
olunacak.

Projenin Önemi
İmza töreninde açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana’ya katma de-
ğer kazandıracak projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ve bu kapsamda Çukuorva 
Kalkınma Ajansı’nın ‘Fizibilite Desteğine’ başvurduklarını dile getirdi. ÇKA tarafından des-
teklenmek üzere onaylanan “Ferrokrom Yatırımına Yönelik Fizibilite Desteği Projesi” hak-
kında bilgi veren Başkan Menevşe “İlimize kurulacak bir Ferrokrom tesisi ile ülkemizin doğal 
kaynağı olan kromit mineralinin uç ürün olan ferrokroma dönüştürülmesi sonucu yüksek 
katma değerli ürünün ortaya çıkması sağlanacak ve böylelikle ülke ekonomisine katkı su-
nulacaktır” dedi.

Kalkınma Hamlesi Başlatacak
Projenin detaylarına değinen Atila Menevşe şunları söyledi:

“Kromit cevherleri, yapılacak bu yatırımla ferrokrom metaline dönüştürülürse, ilave olarak üç 
kat daha fazla katma değeri bölgede, dolayısı ile ülkemizde kalacaktır. Ferrokrom, bundan son-
raki aşama olan paslanmaz çelik sanayinin ham maddesidir. Dolayısı ile Ferrokrom üretiminin 
çoğalması ile paslanmaz çelik üretiminin de önü açacaktır. Böylece makine sanayinde komple 
bir kalkınma hamlesi başlatmış olacaktır.”

Adana’nın sahip olduğu iş gücü, enerji ve coğrafi konum gibi avantajlarıyla yatırıma en el-
verişli illerden olduğunun altını çizen ATO Başkanı Atila Menevşe, proje sonunda kurulacak 
olan tesislerin bölgede büyük bir istihdam olanağı yaratacağını kaydetti. 

Konuyla ilgili ek bilgi: 2021 Ocak ayında 6 mühendislik-danışmanlık firması teklif vermeye 
davet edildi, 3 firma teşekkür verdi, 2 firmanın teklifi yeterli görülmedi, Dama Mühendislik 
ile pazarlık yapılarak sözleşme imzalandı ve 10 Şubat 2021‘de işe başlandı. 150 günde ra-
porun hazırlanması bekleniyor. Projeyle ilgili olarak Adana‘da Çukurova, İç Anadolu, Kuzey 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren, küçük-büyük tüm krom cev-
heri üreticilerinin katılacağı genişletilmiş bir toplantıda raporun sunumu yapılacak, sonra-
sında bu projeyi realize etmek üzere bir girişim şirketi kurulmasına yönelik çağrı yapılacak.
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Türkiye ve Kırgızistan Madencilik Alanında 
İşbirliğini Arttıracak 

Demir Export İrlanda Cumhuriyeti ve 
Kuzey İrlanda’da Altın Sahaları ile İlgileniyor 

Söğüt Altın Madeni Yatırımı İçin 
135 Milyon Dolarlık Kredi 

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Mart 2021

Mart 2021

Mart 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Konse-
yi (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) Enerji Bakanları 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada madencilik sektöründe işbir-
liğini arttırmak adına Türkiye ve Kırgızistan arasında bir Muta-
bakat Zaptı imzalanacağını duyurdu.
İki ülke arasında madencilik alanında gerçekleştirilecek iş 
birliğinin çerçevesini oluşturacak mutabakat zaptı ile ilgili 
Dönmez, “Atılan somut adımlar kadar, iş birliği niyetlerini de 
önemsiyoruz. Bu bağlamda, madencilik alanında geliştirece-
ğimiz iş birliğinin çerçevesini oluşturmak üzere Kırgızistan ile 
bir anlaşma imzalama hazırlığındayız. Bu mutabakat zaptı-
nın, madencilik faaliyetlerinde atacağımız adımların yol hari-
tasını belirleyeceğine inanıyorum.” dedi.

Ülkemizin, artan kabiliyetleri ile birlikte iş birliği olanakla-
rını da çeşitlendirmeye devam ettiğini belirten Dönmez, 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) 
Özbekistan’daki çalışmalarını hatırlattı. MTA tarafından 
yürütülen maden araştırma faaliyetlerinin kazan-kazan 
yaklaşımının önemli örneklerinden birisi olduğunu belir-
ten Dönmez, Türkiye’nin buradaki faaliyetlerinde önce-
liğinin Özbek dostlarımızın en yüksek faydayı sağlaması 
olduğunu vurguladı. Dönmez ayrıca, Kazakistan ile de 
enerji ve doğal kaynaklar alanında iş birliğinin gelişti-
rilmesine yönelik ortak çalışmaların bulunduğunun da 
bilgisini verdi.

Conroy Gold and Natural Resources plc (Conroy Gold), İrlanda 
Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’da bulunan maden ruhsatları 
ile Demir Export’un ilgilendiğini açıkladı. Conroy Gold, Clon-
tibret ruhsatı başta olmak üzere Longford-Down kuşağında 
bulunan diğer ruhsatları için Demir Export ile devam etme 
kararı aldı. Conroy Gold, görüşmeler sonrasında Demir Export 
ile bağlayıcı maddeleri bulunan bir ‘niyet mektubu’ imzalan-
dığını açıkladı.
Conroy Gold tarafından yapılan yazılı açıklamada, Demir 
Export’un nihai anlaşmanın imzalanması sonrasında bir ön 
ödeme yapacağı, projenin inşaata hazır hale getirilmesi için 
gerekli yatırımı yapacağı ve karşılığında %57,5 hisseye sahip 
olacağı bildirildi.
Conroy Gold ile Demir Export arasında imzalanan niyet mek-
tubunun, Clontibret dışında dokuzu İrlanda Cumhuriyeti’nde, 
ikisi ise Kuzey İrlanda’da bulunan, Longford-Down kuşağı 
üzerinde yer alan diğer lisansları da kapsadığı kaydedildi. Ta-
rafların öncelikli amacının Clontibret ruhsatının inşaata hazır 
hale getirilmesi olmakla birlikte, hedeflenen uzun vadeli iş 
birlikteliğini destekleyecek şekilde, diğer ruhsatların da sıray-
la inşaata hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütüleceği 
belirtildi.
Clontibret ruhsatında yapılan kısıtlı çalışmalarla hazırlanan 

uluslararası standartlardaki (JORC) rapora göre sahada 517 
bin ons kaynak bulunmaktadır. Clontibret ve diğer ruhsatlarda 
(toplam 800 km²) bulunan potansiyel alanların kademeli olarak 
geliştirilmesi planlanmaktadır.
Conroy Gold geçtiğimiz yıl düzenlenen PDAC kongresinde 
proje ile ilgili sektörde bir farkındalık oluştuğunu belirten 
açıklamasında, Longford-Down kuşağında sahip oldukları 
ruhsatların, 10’dan fazla firmaya proje yaratabilecek potansi-
yelde olduğunu vurgulamıştı. Conroy Gold, Demir Export’un 
projeyle ilgilendiğini ve kapsamlı bir maden arama programı 
ile projenin gelişimini destekleyeceğini belirtti. Conroy Gold 
ayrıca Demir Export’un birçok açıdan aradıkları özelliklerde bir 
iş ortağı olduğunu kaydetti.
Conroy Gold Yönetim Kurulu Başkanı Richard Conroy taraflar 
arasında imzalanan niyet mektubu ile ilgili olarak ise şu yorum-
larda bulundu: “Niyet mektubunun kapsamlı yapısı anlaşmanın 
sonraki aşamalarına geçmemizi sağlayacaktır.  Demir Export, 
Clontibret ruhsatını inşaata hazır hale getirmeye ve madencilik 
operasyonlarına başlamamıza yardımcı olmanın ötesinde aynı 
kuşak üzerinde yer alan ve önemli potansiyeli bulunan diğer ruh-
satlarımızı da geliştirmemizi sağlayacak uzmanlığa ve finansal 
yeterliliğe sahiptir.”

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ’nin Söğüt Altın Madeni ya-
tırımlarının gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, 24 Mart 
2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan 
karar üzerine, T.C. Ziraat Bankası AŞ nezdinde tahsis edilmiş 
kredi limitlerinden 135 milyon dolarlık tutarın, Gübretaş Ma-

den Yatırımları AŞ’ye kullandırılmasına karar verildi.
Şirket, Yönetim Kurulu’nun kararına istinaden T.C. Ziraat Banka-
sı AŞ ile kredi anlaşmasının 25 Mart 2021 tarihinde imzalandı-
ğını duyururken Gübre Fabrikaları AŞ’nin genel kredi sözleşme-
sinde müteselsil kefil sıfatıyla yer aldığını belirtti.
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AMD Başkanı Yılmaz: “2021 Yılında Altın Üretimini 
45 Tona Çıkarmayı Hedefliyoruz” 
AMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, açıklamalarda 
bulunduğu AA’ya dünyanın zor günlerden geçtiği yeni tip ko-
ronavirüs salgını günlerinde Türkiye’nin üretim ve istihdamını 
arttırmayı amaçladıklarını belirterek “Bu kapsamda 2020’de ger-
çekleşen 42 ton üretimimizi 2021’de en az 45 tona taşımayı hedef-
liyoruz. Bu hedefin üzerine çıkma ihtimalimiz de söz konusu. En az 
45 ton altın üretebileceğimizi öngörüyoruz.” dedi.
Yılmaz, Türkiye’de altın üretiminin Covid-19 salgınına rağmen 
2020 yılı sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona 
ulaştığını ve böylece ekonomiye 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağ-
ladığını belirtti. Hedeflenen yeni rakamla, Türkiye’nin 2021’de bir 
rekora daha imza atabileceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.
Önceki dönemlerde olduğu gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı’nın desteği ve öngördüğü mevzuata uyarak hedeflerini gerçekleş-
tireceklerini vurgulayan Yılmaz, kısa bir süre önce sektör için 5 yılda 
100 ton altın üretme hedefi konulduğunu ve bu hedefe ulaşabilmek 
için sektörün ellerinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirtti.
Yılmaz, Türkiye’de maden aramalarının teşvik edilmesini ve özellik-
le arama çalışmalarına yapılan yatırımlardan sonra işletilen maden 
saha sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek “2020 yılında 
Türkiye yaklaşık 25,2 milyar dolar altın ithal etti. Eğer topraklarımız-
da altını üretebilirsek ithal edilen bu miktarın karşılığı ekonomimizde 
kalacak. Bu para dışarıya gitmeyecek. Daha fazla istihdam sağlayaca-
ğız. Şu anda 13 bin kişi bu sektörde istihdam ediliyor. Belki bu sayıyı 20 
binlere tırmandırma şansımız olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Mümkün olduğu kadar üretimi arttırarak katma değer ve istihdam 
yaratmaya, ayrıca 2020 üretim rakamını üst seviyelere taşımaya yö-
neldiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “2020’de gerçekleşen 
42 ton üretimimizi 2021’de en az 45 tona taşımayı hedefliyoruz. Bu he-
defin üzerine çıkma ihtimalimiz de söz konusu. En az 45 ton altın üre-
tebileceğimizi öngörüyoruz. Bu kapsamda sırada bekleyen yaklaşık 20 
proje için kamudan izin alındığı takdirde önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
100 ton üretme hedefimize de ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.”
Yılmaz, Türkiye’de madencilik faaliyetleri bittikten sonra o sa-
hanın rehabilite edilerek, topluma ve doğaya geri döndürül-
düğü birçok örnek olduğuna dikkati çekerek, insanı ve çevreyi 
önceleme hedefleri doğrultusunda altın madenciliğinde stan-
dartları yükseltmenin bu sektörü ileriye götüreceğini söyledi.
Yılmaz, Türkiye gibi ülkelerin yer altı kaynaklarını ekonomile-
rine kazandırmak gibi bir zorunluluğu olduğuna işaret ederek 
şunları kaydetti: “Bu durum sadece altın için geçerli değil. Kömür, 
kurşun, bakır, mermer hepsi için geçerli. Bir şartımız var sadece. 
Önce insan sonra çevre sonra madencilik diyoruz. Çünkü bizim ül-
kemizin madencilik mi çevre mi, orman mı, sanayi mi diye seçime 
zorlanma lüksü olamaz. Hem çevremizi hem ormanımızı koruya-
rak madenimizi çıkaracağız. Sonra madencilik yaptığımız alanla-
rın tamamını rehabilite edip doğaya iade edeceğiz. Önceliğimiz 
bu olmalı. Burada en önemli şey taraf tutar gibi değil, analitik bir 
çevreci yaklaşım içerisinde olmamız gerektiğidir. Hem çevreyi ko-
ruyacağız hem de kaynakları ekonomimize kazandıracağız.”

Konteyner Tedariği Maden İhracatını Zora Sokuyor 
Mart 2021

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Ege Maden İhracatçıları 
Birliği (EMİB) organizasyonuyla gerçekleştirilen “Maden İhracatında 
Firmalarımızın Son Dönemde Yaşadıkları Yükleme Kaynaklı Sorunlar 
ve Açık Yük Yükleme Hakkında Sektör İstişare Toplantısı” 26 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya İMİB Başkanı Aydın 
Dinçer, EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, TMD Başkanı Ali Emiroğlu, TÜM-
MER Başkanı İbrahim Alimoğlu ve sektör paydaşları katılım gösterdi.
Geçtiğimiz yıl başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve ma-
dencilik dahil olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyen 
Covid-19 salgınının yarattığı lojistik sorunlara değinilen top-
lantıda ilk olarak 2020 yılının Ekim ayında ortaya çıkan ve aynı 
yılın Aralık ayında kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan 
navlun ve konteyner tedarikindeki sorunlar ve çözüm önerileri 
sektör paydaşları tarafından masaya yatırıldı.
Ülkelerin kapanmaya gitmesi, tüm dünyada iş kapasitesinin 
azalması ve özellikle konteynerlerin Çin ve Amerika’da yığılma-
sının ve büyük lojistik firmalarının bu rotaları tercih etmesinin bu 
sürece sebep olan başlıca unsurlar olduğu belirtildi. Navlun ve 
konteyner tedarikinin zorlaşmasının serbest piyasa koşulları ge-
reğince fiyatlarda olağan dışı ölçülerde artış yarattığı ifade edi-
lirken yaşanan bu sorunun dolaylı olarak farklı alanlara da tesir 
ettiği belirtildi. Üretilen malların yüksek maliyetler ve imkansız-
lıklar nedeni ile alıcılara ulaştırılamadığı bu dönemin ülkemizin 

önemli girdilerinden olan maden ihracatından mahrum kalması-
na neden olduğu belirtilirken üretilen ürünlerin lojistik sorunlar 
nedeni ile alıcılara ulaştırılamamasının depolama imkân ve ma-
liyetlerine olumsuz yansıdığı da belirtildi. Çözüme kavuşmayan 
sıkıntıların üretim sürecine kadar tesir ettiği vurgulandı.
Çözüm önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda öne çıkan iki 
başlık açık yük gemisi ile sevkiyat gerçekleştirilmesi ve bu sorunlar 
karşısında devlet yardımı talep edilmesi oldu. Açık yük gemisi ile 
büyük tonajlı sevkiyatların birçok firmanın bir araya gelerek ger-
çekleştirilmesi ile konteyner arzında da rahatlama yaratabileceği 
değerlendirildi. Diğer bir konu olan geçici olduğu düşünülen sıkın-
tılar karşısında ise devlet kurumlarının madencilik dahil olmak üzere 
tüm sektörlere mensup ihracatçıları desteklemek amacı ile çeşitli 
yardımlarda bulunması oldu. Madencilik özelinde ise bu konuda ha-
lihazırda taleplerin iletildiği ilerleyen süreçte ise sektörün görüşleri 
doğrultusunda taleplerin aktarılmaya devam ettirileceği belirtildi.
Toplantıda navlun ve konteyner fiyatlarındaki artışa paralel ola-
rak açık yük gemisi fiyatlarının da arttığı dolayısı ile maliyetle-
rin düşünüldüğü kadar avantaj sağlamayabileceği katılımcılar 
tarafından aktarılan çekinceler arasında yer aldı. Bu kapsamda 
özellikle Çin’e gerçekleştirilecek sevkiyatlarda demiryolu kul-
lanımı da gündeme geldi. Ancak tonaj ve yükleme şartlarının 
kısıtlayıcı olması bazı katılımcılar tarafından dile getirildi.
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Sürdürülebilir verimlilik ve çalışma 
süresi için tasarlanmış endüstrinin 
sağlam teknolojik çözümü
Çamur pompaları, verimli değirmen işlemleri için en kritik bileşenlerden 
biridir. En son tasarım ve teknoloji ile üretilen Metso Outotec MD serisi 
pompalar,  olağanüstü çalışma süresi ve sürekli verimlilik sunarak, değirmen 
devrelerindeki oldukça aşındırıcı çamurlar için uygundur.

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

Pozitif değişim partneri

mogroup.com

Eti Bakır ve AzerGold Madencilik Alanında 
İş Birliği İmkanlarını Görüştü
Azerbaycan’ın kamu kuruluşu AzerGold ve Eti Bakır madencilik 
sektöründeki iş birliği olanaklarını değerlendirmek amacı ile bir 
araya geldi. 
Gerçekleştirilen gelişmede, AzerGold Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zakir İbrahimov, Azerbaycan’ının Karabağ bölgesinin 
büyük ekonomik potansiyeline ek olarak madencilik sek-
töründe yeni iş birliklerine olanak sağlayacak kaynakları da 
bünyesinde bulundurduğuna dikkat çekti. İbrahimov bu 
kapsamda AzerGold olarak Türkiye ile iş birliğine açık olduk-
larını kaydetti. 
AzerGold’un 2021 - 2027 yıllarını kapsayan süreçte araların-
da Chovdar projesinin sülfit fazının da yer aldığı altı adet 

altın projesini devreye alma planı olduğunu aktaran İbra-
himov bu projelere ek olarak dört adet bakır ve bir polime-
talik maden projesinin de bu süreçte devreye alınacağını 
aktardı. 
Eti Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz gerçekleştirilen 
görüşmede Türkiye- Azerbaycan İş Forumu kapsamında iki ülke 
hükümetleri arasında imzalanan anlaşmayı hatırlatarak bu an-
laşmanın iki ülkenin madencilik sektöründeki ortaklığına büyük 
katkı sağlayacağını vurguladı. 
Görüşmede ayrıca madencilik ve maden arama teknolojileri ko-
nularında son teknolojiler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Rüstem Çetinkaya: “Madencilik Sektörü 
Yatırımları Hayata Geçirmeye Hazır” Mart 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından açıklanan 
‘Yeni Ekonomik Reform Paketi’nin detayları belli oldu. Pakette 
yer alan madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretimin-
de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yine yatırım ortamında 
güvencenin artırılacak olması gibi söylemler ihracat odaklı 
çalışan madencilik sektörünün yüzünü güldürdü. Açıklanan 
yeni reform paketinde yer alan söylemlerin bu güne kadarki 
söylemlerini destekler nitelikte olduğunu kaydeden Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Madencilik Sektö-
rü Başkanı Rüstem Çetinkaya, madencilik sektörünün ülkemiz 
menfaatleri doğrultusunda yatırımları hayata geçirmeye hazır 
olduğunu söyledi.

Hemen hemen ithal girdisi olmayan ve ihracat odaklı çalışan 
madencilik sektörünün, yeni ekonomik paketteki ‘cari açığın 
azaltılması’ başlığının önemli figürlerinden biri olacağını vur-
gulayan Çetinkaya şu açıklamalarda bulundu: “Sektörümüz, 
Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda cesaretle yatırımlarını bir 
bir hayata geçirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli enerji 
ve milli madencilik politikası kapsamında sektörümüzden bek-
lentilerinin büyük olduğunun bilincindeyiz.  Bizler de bu doğ-
rultuda yatırım güvencesinin de artırılması ile birlikte ülkemizin 
toplam ihracatına sürdürülebilir katkı vermek adına planladığı-
mız yatırımlarımızı somutlaştırmak için hızlıca harekete geçme-
ye hazırız.”

STK’lar Yeni Yönetimlerini Belirledi
Altın Madencileri Derneği
Başkan: Mehmet Yılmaz, 2. Başkan: Mustafa 
Aksoy, Genel Sekreter: Ahmet Ahlatçı, Sayman: 
Hasan Yücel, Üye: Hikmet Yavuz

Maden Jeologları Derneği
Başkan: Ahmet Şentürk, Başkan Yardım-
cısı: Bayram Artun, Genel Sekreter: Nuri 
Ceyhan, Sayman: Selim Şenöz, Üye: Mesut 
Soylu, Üye: Arda Arcasoy, Üye: Mehmet 

Ruhi Akçıl, Üye: Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu, Üye: Serap 
Arıcıoğlu

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği
Başkan: Hasan Hüseyin Erdoğan (TKİ), 
Başkan Vekili: Aygün Ekici, Başkan Yar-
dımcısı: Karani Güleç, Başkan Yardımcısı: 

Halil Alış, Genel Sekreter: Hüsamettin Kavşut, Sayman: 

Arzu Hatice Atik, Üye: Mehmet Akif Şam, Üye: Tevfik Baş, 
Üye: Cüneyt Pullukçu

Türkiye Madenciler Derneği
Ali Emiroğlu – Başkan, Mehmet Yılmaz 
– İkinci Başkan, Dr. Ercan Balcı – Genel 

Sekreter, Zeki Beşirli – Sayman, Barış Baykal Ünver – Yönetim 
Kurulu Üyesi, Barış Erdem – Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet 
Yunus Şahin – Yönetim Kurulu Üyesi, M. Zeki SAYILIR – Yö-
netim Kurulu Üyesi, Ramazan YÖN – Yönetim Kurulu Üyesi 

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
Başkan: Prof. Dr. Güven Önal, Başkan 
Yardımcısı: Dündar Ergünalp, Baş-

kan Yardımcısı: Hasan Yücel, Genel Sekreter: İbrahim  
Halil Kırşan, Muhasip Üye: Prof. Dr. Remzi Karagüzel, Üye: 
Mehmet Yılmaz, Üye: Ali Türkoğlu, Üye: Dr. Caner Zambak,  
Üye: Aydın Dinçer
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Kırşan: Metalik Madenlerde Cevher ve Konsantre Satan 
Ülke Olmaktan Çıkıp Metal Üreten Ülke Olmalıyız

Mart 2021
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Maden Meclisi Başkanı İb-
rahim Halil Kırşan uluslararası emtia fiyatlarındaki değişimlerin 
ülkemiz madencilik sektörüne etkilerini değerlendirdi.
Kırşan, uluslararası finans çevrelerinin yakından takip ettiği 
borsa ve tahvil piyasalarından sonra üçüncü büyük ekonomik 
varlık sınıfı olarak kabul edilen emtialarda son dönemlerdeki 
yükselişle birlikte ciddi bir ralli yaşandığını belirtti.
Avrupa’da 18. yüzyılda başlayan sanayileşme hamlesini, 20. 
yüzyılın başında hızlı bir şekilde ABD’nin takip ettiğini vurgu-
layan Kırşan, 21. yüzyılın başlarında ise Çin’in ekonomik bir güç 
olarak ortaya çıkarak sanayileşmenin öncülüğünü üstlendiğini 
söyledi. Ülkelerin refah ve kalkınma göstergesi olarak kabul 
edilen bu tarihsel sanayileşme ve kentleşme dönemlerinin 
hammadde (emtia) talebinin katlanarak artmasını sağladığını 
ifade eden Kırşan, buna uluslararası sermaye piyasalarında spe-
külatif alımların da eşlik etmesi ile emtia fiyatlarının dönemsel 
olarak çok yükselmesini sağladığını aktardı.
Günümüzde Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya (BRİC Ülkeleri) 
gibi gelişmekte olan ülkelerin artan nüfusu, refah düzeyi, sa-
nayileşmesi ve kentleşmeyle birlikte özellikle metal fiyatlarında 
yukarı yönlü bir hareket meydana geldiğini aktaran Kırşan, “Co-
vid-19 sonrası güçlenen yeşil ekonomi teşvikleri ve yenilebilir ener-
jiye geçiş politikaları da birçok metalin fiyatı için itici güç olacak 
gibi durmaktadır. Güneş enerjisi üretiminde kullanılan paneller, 
rüzgar tribünleri ve elektrikli araçlarda yoğun olarak kullanılan 
demir cevheri, bakır, çinko ve alüminyum başta olmak üzere çeşit-
li metallerin çevreci ekonomiden destek görmesi beklenmektedir. 
Yeşil teknoloji de dahil olmak üzere tüketici odaklı teşvik ve hız-
landırılmış altyapı yatırımları da metallere olan endüstriyel talebi 
canlandıracak.” dedi.
Emtia analistlerine göre son aylarda emtia fiyatlarını etkileye-
cek 3 ana faktör bulunduğunu belirten Kırşan, bunları “Aşının 
uygulamaya başlanması sonucu hayatın normalleşmesiyle dün-
ya ekonomilerinin toparlanmaya başlayacak olması, ticari ve 
sinai yaşamı pandemi öncesine döndüreceği için birçok emtiaya 
talep artacak.
Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin dünyadaki ekonomik 
durgunluğu önlemek için finansmana ulaşım kolaylığı yönündeki 
parasal ve mali politikalar (düşük faiz ve zayıf dolar) üretim ve tü-
ketime konu olan emtiaları destekleyecek.
Dünyada üretilen birçok emtianın çok büyük bir bölümünü tek ba-
şına tüketen Çin’in ve Hindistan gibi diğer Asya ülkelerinin inşaat 
ve imalat sanayisini canlı tutmak adına metallere olan ihtiyacı da 
emtia talebini diri tutacak.” şeklinde sıraladı.
Küresel büyümenin barometrelerinden biri olarak kabul edi-
len emtialar ile ilgili bu değerlendirmeler ışığında metal fiyat-
larında son zamanlarda meydana gelen yükselişlerin önemli 
boyutlara ulaştığını söyleyen Kırşan, geçen sene bu aylarda 
pandeminin etkisiyle 4.250 dolara düşen bakır fiyatlarının 9.000 
doların üstüne, 12.000 dolar seviyelerine gerileyen nikel fiyatla-
rının 18.000 doların üstüne, 1.500 doların altına gerileyen alü-

minyum fiyatlarının 2000 doların üstüne, 2000 doların altında 
seyreden çinko fiyatlarının 2800 dolara ve 100 doların altında 
seyreden demir cevheri fiyatlarının ise 175 dolara yükseldiğini 
ifade etti.
Altın ve gümüşten sonra uluslararası sermaye piyasalarında en 
çok ilgi gören bakır fiyatlarının ise güçlü talep ve sıkı tedarik 
beklentisinin desteği ile geçen hafta çıktığı sekiz yılın en yük-
sek seviyesini geçerek 9.200 dolarla Eylül 2012’den beri en 
yüksek seviyesi yakaladığını vurgulayan Kırşan, “Keza nikelin 
de 2014’ten bu yana ilk kez 20.000 doların üzerine çıkmış, demir 
cevheri ise ton başına 175 doların üzerinde ve 10 yılın en yüksek 
seviyesine yakın işlem görmüştür.” şeklinde konuştu.
Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki bu gelişmeler 
ışığında bir değerlendirmede bulunan Kırşan, “Ülkelerin sana-
yileşme düzeyi ile maden ve özellikle metal tüketimleri arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Ülkelerin kişi başına düşen 
milli geliri ve sanayileşme düzeyi arttıkça metal tüketimleri art-
makta ve yazımıza konu olan emtialara ihtiyaç düzeyi yüksel-
mektedir.
Bu bağlamda ülkemizin sanayileşmesi ve gelişmesi, daha fazla 
metal tüketimini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde halen metalik 
madenler büyük ölçüde cevher ve konsantre ağırlıklı olarak üretil-
mekte ve satışa konu edilmektedir. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu 
birçok metalik madende net ithalatçı konumunda olduğumuz için 
maden ithalatına her yıl 30-35 milyar dolar döviz ödemekteyiz. 
Dolayısıyla emtia fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanmalar ülke-
mizi bu mana da olumsuz etkilemektedir. Türkiye, halen altın ve 
gümüş gibi kıymetli madenler ile bakır, kurşun, çinko, alüminyum 
ve nikel gibi emtialara ödenen döviz yüzünden ciddi cari açık ve-
ren bir ülke konumundadır.” dedi.
Ülkemizin metalik madenlerde cevher ve konsantre üretip sa-
tan ülke olmaktan çıkarak metal üreten ülke konumuna gel-
mesi için altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko ve nikel gibi metal 
madenlerine özel önem verilerek desteklenmesi gerektiğini 
belirten Kırşan, “Bu kapsamda öncelikle metal madenciliğinde 
uç ürün hedeflenerek öncelikle altın, gümüş üretimi ile paslanmaz 
çelik, metal bakır, çinko ve alüminyum için izabe yatırımları teşvik 
edilmelidir.” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda madencilik sektöründe çevresel hare-
ketlere bağlı olarak kamuoyunda oluşan olumsuz algının, 
madencilik yatırımları önünde ciddi bir engel olarak dur-
duğunun altını çizen Kırşan, “Bilimsel metotlara uygun ola-
rak insanı ve çevreyi odağa alan, sosyal onay ve toplumsal 
kabul prensipleri ile gerçekleştirilecek madencilik yatırımları-
nın hayata geçirilmesinde hiçbir tereddüttün yaşanmaması 
gerekmektedir. Madencilik politikalarını ve mevzuatını yürü-
ten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile diğer ilgili kurum 
ve kuruluşların şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
ülkemizde katma değer oluşturarak istihdamın gelişmesine 
katkı sunacak madencilik sektörü yatırımlarına destek olması 
gerekmektedir.” dedi.
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Korozif ortamlar? Aşındırıcı uygulamalar? Patlayıcı ortamlar? Flygt Bibo 2400 serisi pompalar döküm, paslanmaz ve exproof
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Ahmet Şentürk Kirazlı Projesi ile İlgili 
Soruları Cevaplandırdı Mart 2021

Çanakkale’de yayın yapan Kalenin Sesi Gazetesi’nin web yayını-
na katılan Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk, 
kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Doğu Biga Madencilik’in 2009 yılından itibaren ülkemizde 
faaliyetlerini sürdürmekte olan ve Türkiye Cumhuriyeti Tica-
ret Kanununa uygun şekilde kurulmuş yabancı sermayeli bir 
Türk şirketi olduğu hatırlatmasıyla sözlerine başlayan Şentürk; 
öncelikle Kirazlı Projesi’nin ifade edildiği gibi Kaz Dağları’nda 
değil, Biga Dağları olarak adlandırılan bölgede yer aldığını 
vurguladı.
Şentürk su kaynaklarının kullanımı konusunda, Çanakkale hal-
kı tarafından bu konularda hassasiyet gösterilmesinin oldukça 
normal olduğunu ifade ederken sadece Kirazlı Projesi için değil, 
tüm mühendislik projeleriyle ilgili olarak böyle çevresel duyar-
lılıkların ülkemiz için çok faydalı olduğunu, kendisinin bakış açı-
sının da bu yönde olduğunu aktardı.
Üretim esnasında su kullanımının önemli olduğunu belirten 
Şentürk, “Ancak bu su ne Sarıçay’dan ne de etraftaki diğer mev-
cut kaynaklardan elde edilecek. Projemizde kullanacağımız su 
için Çevresel Etki Değerlendirme raporumuzda da yer aldığı şe-
kilde Kumarlar Köyü’ne yakın bir bölgede gölet inşa ettik. Bu gö-
letle hem kendimize hem de yöreye fayda sağlamayı planladık. 
Gölet kapasitesi 3,8 milyon metreküp. Projede kullanacağımız 
su, gölet kapasitesinin en fazla %8’i kadar olacak. Madenin tüm 
işletme süresi boyunca yaptığımız göletten su alacağız. Göletin 
kapasitesinin %90’dan fazlası DSİ’nin kontrolü altında, bölgede-
ki köylere ulaştırılacak. İşletme faaliyetimiz sona erdikten sonra 
da gölet bölge halkının istifadesine açık bir şekilde kullanılmaya 
devam edilecek. Son yağışlarla birlikte göletimizin tam kapasite 
dolduğunu öğrendik. Bölgenin su stokuna bu şekilde katkıda bu-
lunduk.” dedi.
Madenciliğin hem sürdürebilir olması hem de çevreyi ve in-
sanı koruyabilmesinin mümkün olup olmadığına dair sorulan 
soruya ise Şentürk şu şekilde yanıt verdi: “Sürdürülebilirlik, 
çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamaktır. 
Bu sadece madencilik sektörü için geçerli değil, tüm sektörler 
için gerekli olan bir husustur. İnsanoğlu dünya üzerinde üre-
tim yapmadan varlığını devam ettiremez. Dünyadaki nüfus 
arttıkça hammadde ihtiyacı da arttı. Dolayısıyla madencilikte 
de üretim artışı oldu. Hem madencilikte hem endüstrideki 
üretim patlamaları 80’li yıllara kadar çevreyle üretim ilişkisinin 
kurulamamasından dolayı ciddi anlamda çevresel kirlenme-
lere, çevreyle ilgili önemli tahribatlara yol açmaya başladı. Bu 
soruna çözüm bulmak için Rio Sözleşmesi imzalandı. Bu sür-
dürülebilirlik kavramı da onunla beraber geldi. Bu sözleşme ile 
‘üretimden vazgeçemeyiz ama çevreye duyarlı olmak şartıyla’ 
denildi.
80’li yıllardan sonra yaşanan radikal değişim yani çevreye 
duyarlı bir madencilik anlayışıyla beraber kapalı sistem ma-
den işletmeleri tasarlanmaya başlandı ve üretim bu çerçe-
vede yapıldı.

Madencilik faaliyetlerinin geçici faaliyetler olduğunu bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Üretim faaliyetleri bitiril-
dikten sonra kapama dönemi denen bir dönem tarif edil-
di. Kapama dönemi, madeninizi işletin, bitirdikten sonra o 
bölgenin doğal yapısına uygun bir şekilde rehabilite edin, 
restore edin ve oradan o şekilde çekilin anlamına gelir. 
Doğu Biga Madencilik olarak bizim projelerimiz de bu çer-
çeve içerisinde tasarlanmış ve hatta yatırım maliyetlerinin 
%50’ye yakın kısmı çevreyle ilgili bu duyarlılık çerçevesin-
de planlanmıştır.
Doğanın tahribatı konusundaki çekincelere de cevap veren 
Şentürk, 30 milyon yıl önce oluşan bu doğal oluşumu eko-
nomimize kazandırmak için çalıştıklarını, madenlerin nere-
de oluşacağı konusunun bizlerin inisiyatifinde olmadığını 
vurguladı. Proje bölgesinin çok iyi bir şekilde tanımlanması 
gerektiğini belirten Şentürk, bölgede ne var sorularının so-
rulmasıyla her şeyin başladığını söyleyerek sözlerine şöyle 
devam etti: “Projemiz geliştirilirken konusunda uzman biyo-
loglar, zoologlar, arkeologlar ve daha pek çok değişik disip-
linden 92 ayrı profesyonel projeye destek vermiştir. Bunların 
arasındaki biyologlar ve zoologlar bölgeye gittiğinde orada 
yerleşik halde olan hayvanların envanterini, o bölgenin bit-
ki çeşitliliğini kayıt altına aldılar. Bu envanterler çıkartılırken 
çok ciddi entelektüel bir bilgi de oluştu. Orada sadece ağaç-
tan değil, endemik türler, hayvanlar da var. Tüm bunlar dö-
kümante edildi.
Uzmanlar yaptıkları çalışmanın sonunda bölgenin flora ve fauna-
sı dediğimiz biyoçeşitliliğini ortaya çıkardı. Proje sahası içerisinde 
yer alan belli bitkilerin korunması gerekiyorsa bununla ilgili ted-
birleri aldık. Yapılan tüm bu çalışmaların ardından Proje o bölge-
deki tüm habitatın ve tüm bitki çeşitlerinin birlikte yaşayabileceği 
şekilde dizayn edildi. Yani projemizden dolayı bölgede yaşayan 
tüm canlılarla ilgili sürekli bir gözlem, sürekli olarak onlarla ilgili 
kaygılanan bir ekip bünyemizde istihdam ediliyor ve proje esna-
sında bölgenin bu canlılığı ile ilgili olumsuz bütün etkiler gideril-
meye çalışılacak.”
Maden üretiminde siyanür kullanımı konusunda da fikirle-
ri sorulan Şentürk, sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz şartının 
şeffaflık olduğunu söylerken öncelikle siyanürü incelememiz 
gerektiğini vurguladı. Şentürk “Siyanür kimyasal bir bileşiktir. 
Sonuç olarak onu nasıl kullanacağınız, ne şekilde bir üretim ger-
çekleştireceğiniz sizin elinizdedir. Siyanür, sadece madencilikte 
değil birçok sektörde kullanımı yüz yıllardır var olan bir üründür. 
Türkiye’de siyanür kullanımının sadece %3-4’ü madencilikte kul-
lanılmaktadır.“ dedi.
Siyanürün insanda kronik bir etki bırakmadığını belirten 
Şentürk, insana etkisinin akut olduğunu, ondan dolayı 
çok hassas bir şekilde ve çok dikkatli şekilde kullanılması 
gerektiğinin altını çizdi. Şentürk, “Bu dikkatli kullanımının 
kodu bile yazılmıştır. Siyanürü almış olduğunuz üreticisinden 
başlayarak, transferine, tesisinizde kullanılmasına kadar  
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tüm detaylarla ilgili, uluslararası ICMI kuruluşu tarafından 
hazırlanan bir kod vardır. Eğer madencilikte siyanür kulla-
nılacaksa adım adım tüm önlemleri alacaksın ve buna göre 
gerçekleştireceksin. Biz de bu koda göre projemizi geliştirdik.” 
şeklinde konuştu.
Siyanürün altın üretimindeki önemine de değinen Şentürk, si-
yanürün altını gördüğü anda solüsyonun içerisinde almak gibi 
bir özelliği olduğunu aktarırken yer altı kabuğundaki altının 
elde edilebilmesi için en elverişli kimyasalın siyanür olduğunu 
belirtti.
Siyanürün kullanımı konusunda da bilgiler veren Şentürk 
şunları söyledi: “Uygulamada; yer altındaki cevheri çıkarıyo-
ruz, öğütüyoruz. Sızdırmaz yüzeyler oluşturarak solüsyonla 
öğütülen cevher yığınını yıkıyoruz. Yığının altında sızdırmaz 
bir yüzey oluşturmak zorundasınız çünkü siyanürlü solüsyo-
nu yukarıdan verdiğiniz zaman o solüsyon bu yığının altın-
da, altını absorbe etmiş şekilde birikiyor. Bunun yer altına sız-
dırılması altını da kaybetmek anlamına gelir ki bu da zaten 
yaptığımız işin amacının dışına çıkar! Siyanürlü solüsyonun 
içerisindeki altını solüsyondan ayırarak altını elde etmiş olu-
yoruz. Biz suyu sistemde devri daim ile kullandığımız için o 
solüsyonu tekrar yığın liçine getiriyoruz ve tekrar tekrar kul-
lanıyoruz.

Kirazlı’da yapılacak olan çalışmada uygulanacak olan 
standartlar, dünyada şu an aktif olarak işletilen 860 altın 
madeninde kullanılan en ileri teknoloji ile aynı olacaktır. 
Bunu tüm Çanakkale halkına bir taahhüt olarak duyurmak 
isterim.”
Diğer taraftan Doğu Biga Madencilik kamuoyuna dün bir de 
açıklama yaptı. Bazı kesimlerce CİMER’e yöneltilen soruya alı-
nan yanıt çerçevesinde geliştirilen söyleme karşı yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin Kirazlı Altın ve Gümüş 
Madeni ruhsatıyla ilgili hakları devam etmektedir. Herhangi bir 
iptal söz konusu değildir.
Temdit süreci devam etmekte olup yeni ruhsatın yazılma tarihi de-
ğerlendirme aşamasındadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sebep-
le CİMER’e yöneltilen soruya sadece kendi uygulama yönetmeliği 
kapsamında cevap vermiştir.
Temdit sürecine girdiğimiz andan bugüne kadar hukuki konu-
mumuzda herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. Geçen yılın 
Ekim ayındaki aynı iddialara karşı şirketimiz, kamuoyu ile bir 
açıklama paylaşarak hedeflerinde bir değişiklik olmadığını be-
lirtmiştir.
Bu açıdan bakıldığında yeniden dile getirilen iddialar spekülatif 
nitelik taşımaktadır.”

Bakan Dönmez: “Hedefimiz Yeni Sahalar ile 
5 Yıl İçerisinde 100 Ton Altın Üretimine Ulaşmak” 

Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği (MSKD) 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kuruldu 

Mart 2021

Mart 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madenci-
leri Derneği Başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz ile yönetim 
kurulu üyelerini kabul etti.
Yılmaz ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen Dönmez, 
altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde ya-
tırım yapıldığını anlattı.
AA’da yer alan habere göre Dönmez, sektörde 13 bin 200 
kişinin doğrudan istihdam edildiğini vurgulayarak, “Yaklaşık 
20 yıl öncesine kadar Türkiye’de altın üretimi yoktu. Türkiye’de 
üretilen madenler içinde en fazla katma değer sağlayanlar ara-
sında ilk sıralarda altın geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan 42 ton 
üretimle, ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık. 
Hedefimiz yeni sahaların da devreye girmesiyle 5 yıl içerisinde 
100 ton altın üretimine ulaşmak. Yurt içindeki talebin en az 

yarısını yerli kaynaklardan karşılamak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
Madenlerden çıkarılan altının işlenmesiyle kuyumculuk sek-
törü başta olmak ihracatın da arttığına işaret eden Dönmez, 
şunları söyledi: “Sektörün büyümesi için gayret gösteren her-
kese teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye’de madencilik dünya 
standartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Madencilik faaliyetine 
nasıl başlanacağı, nasıl sürdürüleceği, sahanın nasıl terk edile-
ceğine kadar bütün aşamaları detaylarıyla ele alan kapsamlı 
bir mevzuatımız var. Sahip olduğumuz rezervi ekonomiye ka-
zandırmak için sektörümüzle yakın temas içinde olmaya devam 
edeceğiz. Bakanlık olarak madencilerimizin güvenli bir ortamda 
yatırımlarını yapmaları için her türlü imkanı ve kolaylığı sağla-
makta kararlıyız.”

Madencilik sektöründe görev yapan ve görev yapmayı planla-
yan kadınları bir araya getirmeyi hedefleyen “Madencilik Sektö-
ründe Kadınlar Derneği (MSKD)” 8 Mart 2021 tarihinde, Dünya 
Kadınlar Günü’nde resmi olarak kuruldu.
Dernek, Türkiye madencilik sektöründe görev yapan ve görev 
yapmak isteyen, bu konularda çalışmak üzere eğitim gören ve 
görmek isteyen her eğitim düzeyindeki kadınların, teknik ve 
sosyal alanlarda dayanışmasını sağlamak, çalışma koşulları ve 

özlük haklarının cinsiyet eşitliği temelinde gelişmesi için çaba 
göstermek, mesleki ve sosyal yetkinliklerinin arttırılması için ça-
lışmak ve yurt dışındaki kuruluşlar ile dernek amacında işbirliği 
yapmak üzere kuruldu.
Derneğin kurucuları ise şu isimler oldu: Elif Tekin Alagül, Zeh-
ra Özgür Cengiz, Banu Çolak, Esin Şişman, Mediha Kılıç, Serap 
Arıcıoğlu, Simge Cavunt, Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu ve Zehra 
Deveci Aral.
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Cengiz Holding Siirt Madenköy Bakır İşletmesi 
Kentin Ekonomisine Önemli Destek Sağlıyor Mart 2021

Zengin yer altı yataklarıyla “Türkiye’nin maden kenti” olarak gös-
terilen Siirt, yarattığı katma değer ve istihdamla bölgesel geliş-
mişliğin ötesinde Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli bir de-
ğer kazandırıyor. Dev yatırımlarla yaratılan istihdam, Türkiye’nin 
en büyük sorunlarından biri olan nitelikli iş gücü açığının kapatıl-
masında büyük bir mesafe alınmasını sağladı.  2019 yılında yüzde 
12,8 ile Türkiye’nin GSYH büyümesine en büyük katkılardan birini 
sunan kent, altın ve gümüşten sonra en değerli maden olan ba-
kır yataklarıyla madencilik sektörünün yükselişine hizmet ediyor. 
Türkiye’nin önemli bakır sahalarından biri, Şirvan Madenköy’de 
yer alıyor. Sahadan çıkarılan bakır, yüzde 20 konsantre seviyesine 
getirilerek Türkiye’ye ve dünyaya kazandırılıyor.
Yatırım teşvik sisteminde Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl ile 
birlikte 6’ıncı bölgede yer alan Siirt, bölgesel istihdamın ge-
nişletilmesine verdiği destekle Güney Doğu Anadolu Bölgesi 
istihdamında domino etkisi yarattı. Cengiz Holding tarafından 
Şirvan ilçesi Madenköy köyünde 200 milyon dolara devir alınan 
ve ek olarak 200 milyon dolar yatırım yapılarak toplamda 400 
milyon dolar sermaye ile kurulan Siirt Madenköy Bakır İşletmesi 
Konsantratör Tesisi, bölgenin en büyük tesisi olarak doğrudan 
1150 kişiye iş imkânı yarattı. Tesis tek başına ildeki toplam 18 
bin civarındaki sigortalı çalışan sayısına en büyük katkılardan 
birini sundu. Tesiste çalışanların yüzde 80’ini Siirt ve Batman 
yöresindekiler oluşturuyor. Aktif ve dinamik nüfusun şehirde 
tutunmasına öncülük eden tesis, bölgede nitelikli iş gücünün 
yaratılmasına liderlik ediyor.
Siirt, son yıllarda yapılan yeni yatırımlarla sanayi organizas-
yonunda büyük aşama katetti. Cengiz Holding bünyesindeki 
Madenköy Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, Türkiye’nin yıl-
lık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 20 bin tonunu tek başı-
na karşılıyor. Siirt’in en büyük tesisi olarak Türkiye’de yapılan 
ve yapılacak yeni yatırımlara örnek teşkil ediyor. 25 yıllık bir 
ömrü bulunan tesis, alt yapı, galeri ilerleme, sabit tesisler, ka-
çış cepleri, havalandırma, su atım yönetimi, enerji hatları, ha-
berleşme hatları, sığınma istasyonları gibi sayısız ince ayrıntıyı 
içinde barındıran bir planlama ile bugünden 25 yıl sonrasını 
aydınlatıyor.
Yatırımlarda ticari fayda kadar nitelikli iş gücüne odaklanan Cen-
giz Holding tarafından 2017 yılında devri alınan Madenköy Bakır 
İşletmesi Konsantratör Tesisi, 4 yılda doğrudan ve dolaylı olarak 
yarattığı istihdamla binlerce kişi için ekmek kapısı oldu. İş güven-
liğine uygun ve çevreye duyarlı olarak sürdürülen çalışmalar ara-
sında, eğitimler en büyük paylardan birini aldı. Çok sayıda Siirtli 
verilen eğitimlerle çeşitli branşlarda ehliyet sahibi olarak maden-
cilik sektörünün dinamiklerine hâkim hale getirildi.
Eğitimler kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şirvan Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Şirvan Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak 
bir yapı kurarak, çalışanların teknik bilgi ve yasal donanım ih-
tiyaçları en üst düzeyde ve kanunlara uygun şekilde sağlandı. 
Sadece tesis çalışanlarını değil, tüm bölgeyi kapsayan eğitimler-
de 2000‘in üzerinde kişi, resmi G sınıfı iş makinası operatörlük 

belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, kaynakçı, yüksek akım sertifi-
kalı elektrikçi belgesi sahibi oldu. Tesisin ihtiyaçlarının karşılan-
ması hedefiyle başlatılan eğitimler, tüm bölgeye yayıldı. Kente 
toplumsal ve ekonomik faydayı aynı anda sunan tesis, sağladığı 
faydayı ilk etapta bölge coğrafyasına ardından tüm Türkiye’ye 
kazandırdı. Bugün Türkiye’de madencilik sektörünün en dona-
nımlı iş gücü Siirt’te yetişiyor.
Cengiz Holding Madenköy Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, 
yetkin kişiler tarafından eğitimleri verilen ve Halk Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından sertifikalandırılan 35 kişilik maden kurtarma 
ekibi ile yürüttüğü sürekli eğitim programları çalışanların yete-
neklerini artırıyor. En gelişmiş teknik ekipmanlarla iş gücünü 
yükseltiyor. Tesisin 35 kişilik ekibi, madencilik sektöründe ör-
nek teşkil ederek sadece tesis için değil, toplumsal açıdan bir 
güvence kaynağı olarak görülüyor.
Cengiz Holding Madenköy Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi 
toplumsal fayda kadar doğaya ve çevreye duyarlılığı ile de dik-
kati çekiyor. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 635 bin 
metrekare alanda yürütülen bitkisel toprak serme çalışmaları 
ve 310 bin adet fidan dikimi organizasyonunun yapıldığı tesis, 
bu yönüyle de çevreyle dost bir yaklaşım sunuyor. Bölgede 
toprak rehabilitasyon çalışmaları ve ağaç dikimleri aralıksız 
devam ediyor.
Madenköy Bakır İşletmesi KonsantratörTesisi’nin 
Öne Çıkan Özellikleri:
• 76 metre kule yüksekliği olan 661 metre derinliğinde ve 6,5 
metre çapında cevher ve insan nakliye kuyusu ile yer altı gale-
rileri arasında bağlantı yollarından oluşan, ekonomik ve tekno-
lojik fayda sağlayan kuyu sistemine sahiptir.
• Önce insan yaklaşımıyla yer altı sığınma istasyonları, yer altı 
yemek hane istasyonları, geri dolgu istasyonları, yer altı cevher 
nakliye bant yolları, yer altı atık su istasyonları, atık su ve temiz 
su istasyonları gibi birçok sabit tesisi bulunmaktadır.
• Yer altı geri dolgulu göçertmeli katlar arası üretim metodu 
uygulanmaktadır.
• Tam mekanize olarak çalışılmaktadır.
• Her bir kat arası mesafe 18,5 metre olacak şekilde planlan-
mıştır.
• Cevher ayna (drift) boyları yaklaşık olarak 70-100 metre ara-
sında değişmektedir.
• Geri dolgu olarak çimentolu pasa dolgu, çimentolu beckfil 
dolgu ve macun dolgu kullanılmaktadır.
• Üretimi yapılan her bir boşluk yukarıdaki dolgu sistemlerin-
den biri ile doldurulmaktadır.
• Hazırlık aşamasında 950 bin ton tüvenan cevher çıkarılma-
sı planlanan yer altı madeni, hazırlık çalışmaları bitimi ile yıllık 
1 milyon 250 bin ton tüvenan cevher çıkartacaktır. Ortalama 
cevher tenörü yüzde 1,9 Cu olarak planlanmaktadır.
• Açık alan (tahkimatsız alan) diye tanımlanan tüm bölgeler-
deki çalışmalar, uzaktan kontrollü insansız ekipmanlar kullanı-
larak yapılmaktadır.
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Eldorado Gold’un 2020 Altın Üretimi Artış Gösterdi 

Drone ile Maden Sahalarının Ölçüm İşlemleri 
Daha Kısa Sürede Tamamlanacak 

Mart 2021

Mart 2021

Eldorado Gold’un altın üretimi 2020 yılında artış gösterdi. 
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının etkilerine rağ-
men 2020 üretim hedeflerini başarı ile gerçekleştirdiklerini 
kaydeden firma 2020 yılında tüm operasyonlarında önceki 
yıla kıyasla %34 artışla 528.874 ons altın üretimi gerçekleştir-
diklerini açıkladı.
Şirket Türkiye’deki işletmelerinde gerçekleştirilen üretim ile il-

gili de bilgi verdi. Kışladağ Altın Madeni’nde 2020 yılında yak-
laşık 226 bin ons altın üretimi gerçekleştirilirken aynı dönemde 
Efemçukuru Altın Madeni’nde gerçekleştirilen altın üretimi ise 
yaklaşık 100 bin ons oldu.  
2021 yılında gerçekleştirilmesi beklenen altın üretim öngörü-
lerini de paylaşan şirket dünya genelindeki operasyonlardaki 
üretim hedefini de 460bin ons altın olarak açıkladı. 

Madenköy Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi 
Üretim Aşamaları:
Yıllık 1,2 milyon tüvenan cevher beslemesi ile 100 bin ton yüz-
de 20 Cu tenörlü bakır konsantresi üretilmektedir. Üretilen kon-
santre karayolu ile Kurtalan’a oradan da demiryolu ile Holding 
bünyesindeki Eti Bakır A.Ş Samsun İzabe Tesislerine gönderil-
mektedir. Gönderilen yüzde 20’lik konsantre, yüzde 100 metal 
bakır olarak üretilmektedir. Bu da yaklaşık 18 ile 20 bin ton me-
tal bakıra tekabül etmektedir.

İşletme birimlerinden konsantratör tesisinde yeraltından çıka-
rılan tüvanen cevher tesis bünyesinde aşamalı olarak zengin-
leştirilmektedir.
Bu aşamalar sırası ile;
• Kırma eleme
• Öğütme
• Flotasyon
• Susuzlaştırma
• Atık depolama

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde görevli harita mü-
hendisleri, 2020 yılında 2 hafta süren drone eğitimi aldı. Böyle-
ce mühendisler, 2021 itibarıyla maden sahalarındaki denetimin 
hızlı ve detaylı şekilde yapılması amacıyla hava araçlarını kul-
lanmaya başladı.
Mühendislerin kontrolündeki hava araçlarının, önceden belir-
lenen uçuş planına göre çok sayıda koordinattan çektiği yük-
sek kalitede fotoğraflar, bilgisayar laboratuvarında çeşitli yerli 
ve yabancı yazılımlarla bir araya getirilerek maden sahasının 
3 boyutlu modeli oluşturuluyor. Personelin maden sahasında 
yaptığı işin niteliğini artırıp daha detaylı ve teknik bir analiz 
yapma imkânı sunan 3 boyutlu model aynı zamanda alanın 
daha iyi tanınmasını sağlıyor.
Bu yöntemin büyük avantajlar getireceğini kaydeden Dönmez, 
bugüne kadar ocak ölçümlerinin elektronik uzunluk ölçer ve 
hassas GPS cihazlarıyla yapıldığını ancak fotogrametrik yön-
temlerle artık bu ölçümlerin daha detaylı ve daha kısa bir süre-
de gerçekleştirebildiklerini kaydetti.
Dönmez bu teknolojinin avantajları ile ilgili şu cümleleri kul-
landı: “Haritacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanan bu teknolojiyle maden sahalarımızın ölçüm işlemlerini 
daha kısa sürede tamamlayacağız. Bilhassa büyük ölçekteki 
ocak alanlarının ölçümünde zaman ve iş gücü tasarrufu sağ-
layacağız. Coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan böl-
gelerde drone teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar 
getirecek. Üretim faaliyetlerinin devam ettiği sahalarda drone 
kullanılarak ölçüm işlemlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından da büyük önem arz ediyor. Ayrıca, bu teknolojiyle 
ocak sahalarından elde edeceğimiz anlık fotogrametrik görün-
tüler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün veri arşivine de 
önemli katkı sağlayacak.”

Drone teknolojisini en üst seviyede kullandığımızı vurgulayan 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Dur-
ceylan ise Bakanlığın politikası kapsamında teknolojiye entegre 
olmak için drone teknolojisini kullanmaya başladıklarını belirtti.
Bakanlığın politikası kapsamında Bakanlık bünyesine kattıkları 
hava araçları sayesinde maden sahalarının havadan denetim-
lerini gerçekleştirdiklerini aktaran Durceylan, drone teknolojisi 
ile saha denetiminin hızlandırılması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 
“Hem yazılım hem de donanım anlamında drone teknolojisini en 
üst seviyede kullanıyoruz. Denetimini hızlı şekilde yapılabilmesini 
anlamında ciddi bir ilerleye kaydediyoruz. Tüm maden sahaları-
nın denetimini drone yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Yazılım eki-
bimiz de drone yardımıyla alınan verileri özel bir yazılımla işliyor. 
Bu da bize avantaj sağlıyor.” dedi. Durceylan ayrıca bu teknoloji 
ile verilerin anlık aktarımını sağlayacaklarının altını çizerek bu 
sayede Bakanlık veya Genel Müdürlükten de anlık olarak kont-
rol ve denetimin yapılmasını istediklerini dile getirdi.
Elektronik madenciliğe geçişin gereklilik olduğunu vurgulayan 
Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Irgat, sahada 
denetimlerini gerçekleştirip bilgileri hızlıca göndermeleri için 
mühendislere tablet verdiklerini ifade etti. Tutanağın imzalan-
masını kadar geçen süredeki bütün işlemlerin özel tasarlanmış 
tabletler sayesinde yapıldığını kaydeden Irgat, “Sahaların öl-
çümü de drone aracılığıyla yapılıyor. Sahaların denetimini drone 
yardımıyla en güzel şekilde yapıp anında Genel Müdürlüğümüzü 
ve Bakanlığımızı bilgilendireceğiz. Drone sayesinde maden sa-
hasında yapılan hassas ölçümleri ruhsat sahibinin beyanlarıyla 
eşleştiriyoruz. Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuçlara göre mali 
denetimler de sağlanıyor. Kademe yüksekliklerinin ölçümlerine 
kadar drone yapıyor. Böylece sahanın işletme güvenliğine uygun-
luğu da belirleniyor.” şeklinde ifadeler kullandı.
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DMT CoreScan: Maden ve Jeoteknik Sondajlar İçin 
Yüksek Teknolojili Karot Loglama

DMT’nin en son teknoloji ve mühendislik ürünlerinden biri olan 
“CoreScan” karot tarayıcı sistemi, sondajlardan zorluk ve mas-
rafl arla elde edilen karot verilerini, benzersiz 360 derece ya da 
düz tarama seçenekleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleriyle 
dijital formatta saklanmasını sağlar.

 Her türlü arazi ve iklim koşullarında performans
 Kesintisiz karot görüntülü derinlik logları için en yüksek 
 çözünürlükte 360° elde edilen görüntüler
 Günlük 1.000 m‘ye dek sondaj karotunu tarama
 Kuyu eğimi ve sapmasına göre sondaj karotlarını yeniden 
 yönlendirme
 Kırık sondaj karotları da dahil yapısal jeoloji ve jeoteknik 
 analiz (RQD, FD, FS)
 Hızlı arama işlevlerine ve çevrimiçi veri erişilebilirliğine 
 sahip dijital karot veri tabanı
 Litolojik kolonların (şerit logları) ve alterasyon bölgelerinin 
 oluşturulması
 Karot analizlerinin bütünleştirilmesi (laboratuvar testleri, 
 jeoteknik parametreler vb.)
 Belirgin renk farklılıklarını kullanarak mineral içeriğinin 
 hesaplanması

 LAS dosyaları gibi jeofizik log verilerinin diğer verilerle 
 bütünleştirilmesi
3D modelleme yazılımlarıyla uyumluluk
 İsteğe bağlı ultraviyole fl oresan görüntüleme ve LED 
 aydınlatma

 LAS dosyaları gibi jeofizik log verilerinin diğer ver
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DÜNYADAN HABERLER

Batı Afrika’daki Maden Aramaları 
Hizmet Eksikliği ile Karşı Karşıya 

Geçmişten Ders Alan Madencilik Sektörü, İçinde 
Bulunduğumuz Dönemi Daha Az Zararla Geçiriyor

Petra Diamonds Cullinan Madenin’de 
Bir Mavi Elmas Keşfi Daha Gerçekleştirdi

Mart 2021

Mart 2021

Batı Afrika madencilik endüstrisi, yüksek metal fiyatları, elekt-
rikli araçlar ve yenilenebilir enerji için ihtiyaç duyulan metallere 
yönelik artan küresel talebi karşılama ihtiyacı nedeniyle geçen 
yılın Ekim ayından bu yana madencilik aramaları konusunda 
dikkatleri üzerine topladı.
Yeni bir süper döngü tartışmalarının öncülüğünde maden üre-
timini ikame etmek isteyen şirketlerin önemli metal madenleri 
arayışı içerisinde olması, bölgedeki maden arama faaliyetlerinin 
artmasına neden oldu. Barrick, IAMGOLD ve kısa süre önce Te-
ranga Gold'u satın alan Endeavor Mining gibi artan sayıda şirke-
tin de Çin'den sonra dünyanın ikinci en büyük altın üreten pa-
zarı olan bölgeye yoğun ilgili olduğu biliniyor. Ayrıca bölgeye 
yönelik arama harcamalarının ve sondaj faaliyetlerinin düşük, 
yapılan yatırımların ise çok yüksek miktarlarda olması şirketlere 
bölgede genişlemeleri için ideal bir senaryo yarattığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz yıllarda Batı Afrika’daki varlığını genişleten maden en-
düstrisine servis veren Capital şirketi, tüm faaliyetlerde olduğu gibi 
hızlı bir şekilde artan talep ve keşif, tasvir ve sondaj kuleleri üretim 
arzı arasında yaşanması muhtemel bir dengesizliğin bölgede hızla 
yükselen maden arama faaliyetlerini baskılayabileceğini kaydetti.

Yatırımı çekmek ve yatırım güvencesi sağlamak adına Batı Afri-
ka’da yer alan ülkelerin yeni maden kanunlarını yürürlüğe koyma-
sı, maden yatırımlarının hızla bu bölgeye akmasına neden oldu ve 
bölge 2020 yılında 470 milyon dolar maden arama yatırımı alarak 
kendisine Avustralya ve Kanada’nın hemen ardında yer buldu.
Capital, bölgedeki maden aramalarında kullanılan ekipmanla-
rın Avustralya ve Kuzey Amerika gibi ülkelerde kullanılan ekip-
manlara kıyasla daha geride olmasına rağmen bu durumun 
bölgenin 2009 -2019 yılları arasında gerçekleştirilen 50 milyon 
onsluk altın keşfi ile 36 milyon ons altın keşfi gerçekleştirilen 
Kanada’nın ve 24 milyon ons altın keşfi gerçekleştirilen Ekva-
tor’un önünde yer almasına engel olmadığını belirtti.
Özellikle altın endüstrisindeki madenlerin ortalama ömrünün 
son on yılda yarı yarıya azaldığını ve bunun da yeni keşiflere 
olan ihtiyacı her zamankinden daha fazla hale getirdiğini be-
lirten Capital, yeni maden yataklarının keşfinin ve mevcut kay-
nakların genişletilmesine yönelik artan bir yatırım eğilimi ön-
görüyor. Bunun yanında şirket, geçtiğimiz süper-döngülerden 
farklı olarak şirketlerin keşifleri hızlandırma ve üretim varlıklarını 
genişletme konusunda zorluk yaşayacaklarını tahmin ediyor.

2015-16 piyasalarda yaşanan düşüşten sonra değişken emtia 
fiyatlarına uyum sağlamak için daha muhafazakâr bir yaklaşım 
benimseyen madencilik şirketleri, maliyet düşürmeye, üret-
kenliğe ve artan likiditeye odaklanmıştı. Moody’s tarafından 
gerçekleştirilen çalışmaya göre benimsenen bu muhafazakâr 
tutum küresel ekonominin dalgalı bir seyir gösterdiği bu dö-
nemde şirketlerin daha iyi konumda kalmasını sağladı. 
2015 yılından sonra risk azaltma çalışmaları, büyük projelerde 
ortak girişim yaklaşımının benimsenmesi, disiplinli hisse yakla-
şımı ve önemli sermaye yatırımı gerektiren projelerde liyakat 
sahibi yönetim tercihleri gibi değişikler, madencilik şirketleri-
nin güncel sıkıntılardan daha az etkilenmesini sağladı. 670 mil-
yar dolar borcu bulunan küresel madencilik sektöründe borç/
kazanç oranı 2015 yılından 2020 yılının Eylül ayına kadar 12 
aylık periyotluk ölçeklerde 3,8 oranından 2,7 oranına geriledi.
Moody's, Eylül 2020 itibari ile madencilik endüstrisinin 12 aylık 

Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr (FAVÖK) miktarlarının 230 milyar 
dolar olduğunu ve madenciliğin, petrol ve doğal gaz ve medikal 
endüstrilerinden sonra üçüncü en büyük sektör olduğunu belitti.
Karbon salınımını azaltma gayretinin sektöre fayda sağladığına 
dair görüş belirten Moody’s, madencilik faaliyetlerinin ne gir-
di ne de son ürünler açısından ikamesi olmadığını, bu nedenle 
girdi ve son ürün kalemlerinde azalma ihtimalinin düşük oldu-
ğunu belirtti. 
Önümüzdeki on yılda endüstriyi etkileyen sorunlar arasında ise 
vergiler, rödovanslar ve maden kullanım hakları yoluyla doğal 
kaynaklar ekonomisinden giderek daha fazla pay talep eden ül-
kelerin yer aldığını kaydetti. Endonezya başta olmak üzere ham 
cevher ihracatını yasaklayan bir politika izleyen ülkelerin, ma-
dencilik şirketlerini yurt içinde izabe tesisleri ve rafineriler inşa 
etmeye zorlamak için giderek daha fazla yönetmelik hazırladığı 
da raporda yer alan bilgiler arasında yer aldı.

Güney Afrikalı Petra Diamonds Culinan Madeni’nde bir büyük 
elmas keşfi daha gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket keşfedilen 
elmasın mavi renkte ve  39,34 karat büyüklüğünde olduğunu 
ve hem renk hem de berraklık açısından sıra dışı bir kaliteye sa-
hip olduğunu açıkladı.

Elmasa henüz bir fiyat biçmeyen Petra Diamonds elmasın özel 
bir açık arttırma ile satışa çıkarılacağını belirtti.
3,106 karatlık Cullinan Elması’nın keşfedildiği maden olan Cul-
linan Madeni en önemli mavi elmas kaynaklarından biri olarak 
biliniyor.
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Çinli Üreticiler Düşük Maliyetli Bölgeleri Tercih Ediyor
Mart 2021

Son yıllarda Çinli maden üreticilerinin maden arama harcama-
ları yarı yarıya düşüş gösterdi. Çinli şirketlerin beş büyük bölge 
olan Afrika, Avustralya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Gü-
neydoğu Asya’da toplam maden arama bütçelerinin 2011'de 
267 milyon dolar olarak kaydedildiği ancak yatırım miktarının 
2020’de 101 milyon dolara gerilediği belirtildi. S&P Global Mar-
ket Intelligence’in araştırmasına göre Çinli şirketlerin maden 
arama yatırımlarındaki bu düşüşün küresel eğilime paralel bir 
hareket gösterdiği kaydedildi.
Çinli şirketler maden arama yatırımları için Afrika ve Güney 
Amerika’ya ağırlık verirken 2011 yılında Kanada, Güney 
Doğu Asya ve Avustralya gibi ülkeler Çin’in maden arama 
yatırımlarının %22,5’ini alırken bu rakam 2020’de %5,6’ya 
geriledi.
Raporda, Çinli madencilerin düşük maliyetli bölgelerde maden 
geliştirmek için hareket ettikleri ve başarılı bir yatırım geçmi-
şine sahip oldukları ülkelerde çalışmaya devam ettikleri belir-
tildi. Bu kapsamda Citic Pacific'in Batı Avustralya'daki yüksek 
maliyetli demir cevheri madenini örnek gösteren rapor, Çinli 
şirketlerin hatalarından ders aldıklarını ve bu kapsamda Chinal-

co'nun Gine'deki Simandou Demir Madeni’nin daha iyi sonuç-
lar verebileceğinin altını çizdi.
Çin’in 2020 yılında 1 milyar tonun üzerinde ham çelik üretimi 
gerçekleştirdiği kaydedilirken ithal demir cevherine olan talebin 
devam edeceği bu nedenle Avustralya dışında arz kaynakları bu-
lunmasının çeşitlilik açısından bir avantaj olabileceği not edildi.
Çin'in Afrika ve Avrupa'da birincil ürün olarak bakır üreten 52 
projeye dahil olduğunu ve bu projelerin ülkenin yabancı pro-
je toplamının %60'ına karşılık geldiği belirtildi. Ayrıca ülkenin 
Orta Asya, Avrupa ve Avustralya'ya yayılan 45 altın projesinin 
ülkenin yurtdışında bulunan altın madenlerinin %67'sini oluş-
turduğuna dikkat çekildi.
Özel maden şirketlerinin artan yatırımlarının Çin'in madencilik 
stratejisinin maden rezervlerinin kontrolü, boyutu ve yüksek 
kapasiteye sahip olması konularındaki hassasiyetlerinin, düşük 
maliyet ve sağlıklı bir yatırım getirisi sağlama eksenine kaydı-
ğı belirtildi. Ek olarak, yüksek miktarda emtia talebi olan Çin’in 
geçtiğimiz dönemde 2021 yılı ekonomik büyüme hedefini 
%6'nın üzerine çıkarmış olmasının metal piyasalarına olumlu 
yansıyacağı tahmin ediliyor.

Küresel Talebin Karşılanması için 
10 Milyon Tondan Fazla Bakıra İhtiyaç Var  

ABD Kritik Mineraller İçin 
Kanada ile İşbirliğini Arttırıyor 

Mart 2021

Mart 2021

Küresel ekonomiler ve neredeyse tüm sanayiler için tartışmasız 
en kritik metal olan bakır önümüzdeki on yıl içerisinde büyük 
arz sorunları ile karşı karşıya kalabilir.
CRU Group'un tahminlerine göre, temiz enerji ve ulaştırma sek-
törlerinin yükselişi devam ederken, bakır endüstrisinin 2030 yı-
lına kadar 4,7 milyon tonluk yıllık arz açığını kapatmak için 100 
milyar dolardan fazla harcama yapması gerekiyor. Emtia ticareti 
ile ilgilenen Trafigura Group'a göre ise eğer arz çeşitliliği sağlaya-
cak yeni madenler faaliyete geçmezse bakır arzındaki potansiyel 
eksiklik 10 milyon tona ulaşabilir. Böyle bir boşluğu kapatmak 
için dünyanın en büyük bakır madeni olan Escondida büyüklü-
ğünde sekiz projenin devreye alınması gerekeceği belirtildi.
Kablolama ve borulardan bataryalara hatta motorlara kadar bir-
çok kullanım alanı bulunan bakırın hem ekonomik olarak öncü 
bir unsur hem de yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yöne-

lik itici bir güç olduğu belirtilirken arz ve talep arasındaki açığın 
giderilemediği taktirde fiyatların yükselmeye devam edeceği 
ifade edildi. Bakır piyasalarındaki bu görünüm ışığında ABD’deki 
Biden yönetimi başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele 
için dünya çapında bir enerji dönüşümüne güvenen diğer dün-
ya liderleri için bir zorluk oluşturacağı öngörülüyor. Ayrıca yük-
selen bakır fiyatlarının alüminyum gibi daha ucuz alternatiflerin 
daha fazla tercih edilmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.
Arz konusundaki karamsar yaklaşıma rağmen dünya genelinde 
birçok bakır projesi üzerine çalışmalar devam ettiği biliniyor.  An-
cak madenlerin çok daha karmaşık ve daha pahalı hale geldiği bir 
zamanda aceleci davranarak geçmiş dönemlerde yapılan hataları 
tekrar etmek istemeyen maden üreticileri çalışmalarını titizlikle 
sürdürüyor. Bu durum bakır fiyatlarının yaklaşık on yılın en yüksek 
seviyelerinde seyretmesinin bir nedeni olarak görülüyor.

ABD hükümeti, elektrikli araç yapımında kullanılan emtiaların arzı-
nı artırma ve Çin tekeline karşı koyma stratejisinin bir parçası ola-
rak, Amerikalı madencilik şirketlerini ve pil üreticilerini Kanada'ya 
açılmaları konusunda teşvik etmek amacı ile çalışmalar sürdürüyor.
Elektrikli araçlara olan talebin önümüzdeki on yıl içinde daha da 
artacağının öngörüldüğü bir dönemde ABD Başkanı Joe Biden 
ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun geçtiğimiz aylardaki 
bir görüşmesinde iki ülke arasında bir elektrikli araç tedarik zin-

ciri kurmayı taahhüt etmesi sonrası çalışmalar hız kazandı. Bu 
kapsamda hükümet yetkilileri ve madencilik şirketlerinin temsil-
cileri arasında bir online toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. 
Büyük ölçekli projeleri için ABD’de istedikleri ortamı bulama-
yan madencilik şirketleri ise hükümetin de desteği ile ABD’nin 
ulusal savunma için kritik olarak nitelendirdiği 35 mineralden 
13’üne ev sahipliği yapan Kanada’daki imkanları değerlendir-
meye aldı. 
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Tünelmak’tan Tünel ve Madenler İçin 
Fonksiyonel Çözüm

ESAN – UNICEF İşbirliği ile 62.500 Çocuğa Temiz Su

Tünelmak, yeni ürünü olan Ad-
roit 520AH 4×4 hidrostatik se-

petli platformu, tünel ve maden firmalarının hizmetine sundu.

Adroit 520AH, belden kırma şasiye sahip bir sepetli plat-
form olarak tasarlanmıştır. Üretimi EN 280 standartlarına 
uygun olarak yapılan makine %40 eğim tırmanma kabiliye-
tine sahiptir.

Ayakbasma silindirleri, otomatik sepet denge, moment algı-
lama ve aşırı yük algılama gibi ihtiyaç duyulan tüm emniyet 
sistemlerine sahip olan makine; 2 m x 2m x 1,5 m sepet ölçüsü 
ile 5,5 m bom kaldurma ve 8 m tavan ulaşım yüksekliği sağlar.

Teleskop tam kapalı konumda 1500 kg ve tam açıkken 500 kg 
yük kapasitesine sahiptir. Ayakbasma silindirleri kullanılma-

Doğal kaynakları in-
sanlığın kullanımına 
ve ekonomiye kazan-

dırırken verimli, güvenli, çevreyle ve toplumla dost 
iş yapış anlayışı ve uygulamalarla çalışan Esan, 
sürdürülebilir madencilik kapsamında önemle 
üzerinde durduğu “Su Yönetimi” konusunda da 
çalışmalar yapıyor. Su kaynaklarının verimli şekilde 
kullanımı, geri dönüşüm, arıtma, yeniden kullan-
ma, mümkün olan yerlerde susuz teknolojilerin 
tercih edilmesi gibi çok çeşitli çalışmalar yapan 
Esan, faaliyette bulunduğu bölgelerdeki toplumla-
rın da suya ulaşımı konusunda çalışmalar yapıyor.

Tüm bu çalışmaları yaparken 2020 yılında başlayan pandemi 
ile hijyenin hem bireysel hem de toplum sağlığı için önemini 
bir kez daha anlayan Esan, bu süreçte içerisinde bulunduğu 
topluluklara hijyen kitleri, dezenfeksiyon üniteleri, sağlık ekip-

manları gibi çeşitli desteklerde bulunarak #birlikteaşarız dedi. 
Bu birliktelik duygusunu dünyanın her yerine ve geleceğe 
ulaştırmak için ise Unicef’le işbirliği yaparak 62.500 çocuğun 
temiz suya ulaşmasını sağladı!

esan.com.tr

dan, bom ilk kademede iken 400 kg + 2 personel taşıma kapa-
sitesine sahiptir.

ADROIT 520AH kapalı maden işletmeleri, metro tünelleri ve 
tüm yer altı çalışmalarında havalandırma sistemleri, elektro 
mekanik montajlar, enjeksiyon ve dinamit yerleştirme uygula-
maları için idealdir.

tunelmak.com.tr

ŞIRKET HABERLERI
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KAPAK KONUSU

Karotlu Yer Üstü Sondaj Makinası: 
BULLDRILL® BD2000S

Şekil -1 BD2000S Genel Yan Görünüş

Şekil-2 BD2000S Dişli Kutusu (4 vitesli)

Barkom Grup olarak, yıllar içinde 
edindiğimiz endüstri tecrübemiz 
ve müşterilerimizin ihtiyaç ve ta-
lepleri doğrultusunda deneyimli 

mühendis ekibimizle gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız 
sonucunda kendi markamız olan BULLDRILL ® ismi ile sondaj 
makineleri üretmeye başladık. Bu sayede en son teknolojiyi ve 
kaliteli üretimi hedefledik; pazarın ihtiyaçlarını takip ettik ve 
yeni ürün tasarımını ön planda tuttuk.

Lider bir tedarikçi olarak, tüm dünyada uygulanan karotlu 
delme tekniklerinde önemli bir deneyim kazandık. Bu ne-
denle, çalışma ortamına uygun doğru karotlu sondaj maki-
nalarını seçmenin öneminin farkındayız. Tasarım ve uygula-
ma uzmanlarından oluşan ekibimiz, daha sürdürülebilir bir 
gelecek yaratmak için sondaj uygulamaları ile ilgili süreci 
optimize etmeye yardımcı olacak sondaj makineleri ve diğer 
yardımcı makinelerin üretimine odaklanarak çalışmalarına 
devam etmektedir.

Odaklanılan inovasyon stratejisi kapsamında, daha önce ya-
pılmamış tasarımlarla yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. 
Gelişen teknolojiyi yakalamak, üretim verimliliğini artırmak 
için araştırmalar yapıyoruz. Bu projelerde en derin metreyi ya-
pabilecek son örneğimiz ise BULLDRILL BD2000S karotlu yer 
üstü sondaj makinemizdir.

BULLDRILL BD2000S’in güvenlik ve performans değerleri, 
Barkom Grup Ar-Ge merkezinde uygulanan mekanik testlerle 
kanıtlanmıştır ve bu test sonuçlarına göre şimdiye kadar Bar-
kom’un ürettiği en donanımlı sondaj makinesidir. Büyük çaplı 
karot numuneleri alınırken yüke duyarlı tandem pompalar, 
değişken deplasmanlı hidrolik motor, 9000 Nm'den fazla tork 
üretebilen güçlü şanzıman ve özel dişli grubu dizisi, döner üni-
tenin çalışmasıyla hızlı penetrasyon oranı sağlamıştır. Bu dona-
nımın uyumlu çalışmasıyla, BD2000S yer üstü sondaj makinesi, 
üretkenlik ve verimlilik arasında mükemmel bir denge sağlar. 
Son derece güçlü ve dayanıklı olan BD2000S sondaj makinesi, 
dünyanın herhangi bir yerindeki zorlu çevre koşullarının ge-
reksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

BULLDRILL BD2000S, NQ takım ile 2000 metre delme kapasi-
tesine sahiptir. Güçlü delme işlemi için gerekli tork ve devir 
aralıklarını sağlayan 4 vitesli tahrik ünitesi (dişli kutusu) ile do-
natılmıştır. Paletli sürüş opsiyonu ile sunulduğundan, sondaj 
sahasına kolayca aktarılabilir. Tüm delme fonksiyonları, verim-
li delmek için gerekli olan delme parametrelerini barındıran 

ergonomik ve kullanıcı dostu bir kontrol paneli ile ger-
çekleştirilir.

BD2000S, BQ (2300 m) – PQ (800 m) karot alımı 
için gerekli olan tork ve devri üretebilen 

rotasyon ünitesi ile sınıfının en güçlü 
yer üstü sondaj makinesi haline 
gelmiştir. BD2000S, servis gerek-
sinimlerini en aza indirerek kesin-
tisiz çalışma imkânı sağlar. Maki-
nenin çalışması esnasında kişisel 
yaralanma riskini en aza indirecek 
güvenlik önlemleri göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır.
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Şekil-3 Pompa Grubu ve Cummins Dizel Motor

Şekil -5 BD2000S 18 Ton Kapasiteli BRADEN Vinç ve Taç akara

Şekil -4 BD2000S Güçlü Kule Direk Sistemi

Öte yandan, BD2000S sondaj makinesinde yüksek perfor-
mans aktaran tüm hidrolik bileşenler özenle seçilmiştir. Parker, 
Kawasaki, Rexroth, Danfoss, Hansa Flex gibi dünyada kalitesi 
onaylanmış markalar, makine donanımını tamamlar. Kapasi-
teleri iyi mühendislik uygulamalarına dayalı hesaplama yön-
temleri ile belirlenen ve seçilen tüm özel bileşenler, bir bütün 
olarak sistemde yerini alır. Derin sondaj uygulamaları ve tüm 
zemin koşulları için tasarlanan bu karotlu sondaj makinesi, 
yüksek verimlilik için sağlam bir teknoloji içermektedir. Çok 
amaçlı, çeşitli uygulamalar ve sondaj performansı söz konusu 
olduğunda piyasadaki en verimli sondaj makinesidir.

BULLDRILL BD2000S sondaj makinesi serisindeki en geniş hac-
me sahiptir ve aynı zamanda kullanımı en pratik olan sondaj 
donanımı içerir. Yüksek verimliliği daha da artıran yeni bir 
payanda ve kule sistemine sahiptir. Kule şase örgüsü çok da-
yanıklıdır ve kapasitesi 2000 metrelik takımın tüm ağırlığını 
taşımak için fazlasıyla yeterlidir. Ayrıca yeni tasarlanan teles-
kopik kule çıkışı ile hem 3 metre hem de 6 metrelik tijler için 
kullanıma uygundur.

BD2000S, sondaj esnasında delme işlevlerini kolayca ve verimli 
bir şekilde yapmak için gereken özellikleri ve gücü sağlar. Bun-
lardan biri de üzerindeki 18 ton kapasiteli Braden vinçtir. Bu 
vinç, sınıfının ötesinde sondaj derinliği kapasitesine izin verir. 
Yeni tasarlanmış düz sarım mekanizması ile halatı tamburun 
genişliği boyunca daha sorunsuz bir şekilde sarar. Ayrıca ha-
lat güçlü taç makara sisteminden geçerek rotasyon ünitesini 
kolaylıkla merkezleyerek, zarar görmeden rahatlıkla çalışır ko-
numdadır.

Makinenin kurulum sahasındaki çalışma or-
tamı, geliştirme sırasında dikkatlice değer-
lendirilmiştir. Tüm önemli bileşenler, bakım 
sırasında kolayca erişilebilecek şekilde konum-
landırılmıştır. Makine üzerinde karbon emis-
yonlarını kontrol etmek için modern bir Tier III 
Cummins QSL 8.9 dizel motor yer almaktadır. 
BD2000S yer üstü sondaj makinesi derin kuyu 
derinlikleri için idealdir ve dayanıklılığı sağla-
yan ağır ve geniş görünümüne rağmen, genel 
tasarımı kompakttır ve sahada kolayca kulla-
nılabilir. Kontrol paneli üzerinde yer alan tüm 
işlevsel komutlar dünya standartlarına göre 
işaretlendirilerek kullanıcı dostu bir şekilde ko-
numlandırılmıştır.

Zorlu koşullar altında sağlamlık ve verimli çalış-
ma için tasarlanan BD2000S yer üstü sondaj ma-
kinesi uzun süre aralıksız çalışır ve servis ihtiyacı-
nı en aza indirir. BD2000S güvenlik göz önünde 
bulundurularak tasarlandığından, çalışma sıra-
sında kişisel yaralanma riski minimumdur. 
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Şekil- 7. BD2000S Gazlı Alt Çene 

Şekil-6. BD2000S Kumanda (Kontrol) Paneli                  

Bunun en iyi örneği pilot kontrollü olan hidrolik kontrol paneli-
dir. Panelde tüm sondaj işlevleri gelen pilot hattından beslenir 
ve operatör düşük basınç altında korunmuş olur.

PQ çapta sondaj tiji ile çalışmaya imkân tanıyan üst çene 
ve gazlı alt çene sahada test edilmiş ve en zor projeleri bile 
fethetmek için performans ve güvenilirlik sunmak üzere ta-
sarlanmıştır.

BD2000S sondaj makinesi, çalışma alanı ve talep edilen 
kapasiteye göre özelleştirilmiş olarak üretilmektedir. Talep 
halinde, kapasite değiştirilerek üretilebilir; hidrolik sistem-
ler ve mekanik elemanlar istenen kapasiteye göre ayarla-
nabilir. Barkom Grup makine tasarım ekibi gelen tüm ta-
lepleri değerlendirerek, teorik ve pratik çözüm üretebilme 
yetisine sahiptir. Tasarım ve uygulama konusunda yepyeni 
projeleri başarı ile tamamlayarak inovasyonunu sürdür-
mektedir.

Barkom Grup, sondaj sektöründeki en son teknolojileri ve kü-
resel pazarı yakından takip ederek, sektörün ihtiyaçlarına göre 
ve gereksinimlerine uygun yenilikler yaratmak için Ar-Ge ça-
lışmaları ve üretim kapasitesi geliştirerek ilerlemesine devam 
edecektir.

barkomas.com
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TANITIM

ENDURON®

HPGR

CO2’yi on 
binlerce ton 
azaltmak?
Cevap, Enduron®
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Hepimizin HPGR teknolojisinin var olduğunu
biliyoruz. Neden sektörümüz bu daha 
sürdürülebilir olan yaklaşıma geçiş yapmasın?
Enduron® HPGR, geleneksel çözümlere kıyasla
öğütme elemanları olmaksızın %40’a kadar daha
az enerji harcamanın yanı sıra CO2 tüketiminizi
yıllık olarak on binlerce ton azaltabilir. Ayrıca,
Enduron®’un özel rulman sistemi sayesinde
cevher işleme performansınız, güvenilirliğiniz ve
verimliliğiniz artacaktır.

Asıl soru, niçin geçiş yapmanız gerektiği değildir,
asıl soru, neden olmasın?

Enduron® HPGR’ye geçiş yapın. Daha fazla bilgi
için enduronhpgr.weir adresini ziyaret edin.

ENDURON® HPGR’nin Avantajları

Yüksek Basınçlı Öğütme Merdaneleri 
(HPGR) dünyanın her yerinde madenler 
için önemli bir ekipmandır. Çoğu uygu-
lamada ton başına sadece 0.8 - 2.1 kWh 
enerji tüketimi yaparak önemli ölçüde 

enerji tasarrufu sağlayan yüksek basınçlı öğütme merdaneleri-
nin geleneksel öğütme devrelerine kıyasla %40’lara varan oran-
larda daha fazla güç tasarrufu sunduğu bulunmuştur. Yaptığı 
güç tasarrufu ile işletme maliyetlerinin azaltılmasına sağladığı 
faydaya ek olarak, HPGR’ler hem parça kullanım ömrünün uzun 
olmasından dolayı hem de parça değişimi için gerekli sürenin 
kısa olmasından dolayı toplamda daha kısa bakım süresi sağla-
makta bu sayede işletmelerdeki duruş sürelerini azaltmaktadır.

Neden Enduron® 
HPGR’leri seçmelisiniz?
Weir Minerals Enduron® HPGR’leri, deği-
şen besleme koşullarına dinamik bir şekil-
de uyum sağlar. Uygulanan basınç mikta-
rının efektif bir şekilde ayarlanmasına ve 
uygulanan basınç miktarının korunmasına 
imkân tanıyan Enduron® HPGR’ler ürünün 
aynı kapasite ile üretilmesini ve böylece 
sistem boyunca geri dönüştürülmesi ge-
reken cevher miktarını azaltılmasını sağlar.

Enduron® HPGR’ler ayrıca, zamansız 
rulman arızası olasılığını ve dolayısıyla 
maliyetli arızaları azaltan eşsiz maka-
ralı rulman düzenlemesine sahiptirler. 

Enduron® HPGR’lerimizde materyal 
baypasını engellemek için kendin-

Enduron® HPGR daha  
fazla değer katıyor

Neden Enduron® HPGR?

Gerçek madencilik dünyasında:
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir! Besleme 
tane boyu, cevher sertliği, tenörü ve nemi sürekli 
olarak değişir ayrıca segregasyon oluşur.

İdeal madencilik dünyasında:
HPGR beslemesi istikrarlı ve homojen; cevherin sertliği, 
tenörü ve nemi de sabittir.

Enduron® Yüksek Basınçlı  
Merdaneli Değirmen (HPGR):
‘Gerçek madencilik dünyası’ koşullarıyla baş etmek 
için tasarlanmış tek HPGR’dir.

Enduron® HPGR nasıl yüksek performans  
sağlıyor ve kırma odasını nasıl adapte ediyor.
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• HPGR’yi mevcut tesisinize entegre edebilecek 
kapsamlı proses bilgisi

• Farklı madencilik çözümlerinde geniş tecrübe

• Sürecin her aşamasını kapsayan optimize edilmiş 
Entegre Çözümler

Tüm prosese kademelerine  
yayılan tecrübe

Kanıtlanmış Tecrübe
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• Dünyada 80’i aşkın Weir HPGR kuruludur.

• 70’i aşkın ülkede, eşsiz bölgesel destek ağıyla, 

• Tesisler ve büyük madencilik bölgelerine yakın 
konumlarda servis merkezlerimizle hizmetinizdeyiz.

Bölgesel destek sunan  
küresel tecrübe

İstikrarlı bir performans için 20 yıllık 
çalışma süresi boyunca beklenmedik 
bir rulman arızasının görülmediği 
Enduron® HPGR’ye güvenebilirsiniz.

Yüksek Emre 
Amadelik

Duruş sürelerinin azaltılması için, 
kendinden ayarlı yan duvarlar, 
HPGR’yi durdurmaya gerek 
kalmadan dışarıdan ayarlanabilir.

Uygun maliyetli 
bakım

Daha küçük çaplı ve daha uzun 
merdaneler sadece daha iyi bir ürün 
üretmekle kalmaz, tesisin yükseklik 
gerekliliğini de önemli ölçüde azaltır.

Yağlanmış rulmanlar sayesinde 
şaft soğutmasına ihtiyaç kalmaz, 
bu şekilde su tüketimi ve altyapı 
masrafları azalır.

Daha küçük 
izdüşümü

Sulu soğutmaya 
ihtiyaç yok

den ayarlamalı yan duvarları kullanır. Bu yan duvarlar, rulo-
lar arasında sadece 1 milimetrelik boşluk bırakacak şekilde 
ayarlanır böylece tek bir geçişte üretilen malzemenin kalitesi 
arttırılmış olur.

Yüksek Basınçlı Öğütme Merdanelerimiz aynı zamanda, 
dünyanın kurak coğrafyalarında da artan endüstri faali-
yetlerindeki başta gelen önceliklerden birisi olan daha az 
su tüketimi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, öğütme 
devreleri sunar. Su tasarrufuna yönelik artan gerekliliğe bir 
yanıt olarak, geçtiğimiz on yılda Enduron® HPGR öğütme 
sistemi ile koordine şekilde faaliyet gösterecek kuru hava 
sınıflandırması sistemi geliştirilmesi için Almanya’nın  
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Hepimizin HPGR teknolojisinin var olduğunu
biliyoruz. Neden sektörümüz bu daha 
sürdürülebilir olan yaklaşıma geçiş yapmasın?
Enduron® HPGR, geleneksel çözümlere kıyasla
öğütme elemanları olmaksızın %40’a kadar daha
az enerji harcamanın yanı sıra CO2 tüketiminizi
yıllık olarak on binlerce ton azaltabilir. Ayrıca,
Enduron®’un özel rulman sistemi sayesinde
cevher işleme performansınız, güvenilirliğiniz ve
verimliliğiniz artacaktır.

Asıl soru, niçin geçiş yapmanız gerektiği değildir,
asıl soru, neden olmasın?

Enduron® HPGR’ye geçiş yapın. Daha fazla bilgi
için enduronhpgr.weir adresini ziyaret edin.
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Enduron® HPGR daha  
fazla değer katıyor

Neden Enduron® HPGR?

Gerçek madencilik dünyasında:
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir! Besleme 
tane boyu, cevher sertliği, tenörü ve nemi sürekli 
olarak değişir ayrıca segregasyon oluşur.

İdeal madencilik dünyasında:
HPGR beslemesi istikrarlı ve homojen; cevherin sertliği, 
tenörü ve nemi de sabittir.

Enduron® Yüksek Basınçlı  
Merdaneli Değirmen (HPGR):
‘Gerçek madencilik dünyası’ koşullarıyla baş etmek 
için tasarlanmış tek HPGR’dir.

Enduron® HPGR nasıl yüksek performans  
sağlıyor ve kırma odasını nasıl adapte ediyor.
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• HPGR’yi mevcut tesisinize entegre edebilecek 
kapsamlı proses bilgisi

• Farklı madencilik çözümlerinde geniş tecrübe

• Sürecin her aşamasını kapsayan optimize edilmiş 
Entegre Çözümler

Tüm prosese kademelerine  
yayılan tecrübe

Kanıtlanmış Tecrübe
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• Dünyada 80’i aşkın Weir HPGR kuruludur.

• 70’i aşkın ülkede, eşsiz bölgesel destek ağıyla, 

• Tesisler ve büyük madencilik bölgelerine yakın 
konumlarda servis merkezlerimizle hizmetinizdeyiz.

Bölgesel destek sunan  
küresel tecrübe

İstikrarlı bir performans için 20 yıllık 
çalışma süresi boyunca beklenmedik 
bir rulman arızasının görülmediği 
Enduron® HPGR’ye güvenebilirsiniz.

Yüksek Emre 
Amadelik

Duruş sürelerinin azaltılması için, 
kendinden ayarlı yan duvarlar, 
HPGR’yi durdurmaya gerek 
kalmadan dışarıdan ayarlanabilir.

Uygun maliyetli 
bakım

Daha küçük çaplı ve daha uzun 
merdaneler sadece daha iyi bir ürün 
üretmekle kalmaz, tesisin yükseklik 
gerekliliğini de önemli ölçüde azaltır.

Yağlanmış rulmanlar sayesinde 
şaft soğutmasına ihtiyaç kalmaz, 
bu şekilde su tüketimi ve altyapı 
masrafları azalır.

Daha küçük 
izdüşümü

Sulu soğutmaya 
ihtiyaç yok

önde gelen cevher hazırlama üniversiteleri ve madencilik 
firmaları birlikte çalışmalar yürüttük.

Sahip olduğu eşsiz bölgesel destek ağı ile 70’ten fazla ülkede 
varlık gösteren Weir Minerals tüm müşterilerine ve önemli ma-
dencilik bölgelerine yakın konumlarda hizmet vermektedir. Sa-
hip olduğu küresel tecrübe ile birlikte yaygın bölgesel ağı bulu-
nan Weir Minerals’ın tüm dünyada kurulu olan 80’den fazla Weir 
HPGR’si bulunmaktadır. Weir Minerals farklı madencilik çö-
zümlerinde ve tüm proses kademelerinde sahip olduğu 
tecrübe ile HPGR’yi mevcut tesisinize entegre edebi-
lecek kapsamlı proses bilgisi sunmakta sürecin her 
aşamasını kapsayan optimize edilmiş entegre 
çözümler sağlamaktadır. 

Enduron® Yüksek Basınçlı Öğütme Mer-
daneleri her madende fark yaratabilecek 
bir üründür. Daha fazla bilgi için infog-
rafiklere bakınız.

Weir Minerals Hakkında 
Dünya çapında 8900’dan fazla çalışanı 
bulunan Weir Minerals, her türlü ma-
dencilik, kurutma, taşıma, değirmen-
cilik, işleme ve atık yönetim faaliyetleri 
için uç uca çözüm sağlamaktadır. Weir 
Minerals’ın her türlü ortamda neredey-
se tüm uygulamaları kapsayan Warman® 
santrifüj çamur pompaları, GEHO® PD çamur 
pompaları, Linatex® kauçuk ürünler, Vulco® 
aşınmaya dayanıklı değirmen gömlekleri, Cavex® 
hidrosiklonları, Trio® kırıcı ve elekleri, Enduron® ufa-
lama ekipmanı, Isogate® çamur valfleri, Multiflo® ma-
den kurutma çözümleri ve Lewis® Pumps - gibi markaları 
bünyesinde barındıran gelişmiş bir ürün yelpazesi vardır. 

Weir Minerals küresel ağ, yerel faaliyetlerini kurdukları her yerde 
müşterilerine yakın olmalarını sağlamaktadır. 

Daha fazla bilgi için www.global.weir sitesini ziyaret edebi-
lir veya turkey.sales@mail.weir mail adresinden ve +90 216 
688 16 06 numaralı telefondan Türkiye’deki uzmanlarımızla 
irtibata geçebilirsiniz.

global.weir
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Uzaktan Devrime Kayıtsız Kalmayın!
Kestirimci ve durum odaklı bakım 
için uzaktan izleme yöntemiyle üre-
tim verimini en üst düzeye çıkarın.

Bakımdan sorumluysanız işiniz, şir-
ketinizin proses tesisleriyle ilgilen-
mek, güvenli muayene ve bakım 

sağlamak, zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve 
sonuçta çalışma süresini en üst düzeye çıkarmaktır.

Halihazırda madencilik ve cevher hazırlama endüstrisinde, bu 
işi çok daha kolay hale getiren ve şirketlere rekabet avantajı 
sağlayan bir devrim yaşanıyor. Akıllı uzaktan izlemeyle yeni 
nesil kestirimci ve durum odaklı bakım rejimleri teşvik ediliyor.

Manşet olan pek çok yeniliğin aksine uzaktan izleme son de-
rece basit, göz korkutmayan ve uygun maliyetli bir uygulama-
dır. Evde kullandığımız kablosuz teknolojinin aynısını kullanan 
uzaktan izleme sistemleri, genellikle mevcut üretim tesislerine 
uyarlanabilir. Üretim verimini artırma konusunda hızla vazge-
çilmez hale gelmesinin esas nedeni de budur.

Şimdi treni yakalama zamanı!
Sorun şu ki geleneksel muayene rejimleri hem zaman kaybet-
tirir hem de verimsizdir. Bazen muayene edilecek ekipman o 
kadar uzakta olur ki kısacık bir ölçüm için uzun mesafe kat et-
mek gerekir. Bazen de karmaşık prosedürler ve güvenli erişim 
için gözetim gerekebilir.

Tek bir bileşenin muayenesi için kapsamlı bir duruşun zorun-
lu hale geldiği durumlar da olur. Peki günler süren bir mua-
yenenin ardından bakımın gerekmediğinin ortaya çıkmasına 
ne demeli! Sizce bu şekilde zaman ve kaynaklar doğru şekilde 
kullanılmış olur mu?

Manşet olan pek çok yeniliğin aksine 
uzaktan izleme son derece basit, 

göz korkutmayan ve uygun maliyetli
 bir uygulamadır.

Yakın gelecekte yalnızca bakımın gerekli 
olduğunu bildiğinizde erişim sağlamanın 

yeterli olacağını düşünün.

Bazen muayeneler, yapılacaklar listesinin en sonuna atılır. Ba-
kım, yalnızca gerçek bir sorun yaşandığında öncelikli olur. Bu 
yaklaşım, plansız duruşları beraberinde getirir. Üstelik genel-
de her olasılık için stok bulundurmaz ve bazı yedek parçaların 
gelmesi için haftalarca beklersiniz. Bu, uzun süre verimsiz çalış-
mak anlamına gelebilir.

Peki daha iyi bir yolu var mı? Bir düşünün…
Yakın gelecekte yalnızca bakımın gerekli olduğunu bildiği-
nizde erişim sağlamanın yeterli olacağını düşünün. Tesis per-
formansınızda bir şeylerin yanlış gittiğini sorunlar baş gös-
terdiğinde öğrenmek yerine bileşenlerin durumu hakkında 

önceden uyarıldığınızı ve bakım planlamanızı programınıza 
uygun şekilde yapmanızı sağlayacak göstergelere sahip oldu-
ğunuzu düşünün.

Uzaktan izleme, bu gibi gerçek zamanlı, durum odaklı, kesti-
rimci bakım göstergeleri sağlar.

Böylece bir ekipmanın fiziksel muayenesini, yalnızca veriler 
size bir servis işleminin gerekli olduğunu söylediğinde veya 
ekipman kullanım ömrünün sonuna yaklaşıldığında yapmanız 
yeterli olabilir. Aynı zamanda kapsamlı bir muayene planla-
mak, gerekli parçaları önceden sipariş etmek, bakım için yükle-
nicilerden randevu almak ve plansız duruş sırasında yapılacak 
işleri belirlemek için de bolca zamanınız olur.

Son yıllarda, uzaktan izleme ve durum odaklı bakımın, üretim 
verimini en üst düzeye çıkarmanın kitabını yeniden yazmaya 
başladığına tanık olduk. Bu yöntemler, dökme malzeme taşı-
ma uygulamalarında da çığır açıyor. Madencilik ve cevher ha-
zırlama uygulamalarının küresel ekonomideki en büyük mal-
zeme akışını içermesi nedeniyle üretim veriminde sağlanan 
faydanın ölçeği son derece büyük.

Örneğin uzaktan izlemenin, dökülmeyi kontrol etmek ve pro-
ses tesisinizin çevresinde birikmeyi önlemek için kullanılan 
konveyör bandı sıyırıcısına nasıl uygulanabileceğini düşünün:

• Daha düşük güvenlik riski: Konveyör bandı muayeneleri, 
depolanan enerji, yüksekte çalışma veya kontrollü alanlara 
erişim gibi riskler içerir. Akıllı uzaktan izleme, bantları tek tek 
ziyaret etmeye gerek kalmadan sürekli muayeneye olanak ta-
nıyarak riskleri azaltır.
• Daha az bakım görevi: Her bir konveyörün baş tamburunu 
düzenli olarak muayene etme işi, özellikle teknisyenleriniz yo-
ğun veya ulaşılabilir değilse zahmetli olabilir.  

Akıllı izleme, çalışma süresinden ödün vermeden bakım ziya-
reti sayısını çok aşağı çekebileceğiniz anlamına gelir. Konveyör 
yalnızca servis gerektiğinde durdurulur.

• Daha iyi planlama: Bant sıyırıcılar, çeşitli faktörlere bağlı ola-
rak farklı hızlarda aşınabilir. Akıllı izleme, her konveyör ve tesis 
için ne zaman bant sıyırıcı değişimi gerekeceğini öngörmenizi 
ve böylece bant sıyırıcı maliyetlerini tahmin edebilmenizi sağ-
layacak verilerin toplanmasını mümkün kılar.
• İyileştirilmiş envanter: Her olasılık için parça stoklamak iyi 
bir bütçe kullanımı değildir. Ancak parçaların son dakikada 
sipariş edilmesi de bant temizliğinin en verimli şekilde sağ-
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lanamaması anlamına gelebilir. Akıllı izlemeyle parçalar servis 
için gereken zamanda otomatik olarak sipariş edilebilir.

Uzaktan izleme sayesinde artık 
bant sıyırıcı gibi elemanları düşünmenize 

hiç gerek kalmaz.
Durum odaklı ve kestirimci bakımı 

kolaylaştıran akıllı uzaktan izleme, her 
geçen gün artan sayıda şirketin işletme 

varlıklarından optimum verim elde etmek 
için izlediği bir yoldur.

Elbette, genellikle konveyör bandı sıyırıcılar öncelik listesinin 
başında yer almaz.

Ama zaten mesele de budur.
Uzaktan izleme sayesinde artık bant sıyırıcı gibi elemanları dü-
şünmenize hiç gerek kalmaz. Martin Engineering'in çığır açan 
N2 Pozisyon İzleme Cihazı (PI) gibi cihazlar, zaman kaybettiren 
rutin işleri üzerinizden alan ve size ne zaman servis gerektiğini 
bildiren bir teknoloji sunar. Ayrıca basit bir yükseltmeyle dö-
küntü kontrolünü de etkili şekilde sağlayabilirsiniz.

Çoğu bant sıyırıcı ana gövdesine sonradan takılabilen veya 
yeni bir kurulumun parçası olarak kullanılabilen N2 PI, konve-
yör bandı sıyırıcılarının performans ve durum verilerini merke-
zi bir "ağ geçidine" aktarır.

Ardından ağ geçidi bu bilgileri bulut tabanlı bir sunucuya 
yükler. Veriler analiz edilerek mobil cihazınızdaki veya di-
züstü bilgisayarınızdaki özel bir uygulama aracılığıyla erişi-
minize sunulur. Böylece bant sıyırıcıları uzaktan izleyebilir, 
bakım zamanını öngörüp planlayabilir, performansı karşı-

laştırabilir ve optimize edebilirsiniz. Ayrıca bu hizmetlerin 
tamamını Martin Engineering ekibinden de talep edebilir-
siniz. Seçim sizin.

Proses tesisinizi çalışır durumda tutmak, işletme varlıklarınız-
dan optimum verim elde etmenin anahtarıdır.

Durum odaklı ve kestirimci bakımı kolaylaştıran akıllı uzaktan 
izleme, her geçen gün artan sayıda şirketin bu faydayı sağla-
mak için izlediği bir yoldur. Geride kalmadığınızdan emin olun!

Martin Engineering'in N2 Pozisyon İzleme Cihazı (PI) sistemi, 
ABD'de fiili kullanımda kendini ispatlamıştır. Halihazırda İngil-
tere’de bu patentli teknolojinin denemeleri yapılmaktadır ve 
2021'de Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'daki 
uygulamaları başlayacaktır. N2 PI, konveyör sıyırıcı uç perfor-
mans verilerini masaüstünüze veya cep telefonunuza gönde-
rerek muayene sıklığını ve plansız duruşları azaltmanıza olanak 
tanır. Pozisyon izleyici tesis üretim verimini ve performansını 
daha iyi bir düzeye çekmek için tasarlanmış bir dizi akıllı N2 
uzaktan izleme cihazının ilkidir.

martin-eng.com.tr

38

https://www.martin-eng.com.tr/


Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye temsilcimiz PENAmaden ile iletişime geçebilirsiniz.
PENAmaden | www.penatrade.com 

GÜVENLİ.
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Madenlerde Güvenilir Ortağınız: 
Flygt 2201 ve Yeni SH Versiyonu

Madencilik operasyonlarında ve 
maden işlemede çok sağlam ve 
güvenilir çözümler sunan Xylem, 
maden endüstrisinde ilk tercih edi-

len firma olup drenaj pompaları Türkiye’de ve dünyada birçok 
madende başarı ile çalışmaktadır.  Açık maden uygulamaları, 
mineral işleme uygulamaları, yer altı uygulamaları ile madenci-
lik endüstrisine eksiksiz bir yelpazede sunduğu Flygt pompalar 
en zorlu koşullara dayanacak sağlamlıkta olup çok uzun süre 
sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Flygt 2000 model klasik seri pompalar hem madenler hem de 
tehlikeli gaz alanları için onaylanmış ATEX sertifikalı modelle-
re sahiptir. Bu seri içinde yer alan Flygt 2201 model pompalar 
partikül içeren kimyasal olarak agresif, mekanik olarak aşındırı-
cı ve viskozitesi yüksek sıvıları kolayca pompalayabilir. Yüksek 
krom alaşımlı dökme demir pervanesi ile aşınmaya karşı mü-
kemmel bir dayanım gösteren Flygt 2201 model pompalar sa-
dece 37 kW güç ile 138 metre basma yüksekliklerine ulaşırken 
780 m3/sa debi verebilir.

Patlayıcı Ortamlarda Çalışmaya Dayanıklı 
“Exproof” Pompalar
Patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun, dayanıklı ve sağlam bu 
pompalar ile işinizi riske atmadan çalışma alanınızı ve persone-
linizi koruyabilirsiniz. Bu özellik, patlayıcı ortamlarda koruma-
nın veya izolasyonun çok önemli olduğu birçok uygulamada 
bir zorunluluktur.

Yeni tasarım 2201 SH serisi dök-
me demir patlamaya dayanıklı 
bu pompalar madenlerin zorlu 
doğasına rağmen rağmen açık 
ocak veya yer altı maden ocak-
larında her türlü susuzlaştırma 
sorununu çözmek için tasar-
lanmış ve üretilmiştir. Size ola-
ğanüstü güvenilir pompalama 
sağlar.

Özellikler
2201 serisi pompalar, ince ta-
necikler, kaya, kum, kil, çökelti-
ler veya diğer aşındırıcı madde 
içeren aşındırıcı sıvılara dayana-
cak şekilde üretilmiş, güvenilir 
pompalardır. Yeni hidrolik özel-
likleri ile madencilik uygulama-
ları için en ideal pompadır.

Dökme Demir
Dökme demir pompalar hem aşındırıcı sıvılar hem de klor içe-
ren sıvılar için yeterince dayanıklı, son derece sağlam ve güve-
nilir pompalardır.

Ex Proof Versiyon
Patlamaya dayanıklı belirli bir sıcaklık sınıfına göre güvenli 
elektrik muhafazası ile üretilmişlerdir. Temel Sağlık ve Güven-
lik Düzenlemelerini ve standartlarını (EHSR) karşılayan ATEX 
yönergesine onaylı ve uyumludurlar.

Dura-Spin ya da Yarı Açık Pervane
Hidrolik aşınmaya dayanıklı seçenekler arasında benzersiz, 
yüksek verimli Dura-Spin kapalı pervane ve yarı açık pervane 
bulunur. 60 HRC sertliğe sahip krom alaşımlı döküm malzeme.

Sıcak Sıvıların Pompalanması
Bazı modellerin sıcak sıvıları transfer edebilen versiyonları da 
mevcuttur.70° ve 90 °C’ye kadar (158 ° ve 194 °F).

anadoluflygt.com.tr

SH HT MT

Güç [kW] 37 37 37

Gerilim [V/faz] 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~

Akım [A] 65 65 65

Ağırlık [kg] 395 350 445

Maks.yükseklik [mm] 1148 1050 1332

Maks.genişlik [mm] 430 430 500

Çıkış [inç] 4" 4" 6” & 8”

Süzgeç deliği [mm] 12 12 15

Sıcak sıvı,70oC - - -

380 Volt ‘tan 1100 Volt’a kadar voltaj opsiyonları bulunmaktadır

Teknik Özellikler

TANITIM

Flygt 2201 SHFlygt 2201 SH
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rufun, üretim maliyetlerini 
düşürme hedefine ciddi 
katkı vermesi bekleniyor. 

ÇEMAŞ, 2021’in 3. çeyre-
ğinde gerçekleştireceği 
HWS SINTO yatay hat yatı-
rımıyla, ağırlıkla otomotiv 
ve makine sektöründeki 
yurtdışı müşterilerinin sfe-
ro parça, madencilik ve çi-
mento sektörlerinin de 70 
mm’den büyük bilya talepleri-
ni karşılamayı planlıyor.

HWS SINTO EFA-SD 5.5 
(Yatay Kalıplama)
Kapasite: 80 kalıp/saat
Kalıp Ölçüsü: 950 x 1100+350 x 350 mm
Ağırlık Aralığı: 10 – 250.00 kg 
(2021 Q4’de devreye girmiş olacaktır)

ÇEMAŞ halen Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya coğ-
rafyaları bata olmak üzere, kırktan fazla ülkede, otomotiv, beyaz 
eşya, makine, çimento ve madencilik endüstrilerindeki birçok 
yerel ve uluslararası kuruluşa (LAFARGEHOLCIM, HEIDELBER-
GCEMENT, VOTORANTIM, MOLYCOP, CHRISTIAN PFEIFFER, 
DAIMLER AG, MAN TRUCK & BUS, JCB, CNH ITALY, FORD TUR-
KEY, SMTG (FRANCE), DEMAG (GERMANY), MEDICAST SWEDEN, 

BONFIGLIOLI SLOVAKIA & ITALY, OMG ITALY & PO-
LAND, BEKO, VESTEL, vd.) ham ya da işlenmiş dö-
küm parça ve döküm bilya tedarik ediyor. ÇEMAŞ, 
45 yıllık tecrübesi ve artan hizmet kapasitesiyle 
altın, gümüş, bakır, kalsit, kuvarsit, kireç, krom, kur-
şun, çinko, demir, alüminyum, antimon, barit ve kö-
mür üretimindeki tecrübelerini madencilik sektörü-
ne sunmaya, somut verimlilik artışları, yeni çözüm 
önerileri ve malzemeleri sağlamaya devam edecek.

Bilya kataloğumuz cemas.com.tr/data/dosyalar/
cemas-grinding-balls-english.pdf adresinden in-
dirilebilir.

Genel kataloğumuz cemas.com.tr/data/dosya-
lar/cemas-general-catalogue.pdf adresinden in-
dirilebilir.

ÇEMAŞ 2021’de Bilya Üretimi 
Yatırımlarına Hız Kesmeden 
Devam Ediyor

cemas.com.tr

ÇEMAŞ son iki senede yaptığı, 
sonuncusu Mart ayında ta-
mamlanan ve mevcut pay sa-
hiplerinin çok yoğun katılımıyla 
gerçekleşen iki sermaye artırı-
mıyla yaratılan fonları tümüyle 
yatırıma yönlendirdi. Böylece, 
tüm dünya ekonomisinin CO-
VID-19 başta olmak üzere bir-
çok riske maruz kaldığı son iki 
sene içerisinde, üretim, insan 
ve mali kaynaklarını güçlen-
dirmeye, verdiği hizmetleri 
çeşitlendirmeye ve kalitesini 
artırmaya devam etti.

3. nesil DISAMATIC (535 x 650 
x (120-340) mm) hattının ku-

rulumunu Mart ayında gerçek-
leştiren ÇEMAŞ, söz konusu hattı 

Nisan ayı itibarıyla devreye aldı ve 
kapasite artırım planlarındaki ilk safhayı başarıyla tamam-
ladı. Son teknoloji ürünü yeni dikey hatta öncelikli olarak 
beyaz eşya ve otomotiv sektörünün çok yüksek adetlerde-
ki pik parça, çimento ve madencilik sektörlerinin de azami 
70 mm büyüklükteki bilya taleplerinin karşılanması planla-
nıyor. Şirket hali hazırda devam eden GES yatırımıyla top-
lam 20 MW’lık elektrik üretim kapasitesine ulaşacak. Söz 
konusu yatırımın enerji maliyetlerinde yaratacağı tasar-

TANITIM
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İletişim, iletiyi veren ile alan arasın-
da oluşan ilişki içerisinde, paylaşımla 
bilgiyi temel alan ve çift yönlü yarar-
lanım sağlayan bir akış sürecidir. İleti-
şimin temelini oluşturan algı ise duyu 
organlarımızca bize ulaşan görsel, 
sözel, işitsel, tatsal ve dokunsal bil-
gilerin yapılandırılması ve anlamlan-

dırılması işlemidir. Geleneksel iletişim yöntemleriyle algılan-
masını hedeflediğimiz haberlerimizi, yazılarımızı veya iletmek 
istediğimiz mesajlarımızı doğru şekilde karşı tarafa aktarmak 
konusunda zaman zaman yetersiz kalabilmekteyiz. İletişimin 
güçsüz olması, algıda yanılsama ve düşünceleri unutabilme 
gibi olasılıkları da beraberinde getirmektedir. 

Görsel iletişim tasarımı, teknoloji ve yaratıcılık ile tasarımı 
birleştirerek iletişim kurmamızı sağlamaktadır. Birden fazla 
duyuya hitap edebilen, hedef kitle ile en karmaşık ve teknik 
konularda, doğru iletişim kurma konusunda, kendisini ispatla-
mış güçlü bir yöntem olarak yanımızdadır. Günümüzde dijital 
iletişimin yaygınlaşmasıyla beraber oluşturulan platformlar 
haberleşme, sunum, toplantı, eğitim gibi birçok konuya ev 
sahipliği yapmaktadır. Görsel iletişim tasarımı, teknolojinin de 
olanaklarıyla söz konusu platformlarda insanların zihinlerinde-
ki kavram ve fikirleri açığa çıkarmak, onları paylaşmak ve de-
ğerlendirmek için yapı taşı durumundadır.

Madenler, ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişiminde mer-
kezi öneme sahiptir. Diğer birçok alana göre sorumluluğu ve 
gerekliliği en üst seviyede bulunan sektör olarak da listenin ilk 
sırasında yer almaktadır. Maden sektörü, tüm faaliyetlerine iliş-
kin kendisini gerek topluma gerekse hükümet yetkililerine de-
taylıca izah etmesi gereken bir konumdadır. Madenlerin top-
lumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir olması 
hayati önem taşımakta olup, gelişen teknolojinin de yardımıy-
la kendisini daha anlaşılabilir bir şekilde ifade etmesi, görsel 

iletişim tasarımın 
gücüyle mümkün 
olmaktadır.

Bilgisayar destekli 
yazılımlar ile en-
düstriye uygun 
çözümler üretil-
mesi söz konusu 
projelerin anlaşı-
labilirliğini arttırır-
ken, doğru iletişi-
min kurulmasına 

İletişimin Gücü Teknoloji ve 
Tasarımla Artıyor

TANITIM

Onur Kalmaz
Mitto Danışmanlık

İletişim Tasarımı Birim Koordinatörü

da olanak sağlamaktadır. Görsel ve işitsel materyaller ile yapılan 
dijital üretimlerin, projelerin hedef kitlesi tarafından rahatlıkla 
anlaşılabilen bir yapısı vardır. Tarihi 19. yüzyıldan günümüze ka-
dar gelişerek gelen animasyon (canlandırma) teknikleri, faaliyete 
henüz başlamamış veya devam eden maden projelerinin anlatı-
mının doğru yapılması adına tercih edilmektedir. Animasyonlar, 
fiziki olarak bitmeyen bir faaliyetin bitmiş halini görmenize dahi 
olanak sağlarken, yapısı gereği de ilgi çekici ve akılda kalıcıdır.

Maden ve çevre danışmanlığı konusunda fark yaratarak proje-
lendirdiğimiz tüm ulusal ve uluslararası raporlarımızı fotoğraf, 
grafik tasarım, 2D/3D kavramsal model gibi çalışmalarla des-
tekliyoruz. İletişimin önemi çerçevesinde hazırladığımız özgün 
video sunumlarımızın anlaşılabilir olması adına her detayı ta-
sarlıyor, akabinde senaryolaştırıyoruz. Nihai senaryo çalışması-
na uygun görsel ve animasyonlar oluşturup, Drone çekimleri ile 
de destekleyerek video sunumlarımızı zenginleştiriyoruz. Kur-
gu sürecinde tüm içeriği seslendirme ile bütünleştirip iletişimin 
doğru kurulmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Ayrıca özel 
geliştirilmiş yazılım ve ekipmanlar aracılığıyla sanal gerçeklik 
(VR) teknolojisini madenleri keşfedebilmek ve tanıtmak ama-
cıyla kullanıyor, iletişimimizi güçlendiriyoruz.

Mitto Danışmanlık olarak, 14 senelik mühendislik bilgimizi ve 
tecrübelerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleş-
tirdiğimiz 1000’in üzerinde başarılı projeyle taçlandırıyoruz. 
Maden sektörünün öncü firması olarak farkımızı, geliştirmiş 
olduğumuz vizyon çerçevesinde iletişim tasarım alanında da 
ispatlıyoruz. Sektörün tüm paydaşlarının doğru ve anlaşılabilir 
iletişim kurabilme konusundaki ihtiyacına köprü görevi görü-
yor, müşterilerimizin taleplerini ve projenin ihtiyaçlarını çok 
iyi analiz ediyoruz. Dijitalleşmenin önemini bilerek alanında 
uzman multidisipliner kadromuzla yenilikçi ve profesyonel çö-
zümler sunarak yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.

mitto.com.trOnur KalmazOnur Kalmaz
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Bugün sokaktaki insanlara han-
gi hammaddelerin en önemli 
olduğunu düşündükleri sorula-
cak olursa, neredeyse hiç kimse 
"kum" kelimesinden bahsetmez. 

Kum, dünya çapında bilinen en temel hammaddelerden bi-
ridir. Örneğin evler, havaalanları, yollar ve çok daha fazlasını 
inşa etmek için her yıl devasa miktarlarda kuma ihtiyaç duyu-
lur. Kum, yalnızca kum ihtiva etmediğinden ve yeryüzünden 
istenen kalitede çıkarılamadığından, Nürnberg yakınlarındaki 
Reithelshöfer Group'a dahil Sandvertriebs- und Verwertungs-
gesellschaft GmbH & Co. KG gibi şirketler kum işleme tesisleri 
kurmuşlardır. Her gün tonlarca çakıl ve kum çıkarılırken, bu 
üretimin elbette aynı zamanda kaynak tasarrufu sağlaması ve 
ekonomik olması gerekmektedir. Suyun verimli kullanılması 
da bunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Reithelshöfer şirketi, 
yıkama suyu arıtımı için bir Flottweg dekantör santrifüj kullan-
maya başladığından beri şirket için muazzam bir tasarruf elde 
edildi: Yeni teknoloji, temiz su ihtiyacını saatte 350 metreküp-
ten saatte sadece 20 metreküp’e düşürdü.

TANITIM

Dekantör Santrifüj ile 
Kum/Çakıl İşleme

“Reithelshöfer GmbH/ Nürnberg firması, kum hazırlama işlemlerinde dekantör 
santrifüj kullanarak proses suyundan yüzde 90'ın üzerinde tasarruf sağlamakta ve 

aynı zamanda yatırım/ işletme maliyetlerini düşürmektedir.”

Nils Engelke 
Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü

Aşamalı Ayırma
Kum çıkarmak için çok miktarda su gereklidir. Son aşama olarak 
ise, çıkarılan materyalin çakıl, kum, kil ve kömür gibi bileşenlerine 
ayrılması gerekmektedir. Çok fazla su kullanılarak yapılan eleme 
işlemiyle kum ve çakıl istenen tane boyutlarına getirilir. Arıtma 
sürecindeki en büyük zorluklardan biri, gerekli su miktarını ayarla-
maktır. Sürekli olarak sağlanması gereken temiz su miktarını en aza 
indirmek amacıyla, kullanılmış olan yıkama suyu partiküllerinden 
ayrılır ve yeniden kullanılır. Sonuç olarak, kalan kütleden ne kadar 
değerli su ayrılıp saflaştırılabilirse, tüm üretim süreci ekonomik ol-
duğu kadar ekoloji ve enerji açısından da o kadar verimli olur. 

Geleneksel Çamur Susuzlaştırma Yöntemleri
Teknolojik Olarak Sınırlarına Ulaşmıştır 
Yıkama suyu geleneksel olarak iki aşamada arıtılmaktadır ve 
günümüzde hala birçok şirkette bu şekilde kullanılmaktadır: 
İlk olarak, iri partiküller çökeltme işlemi yoluyla sudan ayrılır. 
Daha sonra, genellikle flokülant kullanımıyla filtrelerde daha 
fazla miktarda su çamurdan ayrılır. Günümüzün teknoloji stan-
dartları ve sürekli artan üretim hacmi göz önünde bulundurul-
duğunda, bu tür çamur susuzlaştırma teknikleri artık yeterince 
verimli değildir. Sürekli olarak getirilen yeni düzenlemeler ve 
artan maliyetler, üreticileri atık çamur miktarlarını olabildiğin-
ce küçük tutmaya ve temiz su kullanım miktarını en aza indir-
meye zorlamaktadır.

Yenilikçi Prosedürleri Benimseme
Nürnberg yakınlarında bir kum işleme şirketi olan Reithelshö-
fer GmbH yetkilileri, kum işleme prosesinden suyun geri ka-
zanılması, yeni atık sahaları açma izni alınmasının neredeyse 
imkânsız hale gelişi ve bunun yüksek maliyetleri nedeniyle 
yıkama suyunun arıtılması ve saflaştırılması konusunda özel 
önlemler alınması gerektiğine karar vermiştir. Daha sonra Reit-
helshöfer, sektörde pek de alışılmadık ancak oldukça yenilikçi 
bir adım attı. Kum yıkama suyunun çok daha verimli bir şekilde 
arıtılmasını sağlamak ve sürekli büyüyen atık yığınlarında ıslak 
çamurla büyük miktarlarda su kaybetmekten kaçınmak için di-
ğer endüstriyel sektörlerde uzun süredir standart olarak kulla-
nılmaya başlanmış bir tekniği kullanmayı tercih etti: Dekantör 
Santrifüj Teknolojisi.

Flottweg dekantör santrifüj, bahsi geçen kum işleme tesisinde 
2003 yılında kullanılmaya başlanmış olup, Vilsbiburg/ Bavye-
ra merkezli ve santrifüj teknolojisinde öncü olan bu şirket akla 
gelebilecek neredeyse her uygulamada sıvı- katı ayrımı için  Dünya genelinde kum ve çakıl ocaklarından çok büyük miktarlarda ilgili hammadde çıkarılmaktadır. İşletme 

maliyetlerini düşürmek için kaynak tasarrufu sağlayan işlemleri uygulamak çok önemlidir.

Flottweg'in Z92 dekantör santrifüjü saatte 15 tona kadar malzeme işler.
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ekipman üretmektedir. Reithelshöfer, saatte 15 tona kadar yük-
sek ayırma kapasitesiyle Flottweg Z92 modelini kullanmaktadır. 
Kullanılan santrifüjün avantajı, kum hazırlama sırasında santri-
füj kullanılmış yıkama suyundan o kadar çok temiz su ayırır ki, 
daha sonra temizleme için yeniden temiz su kullanmaya gerek 
kalmaz. Reithelshöfer'deki dekantör santrifüj, 25 µm'den küçük 
partiküllerin dahi sudan ayrılması için ayarlanmıştır.

Flottweg santrifüj, diğer teknolojilere göre daha fazla ayırt 
edici avantajlara sahiptir. Yaklaşık olarak benzer sonuçlar elde 
etmek için paralel çalışacak birkaç adet pres filtre veya belt 
filtre yerine, Reithelshöfer'de tek bir santrifüj yeterli olmuştur. 
Sonuç olarak, santrifüj platformu için çok daha az çelik işçili-
ğine ihtiyaç duyulmuş, tedarik ve kurulum masrafları düşmüş, 
bunlarla beraber tek bir makine kullanımından dolayı bakım 
ve işletme maliyeti de önemli ölçüde azalmıştır. Flottweg De-
kantör Santrifüj, çamuru bir kerede yüzde 55 katı içeriğine ka-
dar susuzlaştırabildiğinden, elde edilen katı ara tanklara gerek 
kalmaksızın dekantörün atına konulacak bir bunkerden loder 
vasıtasıya alınabilir.

Santrifüj teknolojisinin değerli bir yatırım olduğu gerçeği hem 
ekonomik hem de çevresel olarak temiz su tüketimi dahilinde 
özellikle belirginleşir: Diğer teknolojilere kıyasla daha yüksek 
oranda katı/ sıvı ayrımı sayesinde, üretim sürecine çok daha 
fazla su geri dönmektedir. M. Reithelshöfer GmbH Genel Mü-
dürü Stefan Köhn, Flottweg Dekantör Santrifüj kullanılan sü-
reci "Geleneksel ayırma yöntemlerinde, saatte 350 metreküpten 
daha fazla bir temiz su kaynağı gerekmekteydi. Flottweg santri-
füjün kullanılmasıyla, geri kazanım önemli ölçüde artmış olup, 
temiz su ihtiyacımız sadece 20 metreküpe düşmüştür." diye açık-
lamıştır.

Verimin Artması ve Düşük Bakım Maliyeti 
Sayesinde Yüksek Tasarruf
Su ve atık alan ihtiyacını en aza indirmek için, susuzlaştırılacak 
çamurun içeriğine göre santrifüj sürekli olarak kendi kendini 
ayarlar. Bunun merkezinde ise yüksek enerji tasarrufu sağlayan 

Flottweg SIMP Drive tahrik sistemi yer alır. SIMP Drive, tambur 
ile helezon arasındaki diferansiyel hızı, dekantör içindeki torka 
göre kontrol eder. Dişli kutusunun tahrik mili, hızın optimum 
şekilde ayarlanmasına izin veren ve frekans kontrolü sağla-
yan bir motor tarafından çalıştırılır. İkinci bir frekans kontrollü 
motor, dekantör tamburunu çalıştırır, böylece kütle atalet mo-
menti sağlanır ve tambur hızını gerektiği gibi düzenler. Besle-
medeki değişiklikler, helezonun farklı miktarlarda katı madde 
taşımasına yol açması sebebiyle helezon torkunu etkiler. Dife-
ransiyel hızın ayarlanması SIMP Drive ile otomatik olarak çok 
kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir, böylece çamurun 
sürekli olarak yüksek oranda susuzlaştırılması sağlanır. SIMP 
Drive ve makinenin diğer bileşenleri, Reithelshöfer'in çok dü-
şük bakım maliyetleri ile üretimine devam edebilmesini sağlar. 
Maksimum besleme için tasarlanmış olan sistem bağımsız ola-
rak çalışmaktadır. Dekantörlerde önemli ölçüde aşınma bek-
lenmez ve bakım ihtiyacı azdır.

Stefan Köhn, “Flottweg dekantör santrifüj Reithelshöfer'de uzun 
yıllardır kullanılmaktadır. Yapılan yatırım tek başına su tasarru-
fu açısından dahi defalarca karşılığını vermiştir. Santrifüj, zorlu 
koşullara ve sürekli kullanıma rağmen görevini bugüne kadar 
özenle yerine getirmiştir. Makinenin bakımı için genellikle, birkaç 
conta takımını ara sıra değiştirmek ya da merkezi yağlama için 
yağ yenilemekten daha fazlasını yapmanız gerekmez. Flottweg 
dekantör santrifüjlerini kullanma kararı bizim için karşılığını faz-
lasıyla vermiştir." şeklinde ifade etmiştir.

flottweg.com

Dekantör teknolojisi kullanılarak, tesisin temiz su Dekantör teknolojisi kullanılarak, tesisin temiz su 
tüketimi büyük ölçüde azaltılmıştır.tüketimi büyük ölçüde azaltılmıştır.

Susuzlandırılmış malzeme makineden kolaylıkla taşınabilecek ölçüde kuru olarak çıkar.
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Yer Altı Madenciliğinde 
Su Drenajı Çözümleri 

TANITIM

seterm.com.tr

Düchting Pumpen, 80 yılı geçkin 
tecrübesiyle dünyanın dört bir ya-

nındaki farklı madenlere 1200’den fazla yüksek basınçlı pompa 
temin etmiştir. Özel tasarım hidrolik dizaynı, yüksek verimlilik 
sınıfı, düşük bakım maliyetleri, sürekli, güvenli ve yüksek kalite-
de rekabet gücüyle, madenler başta olmak üzere, enerji, kimya 
ve demir-çelik sanayiinde tecrübesini yansıtmaktadır.

Türkiye temsilciliği Seterm Teknik tarafından yürütülen Düch-
ting Pumpen markasının yer altı madenciliğindeki serüveni, 
1938’de Almanya’da Ruhr bölgesindeki kömür madenlerine 
yer altı suyu drenaj pompası üretmesi ile başlamıştır. Sektöre 
yer altı suyu drenaj pompası üretimi ile giren Düchting Pum-
pen, 1992’de patentini aldığı SiCCast malzemesini bulmasıy-
la sektöre renk ve ayrıcalık getirmiştir. Üretim programında 
yüksek basınçlı pompalar, çamur pompaları, aşındırıcı partikül 
içeren agresif sıvılar için non-metalik anti-korozif malzemeli 
düşük basınçlı pompalar da yer almaktadır.

Çok Kademeli Yüksek Basınçlı Pompaları: 
HPXL ve HPXU

HPXL serisi, çıkış çapı DN32’den DN300’e kadar farklı boyutlar-
dan oluşabiliyor. Pompa kapasitesi 40 bar basınç, 2500 m3/h 
debiye kadar çalışabilmektedir. HPXU serisi ise DN40’dan 
DN400’e kadar çıkış çaplarında, 160 bar fark basıncı yaratabil-
mektedir. Pompanın en yüksek çıkabileceği kapasite ise 3250 
m3/saattir. 

Düchting’in kademeli pompaları yüksek verimliliğe göre 
tasarlanmış hidrolik dizayna sahiptir. Yüksek basınçlı ve ka-

demeli pompaların belki de en önemli mühendislik detayı, 
aksiyel yük dengelemesidir. Bu dengeleme, Düchting’in ta-
sarımında standart tipteki kademeli pompalardan farklı ola-
rak sağlanmaktadır. Daha yüksek basınçlar için tasarlanmış 
HPXL pompa serisinde bu dengeleme yüksek basınç tarafın-
daki salmastra bölgesi ile son kademe arasına koyulan ba-
lans diski ile sağlanmaktadır. Standart dizayndaki diğer pom-
palarda bu yükleri taşıyan ana rulmanlar kısa sürede mekanik 
arızalara sebebiyet verirken, HPXL serisinde rulmanlara bi-
nen aksiyel yükler bu şekilde kompanse edilmektedir. Bu da 
pompanın mekanik ömrünü diğer dizaynlara göre oldukça 
fazla uzatmaktadır. 

Mekanik dizayn kadar malzeme kombinasyonu konusunda da 
hassas davranan Düchting Pumpen, standart malzemelerin 
dışına çıkarak uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen pompa-
lar üretmeyi amaçlamıştır. Demir döküm gövdeli, bronz fanlı 
pompaların yanı sıra yüksek kaliteli paslanmaz çelik, duplex ve 
süper duplex malzemelerden de gövde ve fan kombinasyonu 
sunabilmektedir. 

Malzemenin yanı sıra bir diğer konu da Düchting’in çark ve di-
füzör tasarımında yapmış olduğu iyileştirmeler, yer altı maden-
ciliğinde su ile beraber gelebilecek olan 1 mm büyüklüğünde-
ki taş toprak gibi parçacıkların %5 oranına kadar problemsiz bir 
şekilde transferini sağlamaktadır.
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TANITIM

Madencilikte Esri Çözümleri

Veri tabanı (Database), gerçekte var 
olan ve birbirleriyle ilişkileri olan 
nesneleri ve ilişkilerini modelleyerek 
bu bilgilerin sayısal ortamda tutul-

masını ve gerektiğinde tekrar erişime olanak sağlayarak büyük bo-
yutlardaki verileri içerisinde barındıran bilgi depolarıdır.

Coğrafi veriler (Geodata), coğrafi bilgi sistemi (CBS) ile kullanı-
labilecek bir formatta saklanan coğrafi konumlarla ilgili bilgi-
lerdir. Coğrafi veriler bir veri tabanında, coğrafi veri tabanında, 
shapefile’da, görüntüde (raster), bir dbf tablosunda veya Mic-
rosoft Excel tablosunda saklanabilirler.

ArcGIS coğrafi veri tabanı (Geodatabase) ise en temel düzeyinde, or-
tak bir dosya sistemi klasöründe veya çok kullanıcılı ilişkisel bir veri 
tabanı yönetim sisteminde (Oracle, Microsoft SQL Server, Postg-
reSQL, IBM Informix veya IBM Db2 gibi) tutulan çeşitli türlerdeki 
coğrafi veri kümelerinin bir koleksiyonudur. Coğrafi veri tabanları 
farklı boyutlarda olabileceği gibi kullanıcı sayısında da değişkenlik 
gösterebilmektedir. Bu kapsamda coğrafi veri tabanları tek kullanı-
cılıdan birçok kullanıcının eriştiği daha büyük (çalışma grubu, de-
partman ve kurumsal) veri tabanlarına kadar ölçeklenebilmektedir.

Bir coğrafi veri tabanı, veri kümeleri koleksiyonundan daha faz-
lasıdır. Bu yüzden coğrafi veri tabanı teriminin ArcGIS'te birden 
çok anlamı bulunmaktadır;

• Coğrafi veri tabanı, ArcGIS’in yerel veri yapısıdır. Düzen-
leme ve veri yönetimi için kullanılan birincil veri formatıdır. 
ArcGIS, çok sayıda CBS dosya formatında coğrafi veri tabanı-
nın yetenekleriyle çalışmak ve bunlardan yararlanmak üzere 
tasarlanmıştır.
• Coğrafi veri tabanı, bir veri tabanı yönetim sistemi veya 
dosya sistemi kullanarak coğrafi bilgilerin fiziksel deposunu 
sağlamaktadır.
• Coğrafi veri tabanları, coğrafi bilgileri temsil etmek ve yö-
netmek için kapsamlı bir bilgi modeline sahiptir. Bu kapsamlı 
bilgi modeli, detay sınıfları, görüntü veri kümeleri ve öznitelik 
bilgilerini tutan bir dizi tabloyu içermektedir. Buna ek olarak, 
coğrafi veri tabanları mekansal bütünlüğü yönetmek için ku-
rallar tanımlamakta ve temel özelliklerin, görüntülerin ve ni-
teliklerin çok sayıda mekansal ilişkisiyle çalışması için araçlar 
sağlamaktadır.
• Coğrafi veri tabanı yazılım mantığı, çeşitli dosya ve for-
matlardaki tüm coğrafi verilere erişmek ve bunlarla çalış-
mak için ArcGIS genelinde kullanılan ortak uygulama man-
tığını sağlamaktadır. Bu durum shapefiles, CAD dosyaları, 
TIN verileri, görüntüler, GML dosyaları ve diğer birçok CBS 
veri kaynağının coğrafi veri tabanıyla çalışmasına imkan ver-
mektedir.
• Ayrıca coğrafi veri tabanları, CBS veri iş akışlarını yönetmek 
için bir işlem modeline sahiptirler.

ArcGIS Platform yapısı içerisinde coğrafi 
veri tabanlarının farklı türleri bulunmakta-
dır. Bunlar ArcMap tarafında dosya coğrafi 
veri tabanı (File Geodatabases), kişisel coğ-
rafi veri tabanı (Personal Geodatabases) 
ve kurumsal coğrafi veri tabanı (Enterprise 
Geodatabase) olup, ArcGIS Pro tarafında 
dosya coğrafi veri tabanı (File Geodataba-
ses), mobil coğrafi veri tabanı (Mobile Geo-
databases) ve kurumsal coğrafi veri tabanı 
( Enterprise Geodatabase) olarak ele alın-
maktadır.

esri.com.tr
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TANITIM

Pakistan’daki Bir Barit, Kurşun ve 
Çinko Yatağının Geliştirilmesi 

DMT barit, kurşun ve çinko yatakları-
nın nasıl geliştirebileceği konusuyla 
ilgili olarak Pakistan’da yer alan bir 
proje (Gunga Yatağı) deneyimini bu-
rada aktaracaktır.

Gunga maden yatağı, Belucistan 
(Pakistan)’ın Khuzdar bölgesindeki, 
Khuzdar kentinin 16 km güneyba-
tısında, Karaçi'nin yaklaşık 350 km 
kuzeyinde ve Quetta'nın 270 km 
güneyinde yer almaktadır. Maden 

yatağı, her biri %50 ortaklık payına sahip Belucistan Hükümeti 
ve Pakistan Petroleum Limited (PPL) arasında bir ortak girişim 
olan Bolan Mining Enterprises (BME) tarafından satın alınmış 
ve geliştirilmiştir.

BME ve DMT GmbH & Co. KG (DMT) arasındaki iş birliği aslında 
18 yıl kadar önce başlamıştır. Gunga yatağının geliştirilmesine 
yönelik sözleşme ise 2013 yılında imzalanmış, ilk hedef, ön fi-
zibilite çalışmasına temel oluşturan 2.100 m.’lik ilk keşif amaçlı 
karotlu sondajların tamamlanması da dahil olmak üzere keşif 
çalışmalarını denetlemek olmuştur.  Bunun yanı sıra, JORC 
koduna uyumlu bir kaynak tahmini elde etmek ve ayrıntılı bir 
jeolojik model oluşturmaya yönelik ek 10.000 m.’lik ara son-
dajların yapılması da gerekli olmuştur. 2013 yılından bu yana 
yürütülen diğer çalışmalar, basitleştirilmiş bir hidrojeolojik 
modelin jeoteknik ve metalurjik test çalışmaları (laboratuvar 
ve pilot tesis testleri) ve 2019'da tamamlanan fizibilite çalışma-
sının yürütülmesini içermektedir.

Gunga yatağı, çökel barındıran kurşun-çinko mineralizasyonu 
ile ilişkili katmanlı baritin tanımlayıcı modeline göre sınıflan-
dırılmıştır. Mineralizasyon iki katmana ayrılabilir: Masif Barit 
Katmanı (MBK) ve Düşük Mineralli Katman (DMK). MBK, üstte 

Şekil 1: JORC Koduna uygun kaynak tahmini yapılan Gunga yatağında yer alan MBK ve DMK katmanlarının genel görünümü.

az miktarda saçınımlı baz metal sülfit (BMS) ve galen içeren 
barit ile masif barit tarafından üzerlenen bazal BMS bakımın-
dan zengin aralık ile açık bir şekilde zonlanmıştır. DMK, kısmen 
silisli olan ince taneli silika-kırıntılı çökellerin 30-70 m kalınlık 
aralığında bulunan saçınımlı kurşun-çinko mineralizasyonu-
nu içermektedir. Katmanlar, ortalama 50°‘lik bir açı ile batıya 
(270°) doğru eğimli bölgesel bir antiklinalin batı kanadında yer 
almaktadır.

Katman MBK

Alan Oksit Oksit

Tonaj BaSO4 Pb Zn Tonaj BaSO4 Pb Zn

Belirlenmiş 2,3 53,9 1,4 1,4 34,1 50,9 1,3 4,2

Çıkarsanmış 4,7 44,5 1,1 5,2

Katman DMK

Alan Oksit Oksit

Tonaj BaSO4 Pb Zn Tonaj BaSO4 Pb Zn

Belirlenmiş 4,2 0,3 2,7 72,1 0,8 2,7

Çıkarsanmış 3,0 0,7 4,0

BaSO4, Pb ve Zn % olarak, tonaj milyon ton olarak verilmiştir.

Tablo 1: Gunga yatağındaki MBK ve DMK katmanlarının JORC Koduna uygun kaynak sınıflaması

Gunga yatağı için açık ocak madenciliği senaryosunun fizi-
bilitesini değerlendirmek ve potansiyel cevher rezervinin 
şeklini ve büyüklüğünü belirlemek için MineSight Economic 
Planner yazılım paketi kullanılarak Lerchs-Grossman'a (LG) 
dayalı standart bir ocak optimizasyon analizi gerçekleştiril-
miştir. Seçilen madencilik dizilimine bağlı, MineSight'ın ocak 
genişletme seçeneği kullanılarak tüm ötelemeler (push-ba-
cks) ve nihai ocak limiti için maden tasarımları oluşturulmuş-
tur. Daha sonra, aynı seçenek aracılığıyla gerekli atık döküm-
leri de tasarlanmıştır. Atık döküm alanları ve zenginleştirme 
tesisine olası en kısa yolu sağlamak amacıyla her öteleme 
için rampa tasarımı ve ocak erişim noktalarına özen gös-

terilmiştir. Ayrıca, ocağın doğu 
kanadında merkezlenen rampa 
sistemi, rampa inşaatı gereksi-
nimlerini en azda tutarak, çoklu 
dönemleri de kapsayacak şekilde 
nakliye rampalarının uzun vadeli 
kullanımına izin verecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Planlanan maden için uzun vadeli 
üretim programı, 32 yıllık bir ma-
den ömrü sonucunu veren, yak-
laşık 2,5 milyon ton/yıl sabit ham 
cevher sağlanması garanti edi-
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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
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lerek, yıllık bazda MineSight Schedule Optimiser (MSSO) ile 
oluşturulmuştur. Buna göre kısa bir inşaat ve üretim artırım 
aşamasından sonra, madencilik operasyonu 5. yılda tam üre-
time ulaşabilecektir.

Zenginleştirmenin, açık ocağa yakın bir alanda yapılması 
kararlaştırılmıştır. Zenginleştirme; kırma, öğütme, yüz-
dürme, kıvamlaştırma ve filtreleme, reaktif hazırlama ve 
konsantre depolamayı içeren klasik bir baz metal ıslak 
yöntemidir. Sahada görülen iki katman için, iki ayrı hat 
planlanmıştır:

• Hat 1, MBK cevherine ayrılmıştır (%4,2 Zn, %1,3 Pb, >%50 
BaSO4 tenörlü) ve %73 civarında Zn geri kazanımı ile >%50 
Zn ve % 5Pb içeren ortak bir konsantre üretilmektedir. Ayrıca, 
%70'lik bir geri kazanım ile, yaklaşık %94 tenörlü BaSO4’ten bir 
barit konsantresi üretilecektir.
• Hat 2, iki seçici konsantre üretilen DMK cevherini (%2,7 
Zn ve %0,9 Pb tenörlü) zenginleştirmek için tasarlanmış-
tır: %51 (%77,5 Pb geri kazanımı) içeren Pb konsantresi ve 
yaklaşık %52 (%65 Zn geri kazanımı) tenörlü bir Zn kon-
santresi.

Madenin ömrü boyunca, yaklaşık 3 milyon ton çinko kon-
santresi ve 0,5 milyon ton kurşun konsantresinin yanı 
sıra APE (Amerikan Petrol Enstitüsü) kalitesinde 9 milyon 
ton BaSO4 konsantresi üretilecektir. Zenginleştirme tesi-
si, metal geri kazanımlarının en üst düzeye çıkarılmasını, 
konsantre tenörlerinin teknik şartnameleri karşılamasını 
ve işletme maliyetinin en aza indirilmesini sağlamak ama-
cıyla en son teknolojiye sahip bir proses kontrol sistemi ile 
donatılacaktır.

Şekil 3: Gunga sahasında planlanan PV sistemi, 3 boyutlu görünüm ve Rio Tinto'daki (Avustralya) mevcut bir PV sahası örneği.

Olumlu coğrafya ve iklim 
koşulları ve ekonomik et-
kenler nedeniyle, DMT ve 
BME, fizibilite çalışması 
sırasında ortaklaşa bir şe-
kilde büyük bir açık alan 
gerektiren fotovoltaik (PV) 
sistem planlamıştır. Bu PV 
sistemi, madene, zengin-
leştirme tesisine ve kamp 
alanı, atölyeler ve idari 
binalar dahil diğer tesisle-

re enerji sağlamak için gaz jeneratör setleriyle ortak üretim 
(birleşik ısı ve enerji) halinde tasarlanmıştır. Bu PV sisteminin 
hedefi, tedarik güvenliğini ve maksimum maliyet verimlili-
ğini sağlarken gaz tüketimini en aza indirmektir. Amaç, gün 
içindeki elektrik kullanımının çoğunu güneş enerjisi ile kar-
şılamak ve akümülatörle hava durumuna bağlı kısa vadeli 
dalgalanmaları önleyerek Gunga Madeni’nin CO2 ayak izini 
de en aza indirgemektir.

Gunga barit-kurşun-çinko yatağı için fizibilite çalışması 2019'un 
sonunda tamamlanmıştır ve önümüzdeki yıllarda BME tarafın-
dan uygulama aşamasına geçecektir. BME paydaşları, tahmini 
150 milyon dolarlık kuruluş sermayesi harcamalarını maden, 
zenginleştirme tesisi ve ilgili yüzey tesisleri ve altyapıya yatır-
mayı kabul etmiştir. Proje, 200 dolar/ton konsantrenin altında 
işletme maliyetleri (BaSO4, Zn ve Pb konsantresinin ortak üre-
timi) ve yine %50'nin üzerinde bir iç karlılık oranı ile 300 milyon 
doların üzerinde bir net bugünkü değer ile mükemmel ekono-
mik parametrelere sahiptir.

Khuzdar Bölgesinin Barit-Kurşun-Çinko projesine odaklanan 
maden projelerinin geliştirilmesinin, Pakistan'da madencilik 
sektörünün gelişimine başlatacağı katma değeri burada be-
lirtmek kuşkusuz yersiz olacaktır. Aynı zamanda, projenin Pa-
kistan'ın dünyadaki maden ihracat profilini iyileştirmesi, ulusal 
ekonomiyi destekleyerek ülke için döviz tasarrufu sağlaması 
da ayrı bir fırsat olacaktır. Dünya çapında maden sektöründeki 
uzmanlığıyla tanınmış bir danışmanlık firması olan DMT, pro-
jenin bundan sonraki kurulum aşamasında da işverenin mü-
hendisi olarak seçilmiştir. Bu amaçla müşterisi BME için projeye 
özgü yaratıcı mühendislik desteğini vermeye ve BME ile iş birli-

ğini sürdürmeye devam 
edecektir.

Konuyla ilgili daha fazla 
ayrıntı ve benzer konu-
larda bilgi almak için tur-
key@dmt-group.com  
mail, +90 216 361 26 
98 / +90 535 206 71 75 
numaralı telefonlardan 
bize ulaşabilirsiniz.

dmt-group.com

Şekil 2: MBK (mavi), DMK (turuncu) ve atık döküm ve Gunga nihai ocak tasarımı.
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İmbat Madencilik, Manisa ili Soma 
ilçesi Eğnez kömür havzasında Tür-
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na 
ait S:75153 numaralı IV. Grup ma-
den ruhsat sahasında 2004 yılında 
imzalanan rödovans sözleşmesine 
dayalı olarak madencilik faaliyetin-
de bulunmaktadır. Sözleşme kapsa-
mında, sahadaki linyit kömürünün 

yer altı işletme yöntemiyle üretilmesi, tüvenan halde yeryüzü-
ne nakledilerek kömür yıkama-zenginleştirme tesisinde hazır-
lanması ve bir kısım ürünlerin torbalanarak bir kısım ürünlerin 
de açık olarak idarenin (T.K.İ.) stok alanına nakledilmesine iliş-
kin bütün faaliyetler İmbat Madencilik tarafından gerçekleşti-
rilmektedir. 

Şirket bünyesinde halihazırda 4778 kişi istihdam edilmektedir. 
2004 yılından 2020 yılı sonuna kadar İmbat tarafından saha-
da üretilen ve idareye teslim edilen toplam tüvenan kömür 
miktarı 74.275.000 tondur. 2021 yılında yaklaşık 7 milyon ton 
tüvenan kömür üretimi hedeflenmektedir. İşletmede uygula-
nan üretim yöntemi; geri dönümlü arkadan göçertmeli uzun 
ayak (LTCC) üretim yöntemidir. Eynez havzasındaki kömür 
damarının kalınlığı 15-28 m arasında değişmekte olup damar 
kalınlığının durumuna göre üretim panoları tek katlı veya çok 
katlı (3 kata kadar) olarak oluşturulmaktadır. Havzada İmbat 
tarafından uygulanan üretim yöntemine göre çok katlı uzun 
ayak sisteminde katlarda eş zamanlı üretim yapılmaktadır. Yer 
altında 2011 yılına kadar ayaklarda hidrolik direk-çelik belle-
meye dayalı tahkimat sistemi uygulanmaktaydı. 2011 yılından 
itibaren kademeli şekilde mekanizasyona geçilerek bugün ge-
linen noktada bütün ayaklarda çift tamburlu kesici-yükleyici ile 
kazı, yürüyen tahkimat, arında ve ayak arkasında çift konveyör-
lü nakliye sistemi kullanılmaktadır.   

Yer altı madencilik faaliyetlerinde operasyon güvenliğini 
sağlayacak temiz havanın üretim bölgelerine ulaştırılması 

açısından havalandır-
ma konusu kritik öne-
me sahiptir. İmbat yer 
altı ocağı, yer altından 
birbiriyle irtibatlı ol-
mak üzere iki bölüm-
den oluşmaktadır. Her 
iki bölüm, ikişer adet 
temiz hava giriş de-
sandresi ve birer adet 
hava çıkış desandresi 
(nefeslik) olmak üzere 

TANITIM

Verimli ve İnovatif Havalandırma 
‘’Akışın Kontrolü’’

Yakup Akyol
İmbat Madencilik / 

Havalandırma ve Ar-Ge 
Servis Şefi

Feyzi Karakoç
Zitron Türkiye / Proje Müdürü

üçer adet desandre ile yeryüzüne 
bağlıdır. İmbat yer altı ocağında 
yedek enerji ve vantilatör sistem-
leri de dahil olmak üzere gerekli 
yatırımlar yapılarak optimum havalandırma için alt yapı 
kurulmuştur.

İşletmede iki farklı lokasyonda ana havalandırma istasyo-
nu inşa edilmiştir. Her iki istasyonda hem radyal hem de 
eksenel fan teknolojileri bir arada kullanılmaktadır. +388 
kuyu binasında toplam 3 MW kurulu fan gücü ve +355 fan 
istasyonunda 815 kW kurulu fan gücü ile yer altı ocağının 
hava ihtiyacı karşılanmaktadır. İki ana havalandırma istas-
yonunda bulunan eksenel fanlar maksimum havalandırma 
verimi gözetilerek Zitron tarafından yapılan CFD analizle-
ri sonucunda tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu makalede 
+355 fan istasyonundaki 315 kW ZELv 1-18-315/4 Zitron 
marka fanın operasyon koşulları ve otomasyon sistemi ele 
alınmıştır.

Fan Seçim Parametrelerinin Belirlenmesi
Tam mekanize uzun ayaklarda U-tipi ana havalandırma 
yöntemi uygulanmaktadır. Yapılan etkin havalandırma ile 
ocakta çalışan personelin temiz hava ihtiyacı karşılanmakta 
ve ayrıca termal koşulların iyileştirilmesi, patlayıcı madde 
tüketimi sonucu açığa çıkan NOx ve SO2 gazlarının seyrel-
tilmesi, solunabilir tozla mücadele, madencilik faaliyetleri 
sonucu açığa çıkan metan gazının seyreltilmesi ve dizel ya-
kıtla çalışan araçların egzoz emisyonlarının seyreltilmesi de 
sağlanmaktadır.

Yeni havalandırma istasyonunda bulunan fanların seçim 
aşamasında, ocağın mevcut hali ve gelecekteki üretim 
projeksiyonları göz önüne alınarak bir havalandırma  

Yakup AkyolYakup Akyol
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projesi hazırlanmış-
tır. Bu projede; bütün 
hava kollarındaki hava 
miktarı, fark basıncı, 
kuru ve yaş sıcaklıklar, 
mutlak basınç ölçüm-
leri, hava kapılarının 
dirençleri ve şebeke 
içerisindeki şok kayıp-
lar belirlenmiş, eski 
nefeslik odasındaki 
ve hali hazırda çalışan 
fan odasındaki statik 
basınç ölçümleri ve 3 

boyutlu havalandırma simülasyon programları ile ocağın 
modellemesi yapılmıştır.

Fan Otomasyon Sistemi Hakkında Bilgiler
Yeni havalandırma istasyonunda bulunan eksenel fan, elekt-
rik motorlu bir giyotinle, radyal fanlar ise adım motorlu dam-
per vasıtası ile fan odasından izole edilmektedir. Asıl ya da ye-
dek fanların çalışması, paralel bağlı çalışma kombinasyonları 
bir otomasyona bağlı olarak damper ve giyotinler üzerinden 
yapılmaktadır. Fanların hızı frekans konvertörü üzerinden ayar-
lanmaktadır. Bu sayede gerekli temiz hava, değişen ocak şartla-
rına göre esnek bir şekilde yer altındaki işyerlerine iletilmektedir. 
Motor ve rulman sargı sıcaklıklarını ölçmek üzere eksenel fanın 
üzerinde sıcaklık sensörleri, rulman yatakları üzerinde ortalama 
değer ölçen vibrasyon sensörü, kestirimci bakım uygulamaları 
için FFT analizi yapabilen vibrasyon analizörü, fan gövdesi üze-
rinde statik ve dinamik fark basıncını ölçen peterman probu 
bulunmaktadır. Tüm bu sensörler daha önceden tanımlanan 
limit değerlerine göre fanı kararsız çalışma (stall) şartlarına karşı 
korumaktadır. Bu yönüyle otomasyon sistemi ana havalandırma 
istasyonunun adeta kara kutusu görevini üstlenmektedir.

Fan performans verileri

Fan Performans Verileri

Proje İmbat Dikey Fan Müşteri İmbat Madencilik Fan Modeli ZELv 1-18-315/4

Toplam Basınç 3093,6 Pa Frekans 50 Hz

Debi 75m3/s Devir/Dk 1500 rpm Fan Çapı 1800
Aerodinamik 

Verim 83,2 %
Hava Yoğunluğu 1,20 kg/m3 Şaft Gücü 278,97 kW Motor Gücü 315 kW

Fan seçimi yapılırken fan çalışma noktasında 75 m3/s-2500 Pa 
(Statik Basınç) hesaplanmış olup çalışma noktası, aksesuar ka-
yıpları ile dinamik basınç dahil 75 m3/s-3093,6 Pa (Toplam Ba-
sınç) olarak belirlenmiştir. Kurulum sonrası fan, tam kapasitede 
çalışırken yapılan ölçümlerde planlanan hava akışı sağlanmış-
tır. Elde edilen hava miktarı ve fark basıncı ölçümleri ocağın 
mevcut durumu ve fan karakteristik eğrisi ile paralel olarak 
hareket etmektedir. 

Dikey Fan İmalat Detayları ve Dikey Fan 
Kullanımının Avantajları 
ZELv 1-18-315/4 (1,80 
m çap -315 kW) Zitron 
marka ATEX aksiyel 
fan giyotin dampe-
ri, destek ayakları ve 
difözörü (Ø1800/2425 
L=2500) ile birlik-
te Zitron tarafından 
imal edilmiştir. Fan 
ve aksesuarlarının 
çelik konstrüksiyo-
nunda Karbon 
Çelik S-275 JR 
malzeme ve 
HEB profil malzeme-
ler kullanılmıştır. Sistem 
statik ve dinamik açıdan den-
gelenmiştir. Tam kapasite çalışırken 
ortaya çıkan aksiyel yük gözetilerek ekip-
man ve malzeme seçimi yapılmıştır. Pervane 
muhafazası kıvılcım oluşumuna karşı pirinç ile kaplanmış ve 
2014/34/EU ATEX yönetmeliğine göre fan imalatı yapılmıştır. 

Kurulumu yapılan fan Türkiye’de madenlerde kullanılan ilk 
dikey fan olmuştur. Dikey fan kullanımının başlıca avantajları 
aşağıdaki gibidir;

• Havalandırma sisteminin maden ile bağlantısından kaynaklı 
oluşabilecek direnci minimize etmesi,
• Aksesuar kayıpların minimum düzeyde olması,
• Fan kaynaklı oluşabilecek gürültüyü tasarım gereği doğru-
dan gökyüzüne saptırılarak gürültü seviyesini iyileştirmesi,
• Maden işletmesinin havalandırma istasyonu için gerekli alan 
ihtiyacını minimize etmesi ve
• Fan ve giyotin damperinin bakım kolaylığıdır.

İmbat Madencilik ve Zitron olarak madencilik endüstrisindeki ye-
nilikler her zaman yakından takip 
edilerek müşteri-tedarikçi ilişkisinin 
yanında karşılıklı işbirliği ve inovatif 
bakış açısı ile madencilik operas-
yonlarının iyileştirilmesi için buna 
benzer çalışmalar sürdürülecektir.

zitron.com

Feyzi KarakoçFeyzi Karakoç
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TANITIM

thyssenkrupp Industrial Solutions 
Uzaktan Destek Hizmetleri 

Artırılmış gerçeklik ve Akıllı Gözlükler sayesinde madencilik sektöründeki 
müşterimize hızlı destek ve problem çözümü

thyssenkrupp Akıllı Gözlükler ve deneyimli ekibimiz 2020’den dünya genelinde hizmet vermektedir. Türkiye 
ekibimiz bu konuda dünya genelinde öncü ekiplerden biridir

Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde muayene ve kontroller, teknik destekler ve 
problem çözümüne yönelik hizmetler sağlanmaktadır

2020 yıllından beri süregelen pande-
mi durumu, sadece günlük çalışma-
larımızda "Yeni Normal"e alışmamızı 
sağlamadı, aynı zamanda madencilik 
alanında yürütülmesi gereken hiz-
metleri, yeni ve sık başvurulan dijital 

bir temele oturttu. thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye, 
Smart Glasses (Akıllı Gözlük) ile Uzaktan Destek Hizmetlerinin 
sunulması ve olağan dışı şartlara karşı geliştirmiş olduğu çö-
zümler ve faaliyetleriyle madencilik sektöründeki müşteriler 
için lider konumundadır.

Ofis personeli için video konferans ve çevrimiçi toplantılara 
geçiş, mevcut pandemi durumda oluşan ihtiyaç nedeniyle 
kendiliğinden hızla gerçekleşirken; madencilik şirketleri ise te-
sislerinde bu olağandışı koşullara rağmen kesintisiz üretimin 
devam etmesini, thyssenkrupp Industrial Solutions gibi çözüm 
ortaklarının sunduğu dijital servisler sayesinde sağlayabilmek-
tedirler. Halihazırda kanıtlanmış uzaktan hizmet çözümleri su-
nan çözüm ortaklarıyla çalışan müşterilere sağlanan bir avan-
taj da, oluşan bu arzın gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre 
hızlı bir şekilde uyarlanabilmesidir. Bunun bir örneği, thyssenk-
rupp'un geçtiğimiz yıl Türkiye'de birkaç hafta gibi kısa süreler 
içinde incelemeler yaparak, operasyonel süreçlerde gecikme-
leri önlemek ve madencilik sektörünün hitap ettiği müşteriler 
için teknik yardımda bulunmak üzere sunulan Uzaktan Destek 
Hizmetinin kullanılmasıdır.

Smart Glasses kullanılması ve ekipman uzmanlığının tam za-
manında sunulması ile Türkiye madencilik sektöründeki müş-
terilerimiz, alanlarında uzman bölgesel veya Almanya mer-
kezli teknik ekiplerimizin uzmanlığından seyahat gereksinimi 
olmaksızın çok hızlı şekilde faydalanabileceklerdir. Bu sayede, 

Türkiye’de bulunan lokal ekibimiz, sorunların ortadan kaldı-
rılması veya plansız duruşlarda hızlı şekilde çözüm üretilerek 
duruş süresinin minimize edilmesini sağlayabilmektedir. Ori-
jinal Ekipman Üreticisi (OEM) olarak thyssenkrupp Industrial 
Solutions, HPGR (Yüksek Basınçlı Öğütme Merdaneleri), Gemi 
Yükleme, Gemi Boşaltma ve Konik Kırıcı gibi hem kendi tekno-
lojileri hem de üçüncü taraf üreticilerin ekipmanları için mua-
yane, montaj ve bakım işlerinin yürütülmesi için dijital video 
desteği sunmaktadır. 

Türkiye ekibinin özel uzmanlığı ise redüktör için Uzaktan İnce-
leme Hizmetidir. Müşterilerimiz tarafından sıklıkla talep edilen 
ve çok memnun kalınan bu hizmetimiz için lokal ekibimiz stan-
dart hizmet protokolleri geliştirmiş ve hem Türkiye’deki hem 
de bölgemizdeki müşterilerimize başarı ile hizmet vermekte-
dir. Örneğin, hem Çanakkale hem de Mersin'de 2020 ve 2021 
yıllarında başarılı kontroller yapılmıştır.
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thyssenkrupp teknik uzmanının, müşterimizin servis teknisyeni ile Akıllı Gözlük aracılığı ile çalışması
Uğur Kaçar

Senior Mining Sales Manager at thyssenkrupp
Ozan Ağçalı

Field Service Engineer at thyssenkrupp

thyssenkrupp sahada destek uzman ağı tüm dünyada müşteri taleplerini yerine getirmektedir.

thyssenkrupp-industrial-solutions.com

Münferit makineler için thyssenkrupp 
Industrial Solutions’ın sunduğu diğer 
Dijital Raporlama ve Danışmanlık gibi 
ek dijital çözümlerini kullanan müşte-
rilerimiz, artık ekipman arızalarını uzun 
bekleme süreleri olmaksızın analiz 
etme ve hızlıca çözüme kavuşturma 
fırsatına da sahip olmuştur. İleri veri 
analizi ve sanal gözden geçirme tek-
niklerinin birlikte kullanımı ile üretim-
de yaşanan arıza durumlarında, hem 
arızanın temel nedeninin belirlenmesi 
hem de süreç optimizasyonu mümkün 
kılındı.

Devam eden pandemi koşulları nede-
niyle, öncelikli olarak uzaktan destek 
hizmetine güvenmek zorunda kalan 
müşterilerimizden gelen geri bildirim-
ler, mütemadiyen olumlu yönde oldu. 
Uzaktan destek hizmetleri, sadece mevcut arıza durumların-
da gerekli hizmetlerin anlık olarak sunulabilmesi nedeniyle 
değil, aynı zamanda diğer dijital hizmetler ve Smart Glasses 
bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan dijital yaklaşım, müşte-
rilerimizin uzun vadede karşılaştıkları problemlerin de hızlıca 
çözüme ulaştırılmasına da  imkan sunmaktadır. Gelecekte 
operasyonel süreçler etkili bir şekilde planlanabilir, seyahat 
süresinden ve seyahat masraflarından tasarruf edilerek, ilgili 
uzmanlardan destek alınabilir ve böylece maliyetler önemli 
ölçüde azaltılabilir.

thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye, 2020 yılında ortaya 
çıkan pandeminin başlangıcından bu yana oluşan olağandışı 
şartlara uygun çok hızlı çözümler üretti ve birkaç hafta içinde 
uzaktan inceleme, bakım, sorun giderme, teknik yardım ve 
işletmeye alma hizmetlerini dünya çapında gerçekleştirebi-
lir hale geldi. Değişimi çok hızlı yöneten bölgelerden biri de, 
müşterilere yerinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde yardımcı ol-

mak için mevcut tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılında An-
kara'da yeni bir Madencilik Sektörü İmalat ve Servis Merkezi'ni 
hizmete geçiren thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye'dir.

Ankara İmalat ve Servis Merkezi; seyahat kısıtlamaları nedeniy-
le, müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için Uzaktan Destek 
Hizmetine güvenmektedir. Tesis, dünya çapındaki madencilik 
sektörü uzman ağından yararlanmakta ve bu uzmanlığı, uz-
manlığına ihtiyaç duyulan alanlarda Smart Glasses kullanımıy-
la yerine getirmektedir. Hızlı hareket gerektiren durumlarda 
veya madencilik şirketlerinin başarısına zarar verebilecek kri-
tik durumlarda, makine ve tesis uzmanları gerekirse ilk sorun 
giderme önlemlerini almak için Smart Glasses ille birkaç saat 
içinde tesise canlı olarak bağlanabilir.

Gelecekte, thyssenkrupp Industrial Solutions Türkiye ve onun 
bölgedeki madencilik müşterilerinin kesintisiz işletilmesini sağ-
lamak üzere ileri veri analizi ve Smart Glasses’ın kombinasyon ha-
linde birlikte kullanılmasına dair dijital çözümlere giderek daha 
fazla güvenecektir. Türkiye’de bulunan ekibimiz, 7 gün 24 saat 
ulaşılabilir olup birincil seviye gibi destek hizmetleri sürekli suna-
bilecek ve daha spesifik teknik bilgi gerektiren işlerde ise Alman-
ya’daki bir ekip tarafından koordine edilecek ve desteklenecektir.

Smart Glasses ile Uzaktan Destek Hizmetleri ile ilgili bilgi almak 
için bize +90 549 823 77 81 numaradan veya karekodlar üze-
rinden ulaşabilirsiniz. 
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WINBACK-NORDBAK işbirliği ile 
mühendislik yapıştırıcıları paletin-
de yeni bir kategori açıyor. Nord-
bak ürün çeşitleri başta maden ya-

takları olmak üzere tüm Güney Afrika’da ve kıta ülkeleri olan 
Tanzanya, Zambiya, Botsvana, Namibya, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti, Gana, Mali, Moritanya, Gine, Fildişi Sahilleri, Sier-
ra Leone Cumhuriyeti ve Burkino Faso’da yaygın olarak tanın-
makta ve kullanılmaktadır.

Nerede Kullanılır?
İlgili ürünler işletmelerde istenen birden çok fonksiyonu bir 
arada sunabilirler. Bu özellikler sayesinde ürünlerin endüstriyel 
kullanımı neredeyse sınırsızdır. Eşsiz ve etkin çözümler işletme 
hassasiyetlerinin yüksek olduğu tüm endüstrilerde kullanılabi-
lir: Petrokimya, enerji, maden, kimya, mermer, selüloz & kağıt, 
marin, ağır sanayi, su & gıda, çelik, çimento, nükleer vb.

Başlıca Uygulama Alanları
• Kırıcı & Değirmenlerde Tamir ve Yastıklama
• Aşınmaya ve Kimyasal Aşınmaya Dayanıklı Kaplama

TANITIM

Uygulamanız Ne olursa Olsun 
Winkel’de Çözüm Vardır!

• Ankoraj
• Gıda İşleyen Proseslerde Koruyucu 
Kaplama
• Zemin Kaplama

WINBACK – NORDBAK ürünleri 
mühendislerin ve işletmelerin za-
man-fayda-maliyet analizlerinin sağ-
lıklı şekilde yapılabilmesini şu başlıklar altında sağlar:

• Uzun servis ömrüne sahip ürünler, planlı-plansız duruş süre-
lerini minimize eder ve bakım maliyetlerini düşürür.
• Çelik boruların ömrünü uzatır.
• Çelik ve kaplama ürünü arasındaki yapışma, araya yabancı 
madde girişini ve korozyonu önler.
• Boru üzerindeki kaplama onarılabilir olduğundan yapılan 
kaplama gerekmesi durumunda tamir edilebilir ve borunun 
toplam servis süresi uzar.
• WINBACK – Nordbak kaplamaları kolayca onarılabildiğinden, 
aşınmış borular imha edilmeden geri kazanılabilir.
• Çok yüksek sıcaklıklardan, iklim koşullarından ve UV radyas-

yonundan etkilenmez.
• Parçalara ayrılarak kopmaz, pompa siste-
mini ve boru hatlarını tıkamaz.
• Özel personele gerek duyulmadan kolayca 
uygulanabilir ve tamir edilir.
• WINBACK – Nordbak kaplamaları sayesin-
de başka bir ürün uygulamasına gerek kal-
maz.
• Astar veya zemin kat gerektirmez.
• Nemli, rutubetli yada kuru koşullarda uy-
gulanabilir.
• Acil tamirata yönelik özel ürünleri ile 1 saat 
kadar kısa sürede kürleşme sağlar.
• Fırça, rulo veya püskürtülerek uygulanabi-
lir.
• Pek çok üründe gıda onayı ve askeri stan-
dartlara uyum mevcuttur.
• Yer altı kullanımı için güvenlidir (Düşük 
toksisite Indeksi).
• WINBACK – Nordbak ürünleri, ISO 14002’ye 
göre bertaraf edilebilir.

İletişim: Raziye Gündeş – Kimya Yük. Müh. / 
İş Geliştirme Yöneticisi
teknik@winkel.com.tr

winkel.com.tr
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TANITIM

Seequent’ın Yardımıyla Yılmaden, 
Yıllık Sondaj Bütçesinde 500 Bin ila 1 
Milyon USD Arasında Tasarruf Ediyor

Seequent’ın Leapfrog Geo ve Seequent Central yazılımlarının, 
Yılmaden Holding'in Kazakistan ve Türkiye'deki maden arama kamplarında 
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sondaj doğruluk derecesi %22 artarken

 jeolojik modellemede harcanan süre yarı yarıya azaldı.

“Arama çalışmalarında kullanılan Seequent yazılım çö-
zümlerinin, sondajların doğruluk derecesini %22 artırdığı 
ve aynı zamanda jeolojik modeller oluşturulurken harca-
nan zamanı yarı yarıya düşürdüğünü saptadık. Buna ek 
olarak, yazılımın kullanım kolaylığı sayesinde, yaptığımız 
çalışmalar tüm ekibin bir arada çalışabilmesi ve yönetici-
lerin maden arama programlarını takip etmesi açısından 
daha verimli hâle geldi. Bunun sonucunda, Yılmaden'in 
yıllık sondaj bütçesi üzerinde 500.000 ila 1 Milyon USD tu-
tarında tasarruf yaptık.”
Özgür Sapancı, Maden Arama Müdürü, Yılmaden

Yıldırım Şirketler Grubu'nun iş-
tiraki olan Yılmaden Holding, 
kaliteli ve yüksek karbon içerikli 

ferrokrom (HC FeCr) üretimi ve kaliteli kromit cevheri ma-
denciliği alanlarında dünyanın önde gelen isimlerinden biri-
dir. Küresel krom endüstrisinde 4. büyük oyuncu konumun-
da olan Yılmaden, dört ülkede krom cevheri ile kaliteli ve 
yüksek karbon içerikli FeCr üreten tek firmadır. Yılmaden'in 
7 bölge ve 34 projeye yayılan Kazakistan ve Türkiye'deki 
maden arama faaliyetleri, krom, bakır ve altın madenlerine 
ağırlık verilerek Orta Asya Orojenik Kuşağı ile Batı Tetis'te yü-
rütülmektedir. 

2019 yılında, arama sondajları ve modellerinin doğruluk 
derecesini artırmak için Kazakistan ve Türkiye'deki yedi 
maden kampında Seequent'ın Leapfrog Geo ve Seequent 
Central yazılımları kullanılmaya başlandı. Central, tüm Le-
apfrog Geo modellerine yönelik bir veri havuzu ve model 
yönetimi sunarak üst yönetimin en güncel veri modelle-
rine bağlanmasını, bunları görüşerek analiz etmesini ve 
zaman açısından kritik kararları ortaklaşa alabilmesini 
sağlamıştır.

Durum 
Kromit aramacılığının en zor yanlarından biri, oldukça 
deforme olmuş ve ötelenmiş kromit lenslerinin takibinin 
yapılmaya çalışılmasıdır. Kromit aramalarının yürütüldü-

ğü ofiyolitler ve ultrabazik masifler ise yitim zonlarının 
günümüzde kıta kabuğu üzerine yüzeyleyen parçaları-
dır. Yılmaden'in maden arama faaliyetlerini yürüttüğü 
Orta Asya Orojenik Kuşağı ve Tetis Kuşağı da dünyadaki 
diğer büyük orojenler gibi mikro kıtalar, ada yayları, ofi-
yolitik melanjlar, volkanik ada (deniz dağları) parçaları, 
bazaltik platolar ile okyanus kabuğu (ofiyolitler) ve pasif 
kıta sınırı ardalanmalarından oluşan karmaşık kolajlar-
dan ibarettir.

Yedi farklı bölge kampındaki maden arama ekipleri, yaptıkları 
çalışmalara yerel ölçüde odaklanırken, projelerin ilerleyişini ve 
sondaj hedeflerini bölgedeki ve genel müdürlükteki yönetici-
lere iletmekte sorunlar yaşıyorlardı. 

Özgür Sapancı, “Yalnızca modellemede değil, aynı zamanda 
modelleme ve sondaj ile ilgili güncel bilgileri aktif bir şekilde 
paylaşmada da sıkıntı yaşıyorduk. Ekiplerin bir arada fikirler 
üretmesi ve yöneticilerin ise sürekli güncellenen sondaj prog-
ramlarını takip edebilmesi fiziksel açıdan mümkün değildi. 
Tüm bu sorunlar, sondajın başarı oranını düşürüyordu.” diye-
rek belirtmiştir. 

Sondaj programları gerçekleştirilirken, devam eden model-
leme çalışmaları zaman almakta idi. Ayrıca, çizilen kesitlerin 
proje ekibi ile genel müdürlük arasında incelenmesi, planla-
ma ile uygulama arasında gecikmelere neden oluyordu. Bu 
durum çoğu kez, pahalı sondaj programlarının, bölgedeki 
saha jeologlarının güncel verileri tam anlamı ile analiz etme-
den, kendi mutlak girişimleriyle gerçekleştirilmesine neden 
olmaktaydı.

Çözüm
2019 yılı Mayıs ayında, Türkiye ve Kazakistan'daki maden 
kampları arasında 3 boyutlu bir platformda ortak çalışma orta-
mının yaratılması amacıyla Leapfrog Geo ve Seequent Central 
yazılımları kullanılmaya başlandı.

Özgür Sapancı, “Cevherin deformasyona maruz kalması ve 
tektonik hareketler sırasında süreksizliklerle kesilmesi nedeniyle 
podiform kromit yataklarının aranmasıyla ilgili olarak, sondaj 
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“Yalnızca modelleme yapabildiğimiz hız, pratiklik ve hassa-
siyetten değil, aynı zamanda yazılımın kullanım kolaylığı ile 
Central’ın sunduğu modeller üstünden ortak çalışabilme ka-
biliyetinden de gerçekten etkilendik.”
Özgür Sapancı, Maden Arama Müdürü, Yılmaden

“Central, jeologların dünya genelinde merkezi olarak projeler 
oluşturmasına, güncelleme ve raporlama yapabilmesine olanak 
vererek Yılmaden’in, jeolojik modelleme çalışmalarında sınırları 
aşmasını sağladı. Central üzerinden görünebilen ve kolaylıkla 
ulaşılabilen güncellemeler sayesinde Yılmaden, maden arama 
projelerini kurumsal düzeyde kolayca takip edebilir hale geldi.”
Egemen Oğuz, Müşteri Yöneticisi, Seequent

Şekil -1 Leapfrog'da kromit yatağı için oluşturulan jeolojik model

Şekil - 2 Leapfrog model versiyonları Central üzerinden kaydediliyor, takip ediliyor ve yönetiliyor.

aşamasında yaşadığımız en büyük zorluklardan biri sürekliliği 
tespit etmekte yaşanan güçlüktü. Bu bağlamda, Leapfrog Geo 
ile daha hızlı modellenebilen ve yeni veri geldikçe dinamik bir şe-
kilde güncellenebilen cevher zonlarını, Central aracılığıyla yöne-
ticilerle paylaşabildiğimiz gibi bu sayede sondaj programlarını 
onlarla istişare ederek yürütebildik.” diyerek değerlendirmede 
bulunuyor.

Leapfrog Geo'nun önemli özelliklerinden biri, vakit kay-
bettirici kesit üstünde elle yapılan CAD çizim yöntemi-
ni takip etmeden modelleri doğrudan veriler üzerinden 
oluşturma olanağı sunmasıdır. Modeller, ekiplerin model-
leme sürecine yön verecek 3 boyutlu görsel algıyı hızlıca 
kazanmasını sağlayacak şekilde görüntülenebilmektedir. 
Yeni veriler mode-
le dahil edildikçe, 
başlangıçta ilk mo-
del oluşturulurken 
belirlenen kurallar 
ve parametreler 
çerçevesinde mo-
dellerin dinamik 
g ü n c e l l e n m e s i 
sağlanıyor. Son-
rasında modeller, 
Seequent Central 
aracılığıyla yöne-
tilip paylaşılarak, 
kullanıcılar nerede 
olursa olsun ortak 
şekilde merkezi 
ve denetlenebi-
lir bir ortamdan, 
en güncel bilgiye 
erişim sağlanmış olu-
yor. Saha jeologlarından genel müdürlükteki yöneticilere 
kadar herkes proje dosyalarının ve modellerin en güncel 
haline erişebiliyor.

Seequent'tan Egemen Oğuz, ekibin yeni sisteme geçmesine 
yardımcı olmak için önemli boyutta teknik destek sağladı. Sa-
pancı konuyla ilgili şunları söyledi: “Her hafta Egemen Bey’in 
düzenlediği Soru – Cevap oturumları, ekibin, işbirliğine daya-

lı jeolojik modelleme iş 
akışlarına hızlı bir şekilde 
alışmasına yardımcı oldu. 
Planlanmış bir oturumun 
var olduğunu bilmek, eki-
bin içini rahatlattı.”

Uygulamadan bu yana 
ekip, ihtiyaç duyduğun-
da en güncel bilgilere 
rahatlıkla erişebilmek 
adına projelerin haftalık 

ve aylık bazda güncellenmesini sağlamak için kendi içeri-
sinde çaba sarf etti. Central üzerinden kullanıcılar, proje 
revizyonlarını bir zaman çizelgesine kolaylıkla göz gezdire-
biliyor, model versiyonlarını görsel olarak karşılaştırabiliyor 
ve kararların nasıl ve neden alındığını anlamak için notları 
ve görüşmeleri görüntüleyebiliyor.
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Sonuç 
Leapfrog kullanımı, sondaj doğ-
ruluk derecesinde %22 artışın 
yanı sıra, modelleme ve sondaj 
planlarına ayrılan sürede %50 
azalma sağlayarak maden arama 
programı verimliliğini arttırmış-
tır. Modellerdeki bu hassasiyet 
ve sondaj planlarındaki doğru-
luk, sonuç olarak sondaj sayısını 
azaltarak arama maliyetini düşür-
düğü belirtilmiştir. Bu da Yılma-
den'in yıllık sondaj bütçesi üze-
rinde 500.000 ile 1 Milyon USD 
arasında tasarruf elde etmesini 
sağlamıştır.

“Bu uygulamadan önce Yılmaden maden arama ekibi, jeolo-
jik modellemenin sahadan yürütülemeyeceği kanısındaydı. 
Leapfrog sayesinde saha jeologlarımız, artık hızlı ve doğru 
modeller oluşturabilmektedir.”
Onur Karakaya, Üretim ve Maden Arama Yöneticisi, Yılmaden

Seequent’ın çözümleri, Yılmaden'in: 
• Modelleme hızı ve doğruluk 
• Dinamik model güncelleme olanağı 
• Hızlı ve gelişmiş 3 boyutlu görüntüleme olanağı 
• Kesintisiz bağlantı ve erişim olanağı 
• Yedi maden kampı ile yönetim ekipleri arasında ortak çalış-
ma kolaylığı elde etmesini sağlamıştır.

Sapancı, “Leapfrog Geo ve Central yazılımları, Yılmaden ekiple-
rinin tüm maden arama verilerini tek bir yerde analiz etmesini, 
izlemesini ve yönetmesini sağlıyor.” dedi. 

Yılmaden bir sonraki aşamada kaynak kestirimi çalışmaları-
nı, Leapfrog Geo jeolojik modelleme iş akışının devamı olan 
Leapfrog Edge yazılımını kullanmayı planlıyor. Ayrıca Yılma-
den, Seequent'ın Oasis montaj yazılımını da entegre etmeyi, 
böylelikle Leapfrog Geo jeolojik modelleri ile Oasis montaj 
jeofizik modellerinin birlikte değerlendirildiği bütünsel bir 
yaklaşım geliştirmeyi planlıyor.

Seequent'ın Avrupa, Ortadoğu Afrika ve Rusya bölgesinden 
sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Colin Hay, “Yılma-
den’in Seequent yazılımlarından elde ettiği faydaları konu alan 
bu güzel başarı öyküsünü paylaşmaktan gerçekten memnuni-
yet duyuyoruz. Yılmaden gibi endüstriyel mineraller sektöründe 
teknolojik yenilikleri erken benimseyenler, bunun avantajlarını 
yaşıyor. Seequent, madencilik yazılım portföyünü genişletirken, 
Yılmaden ile işbirliğimizi sürdürmeyi ve daha fazla değer kat-
mayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” diyerek yorumda bulundu.

seequent.com
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Yüksel Yıldırım: “Mekanizasyon İle 
Hem Verimliliğimizi Hem de 
Ürün Kalitesini Arttırdık”

Dünyada krom-ferrokrom sektörünün önde gelen ve ülkemiz 
madencilik sektörünün lokomotif firmalarından birisi olan 
Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Robert 
Yüksel Yıldırım ile krom ve ferrokrom sektörü üzerine bir söy-
leşi gerçekleştirdik.

Krom cevheri açısından Türkiye’nin en büyük krom cevheri 
üreticisi olduklarını aktararak sözlerine başlayan Yıldırım, Ka-
zakistan’da da krom madenleri olduğunu, bu anlamda dün-
yanın saygı gören sayılı büyük krom üreticilerinden birisi ol-
duklarını ifade etti. Türkiye, İsveç ve Rusya’da birer toplamda 
3 ferrokrom tesisleri olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, 
madencilik noktasında Türkiye’de ana merkezlerinin Elâzığ 
olduğunu, hem krom madenlerinin hem de ferrokrom tesis-
lerinin Elazığ’da bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Türki-
ye’nin birçok yerinde sahalarının olduğunu vurgulayan Yıldı-
rım, “Bu sahaların birçoğu şu an arama ve sondaj aşamasındadır. 
Daha önceki yıllarda Hatay, Konya, Muğla gibi illerde üretimleri-
miz vardı. Hatay’daki ocaklar şu an üretimde değil. Muğla’da şu 
an için bilinen rezerv bitti, yeni rezerv araştırması devam ediyor. 
Ayrıca düzenli olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
açtığı ihalelere giriyoruz. İşimizin gereği olarak ihalelerdeki her 
krom sahasına talibiz. Dolayısı ile yeni ruhsat sahaları alıyor ve 
araştırmalarını yapıyoruz. Sondaj çalışmaları devam ediyor. Cid-
di bir ekibimiz var.” şeklinde konuştu. Türkiye ve Kazakistan’da 
tüvenan olarak krom cevheri üretim kapasitelerinin 2 milyon 

mt’nun, 3 ülkede toplam ferrokrom üretim kapasitelerinin ise 
500bin mt’nun üzerinde olduğunu belirten Yüksel Yıldırım “Bu 
rakamlarla Çin’i hariç tutarsak sektörümüzde dünyada ilk 3 ara-
sındayız.” dedi.

Kazakistan’daki madenden oldukça yüksek kalitede krom 
cevheri üretildiğini aktaran Yıldırım Kazakistan’daki madenin 
cevherinin sektörel müşterilere de satıldığını belirterek “Ayrıca 
Rusya’da St. Petersburg’un güney doğusunda bulunan ferrokrom 
tesisimizde krom cevheri ferrokroma çevriliyor. Onun dışında bir 
de İsveç’te ferrokrom tesisimiz var. İsveç’in kromunu tamamen 
Türkiye’den, Eti Krom sahalarımızdan temin ediyoruz. Ayrıca Yıl-
maden olarak Kolombiya’da kok tesisimiz var. Ferrokrom üreti-
minde ciddi miktarda kok kullanılıyor. Bu manada aslında enteg-
re bir topluluk olduğumuz söylenebilir. Gerçi koklaşabilir kömürü 
dışarıdan alıyoruz ama nihai olarak ara ürünü kendimiz üretiyo-
ruz.  Üç ülkede ferrokrom iki ülkede de krom cevheri üretiyoruz. 
Kromu hem kendi tesislerimizde kullanıyoruz hem de müşterileri-
mize satabiliyoruz.” dedi.

Yılmaden olarak krom madenlerinde teknolojik bir atılım 
gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Yıldırım, asıl hedef-
lerinin bütün madenlerde mümkün olan en iyi teknolojiyi 
ve en iyi ekipmanları kullanmak olduğunu belirtti. Yıldırım 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojik makineler ve modern 
yöntemlerle üretim yaptığınızda hem madenin ömrünü uza-

DOSYA KONUSU: KROM-FERROKROM

Yüksel YıldırımYüksel Yıldırım
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tıyorsunuz hem de daha verimli üretim yapıyorsunuz. Çünkü 
modern üretim yapmadığınız durumda, ardınızda mutlaka 
işleyemediğiniz cevher bırakabiliyorsunuz ya da cevhere zarar 
verebiliyorsunuz. Böylece kalitesi düşüyor dolayısı ile de fiyatı 
düşüyor. Artık endüstri’de 4.0’ı konuşuyoruz. Bizde madencilik 
operasyonlarımızda dünyada gelişmiş madenlerde kullanılan 
teknolojileri, makinaları, ekipmanları, sensörleri kullanıyoruz 
ve çevreci madencilik yapıyoruz. Dünya son yıllarda ağırlıklı 
olarak ‘Green Economi’ dediğimiz ‘Yeşil’ yani çevreci, doğa-
ya dost, insana değer veren, gelecek nesillere daha temiz bir 
dünya bırakacak ekonomiyi konuşuyor. Müşterilerimiz karbon 
ayak izi az olan, doğayı kirletmeyen firmalardan ürün almak 
istiyor. Biz de onlardan biriyiz. Fabrikalarımız genel olarak 
hidroelektrik, doğalgaz ve rüzgâr enerjisinden üretilen elektrik 
kullanıyor. Müşterilerimiz dünyanın en büyük çelik üreticileri 
ve bu üreticiler sizin üretim yaparken işçi güvenliğine, çevreye, 
etik kurallara ne kadar önem verdiğinize çok dikkat ediyor. Bu 
sebeple kurumsal yapımıza ve kurumsal sorumluluklara çok 
önem veriyoruz. 

Her türlü teknolojik makine ekipman yatırımına çok sıcak bakı-
yoruz. Kazakistan’daki madenimiz yüzde yüz mekanize bir ma-
dendir. Benzer teknoloji ve yöntemi Türkiye’de de uygulamaya 
başladık. Hedefimiz mümkün olan tüm ocaklarımızda bunu uy-
gulamak. Tabi her ocağın yapısı buna uygun olmayabilir ya da 
içerdeki rezervin ekonomik durumu buna müsaade etmeyebilir. 
Ama müsaade ettiği ölçüde modern teknikler ve teknolojiler kul-
lanarak üretim yapmayı her zaman tercih ediyoruz. Hem verimli-
liği arttırıyor hem de ürün kalitesini arttırmada çok ciddi faydası 
oluyor. Hepsinden ötesi modern teknoloji ve ekipmanlarla üretim 
yapmak işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemli. Bu bizim ilk ön-
celiğimiz. Çünkü her operasyonun merkezinde insan var; tekno-
loji ve ekipmanlara yatırım yaptığımız kadar insan kaynağımıza 
da yatırım yapıyoruz. Kazakistan’daki madeni satın aldığımızda 
operasyonun büyük bir bölümünü expatlar gerçekleştiriyordu, 
2 yıl süren ve çok ciddi miktarda yaptığımız eğitim harcamaları 
ile bugün operasyonun tamamı Kazak personel ile eskisine göre 
çok daha verimli bir şekilde yapılmakta. Aynı şekilde Türkiye’de de 
personelimizin az önce sözünü ettiğim yeni teknolojilere ve yön-
temlere ayak uydurması için birçok eğitim ve uygulamayı hayata 
geçirdik.”

Ülkemizdeki krom kaynaklarının verimli kullanımı konusunda 
da görüşlerini aktaran Yıldırım, şu anda bilinen rezervlerin ve 
araştırma bilgilerinin çoğunun geçmişte devletin yaptığı ara-
malardan kalma olduğunu, firma olarak sahalarında sadece 
haritalama, sondaj çalışmaları ile değil dünyada yeni kulla-
nılan yapay zeka uygulamaları ile de arama yaptıklarını dile 
getirdi. Ülkenin tamamında kroma mahsus olmamakla birlik-
te genel maden ürünlerinde bilgi eksikliği olduğunu belirten 
Yıldırım, “Bizlere sunulan tam bir rezerv haritası yok. Nerede ne 
var tam bilemiyoruz. Tabi elinizde tam bir rezerv bilgisi yoksa, 
bir sahada ne kadar cevher olduğunu bilmiyorsanız veya eliniz-
de ciddi ölçüde yapılan sondajların raporları mevcut değilse, bu 
sahada çok verimli bir madencilik yapmanız mümkün olmuyor. 

Biraz el yordamı ile yapıyorsunuz. Cevher damarını takip edi-
yorsunuz. Biz şirket olarak bundan çıkmaya çalışıyoruz ve bü-
yük oranda çıktığımızı söyleyebilirim. Yurt içinde ve yurtdışında 
arama ve sondaj çalışmalarımızda yıllık 80 ila 100 bin metre 
sondaj yapıyoruz. Her yıl ciromuzun belli bir miktarını araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Özellikle Elâzığ bölgesin-
de ciddi arama çalışmaları yapıldı. Halen de yapılıyor. Dolayısı 
ile önümüzü görebiliyoruz. Artık cevher damarını eski usül takip 
etmiyoruz. Ancak genel hakkında konuşursak bunu söylemek 
biraz zor. Ülkemizde maalesef sağlıksız kullanılan rezervler de 
mevcut.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“Madencilik çok zahmetli bir iş. Krom da doğal olarak bunun 
bir parçası. Son yıllarda iş daha da zorlaşıyor.” diyen Yıldırım 
sözlerine şöyle devam etti: “Arkadaşlarımızdan izinler alma 
noktasında ciddi bürokratik süreçler olduğuna dair haberler 
geliyor. Makine ekipmanlar da vergiler dolayısı ile oldukça pa-
halı durumda. Keza enerji de ülkemizde oldukça pahalı. Tabi ki 
bu konuda şanslıyız da diyebiliriz. Enerji oldukça pahalı ama en 
azından var. Güney Afrika gibi ülkelerde yaşanan elektrik sorun-
larını yaşamıyoruz. Ülkemizde pahalı da olsa kullanabiliyoruz. 
Ancak uluslararası pazardaki rekabet açısından çok şanslı değiliz. 
Özellikle ferrokrom tarafında pahalı enerji bizim işimizi oldukça 
güçleştiriyor. Böyle bir dezavantaj var. Tabi ülke olarak da avan-
tajlarımız olduğunu söylememiz gerekir. Karayolları, limanlar, ül-
kemizin lojistik altyapısı gayet iyi. Yurtiçi, yurt dışı kredi bulma ya 
da bankacılık sistemi gibi konularda finansal olarak uluslararası 
kuruluşlara da entegre bir ülkeyiz. Bunlar ülkemizin olumlu yön-
leri diyebiliriz.” dedi.

Devletin madencilik sektörü özelinde neler yapması gerektiği 
konularına da değinen Yıldırım, “Tabi bu ne kadar mümkün 
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olabilir bilemiyorum ama devletin verdiği ruhsatları, sahaların 
hakkını verebilecekleri şirketlere vermesi gerekiyor. Siz de bilir-
siniz sektördeki ehil olmayan bazı insanlar ruhsatı alır birkaç 
sene elinde tutar ve bunu satmaya çalışır. Devlet bu konuya son 
yıllarda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleriyle engel olmaya 
çalışıyor ama daha fazlasına da ihtiyaç olduğu ortada. Belirli 
sürede gerekli çalışmaları yapmayan kişilerden de bu ruhsatla-
rın alınıp yapacak kişiye verilmesi daha doğru olur. Çünkü ma-
dencilik ucuz ve kolay bir iş değil. Sadece o ruhsatı almanız bu 
işi bitirmiyor. Ruhsattan sonra da bir yatırım yapmanız lazım 
ve bu güç artık herkes de yok. Sonrasında da sağlıklı madencilik 
yapmazsanız hem kaynağı yönetemezsiniz hem de insanlara ve 
çevreye zarar verirsiniz. Dolayısı ile devlet, bu işi hakkıyla yapa-
cak insanları seçerse çok daha iyi olur. Bundan kastımız mutla-
ka büyük firmalar bu işi yapsın değil, bu işi hakkıyla yapabilecek 
firmalar kimlerse devletin bu firmalara biraz daha pozitif ayrım-
cılık yapması icap eder diye düşünüyorum. Bunu hakkıyla yapan 
şirketler var. Kromda da var diğer emtialarda da var. Son yıllar-
da madenciliğe büyük gruplar giriyor. Bu şekilde hem rekabet 
artacak hem de Türk madenciliği kazanacak ve Türkiye Dünya 
madenciliğinde sınıf atlayacak. Devlet hem milli değerlerimizi 
iyi kullanmak adına hem de ülkeye yatırım ve yetkinliğin gelme-
si anlamında bu konuda düzenleyici ve seçici olmalı. Bu konuda 
devletin uluslararası normlara entegre olmamızı sağlayacak 
adımlar attığı ortada, bu minvalde bizim daha önce uluslararası 
finansman sağlamak için kullandığımız JORC koduna benzeyen 
UMREK kodunun uygulamaya konulması çok olumlu bir geliş-
me” dedi.

Şirketin uluslararası stratejileri ve yatırımları konusundaki ça-
lışmalardan bahseden Yıldırım, krom ve ferrokrom işinin şir-
ketin amiral gemisi olduğunu, Holding’in omurgasını teşkil 
ettiğini söyledi. Dolayısı ile dünyanın cazip olan ve yatırım an-
lamında güvenli olan her yerinde krom yatırımları kovaladık-
larını beyan eden Yıldırım, “Böyle bir stratejimiz var. Dünyanın 
birçok yerinden bize krom madeni teklifi geliyor, mutlaka bakıyo-
ruz. Yılmaden olarak sahadaki rezerve sahanın verimine, ürünün 
kalitesine bakarız, bölgenin lojistik alt yapısına ve birçok nok-
taya bakar, buna göre de karar veririz. Özellikle krom alanında 
dünyanın her yerinde yatırıma açığız ve yatırımları kovalıyoruz. 
Türkiye’deki ruhsat sahalarımız ağırlıklı olarak krom ama diğer 
metalik madenlerle de ilgileniyoruz. Kazakistan’da ise krom’un 
yanısıra altın, bakır, çinko ve kurşun ruhsatlarımız mevcut. Ma-
dencilikte saygın bir firma olduk, bu sebeple birçok yatırım fırsatı 
geliyor, birçok ülke bizi resmi olarak yatırım için davet ediyor” 
şeklinde konuştu. 

Yurtiçi ve yurt dışı yatırımlarının arasında bir farklılık ya da 
avantaj olup olmadığına dair görüşlerini paylaşan Yıldırım, 
İsveç’teki ferrokrom tesisini 2008 yılında satın aldıklarını, o 
dönem rakipleri olan bir şirketi satın alarak büyüdüklerini 
belirtti. 2014 yılında yine Rusya ve Kazakistan’da krom cev-
heri ve ferrokrom tesisi olan başka bir rakiplerini de satın al-
dıklarını sözlerine ekleyen Yıldırım, dolayısıyla şirket olarak 
bugüne kadar rakiplerini satın alarak büyüme gerçekleştir-

diklerine vurgu yaptı. Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Tabi bunlar bize uluslararası yatırımcı olma adına ciddi ölçü-
de tecrübe kazandırdı. İsveç’teki yatırım, Yıldırım Holding in ilk 
yurtdışı işi, dolayısıyla oradan kazanılan tecrübeler ile liman 
alımları ve diğer alım işleri gerçekleştirildi. Tabi bu alımlarla 
ciddi anlamda uluslararası iş yapma tecrübesi kazanıyorsunuz. 
Tanınırlığınız daha da artıyor. Ülke riskini azaltıyorsunuz yani 
bir ülkeye bağlı değilsiniz. Aslında müşterilere güven vermek 
açısından birden fazla ülkede olmak da bir avantaj. Örnek ve-
riyorum; pandemi döneminde ülkeler tamamen kapanırken biz 
şirket olarak Rusya, İsveç, Kazakistan ve Türkiye tesislerimizden 
hangisi uygunsa oradan müşteriye ürün verebildik. Bu önemli 
bir risk azaltma noktası oldu. Dolayısı ile müşterilerimiz de bu 
güveni görüyorlar. Özellikle ferrokrom müşterilerimize ‘just in 
time’ dediğimiz ‘hemen sevkiyat’ noktasında çok başarılıyız, 
Amerika’dan Japonya’ya, Avrupa’dan Avusturalya’ya dünya-
nın değişik noktalarında depolarımız mevcut ve sevkiyata hazır 
stok bulunduruyoruz” 

Bir dönem ilgi gösterdikleri Afrika’da yatırım yapma konusun-
da da fikirlerini paylaşan Yıldırım, şu anda Afrika kıtasına yoğun 
bir ilgilerinin olmadığını ifade etti. Afrika’da hali hazırda ciddi 
altyapı problemleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, yönetimsel 
olarak problemleri hissedilen bir bölge olduğunu, dolayısı ile 
yatırım yapmanın hem çok zor hem de çok riskli olduğunu be-
lirtti. Afrika kıtasına ilgilerinin halen devam ettiğini ancak o eski 
yoğunluğunda olmadığını aktaran Yıldırım, “Güney Afrika ya da 
Zimbabve gibi krom açısından zengin veya alt yapısı iyi olan ülke-
lerde krom yatırımları düşünülebilir. Radarlarımız her zaman açık 
ama Afrika’ya olan iştahımız eskisi kadar yüksek değil. Bu durum 
gelecek fırsatın ne olduğuna göre de değişebilir. İştahımız eskisi 
kadar yüksek değil derken çok cazip bir şey de gelebilir. Ara sıra 
böyle şeyler geliyor, ilgileniyoruz ama pandemi bizim bu hızımızı 
biraz yavaşlattı. 2020’den önceki yıllarda çok daha aktiftik. Gele-
cek konunun detayına göre de iştah tekrar artabilir. Ortaklık ve 
birleşme gibi çalışmalar olabilir. Yani iştahımız tekrardan geri de 
gelebilir.” şeklinde konuştu. 

Krom dışında farklı emtialara yatırım yapmak konusunda da 
fikirlerini sorduğumuz Yıldırım, “Aslında şirket olarak maden-
cilikte ciddi bir tecrübe kazandık. 2004 öncesi kömür ticareti ya-
pan şirkettik ama 2004 sonrası Eti Krom ile beraber krom üretici-
si olduk ve bu konuda ciddi bir bilgi birikimimiz oldu. Madencilik 
anlamında çok tecrübeli bir ekibimiz var. Hem yurt içinde hem 
yurt dışında görev alan çok iyi bir ekip oluşturduk. Dolayısı ile 
farklı emtialar içinde hali hazırda araştırmalarımız devam edi-
yor. Zaten kromun dışında farklı emtialarla da üretimlerimizi 
çeşitlendirme isteğimiz var. Bu istek uzun yıllardır mevcut. Bu-
güne kadar bir fırsat karşımıza çıkmadı ama böyle bir niyetimiz 
her daim var.

Özellikle altın konusuyla ilgilenen arkadaşlarımız var. Bazı saha-
larda çalışmalarımız da mevcut. Değerli maden ve metalik ma-
den olarak planlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor.” şeklin-
de sözlerini sonlandırdı.
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Yaşar Özdirek: “Krom Pazarı 
Eşittir Çin” 
Ülkemizde krom ve ferrokrom denildiğinde akla ilk gelen firma 
olan Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Yılmaden Holding’in Sa-
tış ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Uluslararası Krom 
Geliştirme Birliği (ICDA) Başkan Yardımcısı Yaşar Özdirek ile 
krom piyasasına dair bir söyleşi gerçekleştirdik. 

2007 Nisan ayından beri Yıldırım Holding’te görev alan Öz-
direk, şirkette ilk olarak satış müdürü olarak göreve başladı. 
Şirketin 2014 yılında Kazakistan’daki krom madenlerini satın 
almasıyla Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen 
Özdirek, hem Türkiye’deki hem de Kazakistan’daki kromların 
satışı, pazarlaması ve eğer ihtiyaç duyulursa kendi ferrokrom 
tesislerinin krom ihtiyaçlarının tedariği konularında görev alı-
yor. Yılmaden Holding iş dünyasında iyi bilinen Yıldırım Hol-
ding’in bir alt kuruluşu. Bünyesinden sektöründe öncü olan 
ve köklü bir tarihi bulunan Eti Krom’u barındırıyor. Bunun yanı 
sıra Kazakistan, Rusya ve İsveç’te krom ve ferrokrom maden ve 
tesisleri olan bir kuruluş. 

Ayrıca ICDA’nın Başkan Yardımcısı da olan Özdirek, ICDA’nın 
Paris merkezli sektörel bir birlik olduğunu vurgulayarak “IC-
DA’nın üyeleri; paslanmaz çelik üreticileri, krom cevheri ve fer-
rokrom  üreticileri ve yine paslanmaz çelik-krom endüstrisinin 
bazı paydaşlarıdır. 100 civarı üyesi vardır. Sektördeki çok büyük 
kuruluşlar bu birliğe üyedir. 2018 yılı sonundan beri ben de bu 
birlikte başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Görevim şu 
anda devam ediyor. Nisan ayında yeniden seçimler olacak. Bir-
lik üyeleri uygun görürse görevime devam edeceğim.” şeklinde 
konuştu. 

ICDA’nın yapısı ve çalışma şeklinden de bahseden Özdirek, IC-
DA’nın kâr amacı gütmediğinin altını çizdi. ICDA’nın içerisinde 
hem paslanmaz çelikçiler hem de krom-ferrokrom üreticileri 
olduğu için pazar yapıcı ya da piyasaya yön veren bir özelliği 
olmadığını da ifade eden Özdirek, kuruluşu şu şekilde tanım-
ladı: “Biz nasıl krom-ferrokrom satıcısıysak bir başka üye firma 
da bunun alıcısı. Burayı bir kulüp gibi düşünebiliriz. Üyelere bazı 
çalışmaları sunabiliyor. Paslanmaz çelikle ilgili ya da krom-fer-
rokrom ile ilgili bilimsel ve sektörel veriler temin ediyor. Bunun 
yanı sıra ciddi bir iletişim ağı da sağlıyor diyebiliriz. ICDA bün-
yesinde yılda iki defa konferans düzenleniyor. O konferanslarda 
üyeler bir araya geliyor. Bu açıdan oldukça faydalı oluyor. Firma-
ların bir araya geldiği elit bir kulüp diyebiliriz.” 

Kromun diğer emtialardan farkını anlatan Özdirek, kromum 
doğadan elde edilen bir maden olduğunu, ferrokromun da 
kromun bir ürünü olduğunu, ferrokromun bir sonraki aşa-
masının ise paslanmaz çelik olduğunu hatırlatarak önemini 
şu şeklinde ifade etti: “Krom nihai aşamada bizlerin ya da çe-
şitli endüstri kuruluşlarının kullandığı ekipmanlara dönüşüyor. 
Otomobil, beyaz eşya, mutfak malzemeleri, sokak mobilyaları, 
endüstriyel ekipmanlar, köprüler vb. gibi ürünler bu ekipman-
lar arasında yer alıyor. Bunun alternatifi yok. Çeliği ancak krom 
katarak paslanmaz hale getirebiliyoruz. Paslanmaz çeliğin için-
de hacimsel ve ağırlık olarak %10,5’un üzerinde krom içeriği 
varsa bu çelik paslanmaz çelik demektir. Paslanmaz çeliğin de 
kullanıldığı yere göre birçok türü var. Bunun dışında alyaj çeliği 
dediğimiz daha az krom içeren çelikler de var ama bunlar pas-
lanmaz değil.” 

Paslanmaz çelik dışında kromun kimyasal olarak da kullanıl-
dığını da aktaran Özdirek, krom kimyasalları denilen bir ürün 
çeşidinin olduğunu, otomobillerde, evlerde vb. yerlerde krom 
kaplama dediğimiz kimyasal kaplama ile kaplanmış ürünlerin 
kullanıldığını belirtti. Kimyasal olarak ayrıca boya, deri ve cam 
sanayinde kullanıldığının da altını çizen Özdirek, hayatımızın 
birçok alanında kromun olduğunu ancak üretilen kromun 
%90’dan fazlasının paslanmaz çelik sanayinde kullanıldığını 
söyledi.

Kromun bugünkü kullanımının dışında gelecekte daha farklı 
alanlarda kullanılıp kullanılmayacağı konusunda da görüşleri-
ni paylaşan Özdirek, kromun paslanmaz çelik ile hayatımızın 
her alanında gelecekte de olmaya devam edeceğini özellikle 
altını çizerken kromun çeliğe verdiği paslanmazlık özelliği ile 
korozyona karşı etkili olduğunu ve bunun insan sağlığı açısın-
dan önemine vurgu yaptı. Havacılık sektöründe de kromun 
metal olarak kullanıldığını söyleyen Özdirek, uzay sanayinde 
de kromun var olduğunu ve kromun gelecekte de hayatımızda Yaşar ÖzdirekYaşar Özdirek
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olmaya devam edeceğini aktardı. Teknolojinin sürekli gelişim 
halinde olduğunu da aktaran Özdirek, ürünlerin farklı versi-
yonlarının çıkabileceğini, bu anlamda gelişime açık olduğunu 
ifade etti. 

İnsan nüfusunun artışıyla birlikte kroma ihtiyacın da artacağını 
belirten Özdirek, özellikle Çin’in son 20 yılda paslanmaz çelik 
üretimine verdiği ağırlığın artması ile talebin de her yıl arttığı-
nı, bundan 10 sene önce Çin’in krom cevheri ithalatı 6-7 mil-
yon ton iken şu anda 15 milyon tona ulaştığını söyledi. Sadece 
krom cevherine olan talebin 10 yılda iki katına çıktığının altını 
çizen Özdirek, “Ferrokrom için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. 
Yine bundan 10 sene önce 27-28 milyon ton paslanmaz çelik üre-
tiliyordu. Şu anda 55 milyon ton üretim yapılıyor. Belki pandemi 
olmasaydı geçen yıl paslanmaz çelik üretimi 60 milyon tonu bu-
labilirdi. Son 10 yılda ikiye katlanan bir pazardan bahsediyoruz. 
Bu ivme devam eder mi? Bu hızla olmasa bile mutlaka devam 
edecektir. Özellikle Çin’in içinde bulunduğu gelişme ve büyüme 
iştahı devam ederse paslanmaz çeliğe olan talep de artarak de-
vam edebilir.” şeklinde konuştu. 

Paslanmaz çeliğin geri dönüşen bir ürün olduğunu hatırlatan 
Özdirek, dolayısıyla hurda kullanımının zamanla artabileceği-
ni, krom tüketiminin ise belki o şekilde sabit tutulabileceğini 
belirtirken, “Yine de paslanmaz çeliğin kullanım ömrü çok uzun 
olduğu için hurda olarak da dönüşü diğer emtialarla aynı hızda 
değil. Bu, uzun ömürlü olması açısından bir bakıma iyi, hurda 
kullanımı açısından kötü diyebiliriz. Bizim gibi üretici ülkeler ve 
şirketler açısında nihai hammadde kullanımı açısından iyi deni-
lebilir.” dedi.

Pandemi sürecinde sektörün durumundan da bahseden 
Özdirek, “Pandemi dönemini de aslında birkaç gruba ayırmak 
lazım. 2020 yılı Mart ayının ikinci yarısı ile Mayıs ayının sonuna 
kadar ki süreç biraz zorluydu. Hem üreticilerin hem de lojistik 
firmalarının bu konuya adapte olma süreçleri oldukça zorlu 
oldu. Ancak şirket olarak böylesi bir sürece oldukça hazırlıklı 
olduğumuzu gördük. Teknolojik alt yapı olarak böyle bir süreci 
bekleyemezsiniz ama sonrasında gördük ki böyle bir şeye za-
ten hazırmışız. Tabi o dönemde özellikle Güney Afrika gibi ül-
keler tedarik konusunda çok zorlandılar. Aslında onların yerini 
kısmen biz doldurduk diyebiliriz. Yüzde yüz kapanma yapılma-
dığı için o süreçte ülkemizin lojistik alt yapısı çalışmaya devam 
etti, limanları açıktı. Türkiye lojistik alt yapısı olarak iyi bir ülke. 
Orada kısmen bir boşluk doldurma durumu oldu. Benzer bir 
şekilde bünyemizde bulunan İsveç, Rusya ve Kazakistan’daki 
maden ve tesislerimizde üretimde ve sevkiyatta ciddi sorun ya-
şamadık. Dolayısıyla pandeminin ilk dönemlerinde şirket ola-
rak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda pozitif 
ayrıştık.

Fiyatlar en başta olumsuz etkilendi. Sonrasında özellikle tedarik 
yapabilen ülkeler için fiyatlar olumlu seyretmeye başladı. Türk 
cevherinin fiyatları o dönemde %15-20 arttı. Fiyatların düşmesini 
beklediğimiz bir ortamda fiyat artışı yaşandı ama bu kapanma-

ların kaldırılmasıyla özellikle 2020 yılı Haziran ayı sonrası Güney 
Afrika gibi ülkeler üretime tekrar başladı. O süreçte de fiyatlar do-
ğal olarak geri geldi. Ve bu düşüş süreci 2020 yılı sonuna kadar 
devam etti.

Bu süreçte yaşanan üretim kesintileri, karantina tedbirleri, lojistik 
sorunlar gibi sebeplerden krom ve ferrokroma olan talebin aşırı 
düşmesi dolayısıyla bizim nihai tüketicilerimizden iptaller ya da 
sevkiyat ertelemeler gördük. Geçen yılı 2019’a oranla %30-40 ci-
varı bir daralmayla geçtik. Bu sene başı itibarıyla ciddi bir topar-
lanma var. Aslında birçok emtia geçen yıl Haziran ayından sonra 
toparlanmaya başladı. Yani bakır, çinko, kurşun, alüminyum hat-
ta demir cevheri pandemi öncesi fiyatlarına geri döndüler. Hatta 
bakır ve demir gibi pandemi öncesi dönemin fiyatlarının üstüne 
çıkan emtialarda var. Bu açıdan krom-ferrokrom fiyatları nega-
tif ayrışmıştı. Pandemi döneminde fiyatları düşmeye devam etti. 
Ancak bu sene Ocak ayı itibarıyla Çin’de olan bazı lokal gelişme-
lerden dolayı krom ve ferrokroma hızlı bir talep oldu ve bu talep 
doğrultusunda son üç aydır fiyatlarda ciddi artışlar var.” şeklinde 
ifade etti.

Çin’in krom ve ferrokrom konusunda bugüne kadarki ve gele-
cekteki talepleri hakkında da bilgiler veren Özdirek, Çin’in son 
10 yıldır en büyük alıcı olduğunu, Çin’in dünyada ticareti ya-
pılan kromun neredeyse %80’ninden fazlasını aldığını aktardı. 
Çin’in ticareti yapılan ferrokromun da %25’ini aldığını sözlerine 
ekleyen Özdirek, “Krom pazarı eşittir Çin diyebiliriz. Bugün kime 
sorsanız böyle söyler. Sadece son birkaç senedir değil, bu son 15 
senedir böyle diyebiliriz.  Bundan sonra da böyle devam edecek. 
Çünkü dünyanın en büyük paslanmaz çelik üreticisi Çin olduğu 
için en büyük krom tüketicisi de Çin olacaktır. Dolayısıyla en fazla 
ferrokrom tüketicisi de diyebiliriz. Çin’de olacak her şey bu pazara 
yön verecek.” dedi.  

Son süreçte fiyatlardaki hareketin nedenine dair de görüşleri-
ni aktaran Özdirek Çin’in özellikle İç Moğolistan bölgesindeki 
elektrik tüketimini stabilize etmek istediğini ifade ederek, İç 
Moğolistan Bölgesi’nin Çin’in en büyük ferrokrom üretim böl-
gesi olduğunu, Çin’deki ferrokrom üretim kapasitenin hemen 
hemen yarısının bu bölgede olduğunun altını çizdi. Son 10 yıl 
içinde Çin’in bu bölgeye ciddi teşvikler verdiğini dile getiren 
Özdirek, “Bu bölgede elektrik biraz daha ucuz. Dolayısıyla bu böl-
gede birçok ferro alyaj tesisi kuruldu. Ferro alyaj sektörü bildiği-
niz üzere fazla elektrik tüketilen bir sektör. Dolayısıyla elektriğin 
bu bölgede ucuz olmasından dolayı birçok firma burada yatırım 
yaptı. Ancak hem hava kirliliği, hem verimlilik hem  de elektrik 
tüketimini biraz dengelemek adına Çin burada bir politika deği-
şikliğine gitti ve 25 MVA’dan küçük fırınları kapatma kararı aldı. 
Doğal olarak bunun ferrokrom üretimini ciddi şekilde etkilemesi 
bekleniyor. 

Yaşanan tüm bu süreçlerin ardından İç Moğolistan bölgesinde 
son üç ayda aylık yaklaşık 100 bin ton civarı ferrokrom üretim 
kesintisi oldu. Hal böyle olunca da Çinli paslanmaz çelikçiler 
yurtdışından ciddi bir oranda ferrokrom talebinde bulundu.  
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Tabi böyle bir talep çok hızlı gelince de fiyatlar çok hızlı bir şekil-
de arttı. Ferrokrom fiyatları artınca doğal olarak onun devamın-
da da krom cevheri fiyatları arttı. 

İç Moğolistan dediğimiz yer Çin’in kuzeyinde. Güneyinde de 
buna benzer bazı sıkıntılar oldu. Kış ayları olması ve kuru sezon 
dediğimiz sezona denk gelmeleri dolayısıyla orada da elektrik 
arzında birtakım sıkıntılar meydana geldiğine dair duyumlar 
aldık. Dolayısıyla Çin’in güneyinde de ciddi bir ferrokrom üre-
tim kapasitesi var. O bölge de bu talebi karşılayamadığı için Çin 
büyük oranda ithalata yöneldi. Bu da tabi fiyatların artmasına 
sebep oldu. 

Aslında Çin’in ihtiyacı olan ferrokrom üretimini sağlayabilecek 
kurulu kapasitesi var. Anlaşılan o ki kısa vadede bu kapasitenin 
tamamı birden üretime başlayamadı. Yavaş yavaş üretimlerin 
arttığını duyuyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Son üç yıldır krom fiyatlarının ferrokrom ile beraber düzenli 
bir düşüş içinde olduğunu da belirten Özdirek, “Biliyorsunuz 
hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Pandemi olmasa belki bu fiyat 
artışı hareketlerini geçen sene görebilirdik. Biraz gecikmeli oldu. 
Aslında fiyatlar geçen yıl dip noktaya vurmuştu. Bir yıl civarında 
da fiyatlar bu dip noktada kaldı. Biz dahil birçok firma üretimi 
kesti. Hem Türkiye de hem de yurtdışındaki diğer tesislerimizde 
biz de üretimlerimizi azalttık ya da durdurduk. Çünkü stoklarımız 
arttı fiyatlar çok düştü. Böyle bir ortamda halen üretime devam 
etmek, hele de pandemi varken, nakit yakmak olurdu. Sonrasın-
da bir fiyat artışı bekliyorduk ancak  bu kadar hızlı beklemiyorduk 
da diyebiliriz. Bunun yanısıra  üreticilerin de bu kadar uzun süren 
düşük fiyatlara artık  dayanma gücü de kalmamıştı. 3 yıllık fiyat 
düşüş sürecinde tam aksine krom ve ferrokrom üretim maliyetleri 
her yıl biraz daha arttı” dedi. 

“Kuşak yol” projesinin Çin’e   nakliye konusunda bir alternatif 
sunmasının beklendiği bir süreçte, ülkemizde üretilen krom ve 
ferrokromun da bu projeden faydalanıp faydalanamayacağını 
bizlere anlatan Özdirek, şirketlerinin de bu alternatifi inceledi-
ğini, çünkü yüksek miktarda sevkiyat yapan bir firma oldukla-
rını hatırlattı. Özdirek sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle çok 
aktif olduğumuz dönemlerde aylık tonajlarımız çok yüksek olabi-
liyor. Kuşak Yol Projesini gözden geçirdik. Ancak şu anda bu proje 
halen çok yeni ve gelişmeye açık. Biraz vakte ihtiyacı var. Siste-
min ambalajlı ürünler için daha ideal olduğunu düşündük. Bizim 
ürünlerimiz genelde konteyner içinde dökme olarak servis edili-
yor. Şu aşamada cevheri ‘bigbag’lemek bizim için çok masraflı 
ve vakit alıcı bir iş. Dolayısıyla bu alternatifi şu aşamada halen 
pahalı ve gelişime ihtiyacı olan bir çalışma olarak düşünüyoruz. 
Ancak zaman içinde bizim içinde bir nakliye alternatifi olarak bir 
kenarda tutuyoruz.” 

Pandemi döneminde özellikle 2020 Mayıs sonrası dönemi 
itibarıyla navlun fiyatlarında ciddi artışlar ve konteynır bula-
bilme konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşandığını aktaran 
Özdirek, “Türkiye’den Çin’e navlun fiyatları geçen yılın Mayıs 

ayına göre yaklaşık 4 katı arttı. Krom-ferrokrom fiyatları arttı 
diyoruz ama artışın neredeyse yarısı zaten navluna gitmiş du-
rumdadır. Bunun yanı sıra parasını verseniz bile şu anda pi-
yasada yeterli konteyner yok. Yani geçen yıl Eylül ayından bu 
yana ciddi sorun vardı ama iş ortaklarımızla birlikte sorunu çö-
züyorduk. Bu iş Ocak ayı itibarıyla kangrene döndü diyebiliriz. 
Duyduklarımıza göre başka destinasyonlara 4-5 adet bile kon-
teynır bulamayan firmalar var. Dolayısıyla ciddi bir lojistik dar 
boğazı da mevcut. Biz de dahil birçok firma artık dökme gemi 
yüklemeye başladı. Bunun devamı olarak ve doğal olarak dök-
me gemi navlunları da arttı. Ama her firmanın çok büyük tonaj-
ları yok. Bazen birkaç firma bir araya gelip yükleme yapıyor. Bir 
şekilde ihracatçılar da böyle çözümler bulmaya çalışıyorlar. Bu 
sorun hala devam ediyor. Muhtemelen yılın ilk yarısının sonuna 
kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Duyduğuma göre itha-
latta da benzer durumlar varmış. Çünkü konteynerler özellikle 
ABD ve Çin destinasyonlarında yığıldığı için ABD’nin ithalatı, 
Çin’in ihracatına biraz kaymış olduğu için ülkeler ticarette zor-
lanıyorlar.” dedi. 

Yıldırım Holding bünyesinde birçok liman işletmesi olduğu-
nu ve ayrıca CMA-CGM gibi Dünya’nın en büyük konteyner 
taşıma şirketlerinden birinde ortaklıkları olduğunu söyleyen 
Özdirek, “Şirketimizin bu altyapısı nakliye sorunlarını çözmede 
bize tabi ki ciddi faydalar sağlıyor. Büyük bir ihracatçı olmamız 
dolayısı ile belki diğer firmalara kıyasla daha iyi durumdayız di-
yebiliriz. Bu konuda tabi ki daha iyi hizmet aldığımızı, ayrıcalık 
gördüğümüzü itiraf etmemiz gerekir. Bu biraz da normal, örne-
ğin başka bir firma sende 2 bin konteynerlik iş yapıyorken belki 
biz 20 bin konteynerlik hacim yapıyoruz. Normal olarak daha 
iyi hizmet alıyoruz. Bu işin doğasında var. Tabi ki limanlarımızın 
olması, bir konteyner firması ile ortak olmamız da bir sinerji ya-
ratıyor. Bir paydaşlık durumu var. Konteyner firmaları bizim li-
manımıza gelebiliyor. Onların bizden bazı istekleri oluyor. Bizim 
de krom ihracatçısı olarak onlardan bazı taleplerimiz olabiliyor. 
Bunlar tabi ki bir sinerji yaratıyor ama işi yüzde yüz çözüyor mu? 
Hayır çözmüyor. Netice itibari ile o farklı bir iş, bu farklı bir iş ve 
bazen iş öyle bir noktaya gelebiliyor ki paydaş bile olsanız kon-
teyner yoksa yok. Son 2-3 aydır da böyle bir süreçten geçiyoruz.

Pandemi sürecinde konteynerleri boşaltma hızında çok ciddi bir 
yavaşlama oldu. Yani ithalatçı firmanın konteyneri limandan 
çekmesi, bunu boşaltması, tekrar limana getirmesi örneğin es-
kiden 10 gün sürüyorsa pandemi döneminde bu süreç 30 güne 
çıktı. Bu sadece bir örnek ancak bu sürecin 2-3 kat arttığına dair 
duyumlar var. Dolayısı ile bu piyasadaki müsait boş konteyner 
miktarını azalttı. Asıl sıkıntı biraz da bu nedenden kaynaklanıyor. 
Tabi ki konteyner taşıyıcılarının da konteynerleri daha pahalı des-
tinasyonlara yönlendirmelerinin de etkisi var. Örneğin Çin tarafı 
navlun olarak çok pahalı. Firmalarda konteynerleri oraya veya 
ABD tarafına yönlendiriyorlar. İşin doğası gereği bu tarz strate-
jiler de mevcut. Buda tabi ki pazardaki boş ve müsait konteyner 
sayısını ciddi anlamda aşağıya çekmiş durumda. Şu an görünen 
sorunun nerdeyse %75-80’i bundan kaynaklanıyor.” şeklinde 
sözlerini sonlandırdı.
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Krom: Fiyatlar Artıyor. Ya Karlar?
Bundan yaklaşık 10 yıl önce, Çin’i 
krom cevheri ve ferrokrom dünyası-
nın yıkıcı gücü olarak tanımladığımız 
ve Madencilik Türkiye Dergisi’nde 

yayınlanan bir yazı kaleme almıştık. Çin, 2000’li yıllarda girdiği 
büyüme trendinin rüzgârı ile her yıl daha büyük üretimler elde 
ederken diğer taraftan fiyatlar ne yazık ki ya olduğu yerde sayı-
yor ya da ciddi düşüşler gösteriyordu. O zaman ifade ettiğimiz 
yıkıcı güç ifadesi yerini bulmuş ve Çin düşük maliyetli üretim 
stratejisinin gereği olarak fiyatları uzun bir müddet baskı altın-
da tutmayı başarmıştı.

Ancak, emtia pazarları ile ilgili en temel bilgi şudur: piyasa ko-
şulları bugün kötü olsa da yarın rüzgâr elbette tersine döne-
cektir. Çünkü pazarlar dalgasaldır. Bunun belki de en can alıcı 
örneği petrol fiyatlarında 2020 yılının Mart-Nisan döneminde 
görüldü. Petrol fiyatları, pandeminin etkileri neticesinde eksi 
fiyatları gördü, bir süre de $20/bbl gibi düşük bir seviyede kal-
dı; ancak dalgalı seyir burada da kendini gösterdi ve fiyatlar 
tekrar yükselişe geçti. Bu yazının hazırlandığı dönemde $70/
bbl olan fiyatların $100/bbl’a çıkıp çıkamayacağı konuşuluyor.

Netice olarak devran dönüyor, geçmişin kuralları etkisini kay-
bediyor ve yeni koşullar ortaya çıkıyor. 10 yıl önce konuştuğu-
muz başlıklar da yavaş yavaş yerine yenilerini koymaya başladı. 
Krom cevheri ve ferrokrom pazarlarının yeni dinamikleri yeni 
dönemde belki de tek bir parametre üzerine inşa edilecek. O 
parametre ise maliyetler.

Bu yeni parametre ve etrafında gelişen dinamiklere geçme-
den önce son on yılda neler olduğunu kısaca değerlendirmek 
faydalı olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekirse bahsi geçen bu 
dönem Mehter Takımı’nın iki ileri, bir geri temposunun tam 
tersini sergilemiş ve bazı zamanlar fiyatlar artmış olsa da neti-
cede düşüş daha fazla olmuş ve ekside seyreden bir büyüme 
sergilenmiştir. Yani iki geri, bir ileri gidildiği ifade edilebilir. Fi-
yatlar, elbette ki piyasa dinamiklerinin neticesidir. Bu noktada 
piyasanın en temel dinamiği ise talebin üstünde seyreden üre-
tim olmuştur. Krom cevheri noktasında Güney Afrika’da UG2 

Kaynak: Fastmarkets

maden yataklarından elde edilen ve ismini de buradan alan 
krom cevheri tipi, neredeyse maliyetsiz bir şekilde üretildiği 
için Çin’in talebini karşılamak için tabir yerindeyse ölçüsüz bir 
şekilde üretilmiştir. Zaten, üretim kaynağı ya da vesilesi olan 
platin grubu metallerinin üretimi sonucunda elde edilen Gü-
ney Afrika’daki bu krom cevheri, maliyetin bu metallere yan-
sıtılmasından ötürü maliyetsiz gibi değerlendirmektedir. Bu 
durum ise krom cevherinin para kazanılan bir yan ürün olması 
sonucunu doğurmuştur. 

Benzeri şekilde Çin’in emtia pazarlarında kapasite artırımları da 
benzeri şekilde şiddetli olduğu için geçtiğimiz son on yıl için-
de çok ciddi bir kapasite birikmiştir. Çelik gibi daha büyük ve 
derin pazarlarda olduğu gibi benzeri şekilde ferrokromda da 
kapasite kullanımları giderek düşmüştür. Son veriler ışığında 
Çin’in ferrokrom üretim kapasite kullanımı neredeyse %50 ci-
varında seyretmektedir.

Çin’in talebi ve bunu kolaylıkla sağlayan Güney Afrika arasında 
oluşan bu sinerji zamanla pazarın temellerine dinamit döşe-
miştir. Çin’in düşük kaliteli krom cevherini işleyecek teknolo-
jileri de üretim süreçlerine adapte etmesi diğer üretici ülkeleri 
de yavaş yavaş saf dışı etmiştir. 2011 yılında Türkiye’nin Çin’in 
krom cevheri ihracatındaki payı yaklaşık %20’iken ki bu değer 
aynı dönemde Güney Afrika ile paraleldir, 2020 yılına geldiği-
mizde tek haneli değerlere inmiştir. Diğer taraftan Güney Afri-
ka’nın payı ise %80’a kadar çıkmıştır.

Kaynak: China Customs

Dinamitlerin patlamaya başladığı dönem ise 2016 yılı olmuş-
tur. Çin’in gayri safi milli büyümesi ile ilgili endişeler neticesin-
de emtia fiyatlarında kayda değer düşüşler görülmeye başlan-
mıştır. Bu dönemde, zaten uzun zamandır maddi problemler 
yaşayan krom piyasası oyuncularında maliyetleri yüksek sey-
redenler düşen fiyatlar sonrasında ciddi ve sürdürülemez bir 
sürecin içine girmiştir. Bu dönem neticesinde özellikle Güney 
Afrika’da bazı üreticiler iflas etmiş ve diğer büyük oyuncular ta-
rafından satın alınmıştır. 2016 içinde Güney Afrika’da gerçek-
leşen bu konsolidasyon neticesinde oyuncu sayısı ikiye inmiş-
tir. Daha önce üretici sayısı yediye kadar çıkmıştır. Dünya’nın 
geri kalanında da aynı dönemde diğer üreticiler ciddi ölçüde 

DOSYA KONUSU: KROM-FERROKROM

Krom Cevheri ve Ferrokrom Fiyatları

Çin'in Krom Cevheri ve İthalatı - Pazar Payları
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üretim kesmiş ve arz tarafında yaşanan bu daralma talep ile 
zamanla dengeye gelmiştir. Peşi sıra fiyatlarda ciddi bir yukarı 
reaksiyon olsa da bu artışın temelleri oluşmadığı ve arz/talep 
dengesi yeniden arz fazlası yönünde bozulduğu için fiyatlar 
tekrar erimeye devam etmiştir.

Ancak yazının başında da ifade edildiği üzere hiçbir trend son-
suza kadar sürmüyor ve bir noktada rüzgâr tersine dönüyor. 
Tabii bu dönüş bir gecede de olmuyor, zamana yayılarak ger-
çekleşiyor.

2018 yılı ve sonrası aslında bir önceki dönemin izlerinin si-
linmeye başladığı ilk dönem olarak ifade edilebilir. Piyasada 
bazı oyuncular, kısık sesle de olsa emtiaya yapılan yatırımla-
rın geride kaldığını ifade etmeye başlamıştı. 2018 yılının Şu-
bat ayında Doubleline Capital’in patronu ve CEO’su Jeffrey 
Gundlach, emtiaların ralli yapmasının yakın olduğunu ifade 
etmişti. Jeffrey Gundlach, sabit getirili varlıklar pazarında 
ciddi alımları olan ve tüm dünyaca kabul görmüş çok önemli 
yatırımcıdır. Bu ifadesinin yanı sıra bugünlerde daha da po-
püler olan; ancak o zaman çoğu kişinin şüphe ile yaklaştığı 
grafiği paylaşmıştı. Bu grafik hisse piyasalarını emtia pazarları 
ile karşılaştırıyor ve emtialardaki getirilerin tarihi düşük sevi-
yelerde olduğunu ve bu dipten hareketle daha yüksek getiri-
ler göreceğimizi ifade ediyordu. Neticede daha yüksek getiri 
paralelinde daha yüksek emtia fiyatları manasına da geliyor 
ve dediği gibi de oldu. 

2018 yılından bu yana emtia fiyatları önce yavaş bir hızla, daha 
sonra Covid-19 Pandemisi’nin de büyük tesiriyle hızlı bir artış 
gösterdi. Elbette, 2020 yılı ile birlikte beklenmedik bir talep 
oluştu. Ancak, çoğu kişinin hafife aldığı ya da görmezden gel-
diği asıl faktör arz tarafı oldu. 2000-2010 döneminden sonra 
hız kaybeden yatırımların neticesinde hızla artan talep arz ta-
rafından karşılanamadı ve hatta bazı durumlarda arzın kırılgan 
olduğu da görüldü.

Konudan çok açılmadan krom cevheri ve ferrokrom pazarları-
na dönersek benzeri durumun olduğunu görebiliriz. 2020 yılı-
nın Mart ayından sonra önce Güney Afrika ve hemen ardından 
Hindistan’da hızla artan vaka sayıları ve şiddetlenen pandemi 
koşulları üretimin neredeyse durma noktasına gelmesine se-
bep oldu. 

Kaynak: DMR – Güney Afrika

Arz tarafında oluşan bu sorunlar sadece pandemi sebepli üre-
tim durmaları ile kısıtlı kalmadı. Diğer taraftan lojistik prob-
lemler ve bazı hammaddelerin temininde görülen darboğaz 
(örn: oksijen) gibi konular aslında üretimin o kadar da güvence 
altında olmadığını gösterdi. Herkes talep tahminlerinde bulu-
nurken ve üretimi garanti görürken, pandemi bize aslında ar-
zın önemini gösterdi.

Bu yeni döneme dair ilk işaret üretimin 
kırılganlığı ile ortaya çıktı. Ancak üreti-
min doğası gereği olan bu gelişmelerin 
haricinde önümüzde duran ve dünya-
daki her bir bireyi ilgilendiren bir konu 
daha var: küresel ısınma ve çevresel 
riskler.

Son yıllara baktığımız zaman, çevre-
sel konular gündeme geldiği zaman 
Çin bir yana, dünyanın geri kalanı 
bir yana diyebilirdik. 2015 yılında 
imzalanan Paris Anlaşması’na taraf 
olsa bile Çin’in üretim kabiliyetlerini 
kaybetmek isteyeceğini düşünmek 
hayalcilik olabilirdi. Fakat, 2021 yılı 
itibariyle, Çin’in de dünyanın geri 
kalanı gibi bazı zor kararlar alması 
gerekiyor. 

2020 yılının sonu ve 2021 yılının başı itibariyle belki de Çin’in 
tarihinde ilk defa bazı emtialarda kapasite kesintisine gidil-
mesine karar verildi. Bazı alyajlar (örn: silikomangan), bazı 
baz metaller (alüminyum) ve hatta çelik üretiminde kesintisi 
yapılacağı ifade edildi. Bu noktada en temel neden çevresel 
etkiler olsa da aynı zamanda üretim fazlasını eritmek de bir 
diğer faktör olarak ifade edilebilir. Ancak, Çin ilk defa geri 
adım attı. 

Equities vs. Commodities

Güney Afrika Krom Cevheri Üretimi
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2030 yılı çevre hedefleri doğrultusunda üretimin yoğun 
olduğu İç Moğolistan gibi bölgelerde görülen bu kesintiler 
aynı zamanda elektrik kullanımına da kısıtlama getiriyor. 
Ferrokrom üretimi yapısı itibariyle elektrik tüketiminin faz-
la olduğu bir alandır ve Çin’in aldığı elektrik kullanımında 
kesintilere gidilmesi ilk başta Çin’in üretimini etkileyeceğe 
benziyor. Bu yazının hazırlandığı dönemde açıklanan iki 
açıklama daha Çin’de ferrokrom üretiminin geleceğinin çok 
da parlak olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu gelişmeler-
den biri İç Moğolistan bölgesinde 2022 yılında elektriğe 
%50, 2023 yılında ise yapılacak olan %20’lik zam oldu. Di-
ğer taraftan 25 mva ve altı üretim kapasitesi olan ferrokrom 
üretim kapasitelerinin de kapatılma kararının 2022 yılına 
kadar uzatılması, arzın uzun vadede daralma ihtimalini güç-
lendirdi.

Peki, Çin’in ferrokrom üretiminin daralması bekleniyorsa 
krom cevheri talebinin de düşeceği beklenebilir mi? Aslında 
bu şekilde bir korelasyon ilk etapta doğru gibi gözükse de as-
lında dünyadaki ferrokrom üretimini güçlü tutabilecek başka 
bir faktör var. O ise dünyada paslanmaz çelik sanayinin büyü-
me dinamiklerini hala koruyor oluşu. Son yıllarda Çin giderek 
pazardan daha fazla pay almış ve pazar payını %50 ve üstüne 
çıkarmıştı. Ancak, son 2-3 yıl içinde Endonezya’da Tsingshan 
önderliğinde ciddi bir paslanmaz çelik üretim hamlesi söz ko-
nusu oldu. Tsingshan, bu zaman zarfından sıfır üretim seviye-
sinden 2,5 milyon ton üretim hacmine ulaştı. Diğer taraftan 
Hindistan, ne kadar Çin’in baskısı altında kalsa da büyüme 
ivmesini koruyor. Paslanmaz çelik dünyasının geri kalanı ise 
her ne kadar daha yavaş bir büyüme sahip olsa da en azından 
ciddi bir daralma öngörülmüyor. Pandemi sonrasında dahil 
bu bölgelerdeki ciddi üretim geri dönüşü, pazarın arz yönün-
deki ihtiyacını tekrar ortaya koydu. Ancak, netice olarak bü-
yüme halen doğuda ve önümüzdeki dönemde katma değerli 
üretim de burada olacak. 

Netice olarak, ferrokrom üretiminin yön değiştirdiğini, Çin’in 
önümüzdeki dönemde daha fazla dış alımda bulunup içeride 
daha az üretim yapacağını ifade edebiliriz. Farklı bir perspek-
tiften değerlendirirsek, artan enerji maliyetini dışardan daha 
ucuza alma yoluna gidecek diyebiliriz. Fakat, daha önce de 
ifade ettiğimiz şekilde enerji maliyetleri sadece Çin’de art-

mıyor. Dünya’nın en büyük ikinci ferrokrom üreticisi olan 
Güney Afrika’da da her yıl enerji fiyatları en az %10 civarın-
da artıyor ki bu yıl Nisan ayında elektrik fiyatlarına %15 zam 
yapılması planlanıyor. Güney Afrika özelinde bir başka de-
ğerlendirme ise krom cevherine konması yıllardır konuşulan 
ihracat vergisi ile ilgili olacaktır. Yıllardır neticeye ulaşmamış 
bu konu ile ilgili olarak son dönemde Güney Afrika hüküme-
ti vergi konulması yönünde parlamentoda bir karara varma 
noktasına geldi. En son haberler tekrar ve tekrar bir vergi ko-
nulmayacağını gösterse de ve 2021 yılı bütçe kararlarına dair 
yapılan açıklamalarda bu yönde bir karar olmasa da piyasada 
konunun hala gündemde olduğu konuşuluyor. Güney Afri-
ka hiç olmadığı kadar vergi gelirlerine ihtiyaç duyduğu bir 
dönemden geçiyor. Pandemi ile birlikte ciddi oranda daralan 
ekonominin tamiri için olduğu kadar bütçenin sürdürülebi-
lir olması açısından da vergi konulması bir gereklilik. Ancak, 
Çin’in politik baskının olduğu ve bu sebeple de vergi kararın-
dan vazgeçildiği de ifade ediliyor. Sonuç olarak, vergi bugün-
kü bilgiler ışında gündemde gözükmüyor. Fakat madencilik 
maliyetlerinin de artması kaçınılmaz gözüküyor. Sadece Gü-
ney Afrika’da değil dünyanın geri kalanında da başta enerji 
olmak üzere birçok hammaddenin ve üretim aracının fiyatla-
rını artması bekleniyor. 

Bu artışı getiren en temel faktör ise 2008 yılında bu yana 
merkez bankaları tarafından sağlanan parasal genişlemenin, 
pandemi ile birlikte daha da ciddi bir boyuta gelmesi ile bir-
likte ortaya çıkan enflasyonist baskı. Dünyada tüm üretim 
faktörlerini etkileyecek olan bu enflasyonist ortam aynı za-
manda madencilik faaliyetlerine yansıyacak. Üretimin yapıl-
masını sağlayan araç ve gereçlerden tutun da işçi ve enerji 
maliyetlerine kadar tüm kalemler bu yeni paradigmadan 
etkilenecek.

Sonuçta tümden bir değerlendirme yaparsak:

• Paslanmaz çelik pazarında Çin/Endonezya/Hindistan ağırlı-
ğını göreceğiz.
• Çin’in ferrokrom dışa bağımlığının artacağını ifade edebiliriz.
• Krom cevheri talebinin, pozitif paslanmaz çelik dinamikleri 
ile artması beklenebilir.
• Fakat, arz kaynaklı belirsizlikler pandemi geçse de gündem-
de kalabilir.
• Çevresel risklerin yarattığı maliyet tüm emtia fiyatlarına yan-
sıyabilir.
• Ayrıca, yükselen faiz döneminin getirdiği dinamikler yeni 
projeleri de maliyetli kılacaktır.
• Bu ise tekrar fiyatları yukarı taşıyabilir.

Özetin özeti olarak değerlendirirsek krom cevheri ve ferrokrom 
pazarlarında fiyatları yukarı taşıyacak dinamiklerin kaynağı bi-
raz talep olsa da asıl kaynak arz olacak gibi gözüküyor. Fiyatla-
rın bir taraftan arttığını göreceğimiz bu dönemde maliyetlerin 
de artışı kar marjlarının korunmasının en temel strateji olacağı 
bir dönemi işaret ediyor.

Küresel Paslanmaz Çelik Üretimi
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Ülkemizde 1800’lü yıllardan beri ara-
nan ve işletilen kromit cevheri, yıllar 
boyunca önemli yatırımlar yapılarak 
üretilmiş ve maddi girdi sağlanmış-
tır. Türkiye’nin jeolojik konumu do-
layısı ile yer aldığı tetis metalojenik 

kuşağı içerisinde, tetis ve neo tetis okyanuslarının kapanımı ile 
oluşmuş olan geniş ofiyolit kütleleri yer almaktadır. Batı tetis 
metalojenik yöresi Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan, Sırbistan 
ve Makedonya ülkelerinin üzerinde yayılım gösterirken, dün-
yanın en büyük üçüncü kromit üreticisi olarak podiform kro-
mit yataklarından gerçekleştirilen üretim ile 2017 yılında 1,8 
Mt kromit üretimi Türkiye ve Arnavutluk’ta gerçekleştirmiştir. 
Türkiye’de birçok yerli ve yabancı menşeli madencilik firmaları 
kromit üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yazı, ülkemiz 
için oldukça önemli olan kromit madenciliği faaliyetlerinin 
devamının sağlanmasının olmazsa olmazı olan maden arama 
faaliyeti süreçlerini ve metodolojisini özetleyecektir.

Maden arama faaliyetleri, kompleks ve sıralı süreçlerden olu-
şan ve sonunda kaynak belirleme aşamaları ile sona eren işler 
bütünüdür. Söz konusu süreçler ve içerik, aranılan madenin 
özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Değerli metal-
ler, metalik madenler ve endüstriyel hammaddeler için arama 
süreçleri çok farklı ilerlerken, değerli metallerin kendi içlerinde 
de arama metodolojileri, yatak tipi, oluşum özellikleri, cevher-
leşmenin yaşı, bulunduğu metalojenik kuşak gibi ek çok özel-
liğe göre farklılık gösterecektir. Bu nedenle de kromit cevheri 
aramacılığının özellikle podiform tip yataklarda nasıl yürütü-
lebileceği özel olarak tanımlanmalıdır. Podiform tip kromit 
cevherleşmeleri çoğunlukla düzensiz şekiller ve lensler şek-
linde oluşmaktadır. Cevherleşmeye ilişkin belirlenen pek çok 

Kromit Arama Metodolojisi
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Yılmaden Holding Maden 
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Numan Yılmaz 
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parametreye rağmen, yer altında veya galerilerde haritalanan 
kromit cevherleşmelerinin yönelimlerinin doğru belirlenmesi 
ile ancak cevher kütlesinin keşfi sağlanabilir.  

Mevcut bir kromit cevheri içeren ruhsat sahasında arama sü-
reçleri dokümantasyon çalışmaları ile başlar, henüz çalışma 
alanında fiziksel olarak arama faaliyetleri yürütülmeden bu 
yöreye ait kaynakların, eski çalışmaların derlenmesi ve irdelen-
mesini kapsamaktadır. Takiben, ruhsat sahasına ait genelleşti-
rilmiş jeolojik haritalama çalışmaları, ilksel keşif amaçlı kayaç 
numunelerin alınması, potansiyel cevher zonlarının belirlen-
mesi, potansiyel alanlarda ayrıntılı jeolojik haritalama çalışma-
larının yapılması, yarma çalışmaları, detay kayaç-cevher örnek-
leme çalışmaları, jeofizik (manyetik-gravite) çalışmaları, sondaj 
çalışmaları, loglama ve örneklemelerin yapılması ve kaynak 
modelleme çalışmaları ile sona erer.  

Bunlarla beraber, yenilikçi metotların uygulanarak bugüne 
dek bilinmeyen yeni yatakların keşfinin yapılması amacı ile 
jeokimya, mineral kimyası, uzaktan algılama ve farklı jeofizik 
metotlar, arama çalışmaları sırasında geliştirilmek amacı ile uy-
gulanmaktadır.

Dokümantasyon Çalışmaları
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ruhsat sahası ve çev-
resinde bulunan; cevherleşme zuhurları, jeokimyasal veriler, 
jeofizik haritaları ve jeoloji haritaları çeşitli makaleler, tezler, 
yayınlar, devlet tarafından yürütülen arama çalışmaları sonu-
cunda elde edilen haritalar derlenir (Şekil 1). Toplanan tüm 
veriler detaylı incelenerek çalışma alanı içindeki potansiyel 
kısımlar irdelenir ve alan daraltma çalışmaları için altlık ha-
zırlanmış olur. 

DOSYA KONUSU: KROM-FERROKROM

84



15 Nisan 2021
www.madencilikturk iye.com

Şekil 2: Çalışma sahasında yapılmış genelleştirilmiş 1/5000 ölçek jeoloji haritası (A), Belirlenen potansiyel cevherleşme alanında 
yapılmış 1/1000 ölçek jeoloji haritası (B), Belirlenen alanda yapılmış yarma çalışması (C), Sondaj çalışmaları (D).

(A)

(C)

(B)

(D)

Hedef Alan Belirleme için Jeolojik Haritalama 
Çalışma sahasında dokümantasyon çalışmalarının ardından, 
bölgenin jeolojik evrimi, ofiyolitik birimin davranışı, mineral 
dizilimi ve dayk sokulumları, yapısal unsur varlıklarının belir-
lenmesi ve cevherleşme potansiyel alanların teyit edilmesi 
için saha genelinde bir jeolojik haritaya ihtiyaç duyulmakta-
dır. Jeolojik haritalama için belirlenecek söz konusu alan bir 
önceki aşamada hedeflenen ve cevherleşme potansiyelinin 
olduğu düşünülen kısımlarla örtüşmelidir. Kromit oluşumu 
ile ilgili makaleler ve kitaplar incelendiğinde, Türkiye ve çev-

resindeki ofiyolitlerin, kabuk kayalarının (kümü-
latlar, yarı derinlik kayaçları ve yüzey kayaçları) 
mineralojisinin ve kimyasının klasik anlamdaki 
açılmayla ilişkili ofiyolit ortamında değil, olgun-
laşmamış yay ortamında oluştuğu ve bu ofi-
yolitlerin “Suprasubduction” ofiyolitleri olarak 
tanımlanması gerektiği birçok yazar tarafından 
öne sürülmüştür (Beyarslan ve Bingöl, 2000; 
Parlak ve diğ., 2000). Bu nedenle kromit arama-
ları için ofiyolitik istif içerisinde peridotitlerin 
yüzlek verdiği alanlar en potansiyel görülecek 
kısımlardır. 

Yapılacak jeoloji haritaları için tercih edilebilecek 
olan ölçek 1/5000 olarak öngörülebilir ve hari-
tayı oluşturmak için magmatik bantlaşmaya dik 
olacak şekilde 200 metre aralıklı hatlar boyunca 
gözlemler yapılarak; yapısal unsurlar, litolojik de-

ğişimler ve alterasyon verileri derlenerek harita üzerine işlenir. 
Haritalama sırasında gözlenen kayaç ve kromit oluşumların-
dan petrografik ve/veya jeokimyasal örnekleme yapılır.

Potansiyel Alanlarda Ayrıntılı Jeolojik Haritalama 
Hazırlanan genelleştirilmiş jeoloji haritası sırasında tespit edi-
len hedef alanlarda daha detaylı jeolojik çalışmalar yürütülme-
lidir. Yapılacak olan detay arama haritalarının hazırlanmasının 
amacı; kromit oluşumunun genel özelliklerini, dalım, yönelim 
ve doğrultusu gibi bilgilerini, peridotit içerisinde bulunan pi-

roksenit dayklarını veya piroksen yönelimlerinin 
ve cevherleşmeyi kontrol eden veya sınırlayan 
yapısal unsurların özelliklerinin elde edilmesidir. 
Bu kapsamda 1/1000 ölçekli veya daha detaylı je-
oloji haritaları hazırlanarak cevherleşme ile ilgili 
detaylı bilgiler elde edilir. Yapılan jeolojik göz-
lemler ve ölçümler sırasında mutlaka şerit metre 
kullanılmalı ve hassasiyetle kâğıda aktarılmalıdır 
(Şekil 2B). Ayrıntılı haritalamanın amaçlarından 
biri de bundan sonra sürecek olan arama çalış-
malarını yönlendirmektir. Yarma, jeofizik ve son-
daj çalışmaları bu ayrıntılı haritalar baz alınarak 
planlanırlar.

Yarma Çalışmaları
Kromit aramacılığı kapsamında yürütülen fa-
aliyetler haritalama çalışmalarının ardından 
cevherleşme özelliklerinin daha ayrıntılı irde-
lenmesi için cevher oluşum doğrultusunu dik 
kesecek şekilde yarma çalışmaları ile sürdü-
rülür.  Yarma çalışmalarında korelasyon yapa-
bilmek için bazı kurallar gereklidir. Yarmalar 
cevher hattına dik ve birbirine paralel açılmalı, 
belirli bir derinlik ve genişlikte standart olma-
lı, yarma duvarlarından belli bir standartlarda 
kanal numunesi alınmalı ve örnekleme yapılan 
duvarın jeolojik haritası ya da jeolojik kesiti  

Şekil 1: USGS ve MTA tarafından hazırlanmış Kandak ocak ve 
Mevlütler ocaklarına ait cevherleşme kesitleri (1966)
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çizilmelidir. Bu şeklide birbirine para-
lel bir biçimde fakat cevherleşmeye ve 
dolayısıyla mineral dizilimine dik bir 
şeklide açılmış yarmalar birbirleri ile 
karşılaştırılarak bundan sonraki süreçte 
yer alan sondaj çalışmaları için temel 
verileri oluşturmaktadırlar (Şekil 2C).

Jeofizik Çalışmaları
Yarma çalışmaları sonrası tanımlanan 
kromit oluşumunun yönelimini daha 
iyi anlamak, sondaj çalışmaları önce-
sinde cevherleşmenin potansiyel bü-
yüklüğünü daha iyi irdelemek, muhtemel yapısal unsurları 
belirlemek ve yüzlek vermemiş kromit oluşumlarının anla-
şılması amaçları ile jeofizik metotlar çalışma alanının he-
def bölgelerinde uygulanabilir. Potansiyel alanları tarayan 
manyetik anomali çalışmaları ile, serpantinleşmiş perido-
titlerde negatif anomali alınması olasıdır. Kromit oluşum-
larının süreksizlikler ile paralel olması ve süreksizlik hatla-
rında serpantinleşmenin daha yoğun izlenmesi nedeni ile 
negatif yönlü manyetik anomaliler kromit cevherleşmele-
rini işaret edebilir. Bununla beraber Guleman yöresinde de 
izlenen bazı kromit yataklarında kromit cevherleşmesinin 
manyetik özellik gösterdiği izlenmiştir. Bu nedenle pozitif 
yönlü manyetik anomalilerde sahada detaylı irdelenmeli 
ve jeolojik veriler ile karşılaştırılmalıdır. Kromit cevherleş-
mesinin yan kayaç olan peridotitle arasında olan öz ağır-
lık farkı nedeni ile gravite uygulamaları sonucunda pozitif 
yönlü gravite anomalisi kromit cevherleşmelerini işaret 
edebilir. Jeofizik çalışmalar özellikle kilometre ölçeğinde 
kromit-kromitit yataklarının tespiti için kullanılabilecek 
metotlardır.

Sondaj Çalışmaları
Arama çalışmalarında potansiyel alanların belirlenmesinin 
ardından elde edilen veriler; haritalama ve yarma çalış-
maları sırasında elde edilen yüzey verileri ile yer altı hak-
kında öngörü sağlayan jeofizik verileri ile cevherleşmenin 
öngörülen doğrultu, eğim ve yönelim bilgileri irdelenerek 
sondaj programları hazırlanır. Sondaj çalışmaları yüzeyde 
gözlenen veya derin-
de oluşmuş olduğu 
öngörülen cevher-
leşmenin devamlılı-
ğını teyit etmek ve 
işletilebilir bir ma-
den yatağı oluştur-
mak için yapılan ça-
lışmaların tümüdür. 
Cevherleşme hattı-
nın gerçek kalınlı-
ğın belirlenmesi ve 
rezerv hesaplamala-
rında kolaylık sağla-

Şekil 3: Örnek sondaj çalışmaları ve kesitlerine ait görünüm.

ması nedeni ile sondaj çalışmaları cevher oluşumunu dik 
kesecek şeklide, belirli aralık ve sistematik doğrultusunda 
yapılmalıdır. Ek olarak yüzeyde yapılan haritalama çalış-
malarına istinaden cevherin öngörülmüş olan yönelimine 
uzanan sondajlar çoğu zaman kromit aramalarının önünü 
açabilecek olan sondajlardır. Cevherin tespit edilen yöne-
lim oluşumuna uzanan sondajlar ile keşif aşamasına ulaş-
mak mümkün olabilir.

Sondaj Karotların Loglanması ve Örnekleme
Sondaj çalışmalarının ardından belirli standartlara uygun 
olarak hazırlanmış karot bankalarında sondajda kesilen 
litolojik birimlerin tanımlamaları, örnekleme işlemleri ve 
jeoteknik sınıflamalar yapılarak kağıda aktarılırlar. Logla-
ma ve örnekleme işlemleri uluslararası standartlarda belir-
lenmiş bazı kural ve yöntemler doğrultusunda hazırlanır. 
Karot bankası süreci şu şeklide ilerler; karot sandıklarının 
ıslak ve kuru fotoğrafları çekilir. Ardından jeoteknik logla-
ma ile kayaç dinamiği ve kalitesi ile ilgili bilgiler elde edilir. 
Bundan sonraki süreçte karotlar üzerinde gözlenen yapısal 
unsur varlıkları kâğıda aktarılır. Litolojik birimlerin tayini 
ve örneklenecek alanlarının belirlenmesi ile işlem devam 
eder. Ardından örnekleme yapılacak karotlar, karot kesim 
makinesi ile kesilerek belirli kurallar altında karot örnekle-
meleri yapılır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra veriler di-
jital ortama aktarılarak kaynak model süreci için veri tabanı 
oluşturulur. 

Şekil 4: Sondaj loglama çalışmalarına ait fotoğraf
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DOSYA KONUSU: KROM-FERROKROM

Türkiye’de krom madenciliğinin ge-
lişmesi için önem verilmesi gereken 
en kritik süreç, madencilik açısından 
bu kadar zengin olan ülkemizin, 

öncelikle yerbilimci profesyonellerin perspektifinden detaylı 
değerlendirilmesi ve bu bakış açısının veri tabanından, maden 
üretimine kadar bütün süreçlerde benimsenmesidir. Türkiye, 
Şekil 1.’de de görüleceği gibi tektonik açıdan çok aktif bir ko-
numdadır. Türkiye kromit yatakları Alpin tip olarak sınıflandırıl-
mıştır. Alp Himalaya çarpışma kuşağı Arnavutluk, Yunanistan, 
Türkiye, İran, Pakistan ve Batı Hindistan’dan Filipinlere kadar 
uzanan hat boyunca yer alan ülkelerde, Alp Orojenezi sırasında 
kıta üzerine yerleşen ofiyolit istifleri içinde bulunan kromit ya-
taklarıdır. Bunlar mercek veya düzensiz şekilli, genelde küçük 
boyutlu, karmaşık yapısal ilişkiler sergileyen yataklardır. İri tane 
boylu, düzensiz kristal şekilli ve yüksek kromlu cevher içerirler. 
Türkiye’de tanımlanan önemli kaynaklar ve ofiyolit istif içeri-
sindeki yerlerini gösteren kesit Şekil 2.’dedir. Alpin, podiform 
tip olarak sınıflandırılmasına rağmen, Elazığ bölgesi krom 
yatakları doğrultu ve eğim boyunca kilometre mertebesinde 
devamlılık sunmaktadır. Bölge Türkiye krom madenciliğinde 
gözlenen en önemli kaynağı ihtiva ediyor. 

Krom cevherinin kimyasal bileşimi cevherin sanayideki kullanım 
alanlarını belirler. Kaynağın %Cr2O3, %Al2O3, %SiO2 miktarları ve 
Cr/Fe oranı kullanım alanı için çok belirleyicidir. Ferrokrom üre-
timinde kullanılacak cevher karışımının da bu bileşikler açısın-
dan belirli seviyelerde tutulabilmesi için farklı özellikteki cev-
herler gerekli oranlarda karıştırılarak fırına beslenir. 

Şirketin ferrokrom üretimi esnasında yararlanılan hammadde 
reçetesindeki içerik ayarlamalarını yaparken, özellikle düşük 
%Al2O3 içeriğine sahip cevhere gereksinim duyulması nedeniyle 

Yılmaden Holding’de geliştirilen iki farklı projeden bahsetmek 
istiyorum. Bu projelerden biri Zeycanana Kaynak Geliştirme 
Projesi, diğeri ise Dereboyu madenlerinde bulunan eski üre-
tim alanlarında bırakılan cevher topuklarının kaynak miktarının 
günümüz teknolojileri kullanılarak tespit edilmesidir. Üretimin 
ekonomikliğinin değerlendirildiği çalışmalar maden planlama 
birimleri tarafından yapıldığı için konu dışında bırakıyorum.

Şekil 1. Plaka Tektoniği, Türkiye’nin konumu

Şekil 2. Türkiye’de bulunan önemli krom yataklarının ofiyolit istif içerisindeki yerlerini 
gösteren genelleştirilmiş kesit (Engin ve diğ., 1985)

Gerek ofiyolit oluşumu gerekse Türkiye krom oluşum koşulları dü-
şünüldüğünde üretim aşamasında detaylı ve titiz yapılan maden 
jeolojisinin gereksinimi yadsınamaz. Sahalardan alınan ve eskiden 
sadece tek madende, günlük operasyon takibi yapan mühendis-
lerin zihninde olan bilgilerin, teknolojinin sağladığı avantajlar ile 
herkes tarafından görünür ve ulaşılabilir olması ise üretime devam 
edilen madenlerde kaynak geliştirme çalışmalarının pozitif etkisi-
nin gözlenebilmesi ve maden kaynaklarının etkin kullanımına ola-
nak sağlaması açısından çok önemli bir gelişmedir.

Jeoloji biliminde veri, yeni maden kaynağının keşfi aşamasında 
olduğu gibi maden geliştirme aşamalarında da çok önemlidir. 
Veri sadece bir maden şirketi tarafından üretilen bilgi olarak 
düşünülmemeli, bölgede kayıt altına alınmış en eski bilgiler-
den bugüne kadar gelen çalışmalarının hepsini kapsamalıdır. 
Bütün maden arama ve geliştirme projelerinde, alanda önce-
den yapılan çalışmaların incelenmesi ve öğrenilmesi; iş tekra-
rının önüne geçilmesi, bölgenin daha iyi anlaşılması ve potan-
siyel alanların parlaması için en önemli aşamadır. Bir yapboz 
parçaları gibi bütün çalışmalar önümüze koyulduğunda ve 
aklımızda bir teori ile ekip olarak bu verileri incelediğimizde 
eksik parçanın gizli kalması çok zordur. Bu süreçte teoriler 
değişebilir, bakış açımız değişebilir, jeoloji bizi şaşırtabilir ve 
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süre uzayabilir fakat yerbilimci bakış açışı ve bütün 
parçaların titiz incelenmesi sonucu ihtiyaç duyulan 
bilgi en nihayetinde elde edilebilecektir. Tez yazım 
aşamasında hepimize zor gelen ve çok da zaman 
alan literatür tarama çalışmalarının benzeri; kay-
nak geliştirme projeleri ile operasyon ömrünün 
uzatılması ve maden jeologlarının titiz çalışmaları 
ile keşfi çok zahmetli olan kaynakların en verimli 
şekilde kullanılması için yapılması gereken çalış-
maları kısa zamanda görmemizi sağlar. 

Zeycanana Madeni Kaynak 
Geliştirme Projesi 
Guleman bölgesinde bulunan Zeycanana yer altı kromit 
ocağından günümüze kadar yaklaşık 350.000 ton yüksek 
tenörlü ve doğrudan ferrokrom üretiminde kullanılabilecek 
kalitede cevher üretildi. Bu nedenle, ocak hem Eti Krom hem 
de bölge halkı için büyük önem teşkil ediyor. Fakat yapılan 
arama ve maden jeoloji çalışmaları sonrası maden ömrünün 
2020 yılında tamamlanması ön görülüyordu. Ancak bu de-
ğerli ocağın tüm ihtimaller değerlendirilmeden kapatılması 
tabi ki düşünülemezdi. Bu nedenle 2019 yılında şu ana kadar 
yapılan tüm çalışmaların yeniden değerlendirilmesi ve varsa 
potansiyel bölgelerin belirlenerek ocağın faaliyetine devam 
ettirilebilmesi için Zeycanana Kaynak Geliştirme Projesi’ni 
başlattık.

Proje kapsamında öncelikle yerüstünde gözlenen ana yapısal 
unsurları, yer altında üretim boyunca karşılaşılan ana fayları ve 
üretilen cevher alanlarını detaylı olarak inceledik. Daha sonra, 
eski üretim alanlarından elde edilen cevher sınırlarını maden 
ocağının tamamı için oluşturduk. Son olarak da günlük operas-
yondan elde edilen verileri ve sondaj bilgilerini birlikte özenle 
harmanlayarak madene bütüncül bir bakış açışı ile yaklaştık. Bu 
sayede yapbozun eksik parçalarını tamamlamamız için çalış-
malarımızı nerede ve ne şekilde yapmamız gerektiğini gördük. 
Bu resim bizi daha önce potansiyel olduğunu düşünmediği-
miz bir alana yönlendiriyordu. Teorimiz en alt kotta yakalanan 
KB-GD fayının madenin tamamında etkili olduğu ve alt kotta 
üretilen kuzey parçanın devamlılığının üst kotlarda gözle-

Şekil 3. Cevher, Ana faylar ve galeri ile Zeycanana Madeni
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Şekil 4. Yapısal unsurların sayısallaştırılması ve cevher modeli ile yorumlanması

nebileceğiydi. Bu bölgeyi hedefleyerek yaptığımız sondajlarda 
ana parçanın KB-GD fayı ile üst kotlarda da 55-70 metre atım 
yaptığını tespit ettik ve bu tespitle maden ömrünü asgari 2023 
yılına kadar uzatacak boyutta bir cevheri ortaya çıkardık. 

Yapılan çalışmalarda izlenen sistematiği 
genel olarak özetleyecek olursak;

1.Verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi
Eski üretim alanlarının, galeri haritalarının, 
yüzey haritalarının, sondaj veritabanla-
rının ve alınmış numune bilgilerinin der-
lenmesi, veri ihtiyacı gözlenen bölgelerin 
belirlenmesi ve o bölgeleri odak alarak 
verilerin toplanması için gerekli çalışma 
adımlarının belirlenmesi.

2.Veri toplama
Veri ihtiyacı gözlenen bölgeler odak alına-
rak verilerin toplanması, ocağın batısında 
net gözlenen KB-GD fayının devamlılığının tespiti.

3.Yapısal modelin oluşturulması 
Galeriden alınan her bilginin; bazı hatlarda neredeyse her 
metrede gözlenen fayların birbiri ve cevherle ilişkisinin çö-
zülmesi oldukça meşakkatlidir. Bu aşamada öncelikli olarak 
yalnızca cevhere etki eden fayların belirlenmesi ve bu fayların 
korelasyonuna odaklanılması bölge hakkında yoğun detay 
bilgi içerisinde kaybolmadan daha hızlı fikir sahibi olunması-
na olanak sağlar (Şekil 4). Çalışma yapılırken yüzey haritaları 
göz ardı edilmemeli, geliştirilen teoriyi destekleyici veriler 
içermelidir. 

Şekil 5. Keşfedilen bölge ile ana üretim hattını gösteren K-G Kesiti

4.Cevher modelinin oluşturulması
İleride üretilmesi planlanan alanlar kadar geçmişte üretilmiş 
bölgelere de önem verilmelidir. Üretimin durduğu her lokas-
yon, cevher şeklinde farklılaşma, gözlenen her alan, cevher de-
vamlılığının tespiti için kritik veriler içerir.

Şekil 6. Üretim alanları ile yeni keşfedilen kaynakları gösteren harita

Şekil 7. Devam ettirilen galeri aynasında gözlenen kromit cevheri

2017 yılında üretime yön veren bir kaynak mo-
deli olmaması nedeniyle, cevher takibi yönte-
miyle ilerletilen bir galeride cevher inceldiği ve 
devamlılık göstermediği için galeri ilerlemesi-
ne devam edilmemişti. Yapılan sondaj çalışma-
larının bir kısmında, daha önce bulunamayan 
bu cevher devamlılığı ayrıca hedef alındı ve 
çalışmalar sonucunda bölgede cevher devam-
lılığı tespit edilerek galeri ilerlemesi sağlandı. 
Bu sayede yaklaşık 10 metre ilerleme sonrası 
cevhere girildi (Şekil 6 ve 7). Yapılan üretim fa-
aliyetleri sonucunda yaklaşık 10.000 ton yük-
sek tenörlü ve düşük alüminalı kromit cevheri 
üretimi sadece bu bölgeden gerçekleştirildi.

Dereboyu Eski Üretim Alanları 
Kaynak Potansiyeli Projesi 
Dereboyu bölgesi galerilerinde krom cev-
heri üretim çalışmaları 1940’lı yıllardan beri 
devam ediyor. Özelleştirme sonrasında Yıldı-
rım Holding bölgeden 1,3 Mt cevher üretimi 
gerçekleştirdi. Literatürde de bilinen bir 
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öneme sahip bu cevherleşme, ofiyolit istif içerisinde tektonitler-
de harzburjit, dünit kayaçlarının içerisinde tanımlanıyor (Şekil 2).  

Dereboyu bölgesinde birbirine paralel alttan üstte doğru beş 
temel cevher damarı tanımlanıyor. Bu damarlar; Tenkella, Ayıda-
mar, Uzundamar-I, Uzundamar-II ve Tepebaşı cevher damarları 
olarak adlandırılıyor. Bu damarlarda önceki yıllarda oda-topuk 
yöntemiyle yapılan üretimlerde, yönteme bağlı olarak büyük 
miktarda cevherin, tavanın tahkimatının sağlanması amacıyla to-
puk olarak bırakıldığı göze çarpıyor. Dönemin şartlarıyla üretim 
esnasında bu cevher topuklarının yer altında bırakılması doğal 
karşılanırken, hatta cevherin belli oranlarda topuk şeklinde kaybı 
günümüzde de kabul edilebilir bir uygulamayken, günümüz tek-
nolojileri dikkate alındığında akıllara şu soru geliyor; bu cevherle-
rin hem güvenli hem de ekonomik bir şekilde kazanımı mümkün 
mü? Bu soru üzerine ocaklarda topukların geri kazanımının de-
ğerlendirilmesine dair bir çalışma yapmayı uygun gördük. 

Bu çalışma kapsamında bölgedeki genel resmi görebilmek amacıy-
la öncelikli olarak Dereboyu’nda yer alan bütün cevher damarların-
da üretim yapılan galeri haritaları, eski üretim bilgileri ve özelleştir-
me öncesi hazırlanmış olan haritaları kullanarak cevhere ait modeli 
oluşturduk (Şekil 8). Çalışmada topografik ölçümleri insansız hava 
aracı (drone) teknolojisinden yararlanarak kısa sürede tamamladık. 
Yer altındaki girilmesi uygun görülen alanlarda bulunan boşlukları 
elde taşınarak veri alan üç boyutlu tarayıcı ile ölçtük. Güvenli gö-
rülmeyen boşluklar için her ne kadar yer altında çalışmaya uygun 
drone teknolojisinden yararlanmayı düşünmüş olsak bile açıklıkla-
rın nispeten dar olması sebebiyle bu teknolojiden yararlanmamız 

Şekil 8. Dereboyu cevher damarları

Şekil 9. Tepebaşı eski üretim alanlarında kalan topukların belirlenmesi çalışması

Şekil 10. Yer altında çalışan nokta bulutu verisi alan drone ve eski cevher topuklarının bulunduğu açıklıklar

pek mümkün görünmüyordu. Bu aşamada Inkonova firması ile yer 
altında dar kesitli galerilerde çarpmayı önleyici sensörlerle donatıl-
mış bir drone geliştirilmesi üzerine çalışmaları başlattık. 

Mobil üç boyutlu tarayıcı ile ölçüm aldığımız alanlarda pilot çalış-
mayı başlattık. Galeriden topuklarda bulunan cevherler bilgilerini 
aldık. Galeride gözlenen cevher ile yüzeyde gözlenen bazı cevher-
leri ilişkilendirdik. Nokta bulutu ölçümü üzerindeki işlemleri Cloud 
Compare yazılımını kullanarak tamamladık. Hedef olarak belirle-
diğimiz 15 galeride çalışmalarımız devam ediyor. Şekil 9 ve 10.’da 
pilot olarak tamamladığımız Tepebaşı galerisinde yapılan çalışma 
bulunuyor. Çalışmanın sonunda yüzeye yakın bir bölgede bulu-
nan bu galeride toplam 8 adet ve yaklaşık 3.000 ton cevher topu-
ğu tespit ettik. Bir sonraki aşamada belirlenen kaynağın güvenli 
ve ekonomik bir şekilde üretimini değerlendireceğiz. Paralelinde 
hedef belirlenen diğer bölgelerde aynı çalışmayı sürdüreceğiz.

Türkiye kromit yatakları podiform tip olarak sınıflanır. 
Bunlar mercek veya düzensiz şekilli, genelde küçük 
boyutlu, karmaşık yapısal ilişkiler sergileyen yataklar-
dır. Gerek maden kaynağının geliştirilmesi sürecinin, 
gerekse kaynak modeli ve üretim çıktılarının denk-
leştirilmesi işlerinin düzenli olarak yapılması kaynak-
tan en etkin biçimde yararlanılmasına olanak sağlar. 

Dereboyu bölgesindeki topuklarda kalan cevher kay-
naklarının belirlenmesi çalışmasında, üretim yönte-
mine bağlı olarak yer altında topuk şeklinde bırakılan 
cevher miktarı pilot bölgelerde belirlenmiş ve eko-
nomik olarak geri kazanımı değerlendirilmektedir. 
Bu çalışmada güncel teknolojilerden yararlanılması, 
ekonomik değer yaratmanın yanında bilgi birikiminin 
çalışanlara kazandırılması açısından önemlidir. 

Zeycanana Projesi’nde gerçekleştirilen sistematik 
çalışmalar ile daha önce potansiyeli belirleneme-
yerek kapatılması değerlendirilen bir krom ocağı-
nın asgari iki yıl daha üretime devam etmesinin 
sağlanması, ekonomik jeoloji çalışmalarının sa-
dece bakir sahalarda maden arama aşamasında 
değil maden üretiminde de ne denli önemli ol-
duğunu gösteren örneklerden yalnızca biridir. 
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Bilinen ilk jeoloji haritasının M.Ö. 
1150 yılında Ipuy oğlu Amennakhte 
tarafından IV. Ramses’in firavun hey-
kelleri inşa etmek için Doğu Sahra 
Çölü’nde bulunan Hammarat Vadisi 
düzenlediği bir keşif çalışmasına ait 
olduğu düşünülmektedir. Günümüz-

den binlerce yıl öncesinde Arap-Nubye Kalkanı’na ait Prekambriyen 
yaşlı kayaların bir papirus üzerine betimlerken çevresinde bulunan 
madenler, yollar ve dağlar yer bulduru için eklenmişti. 18. modern jeo-
loji biliminin ortaya çıkışı ile birlikte jeoloji tanımlarının kullanıldığı ha-
ritaların sayısı da artmıştır. Yerkabuğunu kaplayan kayaçlar artık uydu 
görüntüleri, dron ölçümleri veya jeofizik ölçüm teknikleri ile kısmen 
tanımlanabilse de gelişen teknolojiye rağmen 18. yy’da jeoloji bilimi-
nin babası James Hutton’ın yaptığı gibi bir jeologun araziye çıkarak 
çekicini ve aklını kullanması sayesinde jeolojik unsurlar belirlenebilir. 

Üniversiye hayatına atılan her jeolog eğitimi boyunca çeşit-
li kayaç gruplarını, içerdiği mineral, doku, yapı ve katmanları 
arasında yer alan fosiller ile tanımlamayı öğrenecektir. Bu ta-
nımlamalar ile jeoloji haritaları üretmeyi harita kamplarında ve 
stajlarında tatbik ederek kendini geliştirecek, fakat zorlu doğa 
şartlarında ekonomik bir maden yatağını keşfetme amacı ile 
çıktığı yolda okulda öğrendiklerine ek olarak tecrübeli üstat-
larından öğrenmesi gerekenler olduğunu, jeoloji haritası yap-
manın aynı zamanda tecrübe ile doğayı yorumlamaktan ibaret 
olduğunu anlayacaktır. Bahis konusu usta-çırak ilişkisi, aktif 
jeolojik çalışmaların yürütülmesi sırasında da devam edecektir. 

Kromit cevheri aramacılığın en önemli adımı cevherin özellik-
lerinin, cevheri barındıran kayaların ve süreksizliklerin doğru 

Krom Aramacılığında Haritalamanın 
Önemi, Problemler ve Çözümler

Özgür Sapancı 
Yılmaden Holding Eti Krom AŞ Maden 

Arama Müdürü
MAusIMM, FSEG, UMREK (CP)

Numan Yılmaz 
Yılmaden Holding Eti Krom AŞ 

Proje Jeoloğu

ve hassasiyetle tanımlanması, kâğıda aktarılarak haritalanması 
hususudur. Bu noktada karşılaşılan en önemli zorluk ise kro-
mit’e ev sahipliği yapan peridotitik birimlerin tanımlanması, 
ayırtlanması ve haritalanmasıdır. Dünit-harzburjit lineasyon-
larının belirlenmesi, serpantinitleşme ve litolojilerin tanımlan-
ması ile üretilebilecek jeoloji haritası için kullanılan ve yardımcı 
olan bilgiler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

Mineral Lineasyonu
Lineasyon, minerallerin özel bir istikamete göre yönlen-
mesi ve gruplanması şeklinde tezahür eder ve magmanın 
diferansiyasyonu sırasındaki basınçlara bağlı olan akıntı hâ-
diselerine atfedilmektedir. Peridotitlerde gözlemlenen line-
asyonlar ise piroksen, olivin ve kromit dizilimlerinin temsil 
edildiği grupları içerirler. Peridotitlerde yapılan ayrıntılı je-
oloji haritalarında bu lineasyonların açı ve yön değerlerinin 
belirlenmesi ve haritaya işlenmesi büyük önem arz etmek-
tedir. Zira peridotitlerde görülen kromit oluşumları mineral 
lineasyonu ile paralel bir şekilde gelişmektedir. Bu mineral-
ler genel itibari ile piroksen ve olivin mineralleridir. Genel 
itibari ile piroksen harzburjit, olivin ise dünit demektir. Bi-
limsel olarak tanımlamanın oldukça dışında olsada arazide 
pratik tanımlama için kullanılabilecek yegâne bilgilerden 
biridir. Bununla beraber, lerzolit ve wherlit birimlerinin ara-

Figure 1: Dünit-Harzbujit lineasyonlarını gösterir şekil

DOSYA KONUSU: KROM-FERROKROM

94



İnsana ve Çevreye 
Saygılı Madencilik
ZENİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez                         : Y.Dikmen Mahallesi 635. Sokak No: 3 
06450 Oran/Ankara        Tel: +90 312 490 3091
Maden İşletmesi          : Yolcupınar Mahallesi, 10330 
Sındırgı/Balıkesir            Tel: +90 266 516 4040
Halkla İlişkiler              : Kurtuluş Mah. Balıkesir Cad. No:32/K, 
10330 Sındırgı/Balıkesir Tel: +90 266 516 2300

E-Posta   : info@zenitmadencilik.com
Web         : www.zenitmadencilik.com

Figure 2: Dünitik ve Harzburjitik birimlerin bozunma derecelerini gösterir fotoğraf

zide tanımlanması oldukça zordur. Kısaca peridotitlerde 
hazırlanan jeoloji haritalarında, kromitin davranışını teyit 
etmek için dünit-harzburjit lineasyonlarının ve ardalanma-
larının belirlenmesi gerekmektedir. 

Dunit-Harzburjit Ardalanmaları
Peridotitlerde hazırlanan jeoloji haritalarında dünitik ve har-
zburjitik birimler; kalınlık, yön ve açı değerlerine göre harita 
üzerine aktarılırlar. Fakat dünitik ya da harzburjitik birimin ince 
olduğu ya da dünit-harzburjitin ardalanmalı olduğu zonlarda 
bu birimlerin harita üzerine işlenmesi oldukça zordur. 1/1000 
ölçekli bir jeolojik haritada 50 cm kalınlığında bulunan bir dü-
nit kâğıt üzerinde 0,5 mm’ye tekabül etmesi nedeni ile çizilme-
si zorlaşacaktır. Bu tip zonlarda peridotitik birimin ardalanma 
ile tanımlanması uygun olacaktır.

Kayaçlarda Gözlenen Fiziksel Değişimler
Bowen reaksiyon serisine göre ilk oluşan mineral sonra olu-
şan minerale göre bozuşmaya ve alterasyona karşı daha 
dayanıksızdır. Bu yüzden olivin içeren dünitler, piroksen içe-
ren harzburjitlere göre daha çok bozunur ve altere olurlar. 
Bu durumda arazide tanımlanamamış birimlerin bozunma 
oranına göre litolojik sınırların belirlenmesi mümkündür. 
Peridotitik bir arazide dünitler genellikle parçalanmış ve 
dağılmış halde görülürken, harzburjitik birimler daha sert 
çıkıntılar oluşturarak topoğrafik yapı içinde kendilerini gös-
terirler.

Dayk- Diyabaz Oluşumları ve Dizilimleri
Peridotitlerde gözlenen diyabaz daykları genellikle ince taneli ve 
koyu gri renkte olup ojit gibi piroksen mineralleri ihtiva eder. Gö-
rünürde cevherleşmeye bir etkisi yoktur. Fakat dayk oluşumları 
yapısal unsur varlığı ile doğru orantılıdır. Şöyleki genel kırık çatlak 
sistemlerinin KG olduğu bir zonda DB yönelim gösteren bir dayk 
girişimi söylenemez. Eğer böyle bir oluşum var ise yapısal olarak 
farklı teoriler üretilmesine neden olur. Bu sebepten dolayı dayk 
varlığı ve dayk yönelimi arazinin yapısal unsur varlığının belir-
lenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca, bazı durumlarda dayk var-
lığı cevherleşmeyi de etkiler. Şöyleki daykın eriyik olarak geçtiği 
zonlarda eğer kromit bulunuyor ise eriyik haldeki magma kromiti 
ergiterek bünyesine alır ve yüzeye doğru yaklaşıp soğumaya baş-
ladığında kristallenme sıcaklıklarına bağlı olarak bünyesindeki 
minerallerin kristallenmesine sebep olur. Bu durumda bir dayk 
oluşumunun en dış zonunda yanmış peridotitik kayaç daha sonra 
ikincil kristallenmeye uğramış kromit ve ardırdan diyazabaz day-
kını meydana getirir. Bu olay ardından yapacağımız yorum day-
kın yeryüzüne yükseldiği zonda bir kromit kütlesine uğradığıdır. 

Peridotitler içinde görülen dayk-diyabaz girişimleri özellikle 
fay atımlarının belirlenmesi ve yapısal unsurların yorumlanma-
sında büyük ölçüde fayda sağlar. Peridotitlerdeki dünitik bi-
rimlerle korelasyon oluşturmak oldukça zordur. Çünkü bilindi-
ği üzere dünitler fraksiyonel kristallenmeye bağlı olarak incelip 
kalınlaşır ve bazen de yok olurlar. Aynı zamanda bir alan içinde 
birden çok dünit bulunduğundan hangi dünit nereye doğru 
devam ettiği ile ilgili ya da sondaj çalışmalarında hangi düni-
tik birimin kesildiği ile ilgili karmaşıklıklar ortaya çıkar. Böyle 
durumlarda karakteristik özellikte belli bir çizgisel doğrultuya 
sahip farklı bir kayaç türüne ihtiyaç vardır. Belirli bir alanda tek 
bir zonda devam eden bir dayk sistemini sondaj çalışmaların-
da keserseniz bu daykın korelasyonunu yapmış oluruz. Dayk 
sistemi cevherleşmeye ve peridotite lineasyonuna uyumlu bir 
şeklide yerleştiğinde ise dayk sisteminden cevherleşmeye gi-
den bir korelasyon yolu çizilebilmektedir. 
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Serpantinitleşme ve Serpantinitleşme 
Aşamalarının Belirlenmesi
Serpantinitleşme, peridotitik birimin bozunması ve form 
değiştirmesi olayıdır. Bu bozunma yüksek sıcaklık ve yüksek 
basınç koşullanının en az birinin veya her ikisinin de aynı 
anda bulunması ile oluşur.  Arazide serpantinitin belirlen-
mesi kısaca şu şeklidedir: Eğer peridotitik birimin dünit ya 
da harzburjit olduğunu ayırt edilemiyorsa bu birim artık ser-
pantinitleşmiş bir peridotit halini almıştır. Peridotitin yüksek 
basınç altındaki serpantinizasyonu genellikle fay zonları ve 
yoğun stres altında oluşan kıvrımlanmalar ile açıklanabilir. 
Yüksek sıcaklık altındaki serpantinizasyonu ise dayk intrüz-
yonuna bağlı rodenjitleşme-yanma zonunu içermektedir. 
Haritalama çalışmaları sırasında bir serpantitleşme göz-
lendiği zaman, bu alanda yapısal deformasyon ya da dayk 
girişimi aranması oldukça olağandır. Özellikle bitki örtüsü 
ile kaplı bir alanda formasyona ait mostralar görülmediği 
zaman birkaç serpantinit parçasından deformasyona ait bil-
giler ya da dayk girişimine ait veriler sunabilmektedir. Peri-
dotitik birim ona etki eden basınç ve sıcaklık kuvvetine göre 
farklı serpantinitleşme derecelerine sahip olmaktadır. Pe-
ridotitik birime etki eden kuvvet arttıkça serpantinitleşme 
aşamaları da değişmektedir. Serpantinitleşme aşamalarının 
belirlenmesi o kayaca etki eden kuvvetin büyüklüğünü bize 
gösterebilir. 

Şekil 3 de gözlenen serpantinitleşme aşamaları o peridodite 
etki eden kuvvetin büyüklüğünü tahmin etmemize yardım 
edebilir. Peridotitin, lizarditten talka olan yolculuğunda onu 
etkileyen kuvvet o kadar artmış ki peridotit lifli bir yapı almıştır. 
Ayrıca arazide görünen asbestlerin lif yönelimi ona etki eden 
kuvvetin yönü ve açısını da bize sunmaktadır.

Manyezitleşmenin Belirlenmesi
Peridotitik birim, su ile etkileşim haline girdiğinde içinde bu-
lundurduğu MgO çözer ve ingirgendiği noktada manyeziti mi-
neral olarak çökertir. Genellikle fay zonlarında gözlenen man-
yezitleşme yer yer kırık-çatlak sistemleri içinde de ikincil olarak 
oluşmaktadır. Ofiyolitlerde manyezitleşme, genellikle yoğun 
fay zonları içinde görülmektedir. Bu durumda manyezitleşme-
nin yoğun olduğu yerlerde mutlak bir fay aramak mümkündür. 

Topoğrafik Farklılıklar
Harita Genel Komutanlığı’nın hazırladığı topoğrafik haritalar-
da bulunan en önemli verilerden biri eşyükseklik eğirleridir. 

Şekil 3: Peridotite etki eden kuvvete göre serpantinitleşme aşamaları gösterir figure

Eşyükselik eğirlerine bakılarak yapısal unsurlar (ters faylar, 
normal faylar vb.) obruklar gibi karstik oluşumlar, heyelanlar 
ve volkanizmaya bağlı mağmatik yayılımlar belirlenebilmekt-
dir. Ayrıca hazırlanmış DEM haritaları ve yükseklik modelleri de 
aynı şeklide faydalı olabilmektedir.

Kırık-Çatlak Eklem Sistemlerinin Belirlenmesi
Çalışma yapılan bölgenin tektonik faaliyetler sonucu olu-
şan hareket mekanizmasına yönelik yorumlarda buluna-
bilmek için farklı noktalardan sistematik kırık-çatlak ve 
eklem sistemleri ölçüleri almak yorumlamada fayda sağ-
lamaktadır. 

Örtülü Bir Arazide Bitki Örtüsü ile Jeolojinin 
Yorumlanması
Bitki örtüsü ile kaplı bir alanda jeoloji haritası yapmak nerdeyse 
imkansızdır. Fakat bazı bitki türleri ile varsayımlarda bulunmak 
mümkündür. Örneğin; çam ağaçlarıyla ve yoğun bir bitki örtü-
sü ile kaplı bir alanda, sadece sulak ortamda yetişebilen bir ot 
türünü (At Kuyruğu) farkettiğinizde ve bu bitkinin bir doğrultu 
boyunca devamlılığını test ettiğiniz zaman burda bir fay olma 
ihtimali çok yüksektir. Zira bilindiği üzere yoğun fay zonların-
dan genellikle su çıkışı olur. Bu bitkilerin korelasyonu ile de 
farklı yorumlar getirilerek fay olabilme olasılığı değerlendirile-
bilmektedir.

Diğer bir konuda bazı bitki 
türlerinin bazı kayaç yapı-
ları üzerinde yaşamlarını 
sürdürmesidir. Örneğin 
periodititik birim içinde 
görülen diyabaz daykları 
üzerinde yaşayan yosun-
lar gibi. Bu yosunlar di-
yabaz daykının kimyasal 
özelliklerinden faydalarak 

diyabazlar üzerinde yaşar-
lar ve peridotitik bir arazide sadece dayklar üzerinde görülür-
ler. Arazi çalışmaları sırasında bu bitki türünü kayaç üzerinde 
gördüğünüz zaman, bu kayacı kırıp bakmanıza lüzum yoktur. 

Sonuçlar
Gelişen teknoloji ve bilgi birikimlerine ragmen kromit ara-
macılığı konusunda en etkin yöntem haritalama olarak yerini 
korumaktadır. Yeni yöntemler geliştirmek adına üzerinde yü-
rüdüğümüz yeryüzünde birçok bilgi kırıntılarını birleştirip yo-
rumlayarak bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Sahada bulduğu-
muz her serpantinit parçasının, her piroksen lineasyonun ve 
her kromit oluşumunun bize anlatmaya çalıştığı bilgiler var. 
Her saha jeoloğu edindiği bu bilgileri kullanarak yerkabuğu 
olarak isimlendirdiğimiz yapbozun parçalarını birleştirmeye 
çalışır ve gerçeğe en uygun şekilde yerkabuğunu kâğıt üze-
rinde modeller. Yaptıkları bu çalışmalar ustalarının öğrettiği 
doğrultuda şekillenirken sonraki jenerasyona da aktarılacak 
bilgi, beceri ve başarı hikayeleri içerisinde yer alırlar. 
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Guleman Ofiyoliti, Alp-Himalaya 
Orojenik kuşağı üzerinde yer alan 
Neotetis Okyanusu’nun bir kolu olan 
Güneydoğu Toros Ofiyolit Kuşağı’na 
aittir. Guleman Ofiyoliti, bu kuşağın 
doğusunda, Elazığ ilinin 60 km gü-
neydoğusunda yaklaşık 200 km2 
alan kaplamaktadır. Bölgedeki kro-
mit cevherleşmelerinin tamamı bu 

ofiyolit içerisinde yer almaktadır.

Guleman Ofiyoliti, Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı’nın en 
önemli parçalarından biridir. Üst Kretase’de Neotetis okyanu-
sunun kapanması ve sonrasında Torid ve Arap platformunun 
kıtasal çarpışması sonucu gelişen Bitlis-Zağros Kenet Kuşağı 
boyunca metamorfik ve ofiyolitik kayaçlar ile Guleman Ofi-
yoliti’de yüzeylemektedir (Yılmaz vd, 1993). Yitim zonu üstü 
ofiyolitleri olarak adlandıran Guleman Ofiyoliti, ultramafikler, 
tabakalı gabro, izotropik gabro ve dayklardan oluşmaktadır. 
Anadolu plakasına ait Üst Jura–Alt Kretase yaşlı ofiyolit, Arap 
plakasına ait Alt Miyosen yaşlı Lice Formasyonu’nu yapısal 
olarak üzerlerken, Üst Maastrihtiyen-Alt Eosen yaşlı Hazar Kar-
maşığı ve Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı tarafından açısal 
uyumsuzluk ile örtülmektedir (Rizeli, 2014). 

Bölgede krom varlığı yazılı kayıtlarda ilk olarak 1915 yılında 
Abdullah Hüsrev (Guleman) tarafından bir rastlantı üzeri-
ne Alacakaya olarak bilinen bölgede bulunmuştur. Ancak 

Krom Aramacılığı: Guleman

Özgür Sapancı
Yılmaden Holding Eti Krom AŞ 

Maden Arama Müdürü
MAusIMM, FSEG, UMREK (CP)

Gürkan Tokat 
Yılmaden Holding Eti Krom AŞ 

Guleman Maden Arama ve 
Sondaj Müdürü
Kadri Eraslan

Yılmaden Holding Eti Krom AŞ 
Kıdemli Jeolog

Yunan mitolojisinde ateş tanrısı olarak bilinen Hephaistos aynı zamanda demircilik ve 
madencilik ustasıdır. Annesi tanrıça Hera, Hephaistos doğduğunda onun deforme ve 

çirkin yüzünü görünce onu terkeder.  Okyanus ve su tanrıçası olan Thetis onu korur ve 
büyütür. Hephaistos gibi kromit cevheri de oluşumundan başlayarak yerkabuğu 

yüzeyine yaptığı yolculuk süresince deformasyona uğramış, süreksizliklerle 
ötelenmiş ve ilksel oluşum boyutlarında değişim meydana gelmiştir. Tanrıça Thetis’in 

Hephaistos’u kucaklaması misali, deforme olmuş kromit cevheri Tetis okyanusu 
boyunca okyanusal litosferin yüzeye ulaşan kalıntıları olan ofiyolitlerde izlenmiş hatta 

podiform veya alpin tip olarak da isimlendirilmiştir. Tetis kuşağı boyunca izlenen en 
büyük kromit kütleleri ise Guleman Ofiyoliti bünyesinde yer almaktadır.

1950 öncesi Guleman bölgesinde yapılan madencilik çalışmalarına ait fotoğraf Alacakaya bölgesinde cevher eski nakil hatları

Çaheçef isimli Rus Jeolog 1870 yılında Türkiye jeolojisine 
ait incelemeler yaparken Elazığ yöresinde kromit varlığına 
değinmiş fakat bölge isminden bahsetmemiştir (Demir, 
2018). Bölgede, Helke (1938,1962), Kovenko (1940, 1949), 
Thayer, (1964), Özkaya (1975), Perinçek (1979, 1980), En-
gin ve diğ. (1982, 1985), Aktaş ve Robertson (1984), Bingöl 
(1986), Özkan ve Sümer (1986), Çakır (1994), Beyarslan ve 
Bingöl (2014) ve Rizeli (2014) tarafından önemli çalışmalar 
yapılmıştır.

Guleman bölgesi kromit cevherleri 1936 yılında kamu iktisadi 
teşekkülü olan Eti Krom AŞ tarafından üretilmeye başlanmıştır. 
2004 yılında yapılan özelleştirme ile Yıldırım Holding bünye-
sine giren Eti Krom AŞ maden arama ve üretim faaliyetlerine 
günümüzde devam etmektedir. Bölgede 1935 yılında başla-
yan kromit cevheri arama faaliyetleri 2000’li yıllarda gelişen 
teknoloji ile birlikte daha da hızlanarak devam etmiştir. Bölge-
de Yılmaden Holding bünyesinde bulunan maden sahalarının 
tamamında yapılan arama faaliyetleri ile oldukça büyük kütle-
lerin keşfi gerçekleşmiştir.

1900’lü yılların başına kadar Türkiye’de yaklaşık 394 bin ton 
krom üretimi gerçekleşmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk yıl-
larında Guleman (Alacakaya) bölgesindeki krom madenin-
de yapılan üretimler ile ülke krom ihtiyacının %60’tan fazlası 
karşılanmıştır. 1978 yılında Elazığ Ferrokrom tesisinin devreye 
girmesi ile birlikte ham cevherin yanısıra, yarı mamül ürün ih-
racatı da başlamıştır. 

DOSYA KONUSU: KROM-FERROKROM
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Guleman bölgesinden 2004 yılına kadar yaklaşık 20 Mt krom 
üretimi yapıldığı düşünülmektedir. Üretimlerin büyük çoğun-
luğu Doğu Kef, Lasir, Yeni Lasir, Orta Lasir, Kapin, Yunusdere, 
Ayıdamar, Rut, Tepebaşı, Haydar ocaklarından yapılmıştır 
(Odabaşı vd, 2011). 

Yılmaden Holding, Dünya krom pazarındaki lider konumunu  
sürdürmek, üretiminin devamlılığını sağlamak adına maden 
arama faaliyetlerine önem vererek 2017 yılında arama grubu-
nu oluşturmuştur. Uluslararası standartlarda (JORC) yapılan 
arama faaliyetleri ile dünyaca ünlü Kef maden yatağında yak-
laşık 250 km karotlu sondaj gerçekleştirmiştir. Ana yatak üze-
rinde önemli büyüklükte cevher devamlılıkları ve derinlikleri 
keşfedilmiştir. Holding arama faaliyetlerini Türkiye’nin diğer 
önemli ofiyolitik kuşaklarında da sürdürmektedir.

Arama faaliyetlerini kapsamlı, standartlara uygun yapabilmek ve 
takip edilmek adına oluşturulan 30 kişilik Yılmaden arama grubu, 
mostra madenciliği gibi bilinen klasik arama yöntemleri dışında 
bilimsel çalışmaları sahada uygulamaya başlamıştır. Guleman 
Kökensel Araştırma Projesi ile konvansiyonel arama yöntemleri-
ne (yarma, galeri, sondaj vb) alternatif olacak, daha kısa zaman 
ve düşük maliyetlerle yeni yatakların bulunmasına olanak sağla-
yacak yeni bir arama yöntemi geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. 
Bu kapsamda, yan kayaç ve kromit cevherleri üzerinde izotop ve 
mineral kimyası çalışmaları yapılarak tektonik ortam anlaşılmaya 
çalışılmakta ve hedef alanlar daraltılmaktadır. Bu çalışmaların yanı 
sıra Guleman’a ait tüm çalışmalar tekrar yorumlanarak yeniden 
haritalanmaktadır. Ayrıca, yaklaşık 10 km2 alan içerisinde yapılan 
manyetik ve gravite çalışmaları ile yapısal unsurlar belirlenmeye 
çalışılmakta ve arama faaliyetleri için hedef alanlar daraltılmak-
tadır. Yapılan tüm çalışmalarda drone ölçümleri ile topografik 
veri toplanmakta, sondajlar sahada atılan jeolojik kesitler ve 3D 
modelleme programı yardımıyla yönlendirilmekte, yapay zeka ile 
hedef daraltma ve hedef yaratma için çalışılmaktadır.

Holding’in arama grubunda görevli tüm personelinin oryantas-
yonu ve sondaj karotlarınının jeolojik incelemelerinin yapılması 
adına Guleman Yerbilimleri Merkez binası inşa edilmiştir. Bura-
da, Türkiye’nin en kalın kromit cevherlerinin görüldüğü karotlar 
incelenmekte, bölgesel jeolojik bilgilendirmeler arama persone-
line yapılarak yurtiçi ve yurtdışı projelerine yönlendirilmektedir-
ler. Ayrıca sahada yapılan jeofizik ölçümleri ile yapısal unsurlar 
ve muhtemel cevher bölgeleri belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Kef Bölgesi cevherleşmelerine ait 3D görsel

Arama grubunun yenilenen yüzü ile birlikte Guleman bölge-
si arama faaliyetleri Kef, Kapin, Altındağ, Alacakaya, Rut, Mar-
merk, Zeycanana, Herpete, Bağin, Pütyan ve Dereboyu bölge-
lerinde devam etmektedir. Guleman bölgesinde yeni bulunan 
cevher keşifleri ile birlikte başta Elazığ olmak üzere ülke istih-
dam ve ülke ekonomisine katkı koymaya devam edecektir. 
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Krom Madenciliğinde Uygulanan 
Tenör Kontrol Yöntemleri

Ahmet Sarıkaya 
MAIG, UMREK (CP)

Yılmaden Holding Kaynak Geliştirme Müdürü

Krom, endüstriyel bir emtia ola-
rak geçmişi çok eskiye dayanan 
ve teknolojik sıçramalara, yeni 
keşfedilen metallere rağmen 

güncelliğini koruyan bir metalik maden özelliği taşımaktadır. 
Geçmiş ile bu kadar sıkı bağı bulunan bir metalin yer altından 
çıkarılma hikayesi de çok eskiye dayanmaktadır. Krom keşfi 
1798'lere dayanmakta olup ilk krom madeni Ural dağlarında 
tespit gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ise ilk krom yatağı 1848 
yılında Bursa yakınlarına tespit edilmiş ve 1850 yılında üretime 
geçilmiştir.

Kromun keşfi ve ardı sıra gelen önemli kullanım alanları ile 
kromun yıldızı gitgide parlamış ve ülkemizde de küçük ölçekli 
firmaların yanında büyük firmalarda krom madenini işletmeci-
liğine başlamıştır. Şu an günümüzde parça krom ve ferrokrom 
üretiminde dünyanın en büyük oyuncularından birisi de Yıldı-
rım Holding grup şirketlerinden olan Yılmaden'dir. Yılmaden, 
bünyesinde barındırdığı tecrübeli kadrolar ile krom madencili-
ğini günümüz modern madencilik anlayışına uygun bir şekilde 
geliştirmeye devam etmektedir.

Peki nedir bu günümüzün modern madencilik anlayışı? Yu-
karıda belirtildiği gibi krom madenciliği çok eski tarihlerden 
günümüze kadar güncel bir metal olarak kalsa da madenci-
lik üretim yöntemi olarak çağın gerekliliklerini pek yakalamış 
gözükmemektedir. ‘Krom sondaj ile aranmaz’, ‘Krom damarını 
görüyorsan takip et, cevher hep oradadır’, ‘Bu bölgede krom 
tenörü hep %44'tür’ vb. birçok kalıplaşmış cümle o eski tarz 
üretimlerinden günümüze miras kalmıştır. Ne yazık ki bu tür 
yaklaşımlar krom madenciliğinin modern hale getirilmesine 
büyük darbe vurmuştur. Krom üretiminde de diğer kıymetli 
metal gruplarında uygulanan tenör kontrol (Grade Control), 
reconciliation gibi denetleyici sistemler uygulanmakta ve ciddi 
başarılar elde edilmektedir.

Krom Madenciliğinde Tenör Kontrol Çalışmaları
Üretim planlaması, kaynak modelin (Resource Model) gerekli 
dönüşüm parametreleri uygulanarak rezerve dönüştürülmesi 
ile başlamaktadır. Planlama aşamasının sağlıklı yapılması da 
tabi ki köken aldığı kaynak (Resource) modelin doğruluğu ile 
doğrudan orantılı olmaktadır. Kaynak model ise köken aldığı 
arama ve kaynak geliştirme çalışmalarından gelen dataların 
kalitesine bağlıdır. Bu kalitenin belirlenmesindeki adımlar ise 
aşağıdaki tabloda gayet net bir şekilde gösterilmektedir.

Yapılan tüm detaylı ve hassas çalışmalara rağmen oluşturulan 
model belirli prensipler çerçevesinde ortaya konmuş bir tahmin 
olduğunu bilmek gerekir. Yani oluşturulan kaynak modellerin 

yüzde yüz doğru olmasından bahsetmemiz mümkün değildir. 
İngiliz ünlü istatistikci George E.P.BOX istatistiksel yöntemler ile 
oluşturulan tüm modeller için "All models are wrong but some 
are useful" sözü unutulmamalıdır. Amaç kullanışlı modeller 
elde ederek öngörülemez bazı sapmaların önüne geçmektir.

Köken aldığı süreçler göz önüne alındığında kaynak modelle-
rin hata oranlarının arama aşamasından, analiz sonuçları alı-
nıncaya kadar katlanarak artması sebebiyle güncel üretim ça-
lışmalarından önce, üretim planlaması yapılan alanların gerek 
cevher sınırlarının gerekse tenör değerlerinin kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Bu kontrol çalışmalarının tümüne verilen isim 
ise tenör kontrol (grade control) çalışmalarıdır. Kromda tenör 
kontrol yöntemleri üretim metoduna göre farklılık göstermek-
tedir. Bu yöntemleri listeleyecek olursak;

Yer altı madenciliğindeki tenör kontrol yöntemleri;
• Üretim aynası ve yan duvarlarından alınan kanal örnekler
• Üretim aynalarından alınan yonga örnekler
• Jumbo ve deliciler yardımıyla patlatma deliklerinden alınan 
slurry örnekler
• Infill sondajlarından alınan karot örnekler

Yer üstü madenciliğindeki tenör kontrol yöntemleri;
• Şevlerden alınan kanal örnekler
• RC delici ile açılan patlatma deliklerinden alınan pulp örnek-
lerdir.

Yukarıda farklı üretim metotlarına göre listelenen tenör kont-
rol çalışmalarına kısaca bakacak olursak;

Yer Altı Üretim Aynalarından 
Tenör Kontrol Örnek Alımı
Yer altı üretim madenlerinde tenör kontrol açısında en önemli 
yöntem, üretim aynalarından alınan örneklerdir. Üretim gru-
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bu tarafından gerekli temizlik ve tahkimat işlemleri yapıldık-
tan sonra ayna maden jeologları tarafından haritalanmaktadır 
(Şekil-1). 

Şekil-1: Ayna haritalarının hazırlanması

Şekil-2: Ayna haritasına örnek

Şekil-3: Slurry örnek alımı

Ayna haritaları üretimi devam eden cevherdeki, süreksizlikleri, 
yan kayaç ile cevher ilişkisini ve kaya jeoteknik indekslerinin 
belirlenesinde çok önemli bir rol oynamaktadır (Şekil-2). Her 
patlatma sonrası oluşturulan ayna haritaları peşi sıra işlenip 
yorumlandığında, yapısal unsurların devamlılığı ve değişken-
liği, tenör değişim sebepleri gibi birçok soru işareti giderilmek-
tedir. Ayna haritalarının çizilmesi, ardından aynadan numune-
lendirme işlemi başlamaktadır. El spiral makinesi yardımı ile 
cevher kütlesinden ayna boyunca yaklaşık 5 cm derinliğinde 
kanal örnek alınmaktadır. Kanal örneği olarak alınan bu örnek-
ler cevher tenörünü en iyi temsil eden örnekler olması açısın-
dan önem taşımaktadır. Alınan örneğin koordinatlandırılabilir 
olması da kaynak tahmini esnasında kullanımını sağlamak-
tadır. Üretim aynalarından kanal örneğe ilave olarak aynanın 

genelinden çekiç yardımı ile kırılarak alınan ve aynanın geneli 
şeklinde koordinatlandırılan yonga örnek alınmaktadır. Yonga 
örnek kanal örnekten faklı olarak eksenel bir şekilde alınma-
yarak cevherin ayna bazında genel ortalamasını göstermesi 
amacıyla kullanılmaktadır.

Bir diğer tenör kontrol yöntemi olarak da üretim aynalarından 
patlatma amacıyla açılan deliklerden alınan slurry örnekleridir. 
Maden planlama biriminin belirlemiş olduğu patlatma pater-
nine uygun olacak şekilde örnek alım yerleri jeologlar tarafın-
dan belirlenmektedir (Şekil-3). Delici aynada işaretlenen yer-
lerden delikler açmaya başladığından delikten sulu bir çözelti 
gelmektedir. Gelen çözelti ayna önünde numune almak için 
açılan çökertme çukurlarının içine dolmakta ve gravite etkisi 
ile kromun dibe çökmesi beklenmektedir. Çökelin üst kısmın-
daki sıvı kısım ile birlikte oluşturulan çukurdan slurry dediğimiz 
şlam örnek alınmaktadır. Bu örnek bir sonraki patlatma ayna-
sına kadar delindiği için üretim alanını 3 boyutlu olarak temsil 
etmektedir. Ancak alım metodu sebebiyle seyrelme (dulition) 
yaşanma ihtimali yüksek olduğu için değerlendirilme aşama-
sında dulition etkisinden arındırılmış olarak kullanılmasına 
özen gösterilmektedir. Slurry örnek ayrıca patlatma sonrası 
cevherin yaşayabileceği dulitionu göstermesi bakımından 
önem arz etmektedir.

Ayna, Yonga ve Slurry Tenör Kontrol 
Örneklerinin Modele Etkisi
Yer altı üretim alanlarında sürekli ve düzenli olarak alınan tenör 
kontrol örnekleri belli zaman periyotları içinde üretim planlanan 
blok model ile karşılaştırılmakta ve blok model güncellemele-
rinde modelin doğruluğunu korumak adına kullanılmaktadır. 
Özellikle kanal ile alınan temsili örnekler düzenli olarak kontrol 
edilmekte ve model ile uyumsuz alanların olması durumunda 
acil olarak model güncellemesi yapılmaktadır (Şekil-4).
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Şekil-4 : Tenör kontrol örnekleri ve blok model

Şekil-6: Açık ocak tenör kontrol örnekleri ve blok model ilişkisi

Şekil-5: Açık ocak RC toz numune alımı

Açık Ocak Üretim Alanlarından 
Tenör Kontrol Örnek Alımı
Yılmaden bünyesinde bulunan açık ocaklarda tenör kontrol 
çalışmaları üretim metodu gereği yer altı tenör kotrol yöntem-
lerinden farklılık içermektedir. Açık ocak madenciliğinde tenör 
kontrol çalışmaları; şevlerde bulunan cevherden kanal örnek-
leme ve patlatma deliklerinden alınan toz örnek şeklindedir. 

Eti Krom bünyesinde çalıştırılan açık ocaklar, devlet zamanın-
da işletilmeye başlamış ve günümüze gelene kadar çok büyük 
boyutlara ulaşmış açık ocaklardır. Bu tür büyük ocaklarda ya-
şanabilecek yapısal sorunlar yanında örnekleme sağlayacak 
sondaj vb. çalışmaların yapılmamış olması veya ocağın fiziksel 
şekli sebebiyle uygun sondaj lokasyonlarının olmaması gibi 
etkenler sebebiyle modelleme bazında veri eksikliğine bağlı 
sorunlar yaşanmaktadır. Bu veri eksikliklerinin giderilmesinde 
ve kısa dönem maden planlarında kullanılabilir modeller sun-
mak amacıyla açık ocaklarda tenör kontrol çalışmaları hızlı bir 
şekilde uygulanmaktadır. 

Açık ocaklarda üretim sonrasında oluşturulan şevlerde cevher 
devamlılığı ve yan kayaç ilişkisi açıkça gözükmektedir. Bu tür 
alanlarda ayrıca şevlere paralel olacak şekilde geniş bir alan-
da kanal örneklemesi yapılmaktadır. Yatay bir düzlemsel alanı 
temsil eden bu örneklemeler örneklenen şevlerde yapılan RC 

sondajlarından alınan düşey örneklemeler ile korele edilerek 
tüm alansal verinin oluşmasını sağlamaktadır (Şekil-5). Açık 
ocaklarda yer altı madenciliğine göre daha geniş alanların te-
nör kontrol çalışmaları ile taranmasına izin vermesi sebebiyle 
veri bakımından fakir alanların daha hızlı bir şekilde örneklen-
mesi sağlanmaktadır.

Tenör kontrol çalışmaları ile alınan örnekler uygun analizler 
yapıldıktan sonra yine üretimde kullanılan blok model ile kar-
şılaştırmaları yapılmakta ve blok model güncellemeleri de veri 
olarak kullanılmaktadır (Şekil-6).

Yukarıdaki görselde görüleceği üzere gerek kanal gerekse RC 
toz örnekleme sonuçları kullanılarak eksik data olan yerler kısa 
dönem planlama öncesinde hızlıca örneklemesi yapılmakta ve 

cevher tespit edilen alanlarda tenör de-
ğişkenliği ortaya çıkarılmaktadır.

Sonuç
Tenör kontrol çalışmaları diğer değerli 
metal madenlerinde olduğu gibi krom 
madenciliğinde de verimli bir şekilde 
kullanılabilmektedir. Yılmaden bünyesin-
de bulunan yurtiçi ve yurtdışı tüm krom 
işletmelerinde üretim metotlarına göre 
tenör kontrol çalışma sistemleri oluş-
turulmuş ve sürekli uygulanmaktadır. 
Uygulanan tenör kontrol yöntemleri ile 
özellikle cevher sınırlarının daha düşük 
hata payı ile belirlenmesi, kısa dönem 
planlamada yaşanabilecek tenör farklı-
lıklarının giderilmesi ve daha güvenilir 
blok modellerin oluşturulmasına olanak 
sağlanmaktadır. 
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Mekanize Madencilik
Mekanize madencilik, insan iş gü-
cüyle yapılan klasik madencilik faa-
liyetlerinin yerini makine iş gücüne 
bırakmasıdır. Mekanize madencilik, iş 

gücü ve işleyiş açısından klasik madencilik faaliyetleriyle kıyas-
landığında, yapılan birim iş neticesinde daha düşük maliyetler 
ile daha yüksek üretim performansı avantajıyla öne çıkmaktadır.  

Formasyon koşulları, cevher geometrisi ve üretilecek cevherin 
yapısına bağlı olarak seçilen üretim yöntemi, mekanize ma-
dencilikte kullanılacak makine ve ekipman seçimine de doğru-
dan etki etmektedir. Örneğin mekanize kömür madenciliğinde 
zayıf formasyon patlatma işlemi gerektirmediğinden tamburlu 
kesiciler ve yürüyen tahkimatlar uzun ayak yönteminde kulla-
nılırken (Resim 1), nispeten daha sağlam formasyonlara sahip 
metalik madenlerde caving, stoping, cut-fill yöntemlerindeki 
delme-patlatma işlemlerini gerçekleştirebilmek için çoklu del-
gi imkanı tanıyan ayna delici makineler (Resim 2), beton püs-
kürtme makineleri vb. kullanılmaktadır. 

Resim 1 – Yürüyen Tahkimat ve Tambulu Kesici Yükleyici ile Mekanize Kömür Madenciliği

Resim 2 – Ayna Delgi İşlemlerinde Kullanılan Jumbo Makinesi

Resim -3 Arakatlı Dolgulu Kazı Süreci
4-Arakat ve Galerin Dolgusulması3-Arakatların Üretilmesi2-Arakat Patlatma Deliklerinin Açılması1-Galeri İlerlemesi

Türkiye’de krom madenciliğinde ilk kez Eti Krom bünyesinde uy-
gulamanmaya başlayan arakatlı dolgulu kazı yöntemiyle mekani-
ze madencilik faaliyetleri KEF 1055 galerisinde sürdürülmektedir. 

Arakatlı dolgulu kazı yönteminde cevhere doğru yanyana sü-
rülen galeriler, patlatma kaynaklı örselenmeyle zayıflayan for-
masyona önlem olarak primer ve seconder üretim olarak ikiye 

ayrılmaktadır. İşletme geometrisindeki örselenmeler göz önü-
ne alınarak primer ve seconder galerilerin kesit ölçüleri de bu 
prensibe göre belirlenir. 

Alt-alta bulunan ve ilerlemesi tamamlanan üretim galerilerinin 
arasındaki cevher düşey yönde patlatılarak üretilir. Bu bölgeye 
de arakat (stope) adı verilmektedir. 

Arakatlardaki üretim, galeri üretimlerinde yapılan birim iş 
miktarında kullanılan malzeme, ekipman ve iş gücüne kıyasla 
daha az kaynak gerektirip, neticesinde daha büyük hacimde 
üretimin yapılmasına olanak verdiğinden, klasik üretime kıyas-
la birim maliyetleri düşürerek ekonomik madencilik faaliyeti 
avantajı sağlamaktadır.

Üretimi arakatlarla tamamlanan galeriler cevherin çekilme-
sinin ardından, çimento içerikli dolgu ile doldurularak hem 
yüzeyde oluşabilecek tasmanların önüne geçilir hem de üre-
tilmesi planlanan primer galerilerin patlatılmasıyla örselenmiş 
seconder galerilerin yan taşını oluşturmasıyla bu bölgenlerin 
tahkimatlandırılması sağlanır (Resim 3).

Mekanize madencilik, madenin yan kayaç ve cevher karakteris-
tiğinden ayrı olarak, seçilen üretim yöntemine göre farklı sirkü-
lasyon modellerini bünyesinde barındırmaktadır. 

Eti Krom Kef 1055 galerisindeki arakatlı dolgulu kazı yöntemi-
ne ait iş sürkülasyonu aşağıda şekilde gerçekleşmektedir:

Galeri Üretimleri
1.Delme – Patlatma
2.Üretilen malzemenin aynadan uzaklaştırılması
3.Aynada ve ilerleme yapılan alanda bulunan varsa kavlak ve 
düzensizliklerin taranarak kesitin istenilen forma getirilmesi, 
bu işlem sonucunda açığa çıkan malzemenin tekrar aynadan 
uzaklaştırılması.
4.Temizlenen bölgenin kaya mekaniği – jeoteknik şartlara göre 
sınıflandırılmasıyla çelik hasır, split-set- shotcrete vb. tahkimat 
elemanlarının uygulanması
5.Havalandırma, elektrik ve su hatlarının ilerletilmesi
6.Tahkimatlandırma ile güvenli hale getirilen ilerleme bölgesi-
nin yeniden delinmesi ve patlatılması 

Arakat Üretimi:
1.Alt alta bulunan ve üretimi tamamlanan galerilerin arasında 
kalan cevherin düşey olarak patlatılarak arakatların üretilmesi.
2.Arakat üretiminin tamamlanmasıyla çimento katklılı dolgu 
yapılarak, bölgenin tahkimatının sağlanması
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21.yy da teknolojinin gelişmesi 
ile maden arama sektörü de bu 
gelişmeleri takip ederek kendi 
bünyesinde farklı yöntemler geliş-

tirmiştir. Günümüz şartlarında maden aramacılığı, maliyet ve 
zaman gerektiren bir çalışma olarak tanımlanır ve ciddi emek 
gerektirir. 

Uydu görüntüleri ile jeolojik harita yapımı hem maden ara-
mada hem de jeolojinin diğer bilimsel kollarında kullanılan 
bir yöntemdir. Uydu ile uzaktan algılama görüntüleri, 1972'de 
Landsat'ın piyasaya sürülmesinden bu yana maden aramala-
rında yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Maden arama şirketleri, yeni maden yataklarını aramak için 
çeşitli veri setleri kullanır. Maden hedefleme, niteliksel veya 
niceliksel yöntemler kullanılarak çok kanıta dayalı ve harita 
analizine dayalı olarak yapılabilir. Günümüzde, keşif jeologları, 
yeni ve daha ekonomik maden yataklarını keşfetmek için uzak-
tan algılanan, uydu görüntülerini yorumlamaya giderek bu 
çalışmalara daha fazla dahil oluyorlar. Herhangi bir uydu gö-
rüntüsü ile mineral içeren ekonomik iz elementleri (Ni, Au, Ag, 
Cu vb.) doğrudan tespit etmek mümkün olmamakla beraber, 
mineral haritası çıkararak alterasyona uğramış minerallerden 
(kil mineralleri gibi) veya kayaçları oluşturan minerallerin tür-
leri tespit edilebilir. 

Kromit aramacılığında uzaktan algılama 
ile mineral haritalama kullanılabilir bir 
yöntemdir. Lisvenit zonları ve serpentin-
leşmiş peridotitler uzaktan algılama için 
kullanılabilir data verileri ve yorumlama-
lar içerir. Günümüzde Türkiye, Kazakistan, 
Umman, İran ofiyolitik alanları içeren böl-
gelerde ve bitki örtüsü az olan çalışılması 
zor kurak çöl arazilerinde bu çalışmalar 
iyi sonuçlar vermiştir. Bilindiği gibi bazı 
cevherleşmeler bazı litolojilerle sınırlıdır. 
Örnek olarak kromitlerin sadece perido-
tidik kayaçlar içinde bulunması uzaktan 
algılamada seçilecek bant oranlarını etki-
leyen bir durumdur. Bu litolojik birimlerin 
doğru haritalanması bilinen bir maden 
yatağının devamını bulmada önemli bir 
başlangıçtır. Her ne kadar litolojik birimler 
ve özellikleri cevherleşme türleri ile sınırlı 
olsa da uzaktan algılama çalışmalarında 
jeologların yorumlamaları ile yeni sonuç-
lar elde edilebilir. 

Uydu Görüntüleri İle Uzaktan 
Algılama ve Kromit Aramacılığı

Yiğit Can Çarkcı 
Yılmaden Holding Eti Krom AŞ 

Arama Jeoloğu

RGB band kompozitleri kullanılarak verilen bant oranlarına 
göre serpentinleşmiş alanlar yada bir melanj içinde kontak 
yaptığı karbonatlı kayaçlar, metamorfizmaya uğramış kayaç 
birimleri haritalanabilir. Yüksek çözünürlükte ki verilerle bu 
çalışmaların doğruluğu doğru orantılıdır ve bu haritalama ile 
belirlenen hedef alanlarda cevherleşme tespiti yüzde 65-95 
arası doğruluk payı ile jeologlara hedef göstermektedir. Şekil 1 
de gözüktüğü üzere ofiyolitik birim ile metamorfizmaya uğra-
mış birimlerin kontak sınırının belirlendiği gözlemlenmiş ve bu 
verilerin MTA haritaları ile karşılaştırılması sonucunda doğrulu-
ğun yüzde 95 olarak karşımıza çıktığı izlenmiştir.

Kromit aramacılığında çok fazla denenmeyen, genellikle al-
tın ve değerli metal aramacılığında kullanılan bu yöntemin 
aslında iyi veri seçimi, doğru band oranları, uygun yöntem-
lerin kullanımı, litaratür taraması ve 3 ana temel bileşenlerin 
yorumlanması ile hedef daraltmada kullanılabileceği ortaya 
çıkmıştır. Çalışma alanı içinde peridotit zonlarının ve takibinde 
serpentinleşme, gossan, serisit, kil alterasyonları gibi önemli 
ve cevherleşme için iz ve bilgi vericek verilerin belirlenmesi, 
arama çalışmalarında jeologların saha çalışmalarını hedefe yö-
nelik sürdürmesine olanak sunacaktır. Ayrıca uzaktan algılama 
methodu ile belirlediğimiz dere hatları, fay zonları gibi yapısal 
unsurlar bölgedeki sistemin uzaktan algılama methodu ile mi-
neral haritalama ve yapısal keşifler için yeterli olduğunu gös-
termiştir.

DOSYA KONUSU: KROM-FERROKROM

108



https://etibakir.com.tr/


www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2021

Akıllı Teknolojilerin 
Madenciliğe Uygulanması 

Seher Elmacı 
YILMADEN HOLDING

CBS / Veritabanı Uzmanı

Günümüzdeki madencilik sek-
töründen bahsederken, dünden 
bugüne nasıl evirildiği ve hangi 
ihtiyaçlar doğrultusunda şekil-

lendiğine biraz değinmek gerekir. Madencilik insanoğlunun 
ilk mesleklerinden biridir ve ilk çağlarda insanlar ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere yüzey madenciliği yaptılar. Zamanla gelişen 
teknoloji, yeni elementlerin keşfine ve ihtiyaçlarımızın değiş-
mesine yol açtı. Bu durum bizleri yeni keşiflere iterek, yapılan 
yüzey madenciliği yerini derin madenciliğe bırakması ile so-
nuçlandı. Beraberinde de yeni çözümler ve yeni teknolojilerin 
kazanımı gerçekleşti.

Bu kazanımların en büyük paydalarından biri de dijital dönü-
şümdür. Dijital dönüşümün artması ile birlikte, günümüzde 
birbirini tamamlayan ve geçmişe göre çok daha fazla veri üre-
ten operasyonlar (Arama, maden planlama, üretim, process, 
metalürji gibi…) birbirleri ile iç içe çalışıp, veri güvenirliliğini 
ve entegre çalışma verimliliğini arttırmaya başladı. Veri analiz-
leri, mobil uygulamalar ve otomasyon çalışmaları gerçekleş-
tirilmiş madenler, önemli verimlilik kazanımlar elde etmeye 
başladı.

Daha az veriyi kendi içinde kullanacak sistemlerde basit yazı-
lımlar, sıradan tablolar, haritalar vs. yeterli olurken, bu karma-
şık sistemde verinin saklanması, yayımlanması ve kullanılması 
bir bütün olarak düşünülmesi gereken bir süreç haline dönüş-
tü. Bu bütünlüğü sağlamak için artık iki ve üç boyutlu çalışı-
labilen, analitik işlemler yapabilen programlara, hata payı çok 
düşük olan GPS ve takip sistemlerine, insanlı ve insansız çalı-
şabilen akıllı makinelere erişmek eskiye göre çok daha kolay 
bir hal aldı.

Veri kalitesinin ve kullanılabilirliğinin ve veri işleme kapasi-
tesinin artması ile yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
bağlantı (connectivity) teknolojisinin gelişmesi, dijital sürecin 
yaygınlaşmasında önemli rol aldı.

Örneklerle açıklayacak olursak, toplanan verilerin önce kâğıt-
larda tutulması, daha sonra bu verilerin excel tablolarına akta-
rılması, bu tabloların e-posta ortamlarında paylaşılması, bun-
dan önceki zamanlarda veri paylaşım sürecinin adımlarıydı. Bu 
paylaşılan tablolarda bir değişiklik yapılması halinde aynı tab-
lonun kaç tane versiyonu bulunduğunu kesin olarak bilmek 
karmaşık bir süreçti. Üstelik bu verilerin başka verilerle birleşi-
mi otomatik olarak da yapılmadığından ortaya birçok kirli veri 
çıkması çok olağan bir durumdu. Bu verilerin güvenilirliği ve 
aynı zamanda tekrar edilebilirliği kalite kontrol süreci için bü-
yük bir engel teşkil etmekteydi. Fakat günümüz teknolojisinde 
gelişmiş yazılımlar kullanılarak birden fazla kaynaklı veriyi eş 
zamanlı olarak birleştirilip herkesle sunucular üzerinden pay-
laşılabilir hale geldi. Bu bütünlükte çalışan sistemler sayesinde 
tek kaynaktan dağılan veriden yararlanarak, klasik iş akış süreç-
lerini baypas ettiğimiz bir döneme geçiş sağladık.

Bu dönüşüme paralel olarak, Yılmaden olarak biz de maden-
cilik teknolojilerimizi geliştirdik, geliştirmeye de devam edi-
yoruz. Yapmış olduğumuz gerek üretim gerekse arama çalış-
malarında ki değişimlerin yanında bu yazımda sizlere daha 
çok veri kalitesinin arttırılması için yaptığımız süreçlerden ve 
kullandığımız akıllı teknolojilerden bahsedeceğim.

Yılmaden, bugün 2 ülkede krom madenciliğini gerçekleştirir-
ken arama faaliyetlerini 2 kıtada birçok farklı proje üzerinde 
yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, jeologların farklı 
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Şekil 1. Yılmaden Merkezi Harita Yönetimi

coğrafi bölgelerde çalışarak, işlerin gidişatını takip etmek ve 
yönlendirilmesini sağlamasını geliştirmek en öncelikli hedef-
lerimizden oldu. Sahada harita yapan ve jeolojik gözlemlerini 
derleyen arama jeologlarının elde ettiği veriler, kullandığımız 
coğrafi bilgi sistemleri sayesinde binlerce kilometre uzaktaki 
fonksiyon yöneticileri tarafından izlenerek yönlendirilmeye 
başlandı. Kurmuş olduğumuz ağ da hem Türkiye hem de farklı 
coğrafyalarda bulunan sahalarımıza ait güncel verileri koruya-
rak bu verilerin herkes tarafından erişilebilirliği sağlandı.

Birkaç örnek vermek gerekirse arazide yaratılmış bir harita ya 
da numune verisini, GIS ile veri bankasını birbiriyle konuştura-
rak eş zamanlı olarak kullanabilmeye başladık (Şekil 1.). Bu eş 
zamanlılık arazideki jeolog ve proje jeoloğu arasında iletişim 
ve anlaşılma kolaylığı sağlamasının yanı sıra işlerin değerlen-
dirme süreçlerini de hızlandırdı. Numune alma ya da haritala-
maya benzer şekilde, devam eden bir sondajdan alınan bilgileri 
de eş zamanlı olarak merkezi modelleme sistemine aktarılarak, 
güncellenen jeolojik modellerin oluşmasına olanak sağladı. Bu 
sondajların planlamadan bitiş evresine kadar üç boyutlu prog-
ramlarda işlenip gözlemlenebilmesi, jeoloğun yer altını daha 
kolay modellemesine, daha verimli düşünceler ve fikirler üret-

Şekil 2. Merkezi 3D model ve sondaj görüntüsü örneği

mesine yardımcı oldu (Şekil 2.). Bunlara ek olarak üretim sıra-
sında alınan numunelerin ve haritaların maden planlama, stok 
kontrolü ve cevher zenginleştirme ile paylaşılması sağlandı. Bu 
da yine bütünlük ve verimlilik için önemli bir rol oynamaktadır.

Bunlar dışında ayrıca yöneticiler için oluşturulan ve arazi ve-
rilerinden oluşan dashboardlar oluşturduk. Bu dashboardları, 
lisans bilgilerimizin, sondaj bilgilerimizin, değerlendirilen sa-
halarımızın vb. bilgilerimizin yer aldığı özet sunumlar olarak 
nitelendirebiliriz. Yine sunucumuz sayesinde tüm Yılmaden 
ekibi olarak görüntüleme yapabildiğimiz, eş zamanlı değişik-
likler yapabildiğimiz bir uygulama oldu.

Kalite kontrol sürecinde de bu bütünlüğü devam ettirip işleri-
mizi kontrol altına aldık. Yılmaden olarak daha etkili değerlen-
dirmeler yapabilmek amacıyla taşınabilir XRF cihazı ile laboratu-
var çalışmalarımızı maden üretim tarafına taşıdık. Böylece anlık 
galeri verilerimizi kaynak modellemesinde kullanılması için veri 
tabanına ekleyip, tek kaynaklı bir sistem oluşturmuş olduk. ERP 
sistemlerin entegresinde de rol alarak, stok kontrollerimizi de 
madenden fabrikaya kadar kurmuş olduğumuz takip sistemleri 
ile kontrol altına aldık. Bu takip sistemleri sayesinde daha gü-

venilir ve tek kaynaklı bir veri akışı 
sağladık. Ayrıca gelen stokların 
değerlendirilmesinde, numune akı-
şında geliştirmiş olduğumuz QAQC 
modülü ile de üretime kadar giden 
bir kontrol mekanizması kurduk.

Bu ve bunun gibi örnekler, ope-
rasyonların gerçek zamanlı olarak 
kontrolünü ve bilgilerin birimler 
arası geçişlerini hızlandırarak, za-
man ve iş gücü tasarrufu sağlayıp 
verimliliğin ileri taşınmasını sağla-
dı.  Yılmaden olarak bizim de ama-
cımız tam olarak bu ve bunu daha 
da ileri taşıyabilmektir. 

Bizler Yılmaden olarak teknolojik 
gelişmeleri göz ardı etmeyip, en 
verimli ve en güvenilir çalışma 
yollarını aramaya ve geliştirmeye 
devam edeceğiz. Sadece verinin 
elde edilme süreci değil, o veriyi 
muhafaza etme sürecinin de öne-
minin farkındayız. Kalite kontrol 
süreçlerinin maden aramacılığı 
ve üretiminde hedefe yönelik bü-
yük önem arz ettiğini biliyoruz. 
Yılmaden olarak teknolojiyi takip 
ederek, özellikle önemli bir nok-
tada olduğumuz krom maden-
ciliğini daha ileri taşıyacağımıza 
inanıyoruz.  
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Yaklaşık 2 yıl önce Yılmaden Hol-
ding’in atık yönetimi ve sıfır atık an-
layışını içeren bir yazıyı yine Maden-
cilik Türkiye dergisinde paylaşmış 

ve olumlu geri dönüşler almıştık. Bu yazı vesilesiyle önceki 
paylaşımımıza yapılan tüm geri dönüşler için teşekkür etmek 
isterim. Aradan geçen sürede Yılmaden Holding olarak atık 
yönetimine dair bakış açımızı daha da genişletirken sıfır atık 
ilkemize ulaşmada önemli kazanımlar gerçekleştirdik. Bu ya-
zıyı, aradan geçen sürede, özellikle de kromit atıklarının geri 
kazanımı ve atıkların güvenli şekilde bertarafı konularında 
elde edilen kazanımlarımızı da içeren bir güncelleme olarak 
paylaşmak istedik. Bununla birlikte, maden atıklarının karak-
terizasyonu ve sınıflandırılmasında izlenen süreci tanımlayan 
basit bir algoritmayı da ekledik. Ayrıca, kromit atıklarında 
krizotil asbest içeriği konusundaki farklı yaklaşımları masaya 
yatırdık. Madenlerde atık yönetimi konusuyla ilgilenen arka-
daşlar için yararlı olacağını umuyor, yorum ve eleştirilerinizi 
bekliyorum.

Yılmaden Holding olarak 4 kıtada 6 ülkede yürüttüğümüz ma-
dencilik ve metal üretim faaliyetlerimizde çevre ve iş güvenliği 
konularına özel hassasiyet gösteriyoruz. Operasyonlarımızda 
yerel ülke standartlarının yanı sıra, uluslararası standartları 
da sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu sayede, holding çapında 
benimsenen ve tüm işletmelerimizde üst seviyede uygulanan 
bir çevre ve iş güvenliği kültürü oluşturmayı başardık. Aksi tak-
dirde Rusya ve Kazakistan gibi hem iklimsel hem de ticari ve 
politik zorluklar içeren ülkelerde, İsveç ve ABD gibi çevre ka-
nunlarının en üst seviyede uygulandığı ülkelerde, Kolombiya 
gibi coğrafi ve siyasi güçlüklerin aşılması gereken deniz aşırı 
bölgelerde operasyonlarımızı yıllardır başarıyla sürdürmemiz 
mümkün olamazdı.

Bu anlayışla, bünyemize kattığımız işletmelerin tamamında 
birçok alanda fark yaratarak daha çevreci ve güvenli üretim 
yapmanın yanında karlılığımızı da önemli ölçüde arttırdık. Sür-
dürülebilir madencilik açısından örnek teşkil ederken, halkın 
ve ulusal kurumların güvenini kazanarak bölge ve ülke eko-
nomisine önemli katkılar sağladık. Yılmaden Holding’in kısa 
zamanda Türkiye’nin en büyük krom cevheri ve ferrokrom 
üreticisi olmasının yanında, dünyanın da bu alandaki sayılı ve 
saygın madencilik şirketleri arasına girmesinin altında yatan en 
önemli neden bu anlayıştır.

İşletmelerimizde üretimin çevresel etkisini bertaraf et-
meye yönelik önlemlerimiz her yıl planladığımız yatırım 
kalemlerinin en büyük kısmını oluşturuyor. Üretim sıra-
sındaki tüm çıktılarımız mevcut atık yönetim planımız 

Dr. Cemil Acar
Cevher Zenginleştirme Ar-Ge ve 

Kalite Direktörü

Kromit Madenciliğinde Atık Yönetimi 
ve Yılmaden Holding Sıfır Atık Hedefi

çerçevesinde hem nicelik hem nitelik açısından değerlen-
dirilerek uygun kategorilerde sınıflandırılıyor. Daha sonra, 
kategorilerin gerektirdiği atık bertaraf önlemleri yerel ve 
uluslararası standartlara göre belirleniyor ve hassasiyetle 
uygulanıyor. 

2018 yılında Kazakistan’ın Aktobe Bölgesi’nde bulunan yeraltı 
kromit madenimizde, madenden çıkan drenaj suyunun içme 
suyu standartlarında doğaya kazandırılması amacıyla yaklaşık 
3 milyon dolarlık bir atık su arıtma tesisi yatırımı gerçekleştir-
dik. Bu proje çevresel etki bertarafı yanında, yöre halkının gü-
venle kullanabileceği bir su kaynağı sağlamış olmak açısından 
da çok önemliydi. Projenin bir Türk mühendislik ve ekipman 
üreticisi firma tarafından gerçekleştirilmiş olması da bizim için 
ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Çevresel önlemlerin alınmasının yanında, bunların düzenli 
olarak izlenmesi ve raporlanması da büyük önem taşıyor. Bu 
sayede herhangi bir emisyon artışı veya sızıntının büyümeden 
önlenebilmesi sağlanabilir. Her işletmemizde bulunan ve mer-
kezi olarak koordine edilen çevre birimlerimiz, gerekli nokta-
lardaki toz, gürültü, su gibi parametrelerin gözlendiği ölçüm 
istasyonlarından aldıkları verileri periyodik olarak ölçüp değer-
lendiriyor.

Yılmaden Holding Sıfır Atık İlkesi
Birçok endüstriyel ölçekli firmanın ulaşmak istediği nokta 
olan “Sıfır Atık” ilkesi, Yılmaden Holding’in de hem çevresel 
hem de ekonomik açıdan çok değerli gördüğü bir hedef. Bu-
nun yanı sıra Yılmaden Holding’in dünyanın bu hedefe en 
çok yaklaşan madencilik firması olduğunu söylersek abartmış 
sayılmayız. İşlem görmüş her malzemenin ekonomik bir de-
ğer içerdiğine inanıyor ve bu değeri ortaya çıkarmayı amaç-
lıyoruz. Bu konuda holding çapındaki uygulamalardan birkaç 
örnek verebilirim:

Elazığ’da bulunan Eti Krom AŞ ferrokrom fırınlarımızda, baca 
gazı emisyonlarımız kullanılan özel filtreler sayesinde belirle-
nen limit değerlerin çok altında tutuluyor. Baca emisyonları-
mız ise çevre il müdürlüğüne bağlı online ölçüm cihazları ile 
sürekli olarak izlenebiliyor.

Eti Krom Ar-Ge Merkezi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknolo-
ji Üniversitesi işbirliği ile yapılan Ar-Ge çalışmaları filtrelerde 
tutulan tozlarının çimento ile karıştırılarak beton üretiminde 
başarılı ve güvenli bir şekilde değerlendirilebileceğini ortaya 
koydu. Çevre Bakanlığı tarafından da onaylanan bu uygula-
ma sayesinde filtrelerde tuttuğumuz baca tozlarımızı yeraltı 
üretimimizdeki beton dolgularda kullanarak güvenli şekilde 
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bertaraf ederken aynı zamanda çimento kullanımını azaltarak 
maddi değerin havaya uçmasına da engel oluyoruz. 

Yine Eti Krom fabrikamızda ferrokrom üretimi sırasında oluşan 
cüruflardan fiziksel yollarla metali geri kazandıktan sonra, elde 
edilen temiz cürufu agrega olarak beton ve parke taşı, yağmur 
oluğu gibi yapı malzemeleri üretiminde kullanıyoruz. Ayrıca, 
onlarca yıldır tesis sahasında bekletilen cürufların içerisinden 
de yılda 7000 ton civarında metal üretmeyi başardık. Bu işlem-
den sonra arta kalan cüruflar da yine aynı amaçla değerlendiri-
lerek, hem maden ocaklarımızdaki beton ihtiyacı karşılanıyor, 
hem de yöre halkı ve belediyelerin çevre düzenlemelerine kat-
kıda bulunuluyor.

Fırınlarımızdaki atık ısının kazanılarak enerjiye dönüştürülmesi 
de değerli projelerimizden. 2016 yılından beri 28 MW gücün-
deki fırınımızdan 3,5 MWh enerjiyi buhar türbini vasıtasıyla 
geri kazanıyoruz. Bu sayede daha az enerji harcayarak çevresel 
değer yaratırken, üretim maliyetlerimizi de düşürerek ekono-
mik değer yaratıyoruz.

Kazakistan Aktobe bölgesinde bulunan Voskhod Krom made-
nimizde de benzer bir anlayışla hareket ederek atık stokunda 
bulunan, ekonomik değer ihtiva eden ancak pazar bulamayan 
kromit atıklarımızı proseste yaptığımız birkaç sistemsel geliş-
tirme sayesinde ekonomiye kazandırmayı başardık. Bu sayede 
metal kazanım verimliliğimizde %90 seviyelerinin üzerine çı-
kabiliyoruz. 

Yenilikçi Kromit Atığı Geri Kazanım Projesi ve Yan 
Ürün Olarak Olivin Üretimi
Lisans tezinden yola çıkarak, iki yılı aşkın bir süre Ar-Ge ça-
lışmalarını yürüttüğümüz, Eti Krom AŞ bünyesindeki kromit 
atıklarından ve düşük tenörlü cevherlerden yüksek verimlerle 
kromit kazanımını konu alan projemiz 2019 Şubat ayı itibariyle 
pilot çapta üretime başladı. 2021 yılı itibari ile yaklaşık 13.000 
ton kromit konsantresi ürettiğimiz pilot tesisimiz projenin en-
düstriyel boyutta başarılı bir şekilde uygulanabileceğinin ka-
nıtı oldu.

Bu proje sayesinde hem kromit konsantre tesisimize ait atık 
sahasında bulunan yaklaşık 1 milyon ton atığı geri kazanırken, 
hem de düşük tenörlü olması sebebiyle işletilemeyen bazı kro-
mit ocaklarımızı da üretime açacağız. Projenin önemli bir özel-
liği de kromit ile birlikte önemli bir refrakter hammadde olan 
olivin mineralini de kazanabiliyor olmamız. Geriye kalan ser-
pantin ürününü ise yeraltı ocaklarımızda dolgu malzemesi ola-
rak kullanmak üzere Ar-Ge çalışmalarımıza başladık. Böylelikle 
mevcut atık sahasını tamamen temizleyerek oluşacak vadiyi 
doğaya kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu projemiz yenilikçi ve 
çevreci olmasıyla birlikte 50 milyon dolarlık bir değer yarata-
cak olması sebebiyle tüm sektör oyuncularının ilgisini çekiyor.

2021 yılı itibariyle ön mühendislik çalışmasını tamamladığımız 
projemizi 2022 yılı içerisinde devreye almayı ve yılda yaklaşık 

63.000 ton kromit konsantresini dünyadaki en rekabetçi mali-
yetlerle üretmeyi hedefliyoruz. 

Bu proje kapsamında yan ürün olarak üreteceğimiz olivin mine-
ralinin market araştırmasında da önemli aşamalar kaydettik. Bir 
Ar-Ge şirketi ile olivin ürünümüzün ekonomiye kazandırılması 
için yürüttüğümüz çalışmalar Döngüsel Ekonomi Platformu ta-
rafından sağlanan The Circular Vouchers 2.0 Teknik Destek Pake-
ti'ni almaya hak kazandı. Bu çalışma kapsamında ürünümüzü de-
ğerlendiren firmaların yoğun talebiyle karşılaştık. Hem Eti Krom 
Ar-Ge Merkezi tarafından yapılan çalışmalar, hem de potansiyel 
müşterilerden aldığımız geri dönüşler olivinin refrakter tuğla, dö-
küm kumu, ısıya dayanıklı boya veya sıva harcı gibi malzemelerin 
üretiminde başarıyla değerlendirilebileceğini gösterdi.

Maden Atıklarının Karakterizasyonu ve Maden 
Atığı Bertaraf Tesislerinin Sınıflandırılması
15 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren Maden Atıkları Yö-
netmeliği maden atıklarını pasa ve zenginleştirme tesisi atığı 
olarak sınıflarken, aynı zamanda asit üretme potansiyeli açısın-
dan da karakterize ederek, gerekli bertaraf ve depolama tesisi 
standartlarını tanımlıyor. Önceki yönetmelikte maden atıkları-
nın cevher türü, mineral ve elementel içeriğine göre yapılan 
atık sınıflaması, yeni yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarca (Tübitak) yapılan 
bir dizi analiz ve inceleme sonucuna göre belirleniyor. Labo-
ratuvar raporu bir tavsiye niteliğinde olup, son karar bakanlık 
tarafından alınıyor. Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile, her 
maden işletmesine ait atık özel olarak inceleniyor ve atığın 
çevresel etkisi tespit edilerek uygun atık sınıfı belirleniyor. 

Yönetmelikteki değişiklik sülfür içerikli cevherler (bakır, kur-
şun, çinko, pirit, kalkopirit, piratin, sfalerit, galen, vs.) açısından 
önemli bir değişiklik yaratmıyor. Bu tür cevherlere ait zengin-
leştirme atıkları analize gerek duyulmadan A kodu ile Tehlikeli 
Atık olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca, işletmeci tarafından tehlike-
li atık sınıfında olduğu kabul edilen zenginleştirme atıkları için 
de herhangi bir analiz yapılmasına gerek duyulmuyor.

Pasa atıkları da sülfür içermeleri halinde potansiyel atık üre-
tici olarak görülüyor ve önleyici tamponlama, sızıntı sularının 
toplanması ve çevresel izleme sistemlerinin kurulması zorunlu 
kılınıyor. Yine tüm pasa atıkları için de sülfür içeriği ve statik-ki-
netik testler yapılarak asit üretim potansiyeli belirleniyor ve 
gerekli atık kategorisi tanımlanıyor. 

Tüm bu maden atıkları karakterizasyon ve sınıflandırma sü-
recinin nasıl ilerlediği Maden Atıkları Yönetmeliği’nde detaylı 
olarak tanımlanmış olsa da sürecin daha anlaşılır bir şekilde 
gösterilmesini sağlamak için basit bir algoritma hazırladık. 
Umuyorum bu konuda çalışan arkadaşlar için faydalı olacaktır.

Kromit Minerali ve Asbest İçeriği Karmaşası
Yeni yönetmelikten en çok etkilenen madencilik kolu ise 
krom üretimi oldu diyebiliriz. Inert sınıftan çıkarılan krom
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tesisi atıkları sektörde bazı soru işaretlerinin doğmasına 
sebep oldu. Yeni yönetmelikle karakterizasyon testlerinde 
Tübitak tarafından tehlikeli atık sınıfına girdiği yönünde ra-
por verilen kromit tesisi atıkları olduğunu görüyoruz. Aynı 
atık için üniversiteler tarafından farklı sınıflandırma yapı-
labiliyor. Bu da özellikle kromit tesisi atıkları için atık sınıf-
landırma konusunun henüz tam olarak netleştirilmediğini 
gösteriyor.

Özellikle jeolojik oluşum mekanizması itibariyle serpantin 
ile yakın ilişkide olan kromit cevherlerinin işlendiği tesis 
atıkları, serpantin bünyesinde bulunan doğal krizotil mi-
neralinin asbest kategorisinde tanımlanması sebebiyle Tü-
bitak tarafından Tehlikeli Atık sınıfında değerlendiriliyor. 
Ancak, konunun uzmanı akademisyenler tarafından yapı-
lan incelemeler, kromit zenginleştirme tesisi atıkları içeri-
sinde bulunan krizotilin mevcut hali ile solunabilir, havada 
taşınabilir (airborne) partikül boyutunda (6-10 mikron) ol-

madığı, taşınsa bile lifsi yapıya sahip bileşenler içermedi-
ğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla, kromit atıklarının, içerdiği 
fibröz yapıda olmayan krizotil minerali sebebiyle Tehlikeli 
Atık sınıfında değerlendirilmemesi gerektiğine dair görüş 
bildiriyorlar.

Tehlikeli sınıftaki bir atık için asgari 50 cm kalınlığında ve 10-9 
m/sn geçirimsizlik katsayısına sahip kil dolgu ile birlikte HDPE 
(yüksek yoğunluklu polietilen) jeomembran ile güçlendiril-
miş atık depolama tesisi gereksinimi varken, tehlikesiz sınıf 
için düşük seviyede de olsa bir geçirimsiz tabaka oluşturma 
koşulu bulunuyor. Hali hazırda tesis atıklarını depoladıkla-
rı alanlarda bu şartları sağlamayan işletmeciler için ciddi ek 
maliyetler doğabilir. Bu da Güney Afrika kromlarıyla sıkı bir 
rekabet halinde olan yerli kromit cevheri üreticilerinin reka-
bet güçlerini azaltacaktır. Bu nedenlerle, konunun Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı nezdinde tekrar değerlendirilmesi gerek-
tiğine inanıyoruz.
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Açıklamalar : 

*   Maden atıklarının karakterizasyonu ile ilgili analizler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır. 
** Atığın tehlikeli olduğunu işletmeci kabul ederse analize gerek yoktur.

#4 Atık Yönetimi Yönetmeliği ek-4 atık listesinde yer alan “01 03 04*-Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları (A)” koduyla analiz gerekmeksizin doğrudan tehlikeli atık olarak sını�andırılır.
#5 Bakır, kurşun ve çinko madenleri ile bunları ihtiva eden pirit, kalkopirit, pirotin, sfalerit, galen vb. ile kompleks cevherler sülfürlü cevher atıklarını olarak değerlendirilir.
#7 Maden atıklarının karakterizasyonunda öncelikle sül�t-sülfür (ASTM E1915, EPA 600, CEN-EN 14582) miktarına bağlı olarak asit üretme potansiyeli belirlenir. 
#11 Statik Testi; Pr en 15875, ABA, SOBEK, Modi�ye SOBEK analizlerinden oluşur.
#13 Yığın liçi tesisleri ve mevcutta atık üretimi söz konusu olmayan maden atıklarının karakterizasyonunun yapılabilmesi için atık kodu; Metalik madenler için “01 03 05*- Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları (M)” olarak belirlenir.
#14 Yığın liçi tesisleri ve mevcutta atık üretimi söz konusu olmayan maden atıklarının karakterizasyonunun yapılabilmesi için atık kodu; Metalik madenler için “01 03 07*- Metalik minerallerin �ziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (M)” olarak belirlenir.
#15 Yığın liçi tesisleri ve mevcutta atık üretimi söz konusu olmayan maden atıklarının karakterizasyonunun yapılabilmesi için atık kodu; Metalik olmayan madenler için “01 04 07*- Metalik olmayan minerallerin �ziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar (M)” olarak belirlenir. 
#17 Kinetik Testi; Pr CEN/TS 16363, nem hücresi, kolon testi analizlerinden oluşur.
#20 Atık Yönetimi Yönetmeliği ek-3 analizi sonucunda atığın tehlikesiz çıkması durumunda, atığa uygulanacak monolitik ve dinamik liç testine göre sızıntı suyundaki ağır metal ve iz element konsantrasyonları (pr CEN/TS 15863, pr CEN/TS 15864 vb.) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte II. Sınıf tesisler için verilen sınır değerlere göre değerlendirilir. 
#28 Sülfürlü pasalar potansiyel asit üretici olarak tanımlanır ve asit üretimini giderecek tamponlama yapılarak ya da sızıntı suları toplanarak çevresel izleme önlemleri alınır. 
#29 Pasaların asit üretme potansiyelinin belirleneceği karakterizasyon ve jeokimyasal modelleme çalışmalarının yapılabilmesi ve buna göre pasa depolama sahalarının tasarım ölçütlerinin belirlenmesi için, sondaj logları veya karot numuneleri doğrultusunda pasa kütlesini oluşturacak jeolojik birimlerin/litolojilerin tümünden miktara bağlı olarak aşağıdaki tabloya uygun sayıda numune alınır. Alınan tüm numunelerde ayrı ayrı ve pasa kütlesindeki oranı dikkate alınarak 
bunlarla oluşturulacak uygun sayıda kompozit numunede asit üretme potansiyeli ile ilgili analizler yapılarak pasa yığınının asit üretip üretmediği belirlenir. 

Kısaltmalar : 

NP : Nötralizasyon Potansiyeli
AP : Asit Potansiyeli
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Açıklamalar :
* Maden atıklarının karakterizasyonu ile ilgili analizler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.
** Atığın tehlikeli olduğunu işletmeci kabul ederse analize gerek yoktur.
#4 Atık Yönetimi Yönetmeliği ek-4 atık listesinde yer alan “01 03 04*-Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları (A)” koduyla analiz gerekmeksizin doğrudan tehlikeli atık olarak sınıflandırılır.
#5 Bakır, kurşun ve çinko madenleri ile bunları ihtiva eden pirit, kalkopirit, pirotin, sfalerit, galen vb. ile kompleks cevherler sülfürlü cevher atıklarını olarak değerlendirilir.
#7 Maden atıklarının karakterizasyonunda öncelikle sülfit-sülfür (ASTM E1915, EPA 600, CEN-EN 14582) miktarına bağlı olarak asit üretme potansiyeli belirlenir.
#11 Statik Testi; Pr en 15875, ABA, SOBEK, Modifiye SOBEK analizlerinden oluşur.
#13 Yığın liçi tesisleri ve mevcutta atık üretimi söz konusu olmayan maden atıklarının karakterizasyonunun yapılabilmesi için atık kodu; Metalik madenler için “01 03 05*- Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları (M)” 
olarak belirlenir.
#14 Yığın liçi tesisleri ve mevcutta atık üretimi söz konusu olmayan maden atıklarının karakterizasyonunun yapılabilmesi için atık kodu; Metalik madenler için “01 03 07*- Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden 
kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (M)” olarak belirlenir.
#15 Yığın liçi tesisleri ve mevcutta atık üretimi söz konusu olmayan maden atıklarının karakterizasyonunun yapılabilmesi için atık kodu; Metalik olmayan madenler için “01 04 07*- Metalik olmayan minerallerin fiziki ve 
kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar (M)” olarak belirlenir.
#17 Kinetik Testi; Pr CEN/TS 16363, nem hücresi, kolon testi analizlerinden oluşur.
#20 Atık Yönetimi Yönetmeliği ek-3 analizi sonucunda atığın tehlikesiz çıkması durumunda, atığa uygulanacak monolitik ve dinamik liç testine göre sızıntı suyundaki ağır metal ve iz element konsantrasyonları (pr CEN/TS 
15863, pr CEN/TS 15864 vb.) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte II. Sınıf tesisler için verilen sınır değerlere göre değerlendirilir.
#28 Sülfürlü pasalar potansiyel asit üretici olarak tanımlanır ve asit üretimini giderecek tamponlama yapılarak ya da sızıntı suları toplanarak çevresel izleme önlemleri alınır.
#29 Pasaların asit üretme potansiyelinin belirleneceği karakterizasyon ve jeokimyasal modelleme çalışmalarının yapılabilmesi ve buna göre pasa depolama sahalarının tasarım ölçütlerinin belirlenmesi için, sondaj logları 
veya karot numuneleri doğrultusunda pasa kütlesini oluşturacak jeolojik birimlerin/litolojilerin tümünden miktara bağlı olarak aşağıdaki tabloya uygun sayıda numune alınır. Alınan tüm numunelerde ayrı ayrı ve pasa 
kütlesindeki oranı dikkate alınarak bunlarla oluşturulacak uygun sayıda kompozit numunede asit üretme potansiyeli ile ilgili analizler yapılarak pasa yığınının asit üretip üretmediği belirlenir.
Kısaltmalar :
NP : Nötralizasyon Potansiyeli
AP : Asit Potansiyeli
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Madenciliğin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin 
Gerçekleştirilmesindeki Rolü

Doç. Dr. Nuray Karapınar 
Maden Y. Mühendisi 

nuray.karapinar@mta.gov.tr

İnsanoğlu yaşam kalitesini yük-
seltmek, zenginlik ve refah içinde 
yaşamını sürdürmek amacıyla de-
vam eden bir ekonomik kalkınma 

mücadelesi içerisindedir. Bu mücadelenin zenginlik ve refah 
yaratmasının yanı sıra, çevre ve ekosistemde bozulmaya yol 
açtığını ise özellikle yaşanan bazı çevre felaketleri ile birlikte 
ancak 20. yy gelindiğinde farkına varmıştır. Çevrenin korunma-
sı ve sosyal adalet olmadan gerçekleştirilen ekonomik kalkın-
ma ile elde edilen zenginlik ve refahın uzun dönemde sürdürü-
lebilir olmadığını anlayan insanoğlu, “Sürdürülebilir Kalkınma” 
modelini ekonomik kalkınma için alternatif bir yaklaşım olarak 
ortaya çıkarmıştır. “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu”nun 
(Bruntland Komisyonu) 1987 yılında yayımladığı ORTAK GELE-
CEĞİMİZ adlı raporu ile birlikte küresel ölçekte geniş bir uygu-

Şekil 1- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

lama alanı bulan sürdürülebilir kalkınma modeli, az gelişmiş 
ve gelişmekte olan birçok bölge ve ülkede yoksulluk için uzun 
dönemde çözüm sunan bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. 
Merkezine bireyi alan, toplumun refahını artırmayı ve bu kaza-
nımların geliştirilerek sürdürebilmesini hedefleyen bu yeni kal-
kınma modeli, en basit ifadeyle sürdürülebilir bir kalkınmanın 
ancak toplumun sosyal kapasitesini geliştirerek ve çevreyi (ve 
ekosistemleri) gerektiği gibi koruyarak zenginlik yaratmakla 
sağlanabileceğini kabul eder.  

Sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde belirlenen ilk he-
defler, Birleşmiş Milletler önderliğinde 147 devlet ve hükümet 
başkanlarının da yer aldığı, 189 ulusun temsilcilerinin bir araya 
geldiği, 2000 yılında gerçekleştirilen tarihi Milenyum Zirvesi’nde 
imzalanan Binyıl Bildirgesi temelinde Binyıl ya da diğer adı ile 

“Milenyum Kalkınma Hedefleri” 
olarak yayımlanmıştır. 2015 yılın-
da ise Binyıl Hedefleri’nin kapsa-
mı genişletilerek, dünya toplum-
larının ortak sorunlarını içeren ve 
bunların çözümüne dair rehberlik 
sağlayacak olan 17 sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri olarak yayım-
lanmıştır (Şekil 1). Sürdürülebilir 
kalkınma modelinin ekonomik, 
sosyal, çevresel ve iyi yönetişim 
boyutları temelinde belirlenen 
bu hedefler Birleşmiş Milletler’in 
2030 yılında nasıl bir dünya gör-
mek istediklerini tanımlayan kü-
resel bir vizyonu oluşturmaktadır.  

DEĞERLENDIRME
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SKH 8-İnsana yakışır iş ve
ekonomik büyüme

Madencilik faaliyetleri vatandaşlar ve yerel toplulukların üyeleri 
için, doğrudan madencilik faaliyetleri, madenin tedarikçileri veya 

madene bağlı yeni yerel ekonomiler ile ilgili iş imkanı, eğitim ve iş 
geliştirme gibi yeni ekonomik fırsatlar yaratabilir.

SKH 9- Altyapı, inovasyon ve sanayileşme
Madencilik, doğrudan ve dolaylı ekonomik faydalar yoluyla ve 

ulaşım, iletişim, su ve enerji için yeni altyapının inşasını teşvik ederek 
ekonomik kalkınmanın ve çeşitliliğin yönlendirilmesine yardımcı 

olabilir. 

SKH 12- Sorumlu tüketim ve üretim:
Yenilenebilir teknolojiler için kritik olan malzemeleri sağlar ve 

şirketlere atıkları en aza indirmek ve yeniden kullanmak ve geri 
dönüştürmek için tedarik zinciri boyunca işbirliği yapma fırsatı sunar.

SKH 6- Temiz su ve sıhhi koşullar Madencilik faaliyetleri arazi ve suya erişimi gerektirmektedir ki bu 
durum arazi ve doğal kaynaklar üzerinde önlenmesi veya en azından 

azaltılması gereken etkilere yol açarSKH 15- Karasal yaşam

SKH7- Enerjiye erişim ve sürdürülebilirlik Madencilik faaliyetleri enerji yoğun ve de emisyon yoğun olup, 
enerji etkin uygulamaların ve enerjiye erişimin geliştirilmesi/çeşitle-

ndirilmesi için önemli fırsatlar sunar.SKH 13-İklim eylemi

SKH 1- Yoksulluğa son
Yöre halkı için iş imkânı yaratmasının yanı sıra vergi, devlet hakkı 
gibi hükümetler için ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında 

kullanılacak önemli gelirler sağlar. 

SKH 5- Cinsiyet eşitliği Maden şirketleri mevcut ve potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerini 
anlamak için topluluklarla birlikte çalışarak kapsayıcı bir yaklaşım be-

nimseyebilirler. Şirketler ayrıca madencilik operasyonları, faydaların 
adil paylaşımı ve şikayetlerin çözümüne ilişkin katılımcı yerel karar 

alma süreçlerini destekleyebilir ve eşitsizliklerin azaltılmasını sağlam-
ak için kadınlar da dahil olmak üzere dezavantajlı grupların sesini ve 

etkisini güçlendirmek için fırsatları belirleyip genişletebilir.

SKH 10- Eşitsizliklerin azaltılması

SKH 16- Barış, Adâlet ve Güçlü Kurumlar:
Madencilik, şirket-topluluk çatışmasını önleyerek ve gidererek, insan 

haklarına ve yerli halkların haklarına saygı göstererek, kamu görev-
lilerine veya diğer kişilere yasa dışı fon transferlerinden kaçınarak 
barışçıl toplumlara ve hukukun üstünlüğüne katkıda bulunabilir. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi, hiç şüphe 
yok ki bütün sektör ve paydaşların uygulama ve faaliyetlerine 
bu hedefleri dahil etmesini gerektirir. Bu bağlamda bu hedef-
lerin gerçekleştirilmesinde madenciliğin, büyük endüstriyel 
faaliyetler olması dolayısıyla da diğer sektörlerden daha fazla 
rolü olacaktır

Madenciliğin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SKH) ger-
çekleştirilmesinde doğrudan veya dolaylı, pozitif yada nega-
tif etkileri olabilir, Bu etkilerin özellikle 17 SKH’nden 11’ine 
(1,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16) kuvvetli yansıdığı bilinmektedir 
(1,2).

Tablo 1-Madencilik- SKH ilişkisi (2)

Tablo 2- ICCM Madencilik Katkı Endeksi yaklaşımına göre Türkiye değerlendirmesi 

Madencilik sektörü, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasın-
da birçok fırsat oluşturmakla birlikte zorluk ve riskleri de içe-
risinde barındırır. Madencilik hiç şüphe yok ki sürdürülebilir 
kalkınmanın özellikle ekonomik boyutuna olumlu katkılar 
sağlar: Genel olarak bir ülke için mali gelir kaynağı olabilir, 
ekonomik büyümenin itici kuvveti olabilir, istihdam yaratabilir 
ve alt yapı imkânlarının geliştirilmesinde katkıda bulunabilir. 
Madencilik ancak sürdürülebilir kalkınmanın diğer iki boyutu, 
çevre ve toplum üzerinde riskler ve zorluklar oluşturabilir; kir-
lilik, çevresel bozulma, endüstriyel kazalar, kaynak tüketimi, 
nüfus göçü, ekonomik ve sosyal adaletsizliğin ve sağlık risk-
lerinin artması, insan haklarının ihlali gibi. Aslında tarihsel ola-
rak madenciliğin SKH’lerinin ele almaya çalıştığı bu zorluklara 
negatif anlamda katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Ancak, 
sektörün son yıllarda çevresel ve sosyal etkilerini yönetme, iş 
güvenliği ve işçi sağlığının korunması, enerji verimliliğini sağ-
lama, finansal akışlar hakkında raporlama ile saygı ve destek 
verme yöntemlerini geliştirerek bu tür etkileri ve riskleri azalt-
ma, yönetme konusunda ciddi ilerleme kaydettiği de özellikle 
belirtilmektedir.  

Raporlama Yılı 2020 2018 2016

MCI puanı 50,8 67,5 48,5

Ülke sıralaması 75 38 84

Metalik mineral, metaller ve 
kömür ihracat katkısı

%5.9 (2018) %9,5 (2016) 6,1 (2014)

Maden ihracat katkısı değişi-
mi (yüzde puan birimi, pp)

-0,8 pp (2013-2018) 4.2pp (2011-
2016)

-1,5pp (2009-
2014)

Metalik mineral ve kömür 
üretim değeri ( % GDP)

% 0,55 (2018) % 1,99 (2016) % 0,7 (2014)

Mineral rent (% GDP) 0,23(2018) 0,20 (2016) 0,3 (2014)

Madenciliğin bazı SKH’i için doğrudan veya dolaylı negatif 
etki potansiyeli olsa da aslında maden şirketleri için tüm bu 
hedeflere pozitif katkı sağlama konusunda fırsatlar olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu fırsatların, yerel sosyal, politik ve eko-
nomik şartlara, madenin cinsine ve madencilik faaliyetinin 
aşamasına (arama, maden geliştirme, maden çıkarma ve ka-
patma) ve de yerel halk ve diğer paydaşlar ile yapılan diyalog 
ve anlaşmaya göre değişebileceği belirtilmektedir. Dolayısıy-
la, maden şirketlerinin faaliyetin gerçekleştirileceği ülkenin 
sürdürülebilir kalkınmasına nasıl bir katkı sağlayabileceğine 
dair mevcut durumu iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Bu 
bağlamda, madencilik faaliyetlerinin (arama, işletme ve ma-

den kapama) sürdürülebilir kalkınma he-
deflerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkı 
sağlanabileceğine dair küresel ölçekte 
sektör, sivil toplum, hükümet, akademi 
ve finansal kurumları temsil eden 60’ın 
üzerinde uzman ile yapılan görüşmelere 
dayalı olarak hazırlanan bir Atlas 2016 yı-
lında yayımlanmıştır(2). Bu Atlas, 17 SKH 
içerisinde pozitif etkilerin artırılabileceği, 
negatif etkilerin azaltılıp, olumlu fırsatların 
yaratılabileceği alanlar ve ilgili eylemleri 
içeren kılavuz niteliğinde bir dokümandır. 
Bu doküman sadece maden şirketleri için 
değil ilgili tüm diğer taraflar için bir ma-
den projesinin sürdürülebilir kalkınma he-
deflerine katkısını sağlamak/artırmak için 
fırsatların belirlenmesinde dikkate alınma-
sı gereken bir kılavuzdur.

Madenciliğin ülke ekonomisindeki rolüne 
ilişkin anlayışın artırılması için son yıllarda 
birçok girişim başlatılmış, geliştirilen farklı 
yaklaşımlarla madenciliğin ülke ekono-

misine katkısı ülkeler bazında sayısallaştırılıp, derecelendiril-
miştir. Bunlardan biri de, Uluslararası Maden ve Metal Kon-
seyi (ICCM) tarafından geliştirilen “Madencilik Katkı Endeksi 
(MCI)” yaklaşımıdır. MCI bir ülkedeki madenciliğin ülke eko-
nomisindeki rolünü/bağımlılığını değerlendirmeye yönelik 
geliştirilen bir endekstir. Başlangıçta 3 göstergeye göre (ma-
denciliğin toplam ihracattaki payı, ihracat gelirlerindeki son 
5 yıllık değişimi ve maden üretim miktarı) yapılan analizlere, 
2016 yılında madencilikten sağlanan vergi ve kar akışları-
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nın toplamını kısmen de olsa yansıtacak dördüncü bir gös-
terge, mineral rent (üretim değeri eksi “normal maliyet”), ek-
lenmiştir. ICCM tarafından 2 yılda bir yayımlanan rapor, yayım 
tarihinden önceki 2 yıllık değerlendirmeyi içermekte olup ilk 
rapor 2012 yılında, 5. versiyonu ise 2020 Aralık ayında yayım-
lanmıştır (3,4,5,6,7). 2020 yılında yayımlanan raporda Türkiye 
182 ülke arasında 50,8 MCI puanı ile 75. sırada yer almaktadır 
(Tablo 2). 

Madenciliğin ülke ekonomisine katkısı mineral hammadde 
zenginliğinin yanı sıra ülke ekonomisinin mineral hammadde 
kaynağına ne kadar bağlı olduğuna ve de ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, birçok 
düşük ve orta gelirli ülkelerde madenciliğin ülke ekonomisine 
önemli katkı sağladığı, kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasın-
da önemli rol oynadığı belirtilmektedir. 

Tablo 3’de düşük ve orta gelirli ülkelerde madenciliğin eko-
nomiye makroekonomik katkısı, Tablo 4’de ise bir madencilik 
faaliyetinden elde edilen gelirin paydaşlar arasında dağılım 
oranları görülmektedir. 

Doğrudan 
Yabanci Yatirim 

(DYY)

Toplam 
DYY’ın 

%60-90’ı

Uluslararası sermaye için sınırlı cazibeye sahip düşük 
gelirli ekonomilerde Madencilik genellikle toplam 

yabancı yatırım akışını oluştur

İhracat Toplam 
ihracattaki 

oranı %30-60

Düşük gelirli tarıma dayalı ekonomilerde maden 
ihracatı düşük bir tabanla başlasa bile kısa sürede 

toplam ihracatta önemli bir paya sahip olur

Hükümet 
Gelirleri

Toplam 
gelirlerdeki 

oranı %3-20

Vergi artırma kapasitesi sınırlı olan düşük gelirli ülkel-
erde maden vergileri önemli bir kaynak oluşturur.

Milli Gelir Toplam 
gelirdeki 

oranı %3-10

Günümüzün modern maden işleme faaliyetleri 
oldukça karmaşık olup emek/sermaye/teknoloji 

yoğundur; bu faaliyetler sonuç olarak merkezileştirilir 
dolayısıyla maden çıkarma sonrası katma değerler 

madenin çıkarıldığı ülke dışında gerçekleşir.

İş Gücü Toplam 
iş gücündeki 

oran %1-2*

Toplam ulusal iş gücü ile karşılaştırıldığında ma-
dendeki istihdam genellikle küçüktür.

Tablo 3- Madenciliğin düşük ve orta gelirli ülke ekonomisine makroekonomik katkısı(4) *Doğrudan istihdam

Tablo 4- Madencilik gelirinin paydaşlar arasında paylaşımı (5)

Tablo 5- 1995-2015 yılları arasında “ mineral kaynak varlığına bağlı” ülkeler
*Caribbean ülkelerini içerir
**diğerleri Avrupa’yı içerir

Ekonomik katkı 
sağlama 

bileşenleri

Örnekler Toplam üre-
tim değeri 

içindeki oranı

İşletme harcamaları Tüketim ( yakıt, enerji, reaktif, su, 
ulaşım); hafif mühendislik işlemeleri

% 50-65Kapital harcamaları 
(yatırım ve 

amortisman)

Sahanın hazırlanması ve inşaat- liman 
ve zenginleştirme tesisi dahil, makine 

ve ekipmanların kurulumu

Çalışan maaşları ve 
ücretler

Çalışan maaşları,  çalışanlar için ödenen 
vergiler %10-20

Firmanın yerel halk 
için harcamaları

Sağlık, eğitim ve gelir yaratmak için 
yapılan projelere harcamaları %0,5-1

Hükümete yapılan 
ödemeler vergi ve 

diğerleri

Devlet hakkı, kurumlar vergisi, gelir 
vergisi %15-20

Finansman maliyeti Kısa ve uzun dönem kredi faiz 
ödemeleri

%15-20
Hissedarlar için kar Hissedarlarca paylaşılan, hisse senedi 

alım satımı, dağıtılmamış kârlar

Madenciliğin ekonomiye katkısını anlamada MCI uygun bir 
araç olarak değerlendirilmekle birlikte madenciliğin katkısının 
tamamını yansıtacak göstergeler içermediği bilinmektedir. 

Örneğin, istihdama ve devlet gelirlerine olan katkısını ve de 
nicel olarak ifade edilemeyen diğer bazı alanlardaki iyileşme-
leri yansıtacak göstergeleri kapsamamaktadır. Ayrıca, maden-
ciliğin ekonomiye katkısı en çok bilinen ve çoğunlukla ifade 
edilen/göz önünde bulundurulan bir durum olmakla birlikte 
madenciliğin bir ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına olan 
katkısı da göz ardı edilmemelidir. Toplum ve birey için belki 
de daha önemlisi bu ekonomik katkının sosyal kalkınmaya 
olan yansımaları olacaktır. Bu bağlamada ICCM, madenciliğin 
ekonomik katkısı üzerine yapılan araştırmalarda genelde eko-
nomik ve yönetişim göstergelerin dikkate alındığı ve sosyal 
kalkınmaya dair göstergelerin gözden kaçırıldığı, dolayısıyla 
madenciliğin sosyal kalkınmaya olan katkısı hakkında çok fazla 
çalışma olmadığından hareketle, madenciliğin sosyo-ekono-
mik kalkınmaya olan katkısını belirlemeye yönelik bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın sonuçları 2018 yılında ya-
yımlanmıştır (8). Bu çalışmada öncelikle ekonomileri mineral 
hammadde kaynaklarına dayanan ülkeler belirlenerek, mineral 
hammadde varlığının ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasın-
daki rolü sosyal kalkınma göstergeleri ve SKH ilişkisi temelinde 
analiz edilmiştir. 

Mineral hammadde kaynaklarına dayalı ülkelerin belirlenme-
sinde iki kriter dikkate alınmıştır.  Bunlar:

• Mineral hammadde kaynakların ihracat gelirlerinin %20’den 
fazlasını oluşturması ve
• Mineral hammadde geliri (mineral rent) gayri safi yurt içi ha-
sılanın % 10’undan fazlasını oluşturmasıdır.

1995-2015 yılları arasında bu kriterleri sağlayan 53 ülke 
belirlenmiştir (Tablo 5). Bunlardan 28 tanesi hidrokarbona 
(petrol, doğal gaz ve kömür) dayalı ekonomiler, 20 ülkede 
madenciliğe dayalı ekonomilerdir. 5 ülkede ekonomileri 
hem madenciliğe hem de hidrokarbon kaynaklarına dayalı 
ülkelerdir. Belirlenen sosyo-ekonomik ölçütler ve bunların 
ilişkili olduğu 11 sürdürülebilir kalkınma hedefleri Tablo 6’ 
da verilmiştir. 

Hidrokarbonlar Metal ve 
mineraller

Her ikisi

Sahra-Altı 
Afrika

Angola Kongo
Kameran Gabon
Nijerya Libya
Ekvator Ginesi 

Botsvana Gine
Orta Afrika Cumh.      Togo
Nijer  Zambiya
Moritanya    Kongo Cumh.
Gana               Güney Afrika

Asya Bruney
Darüsselam
Endonezya

Türkmenistan

Avustralya
Papua Y. Gine

Özbekistan
Kazakistan

Latin 
Amerika*

Kolombiya Jamaika
Ekvator Surinam
Trinidad ve Tobago  Peru

Ortadoğu 
ve Kuzey 
Afrika ve 

diğerleri**

Cezayir Umman
Azerbaycan Katar
Mısır Rusya
İran                  S. Arabistan
Irak BAE
Kuveyt Yemen
Norveç 

Bahreyn

118





www.madencilikturk iye.com
15 Nisan 2021

İlgili olduğu SKH Gösterge Dönem

SKH 1-Yoksulluğa son Nüfus: günlük 1.9 $ ( 2011 satın alma 
gücü paritesi) 1995-2015a

SKH 2-Açlığa son
Yetersiz beslenme 1995-2015b

Gıda eksikliği 1995-2015b

SKH 3-Sağlıklı bireyler

Yeni doğan ölüm oranı 1995-2015c

5 yaş altı ölüm oranı 1995-2015c

Anne ölüm oranı 1995-2015c

Bulaşıcı olmayan hastalık ölüm oranı 2000, 
2005,2010,2015d

SKH 4- Nitelikli eğitim

Okula gitmeyen çocuk yüzdesi 1995-2015e

Net kayıt oranı- ilkokul 1995-2015e

Ortalama eğitim süresi 1995 ( her 5 yıl)c

Ortaokul mezun nüfusu 1995 ( her 5 yıl)c

SKH 5- Toplumsal 
cinsiyet eşitliği

İş gücüne katılım oranı 1995-2015f

Kayıt oranı, birincil 1995-2015e

Yetişkin edebiyatı 1995 ( her 5 yıl)c

Ortalama eğitim süresi 1995 ( her 5 yıl)c

Parlamentodaki kadın oranı 1995 ( her 5 yıl)c

SKH 6- Temiz su ve sıhhi 
koşullar

İyileştirilmiş su kaynağı (erişim  %) 1995-2015d

İyileştirilmiş sanitasyon tesisleri 1995-2015d

SKH 9- Erişilebilir ve 
temiz enerji

Elektriğe erişim 1995-2015g

Yemek pişirmek için temi temiz 
yakıta erişim 2000-2014d

SKH 8- İnsana yakışır iş 
ve ekonomik büyüme

İş gücüne katılım 1995-2015f

Genç istihdam oranı 1995 ( her 5 yıl)c

Çalışan başına GSYİH 1995-2015f

İş oranı 1995-2015f

SKH 9- Sanayi, yenilikçi-
lik ve alt yapı

İnternet kullanımı( nüfus%) 1995 ( her 5 yıl)c

Finansal kuruluşlarda hesap oranı( 
nüfus %) 2011, 2014a

Cep telefonu kullanımı 1995-2015h

SKH 10- Eşitsizliklerin 
azaltılması

Gelir oranı (en zengin %20’nin en 
yoksul %20ye oranı) 1995-2014a

Kişi başı nihai hane tüketimi 1995-2015a,i

SKH 16- Barış ve adalet

Yolsuzluk kontrol endeksi 1995-2015a

Siyasi istikrar ve şiddet/ terör 
olmaması 1996-2015a

Dünya özgürlük endeksi: medeni 
özgürlük ve siyasi haklar puanı 

ortalaması
1995-2015i

Tablo 6– Ulusal-seviye ölçütleri
a. Dünya Bankası d. WHO  g. IEA j. Freedom House
b. FAO  e. UNESCO  h. ITU 
c. UNDP  f. ILO  i. OECD 

Şekil 2-: 1995-2015 zaman aralığında her bir SKH alanında iyileşme görülen ölçütlerin yüzdesi(8)

Yapılan analiz ve değerlendirmeler, ekonomileri madenciliğe 
dayalı ülkelerde insan ve toplum yaşamının iyileştiğini 1995-
2015 zaman aralığında önemli sosyal iyileşmeler sağlandığını 
göstermiştir. Madenciliğin katkısı en fazla SKH 9, SKH 7 ve SKH 
3 alanında olmuştur. Bu alanlarda ölçütlerin %90’ından fazla-
sında iyileşme gerçekleşmiştir. Yönetişim (SKH 16) ve cinsiyet 
eşitliği (SKH 5), daha iyi iş imkânı ve ekonomik büyüme (SKH8) 
alanlarında ise gelişmelerin sınırlı olduğu görülmüştür. Buna 
rağmen, bu alanlarda ölçütlerin %53-70 ‘inde iyileşme olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca, mineral ve metal zengini ülkelerdeki sos-
yal gelişmenin ekonomileri hidrokarbona dayalı ve de diğer ül-
kelere göre daha fazla gelişim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tüm bu analiz ve araştırmalar gösteriyor ki, sürdürülebilir kal-
kınmayı sağlamada katalizör olacak birçok fırsat sunan maden-
cilik sektörü, ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli 
bir role sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu durum şartlı olup, 
etkin bir sosyal ve çevre korumanın sağlanmasının yanı sıra in-
san haklarına azami saygı ve iyi yönetişim mevcudiyetine bağ-
lıdır. Bir ülkede madencilikten elde edilen ekonomik katkının 
artarak sosyoekonomik kalkınmaya dönüştürülmesinin ülkenin 
iyi yönetişim kapasitesine bağlı olması, madencilik şirketlerinin 
faaliyet yürüttükleri ülkelerde iyi yönetişim kapasitesinin geliş-
tirilmesine de katkı sağlama fırsatları oluşturmasını gerektirir. 

Özetle belirtmek gerekirse, sürdürülebilir kalkınma bazılarının 
ele aldığı gibi çevre yönetimi/çevrenin korunması ile eş anlam-
lı değildir. Sürdürülebilir kalkınma çevrenin korunmasının yanı 
sıra sosyo-ekonomik, kalkınmanın sağlanmasını da gerektirir. 
Bu nedenle madencilik sadece yasaklanması gereken veya et-
kilerinin azaltılması ve de oluşturduğu tahribatın düzletilmesi/
iyileştirilmesi gereken bir faaliyet olarak değil aynı zamanda 
yaratacağı olumlu kalkınma fırsatlarının analiz edilmesi gere-
ken bir faaliyet olarak değerlendirilmelidir. Bu anlamda, ma-
den şirketleri, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve yerel halk 
gibi tüm ilgili taraflara görev düştüğü unutulmamalıdır.
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DEĞERLENDIRME

Rekabetçi ve Yenilikçi 
Madenciliğin Doğası

Umut Yaşa
Maden Mühendisi

yasaumut1923@gmail.com

Madenciliğin arama, işletmecilik 
ve izabe süreçlerini anlatan ilk ya-
zılı eser olan “De Re Metallica’da”  
kitabının yazarı olan bilim adamı 

Georgius Agricola (Georg Bauer) madenciliğin onurlu ve ka-
zançlı bir meslek olduğunu savunur. Agricola “bir madenci; 
felsefe, tıp, astronomi, aritmetik, mimari, çizim ve hukuk bilgi-
sine sahip olmalıdır” der. Bu sözü söylediği zaman 16. yüzyılın 
ortalarıdır. Bugün için bir madencinin hangi disiplinlerle iç içe 
ve hangi disiplinlere hâkim olması durumu da hayli önemli bir 
konudur.

Madencilik binlerce yıldır sürekli gelişti ve baş döndürücü 
gelişmelerle bu ilerleyişine devam ediyor. Binlerce yıl önce 
başta Anadolu toprakları olmak üzere dünyanın farklı yer-
lerinde farklı tekniklerde madencilik çalışmaları, temel ih-
tiyaçlar için yapıldı. Öyle ki insanoğlunun bu çalışmaları ve 
sonucunda çözümler üretmeleri nedeniyle, madenler çağla-
ra dahi adını verdi. Taş devirleri olsun, Bakır - Tunç ve Demir 
çağları olsun, insanlar hemen her zaman madencilik faaliyet-
lerinde bulundular. Medeniyetlerin gelişiminde, ülkelerin yö-
netiminde, krallık ve imparatorlukların büyümesinde her za-
man belirleyici oldu. Muhtemelen insanoğlu, ilk anlarından 
itibaren madencilik seviyelerine göre sorunlar yaşadılar ve 
çağa uygun çözümler buldular. Milattan önce III. yüzyılda ya-
şayan Arşimet’in, madenlerin yaşadığı yer altı sularının tahli-
yesi sorunu ile uğraştığı ve çözümler bulduğu anlatılır. Yine 
o tarihlerde açılan madencilik tünellerinin belli aralıklarla ha-
valandırılması için çok dar bacaların açılmasında, birilerinin 
bu konuda çözüm noktasında önderlik yaptığını göstermek-
tedir. Adalar denizinde bulunan Sisam adasında, milattan 
önce 550-530 yıllarında Eupalinos tarafından bir tünel inşa 
edilmiştir. İnsanların yaşadığı bölgeye su getirme amacıyla 
açılmış bu tünel 1036 metre uzunluktadır. İşin fiziksel zorlu-
ğu yanında daha da etkileyici olan iki uçtan başlayan tünel 
60 cm’lik bir hata payıyla birleştirilmiştir. Henüz Öklid’in Ele-
mentler kitabının yazımına iki yüzyıl var iken yapılan bu tünel 
o günün şartlarında ulaşılan yüksek mühendislik seviyesini 
göstermektedir. 

Almanya’nın Harz sıradağlarında X. yüzyıldan itibaren işletilen 
gümüş madenleri, gittikçe büyümüş ve derinleşmiştir. Bu da 
haliyle su atımı, havalandırma ve çalışanların çalışma alanına 
ulaşımı gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bilim ve 
felsefe tarihinde çok önemli yeri olan Leibniz, maden işletme-
lerinde çeşitli çalışmalar yapmak üzere (1680-1685) kral tara-
fından görevlendirilmiştir. Bir kısmında başarılı olduğu, bir kıs-
mında da maden yönetiminin yeterli desteği vermemesinden 
dolayı başarılı olamayan çalışmalara imza atmıştır. Bölgedeki 

madenler 20. yüzyıla kadar madenciliğe devam etmiş ve ma-
denciliğe birçok teknik, ekipman ve yöntem kazandırmıştır. 
Leibniz bunlarda ne kadar etkili olmuştur onu da bilim tarihi 
araştırmacılarına bırakalım.

Bronz çağ olsun, Lidyalıların parayı icat edip işlevsel kılması 
olsun, Osmanlı’nın Küre dağlarından ürettiği bakır ile döktü-
ğü toplar olsun, sanayi devriminin tetikleyicisi olarak kömür 
ve demirin önlenemez yükselişi olsun madenler bulunduğu 
dönemlere damga vurmuştur. Çeşitliliklerin artması, önem 
değişiklikleri olsa da madenler içinde bulunduğu çağlara her 
zaman değer katmış, elinde bulunduranlara onu kullananlara, 
zenginleştirenlere güç ve statü vermiştir. Bugün bazı mineral-
ler yavaş yavaş unutulsa da değer kaybetse de hiçbir zaman 
değerini kaybetmeyen veya gelişen dünya ile adını daha çok 
duyuran madenler olmaktadır.  

Ülkemiz; maden kaynaklarının çeşitliliği, henüz araştırılma-
yı bekleyen sahaları, derinlikleri ve hemen tüm pazarlara 
lojistik olarak üstünlükleri ile madencilik alanında etkin ül-
kelerden biri olabilir. Elbette bunun için en önemli kıstas 
XX. yüzyılda olağan üstü bir aşama kaydeden madencili-
ğin gerektirdiklerine önem vermek ve uygulamak olacak-
tır. Bunu sağlamanın yolu da doğru yönetim metotları ve 
çağdaş mühendislik tekniklerinin uygulanmasından ge-
çiyor. Günümüz dünyasında rekabetin olduğu birçok alt 
başlık var. Bunlar içinde ekonomi uzak ara birinci sırada 
yer alıyor. Dolayısıyla ekonomik cevher üretmek stratejik 
madenler hariç temel zorunluluktur.  Maden sektöründe-
ki uluslararası geçerliliği olan borsalar ile her türlü maden 
fiyatlarının güncel olarak tüm dünyada aynı fiyatlara alıcı 
bulması bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Bunu avan-
taja çevirmek kolay olabileceği gibi maalesef çoğu zaman 
da başarılamamaktadır.  

Geçtiğimiz yüzyılda dev madencilik şirketleri dünyanın birçok 
yerinde madenler kurdu, işletti ve halen işletiyor. Çok temel bir 
felsefe olan  “Global git, yerel düşün”  ile bunu başardılar. Dün-
ya’nın talepleri, metal fiyatları, çağın teknolojisi, sağlam finans 
yapıları ve benzeri gerçekler ile hareket edip, ülkenin-bölge-
nin tüm hassasiyetlerine önem verip, saygı gösterip, güven 
teşkil edilmesi noktasında yerel olarak tutum ve davranış 
gösterdiler. Bugün dünyanın dört bir yanında giderek artan iş 
hacimleri ile bunu geliştiriyorlar. Bugün ülke madenciliğimizin 
de buna benzer bir bakış açısıyla “küresel düşün, yerel hareket 
et”  mantığını harekete geçirerek kabuğunu kırması gereken 
zamanlardayız. Denizli’de, Kayseri’de, Samsun’da veya Van’da 
kendi işletme koşulları ile durumu değerlendirerek madencili-
ğin kâr ya da zarar etmesine ba kılamaz.
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Bırakın Türkiye’de benzer koşullara benzer maden bulmayı, 
dünya üzerinde dahi benzer koşullara sahip maden bulmak 
olası değildir. Her işletmenin coğrafik koşulları, cevherin 
boyutları-tenörü- yer altındaki konumu, zenginleştirme se-
çenekleri, çevresel etkileri, kalifiye personel istihdamı, ma-
dencilik operasyonel zorlukları gibi birçok durumu görece 
olarak daha iyi veya daha kötü olabilir. Günün sonunda üre-
tilen cevherin (tüvenan-konsantre-bulk-oksit-metal vb.) satış 
fiyatı ile bu cevherin üretim maliyeti arasında işletmenin sü-
rekliliğine katkı sağlayacak bir fark olması gerekir. Bu bazı dö-
nemlerde son derece güzel bir fark olabileceği gibi bazen de 
işletmeyi zorlayacak hatta kapatılmasına götürecek bir fark 
da olabilir. Bu noktada dünyayı yakın takip ederek kimlerin 
hangi birim fiyatlara üretim yaptığını görmek, anlamak ve iş-
letmelerimizde referans olarak kullanmamız gerekmektedir. 
Tüm dünyanın bir ons altını 1000 doların altında ürettiği bir 
pazarda, günün koşullarında 1100 dolara mal ederek, sorun 
değil hâlâ kâr ediyoruz diyerek önemsemeyen bir işletme, 
ufak bir piyasa dalgalanmasında dahi çok kırılgan olacaktır. 
Ne yapıp edip, dünya kaça mal ediyor onu öğrenmeli ve o 
değere odaklanmalıdır. Antimuan taleplerinin %69 Sb ve 
üzeri istendiği bir pazarda 60-65 aralığında antimuan üret-
mek benzer kırılganlığın yaşanmasına neden olacaktır. İster 
günde 10 ton üretim olsun, isterse günde 5000 ton olsun. 
İşletmeler farklı süreç sonucunda elde ettikleri ürünlerin bi-
rim maliyetlerini belirli aralıklar ile hesaplamalı ve gözden 
geçirmelidir. 

Maden operasyonları sonucu oluşan ton maliyeti, ton başı-
na harcanan enerji miktarı ve maliyetleri, zenginleştirme so-
nucunda oluşan enerji - kimyasal maliyetleri, maden içi veya 
maden dışı nakliyede ton-km maliyetleri vb. tüm göstergeler 
uygun aralıklarla izlenmelidir. Bu değerlerin dünyanın çeşitli 
madenlerindeki karşılıkları ile kıyasları yapılabileceği gibi ken-
di içinde de kıyaslar sürekli takip edilerek tasarruf yapılması 
gereken konular belirlenebilir. Operasyonel tüm aktivitelerin 
planlama-uygulama-kontrol ve ölçme safhaları hassasiyet ile 
ele alındığı takdirde başarı gelecektir. Örneğin patlatma, işlet-
melerde en çok yapılan ve en çok maliyet oluşturan başlıklar-
dan biridir. Patlatma yetersiz olursa delgi ve patlatma ile on-
lara bağlı harcamalar az olacaktır. Fakat yükleme-nakliye işleri 
verimsiz ve zahmetli olacağı gibi kırma-öğütme gibi işler daha 
yüksek maliyetli ve zaman alıcı olacaktır. Bunu bertaraf etmek 
için patlatmayı arttırınca delgi ve patlatma zamanları-harca-
maları artacaktır. Yer altı madeni ise zemin gereğinden fazla 
örselenecek, havalandırma olumsuz etkilenecektir. Açık işlet-
me de ise taş fırlaması nedeniyle kazalar yaşanabilecek, cevher 
kirlenmesi fazla olacaktır. Bu ve benzeri detaylar ele alınarak, 
mühendisliğin sunduğu optimum çözümler uygulanmalıdır. 
Aksi takdirde işler kişilerin inisiyatifine ve tecrübesine terk 
edilmiş olacaktır. Bu durum istikrarı ve standart işleri engelle-
yecektir.

Son iki yüzyılda bakır fiyatları hemen hemen üçte bir oranın-
da düşmüştür. Dönemsel olarak arttığı zamanlar olsa dahi 

enflasyondan arındırılmış haliyle bakır fiyatları sürekli düşme 
eğilimindedir. Üstelik de tüketimi yüzlerce kat artmış olmasına 
rağmen bu olmuştur. Bunun en temel sebeplerinden birisi iş-
letilebilir bakır madeni için tenör değerin giderek çok düşmesi 
ve inanılmaz büyük madencilik faaliyetleri ile çok daha düşük 
maliyetli cevher üretiminin olmasıdır. Ayrıca buna ilave olarak 
zenginleştirme teknolojilerindeki başarı arz talep dengesini 
sağlayabildiği gibi fiyatları da aşağılara çekmiştir. Bu da gös-
teriyor ki yenilikçi yaklaşımlar da madenciliğin ilerlemesinde 
mühim bir katkı yapmıştır. 

Bugün yenilikçi çalışmalar hakkında bazı çalışmaları duydu-
ğumuzda gerçekten etkilendiğimiz gibi bazen de çok ge-
reksiz ya da saçma olduğunu düşünebiliyoruz. Fakat unutul-
maması gereken somut bir gerçek var ki bugün madencilik 
veya başka alanda kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran 
faaliyetleri daha ekonomik biçimde yapmamızı sağlayan her 
şey, ama yakın ama uzak geçmişte fikir olarak doğmuş, ta-
sarlanmış ve günümüze gelmiştir. Yer altında kamyon kepçe 
kullanmak, açılan yer altı boşluğunu kuru bir beton karışımı-
nı son anda su ile birleştirerek zemine püskürterek yapmayı 
denemek, cevheri 50-100 mikron seviyelerine öğütüp sonra 
bir köpüğün üzerine alarak zenginleştirmek gibi bugün ka-
nıksadığımız birçok teknik henüz fikir aşamasında iken muh-
temelen çok büyük direnç ile karşılaşmıştır. Bu nedenle ayırt 
etmeksizin her türlü yeniliğe açık olmak, genel çözümler üret-
meyip lokal kolaylıklar getirse de her birini detaylıca değer-
lendirmek gerekir.

Günümüzde madenler, dünya ölçeğinde ülkemizden bir-
kaç kat önde olmakla birlikte hacimsel olarak büyüyor, de-
rinleşiyor ve işletilebilir tenör değerleri olarak çok düşüyor. 
Bunları yapmayı sağlayan sofistik tasarımlar, yazılımlar ve 
ekipmanlar çoğalıyor. Ülkemizde yapılan madencilik ha-
len ağırlıklı açık ocak madenciliği olmakla beraber, yer altı 
işletmeleri de sığ derinlik sayılabilecek kotlarda yapılmak-
tadır. Zonguldak taraflarında derin diyebileceğimiz kö-
mür işletmeleri var, bunlara Soma bölgesindeki işletmeler 
gelecekte eklenecek gibi duruyor. Kuyu ile inilen derin 
metal madenlerimiz de bir elin parmaklarını geçmez. Ma-
dencilik geliştikçe ve rezervlerde buna izin verdikçe işlet-
melerimiz daha derinlere doğru büyüyecektir. Bu noktada 
iki önemli sorun karşımızda duruyor. Derinleştikçe dünya 
fiyatları ile yarışacak maden üretebilecek miyiz? İkinci ola-
rak da bu kuyuları açacak personel ve donanım sahibi ola-
bilecek miyiz? Maalesef kuyu açma konusu ile ilgili yeterli 
seviyede değiliz. Madencilik konusunda son 30 senede 
çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen, kuyu 
açma konusu çok eksik kaldığımız bir alan oldu. Bir kuyu-
nun planlanması, açılması, kuyu içinin-yerüstü yapısının 
teçhiz edilmesi ve işletilmesi konuları başlı başına uzman-
lık gerektiren hayati konulardır. Tam da rekabet edebilme 
konusunda kuyuların zaman, havalandırma, üretim artışı, 
konfor gibi birçok avantajından faydalanılması işletme ya-
rarına olacaktır.
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Yakın geçmişte açık iletmelerde 50 ton yük taşıyan kamyonlar 
büyük kolaylık ve ekonomiklik kazandırıyorken bugün tek ba-
şına 360 ton yük taşıyan kamyonlar madenlerde çalışıyor. Bu 
gelişim madencilik paradigmalarını da dönüştürüyor. Pana-
ma kanalının yapımı çeşitli nedenlerden dolayı 30 yıla yakın 
sürdü. Hastalıklar da dâhil olmak üzere 1880’li yıllarda baş-
layan çalışmalar 26.000 hayata mal oldu. Kanalın yapımında 
300 milyon ton malzemenin taşınması gerekti. Günümüzde 
bir senede yaklaşık 360 milyon ton malzemenin hareketini 
içeren madenler işletilmektedir. Bu faaliyet tek bir can kaybı 
olmadan gerçekleştiriliyor. Madencilik performansı yanında 
güvenlik performansı da etkileyici olmakla birlikte iyileştir-
melere halen kaynak, zaman ve iş gücü de ayrılmaya devam 
ediyor. 

Ne yazık ki madenlerde güvenlik alanında çok ciddi geliş-
meler yaşanmış olsa da halen madencilik geçmişin kötü 
iş güvenliği sicilini silemedi. Yaralanmalı kazalar ile kabul 
edilemez olan ölümlü kazalar yüksek derecede olmaya de-
vam ediyor. İşletmelerin iş güvenliğini standartlarını yük-
seltme çabasının hız kesmeden arttırılması zorunluluğu 
dünya için geçerli olduğu kadar ülkemiz için de çok açık 
ortadadır. Meselenin şöyle bir gerçekliği de yadsınamaz. 
Tüm işletmeler ekonomik gerekçelerle ve kâr etmek üzere 
kurulmaktadır. Her işletme bir üretim hedefi ile çalışmala-
rını yaptığı gibi, müşterileri de çoğunlukla tedarik zorluğu 
yaşamamak için en uygun bağlantıyı yaptığından emin ol-
mak ister. İşletmede yaşanacak bir su baskını ya da üreti-
mi olumsuz etkileyecek göçük veya başka bir istenmeyen 
durum kendi işleyişini zaten oldukça olumsuz etkileyece-
ği gibi, müşterilerinin de farklı alternatiflere yönelmesine 
sebep olacaktır. Tüm bu talihsiz olaylar işletme planlarını, 
bütçelerini nakit akışlarını telafisi çok zor belki de imkânsız 
şekilde etkileyecektir. İşletmenin varlık sebebine kastede-
cek böylesi hadiselerin yaşanması zaten olağanüstü zor 
rekabet koşullarının olduğu bir dünyada hiç istenmeyecek 
bir şeydir. Güvenli madenciliğin anahtarı, hemen her konu-
da olduğu gibi doğru mühendislik yaklaşımları ve doğru 
yönetim metotları olacaktır.  

Benzer şekilde çevre ile uyumlu çalışma konusunda, çağın 
gerekliliklerini yapmak madenciler için artık kaçınılmazdır. 
Aslında fabrikalar, kimyasal ve gıda işleme tesisleri, sant-
raller gibi yapılar madenlerden daha fazla kirlilik üretirler. 
Madenler, mükemmel izole edilmiş alanlarda yapılsa da 
çevreyi yok eden bir canavar gibi tasvir edilirler. Madenci-
lik kesinlikle çevre ile uyum içinde gelişmeli ve çalışmalı ki 
sosyal yapıyı ikna edebilsin ve sosyal onayı alabilsin. Ma-
den şirketlerinin sıfır iş kazası gibi, sıfır emisyona ulaşma 
hedefi de olmalıdır. Örneğin, saha içinde cevher naklinde 
dizel ekipmanlardan konveyör sistemlerine geçiş, olağan 
üstü bir yakıt tasarrufu yanında çok önemli miktarda eg-
zoz gazı salınımını da azaltacaktır. Konveyör (havai hatlar 
vb.) çalışmasına bağlı olarak rejeneratif çözümlerin etki-
si ile elektrik enerjisi tüketiminde de azalmalar olacaktır. 

Karbon ayak izini azaltacak her türlü çalışma madencinin 
ajandasında bulunmalıdır. 

Günümüzde operasyonlar pirometalurjiden hidrometalurji-
ye doğru ilerliyor. Bu da kendi içinde yeni sorunlar barındır-
makla birlikte önemli bir iyileşme sayılır. Bu noktada yığın liçi 
ve özellikle yerinde liç konularının gelişmesi ile birlikte ma-
dencilik faaliyetleri ve buna bağlı üretim maliyetleri rekabeti 
zorlayıcı yönde değişebilecektir. Çözelti madenciliği şu an 
sekiz madene uygulanıyor. Bu sayının artması ile madencilik 
farklı şekil alacaktır. Geleneksel madencilik bu yöntemle baş 
edilebilir mi? 

Tabi çözelti madenciliği ya da yerinde liç yöntemlerinin ge-
lişimi ve çevresel kaygıları gidermesi gibi konuların aşılması 
için daha çok zaman görünüyor. Bunlardan önce geleneksel 
madencilik yöntemlerimizi derinden etkileyecek otomasyon 
ve uzaktan çalıştırma konularındaki çalışmalar hızla devam 
ediyor. Yapay zekâ konusundaki gelişmeler otonom maden 
ekipmanlarının da madencilik alanında hizmete girmesi-
ni sağlayacaktır. Kısmen otomasyon çalışmalarının maden 
operasyonlarında yer aldığına tanıklık ediyoruz.  Yakın ge-
lecekte yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir maden, şehirdeki 
konforlu bir kontrol merkezinden yönetilebilir hale gelecek. 
Tüm süreçlerin uzaktan kumanda edildiği ve makinaların 
kendi kendini yönettiği bir maden fikri çok uzak bir ihtimal 
olarak görünmüyor. Delik delen, deldiği bu delikten çıkan 
kırıntıyı gözlemleyen bu verileri işleyip veritabanına aktaran 
ekipmanlar ile klasik yöntemlerimizle rekabet etmek kolay 
olmayacaktır. Tam otomatik bir maden olması sonucunda 
aydınlatma, havalandırma gibi konular olabilecek en asgari 
düzeyde olacaktır. Bunlar da çok ciddi elektrik tüketimi ta-
sarrufu anlamına gelecektir. Yine tamamen otonom ekip-
manların çalışması ile tünel boyutları da olabilecek en asgari 
seviyelerde olacaktır. Çok dar cevherlerin işletilebilmeleri de 
gerçekleşecektir. Ekipmanlar arızalandıklarında ya da bakım 
zamanı geldiklerinde çalışma yapmayacak, sistemlerinde 
tanımlanmış tehlike durumlarına göre o bölgeden uzaklaşa-
caklardır. Verimliliğin madencilikte hemen her adımda aran-
dığı noktada olabilecek en verimli çalışmalar gerçekleştirile-
cek. Elbette bunlar yarın olmayacak fakat çok yakın zamanda 
madencilikte yerlerini alacak gibi görünüyor.

Mevcut çalışan maden işletmelerimizi rekabet eden yapılar 
olarak devam ettirmemiz, içlerinden bazılarını imkânlar öl-
çüsünde modern madenlere dönüştürmemiz imkânsız de-
ğil. Yeni açılan ve açılacak olan madenlerimizi de dünya ile 
yarışan ondan önce de kendisi ile sürekli yarışan madenler 
olarak tasarlamak ve geliştirmek bizlerin en önemli göre-
vi olacaktır. Bunun için yeni bir Pisagor’a, Newton’a, Fey-
nman’a ihtiyaç yok. Bilim, mühendislik, akılcı yöntemler, 
doğru organizasyonlar ile bu gelişimi ve atılımı yapmamıza 
engel hiçbir şey yoktur. Kaliteli, yetişmiş, vizyon sahibi ve 
fırsat verilmiş genç mühendislerimiz sorunların üstesinden 
gelerek madenlerimize değer katacaktır.
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TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Dev Bir Ekibin Domino Taşı
Dünyayı şekillendiren, tüm süreçleri 
inceleyen jeoloji bilimi ve mühendis-
liği eğitimimi tamamladıktan sonra 
bir jeoloji mühendisi olarak uzun yıl-

lardır maden sektöründe görev yapmaktayım. Küçük bir arama 
şirketinden günümüze dek büyük bir hızla büyüyen, dünyanın 
ileri gelen şirketlerden biri olan SSR Mining ile (birleşme öncesi 
ve bütününde), büyük başarılara imza atan bir ekiple birlikte 
çalışmaktan sonsuz mutluluk duymaktayım. 

Jeoloji mühendisliğini, bilgisayar mühendisliği alt yapısı ile bir-
leştirme fırsatını yakalayarak uzun yıllar GIS’de tecrübe edin-
dim. Yaratıcılık, azim ve bol çalışma ile GIS’i daha geniş yelpa-
zede geliştirme fırsatı yakaladım. Daha sonra deneyimimi, veri 
bilimi ve kalite kontrol ile birleştirerek daha da geniş bir kont-
rol mekanizmasının sağlanmasında aracı rol üstlendim. 

Banu Çolak 
Kıdemli Data İşlem Mühendisi

SSR Mining Inc.

"Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir 
parantezdir.” Thomas Browne

‘’İyi oyuncular bulmak kolaydır. 
Takım olarak oynamalarını sağlamak 

başka bir hikaye.’’ Casey Stengel

Üniversite yıllarında teknoloji ve bilime tutku ile bağlanmış, 
geleceği hayal etmiş, gerekli tüm donanımlara açık bir hale 
gelmiş bir mühendis olarak, başarı için en önemli etkenin ge-
lişmenizi destekleyecek bir ekibin parçası olmak ve bunun için 
çok çalışmak olduğunu söyleyebilirim.

Günümüz dünyasında bilimin, mühendisliğin giderek 
daha kıymetli bir hale geldiği, motivasyonun ve öz di-
siplinin olmazsa olmaz olduğu, takım çalışmasının ne 
denli başarıda önemli bir rol üstlendiği yadsınamaz bir 
gerçektir.

Ekibimiz saygın ve uzun yılların deneyimine sahip mühendis-
lerimizden oluşmaktadır. Aynı zamanda firmamız bir okul yak-
laşımıyla deneyimli mühendislerimizin, yeni gelen arkadaşla-
rımıza bilgilerini aktarmalarına, yeni tecrübeler kazanmalarına 
öncelik vermektedir.

Kadın ve erkek mühendislerin birlikte verimli çalışmasında be-
lirleyici olan karşılıklı iletişim, yapılan işe adanmışlık ve işlerine 
duydukları özveridir. Özveri diyorum çünkü; jeoloji dalının bir 
getirisi olarak, arazide çalışan mühendislerimiz, uzak mesafe-
lerde, beden güçleri ile bilimin gelişiminde önemli rol oyna-
maktadırlar.

Genel Arama Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, Direktör 
Mesut Soylu, Türkiye Arama Müdürü Devrimer Yavuz, Kay-

nak Geliştirme Müdürü Osman Ulu-
dağ yönetiminde olan büyük bir 
ekip ile birlikte 2016 yılından beri, 
yeni projeleri keşfetme ve geliştir-
me çalışmaları içinde, tüm verilerin 
yönetimini sağlamaktayım. Veri-
lerimizin korunması, yönetilmesi, 
kontrol edilmesi ve kalite kontrol 
kısmı görevlerimizin en önemli 
parçalarıdır. Danışmanız Erdem 
Yetkin ve Kalite kontrol Sorumlusu 
Nihat Can Demir ile tüm labora-
tuvar aşamalarının denetimini ve 
analizlerin tüm kalite kontrollerini 
sağlamaktayız.

Genel arama çalışmaları; Kaynak Ge-
liştirme Ekibi Volkan Aşgın, Seyfettin 
Genç, Murat Öztimur, Yalçın Arslan, 
Ufuk Demirel, Mete Beltan; Arama 
Ekibimiz Atilla Ömerbeyoğlu, Osman 
Tepe, Selçuk Gökler, Bader Bilgin 
eşliğinde devam etmektedir. Teknik 
ekibimize ve mavi yaka çalışanlarımız 
tam bir disiplin altında, büyük bir öz-
veri ile firmamızın en önemli parçası 
olarak görev yapmaktadırlar.

Banu ÇolakBanu Çolak
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Çalışma bu dönemimizde belli başlı projelerin başarısı dünya 
genelinde ses getirmiştir. Bunlardan bazıları;

Çakmaktepe Projesi; 31 Aralık 2019 itibariyle ortalama 2,13 
gr/ton veya 91.000 ons altın içeren 1,3 milyon ton muhtemel 
maden rezervi.

Ardich Projesi; 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile Ortalama 1,60 
gr/ton veya 817.000 ons altın içeren 15,9 milyon ton belirtil-
miş maden kaynaklarından oluşmaktadır. Ortalama 2,09 g/
ton veya 594.000 ons altın içeren 8,8 milyon ton çıkarılan ma-
den kaynakları olarak projelerimizde yerini almaktadır. 

Türkiye jeolojisi ve çeşitliği, her zaman yeni keşiflerin yolunu 
açmıştır ve açmaya da devam edecektir. Milyonlarca yıllık sü-
reç içinde karmaşık tektonik etkilerle şekillenen Türkiye jeoloji-
si, barındırdığı özgün çeşitlilik aracılığıyla farklı gezegenlerdeki 
keşiflere bile örnek oluşturabilir.

Çağın değişimi ile bu yola çıkarken temel alınabilecek en 
sağlıklı yaklaşım ‘Simple is the Best’ kuralıdır. Anlaşılabilir ve 
sürdürebilir bir iş tanımına dayanarak elde edilecek deneyimli 
yeni nesil mühendislerimizi çok başarılı yerlere getirebilecek-
tir. Odaklanmanın gücü ile keşifler dünyasında büyük başarı-
lara imza atmak için güncel bilim ve teknolojiyi içselleştirmek 
bizler için önceliklidir.

Dijital teknolojinin daha çok hakimiyet kazandığı bu günler-
de, veri bilimi, veri analizi ve veri saklama konularının önemi 

çok artmaktadır. Firmamız için 
de, 2010 ylı Çöpler Altın dö-
kümü öncesi ile başlayan ve 
günümüze kadar işlevselliğini 
her geçen gün hassasiyetle 
arttıran ‘’Veri Prosesi’’, Arama 
ve Kaynak Geliştirme bölümle-
rinin yapıtaşı haline gelmiştir. 

Analizlerin doğruluğu ve gü-
venilirliğini sağlayan çeşitli veri 
programları, kodlama, SQL dili 
ile yapılan işlerimiz kalite kontrol 
süreçlerini belirlemekte, önem-
li ölçüde kaynak arttırmada ve 
yeni keşifler yapmakta büyük 
katkı ve başarı sağlamaktadır.

Analizlerin doğruluğundaki ana 
esas olan verinin kaynakları, ne 
olduğu ve neden önem teşkil 
ettiğidir.

Veri, Enformasyon, Bilgi ve Bilgelik
‘Veri’ (Data) sözcüğü Latince’de “gerçek, reel” anlamı-
na gelen “datum” sözcüğünden türemiştir. Kavramsal 
açıdan bakarsak veri, kayıt altına alınmış her türlü olay, 
durum, fikirdir. Bu anlamıyla değerlendirildiğinde çev-
remizdeki her nesne, her olgu birer veri olarak algıla-
nabilir.

“Yetenek oyunları kazanır ancak takım 
çalışması ve zeka şampiyonluklar kazanır.” 

Michael Jordan

Veri, oldukça esnek bir yapıdadır. Temel olarak varlığı bilinen, 
işlenmemiş, ham haldeki kayıtlar olarak adlandırılır. İşlenerek 
farklı bir boyut kazanan bir veri, daha sonra bu haliyle kulla-
nılmak üzere kayıt altına alındığında, farklı bir amaç için veri 
halini de koruyacaktır. Bu konuyu daha iyi açıklayabilmek için 
enformasyon kavramını incelemek gerekmektedir. Bilgi ve-
rilerin anlamlandırılmış, işlenmiş halidir. Bu bakış açısıyla en-
formasyon; potansiyel olarak içinde bilgiyi barından bir veri 
halindedir.

Yetenek, deneyim gibi kişisel niteliklere ‘bilgelik’ kav-
ramının alt kümeleri olarak bakabiliriz. Ekimizin içinde, 
bilgeliğe ulaşmak için kendilerini geliştirmekten hiç 
vazgeçmeyen, günceli yakalamak için çaba gösteren 
mühendislerimiz yer almaktadır. Her ekip üyemiz yete-
nek, bilgi ve tecrübeleri ile firmamızı geleceğe taşıyan 
bütünün, önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Tüm 
mühendislerimiz, geleceğe daha umutla bakan, bilime 
yakın gençler için her zaman örnek oluşturmaya devam 
edecektir.

‘’Takımın gücü her bir üyedir. Her üyenin 
gücü ekiptir.’’ Phil Jackson
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

www.mmkahraman.com

İletişim ve Şeffaflık

İnsanların güvenlik ve refah ara-
yışı asırlardır süregelen bir çaba. 
İlk çağlardan bu yana insanlar çok 

farklı alanlarda büyük ve güçlü medeniyetler kurdular. Geç-
mişte bir insanın bütün ömrü boyunca kat edemeyeceği 
mesafe; bugün için birkaç saat/günde bile mümkün. Orta-
lama yaşam süreleri son birkaç yüzyıldır hiç bu kadar yüksek 
olmamıştı. Örneğin dünya nüfusunun 400 milyondan 800 
milyona çıkması yaklaşık 600 sene sürerken; 20. Yüzyılda 
dünya nüfusu 2,5 milyardan 5 milyara sadece 37 senede 
ulaşmıştır. Kişi başına tüketim seviyemizle dünya tarihinde 
zirveleri zorlayan bir dönemde yaşıyoruz. İşin kötü tarafı 
refah ve imkanlar artıyor ancak çok ciddi bir verimsizlik ise 
madalyonun diğer tarafı. Hızlı yaşam-hızlı tüketim dön-
güsü muhtemelen insanlık tarihinin en büyük atıklarını ve 
verimsizliklerini de ortaya çıkarıyor. Dünya tarihinde hatırı 
sayılır çiftçi nüfusuna sahip birçok Asya ülkesi de bu sürecin 
bir parçası haline gelmiş durumda. Dünya nüfusunun ağır 
kısmını barındıran bu bölgenin de tüketim konusunda öne 
çıkması, dünya dengeleri açısından önemli bir değişim anla-
mına gelmiş oldu. Bugün dünya metal tüketimi 90’lı yılların 
iki katından daha fazla ancak nüfus miktarı ise aynı dönem-
de ancak %60 kadar büyüdü. Kabaca bu basit veriden bile 
kişi başına metal tüketiminin son dönemde önemli oranda 
arttığını söylemek mümkün.   

Tüketimdeki bu artışın dünya ekonomisinden daha fazla pay 
alan gelişmekte olan ülkeler kaynaklı olduğunu söylemek 
mümkün. Ancak elbette ki gelişmiş ülkelerin bu tüketim pas-
tasında halen en büyük paylara sahip olduklarını söylemek 

mümkün. Özellikle metal ve madenlerde artan talebi son 20 
yılda yine Çin, Şili, Güney Afrika, Avustralya, Peru, Rusya gibi 
gelişmekte olan ülkelerin karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak il-
ginç noktalardan biri bu süreçte sektörel olarak birçok metal, 
enerji hammaddesi ve diğer endüstriyel ham madde üretimi 
konusunda gelişmiş ülkeler paylarını genel olarak azaltırken; 
bu görevi arkasından gelen gruba devrediyor olması. Bu aslın-
da bir bakıma dünya ticaret hacimleri ve geleceğin teknoloji-
leriyle de bağlantılı bir konu. Aslına bakılırsa geleneksel olarak 
dünya ticaretinde önemli sayılabilecek kalemlerin birçoğunun 
orta vadede geleceği belirsiz. Bu sebeple yeni sektörler, yeni 
yöntemler ve teknolojiler yakın gelecekte daha belirleyici ola-
cak gibi.

Maden sektörü bu değişim ve dönüşüme rağmen varlığı-
nı sürdürecek sektörlerden biri. Bazı ham maddelerin eskisi 
kadar yoğun talep görmemesi elbette ki mümkün. Ancak en 
kötü ihtimalle bu tarz dönüşümler diğer metal ve ham mad-
delere duyulan ihtiyaç konusunda katkıda bulunacaklar. Ya-
kın gelecekte arz-talep dengesi dışındaki kritik noktalardan 
birisi de sektörlerin ve ürünlerin toplumsal algısı olacak. Bu-
gün için gıda ürünlerinde talep konusunda kısmi bir bilinç-
lenme ve talep değişimleri söz konusu. Benzer şekilde metal 
ve mineraller çoğu zaman insanların yaşam yerlerine uzak 
yerlerde üretilmekteler. Bu sebeple insanlar yaygın bir şekil-
de sektörün çıktılarını kullanıyor olsalar da aslında sektörün 
işleyişi ve üretim dinamikleriyle ilgili bir bilgiye sahip değiller. 
Bunun sonucunda yanlış bilgilendirmeler, medya kampan-
yaları ve sektördeki çürük yumurtalar sebebiyle madencilik 
faaliyetlerine karşı genel olarak toplumda olumsuz bir ba-
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kış açısı hâkim. Farklı ülkelerde sektörün paydaşlarının buna 
karşı geliştirdikleri çeşitli çözüm yöntemleri olsa da bunların 
birçoğunun çok da başarılı olmadığı aşikar. Çünkü haber ve 
değerlendirmeler genellikle istisnalar ve hatta olumsuz is-
tisnalar üzerinden yapılmakta. Mesela Brezilya’da yaşanan 
maden baraj kazaları, Türkiye’de yaşanan Soma gibi facialar 
kamuoyunun aklında kalan somut örnekler. Diğer birçok sek-
törde benzer kazalar olsa da madencilik sektörü hem İSG hem 
çevre konularında hassas olması sebebiyle maalesef olumsuz 
ayrışan bir sektör.

Bu sebeple aslında maden sektörünün herhangi başka bir 
sektöre göre çok daha programlı, çevreci, şeffaf, insana değer 
veren ve belki de en önemlisi iyi bir iletişime sahip bir yapı-
da olması gerekiyor. Ülkelerin eğitim sistemleri çoğu zaman 
öğrencilere madencilik konusunda yeterli bilgi ve kaynak 
sağlamamakta. İlerleyen yaşlarda ise genellikle bilgiler sosyal 
medya veya ulusal medya kanallarından edinilen yüzeysel ve 
birçok defa doğru olmayan haberlerden edinilmekte. Burada 
belki atlanmaması gereken bir nokta da işini tam ya da doğru 
yapmayan kurumların veya işletmelerin var olduğunu bilmek 
ve bu tür kurumların aslında çok kötü bir örnek oluşturduğu-
nun altını çizmek gerekiyor. Bu tür örnekler maalesef doğaya, 
insana ve sektörde işini doğru yapan kurumlara önemli zarar-
lar veriyorlar. Sektör paydaşlarının aslında kendi aralarındaki 
bir girişim ile bu tür işletme ve kurumları sorumluluk almaya 
zorlaması ve bu konuda sıkıntıların kaynağına yönelik eğer bir 
bilgi veya teknoloji konusunda eksiklik varsa destek olunması 
gerekiyor. Aynı ürünü üreten farklı kurumların rekabet halinde 
olduğu elbette ki bir gerçek ancak bu rekabetin ötesinde in-
san-doğa-ekonomi-sektörün sürekliliği için işbirlikleri gerçek-
ten oldukça kritik öneme sahip.

Takip edebildiğim kadarıyla ülkemizde de benzer sıkıntılar 
var. Özellikle maden sektörünün halkın ciddi bir kısmında 
olumsuz bir algısı söz konu-
su. Bu bazı projeler lokal tep-
kilerle diğer bazı projelerde 
ise ulusal ölçekte tepkilerle 
sonuçlanabiliyor. Ancak fir-
maların bu durumlara karşı 
reaksiyonları ve çözüm uygu-
lamaları çok benzer. Bugün 
artık küresel bir köyde yaşa-
dığımızı göz önüne alırsak, 
sadece madencilik faaliyetle-
rine yakın bölgelerdeki köyle-
ri ikna etmek yeterli olmaya-
biliyor. Ülkenin herhangi bir 
yerinden (iyi niyetle bile olsa) 
bazı insanlar bu faaliyetleri 
engellemek için seferber ola-
biliyorlar. Bu durum elbette 
ki maden firmalarının işlerini 
oldukça zorlaştırmakta. An-

cak bu noktada insanların duyarlılıkları konusunda empati 
yapılması ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi kritik öneme sahip. 
Süreç içerisinde yapılacak faaliyetlerin öncesini ve sonrasını; 
fayda-zarar analizini ve diğer kaygılara yönelik cevapları ka-
muoyuna şeffaf ve doğru anlatabilmek hiç olmadığı kadar 
önemli. 

Batı Avustralya’da Pilbara, Peru’da Arequipa, Kanada’da Ku-
zey Ontario, Şili’de Antofagasta, Güney Afrika’da Mpulma-
langa, Moğolistan’da Güney Gobi, ABD’de Elko gibi yerleşim 
yerlerine oldukça uzak bölgelerde maden faaliyetlerine baş-
lamak veya sürdürmek nispeten daha kolay sayılsa da birçok 
kez o kadar da şanslı olmayabilirsiniz. Bilginin çok hızlı şekil-
de iletildiği bir dönemde yaşıyoruz. Dolaşımda olan bilgiler 
her zaman için doğrular olmayabiliyor. Bu sebeple şeffaflık, 
kurumsal iletişim politikası, hızlı ve yeterli iletişim kanalla-
rına sahip olmak kritik öneme sahip. Geçmişte birçok firma 
kamuoyu/halkla ilişkiler konusunda başarısızlığı sebebiyle 
yok oldu. Maden sektörü de bu noktada oldukça hassas sek-
törlerden biri. Maden firmaları ve temsilcileri bulundukları 
pozisyon sebebiyle sadece kendi faaliyetlerini değil, koca bir 
sektörü kamuoyunda temsil etmekteler. Bu kurumların ve 
temsilcilerinin yaptıkları olumlu işler genellikle normal kar-
şılansa da en ufak olumsuz örnek sosyal medyada çok kısa 
bir sürede trend olunmasına sebep olabilir. Bu olumsuz ya-
ratılan algıyı dünyanın en iyi PR şirketleri veya reklamcılarıyla 
çalışmak bile toparlayamayabilir. Bu noktada sektörün pay-
daşlarına düşen; faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun 
ve tabiata-insana en olumlu şekilde planlamak, gerçekleştir-
mek ve bunu doğru bir şekilde kamuoyuna aktarmak. Pay-
daşların kaygılarını ciddiye almak ve buna yönelik kaygıların 
giderilmesini sağlamak bir diğer önemli nokta. Bugün için 
kamuoyuna ve diğer firmalara örnek olarak gösterilebilecek 
iyi madencilik faaliyetlerine çok fazla ihtiyaç duyulduğunu 
düşünüyorum. 
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Son günlerde maden ruhsatlarına 
mülkiyet izni kapsamında orman 
izni alınmasında büyük sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Konuyu irdelemek açısından maden ve orman 
mevzuatını incelemek gerekmektedir.

A-Maden Mevzuatı Yönünden
3213 sayılı Maden Yasası’nın 5995 sayılı Yasa ile değişik 
7’nci maddesi 4. fıkrasında; “Devlet ormanları içinde yapı-
lacak maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler 
için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici 
tesislere 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hü-
kümlerine göre izin verilir.” Bu kural uyarınca orman alanları 
içinde kalan maden sahalarında madencilik faaliyeti yapıla-
bilmesi için zorunlu olarak Orman Yasası’na göre izin almak 
gerekecektir.

7’nci maddenin 5995 sayılı Yasa ile değişik 7. fıkrasında; “Ma-
dencilik faaliyeti yapılan alanların, izne tabi alan olmaları ha-
linde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekli izinlerin 
alınması zorunludur. Ancak, Genel Müdürlükçe işletme ruh-
satı verildikten sonra, işletme ruhsat alanının diğer kanunlara 
göre izne tabi alan haline gelmesi durumunda ilgili kanunların 
öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle kaza-
nılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülür. Diğer kanunlara 
göre izne tabi alanlar, Genel Müdürlüğün görüşü alınarak be-
lirlenir.” denilerek kazanılmış hakların korunacağı belirlenmiş 
ise de böyle bir durum söz konusu değildir. Maden sahasında 
üretim faaliyetleri devam ederken faaliyette bulunan alanın 
ormanlık alan olarak tescil edilmesi halinde, ilgili Yasa olan 
6831 sayılı Orman Yasası devreye girecek ve ilgili Yasa Orman 
Yasası olduğu için bu Yasa’nın kuralları somut olaya uygula-
nacaktır. Bu tür bir uygulamada hiçbir zaman Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmamıştır. Aynı du-
rum mera alanlarında da geçerlidir. 

MADEN HUKUKU

Maden Ruhsatlarında Orman İzinleri

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

7’nci maddenin 7164 sayılı Yasa ile değişik 20. fıkrasında; 
“Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici 
tesisler için verilmiş izinler, temditler dahil ruhsat hukuku de-
vam ettiği sürece geçerlidir. Ruhsatın temdit edilmesi halin-
de madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici 
tesisler için verilmiş bütün izinler temdit süresi sonuna kadar 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır.” kuralda ge-
çen hiçbir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır uygula-
ması havada kalmaktadır ve uygulanmamaktadır. Bir ruhsat 
sahası Taşocakları Nizamnamesi kurallarına göre 1970’li yılla-
rın başında İl Özel İdaresi’nce verilmiş, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Maden Yasası kapsamına alınmıştır. Bilindiği üzere Taşo-
cakları Nizamnamesine göre önce izinler alınır, daha sonra 
ruhsat verilirdi. Maden Yasası’nda ise bunun tersidir önce 
ruhsat verilir sonra izinler alınır. Söz konusu ruhsat sahası 
içerisinde iki orman izni bulunmaktadır. Ruhsatın temdidi ile 
bu iki iznin ruhsat süresi dikkate alınarak uzatılması istenmiş, 
orman idaresi bir yıllık izin vermiştir. Kısa süreli izin vermenin 
hem maden hem de orman mevzuatına aykırı olduğu ge-
rekçesiyle açılan davalarda, aynı ilde olan mahkemelerin biri 
davalı idare işlemini iptal etmiş, davalı idarenin istinaf istemi 
de reddedilmiştir. Diğer mahkeme keşif ve bilirkişi inceleme-
sine gitmiş, keşif sırasında yeni bir izin istenmediği kısa süreli 
iznin ruhsat süresi dikkate alınarak uzatılması istenmiş ise de 
bilirkişiler ön yargılı tavırla orman izni verilmemesi yönünde 
rapor vermişler, kesilecek tek ağacın olmadığı alanda bilirkişi 
raporu dikkate alınarak davanın reddine hükmedilmiş, istinaf 
istemimiz de reddedilmiştir. Açıklamamız dikkate alındığın-
da, Maden Yasası’nda kural altına alınan, bütün izinlerin tem-
dit süresi sonuna kadar hiçbir işleme gerek kalmaksızın uza-
tılmış sayılacağı, mahkemelerce de dikkate alınmamaktadır.

7’nci maddenin 7164 sayılı Yasa ile değişik 21. fıkrasında; “Çev-
resel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya onüçüncü fıkraya (13.  
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fıkra; Kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış yerlere ve 
bu tür tesislere 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyet-
leri Bakanlığın, binalara 60 metre, özel mülkiyete konu araziye 
20 metre mesafe dahilinde ise mülk sahibinin iznine bağlıdır. 
Bu mesafeler, ihtiyaç halinde madencilik faaliyetlerinin boyu-
tu, emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate alınarak Ba-
kanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.) aykırı 
faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde 46.579 TL tutarında 
idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri 
durdurulur. Bu ihlalleri tespit eden kamu kurum ve kuruluşu 
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına durumu bildirir. Bu ih-
lallerin ilk tespit edildiği tarihten itibaren, ilk tespit dahil üç yıl 
içinde üç kez yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilir.” 
denilmiştir. Yasa hükmü üç izin belgesinin alınmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Mülkiyet izni kapsamında Maden Yasası’nın 7’nci maddesi, 
madencilik faaliyeti yapılacak alanın orman olması halinde bu 
iznin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

21.09.2017 gün 30187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ma-
den Yönetmeliği’nin 113. maddesi de orman izni konusunda 
düzenleme getirmektedir. 

B-Orman Mevzuatı Yönünden
6831 sayılı Orman Yasası’nın 16’ncı maddesi madencilik faali-
yetlerinde orman izinlerini kural altına almaktadır.

16’ncı maddenin 5995 sayılı Yasa ile değişik ilk fıkrasında; “Dev-
let ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile maden-
cilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve 
altyapı tesislerine, fon bedelleri hariç, bedeli alınarak Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nca izin verilir.” Ancak, temditler dahil ruhsat 
süresince müktesep haklar korunmak kaydı ile Devlet orman-
ları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen koruma alanları, 
muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve 
korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda 
maden aranması ve işletilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 

muvafakatine bağlıdır. Genel bütçe kapsamındaki kamu ida-
relerinin; baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı 
kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı 
madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmaz. 

Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya im-
tiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarını orman 
idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, 
orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya 
mecburdurlar. 

5177 sayılı Yasa ile eklenen 3. fıkra; madencilik faaliyetlerinin 
ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hük-
mi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya 
özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kulla-
nım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel 
hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir. 

5995 sayılı Yasa ile eklenen 4. fıkra; madencilik faaliyetlerinin 
sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen 
doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir. Rehabi-
lite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, 
yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır 
hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşe-
hir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine 
bedeli karşılığında izin verilebilir. 

5995 sayılı Yasa ile eklenen 5. fıkra; maddenin uygulanması ile 
ilgili tanım, şekil, şart ve esaslar yönetmelikle düzenlenir, şek-
lindedir.

18.04.2014 gün 28976 sayılı Resmi Gazete’de Orman Yasası’nın 
16’ncı Maddesi’nin Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Yönetmelik madencilik faaliyetleri ile ilgili izinlerin 
uygulanmasını açıklamaktadır.

C-Değerlendirme
Orman izinleri konusunda yapılan taleplerde; verilecek iznin 
ilk izin olması,izin istenen alanda ender maden bulunmaması, 
izin istenen alanın orman olarak kalmasında kamu yararı gö-
rüldüğü, gibi gerekçeler ileri sürülmektedir. Bu gerekçeler tesis 
edilen işlemlerin sebep unsurunu taşımamaktadır. İdari işlem-
lerde sebep unsuru, idareyi o işlemi yapmasına iten objektif 
hukuk kurallarıdır.

Verilecek iznin ilk olması, izin istenen alana artık hiçbir şekilde 
orman izni verilmeyeceği anlamına gelir ki, böylesi durumda 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan maden 
ruhsatının hiçbir değeri kalmaz. 

İzin istenen alanda bulunan madenin ender nitelikte olup ol-
madığı konusu ise maden ruhsatını veren idarenin yetki ve 
sorumluluğundadır. Orman idaresinin bu konuda fikir beyan 
etmesi görev ve yetki gaspına girer.
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İzin istenen alanın orman 
olarak kalması isteniyor 
ise bu konuda orman 
idaresinin Maden ve Pet-
rol İşleri Genel Müdürlü-
ğü’ne somut gerekçeler 
göstererek o alanın kapa-
lı alan haline getirilmesi 
ile olur. Aksi takdirde bir 
kurum ruhsat verecek di-
ğer kurum verilen ruhsat-
ları sorgulayacak duruma 
gelir. 

Orman sahaları içerisinde yapılacak her türlü madencilik faa-
liyetine izin verilip verilmemesi hususunda orman idaresine 
takdir hakkı tanınmış ise de bu takdir hakkının hukuken geçerli 
somut bilgi ve belgelerle ortaya konulması hukuk devleti ilke-
sinin gereğidir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, 03.03.2014 günlü 
2014/1 sayılı Genelge çıkarılmış, bu genelgeye dayalı olarak 
maden sahalarına orman izni verilmemiştir. Genelgenin Or-
man Yasası ve Orman Yasası’nın 16’ncı maddesi uygulama yö-
netmeliğine aykırı olduğu nedeniyle açılan davalarda, mahke-
meler davanın reddine hükmetmiş, ret kararlarını da Danıştay 
onamıştır. 

2014/1 sayılı Genelgenin iptali konusunda açılan davada 
ise, Danıştay Onuncu Dairesi, 06.11.2019 gün E:2014/3600, 
K:2019/7507 sayılı ve yine aynı Daire’nin, 06.11.2019 gün 
E:2015/1148, K:2019/7505 sayılı kararlarıyla genelgenin ma-
dencilikle ilgili birçok düzenlemesi iptal edilmiştir. Ancak, 
Genelge’nin yürürlüğünden 3213 sayılı Maden Yasası’nda 
değişiklikler getiren 6592 sayılı Yasa’nın 18.02.2015 tarihin-

de yürürlüğe girip 24’üncü maddenin 11. fıkrasındaki zo-
runlu izinleri üç yıl içinde alamayan ruhsatların iptali yerine 
idari para cezası getirmesine kadar birçok ruhsat 2014/1 sa-
yılı Genelge’ye dayalı olarak orman izni alamadığından iptal 
edilmiştir. 6592 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra da söz 
konusu Genelge’nin madencilikle ilgili maddelerinin Danış-
tay tarafından iptal edilmesine kadar da idari para cezasından 
kurtulamamıştır.

Mülkiyet izni olmadan madencilik faaliyeti yapılamayacağı 
açıktır. Bir kurum maden ruhsatı vermekte, diğer kurum ma-
dencilik faaliyeti yapılmasını engellemektedir. Ayrıca, ruhsatı 
veren kurum verdiği ruhsatın mali yükümlülüklerini ruhsat 
sahibinden istemekte, diğer kurum ise maden ruhsat sahibine 
madencilik faaliyeti yaptırmayarak ruhsat sahibini idari para 
cezası ve mali mükellefiyet altına sokmaktadır. 

Yakın zamanda basında çıkan bir haberde Tarım ve Orman 
Bakanlığı ruhsatın iptal edildiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı açıklamasında ise ruhsatın iptal edilmediği yönünde 
çıkan haberde, çelişki olduğu ileri sürülmüştür. Esasen her iki 
bakanlığın açıklaması da doğru olmakla birlikte içerik farkları 
vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı verdiği orman iznini iptal et-
miştir. Zira Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından veril-
miş maden ruhsatını iptal etme yetkisi yoktur. Ancak mülkiyet 
izni kapsamında orman izni olmadan madencilik faaliyeti ya-
pılamayacağından ve İşletme İzni sakatlandığından o maden 
ruhsatında faaliyette bulunmak olanaksız hale gelmiştir. 

Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın orman izinleri konusunda yeni bir dü-
zenleme yapmaları gerektiği açıktır. Aksi takdirde ormanlık 
alanlarda maden ruhsatlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vereceği şeklinde bir 
anlayış yerleşecektir.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

Nisan 21 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 516 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.607

Nisan 21 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

516 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.589

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

Nisan 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

7.Nisan.21 Altın 1738,10 -8,42 1898,00 USD/tr. oz

7.Nisan.21 Gümüş 25,00 -5,16 26,36 USD/tr. oz

7.Nisan.21 Platinyum 1233,00 16,43 1059,00 USD/tr. oz

7.Nisan.21 Rodyum 28000,00 65,19 16950,00 USD/tr. oz

7.Nisan.21 Palladyum 2585,00 5,38 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

7.Nisan.21 Alüminyum 2247,00 13,60 1978,00 USD/ton

7.Nisan.21 Bakır 8984,50 16,06 7741,50 USD/ton

7.Nisan.21 Çinko 2813,50 3,30 2723,50 USD/ton

7.Nisan.21 Kalay 28350,00 38,02 20540,00 USD/ton

7.Nisan.21 Kurşun 1947,00 -1,24 1972,00 USD/ton

7.Nisan.21 Nikel 16520,00 -0,12 16540,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim

M
ineral Prices

6.Nisan.21 Antimuan 8100,00 2,53 7900,00 USD/ton

6.Nisan.21 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

6.Nisan.21 İndiyum 180,00 0,00 180,00 USD/kg

6.Nisan.21 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

6.Nisan.21 Kadmiyum 1,19 0,00 1,19 USD/lb.

6.Nisan.21 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

6.Nisan.21 Magnezyum 2396,00 0,00 2396,00 USD/MT

6.Nisan.21 Manganez 2,20 0,00 2,20 USD/kg

6.Nisan.21 Molibden 18761,00 0,00 18761,00 USD/MT

LM
E

6.Nisan.21 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

6.Nisan.21 Selenyum 14,73 0,00 14,73 USD/kg

6.Nisan.21 Tantal 265,00 0,00 265,00 USD/kg

6.Nisan.21 Tungsten 13490,00 0,00 13490,00 USD/MT

6.Nisan.21 Uranyum 32,80 0,00 32,80 USD/lb. U
XC

6.Nisan.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)

Nisan 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 950 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Nisan 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 950 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Nisan 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 950 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Nisan 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1065 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Nisan 21 18/150 PARÇA (PAKET) 790 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

6.Nisan.21 Lantanyum Metal ≥ 99% 4,10 0,00 4,10 USD/kg

6.Nisan.21 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 3,40 0,00 3,40 USD/kg

6.Nisan.21 Seryum Metal ≥ 99% 4,50 0,00 4,50 USD/kg

6.Nisan.21 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,15 0,00 2,15 USD/kg

6.Nisan.21 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 95,00 0,00 95,00 USD/kg

6.Nisan.21
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

6.Nisan.21 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 96,50 0,00 96,50 USD/kg

6.Nisan.21 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 77983,00 0,00 77983,00 USD/ton

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

6.Nisan.21 Europyum Oksit ≥ 99.5% 31,47 0,00 31,47 USD/kg

6.Nisan.21 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 200,10 0,00 200,10 USD/10gr

6.Nisan.21 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 27907,00 0,00 27907,00 USD/ton

6.Nisan.21 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1322,00 0,00 1322,00 USD/kg

6.Nisan.21 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 1039,00 0,00 1039,00 USD/kg

6.Nisan.21 Disporsiyum Metal ≥ 99% 390,70 0,00 390,70 USD/kg

6.Nisan.21 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 297,70 0,00 297,70 USD/kg

6.Nisan.21 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 38,00 0,00 38,00 USD/gr

6.Nisan.21 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 26,82 0,00 26,82 USD/kg

6.Nisan.21 İtriyum Metal ≥ 99.9% 31,47 0,00 31,47 USD/kg

6.Nisan.21 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 3,30 0,00 3,30 USD/kg

6.Nisan.21 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3302,00 0,00 3302,00 USD/kg

6.Nisan.21 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 992,20 0,00 992,20 USD/kg

6.Nisan.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

6.Nisan.21 Lityum Metal ≥ 99% 89405,80 19,58 74766,00 USD/ton

6.Nisan.21 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 13754,74 73,26 7939,00 USD/kg

6.Nisan.21 Lityum Hidroksit 11920,77 61,11 7399,00 USD/kg

6.Nisan.21 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 54407,63 28,81 42238,00 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 260-270 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 240-250 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 240-250 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 220-230 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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https://www.tuprag.com.tr/
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