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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr
Maden-Tek 2022

Türkiye’nin Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi “Madencilik Türkiye” tarafından organize edi-
len ve “Geleceğin Teknolojisi Türk Madencisi ile Buluşuyor” sloganıyla yola çıktığımız “Ma-
den-Tek 2022 - Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri” 20-21 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara, 
Meyra Palace Hotel’de gerçekleştirilecek.

Aramadan üretime, madencilik faaliyetlerinin her aşamasında kullanılan ve kullanılabilecek 
teknolojik ürünlerin ve yazılımların sergi alanlarında tanıtılacağı, eş zamanlı paneller ile dün-
yadaki teknolojik yönelimlerin, sektörümüzdeki teknoloji kullanımının ve ihtiyaçlarının tar-
tışılacağı Maden-Tek 2022’de Türk Maden Endüstrisi’nin teknolojik yüzü ortaya çıkarılacak.

Belirli bir alana odaklanmış butik bir bakış açısıyla, hedef kitleyi bir araya getirmeye çalıştığı-
mız bu organizasyonda sektörümüzün teknolojik tarafını temsil eden değerli firmaları gerek 
stant alanlarında gerekse sponsor olarak etkinliğimize paydaş olmaya davet ediyoruz.

Maden-Tek 2022’ye aşağıdaki alanlardaki yazılım ve ileri teknoloji ürün ve hizmet sağlayıcıları 
katılabilirler:

Madenciliğin her alanında (Metalik, Endüstriyel, Enerji Hammaddeleri, Doğal Taşlar, Değer-
li Madenler, Taşocakları vs); Jeoloji-Jeofizik Etüt, Sondaj, Çevre, Patlayıcı, Makine, Ekipman, 
Cevher Hazırlama, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Elektrik ve Elektronik Sistemler, Otomasyon, 
Yönetim Sistemleri, Görüntüleme ve İletişim, Alt Yapı, Trafik, Yol ve Park Sistemleri, Uydu 
Haberleşme, Uzaktan Algılama, Analiz, Lojistik ve benzeri…

Etkinliğe ziyaretçi olarak katılım göstermek için sitemizden ücretsiz kayıt yaptırabilir, mevcut 
katılımcı kuruluşları görmek, etkinlikle ilgili bilgi almak, sergi alanı ve panellere dahil olmak 
için ise iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz:

www.maden-tek.com
Telefon: 0 312 482 18 60
E-Posta: info@maden-tek.com

Madencilik Türkiye dergisinde 
yayınlanan yazıların sorumluluğu 

yazarlarına; reklam ve ilanların 
sorumluluğu da reklam ve 

ilan sahiplerine aittir. Dergide 
yayınlanan yazılar için yazarlara 
ücret ödenmez. Madencilik ile 
ilişkili tüm alanlarda (maden 

arama, işletme, jeoloji, jeofizik, 
harita, çevre, sondaj, makine, 
ekipman, iş güvenliği ve işçi 

sağlığı, teknoloji, yazılım, 
donanım, danışmanlık, finans, 

sigorta vb.) yazılan yazılar dergide 
yayınlanabilir. Yazılar özgün veya 
derleme popüler bilim makalesi 

şeklinde olabilir. Ancak daha önce 
başka bir yayın organında (dergi, 

kitap, internet vs.) yayınlanan 
yazılar Madencilik Türkiye’de 

yayınlanmaz. Dergide yayınlanan 
yazılar, Madencilik Türkiye 

dergisinden yazılı izin alınmak 
şartıyla, kaynak gösterilerek 

kullanılabilir. İzinsiz kullanılan 
yazılar hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır.

Yazılar word formatında, ilgili 
resimler ve çizimler yazıdan ayrı 
bir şekilde, yüksek çözünürlükte 

(minimum 300 dpi) jpg, 
bmp, tiff resim formatlarında 

gönderilecektir. Yazılar e-posta 
aracılığı ile tanitim@mayeb.com.

tr adresine veya CD ile yayın idare 
merkezi adresine gönderilebilir. 

Gerekli görüldüğü takdirde 
yazılarda düzeltme istenebilir. 
Bu durumda yazar ile iletişime 

geçilecektir. Posta ile gönderilen 
yazılar dergide yayınlansın ya 

da yayınlanmasın yazarına iade 
edilmez.

 
Dergimiz Basın ve Meslek 

İlkelerine uymayı taahhüt eder.
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

İzmir Merkezli Solvest, Ürdün’de Maden Arayacak 

İMİB’in Yeni Başkanı Rüstem Çetinkaya Oldu 

Eldorado Gold İlk Çeyrek Üretim Verilerini Paylaştı 

Nisan 2022

Nisan 2022

Nisan 2022

Solvest Ticaret ve Sanayi limited şirketi Ürdün Enerji ve Ma-
den Bakanlığı ile ülkenin güneyinde maden arama çalışmaları 
yürütmek üzere mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmayı Ürdün 
Enerji ve Maden Bakanı Salih el-Harabişe duyurdu.
Harabişe, mutabakat zaptının ülkesindeki doğal kaynakları kul-
lanmanın yanı sıra imalat sanayisine odaklanma ve yatırımları 
çekme amacıyla madencilik sektörünü canlandırma adımları kap-

samında imzalandığını söyledi. Bakan Ürdün’ün güneyindeki Ebu 
Haşiba Vadisi’nde zengin bakır kaynaklarının olduğuna dikkati 
çekti. İlgili sahada 20 kilometrekarenin üzerinde bir proje gerçek-
leştirileceğini aktaran Harabişe, Solvest’in bölgedeki maden re-
zervi ile ilgili 12 ay içinde gerekli araştırmaları yapacağını aktardı.
Solvest Ticaret ve Sanayi Limited şirketinin İzmir merkezli ola-
rak Rus Andrey Borisov tarafından kurulduğu biliniyor.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Seçimli Olağan Ge-
nel Kurulu 16 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Bir önceki 
dönemde İMİB Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Rüstem 
Çetinkaya İMİB’in yeni başkanı seçildi. Seçimin ardından bir ko-
nuşma gerçekleştiren İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, sektörü 
geliştirecek projelerle yeni döneme hazır olduklarını söyledi ve 
seçim sonuçlarının tüm sektöre hayırlı olmasını diledi.
İMİB, Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) 
Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Rüstem Çetinkaya yeni 
dönemde İMİB Başkanlığı’na seçildi. Seçimde Rüstem Çetinkaya 
368 oy ile başkan seçilirken rakibi Aydın Dinçer 270 oy aldı.

Eldorado Gold, 2022 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği üre-
tim faaliyetlerini içeren bir güncelleme yayınladı. Tüm işletme-
lerinde toplam 93.209 ons altın üretimi gerçekleştiren şirket 
460.000 – 490.000 ons olan 2022 altın üretim hedefini korudu. 
Ayrıca, şirket Ocak ve Şubat aylarındaki üretimin Covid-19’un 
Omicron varyantı nedeni ile olumsuz etkilendiğini not etti.
Ülkemizdeki Kışladağ ve Efemçukuru Altın Madenleri ile ilgili 
de bilgi veren şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde Kışladağ Al-
tın Madeni’nde 29.779 ons, Efemçukuru Altın Madeni’nde ise 
21.057 ons altın üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.
Eldorado Gold, 2022 yılının ilk üç ayında Kışladağ’daki altın 

üretiminin, Covid-19 salgının etkileri, zorlu hava koşulları ve 
zorunlu elektrik kesintileri nedeniyle planlanandan daha dü-
şük olduğuna dikkat çekti. Şirket üretimin yılın ikinci yarısında 
artarak 2022 yılı üretim hedefinin yakalanacağına dair beklen-
tilerini paylaştı. Yüksek basınçlı Merdaneli Değirmen’in (HPGR) 
ve aglomerasyon devresi için optimizasyon çalışmalarının de-
vam ettiğini belirten şirket HPGR’ın planlandığı gibi faaliyet 
gösterdiğini ve altın kazanım oranlarının beklentilerle uyumlu 
olduğunu not etti. Şirket Efemçukuru’da ise Covid-19’un etkile-
rine rağmen altın üretiminin beklenen şekilde gerçekleştiğini 
kaydetti.

Koza Altın İlk Çeyrekte 57.990 Ons Altın Üretti 
Mayıs 2022

Koza Altın İşletmeleri 2022 yılı ilk çeyrek (1 Ocak – 31 Mart 
2022) faaliyet raporu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Koza 
Altın ilk çeyrekte 57.990 ons altın, 21.249 ons gümüş üretimi 
gerçekleştirdi.
Şirketin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ülke genelinde 112 iş-
letme ve 140 arama ruhsatı bulunurken 4 proses tesisinden 
üretim sağladı. 2022 yılı ilk üç aylık dönemde Ovacık Tesisi’n-
de 35.739 ons altın (5,43 g/t altın tenörlü), 10.943 ons gümüş 
(2,45 g/t gümüş tenörlü) üretimi gerçekleştirilirken ikinci pro-
ses tesisi olan Kaymaz’da aynı dönemde 10.504 ons altın (1,53 
g/t altın tenörlü), 10.293 ons gümüş (2,49 g/t gümüş tenörlü) 
üretimi yapıldı.
Üçüncü proses tesisi olan Himmetdede’de 2022 yılı ilk üç ay-
lık dönemde yığın liçi yöntemiyle 11.741 ons altın (1,16 g/t 
altın tenörlü) üretimi yapılırken dördüncü tesis olan Mastra 

da ise ilk üç aylık dönemde tesis üretimi gerçekleştirilmedi.
Şirketin verdiği bir diğer bilgiye göre ise 2021 yılı ilk üç aylık 
dönemde 848,8 milyon TL olan şirket gelirleri, 2022 yılı aynı dö-
nemde 1.408,8 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirketin 2021 yılı ilk üç aylık dönemde 661,9 milyon TL olan net 
dönem kârı, 2022 yılı aynı dönemde 396,1 milyon TL’lik bir artış-
la 1 milyar 58 milyon TL olarak kayıtlara geçerken, 2021 yılı on 
iki aylık dönemde net kâr marjı %75,1 oldu.
Şirket, Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan Ağrı’ya yakın Mollaka-
ra projesinde metalurjik test çalışmalarının tamamlandığını, çevre-
sel testlerin devam ettiğini belirtirken ek olarak Mollakara projesin-
de temel ve detay mühendislik çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Batı Anadolu’da yer alan Karapınar projesinde ise fizibilite çalış-
malarının tamamlandığı ve Koza Altın İşletmeleri rezervlerine 
dahil edildiği belirtildi.
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Türkiye’nin İlk Maden Müzesi ve Kömür Deneyim 
Ocağı Zonguldak’ta Açıldı Nisan 2022

Avrupa Endüstri Mirası Rotası (ERIH) Üyesi, Türkiye’nin ilk ve tek 
maden müzesi, ‘Kömür Deneyim Ocağı’nın açılışı Zonguldak’ta 
gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, önemli bir projenin açılışı 
yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kültür Bakanlığı Kül-
tür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, “Bugün yine 
özel bir toplantı yapıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek maden müzesinde 
maden deneyim alanını beraber açacağız. Hem bu hem de Zon-
guldak’ın diğer alanlarında yürütmüş olduğumuz arkeolojik kazı 
çalışmaları ve müzecilik çalışmaları ile ilgili önümüzdeki günlerde 
emeğin ve alın terinin şehri kültür ve turizmde de isminden çokça söz 
ettiren bir şehir haline gelecek. Bu özel bir program için başta valimiz 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür eden TTK Genel Mü-
dürü Kazım Eroğlu, “Böyle bir yerleşkenin içinde TTK Eğitim ocağı 
var. Buradaki mevcut maden ocağının heyecanını gelen misafirlere 
yaşatalım. Sanal bir kafes yapıldı. Maden müzesi beraberinde Kö-
mür Deneyim Ocağı konusunda Valimizin çok büyük katkıları oldu. 
Bu vesile ile katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Zonguldak’ın tanıtımı adına çok önemli bir proje olduğunu ifade 
eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Bugün burada ilimiz 
adına önemli bir gün şahsen çok inandığım bir projeyi faaliyete 
geçiriyoruz. Zonguldak turizminin bugüne kadar ki etkinliğini ikiye 

katlayacak bir proje… Bu projeye sahip çıkıp iyi yönetebilirsek Zon-
guldak turizmi adına çok önemli bir proje olacak öne çıkacak. Tu-
rizm ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi, bugüne kadar 
Zonguldak açısından baktığımızda turizmin gelirinden yeterince 
faydalanamadığımız ortada ancak potansiyelimiz var. Bu potansi-
yeli hep beraber ayağa kaldırmamız gerekiyor. Doğal güzellilerimiz 
var, tarihi değerlerimiz var, en önemlisi endüstri mirasımız var. Belki 
bizi diğer illerden ayırt eden en büyük özellik bu. Diğer güzellikleri-
mizden doğal güzelliğimizin alternatifi var. Kültürel değerlerimizin 
alternatifi var ama endüstri mirasımızın alternatifi yok. Maden 
müzesi ile bağlantılı deneyim ocağı dünyada çok az yerde olan bir 
özellik. Maden bu şehrin en önemli gelir kaynağı olmakla birlikte za-
man içerisinde küreselleşmenin etkisiyle madende üretiminin daha 
derinlere gitmesi ve maliyetin artmasıyla üretimde azalmalar söz 
konusu. Turizmi ekonomik bir değer olarak görerek öne çıkartma-
mız gerekiyor.” şeklinde konuştu.
İHA’da yer alan habere göre konuşmalarından arından Kültür 
ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, Zonguldak Valisi Mustafa 
Tutulmaz’a günün anısına hatıra bileti takdim etti. Fatih Halk 
Eğitim Merkezi Halkoyunları ekibi gösterisinin ardından ma-
denci korosu tarafından mini bir konser verildi. Yer üstünde 
başlayan açılış programı yer altında eğitim ocağının gezisi ile 
sona erdi.

TÜMMER’in Yeni Başkanı Hanifi Şimşek Oldu Nisan 2022

Üç yılda bir yapılan T. Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri 
Birliği (TÜMMER) Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2022 
Pazartesi günü 50 üyenin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.
Divan başkanlığına Metin Balıbey, Divan Başkan Vekilliğine Av. 
Uraz Bulut, Sayman Üyeliğe ise Berk Berhan Şimşek seçilirken 
Olağan Genel Kurul’da Hanifi Şimşek başkanlığında aşağıda yer 
alan tek liste oy birliği ile kabul edildi.
Şimşek, TÜMMER’e hizmetlerinden ve katkılarından dolayı 
bir önceki başkan İbrahim Alimoğlu’na teşekkür ederken 
TÜMMER hatırası niteliğinde bir hediyeyi de kendisine tak-
dim etti.

Zeytin Yönetmeliği’nde Yürütmeyi Durdurma Kararı 
Zeytinlik alanlara denk gelen kömür sahalarında üretim yapıla-
bilmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin Danıştay 
tarafından yürütmesini durdurulduğu öğrenildi.
Resmi Gazete’de 1 Mart 2022’de yayımlanan düzenleme ile 
kömür madenciliği faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak 
kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda 
yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahası 
üzerinde madencilik yapılmasına olanak tanıyan yönetmelik 
hükmü yer almıştı. Zeytin ağaçlarının kesilmeyip uygun alan-
lara taşınacağı ve faaliyet sonrasında sahanın rehabilite edilip 
eski haline getirilmesi şartını da içeren yönetmelik değişikliği 

kamuoyunda tepkilere yol açmış ve düzenlemenin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da çok sayıda dava 
açılmıştı.
Danıştay 8. Daire’sinin yönetmelik değişikliği ile ilgili incelemesini 
tamamladığı ve davayı esastan karara bağlayana kadar düzenle-
menin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği öğrenildi. Ya-
zım aşamasında olan kararın, düzenlemenin 3573 sayılı Zeytin-
cilik Kanunu’na aykırı hükümler içerdiği ve kamu yararına aykırı 
olduğu gerekçesiyle verildiği belirtildi. Buna göre dava esastan 
karara bağlanana kadar yönetmelik uygulanamayacak ve zeytin 
alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilemeyecek.
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İbrahim Halil Kırşan: “Ülkelerin Kalkınması İçin 
Sanayinin, Sanayi İçin Madenciliğin Önemi Yadsınamaz

Mayıs 2022
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın (YMGV) Vakıf Haftası Et-
kinlikleri kapsamında düzenlediği “Madenciliğin Ülke Ekono-
misindeki Önemi” başlıklı açık oturum çevrimiçi olarak gerçek-
leştirildi. Moderatörlüğünü Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Caner Zanbak’ın gerçekleştirdiği açık 
oturuma Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü ve Türkiye 
Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan 
Hüseyin Erdoğan, S&B Endüstriyel Mineraller AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dündar Ergunalp, Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan İbrahim Halil Kır-
şan,  YMGV Başkan Yardımcısı ve Tümad Madencilik AŞ Genel 
Müdürü Hasan Yücel katılım gösterdi.
Açık oturum kapsamında madenciliğinin ekonomimizdeki yeri 
ile ilgili bilgiler paylaşan İbrahim Halil Kırşan, ülkelerin kalkın-
ması için sanayinin, sanayi için ise madencilik sektörünün öne-
minin yadsınamayacağını belirterek sözlerine başladı. Pande-
mi sürecinin tarım ve madencilik sektörünün insan yaşamı için 
önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Kırşan bugüne 
kadar Madencilik Bakanlığı kurulmasına dair talepleri olduğu-
nu ancak belki de Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmasının daha 
doğru olabileceğini belirtti.
Dünyada 168 ülkenin maden üretiminde söz sahibi olduğunu 
belirten Kırşan çeşitlilik açısından bakıldığında ise ülkemizin baş-
roldeki ülkelerden birisi olduğunu vurguladı. Ülkemizin maden 
üretimi konusunda miktar bazında 22., değer bazında ise 28. 
sırada olduğunu hatırlatan Kırşan diğer sektörler açısından ba-
kıldığında ise madenciliğin büyüklük olarak ülkemizde 10. sırada 
yer aldığının altını çizdi. Ülkemizin toplam maden üretiminin 700 
milyon ton olduğunu belirten Kırşan bu üretimin 400 milyon ton 
ile büyük bölümünün agrega üretimine ait olduğunu kaydetti.
Gayri safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisinde madenciliğin yüzde 1,17 
paya sahip olduğunu belirten Kırşan bu rakamın ham ve tüvanan 
üretimler baz alınarak hesaplandığını belirtti. Kırşan maden üretimi 
bazında bu rakamın 15-20 milyar dolara tekabül ettiğini, uç ürünle-
rin de hesaba katılması ile 35- 40 milyon dolara ulaşacağını belirte-
rek bu kapsamda madenciliğin GSYH içerisindeki payının yaklaşık 
yüzde 3-5 olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. Kırşan Maden-
ciliğin direk olarak 125 bin kişiye istihdam sağladığını dolaylı olarak 
sağlanan istihdamın ise milyonlarla ifade edilebileceğini kaydetti.
Bir dönem arama ruhsatlarının işletme ruhsatlarından fazla 
olduğunu hatırlatan Kırşan bu durumun tersine döndüğüne 
dikkat çekerek bu duruma bir tedbir alınması gerektiğine dair 
görüşlerini paylaştı.
Ülkemizin maden ithalatının 25-30 milyar dolara kadar çıka-
bildiğini belirten Kırşan bu durumun cari açık üzerinde olum-
suz bir etkisi olduğunu vurguladı. İthalat ve ihracat arasındaki 
farkı azaltmanın en önemli unsurlarından birinin uç ürün ihraç 
etmek olduğunu belirten Kırşan ülkemizin bu alandaki ihraca-
tının düşük olduğunu belirterek madencilik sektörü olarak uç 
ürün üretimine gitmenin ihracat üzerinde çok olumlu etkileri 
olacağını belirtti.

Son dönemde yaşanan gelişmeler öncülüğünde artan em-
tia fiyatlarının ülkelerin ekonomik durumu ve enflasyon 
üzerine önemli etkisi olduğunu belirten Kırşan bu fiyatların 
belirlenmesinde Çin’in arz ve talebi, jeopolitik riskler ve te-
darik zincirindeki kopmalar gibi unsurların önemli rol oy-
nadığını aktararak enerji dönüşümü sürecinde hammadde 
tedariğinin çok önemli hale geldiğini vurguladı. Kırşan bu 
süreçte ülkemizin de bir hareket planı yapması gerektiğinin 
altını çizdi.
Kömürün ülkemiz için önemini aktaran Hasan Hüseyin Erdoğan 
küresel olarak bakıldığında kömürün karnesinin kötü gözüktü-
ğünü ancak bu durumun çok da doğru olmadığını belirtti. Ülke-
mizde 21 milyar tonluk bir kömür rezervimiz olduğunu hatırla-
tan Erdoğan, 19,5 milyar tonunun linyit 1,5 milyar tonunun ise 
Zonguldak havzasında bulunan taş kömürlerinden oluştuğunu 
aktardı. Maden çeşitliliği açısından çok zengin bir coğrafyada 
yaşasak da kömür açısından çok da şanslı olmadığımızı kayde-
den Erdoğan buna rağmen sahip olduğumuz yegâne fosil yakıt 
kaynağının kömür olduğunu hatırlattı. Tüm dünyada enerjinin 
yüzde 35’inin kömürden elde edildiğin, uluslararası kuruluş-
ların projeksiyonlarının ise bu durumun 2040-2050 yıllarına 
kadar bu şekilde devam edeceğini ortaya koyduğunu belirten 
Erdoğan bu durumun kömürün enerji arzı için ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.
Kömürün diğer kullanım alanları ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, 
TKİ çatısı altında Leonardit adı verilen henüz olgunlaşmamış 
kömürlerden hümik asit elde ettiklerini ve çiftçilere sundukla-
rını belirtti. Kömür içerisindeki nadir toprak elementleri gibi kri-
tik elementler olduğunu belirten Erdoğan bu minerallerin elde 
edilmesi ve ülkemizin ekonomisine kazandırılması konusunda 
TKİ olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Erdoğan aynı 
zamanda kömürden gazlaştırılarak faydalanılması konusunda 
da çalışmaları olduğunu not etti.
Açık oturum kapsamında değerli metaller hakkında bilgi veren 
Hasan Yücel işin özünde madencilik sektörünün kendisinin çok 
kritik bir sektör olduğunu belirtti. Temel olarak bakıldığında 
tüm sorunların çözümü için daha çok teknolojiye ve daha çok 
yatırıma ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Yücel bu durumun da 
dönüp geldiği yerin madencilik sektörü olduğunu kaydetti.  Sa-
nayisi gelişmiş ülkelerin bu işin ciddiyetini anlayan ülkeler oldu-
ğunu belirten Yücel bu ülkelerin risk sermayesi ayırarak öncelik-
le kendi toprakları altında neler olduğunu anlamaya çalıştığını 
söyledi. Ülkemizde bu anlamda sıkıntılı bir süreç yaşandığını 
aktaran Yücel şapkamızı önümüze koyup lisanların yönetimi 
yer altı kaynaklarının potansiyelinin tespiti gibi konulara kafa 
yormamız gerektiğini belirtti. Katma değerin sadece sanayi ile 
ortaya çıkacağının düşünüldüğünü belirten Yücel bu durumun 
ana halkasının madencilik olduğunu hatırlattı. Kapsamlı bir re-
forma ihtiyacımız olduğunu söyleyen Yücel uzmanlarımızı da 
işin içerisine katarak yer altı kaynaklarımıza sarılmamız gerek-
tiğini belirtti. 

10





www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2022

Diaspor Kristali Pırlantaya 
Alternatif Olarak Gösteriliyor 

Madencilik Sektörü İhracatı Nisan Ayında 
705 Milyon Dolar Oldu 

Nisan 2022

Mayıs 2022

Muğla’nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren bir madenden çıka-
rılan diaspor kristali son yıllarda mücevher sektöründe pırlanta-
ya alternatif olarak gösteriliyor.
TRT Haber’de yer alan habere göre Türkiye’de 50 milyar dolarlık 
süs taşı rezervi çıkarılmayı bekliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 
3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali 
de dünyada sadece Türkiye’de çıkarılan değerli taşlardan bir ta-
nesi olarak ön plana çıkıyor.
9 farklı renk geçişiyle göz kamaştıran diaspor kristali di-
ğer madenler gibi tonlarca çıkarılmazken gram şeklinde 
topraktan kazanılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan işletme sahibi Murat Akgün, “Dünyada çok değerli bir 
maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bul-
mak için çalışıyor Madenden yılda ortalama 750 kilogram 

diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise yüzde 2’si 
işlenebiliyor.” dedi.
Dünyada bilinen 300 değerli taştan biri olan diaspor kristalinin, 
son yıllarda mücevher ve takı sektörünün dikkatini çekmeye 
başladığını aktaran Akgün, “Elmas kadar değerli değil ama ama-
cımız bu. Elmastan 10 bin kat daha nadir bir tek ocaktan çıkıyor. 
Elmas 5 kıtadan çıkıyor. Türkiye’de ve dünyada istediğimiz değer-
de değil. Bizim de amacımız bunu dünyaya tanıtmak her gelen tu-
riste bir tane aldırmak ayrıca Türk insanının da bunu tanıması ve 
takması.” şeklinde konuştu.
Diaspor kristalinin fiyatı, karatı, süslemesi ve işlemesine göre 
100 bin dolara kadar alıcı bulduğunu da aktaran Akgün, Hindis-
tan’ın diaspor kristalinin en fazla ihraç edildiği ülke konumunda 
bulunduğunu belirtti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Yeni Başkanı 
İbrahim Alimoğlu Oldu Nisan 2022

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Olağan Genel Kurul Top-
lantısı 22 Nisan 2022 Cuma günü İzmir’de gerçekleştirildi.
Bir önceki dönem TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürü-
ten İbrahim Alimoğlu, yapılan seçimde EMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı seçildi.
EMİB’de 8 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yü-
rüten Mevlüt Kaya, görev süresinin dolmasına kısa süre kala bir 
veda mesajı yayınladı. Başkanlığı süresince 3 farklı Ar-Ge projesi 
yürüttüklerini belirten Kaya, “Dünyanın en büyük iki fuarı Xiamen ve 
Marble Fuarlarına yoğun katılım gösterdik. Avustralya, ABD, Birleşik 
Arap Emirlikleri, İngiltere, Umman, Hindistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, 
Vietnam’a fiziki ve sanal sektörel ticaret heyetleri düzenledik. Pan-
demiye, ekonomik krize, savaşa rağmen ‘İnadına üretim, inadına 
ihracat’ mottosuyla Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatını 
yüzde 30’luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık. Kültürpark’a 
sığmayan Marble Fuarı için İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 
Fuarİzmir’i sektörümüze ve İzmir’e kazandırdık.” şeklinde konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyeliği, İZFAŞ Yö-
netim Kurulu Üyeliği, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan 

Yardımcılığı görevlerinde de bulunduğunu aktaran Kaya, sözle-
rini şu cümlelerle tamamladı: “Görev süremde birlikte çalıştığım 
tüm ihracatçı meslektaşlarıma, bu kurumlardaki tüm kademe-
lerde görev yapan çalışanlara, 8 yıl boyunca davet ettiğimiz her 
programımıza katılarak sektörümüzün sesi soluğu olan basın 
mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ege Maden İhracatçı-
ları Birliği’nin 22 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurulda 
göreve gelecek meslektaşlarıma da başarılar diliyorum.”

Ülkemizin Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
24,6 artarak 23,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde madencilik 
sektörü ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 
artarak 705 milyon 744 bin dolar olarak gerçekleşti. Buna göre 
madencilik ürünlerinin Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki 
payı yüzde 3,01 oldu.
Nisan ayında metal cevheri ihracatı 278 milyon 952 bin do-
lar olurken, endüstriyel mineral ihracatı 143 milyon 439 bin 

dolar, doğal taş ihracatı ise 191 milyon 983 bin dolar olarak 
gerçekleşti.
Madencilik sektörünün 2022 Nisan ayında en fazla ihracat ger-
çekleştirdiği ülke ise Çin oldu. Çin’e Nisan ayında 148 milyon 
705 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Çin’i, 60 milyon 145 bin dolarla ABD, 54 milyon 727 bin dolarla 
Bulgaristan, 41 milyon 413 bin dolarla İtalya, 41 milyon 125 bin 
dolarla Belçika takip etti.

12





www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2022

MTAIC Yeni Genel Müdürü Murat Durceylan 
Özbekistan Projelerini Ziyaret Etti 

Çöpler Madeni’nde 2022’nin İlk Üç Ayında 
70.641 Ons Altın Üretimi Gerçekleştirildi 

Devlet Hakkı Tüm Madenlerde 
Yüzde 25 Artırımlı Uygulanacak

Nisan 2022

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Geçtiğimiz günlerde MTA Uluslararası Madencilik AŞ (MTAIC) Ge-
nel Müdürlüğü’ne atanan Murat Halit Durceylan Özbekistan’da 
maden arama çalışmalarına devam eden ‘MTA Tashkent Mining’in 
faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Genel Müdür Yardımcısı 
Serkan Özdemir ve MTA Tashkent Mining Genel Müdürü Kadir De-
veli ile birlikte Navoi bölgesindeki sahaları ziyaret etti.
Madencilik Türkiye dergisine özel olarak verilen bilgilere göre 
23-28 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda 
ilk olarak Taşkent’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait, ulusla-
rarası standartlarda kurulan ve 23 Nisan 2022 itibari ile faaliyet-
lerinin 1. yılını dolduran laboratuvar gezilerek yapılan çalışmalar 
incelendi. Ardından devam eden sondaj çalışmalarını yerinde 
görmek amacı ile Navoi bölgesine hareket edilerek inceleme-
lerde bulunuldu ve Genel Müdür Kadir Develi’den projelerin 
durumu ve planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alındı.
Ziyaret kapsamında Özbekistan Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar da zi-

yaret edilerek projeler ile ilgili bilgilendirilerek MTA Tashkent Mi-
ning şirketine verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür plaketi 
takdim edildi. Daha sonra görüşmelere Özbekistan Cumhuriyeti 
Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Komitesi (Goscom Geology) 
Başkan Yardımcısı Azam Kadir Hodjayev başkanlığındaki heyet ile 
devam edilirken faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunularak, 
yeni projeler hakkında ortak çalışma durumları değerlendirildi.
MTAIC Genel Müdürü Murat Halit Durceylan, Özbekistan ile 
olan köklü bağlarımızın bizlere verdiği inanç ve güç ile örnek 
teşkil edecek çok güzel işler yapmak, bir maden işletmesi aça-
rak, bu coğrafya da uzun yıllar bulunmak ve hizmet etmek 
amacı ile tüm projelerimizi yakinen takip ettiğini özellikle altını 
çizerken yeraltı kaynaklarının etkili bir biçimde araştırılması ve 
ekonomiye kazandırılması hususunda dost ve kardeş ülke olan 
Özbekistan’a tüm bilgi birikimimizle her türlü teknik desteğin 
verileceği bir kez daha vurguladı.

SSR Mining 2022 yılının ilk çeyreğinde faaliyet halindeki dört 
işletmesinde toplam 173.675 ons eşdeğer altın üretimi gerçek-
leştirdiğini açıkladı. 2022 yılındaki altın üretim öngörüsünün 
700.000 – 780.000 ons eşdeğer altın olduğunu hatırlatan şirket 
üretim öngörüsünde değişikliğe gitmezken üretimin yılın ikinci 
yarısında artış göstereceğini kaydetti.
Şirket ülkemizdeki Çöpler Altın Madeni’nde ise 2022 yılının ilk 
çeyreğinde 70.641 ons altın üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. 
Çöpler Altın Madeni’nin 2021 yılı ilk çeyrek üretiminin 78.478 
ons olduğunu not eden şirket önceki yılın aynı dönemine kı-
yasla üretimde görülen düşüşün oksitli cevherin tükenmesin-
den kaynaklandığını belirterek üretiminin 255.000-285.000 ons 
olan 2022 üretim beklentisine uygun şekilde devam ettiğini 
aktardı.
Bunun yanında, flotasyon devresinin veriminin artmaya devam 
ettiğini belirten şirket bu sayede sülfit tesisinin, ilk çeyrekte 
yaklaşık 645.239 ton ile en yüksek işlem hacmine ulaştığını vur-
guladı.
Çakmaktepe projesinde çalışmaların devam ettiğini aktaran şir-
ket projede ilk altın üretiminin 2023 yılında gerçekleşeceğine 
dair öngörüsünü de paylaştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde yayın-
ladığı Çöpler Projesi Ana Planı’na (Çöpler District Master Plan) 

göre Çakmaktepe projesinin maden ömrü boyunca 1,2 milyon 
ons altın üretimi gerçekleştireceğini hatırlatan SSR Mining, C2 
Projesi’nin ise gerçekleştirilen ilk değerlendirme çalışmalarına 
göre 1 milyon onstan fazla altın üretimi vaat ettiğini kaydetti. 
Şirket C2 projesindeki ilk altın üretimin 2025 yılında gerçekleş-
tirilmesini hedefliyor.
SSR Mining ayrıca planlı otoklav bakımlarının 2022 yılının ikinci 
ve dördüncü çeyreklerinde gerçekleştirileceğine dair bilgi verdi.
SSR Mining Başkan ve CEO’su Rod Antal şirketin ilk çeyrek sonuç-
ları ile ilgili şu yorumlarda bulundu: “2022 yılının ilk çeyreğinde 
gerçekleştirdiğimiz 173,675 ons eşdeğer altın üretimi ile gurur duy-
duğumuz işletme performansımızı sürdürdük. 2022 yılı üretim ön-
görülerimizi gerçekleştirmek adına iyi bir konumda bulunuyoruz.”
Çöpler projesindeki flotasyon tesisinin rekor miktarda cevher 
işlemelerini mümkün kıldığını aktaran Antal Çöpler projesi 
kapsamındaki Çakmaktape genişleme ve C2 projeleri ile ilgili 
şu bilgileri paylaştı: “Çakmaktape genişleme ve C2 projelerinde ilk 
altın üretiminin sırasıyla 2023 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor.  Yılın ikinci yarısında varlıklarımızdaki arama çalış-
malarının sonuçlarına dair güncellemeler yayınlamayı bekliyoruz. 
Bu sonuçları 2023 yılında yayınlanacak güncel teknik raporlara 
entegre etmeyi umuyoruz.”

13 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan son Cumhurbaş-
kanı Kararı ile daha önce altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gü-
müş, krom ve kurşunda uygulanan yüzde 25 artırımlı devlet hakkı 

uygulaması diğer madenleri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Buna göre son kararla birlikte I, II, III, IV. ve V. Grup madenlerin 
tamamında devlet hakkı yüzde 25 artırılmış oldu.
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Soma’da Üretim Çalışmalarının Sonlandığı 
Sahalar Ağaçlandırılıyor Mayıs 2022

Elazığ İhalesi İptal Edildi Nisan 2022

Elazığ ve Adıyaman il sınırları içerisinde yer alan ve Cumhuri-
yet tarihinin en büyük bakır rezervi olarak duyurulan polime-
tal sahasının 21 Nisan 2022’de gerçekleştirilen ihalesinin iptal 
edildiği öğrenildi. Elazığ Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan 
tarafından medyaya aktarılan bilgilere göre Elazığ Mermer ve 
Madenciler Derneği Genel Sekreteri Hayri Günay tarafından 
ihalenin iptaline yönelik açılan davanın sonuçlandığı ve görü-
len dava sonucunda ihalenin Ankara 13. İdare Mahkemesi tara-
fından iptal edildiği bildirildi.
Elazığ Sanayi Odası Başkanı tarafından verilen bilgiye göre 
Mahkemeye sunulan sekiz ana maddenin de vurgu yapılarak 

Mahkeme tarafından bozulduğu aktarılırken en önemli gerek-
çenin ise madenin gerçek büyüklüğü, rezerv tespiti ve ekono-
mik değeri kesinleşmeden ihale taban fiyatının belirlenmesi-
nin gösterildiği ifade edildi.
Bundan sonra ihalenin iptaline gerekçe olan tüm usullerin ye-
niden dizayn edilerek hem Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğünün ihale mevzuatına hem de kamu menfaatine uygun 
olacak şekilde yeniden düzenlenip ihaleye çıkılacağı belirtilir-
ken Elazığ Girişim Grubu olarak çalışmalara tekrardan başlana-
cağı vurgulandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan Elmalı mevkisindeki 
linyit ocaklarında kömür çıkarılma işlemi tamamlandık-
tan sonra 2009’da bölgenin yeniden ağaçlandırılması 
için çalışmalar başlatılırken Orman Genel Müdürlüğü’nün 
öncülüğünde başlatılan Maden Sahaları Rehabilitasyonu 
Eylem Planı kapsamında bölgede, fıstıkçamı, kızılçam, ka-
raçam, akasya ve servi gibi çeşitli türlerde fidanlar toprak-
la buluştu.
AA’da yer alan habere göre aradan geçen 13 yılda boyları 2 
metreyi bulan ağaçlarla 90 hektarlık bölge, yeşil görünüme 
kavuştu.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, maden çalışma-
ları bittikten sonra bölgeyi işleten firmaların rehabilitasyon 
çalışması yapmasının zorunlu olduğunu belirtirken bu çalış-
maların yapılmasıyla ilgili kontrollerin kendilerince gerçek-
leştirildiğini söyledi. Derince, “Öncelikle maden çalışmaların-
da buradaki ham toprağı biriktirip, çalışmalar bittikten sonra 
yeniden ağaçlandırmak için kullanıyoruz. Maden çalışması 

bittikten sonra o topraklar bu alana seriliyor ve orası ağaçlan-
dırılıyor.” dedi.
Elmalı mevkisinin 13 yıl önce ağaçlandırılmaya başlandığını 
dile getiren Derince, “2009 yılından beri burada ağaçlandır-
ma çalışması yapıyoruz. Buraya yaklaşık 150 bin fidan diktik. 
Kızılçam, fıstıkçamı ve akasya türlerini diktik. Buraya uygun 
olanları tercih ediyoruz. Şu anda 90 hektarlık bir alan ancak 
biz bütün maden sahalarında bu çalışmaları yapıyoruz.” şek-
linde konuştu.
Derince, maden sahalarındaki ağaçlandırma çalış-
malarının farklı bölgelerde de devam ettiğine dikkati 
çekerek, “Madencilik ekonomik; mutlaka ülke için yapıl-
ması gereken bir şey. Madenden sonra buranın ağaçlan-
dırılması, tekrar yeşil bir örtüye bürünmesi bizi duygu-
landırıyor, mutlu ediyor. Özellikle bu çalışmaların içinde 
bizzat bulunmamız, ayrı bir mutluluk veriyor.” ifadeleri-
ni kullandı.

Öksüt Altın Madeni’nde Yılın ilk Çeyreğinde 
54.691 Ons Altın Üretimi Gerçekleştirildi Mayıs 2022

Centerra Gold, 2022 yılının ilk üç aylık bölümünde Öksüt 
Madeni’nde gerçekleştirilen altın üretiminin 2021 yılının 
aynı döneminde gerçekleştirilen 27.601 onsluk üretime kı-
yasla artış gösterdiğini ve 54.691 ons olarak kayıtlara geç-
tiğini açıkladı.
Üretim, kırma, stoklama ve liç işlemleri devam ederken ADR 
tesisindeki sorunun giderilmesine de çalışan şirket aynı za-
manda gerçekleştirdiği arama çalışmaları hakkında da bilgi 
verdi. Yılın ilk üç ayında 10 noktada 2.344 metrelik karotlu 
sondaj gerçekleştirdiğini açıklayan şirket arama faaliyetleri-
nin “Keltepe Northwest” ve “Keltepe North-Northwest” böl-
gelerinde oksitli altın mineralizasyonu potansiyelini tespit 
etmeye odaklandığı bilgisini verdi. Şirket, yılın ikinci çeyre-
ğindeki arama çalışmaları kapsamında oksitli altın minerali-

zasyonun tespiti için “Keltepe North”, “Keltepe Northwest” 
ve “Keltepe North-Northwest” bölgelerinin yanı sıra bilinen 
kaynaklara yakın bölgelerdeki yeni ve potansiyel oksitli altın 
mineralizasyonu hedeflerini incelemeye devam edeceğini 
duyurdu.
Centerra Gold Başkan ve CEO’su Scott Perry paylaşılan ilk üç 
aylık döneme ait üretim verileri ile ilgili; ”Yılın ilk çeyreğinde 
Öksüt Madeni’nde kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadan 1 mil-
yon saati geride bırakmayı başardık. Bu durum Centerra’nın iş 
güvenliğine verdiği önemi ortaya koyuyor. 2022 yılının ilk üç 
aylık döneminde faaliyet halindeki işletmelerimiz 93.784 ons 
altın ve 20,6 milyon pound bakır üretimi gerçekleştirerek güçlü 
bir performans göstermeye devam etti.“ şeklinde açıklamada 
bulundu.
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Polyak Eynez İhracat Fırsatı Kolluyor Mayıs 2022

İzmir, Kınık’ta faaliyet gösteren ve limanlara yakınlığı ile dikkat 
çeken Polyak Eynez Kömür Madeni ihracata odaklandı. 2014 
yılında inşasına başlanan ve 2021 yılında üretime geçilen işlet-
me Türkiye’nin en derin yer altı linyit madeni durumunda ve 
JORC standartlarına göre raporlanmış 220 milyon tonluk re-
zerve sahip. Doğu Akdeniz’in en büyük kömür ithalatçısı olan 
Türkiye’de yörenin gelişmiş sanayisinden önemli bir taleple 
karşı karşıya kalan işletme, Avrupa pazarının Rus kömüründen 
uzaklaşması sonrasında kendisine ihracatçı olma hedefi koy-
muş durumda.
Soma Havzası’nda önemli bir yatırım olarak faaliyete geçen Kı-
nık ocağında 8 m çapında ve 860 metre derinliğinde iki kuyu ile 
nakliye ve havalandırma sağlanırken, üretilen linyit yer yüzüne 
3,6 km uzunluğundaki bir desandre ile ulaştırılıyor. Kalın linyit 
damarına sahip olan yatakta göçertmeli tam mekanize uzun 
ayak yöntemiyle üretim yapılıyor. İşletmede kendiliğinden yan-
ma, metan ve yeraltı suyu risklerine karşı modern teknolojileri 
benimseyen bir üretim anlayışı mevcut.
Üretilen Kömür cevheri, yerüstünde çalışan bir lavvar tesisinde 
zenginleştirilerek zenginleştiriliyor. Bu işlem neticesinde 5200 
kCal/kg net ısıl değerde yüksek kalorili ve 3500 kCal/kg net ısıl 
değerde düşük kalorili olmak üzere iki sınıfta ürün elde ediliyor. 
Şirket, tüketicilerden gelen talebe göre bu iki sınıfı harmanlaya-
rak piyasaya 4000-5000 kCal/kg aralığında istenen ısıl değere 
uygun özellikte ve ebatta kömür tedariki sağlıyor.
2022 üretim bütçesine göre 1,2 milyon ton kömürün piyasaya 
sunulması beklenirken, bu rakam 2023 yılında 2 milyon tonu, 
2024’te ise 3 milyon tonu aşacak.
Polyak Eynez linyit madeni Türkiye’nin Batısında gelişmiş sana-

yiye sahip bir bölgenin ortasında yer aldığı için güçlü bir yerel 
taleple karşılaşmış durumda. Termik santraller, çimento ve şe-
ker fabrikaları gibi büyük endüstriyel tüketiciler ve her türden 
farklı sanayi kullanıcılarının yanı sıra evsel ısıtma amaçlı satış da 
yapılmakta. Kömür satış fiyatları kalori bazında aylık olarak be-
lirlenerek, müşterilere ayrılan aylık miktar, tesiste kamyon üstü 
teslim usulünde sevk ediliyor.
Madenin tüm üretimi iç piyasa tarafından tüketildiğinden şir-
ket henüz ihracat yapmış olmasa da Türkiye’den kömür ihraç 
eden ilk üretici olma konusunda çok kararlı olduğu belirtili-
yor. Tesis, Nemrut Körfezi limanlarına yalnızca 90 km uzak-
lıkta olduğu için deniz yoluyla ihracat açısından elverişli bir 
konumda. Şirket yetkilileri, yerli müşterilerine ek olarak tüm 
Akdeniz, Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinden düzenli 
alım yapan tüketicilerle uzun vadeli ilişkiler geliştirme arzu-
larını dile getiriyor.
Argus Media’dan Fırat Ergene’ye konuşan Polyak Eynez Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat, “Artık günümüzde standardi-
ze olmuş 6.000 kCal/kg’lik, tüm değerleri ideal kömürleri bulmanın 
çok zor olduğunu düşünüyorum. Tüm endüstriler deneme yanıl-
ma yoluyla da olsa yeni kaynaklar bulmak, buldukları kömürleri 
gerekiyorsa kazan rejimleriyle oynayarak kullanmak durumunda 
kalacaklar. Polyak Eynez olarak, 5200 kCal/kg kalorifik değer ve 
yaklaşık yüzde 1 kükürtlü kömürümüzle bir çok alıcıya uygun yakıt 
alternatifini Akdeniz Havzasına sunmamızın, yaşanan enerji krizi 
içerisinde çok değerli olduğu görüşündeyim. Özelikle bölge ülke-
lerine lojistik açıdan hesaplı ve kısa teslimat süreleriyle güvenilir 
tedarik sağlayabilmemiz alıcılar açısından en önemli avantaj ola-
caktır” görüşlerini paylaştı.

Madencilik ve Taş Ocakçılığında Enflasyon 
Yüzde 125,88 Olarak Gerçekleşti 

Soma Faciasının 8. Yıldönümü 

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, 
Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,67, geçen yılın 
Aralık ayına göre yüzde 39,23, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 121,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 ar-
tış gösterdi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) Nisan ayında yıllık 
bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88 oranında 
artış gerçekleşti.
Madencilik ve taş ocakçılığının aylık değişimine bakıldığında 

ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,77’lik bir artış söz 
konusu oldu.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları incelendiğinde 
metal cevherleri yüzde 108,28 artarken kömür ve linyit yüzde 
160,07 artış yaşadı.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları incelendiğinde ise 
metal cevherleri yüzde 7,43, kömür ve linyit yüzde 25,40 artış 
yaşadı. Kömür ve linyit yüzde 25,40 ile alt sektör kategorisinde 
endeksi en fazla artan sektör oldu.

2014 yılının 13 Mayıs günü Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet-
te bulunan yer altı kömür madeninde yüzlerce madencimizin 
isimleri bir facia ile hafızalara kazındı. Bundan tam 8 yıl önce 
gerçekleşen facia dünya madencilik tarihine de kara bir leke 
olarak geçerken tam 301 madenci hayatını kaybetti.
Faciada ölen şehit madenciler için bugün Valilik, Büyükşehir 
Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından Ma-

denci Şehitliği’nde anma programı düzenlenecek.
Yaşanan bu tarihi olay vesilesi ile facianın yıldönümünde, insa-
noğlunun refahı için canlarını hiçe sayarak yerin altında ve üs-
tündeki madenlerde canını dişine takan, dünyanın en zor mes-
leklerinden birine mensup olan madencileri selamlıyor, dünya 
üzerindeki madenlerde yaşanan her türlü olayda yaşamlarını 
yitiren madencileri de saygı ile anıyoruz.
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Şile Bölgesi Kil İhracatında Hedef Konumda 

TMD Ali Emiroğlu ile Devam Ediyor 

Mayıs 2022

Mayıs 2022

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Rüstem Çetinkaya, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle dünya ülke-
lerinin Ukrayna’dan talep ettiği kil ve kaolen alımının ülkemize 
kaydığını, Şile bölgesindeki rezervlerin bu talebi karşılamaya ye-
terli olduğunu ancak orman izinleri konusunda yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle sektörün henüz talebe karşılık veremediğini söyledi.
Konuyla ilgili olarak özel bir kanala görüşlerini aktaran Çetinkaya, 
“Ukrayna’da tam da savaşın olduğu Donbass bölgesinde önemli bir 
kil üretimi mevcuttu. Bu kil üretimi savaşla birlikte durunca dünyada-
ki büyük alıcılar özellikle İtaya ve İspanya, dünyanın her tarafından 
kil ve kaolen aramaya başladı. Bu ülkeler ülkemizde de aynı kalitede 
ürünü Şile bölgesinden tedarik etmeye başladılar.” şeklinde konuştu.
Ülkemizde başka bölgelerde de kil ve kaolen üretimi olduğunu 
ama alıcıların özellikle Şile bölgesini seçmesini şu sözlerle an-
latan Çetinkaya “Büyük ebatlı seramik üretiminde kullanılan kilin 
-ki modası her geçen gün artan ürünlerdir- Türkiye’de ana üretim 
bölgesi Şile’dir. Savaşın başlamasının ardından İtalya ve İspanya 
Şile bölgesinden bir anda kil almaya başladılar. İlk 3 ayda önceki 
senelere oranla aldıkları miktar bir anda 3 katına çıktı. Hammad-
de arzından endişe edildi. Hammadde arzındaki bu endişe sera-
mik üreticilerine de yansıdı ve Ticaret Bakanlığı kil ihracatını kay-
da almaya başladı.” dedi.
Şile bölgesinde yıllık 3 milyon 600 bin ton gibi bir üretimin 
mevcut olduğunu söyleyen Çetinkaya, bunun yaklaşık 600 bin 
tonunun ihracata gittiğini ifade etti. Son 3 ayda ihraç edilen 
rakamın 200 bin tonu geçmesi üzerine yurtiçindeki sanayi ar-

zının güvenliğini almak için kayıt işlemi başlatıldığını vurgula-
yan Çetinkaya, bu işin üretim boyutunda ise rezerv sıkıntımızın 
olmadığının altını çizdi.
Çetinkaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Aslında Şile bölgesinde 
çok önemli bir rezerv alanı mevcut. Ancak Orman Bakanlığımızın 
ilan ettiği kısıtlı bir alan var. İşletme ruhsatlarımızın içerisinde Or-
man Bakanlığı’ndan almamız gereken izinler var. İzinler alındığın-
da kapasite arttırılabilir. Böylece kapasite arttırılarak hem ihracata 
malzeme verilip hem de yurtiçindeki talep karşılanabilir. Fakat bu 
kısıtlı alandan dolayı yeni bölgeleri açamayınca hatta bir de mev-
cut bölgelerdeki rezervleri tüketince şu anda bir kıtlık ortaya çıktı.”
Madencilik sektörünün sanayi ve endüstrinin hammaddesi ol-
duğunun altını çizen Çetinkaya, “Madenler olmadan sanayi de 
olmaz. Bugün yaşadığımız bu savaş bize bir kez daha gösterdi. 
Dolayısıyla sadece salt bir çevreci bakış açısıyla madenlere yak-
laşmamamız gerektiğini anlıyoruz. Bunun için insanı ve çevreyi 
önceleyen sürdürülebilir bir madencilik anlayışı benimsiyoruz. Bu 
anlamda maalesef Orman Bakanlığımızın şu anki izin süreçleri 
aşırı derecede yavaş. Çözüm çok basit. Biz bu konuyla ilgili gerek 
Seramik Üreticileri Birliği ile gerek Türkiye Seramik Federasyonu 
gerek diğer STK’lar ile birlikte toplantılar yaptık. Tüm paydaşların 
uzlaştığı nokta Orman Bakanlığı’nın acil olarak bekleyen izinleri 
bir şekilde vermesidir. Zaten bu izinler verildiği zaman ilk üç ay 
içerisinde biz yeni rezervlere ulaşabiliriz. Bu şekilde hem ihracatı-
mızın artması devam eder hem de yurtiçindeki talepleri karşılaya-
biliriz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Eti Bakır Mazıdağı'ndan Ekonomiye Katkı Nisan 2022

Eti Bakır, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1,2 milyar dolarlık yatı-
rımla hayata geçirdiği Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Te-
sisleri, Kastamonu’nun Küre ilçesindeki madenden gelen pirit 
konsantresini ekonomiye kazandırıyor.
İşletmede, yılda 500 bin ton pirit konsantresinden gübre ve kobalt 
üretim gerçekleştirilirken dünya kobalt üretiminin yüzde 2’si bu tesis-
ten karşılanıyor. Tesiste ayrıca kauçuk, hayvan yemi ve kozmetik sek-
törü için önemli bir mineral olan çinko karbonat üretimi de yapılıyor.
Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, dünyada bir ilki 
de bünyesinde barındırırken 1,2 milyar dolarlık devasa yatırım 
ile piritten kobaltı geri kazanan dünyadaki ilk ve tek tesis olma 
özelliğini taşıyor.

Tesiste, yılda 250 bin ton konsantre fosfat, 650 bin ton sülfürik 
asit üretilip fosforik asit üretim tesisi için hammadde oluşturu-
yor ve 150 bin ton fosforik asit üretiliyor. Üretilen 150 bin ton 
fosforik asit, üretilen 75 bin ton sıvı amonyak gübre üretim te-
sisinin hammaddesini oluşturuyor ve 108 bin 336 ton DAP (18-
46-0) gübresi üretiliyor. Sülfürik asit tesisinin çıktısı olan kalsin 
Metal Geri Kazanım Tesisinin hammaddesi olarak kullanılarak 2 
bin ton katot bakır, 2 bin 530 ton çinko karbonat ve 6 bin 740 
ton kobalt karbonat üretiliyor.
Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi yılda 350 milyon 
dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önüne 
geçerek ekonomiye katkı sağlıyor.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD)’nin 58. Olağan Genel Kurulu 
dün (14 Mayıs 2022) gerçekleştirildi. Ali Emiroğlu yeniden TMD 
Başkanı seçildi.
Kurulduğu 1948 yılından bu yana madencilik sektörünün ge-
lişiminde öncü bir rol üstlenen TMD’nin yeni dönem yönetim 
kurulu üyeleri arasında Tüprag Metal Madencilik, Çayeli Bakır 
İşletmeleri, Demir Export, Egemad Madencilik, Esan Eczacıbaşı, 
Acacia Madencilik, Barit Maden Türk, Zenit Madencilik şirketle-
rinin temsilcileri yer aldı.
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Rüstem Çetinkaya: “Sektörün Kronikleşen Sorunlarına 
Kısa Vadede Kalıcı Çözümler Getirmek İçin Çalışıyoruz” 

Mayıs 2022
Madencilik sektörü 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat hedefi 
belirledi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran İstanbul Maden İh-
racatçıları Birliği’nin (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, sektörün 
sorunları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Yönetim kurulu ile birlikte yeni dönemin rotasını belirledikleri-
ni ifade eden Çetinkaya, sektörün en önemli problemlerinden 
olan ruhsat güvencesi ve izin süreçlerinin kısalması konusunda 
çalışmalar yapacaklarını, bunun yanında da sorunların yerinde 
tespiti, Ankara ofisinin kurulması ve birlikte hareketle maden-
cilik ihracatının toplam ihracat içerisindeki payını artırmayı he-
deflediklerini belirtti.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) geçen ay gerçekleş-
tirilen olağan seçimli genel kurulunda oyların büyük çoğunluğu-
nu alarak göreve gelen Rüstem Çetinkaya ve yönetim kadrosu, 
yeni döneme ilişkin planlarını, hedeflerini ve vizyonunu açıkladı.
Madencilik sektörünün 2022’nin ilk dört ayında 2,2 milyar dolar-
lık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Çetinkaya, geçtiğimiz yıl 
toplamında 6,1 milyar dolar olan ihracatı bu yılın sonunda en az 
7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Madenciliğin 
Türkiye ekonomisi için öneminin özellikle pandemi döneminde 
aksayan tedarik süreçleri ile çok daha net bir şekilde ortaya çık-
tığının altını çizen Çetinkaya, sektörün kronikleşen sorunlarına 
kısa vadede kalıcı çözümler getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Madencilik sektörünün en önemli problemlerinden birinin ruh-
sat güvencesi ve uzayan izin süreçleri olduğunu vurgulayan 
Çetinkaya, bu konuya özel önem verdiklerini kaydetti. İzin sü-
reçlerinin ve ruhsatların takibi, kamu ile ilişkilerin yürütülmesi ve 
sorunların daha hızlı çözülmesi adına Ankara ofisini hayata geçi-
receklerini anlatan Çetinkaya, “Dışarıdan bakıldığında keyfekeder 
her yeri kazıyoruz, eşeliyoruz sanılıyor. Madencilerin önündeki bü-
rokratik engelleri azaltmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.
Göreve geldikten birkaç gün sonra Ukrayna’daki savaş nedeniyle 
oluşan kil arzı krizinin önlerine geldiğini belirten Çetinkaya, “Yö-
netim kurulumuzla birlikte hiç vakit kaybetmeden sorunu yerinde 
tespit etmek istedik. İstanbul’un Şile ilçesindeki kil ocaklarını ziyaret 
edip burada ülke ekonomimize ve sektör ihracatımıza nasıl katkı 
sağlayabileceğimize baktık. Şile’deki kil gerçekten çok özel, nitelikli kil 
Türkiye’de sadece Şile’den çıkıyor. Şu anda dünyadan ciddi bir talep 
oluştu fakat seramikçilerin ham madde güvenliğimiz tehlikeye girer 
endişesiyle ihracat kayda alındı. Şile’de ciddi bir kil rezervi var fakat 
Orman Bakanlığı’nın ilan ettiği bir kısıtlı alan var. Üreticiler 30 hek-
tar yeni alan için izinlere başvurdu, bunların hepsi reddedildi. Burada 
hem kil ihracatı yapamamış oluyoruz hem de seramik üreticilerimizin 
ham madde kaynağıyla sorun yaşamasına sebep oluyoruz.” dedi.
Sektör için önemli olan bir diğer konunun da konteyner hasarları 
olduğuna işaret eden Çetinkaya, mermer blok yüklemelerinde 
ihracatçıların fahiş hasar bedelleri talep edilerek ciddi bir şekilde 
mağdur edildiğini ve bu sorunu tamamlayıcı sigorta ile çözecek-
lerini belirtti. Çetinkaya, şunları söyledi: “Örneğin 30 konteyner 
malınız var, bunun 2-3 tanesinde hasar olduğu söyleniyor. Burada 
iki şey yapıyorlar; birincisi 30 konteyneri birden gemiden indiriyor-

lar. Zaten konteyner bulamıyorsunuz, bir de siz hasarlı olanı çıkart 
dediğinizde karşı taraf ben hepsini iptal ediyorum diyor. Bununla 
ilgili ardiye, indirme bindirme masrafını ihracatçıya yüklüyorlar. 
İkincisi, hasar olduğu söylenen konteynerler için konteynerin satın 
alma bedelinden bile yüksek hasar bedelleri talep ediyorlar. Üye-
lerimiz arasında konteyner tamiri için 250 bin dolara kadar talep 
edilen rakamlar var. Burada sorumluluk alıcıya ait bile olsa uygu-
lamada tamamıyla bize yüklüyorlar. Gerçekten zor bir süreç var ve 
bunun hukuki mücadelesi yapılacak. Ancak daha hızlı bir çözüm 
bulmak adına öncelikle sigorta sistemini hayata geçirip ihracatçıla-
rı rahatlatacağız ve diğer yandan da hukuki takiplerini yapacağız.”
Maden sektörünün olumsuz algı çalışmaları nedeniyle sürekli 
sanık sandalyesinde oturduğunu ve bir diğer önemli hedefle-
rinin de bu algıyı gerçekler ışığında kırmak olduğunu söyleyen 
Çetinkaya, “Gündelik hayatımızda kullandığımız ürünlerin ham 
maddeleri madenlerden çıkıyor. Madenler olmadan dünyada üre-
timden bahsedilemez. Sektörümüzde yatırım, üretim ve ihracat 
potansiyeli bize göre mevcut rakamların iki katı. Bu potansiyeli 
olumsuz algılarla sekteye uğratmak yerine ülkemize fayda sağla-
yacak bir enstrüman haline getirmeliyiz.” dedi.
İMİB Başkan Yardımcısı Eyüp Batal da iki yıllık pandemi döneminin 
kendi kendine yetebilmenin hepimize ne kadar önemli olduğunu 
gösterdiğini belirterek, “Kendiniz üretmiyorsanız paranız da olsa 
gücünüz de olsa tedarikte sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu yaşamamak için 
de Türkiye’nin hem gıda hem sanayi tarafında dışa bağımlığını azalt-
ması gerekiyor. Sanayinin omurgası olan sektör ise maden. Bizler 
bu ülkenin ham madde sıkıntısını ortadan kaldırmak için mücadele 
eden insanlarız ve gerçekten özveriyle mücadele ediyoruz. Bu ülkenin 
yer altı kaynaklarını ülkenin sanayisine sunmaya çalışıyoruz.” dedi.
Madencilik sektörünün özveri ile çalışmasını ve yarattığı katma 
değeri halka doğru bir şekilde anlatmanın çok önemli olduğunu 
ifade eden Batal, “Türkiye’de madencilik tamamen çevresel hassa-
siyetlerle yapılıyor ve biz bunu göstermek istiyoruz. Yetişmiş insan 
kaynağımız, kullandığımız ekipmanlar, denetim sistemleri ve tek-
nolojinin tamamı dünya standartlarının üzerinde. Tarım ve maden-
cilik diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yan yana ve 
birlikte çok rahat bir şekilde yapılabilir ve bu anlamda sürdürülebilir 
madenciliğin çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
Çetinkaya’nın verdiği bilgiye göre maden sektörü Nisan ayında 
705,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yılın ilk dört ayında 
yüzde 26 artışla 2,23 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu dönem-
de metalik cevherler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
34,9’luk bir artış gösterdi ve 849,4 milyon dolarlık ihracat ile ilk 
sırada yer aldı. Metalik cevherleri yüzde 26,2’lik artış ve 471,7 
milyon dolar ile işlenmiş doğal taşlar, yüzde 26,8’lik artış ve 
434,4 milyon dolar ile endüstriyel mineraller ve 200 milyon do-
lar ile blok doğal taşlar takip etti.
Toplam doğal taş ihracatı ise yüzde 0,1’lik artış ile 672,5 milyon 
dolar olurken doğal taş ihracatında ilk sırayı yüzde 24,1 değer artı-
şı ve 168,5 milyon dolarla ABD aldı. İkinci sırada 134 milyon dolarla 
Çin, üçüncü sırada 36 milyon dolar ihracatla Fransa yer aldı.
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YMGV Başkan Yardımcısı Hasan Yücel’den 
Madenlerde Devlet Hakkının Artırılmasına Tepki!

Mayıs 2022
Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı (YMGV) Başkan Yardımcısı Ha-
san Yücel, madenlerde daha önce devlet hakkı oranının yüzde 
25 artırımlı olarak uygulanması kararlaştırılan altın, alüminyum, 
bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışındaki 4’üncü 
grup madenler ile 5’inci grup madenler için de bu oranın yüzde 
25 artırımlı olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 
hakkında konuştu. Konuyla ilgili olarak Madencilik Türkiye Der-
gisi’ne düşüncelerini aktaran Yücel şu açıklamalarda bulundu:
Maliyetler Zaten Can Yakıyordu!
Pandemi ve ardından patlak veren Ukrayna savaşının, ülkeleri ve 
insanları küresel bir enflasyon tsunamisiyle karşı karşıya getirdiği-
ni vurgulayan Yücel, “Enflasyon tsunamisiyle mücadele etmek için 
bütün ülkeler, yer altı kaynaklarını değerlendirerek kendi sanayisine 
hammadde sağlama arayışına girdiği bir dönemde, Türkiye’de ma-
dencilik sektörünü zor durumda bırakacak devlet katkı paylarının art-
tırılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Tedarik zincirinde yaşanan sı-
kıntılar, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, taşımacılık maliyetlerindeki 
artışlar madencilik sektörünün zaten canını yakıyordu! Şimdi alınan 
bu yeni kararla, sektör daha da zora girecek”uyarısında bulundu.
Zincirleme Olarak Tüm Sektörleri Etkileyecek
Madencilik alanında alınan devlet katkı paylarının artırılmasının 
maliyetleri daha da yukarı çekeceğine dikkat çeken Yücel, “Bu 
da ister istemez zincirleme olarak tüm sektörlerde fiyat artışlarına 
yol açacak. Çünkü madencilik sektörü bütün sektörlerin lokomoti-
fidir. Bizim sektörde yaşanan en ufak olumsuzluk, diğer sektörleri 
de olumsuz etkileyecek. Bu kararla ekonomi yönetiminin kendisine 
koyduğu ihracat hedefleri de negatif olarak etkilenecektir. Kaldı ki, 
bugün yüksek maliyetler yüzünden durma noktasına gelen inşaat 

sektörünü canlandırmak için 
yeni paketlerin açıklandığı bir 
dönemde, böylesi bir kararın 
alınması inşaat sektöründeki 
maliyetleri de daha yukarı çe-
kecektir. Çünkü çimentodan 
alüminyuma, seramikten kile 
inşaat sektörünün hammad-
desi konumundaki her şey bu 
durumdan olumsuz etkilene-
cektir. Bu da ister istemez ko-
nut fiyatlarının daha da yük-
selmesine yol açacaktır” dedi.

Yatırımlar Cazip Olmaktan Çıkar
Madencilik sektöründeki yatırımların, pandemi ve tedarik zinci-
rinde yaşanan sıkıntılar yüzünden zaten cazip olmaktan çıktığı-
na dikkat çeken Yücel, “Yaşanan yapısal problemlere sektörümüz 
köklü çözümler beklerken, devlet katkı paylarının artırılması bizim 
için şok etkisi yarattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu konuda 
yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Bu kararla, zaten zorlu bir 
dönemeçten geçen madencilik sektöründeki yatırımlar olumsuz 
etkilenecektir. Yatırımlar cazip olmaktan çıkacaktır. Bu da hem 
istihdamın azalmasına yol açacak hem de üretim olmadığı için 
hammadde fiyatlarının daha da yukarı çıkmasına yol açacaktır. En 
azından böyle bir karar alındığında sektör temsilcilerinin görüşleri-
ne başvurulabilirdi. Maalesef, sektör temsilcileriyle müzakere edil-
meden alınan bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydu-
ğu ihracat hedeflerine de zarar verecektir” şeklinde konuştu.
Sektör Teşvik Beklerken Yük Arttı!
Dünyada pandemi ve Ukrayna savaşının ardından bütün ülkeler 
kendi yer altı kaynaklarını ve yüksek katma değerli ürünleri ekono-
miye kazandıracak yeni arayışlara girdiği bir dönemeçte, maden-
cilik sektörü yeni teşvikler beklerken, son alınan kararla yüklerinin 
daha da arttığına dikkat çeken Yücel, “Elbette ki devlet hakkını da ver-
gisini de alacak. Biz bundan şikâyet etmiyoruz. Ancak bunun hakkani-
yetli olmasını talep ediyoruz. Diğer yatırımcılar sadece kurumlar vergi-
si, katma değer vergisi, sosyal güvenlik primi, stopaj ve damga vergisi 
öderken; biz madenciler bunlara ilaveten maden ruhsat izin bedelleri, 
çok ağır orman izin bedelleri, altyapı hizmet bedelleri, kamulaştırma 
bedelleri, maden kapama ve rehabilitasyon bedelleri ve bütün bunlara 
ilaveten devlet hakkı bedelini ödüyoruz” ifadesini kullandı.
Getirisinden Çok Götürüsü Olacak
Madenlerde, devlet hakkı oranının yüzde 25 artırımlı olarak 
uygulanmasının kapsamının genişletilmesinin sektörde ge-
tirisinden çok götürüsünün olacağını vurgulayan Yücel, “Sa-
yın Cumhurbaşkanımızdan, sektör temsilcileriyle buluşarak, bu 
karar hakkında üreticilerin görüşlerine başvurmasını talep edi-
yoruz. Çünkü dünyada emtia fiyatlarının yükselmesiyle birlikte 
madencilerin çok para kazandığı algısı yaratılıyor. Bu doğru bir 
yaklaşım değildir. Öyle ki, madencilik sektöründe yeni bir yatırımı 
gerçekleştirmenin maliyetinde ve üretiminde pandemi öncesine 
göre yüzde 50’den yüzde 100 kadar değişen oranlarda artış söz 
konusu. Bu gerçekliğin göz ardı edilmemesini istiyoruz” çağrısın-
da bulundu.

Muratdere Madencilik’ten 306 Milyon Liralık Yatırım 
Nisan 2022

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çalışmalarını sürdüren Muratdere 
Madencilik, bakır-molibden madeni kapasite artışı, kırma-ele-
me ve cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi pro-
jesinin gerçekleştirmek adına ‘Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)’ 
başvurusunda bulundu.
Proje kapsamında söz konusu ruhsat sahası dâhilinde gerçek-
leştirilen sondaj çalışmaları neticesinde ortalama cevher te-

nörleri %0,52 Cu, 125 ppm Mo olan yaklaşık 15,97 milyon ton 
cevher rezervi tespit edilirken projeye 306 milyon TL yatırım 
yapılması hedefleniyor.
Açık ocak işletme faaliyetleri ile 11 yıl sürecek projede; arazi-
nin hazırlanması ve inşaat aşamasında 400, işletme aşamasın-
da 250 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

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.
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ESG Yaklaşımları Madencilerin Geleceğini Belirleyecek 

Şili, Lityum Şirketi İçin Uygun Model Üzerinde Çalışıyor

Kanada Kritik Mineraller için Girişimlerini Hızlandırıyor 

Gem Diamond 129 Karatlık Elmas Keşfi Gerçekleştirdi  

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Mayıs 2022

DÜNYADAN HABERLER

Metal ve mineral üreticileri, temiz enerji dönüşümü için gerekli 
hammaddeleri sağlamak için üretimi arttırmak zorunda olun-
duğu bu dönemde sosyal lisans kavramının bir kez daha ön 
plana çıkacağını, bu kapsamda üreticilerin topluluklarla ilişkile-
rini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.
Bloomberg'in Panama City'de düzenlenen Latin Amerika Yeni Eko-
nomi Geçidi açılış etkinliğindeki bir panelde konuşan Ivanhoe Mi-
nes Yönetim Kurulu Başkanı Robert Friedland, bakırın günümüz-
deki önemini petrolün tarihsel önemine benzeterek madenciliğin 
yeni bir ekonomi inşa etmek için çok önemli olduğunu kaydetti.
Friedland, madencilik endüstrisinin, topluluklarla etkileşim kurma ve 
kabul görmek için çevresel ayak izlerini azaltma konusunda daha iyi 

bir performans göstermesi gerektiğini belirtirken bu bütünsel yakla-
şım kapsamında şirketlerin tarımdan eğitime kadar birçok farklı konu-
da projelerini hayata geçirmesi ile mümkün olabileceğini vurguladı.
ESG yaklaşımlarını doğru kavrayan şirketlerin sektörde haki-
miyeti sağlayacağını anlamayanların ise zamanla eleneceğinin 
altını çizen Friedland, Peru'daki bir bakır madeninde üretimin 
durması ile sonuçlanan protestolara atıfta bulunarak; maden 
üreticileri bu tür sorunların oluşmasını önlemek için işletmeyi 
en başından itibaren yeniden incelemesi gerektiğini belirtti. 
Bunun yanında Friedland, hükümetleri işletmeleri çok zahmetli 
hale getirmemek ve yatırımları kaçırmamak konularında dik-
katli olmaya davet etti. 

Şili devlet kontrolünde kurulacak lityum firmasına dair oluştu-
rulacak modeli yıl sonuna kadar kesinleştirmeyi planlıyor. 
Dünyanın ne büyük ikinci lityum üreticisi olma özelliğini taşı-
yan ülkenin Maden Bakanı Marcela Hernando yaptığı açıklama-
larda, lityum üretimi için devlet kontrolünde bir şirket kurma 
planlarından söz ederken bu şirketin iş modelinin yıl sonuna 
kadar ortaya çıkmasını planladıklarını kaydetti. 
Şirketin yapısına karar vermek için alanında uzman kişilerden 
oluşan bir grup kurulduğunu belirten Hernando, devletin şir-
ketin ana hissedarı olacağını ancak özel sektörün katılımının 
önünün açık olacağını aktardı. Lityum endüstrisinin henüz 
çok olgunlaşmadığı için çok karmaşık olduğu yönünde fikir 

beyan eden Bakan, hükümetin uygulamayı planladığı vergi-
lendirme programının bir parçası olarak, lityum madeni rö-
dovanslarının uygulama planlarına dahil edilmeyeceğini de 
sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, geçtiğimiz aylarda seçilen Cumhurbaşkanı 
Gabriel Boric'in hükümeti, Meksika ve Arjantin'deki yönetimler 
gibi, geçen yıl fiyatların hızla yükseldiği lityum piyasasına daha 
yakından dahil olmaya hevesli olduğu görülüyor.
Boric, seçim kampanyası sırasında ülkenin doğal kaynaklarını 
özelleştirme yaklaşımını bir hata olarak nitelendirerek bu hata-
yı tekrar etmeyeceğini vurgulamış, lityumun geliştirilmesi için 
şirket kurmaya olan ilgisini tekrarlamıştı.

Kanada, bakır da dahil olmak üzere kritik mineral ve metallerin 
yerel arzını güvence altına almak adına belirlediği kritik mineral 
stratejisi kapsamında 2,9 milyar dolarlık bütçe ayırdı.
Parlamentonun henüz resmi olarak uygulamaya koymadığı strateji, 
enerji dönüşümü, savunma, havacılık, iletişim ve yüksek teknoloji 
alanlarında ihtiyaç duyulan 31 kritik metal ve minerali kapsayacak. 
Ülke tarafından benimsenin stratejinin amacı, yalnızca yerel 
bir kritik mineral tedarikini güvence altına almak değil, aynı za-
manda uç ürün ve geri dönüşüm kapasitelerinin geliştirilmesini 
içeren tam bir tedarik zinciri geliştirmek olduğu belirtildi.
Kanada, geçtiğimiz dönemde benzer bir stratejiyi hayata geçi-
ren ABD ile kritik minerallerin tedariğine yönelik ortak bir eylem 
planı hazırlamıştı. Bu eylem planı kapsamında ABD yatırımları-
nın Kanada’ya akabileceği öngörülüyor.

Kanada’nın ayırdığı bütçenin bir kısmının, kritik mineral hari-
talamasının geliştirilmesi için Kanada Jeolojik Araştırmalar ve 
Geoscience BC gibi devlet kurumlarına ayrılması bekleniyor.
Federal bütçedeki önemli bir mali teşvik, kritik mineraller için 
gerçekleştirilecek %30 vergi indirimi olarak dikkat çekti. 
Yer altı kaynakları bakımından dünyada en zengin ülkelerden 
birisi olan Kanada, uygun koşullar sağlanması halinde kritik mi-
neral madenciliği fırsatlarının ülke için önemli fırsatlar doğura-
bileceğini düşünüyor. Enerji dönüşümü kapsamında önümüz-
deki 30 yıl içerisinde kritik minerallere olan talebin 6 kat atış 
göstereceği tahmin ediliyor. Ancak ABD ve AB örneklerinde ol-
duğu gibi ayrılan bütçeler ne boyutlarda olursa olsun zaman ve 
sabır isteyen bir süreç olan madenciliğin hızla gelen değişime 
ayak uydurabilmesi için yeterli zamanını olmadığı belirtiliyor.

Gem Diamond, Lesoto’da bulunan Letšeng Madeni’nden 129 
karatlık elmas keşfi gerçekleştirdi. Şirket keşfin, bu yıl madenden 
gerçekleştirilen ikinci 100 karat üstü elmas olduğunu belirtti. 
2020 yılında keşfettiği 16 yüksek kaliteli elmas ile dikkat çeken 
şirketin keşifleri zaman içerisinde düşüş gösterdi. 2021 yılında 
sadece 6 adet 100 karat üstü elmas keşfi gerçekleştiren şirket, 

2022 yılında ise bugüne kadar sadece 2 adet 100 karat üstü el-
mas keşfedebildi. 
Şirketin 2006 yılında satın aldığı ve o günden bu yana 60 adet-
ten fazla elmas keşfi gerçekleştirdiği Letšeng Madeni deniz 
seviyesinin 3.100 metre üstünde bulunuyor ve dünyanın en 
büyük elmas madenlerinden birisi olarak biliniyor.
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Dünya Bankası Metal Fiyatlarında Artış Öngördü

Sinosteel ve Kamerun’dan Anlaşma…

Pentagon'dan Stratejik Mineraller Yönelik Yeni Talep 

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Dünya Bankası, COVID-19 salgını, Ukrayna’daki yaşanan savaş 
ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 
enerji dönüşümü çalışmalarının metallere olan talebin artma-
sına neden olacağını, bu durum karşısında metal fiyatlarının 
yükseltmesinin beklendiğini belirtti.
Dünya Bankası, yayınladığı “Emtia Piyasaları: Gelişim, Zorluklar 
ve Politikalar (Commodity Markets: Evolution, Challenges, and 
Policies)” başlıklı raporunda, yaşanan güncel gelişmeler karşı-
sında küresel emtia piyasalarının yeniden şekillenmekte oldu-
ğunu vurgulayarak yaşanan bu dönüşümün gelişmekte olan 
ekonomiler için önemli etkileri olabileceğine dikkat çekti.
Yaşanan küresel gelişmeler karşısında bazı emtialara yönelik 
talebin artmasını bekleyen Dünya Bankası, buna rağmen genel 
küresel talebin yavaşlayan nüfus artışı ve gelişmekte olan eko-
nomilerin olgunlaşması nedeni ile yavaşlayacağını öngörüyor.
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaşanan enerji dönüşü-
münün zorlu bir süreç olacağını vurgulayan kurum, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve elektrikli araçların üretimi 
için gerekli olan metallere yönelik talebin önümüzdeki yıllarda ar-
tış göstermesini bekliyor. Dünya Bankası raporunda, bu metalleri 
üreten ve ihraç eden ülkelerin önümüzdeki yıllarda beklenmedik 

kazançlar elde edebileceğine dair tahminlerde bulundu.
Raporda yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarda kullanılan, 
bakır, alüminyum, krom, demir cevheri, nikel, lityum, kobalt ve 
nadir toprak elementlerinin süreç için önemine dikkat çekti
Yayınlanan raporda, fiyatların enerji dönüşümünün hızına, 
madencilik yatırımlarının miktarına ve ilgili endüstrilerdeki 
çevresel kısıtlamalara bağlı olarak uzun süre yüksek seyredebi-
leceğinin altı çizilirken bu süreçte uygulanacak politikaların ve 
sağlanacak teşviklerin de fiyatların seyri için büyük önem taşı-
dığı not edildi.
Yenilenebilir enerjinin en düşük maliyetli enerji kaynağı haline 
gelmesine rağmen, yerel rezervi olan fosil yakıtların ülkeler ta-
rafından tercih edildiğini belirten Dünya Bankası, kısa vadede 
temiz enerji teknolojilerine yapılan yetersiz yatırım nedeni ile 
enerji talebinin arzı geçmeye devam edebileceğini öngördü.
Raporda, gelecekte arz ve talep dengesinde yaşanacak açıkları 
önlemek adına enerji dönüşümü için kritik olarak kabul edilen 
metallerin üretimine yeterli yatırım yapılmasının önemi vurgu-
lanırken yetkililerin bu duruma hassasiyet göstermesinin ve her 
ülkenin kendi koşullarını da göz önünde bulundurarak elverişli 
bir ortam sağlamasının önemine dikkat çekildi.

Çelik üretiminde kullanılan yüksek kaliteli demir cevheri tedari-
ği için yeni kaynaklar arayan Çin, devlete ait madencilik şirketi 
Sinosteel Corporation Limited'in ülkedeki iştiraki aracılığı ile 
Kamerun ile bir anlaşma imzaladı. Yaklaşık 675,96 milyon dolar 
değerindeki anlaşma kapsamında şirket Lobe Demir Madeni’ni 
geliştirerek Çin’in demir cevheri kaynaklarını çeşitlendirmesine 
yardımcı olacak.
Başlangıç olarak 20 yılı kapsayan anlaşma ile Sinosteel Cam, yıl-
da %33 demir içerikli 10 milyon ton cevher üretmeyi planlıyor. 
Madende bir zenginleştirme tesisi de kurmayı hedefleyen şir-
ket, zenginleştirme işlemleri sonrasında yılda yüzde 60 içerikli 

4 milyon ton cevher elde etmeyi hedefliyor. 
Douala'nın 200 kilometre güneydoğusunda ve liman kenti Kri-
bi'den 40 kilometre uzaklıkta bulunan Lobe Madeni’nin 632,8 
milyon ton demir cevheri barındırdığını kaydeden şirket, proje-
de üretime başlanacak tarih ile ilgili bilgi vermezken Kamerun'un 
madencilik yasasına göre, şirketin devlet tarafından izin verilme-
sinin ardından beş yıl içinde üretime başlaması gerekiyor.
Taraflar arasında yapılan anlaşma, üretilen demir cevherinin 
yüzde 15'inin yerel pazara tedarik edilmesine izin veriyor ancak 
yeterli yerel talep olmaması durumunda Kamerun Sinosteel'e 
demir cevheri ihraç etme yetkisi verebilir.

ABD Savunma Bakanlığı, hükümete Birleşik Krallık ve Avustral-
ya'da bulunan elektrikli araç ve savunma sanayi için kritik olarak 
kabul edilen stratejik mineralleri işleyen tesislerin finanse edil-
mesine izin vermesi yönünde görüş belirtti. Savunma bakanlığı 
bu konuyu ülkenin savunması için çok önemli olarak nitelendirdi.
Pentagon'un Soğuk Savaş Dönemi Savunma Sanayi Üretim 
Yasası'nı (DPA) değiştirme talebi, Kongre'ye Ulusal Savunma 
Yetkilendirme Yasası olarak bilinen ve yakın zamanda karara 
bağlanması beklenen, ABD askeri finansman bütçesinin nasıl 
belirleneceğine yönelik tavsiyelerinin bir parçası olarak sunul-
du. Kararın bu yıl içerisinde netleşmesi bekleniyor.
ABD, elektrikli araçlardan savunma sanayine kadar bir çok alan-
da kritik öneme sahip olan lityum, nadir toprak elementleri ve 
diğer mineraller konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltmak 
adına  çalışmalarını hızlandırdığı biliniyor. Mevcut yasa, DPA 

bütçelerinin yeni maden üretiminde kullanılmasını engellediği 
belirtiliyor. Ancak yasa bütçenin cevher işleme, fizibilite çalış-
maları ve mevcut tesislerde iyileştirmeler için kullanılabilmesini 
mümkün kılıyor.
Mevcut şartlar altında yalnızca ABD ve Kanada'daki tesisle-
rin DPA finansmanı için uygun olduğu belirtiliyor. Pentagon, 
Kongre'ye sunduğu talepte, bu ülkeler arasına Avustralya ve 
Birleşik Krallık'ı da ekleyerek sundukları talep ile ilgili şu ifadeleri 
kullandı: "ABD hükümetinin, ABD'nin imalat ve sanayi kapasite-
sini arttırmak ve büyük bir rekabet ortamı bulunan endüstrilerde 
ülkeye avantajını sağlamak  için en yakın müttefiklerinin
kaynaklarını kullanmasına izin verecektir."
Pentagon, yalnızca yerel veya Kanadalı kaynaklara bağımlı olun-
masının, DPA programının bu endüstriler için güçlü bir tedarik 
ağı sağlama yeteneğini gereksiz yere kısıtlayacağını belirtti.
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WTW Markasının Tüm Sorumluluğu Artık 
Xylem Türkiye’de Olacak

Geçtiğimiz yılın sonlarında Türki-
ye’nin önde gelen pompa ve su arıt-
ma sistemleri şirketi Anadolu Flygt’ı 
satın alan Xylem; kilit pazar olarak 

gördüğü Türkiye’deki varlığını güçlendirmeye yönelik hamlele-
rine devam ediyor. Daha dinamik bir yapılanmaya geçen şirket, 
şimdi de ürünlerinin güvenilirliği, fonksiyonelliği ve çok yön-
lülüğü ile su analizi için üstün kaliteli analitik enstrümanların 
tasarımı ve üretiminde dünya lideri konumunda bulunan WTW 
Analitik İş Birimi’nin Türkiye’deki yönetimini üzerine almaya 
hazırlanıyor. Bu adımı Türkiye’de devam eden büyüme plan-
larının bir parçası olarak attıklarını dile getiren Xylem Türkiye 
Genel Müdürü Altuğ Bilgiç, 2022’nin ikinci yarısı itibarıyla WTW 
ürünleri için sipariş almaya başlayacaklarını belirtti.

Dünyanın temiz su ihtiyacını sağlamada yaratıcı çözümler üre-
ten küresel su teknolojisi şirketi Xylem, ülkemizdeki büyüme 
hedeflerinin bir parçası olarak 2021 yılında Anadolu Flygt’ı 
satın almış; geçtiğimiz ay da genel merkezini Ataşehir’e taşı-
mıştı. Kilit pazar olarak gördüğü Türkiye’deki varlığını güçlen-
dirmeye yönelik hamleler yapmaya devam eden şirket; şimdi 
de 2011 yılından bu yana bir Xylem markası olan ve Xylem 
Analitik İş Birimi kapsamında faaliyet gösteren WTW ürün-
lerinin tüm yönetimini üzerine aldı. Markanın şimdiye kadar 
Türkiye temsilciliğini yapan Durko ile anlaşma sağlayan şirket; 
yeni dönemde WTW ürünlerinin satışlarını kendi bünyesinde 
gerçekleştirecek.

Su analizi konusunda lider marka
70 yılı aşkın köklü geçmişiyle bir endüstri standardı haline ga-
len WTW; su analizi için üstün kaliteli analitik enstrümanların 
tasarımı ve üretiminde lider bir konumda bulunuyor. Güçlü uy-

gulama uzmanlığı ile marka; su, atık su, yiyecek, içecek, çevre, 
kimya ve ilaç sektörlerine güvenilir, fonksiyonel ve çok yönlü bir 
ürün yelpazesi sunuyor. Portföyünde bulunan elektro-kimyasal, 
fotometrik, bulanıklık ölçümlerinin yanı sıra biyolojik bozunabi-
lirliğin belirlenmesi için sayaçlar ve ölçüm sistemleri ile su ve atık 
suyun ölçümü ve izlenmesi için aksesuarlar hayata geçiriyor.

“Türkiye pazarındaki varlığımızı daha da büyüteceğiz”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan WTW Gelişmekte Olan Pa-
zarlar Analitik Yöneticisi ve Genel Müdürü Damian Roach “Dur-
ko’ya Türkiye pazarını geliştirmek için yıllarca verdiği hizmet için 
minnettarız. Durko’nun desteğiyle proses ve laboratuvar ürünle-
rimiz artık bu pazarda oldukça iyi tanınıyor. Bu yeni dönemi de 
satış ortaklarımıza daha fazla ürün erişimi sağlayabilmek, daha 
önce yapılan çalışmaları devam ettirip aynı zamanda geliştire-
bilmek ve genişletilmiş uygulama ve hizmet desteği sunabilmek 
için heyecan verici bir fırsat olarak görüyoruz. Satış ortaklarımızın 
desteğiyle Türkiye pazarındaki varlığımızı daha da büyütürken bu 
işi geliştirmek ve müşterilerimizle daha da yakın temas kurmak 
için atacağımız bir sonraki adımları sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Xylem Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bilgiç ise, “Şirketimizin 
Durko ile uzun yıllara dayanan bir ortaklığı bulunuyordu. Sek-
törümüzde değerli çalışmalar gerçekleştiren Durko, markamız 
WTW’nin Türkiye temsilciliğini yaparak ürünlerimizi sektörümü-
ze tanıtmamızda büyük katkılarda bulundu. Bu vesileyle, hayata 
geçirdikleri başarılı çalışmalar için firmaya bir kez daha en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık Xylem Türkiye olarak WTW mar-
kamız için aktif bir şekilde çalışacağımız yepyeni bir döneme gi-
riyoruz. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza bölgesel olarak daha 
fazla destek ve hizmet sunmamıza vesile olan bu gelişme için çok 
mutlu ve heyecanlıyız.” şeklinde konuştu. xylem.com

İş güvenliğini ön planda tutarak
sağlıklı ve mutlu çalışanlar ile
güçlü bir gelecek kuruyoruz.

Dimin Madencilik,
Dimer Grubun bir iştirakidir.

www.dimin.com.tr /dimin-madencilik

Ege Plaza İş Merkezi Konya Yolu Mevlana Bulvarı No:182 Kat:21/95 Çankaya / ANKARA
Tel:  (+90) 312 909 11 21 - E-mail: info@dimin.com.tr
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REFLEX Sondaj İşleminde Performans ve Veriminizi 
Korurken Hedeflerinize Ulaşmanızda Yardımcı Olur

Reflex lider bir madencilik 
teknoloji şirketi olan Imdex Li-
mited’in bir parçasını oluştu-
rur. Imdex, madencilik değer 

zincirine yönelik benzersiz baştan sona çözümlerini AMC ve 
Reflex markaları ile bünyesinde barındırır. Bu markalar birlik-
te, müşterilerin daha hızlı ve daha verimli sondaj yapmalarına, 
doğru kuyu içi verileri elde etmelerine ve eş zamanlı olarak kri-
tik bilgileri almalarına olanak sağlar.

IMDEX eş zamanlı kayaç bilgisi ve kaliteli veri sağlamak için 
sondaj optimizasyon ürünleri ve sensörleri geliştirir. 

Bütün bunlar sondaj taşeron firmaları ve ana maden firmala-
rının madencilik değer zinciri karşısında sondaj makinasından 
karothane ve işleme tesisine kadar karar verme süreçlerini 
güçlendirir. 

Bu alanda küresel lider firma olan IMDEX’in çözümlerini; Son-
daj Optimizasyonu, Kayaç Bilgisi, Veri ve Analitikleri olarak to-
parlayabiliriz.

Kuyu İçi Navigasyonu
Performans ve verimliliği korurken sondaj hedeflerine ulaşmak 
sektörde çeşitli zorlukları olan bir süreçtir. Kaliteli ölçüm verile-
rine eş zamanlı olarak ulaşmak bu zorlukların üstesinden gel-
mek için kritik bir etkendir. Bu etken olmadan maden firmaları 
kuyunun yönünün nerde olduğunu bilmeme ya da bir hedefi 
tamamen kaçırma ve kuyu delgi maliyetlerini boşa harcama 
riskleri ile karşı karşıya kalır.  

Doğru ve güvenilir ölçüm verileri planlanan kuyu karşısında 
eş zamanlı olarak kuyunun ilerlemesi ile ilgili bilinçli karar-
lar verilmesini sağlar. IMDEX'in lider markası olan REFLEX, 
hedeflerin doğru bir şekilde kesişmesine izin vermek ve bu 
zorlukların üstesinden gelmek için eksiksiz baştan sona çö-
zümler sunar.

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™: En Hızlı, En Doğru, 
Kuzeyi Arayan Gyro!
REFLEX GYRO SPRINT-IQ™’nun sürekli, tek atış, çoklu atış ve 
over shot modları mevcuttur ve dakikada 150 metreye kadar 
yüksek hızda ölçüm verileri sağlar. 

Her durumda ölçüm yapabilen REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ ma-
den arama sektöründe yer altı ve yer üstü sondaj ortamları için 
son derece uygundur. Reflex operatörlerle yakın çalışmalarının 
sonucunda, REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ ‘nun bütün standart RC 
ve elmas karotlu uygulamalarında kullanılabilmesi için evren-
sel hareket donanımını geliştirmiştir. 

Kullanıcılar bulut tabanlı IMDEXHUB-IQ™ aracılığıyla sonuç-
lara anında erişim sağladığından, kritik kararlar sahada eş 
zamanlı olarak güvenle alınabilir. Sürekli mod ile REFLEX 
GYRO SPRINT-IQ™ ‘da dakikada 150 metre ölçüm hızı ile 
alınan ölçümlerde yüksek doğrulukla sonuçlarda hiç bir 
bozulma olmaz. REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ ile cihazın kuzey 
arayan sensörlerinden gelen ölçüm verisinden emin olarak 
ilerlenebilir. 

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ Denendi ve Test Edildi!
• Alternatif çözümlerden daha hızlı, veride bozulma olmadan 
dakikada 150 metreye kadar ölçüm hızında çalışır.
• Çalışma ortamında hiç bir limit olmadan manyetik veya man-
yetik olmayan bütün yer altı ortamlarında çalışır.
• Verimliliği arttırır ve normal sondaj döngüsünde ölçüm ala-
rak bekleme sürelerini azaltır.  
• Sahada servis sağlayıcısına gerek olmadan çalıştırılabilir. Mi-
nimum seviyede eğitim gerektirir ve hassas ara yüz cihazın kul-
lanımını kolaylaştırır.
• Dikey ve açılı oryantasyon: Kuyu dibi montajlarının hızlı ve 
doğru oryantasyonu, pahalı ve manyetik olmayan alaşım ihti-
yaçlarını ortadan kaldırır.

32





www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2022

TEK BİR UYGULAMA: Birden Fazla Cihaz, Birden 
Fazla Akış, Eş Zamanlı Bilgi 
IMDEX SURVEY-IQ™, sondaj ekibinin bir üyesi tarafından ta-
mamlanabilecek etkin ve simultane kalite onaylı ölçüm ve 
gama loglamaya olanak sağlar. Ölçüm verileri anında bulut 
tabanlı IMDEXHUB-IQ™ servisi ile onaya hazır hale gelir. Aynı 
zamanda daha ileri analiz için ioGAS™ da veya Seequent Cent-
ral gibi 3D görüntüleme yazılımlarında veriler hazır hale gelir. 

Veri Çözümü
IMDEXHUB-IQ™ sondaj makinasından alınan saha verilerini 
sorunsuzca doğrulama için bulut tabanlı güvenli bir portaldır.  

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™, ödüllü bulut tabanlı IMDEXHUB-IQ™ 
ile bağlantılı olup, güvenli gözetim zinciri, QA/QC ve güvenilir 
sondaj verilerine eş zamanlı erişim dahil olmak üzere akıcı bir 
veri çözümü sunar.

REFLEX, REFLEX GYRO SPRINT-IQ™'yi 
yüksek doğrulukta verilerin toplan-
masını ve verilerin son kullanıcıya 
güvenli bir şekilde iletilmesini sağla-
mak için tasarlamıştır. Sahadan ofise 
sorunsuz aktarım, işleme ve yorum-
lamayla ilgili insan hatalarını önemli 
ölçüde azaltır ve kullanıcıya güvene-
bileceği kritik sondaj bilgileri sunar.

İster sondaj sahasında ister ofiste 
olun, IMDEXHUB-IQ™ saha verile-
rinin anlaşılmasına yardımcı olur, 
sondaj programınızı optimize 

eder ve kaliteli sonuçları daha kısa sürede sunar.

• Kararları o anda alın!
Eş zamanlı verilere erişim sayesinde, operasyonlar devam 
ederken kararlar alınabilir. Veri ayarlandıktan sonraki hafta de-
ğil ve kesinlikle sondaj makinası işini bitirip sahadan ayrıldık-
tan sonra değil!

• Büyük resmi görün!
Tek bir sondajla veya tüm operasyonla ilişkili birden fazla veri 
akışında şeffaflık, yöneticilerin nerede olurlarsa olsunlar saha-
da faaliyetleri izlemelerine ve kaliteli kararlar almalarına olanak 
tanır.

• Sadece veri değil aynı zamanda bilgi!
Veri toplama esnasındaki titiz doğrulama ve yapısında bulu-
nan QA/QC sadece geçerli ve aksiyon alınabilir bilgiye dönüş-
türülebilir verinin aktarılmasını sağlar. 

• Basit ve güvenli gözetim zinciri!
Manuel müdahale veya evrak gerektirmeden, iş akışındaki ha-
talar ve verimsizlikler azaltılır ve doğrulanabilir veriler üzerinde 
kararlar alınır.

• Sorunsuz entegrasyon!
IMDEX, Seequent , acQuire ve Micromine gibi sektörün 
önde gelen yazılım firmalarıyla partnerlik kurarak IMDEX-
HUB-IQ™ ile bu yazılımlar arasında güvenli veri paylaşımını 
mümkün kılar. 

IMDEXHUB-IQ™, günlük raporlama gereksinimlerinden yapısal 
loglama, jeokimyasal analiz ve QA raporlamasına kadar etkin 
sondaj kuyusu ve örnek veri yönetimi sağlayarak, maden ara-
ma ömrü boyunca yapılacak uygulamalar için idealdir.

Madencilik endüstrisi teknolojik olarak daha gelişmiş ortamla-
ra doğru yön alırken, IMDEX ile yenilikleri takip edebilir ve son-
dajdan veri işlemeye kadar operasyonlarınızı optimize etmek 
için dünyadaki mevcut en son teknolojiye erişebilirsiniz.

barkomas.com
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Sabri Karahan: “Madenlerimiz Katma Değeri 
Yüksek Ürünlere Dönüştürülerek Satılmalıdır” 
Salgın nedeniyle iki yıldır 
düzenlenemeyen Yurt Ma-
denciliğini Geliştirme Vakfı 
(YMGD) 2020-2021 Yılı Ma-
dencilik Ödülleri, 15 Mayıs 
2022 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen törenle sa-
hiplerini buldu. 

Törende Hizmet Ödü-
lü’ne layık görülen ve 
Türkiye madencilik sek-
törünün duayenleri ara-
sında yer alan Maden 
Yüksek Mühendisi Sabri 
Karahan, “54 yıllık meslek 
hayatımda aldığım, hepsi de değerli ödüllerin en anlamlı ve 
kıymetlisi bu ödüle beni layık gören jüri üyelerine ve törene 
katılanlara teşekkür ederim.” diyerek başladığı konuşma-
sına madenciliği ilgilendiren iki hususta görüşlerini belir-
terek devam etti.

Bahsettiği ilk hususun sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 
olduğunu belirten Karahan, “Halkımız hemen her yerde 
madenciliğe karşı giderek şiddeti artan karşı durma tavrı 
içinde. Bunu iyi veya kötü niyetle kışkırtanlar var. Ama işin 
temelinde ‘karşı durmaya ikna olmaya hazır bir halkın bu-
lunmasıdır. Halkın madenciliğe karşı duruşunda, geçmişte 
yaşanmış çevresel yıkımlar, kirlenen atmosfer ve nehirler, 
kaybedilen yaşam alanları ve geriye kalan harabe şehirlerin 
payı yoktur diyemeyiz. Madenciliğe karşı bu olumsuz tavır, 
ancak sürdürebilir kalkınma anlayışıyla kötü hatıralar sili-
nebilirse aşılabilir. 

Sürdürebilir kalkın-
ma, madencilikte 
yüksek verim, düşük 
maliyet, katma de-
ğeri yüksek uç-ürün-
ler üretme ve halkı 
yaratılacak gelire 
ortak etmeyi kapsar. 
Bu noktada çok 
önemli gördüğüm 
bir hususu dikkatleri-
nize sunmak isterim. 
Elâzığ Maden kasa-
basında 1938 yılın-
da çalıştırılan bakır 
madeni ve izabe te-
sislerinde 1990’lara 

kadar bakır üretildi. Rezerv bitti diye önce izabe tesisi sökülüp 
atıldı. Halen ilçede az da olsa istihdam yaratan bir flotasyon tesisi 
çalışmaktadır. Bir zamanlar modern Türkiye’nin gurur duyulan 
bir sanayi kenti olan Maden İlçesinde ekonomik canlılık söndü, 
ilçeden göç başladı, evler yıkılmaya başladı. Anlaşılan parlak sa-
nayi geçmişinden bir iz bırakma kaygısı da duyulmamış olacak ki 
tesisin müze olarak yaşatılması bile düşünülmemiş, hurda olarak 
satılmış ve tesis alanı dekapaj sahasına dönüştürülmüştür.

Gel gör ki, yakınlarda hepimizi sevince boğan bir gelişme ola-
rak MTA Maden’deki tesise 7 km mesafede dünya ölçeğinde 
büyük bir bakır yatağı keşfetti. Yatak rezervinin birkaç misli 
katlanması imkânı da bulunmaktadır. Eski teknolojiye takılıp 
eskiden yapılanı tekrarlamadan, yörenin havasını ve suyunu 
kirletmeden bu yatağın sürdürülebilir kalkınma prensipleri çer-
çevesinde işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Halk yatırımı 
desteklemektedir. Yüksek verimli teknoloji ile %20 daha fazla 
metal elde etmek mümkündür. Maden üretimini uç ürün üre-
tecek yatırımlarla bütünleştirerek, yörede mevcut olan sanayi 
altyapısını geliştirmek, madenciliğin refah toplumu yarattığı 
iddiasını bir daha kanıtlamak mümkün olacaktır. Bu ayrıca 
yöre halkına hak ettiği ödülü vermek anlamına da gelecektir.” 
şeklinde konuştu.

Karahan konuşmasında ikinci husus olarak ise madenle-
rin bulundukları yerde işlendikten sonra ihraç edilmesinin 
önemine dikkat çekerek, bu konuda duyarlı davranılmasını 
talep etti. ‘Madeni çıkart ve sat’ (dig it up, ship it out!) yakla-
şımının ne kadar yanlış olduğunu, önemli bir hammadde ül-
kesi olan, fakat ürettikleri madenlerin çoğunu katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürmeden satan Avustralya örneği 
ile açıkladı. 

Dünyada nadir toprak elementleri (NTE) pazar payının 4 
milyar dolar olduğunu aktaran Karahan, büyük NTE ma-

Sabri KarahanSabri Karahan
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denleri üreticisi Avustralya’nın payının %10, arabalarda 
kullanılan kalıcı mıknatısların pazar payının 400 milyar 
dolar, Avustralya’nın payının %0; nihai ürünlerdeki global 
pazar payının 4 trilyon dolar, Avustralya’nın payının %0 
düzeyinde olduğunu, madenlerden türetilen katma de-
ğerin aslan payını Avustralya’nın sattığı madenleri işleyen 

Ödül Alan Ödül Konusu Ödül Türü

1 Aylin ALTINSOY Afşin-Elbistan Kömür Sahası’nda Sismik Yansıma 
Çalışması İçin Saha Parametrelerinin Belirlenmesi

Lisans

2 Betül ÇIKRIKÇI Gürpınar Pekmez (Beylikdüzü—İstanbul) 
Büyükçekmece Körfezine Bakan Yamaçta  

Gelişmiş  Kütle Hareketinin Mekanizması ve 
Analizi

Lisans

3 Yusuf Enes PURAL Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonunun Ayırma 
Performansı ve Simülasyonu

Yüksek Lisans

4 Mustafa ÇİÇEK Yenice (Çanakkale) Çevresindeki Granitoid 
Sokulumlara Bağlı Cevherleşmelerin Dağılımı ve 

Metal Zonlanması

5 Prof.Dr. Tolga OYMAN Variation of Cu, Fe, S and Pb isotopes in sulfides 
from hydrothermal mineralization from the 
Yenice region in Çanakkale, Biga Peninsula, 

NW Turkey

6 Soylu Endüstriyel Ham-
maddeler A.Ş.

Ponza Madenciliği alanında, en büyük satılabilir 
üretiminedeni ile

Üretim

7 Genper Genleştirilmiş 
Perlit San. ve Tic. A.Ş.

Perlit Madenciliği alanında, en büyük satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

8 Esan Eczacıbaşı Endüstri-
yel Hammaddeler San. 

ve Tic. A.Ş.

Feldspat Madenciliği alanında, en büyük satılabil-
ir üretimi nedeni ile

Üretim

9 Etiler Madencilik San. ve 
Tic. A.Ş.

Seramik Kili Madenciliği alanında, en büyük 
satılabilir üretimi nedeni ile

Üretim

10 Tolsa Türkiye Madencilik 
San. ve Tic. A.Ş.

Sepiyolit Madenciliği alanında, en büyük satıla-
bilir üretimi nedeni ile

Üretim

11 Ünye Madencilik San. ve 
Tic. Ltd. Şti.

Bentonit Madenciliği alanında, en büyük satıla-
bilir üretimi nedeni ile

Üretim

12 Kazan Soda Elektrik 
Üretim A.Ş.

Trona Madenciliği alanında, en büyük  satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

13 Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü

Bor Madenciliği alanında satılabilir üretimi 
nedeni ile

Üretim

14 İmbat Madenciilik Enerji 
Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Kömür Madenciliği alanında, özel sektör olarak, 
en büyük satılabilir üretimi nedeni ile

Üretim

15 Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğü

Kömür Madenciliği alanında, en büyük satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

16 Erdemir Madencilik San. 
ve Tic. A.Ş.

Demir Madenciliği alanında, en büyük satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

17 YılMaden Holding A.Ş. Krom Madenciliği alanındaki, en büyük  satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

18 Eti Bakır A.Ş. Bakır Madenciliği alanında, en büyük satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

19 Tüprag Metal Madencilik 
San. ve Tic. A.Ş.

Altın Madenciliği alanında, en büyük satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

20 Anagold Madencilik San. 
ve Tic. A.Ş.

Altın Madenciliği alanında, en büyük satılabilir 
üretimi nedeni ile

Üretim

21 Kazan Soda Elektrik 
Üretim A.Ş.

Çevre Koruma alanındaki başarılı uygulamaları 
nedeni ile

Çevre Koruma

22 İltaş Madencilik A.Ş. ve
Maden Sanayii İşverenler 

Sendikası

Çevre Koruma ve Rehabilitasyon  alanındaki 
başarılı uygulamaları nedeni ile

Çevre Koruma

23 Çiftay İnşaat Taahhüt ve 
Tic. A.Ş.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki başarılı uygu-
lamaları nedeni ile

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

24 Ali Can TÜRKOĞLU Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin 
gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile

Basın

25 İnci KARAMAN Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin 
gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile

Basın

26 Cem SEYMEN Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin 
gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile

Basın

27 Hakan GÜLDAĞ Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin 
gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile

Basın

28 Gülseren KOÇER Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin 
gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile

Basın

29 Akdeniz Mineral Kaynak-
ları A.Ş.

Manyezit Madenciliği alanında yeni teknolojileri 
uygulamadaki başarılı çalışmaları nedeni ile

Hizmet-Teşvik

30 Esan Eczacıbaşı Endüstri-
yel Hammaddeler San. 

ve Tic. A.Ş.

Balya Kurşun Çinko İşletmesinde Üretim 
Kapasitesinin Artırılması ve Enerji Tasarrufu 

Projesi nedeni ile

Hizmet-Teşvik

31 Meyra Mühendislik Proje 
ve Madencilik San. ve 

Tic. A.Ş.

Kurşun-Çinko Madenciliği alanındaki yatırımları 
nedeni ile

Hizmet-Teşvik

32 Türkiye Alçı Üreticileri 
Derneği

Alçı üretimindeki üstün başarıları nedeni ile Alçı 
Üreticileri adına

Hizmet

33 Lineer Metal San. ve 
Tic. A.Ş.

Çinko İzabe Tesisi yatırımı nedeni ile Hizmet

34 Tümad Madencilik San. 
ve Tic. A.Ş.

Altın Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile Hizmet

35 Zenit Madencilik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş

Altın Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile

36 Polyak Eynez Enerji 
Üretim Madencilik San. 

ve Tic. A.Ş.

Kömür Madenciliği alanındaki yatırımları 
nedeni ile

Hizmet

37 Lidya Madencilik San. ve 
Tic. A.Ş.

Altın Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile Hizmet

38 Eti Bakır A.Ş. Cerattepe, Siirt Madenköy ve Adıyaman 
Bakır maden ve tesislerine yaptığı yatırımlar 

nedeni ile

Hizmet

39 Erhan AYGÜN Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı’na yaptığı hizmetler nedeni ile

Hizmet

40 Mevlüt KAYA Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı’na yaptığı hizmetler nedeni ile

Hizmet

41 Sabri KARAHAN Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı 
hizmetler nedeni ile

Hizmet

42 Dr. Ali Vedat OYGÜR Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı 
hizmetler nedeni ile

Hizmet

43 Prof.Dr. Işık KUMBASAR Türkiye’nin ilk kadın maden mühendisi olarak 
eğitime ve Ülke madenciliğine yaptığı hizmetler 

nedeni ile

Hizmet

44 Prof.Dr. Suna ATAK Türkiye’nin ilk kadın maden mühendisi olarak 
eğitime ve Ülke madenciliğine yaptığı hizmetler 

nedeni ile

Hizmet

45 Prof.Dr. Gülhan ÖZBAY-
OĞLU

Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı’na yaptığı hizmetler nedeni ile

Hizmet

46 Prof.Dr. Erdoğan YÜZER Türkiye Doğal Taş Madenciliğine katkıları ve Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na yaptığı üstün 

hizmetler nedeni ile

Hizmet

47 Hüsamettin ÖZKAN Türkiye’de Altın Madenciliğinin başlamasını 
sağlayan kararların alınmasındaki önderliği 

nedeni ile

Hizmet

48 Çilem DUMAN Madenciler marşını derleyip, sunması nedeni ile Teşekkür

49 Murat TURAN Yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler ve 
Türkiye Madenciliğine katkıları nedeni ile

Teşekkür

50 Doç.Dr. H. Tolga YALÇIN Yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler ve 
Türkiye Madenciliğine katkıları nedeni ile

Teşekkür

51 Dr. S. Selim ŞENKAL Uzun yıllar madenciliğe ve Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı'na yönetim kurulu üyesi olarak 

yaptığı hizmetler nedeni ile

Teşekkür

52 Prof.Dr. Orhan KURAL Uzun yıllar madenciliğe ve Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı'na yönetim kurulu üyesi olarak 

yaptığı hizmetler nedeni ile

Teşekkür

53 İstanbul Maden İhra-
catçıları Birliği

Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı’na katkıları nedeni ile

Teşekkür

54 Altın Madencileri Derneği Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı’na katkıları nedeni ile

Teşekkür

55 Cevat GENÇ Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı katkılar 
nedeni ile

Teşekkür

56 Prof.Dr. Şeref KALAYCI Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı katkılar 
nedeni ile

Teşekkür

2020-2021 MADENCİLİK ÖDÜLLERİ

Çin’in aldığını ifade etti. Türkiye’nin durumunun Avust-
ralya’dan daha kötü olduğunu belirten Karahan, “Katma 
değerden azami istifade edilmesi için madenlerin yerinde iş-
letilmesinin devlet teşviki ile özendirilmesi yönündeki talep-
lerimizi fazla utangaç olmadan, hükümetlere sunmalıyız.” 
şeklinde ifade etti.
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Öğrenciler ve Sektör Profesyonelleri 
MMMGD Organizasyonunda Bir Araya Geldi 
Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD) tara-
fından organize edilen iftar yemeğinde üniversite öğrencileri 
ile sektör profesyonelleri bir araya geldi. “Öğrenci ve Sektör Bu-
luşması” adı altında gerçekleştirilen etkinlik, Ankara TKİ Genel 
Müdürlüğü yerleşkesinde organize edildi.

Hacettepe Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi maden 
mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere, iftar yemeği ön-
cesinde mesleki gelişim konusunda sunumlar da yapılırken sektör 
ile öğrencileri bir araya getiren organizasyon beğeni topladı.

Altın Madenciliğinde Sürdürülebilirlik ve İklim 
Değişikliği Konferansı Ankara’da Gerçekleştirildi 
Altın Madenciliğinde Sorumlu Kaynak Temini, Sürdürülebilirlik ve 
İklim değişikliği Konferansı Altın Madencileri Derneği (AMD) ve 
Dünya Altın Konseyi (WGC) işbirliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Madencilik Türkiye dergisi olarak takip ettiğimiz etkinliğin açı-
lış konuşmasında söz alan Altın Madencileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz altın madenciliği ile ilgili olarak 
arz ve talebin dengeli gitmesi gerekliliğini hatırlatarak WGC ve 
AMD iş birliğinin önemini vurguladı.

Yaşanabilecek ekonomik gelişmelerde altının güvenli liman ola-
rak ön plana çıktığını belirten Yılmaz 2021 yılında yaklaşık 4000 
ton altın talebi olduğunu, bu talebin ekonomik karşılığının ise 
yaklaşık 200 milyar dolar büyüklüğüne ulaştığını kaydetti.

Yılmaz altının ekonomiye olan etkisine dikkat çekerek insana 
değer veren ve çevreye duyarlı madencilik yapılmasının öne-
mini tekrar hatırlattı. Bu kapsamda sürdürülebilirlik kavramına 
dikkat çeken Yılmaz insan, çevre, şeffaflık ve yerel topluluklar 
gibi dört temel başlık kapsamınsa sürdürülebilirlik kavramı içeri-
sinde yer alan birçok unsura hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.

Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: “Ülkemiz yer altı kaynakları 
konusunda şanslı durumdadır. Ülkemizin.6500 ton metal altın po-
tansiyeli olduğunu biliiyoruz. Bunun için sermayeye ihtiyaç var. Ay-
rıca Türkiye yıllık ortalama 40 ton ile önemli bir altın üreticisidir. Bu 
miktar yaklaşık 2,5 milyar dolara karşılık gelmektedir. Diğer taraf-
tan yaklaşık 160 tonluk tüketimimiz bulunmaktadır. Bu kadar büyük 
potansiyelimiz varken yeterli üretim yapmamak büyük bir kaynağı 
dışarı aktarmamız demek. Biz yılda 100 ton üretebileceğimize inanı-
yoruz. Bunun için yol haritamız hazır. Bu konuda ülkemizin bakan-
lıklarının gösterdiği destekte bizim çok önemli durumdadır.”

İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, enerji ve su tasarufu kavram-
larının önemini her geçen gün daha çok hissettiğimizi belirten 
Yılmaz madenciliğin üretim aşamasında iklim değişikliğine et-

kisinin yüzde 1 olduğunu söyledi. Yılmaz tarım ve hayvancılı-
ğın iklim değişikliği üzerindeki etkisinin ise yüzde 2 olduğunu 
hatırlatarak madenciliğin etkisinin düşük seviyelerde olduğuna 
dikkat çekti. Yılmaz sektörün iklim değişikliği üzerindeki etkisi-
nin çok fazla olmamasına rağmen daha da azaltılması için çaba 
gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Açılış konuşmaları kapsamında söz alan WGC CEO’su David Tait 
online olarak gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Türkiye’nin 
altın piyasaları için önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye’de 
altının hem kültürel yaşama hem de finansal sisteme entegre 
olduğun altını çizdi.

Altın endüstrisinin hem tüketici hem üreticinin taleplerini kar-
şılamak için çağın gereksinimlerine uygun olarak değişmek ve 
uyum sağlamak zorunda olduğumu belirten Tait, bunun için 
altın endüstrisinin dijitalleşmenin avantajlarını kavrayarak dü-
zenleyici, yatırımcı ve tüketicilerin güvenini kazanması gerek-
tiğinin altını çizdi.

Global bir pazarda hizmet verdiklerini belirten Tait, hep birlikte 
çalışarak herkesin güvenini kazanabileceklerini aktardı.

Etkinlik açılış konuşmalarının ardından WGC Direktörü John 
Mulligan tarafından gerçekleştirilen Altın, Sürdürülebilirlik ve 
ESG ve Altın ve İklim Değişimi sunumları ile devam etti.

Etkinlik öğleden sonraki oturumlar; Kurtulus Taskale Diamondo-
poulos tarafından gerçekleştirilecek Merkez Bankalarının Altın 
Programları ve Güncel Konular, John Reade tarafından gerçek-
leştirilecek Dünya Altın Piyasaları Görünümü, Ayşe Esen tarafın-
dan gerçekleştirilecek İstanbul Altın Rafinerisi’nın Piyasaya bakışı 
ve Ülkemiz Altın Sektörü Dinamikleri, Eda Coşar’ın Sürdürülebi-
lirlik ve Nadir Metal Rafineri konulu sunumu, Gökhan Yolcu tara-
fından gerçekleştirilecek Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piya-
sasının Genel İşleyişi konulu sunumlar ile devam etti.
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

MAPEG, Gölbaşı Karagedik’te 
Maden Pasa Alanını Ağaçlandırıyor 

Nesiller Boyu Türk – İsveç Madenciliği Konferansı 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Ankara’nın Göl-
başı ilçesinde bulunan Başkent Gölbaşı Madencilik şirketinin kömür 
işletmesinin pasa alanında ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan süreç bugün gerçekleştirilen 
ve şenlik havasında geçen etkinlikle devam ederken, sadece bu 
alana 2023 adet fidan dikilip yeşertileceği öğrenildi.

MAPEG Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V. Emine Sergen Kaz-
bek yerinde takip ettiğimiz ağaçlandırma çalışmaları hakkında 
Madencilik Türkiye dergisine şunları söyledi;

“Bugün yine Başkent Gölbaşı Madencilik pasa alanındayız. 11 Ka-
sım 2021 Milli Ağaçlandırma Günü’nde 300 fidan ile başladığımız 
süreç, 11 Mayıs 2022’de ikinci etap ile devam ediyor. Bugün MAPEG 
personelimiz ile birlikte 1000 fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 
2023 yılı sonuna kadar pey der pey 2023 adet fidanı bu pasa alanına 
dikmek. Ayrıca dikilen ağaçların da zaman içerisinde takibi yapıla-
cak ve böylece bu alanı MAPEG eliyle rehabilite etmiş olacağız.”

Başkent Gölbaşı Madencilik Kömür Arama Müdürü Fermani Ki-
lit ise şu detayları paylaştı;

“Ağaçlandırma yapılan alan 2001 yılına kadar taş ocağı olarak işle-
tilmiş. Şirketimiz bu sahanın ruhsatını aldığında bu çukur alanı pasa 
alanı olarak kullanmaya karar verdi. 2014 itibariyle, bölgenin yakın 
çevresinde doğal şekilde ağaç yetişmemesine rağmen oluşan alanı 
ağaçlandırmaya karar verdik. Bir ziraat mühendisi toprak analizle-

rini yaparak toprağa uygun ağaç türlerini belirledi ve 3000 fidan ile 
çalışmalara başladık. Denetleme süreçlerinde ağaçlandırma çalış-
malarımıza şahit olan MAPEG şu an kamu arazisi olan pasa alanın-
da ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak istedi ve süreç şu 
an oldukça keyifli şekilde ilerliyor. Tarıma elverişli olmayan alanları-
mızda ağaçlandırma çalışmalarımız bu iş birliğinde devam edecek.“

Madenciliğin amacının doğaya zarar vermek değil, doğanın 
bizlere sunduğu ekonomik değerleri kullandıktan sonra doğayı 
eski haline, zaman zaman da eskisinden daha iyi hale getirmek 
olduğunu yaptığımız bu çalışma ile ortaya koyuyoruz şeklinde 
konuşan Kilit “Kendi madencilik faaliyetlerimiz sonrası çalışmala-
rın bittiği sahaları ise doldurarak ve daha önceden yüzeyden alıp 
depoladığımız nebati toprağı üzerine sermek suretiyle tarım yapı-
labilir hale getiriyoruz. Geçmişte yalnızca arpa ve buğday ekilebi-
len bu alanlarda şu an toprağın havalanması ile birlikte ek olarak 
nohut ve ayçiçeği de üretilmeye başlandı.” dedi.

İsveç’in Ankara Büyükelçiliği ve Business Sweden iş birliğiyle 
düzenlenen Nesiller Boyu Türk – İsveç Madenciliği Konferansı 
(Turkish-Sweden Mining for Generation 2022) 17 Mayıs 2022 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğe İsveç’in Türkiye 
Büyükelçisi H.E Staffan Herrstörm, İsveç Ticaret Ataşesi Edin Er-
kocevic, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Maden Meclisi Başkanı 
İbrahim Halil Kırşan, Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra İsveç ve Türkiye’den birçok 
önemli sektör temsilcisi katılım gösterdi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile online olarak düzenlenen et-
kinliğin bu yılki versiyonunda sürdürülebilir madencilik kapsa-
mında Türkiye ve İsveç ilişkilerinin geliştirilmesi, Türkiye maden 
endüstrisinin görünümünü ve Türkiye madencilik endüstrisinin 
uluslararası açıdan önemi ve artan rekabet gücü için İsveç’in bir 
teknoloji ortağı olarak sunabileceği imkanlar gibi konular işlendi.

Etkinlik kapsamında Türkiye ve İsveç Madenciliğinin Geleceği, 
Verimlilik, Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği Özelinde Maden-
cilik Alanındaki Yenilikler ve Örnek Uygulamalar, Sürdürülebilir 
Madencilik alanında Türkiye-İsveç İlişkilerinin Geliştirilmesi ve 
Büyüyen Bir Madencilik Endüstrisi Olarak Türkiye’nin Geleceği 
başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi ve iki ülkenin özel 
sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen uygula-
ma örnekleri katılımcılar ile paylaşıldı.

Etkinliğin son bölümü katılımcıların iş fırsatları ve iş birliği ola-
sılıklarını tartışması için yüz yüze görüşmelere ayrıldı.
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Epiroc yakın zamanda yaptığı 
saha testinde birkez daha sarf 
malzemelerinin kalite farkını or-

taya koyan sonuçlar alarak, rakiplerine fark attı. 

Türkiye’nin önde gelen yer altı madenlerinden birinde yapılan 
saha testine göre farklı bit ürünlerinde %20 ila %39 oranında 
daha uzun delgi ömrüne ulaşırken %20 ile %30 arasında deği-
şen delgi hızı farkını da yakaladı.

İlgili performans testi; kontrollü deney koşulları altında, yer 
altı maden sahasında ve işletmenin yoğun kullanımında olan 
üretim makinelerinden Epiroc Boomer 282 model makinesi 
üzerinde, Epiroc ürünleri ve sahada daha önce kullanılan rakip 
muadil ürünleri kullanılarak gerçekleştirildi.   

Sahada, iki bomlu Boomer 282’nin bir bomuna Shank, manşon, 
rod ve bit olmak üzere tamamı Epiroc ürünlerinden oluşan ta-
kım kullanıldı. Makinenin diğer bomunda ise rakip marka ürün-
leri kullanıldı. Rakip marka hem uygun shankı üretmemesi hem 
de maden yönetiminin yan sanayi shank kullanımının risklerini 
bilmesinden ötürü shank olarak yine Epiroc ürünü kullanıldı. 

Tüm bunlara ilave olarak sadece takımların ve makinenin se-
çimi denemenin kontrollü yapılması için yeterli olmadığından 

KAPAK KONUSU

Epiroc Sarf Malzemelerinin 
Performansı Bir Kez Daha Kanıtlandı! 

ötürü Epiroc ayrıca sahada bir de ‘Delgi Uzmanı Teknisyen’ de 
bulundurdu. Teknisyenin de gözetimi sayesinde makinenin iki 
bomunun tüm baskı, darbe ve rotasyon basınçları eşitlenecek 
şekilde makinenin ilgili ayarları yapıldı hatta delgiye etki edecek 
ufak arızalar giderilip delginin eşit koşullarda yapılması sağlandı.

Test süreci boyunca kullanılan sarf malzemelerin her bir vardiya 
sonunda fotoğrafları çekildi, metrajları not edildi ve sarf malze-
meler üzerinde gerekli ölçümler yapılıp sahada operatör kont-
rolünde not alındı. Ayrıca her bir delgide ilerleme hızları not 
edilerek ürünler arasında delgi hızı farkları da kayıt altına alındı.

Tutulan tüm veriler daha 
sonrasında delik delinen 
ayna kodları ile birlik-
te üretimden sorumlu 
vardiya ve üretim mü-
hendisleri ile paylaşılıp 
günlük veri akışı karşılıklı 
onaylar ile sağlandı. Yak-
laşık olarak 2 ay süren 
süren bu deneme sonu-
cunda alınan tüm veri-
leriler istatistiksel olarak 
toplandı ve nihai bir ra-
porla madenin sorumlu-
ları ile paylaşıldı. 

Yapılan tüm bu test sonucunda Epiroc sarf malzeme ürünlerin-
de, bitler, denenen iki farklı tip ürünün birinde %20 diğerinde 
ise %39 daha fazla; rodlar, %22 daha fazla; manşonlar ise %22 
daha fazla kullanım ömrü sunmuştur.

Böylece, Epiroc sarf malzemelerinin rakiplere göre farklı bir kez 
daha katılanmıştır. 

epiroc.com
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Atık Susuzlaştırmada 
Flottweg Z92 Dekantör Santrifüj

Katı-sıvı ayrımının santrifüj kuv-
veti ile mekanik olarak yapılması, 

madencilik endüstrisinde giderek daha fazla kabul görmektedir. 
Bunun nedeni, daha sıkı çevre düzenlemeleri, sınırlı alan kullanı-
labilirliği ve maliyet verimliliği için artan gereksinimlerdir.

Madencilik şirketi Andalucita, Peru, Piura'daki maden tesisinde 
üretim arttırma projesine başladığında, atık susuzlaştırma için 
Peru çevre yönetmeliklerini de karşılayan Flottweg dekantör 
santrifüj kullanmaya karar verdi.

Halihazırda kullanılmakta olan çamur çökeltme havuzları, ka-
tı-sıvı ayrımı için doğal yerçekimi kuvvetini kullanmaktadır. 
Başka bir deyişle, suyun istenen berraklığa ulaşılana kadar 
birbiri ardına dizili farklı havuzlara beslenmesi gerekmektedir. 
Nihai olarak elde edilen çamurun ağırlıkça %15 katı madde içe-
riği vardır. Çamur çökeltme havuzunun taşmasını önlemek için 
dibe çöken malzeme mekanik olarak kazılmakta ve katı malze-
me kamyonla sevk edilmektedir. 

Yeni Teknoloji- Flottweg Dekantör Santrifüj
Flottweg, Z92 dekantör santrifüj ile Andalucita firmasının Pe-
ru’da bulunan maden tesisi için en uygun çözümü sunarak atık 
susuzlaştırma prosesi için yüksek performanslı bir Z92 dekan-
tör santrifüj kurulumunu gerçekleştirdi.  

Flottweg Z92 dekantör santrifüj, sürekli olarak beslenebilen 
100 m3/sa kapasiteye sahiptir (120 m3/saate kadar çıkabilir). 
Beslemenin ağırlıkça katı oranı % 5-9 arasındadır ve dekantör 
santrifüj çıkışında ağırlıkça %75 katı oranına sahip bir atık elde 

edilir. Elden edilen atık konveyör bantlar ve daha sonra kam-
yonlarla atık sahalarına kolayca taşınmaktadır.

Madenlere ulaşım genellikle zordur, bu durum büyük ekipman-
ların kullanımını hem pahalı hem de zor hale getirmektedir. Bu 
nedenle Flottweg dekantör santrifüjler çok kompakt dizayn 
edilmektedir. Bir adet 40' konteynere sığabilen Z92 dekantör 
santrifüjün sevkiyatı kolaydır ve sahada kapsamlı inşaat çalışma-
ları gerektirmez. Ayrıca, kontrol panelleri, pompa ve polimer sis-
temleri de 20' bir konteynıra sığabilmekte ve kolayca sevk edile-
bilmektedir. Flottweg dekantör santrifüjlerin en büyük avantajı, 

otomatik bir sistem olması ve yılda 365 gün ve 
günde 24 saat çalıştırılabilmesidir. Filtreler gibi 
duruş süresi olmaz. Kapalı bir sistem olduğu için 
herhangi bir sızıntı neredeyse imkansızdır.

Madenlerde atık susuzlaştırma için Flottweg 
dekantör santrifüjün avantajları aşağıda özet-
lenmiştir:

• 7 x 24 çalışma imkânı
• Filtre preslere kıyasla çok az inşaat ve altyapı 
gereksinimi
• Açık ortamda çalışabilme olanağı
• Ekipman bakımı için yıllık duruş süresi sadece 
5 gün
• Sistemin takibi için sadece 1 kişi gereksinimi
• Flottweg’in deneyimli personelleri tarafından 
sahada verilen düzenli eğitimler

flottweg.com
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AVANTAJLAR:
· Daha küçük yerleşim alanı ihtiyacı
· Temiz proses suyunun tekrar kullanımı
· Sabit susuzlaştırma kapasitesi
· 7/24 operasyon 
· Çok düşük temiz su ihtiyacı
· Çevresel risklerin en aza indirilmesi (atık barajının patlaması gibi)
· Önemli ölçüde azaltılmış bakım maliyeti
· 24 saat içinde yurtiçinde servis imkanı
· Bütünüyle Alman üretimi

Representative Turkey:
info@troyaproses.com • www.troyaproses.com

Headquarters Germany:
mail@fl ottweg.com • www.fl ottweg.com
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ÇSY ve Madencilikte Kültürel 
Devrim – Ya Şimdi Ya Da Çok Geç

ÇSY Yetenek Kazanma 
Sürecinin Bir Parçasıdır
Hâlihazırda madencilik sektöründe 
yer alan kişiler, endüstriyel mineral 
madenciliğinin yeni nesil mühen-
dislere ve düşünürlere sunabilece-

ği uzun soluklu bir kariyer ve mükemmel kariyer gelişimi gibi ilgi 
çekici ve zorlu fırsatların farkında olsa da madencilik sektörünün 
öncelikle kendi itibarıyla ilgilenmesi ve ÇSY (Çevresel, Sosyal ve 
Kurumsal Yönetim) ile ilgili gündem maddelerini kesin olarak ele 
alması şarttır. Aksi takdirde, yenilikçi gelecek nesillerin tek seçe-
neği başka sektörlere yönelmek olacaktır. Aslında ÇSY unsurunu 
öncelik olarak benimseyen mühendisler, bilim insanları ve düşü-
nürler için madencilik, ÇSY performansında gerçek iyileştirmeler 
sağlamak için tartışmasız en iyi fırsatlardan biridir. Bu düşünce 
yapısı ile sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili iddialı hedeflere ulaş-
mak adına gerçek ilerlemenin önü açılabilir. Günümüzde maden 
şirketlerinin rolü, bu mühendisleri ve bilim insanlarını gerçekten 
bir fark yaratmaları için güçlendirecek bir platform oluşturmaktır.

ÇSY'ye Yön Veren Unsurlar
Zamanla daha katı hâle gelen yönetmelikler giderek daha fazla 
işletme alanını etkilemektedir. Günümüzde farklılaşan nokta ise, 
uzun zamandır gündemde olan ÇSY’nin odak noktasının yalnız-
ca düzenleyiciler ve yatırımcılar tarafından yönlendirilmiyor ol-
ması, aynı zamanda madencilik şirketlerinin faaliyet gösterdiği 
toplumları kapsayacak şekilde daha geniş paydaş gruplarının 
da ilgi odağı hâline gelmesidir. Sonuç olarak ÇSY, güncel ve 
muhtemel çalışanların yerel topluluklar içinde oynadıkları rolü 
ve ayrıca birey olarak çevrelerinin sürdürülebilirliği üzerinde ya-
rattıkları etkileri anlamaya çalışması nedeniyle artık işletme için-
deki kültür üzerinde somut bir etkiye sahiptir. Yeni yetenekleri 
çekmek ve bu yetenekleri işletme içinde tutmak isteyen maden 
şirketleri, artık kurumsal sorumluluklarının sadece zorunluluk-
ları değil, aynı zamanda yapmaları gereklilikleri de karşıladığın-
dan emin olmalıdır. Bunun için maden şirketlerinin kendilerini 
sorumlu kurumsal vatandaşlar olarak konumlandırması ve genç 
nesilleri sektörün sürdürülebilirliği, çevreyi ve kurumsal sosyal 
sorumlulukları desteklemek için yaptıkları konusunda eğitme-
si gerekmektedir. Ayrıca dijital dönüşümün çok önemli bir rol 
oynayabileceği bu süreç güvenilir kanıtlarla desteklenmelidir.

Kültürel ve Dijital Evrim
Düzenleme, kültür ve işe alım açısından ÇSY üzerindeki ilginin 
artması, madencilik şirketlerinin erkenden dijital çalışma araç ve 
yöntemlerini benimsemeleri ve bu alanda öncü olmaları için itici 
bir güç olmaktadır. Devam eden dijital dönüşüm ve sürekli ge-
lişen ÇSY gündemi sonucunda çevre uzmanları, veri bilimcileri, 
BT uzmanları, yazılım mühendisleri ve program inisiyatifleri gibi 

daha yeni yeteneklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var ve 
bu da sektörün gelişimi ve mevcut kariyer imkanlarının çeşitliliği 
sağlayan çok disiplinli roller için kariyer imkamlarını arttıracaktır..

Dijital Yerliler
Devam eden dijital devrim ve ÇSY odaklı rollerle ilgili gelişen 
gereklilikler karşısında başarının anahtarı, bu yeni araç ve bece-
rilerin gücünden yararlanmakta ve madencilik sektörünün ÇSY 
performansında iyileştirme sağlamadaki potansiyellerini ortaya 
çıkarmakta yatıyor. Dijital yerliler olarak, sektörümüzü ÇSY açısın-
dan gerçekten ileriye taşıyacak olan, yeniliklerden yararlanma po-
tansiyeline sahip olan yeni nesil mühendisler ve bilim insanlarıdır. 
Geleceğin veri bilimcileri, veri mühendisleri, yapay zekâ uzmanla-
rı ve iklim değişikliği uzmanları olacak olan bu kişiler günümüzde 
şirketlere daha modern, dijital bir ortamı nasıl benimsediklerini 
soruyor ve bu durumun mevcut işlerinden ayrılma ve bir sonraki 
işlerini seçme kararlarının bir parçası olacağını ifade ediyorlar.

Beklentilerin Ötesinde
Madencilik sektörünün tamamı, gelecek nesillerin kaygılarının 
ve çevre üzerindeki etkisi nedeniyle sektöre katılmak noktasında 
daha az ilgi duyma potansiyellerinin farkındadır. Madenciliğe çe-
kebileceğimiz yetenekler, şirketlerin sorumlu davranmadıklarını 
düşündüğünde bu şirketlere kesinlikle hesap soracaktır. Genel 
olarak, ÇSY gündemimizi ve sektörümüzü karbon nötrlüğüne ve 
sürdürülebilirliğe yönlendirmede büyük aşamalar kaydettiğimizi 
ve ayrıca yeni nesil yenilikçiler, düşünürler ve mühendisler olma-
dan işletmelerimizin gelecekteki başarısını güvence altına alama-
yacağımızı da biliyoruz. Bu nedenle sektörümüz için sürdürülebilir 
bir gelecek sağlamak adına, sorumluluk aldığımızı, faaliyetlerimiz-
de şeffaf olduğumuzu ve yerel topluluklar ve paydaşlar ile etkin bir 
etkileşim içinde olduğumuzu gösterebilmemiz gerekiyor.

ÇSY'nin kültürel gündeme nasıl yön verdiği hakkında daha 
fazla bilgi için ‘Madencilikteki ÇSY konusunu Tehditten Fırsata 
Dönüştürmek’ başlıklı raporumuzu şu linkten indirebilirsiniz: 
www.seequent.com/community/research-reports/industri-
al-minerals-insight-paper/

seequent.com

Pieter Neethling 
Segment Direktörü, Maden 

İşletmeleri, Seequent 
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ekitabı şimdi indirmek için 
QR kodunu taratın

Günümüzde maden arama finansmanı artmakta olsa da şirketler 
her yeni keşif için her zamankinden daha fazla çaba sarf etmek 
zorunda kalmaktadır. Kolay erişilebilecek maden kaynakları 
çoktan keşfedildi. Geriye kalan kaynaklar ise daha derinlerde, 
daha uzak bölgelerde yer almaktadır. Bu kaynakların değerlerinin 
belirlenmesi için yoğun analizler gerekmektedir.

Günümüzde firmaların başarıya ulaşmaları için, dünyayı maden 
endüstrisinin geçmişteki herhangi bir dönemden daha net bir 
şekilde anlamaları ve yatırım çekmek için son derece rekabetçi 
bir pazarda öne çıkmaları gerekmektedir.

Sunduğumuz uygulama kılavuzu, firmaların günümüzün gelişmiş 
yer bilimleri teknolojilerinden madenciliğin her evresinde 
faydalanmalarını sağlamak, yatırımcıya güven vermek ve 
risk azaltmak amacı ile oluşturulmuştur.

DAHA FAZLA BİLGİ: 
 

bit.ly/3JApGxz

seequent.com Seequent, a Bentley company

DAHA İYİ MADEN ARAMA İÇİN 
FİRMALAR TARAFINDAN 
UYGULANABİLECEK 
ALTI ÖNEMLİ ADIM 

Daha kısa zamanda keşif yapmaya, 
daha akılcı sondaj planlamaya, daha çok 
yatırım çekmeye ve daha güvenilir kararlar 
almaya yönelik bir UYGULAMA KILAVUZU
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Warman® MCR® Çamur Pompaları 
Uzun Vadeli Maliyet Kazancı Sağlıyor

Weir Minerals, Warman® MCR® 
çamur pompasının temelini oluş-
turan yenilikçi mühendislik tek-
nolojileri ile müşterilerinin toplam 
mülkiyet maliyetini (TMM) azaltır-
ken aynı zamanda da daha fazla 

değer, üstün aşınma süresi ve benzersiz güvenilirlik sunuyor. 

TMM’yi belirleyen birçok etken var. Satın alma maliyeti tabi ki 
önemli ancak, yüksek derecede aşınmaya neden olan malze-
meleri pompalayan çamur pompaları söz konusu olduğunda, 
sermaye masrafı, pompanın kullanım ömrü boyunca yüklenilen 
toplam TMM’nin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Müşte-
rilerin pompanın kullanıldığı tesisin maliyet yapısını anlamaları 
hayatı önem taşıyor. Müşteriler ancak performans ve çeşitli bi-
leşen parçalarına ilişkin öngörücü verilerle birlikte çamur pom-
pası TMM’sine ilişkin daha net bir bilgi elde edebilirler. 

Bir Warman® MCR® çamur pompasının TMM’sini oluştururken 
dikkate alınması gereken en önemli maliyetlerden bazıları şöy-
ledir: yatırım maliyetleri, enerji maliyetleri, bakım maliyetleri, 
işletme suyu maliyetleri, stok maliyetleri, mevcudiyet maliyet-
leri ve ilgili genel maliyetler. 

Yatırım Maliyetleri
Yatırım maliyetleri, Warman® MCR® pompalarının miktar ve 
büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterecek olan satın 
alma ve kurulum maliyetlerini kapsar. Muhasebe açısından 
yatırım kalemleri, işleticilerin her vergi döneminde indirme 
gideri olarak amortisman kaybı göstermelerini sağlayan amor-
tismana tabi varlıklar olarak kabul edilir.   

Enerji Maliyetleri
Bir pompalama tesisinin tükettiği enerji miktarı, pompa verim-
liliğine, aktarma organları kayıplarına ve motor ve/veya motor 
kontrolörünün elektrik verimliliğine bağlıdır. Pompa verimli-
liği elektrik maliyetlerinin en büyük belirleyicisidir. Katı mad-
deler bir çamur pompasının verimliliğini düşürür, yayınlanan 
su performans eğrisini düzeltmek için ise Verimlilik Oranı (VO) 
kullanılır. Pompa tasarımının da VO üzerinde etkisi vardır. War-
man® MCR® pompaları geniş çapa, düşük hıza ve enerji tüketi-
mini azaltan yüksek verimli pervaneye sahiptir.

Weir Minerals’ın çamur pompası uzmanları, sizin kendi uygu-
lamanıza bağlı olarak verimliliğin nasıl iyileştirilebileceği konu-
sunda size daha fazla yardımcı olabilir. Örneğin, standart fanın 
en iyi verimlilik noktasından %60 daha az debilerde küçük 
gözlü pervane ve düşük debili salyangoz kullanılması pompa 
verimliliğini iyileştirir. Ayrıca pompaların kavitasyona yatkın 

olduğu durumlarda, işleticiler düşük NPSH’li pervanelerin kul-
lanılmasını en üst seviyeye çıkarmayı düşünmelidir. 

Bakım Maliyetleri  
Bakım, çamur pompalarında en önemli maliyet kalemlerinden 
biridir ve yedek parça maliyeti, revizyon sırasında gereken işçilik, 
rutin denetimler sırasında harcanan bakım süresi, takip ve yağ-
lama maliyetleri ile vinç veya diğer ekipman maliyetini kapsar. 
İşleticiler aşınma süresini uzatarak TMM’yi önemli ölçüde düşü-
rebilirler. Warman® MCR® çamur pompası bu durum göz önüne 
alınarak tasarlanmış olan bazı yenilikçi özelliklere sahiptir. 

Ayrıca Warman® MCR® çamur pompalarında, pervanenin ve 
boşaltma kanadının çevresi, patentli özel bir geometri ile ta-
sarlanmıştır. Bu tasarımdaki geniş ve açık iç geçişler iç hızları 
düşürür, akışı iyileştirir ve böylece boşaltma kanatlarının ucun-
daki aşınmayı azaltır. 

Çözüm Odaklı Yaklaşım 
Weir Minerals olarak herhangi iki işlemin asla aynı olmadığını 
biliyoruz. Bu nedenle, müşterilerimizin özel gereksinimlerine 
ve şartlarına özel çözümler geliştirmek için onlarla yakın şe-
kilde çalışıyoruz. Örneğin, Evolution Mining Avustralya New 
South Wales’teki Cowal Altın Madeni’nde üretimi artırmak ve 
aynı zamanda da büyük kapamalara ve sahadaki diğer ekip-
manlara uyum sağlamak üzere 24 haftalık kesintisiz üretim 
hizmet süresine ulaşmak istedi. 

Weir Minerals ekibi R55® kauçuk astarı, A65 ayarlamalı boğaz 
astarı ve A61 pervaneye sahip Warman® MCR® pompa kurulu-
munu yaptılar. Sahadaki motorların güç kısıtlamaları nedeniyle, 
uygulama için özel olarak %82 oranında tıraşlanmış pervane 
üretmek için hızlı kalıp prototipleme yöntemini kullandılar. Ayrı-
ca ekip, sorunsuz bir kurulum yapmak için sahayı 3-boyutlu ola-
rak taratarak modelledi ve Linatex® boru hattını, yeni siklon bes-
leme hattını ve Isogate® vanalarının özel tasarımını tamamladı. 

Weir Minerals Synertrex® dijital ekosistem, Warman® MCR® 
pompaya uygulandı ve performansı izlendi. 

Cowal Altın Madeni böylece üretimini artırdı ve pompa aşınma 
süresini uzattı. Kullanılan pompanın 12 haftalık çalışma süresi, 
Warman® MCR® 550 pompasıyla önemli ölçüde iyileştirildi ve 
29 haftaya çıktı. Bir yıllık TMM’ye bakıldığında, eski pompa-
nın TMM’si 2,2 bin Avustralya doları iken, Warman® MCR® 550 
pompanınki 1,7 bin Avustralya doları olarak kaydedildi ve bu da 
Cowal Altın Madeni’nin neredeyse yarım milyon Avustralya do-
ları tasarruf etmesini sağladı.

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

Weir Minerals Çözümleri ile ilgili daha fazla bilgi için 
turkey.sales@mail.weir ve +90 216 688 16 06

DÜNYA GENELİNDE MADEN SAHALARINI 
OPTİMİZE EDİYORUZ

PROBLEM Mİ VAR?
ÇÖZÜLDÜ.

Telif Hakkı© 2018. Weir Minerals Australia. WEIR, Weir Engineering Services Ltd.‘nin ticari markası ve/veya tescilli ticari markasıdır. 



www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2022

Düchting Pumpen, Mekanik Dizayn 
Kadar Malzeme Kombinasyonu 
Konusunda da Birçok Yenilik Sunuyor

Türkiye temsilciliği Seterm 
Teknik tarafından yürütülen 

Düchting Pumpen, 80 yılı geçkin tecrübesiyle dünyanın 
dört bir yanındaki farklı madenlere 1200’den fazla yüksek 
basınçlı pompa temin etmiştir. Madenler başta olmak üzere, 
enerji, kimya ve demir-çelik sanayiinde, özel tasarım hidrolik 
dizaynı, yüksek verimlilik sınıfı, düşük bakım maliyetleri, sü-
rekli, güvenli ve yüksek kalitede rekabet gücüyle tecrübesini 
yansıtmaktadır.

Yer altı madenciliğindeki serüveni, 1938’de Almanya’da 
Ruhr bölgesindeki kömür madenlerine yer altı suyu drenaj 
pompası üretmesi ile başlayan Düchting Pumpen, 1992’de 
patentini aldığı SICcast malzemesi ile sektöre ayrıcalık ge-
tirmiştir. Ürün yelpazesinde yüksek basınçlı pompalar, ça-
mur 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

Düchting’in HPXL serisi, çıkış çapı DN32’den DN300’e kadar 
farklı boyutlardan oluşabilmektedir. Pompa kapasitesi 40 bar 
basınç, 2500 m3/h debiye kadar çalışabilmektedir. HPXU seri-
si ise DN40’dan DN400’e kadar çıkış çaplarında, 160 bar fark 
basıncı yaratabilmektedir. Pompanın en yüksek çıkabileceği 
kapasite ise 3250 m3/saattir.

Düchting’in yüksek verimliliğe göre tasarlanmış hidrolik di-
zayna sahip yüksek basınçlı ve kademeli pompalarının belki 
de en önemli mühendislik detayı, standart tipteki kademeli 
pompalardan farklı olarak sağlanan aksiyel yük dengeleme-

sidir. Bu dengeleme, daha yüksek basınçlar için tasarlanmış 
olan HPXL pompa serisinde yüksek basınç tarafındaki sal-
mastra bölgesi ile son kademe arasına balans diski konula-
rak sağlanmaktadır. Standart dizayndaki diğer pompalarda 
bu yükleri taşıyan ana rulmanlar kısa sürede mekanik arıza-
lara sebebiyet verirken HPXL serisinde rulmanlara binen ak-
siyel yükler bu şekilde kompanse edilmektedir. Bu da pom-
panın mekanik ömrünü diğer dizaynlara göre oldukça fazla 
uzatmaktadır.

Düchting Pumpen, mekanik dizayn kadar malzeme kombinas-
yonu konusunda da birçok yenilik sunmaktadır. Standart mal-
zemelerin dışına çıkarak uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen 
pompalar üretmeyi amaçlamıştır. Demir döküm gövdeli, bronz 
fanlı pompaların yanı sıra yüksek kaliteli paslanmaz çelik, dup-
lex ve süper duplex malzemelerden de gövde ve fan kombi-
nasyonu sunabilmektedir.

Malzeme kalitesine ek olarak, Düchting’in iyileştirmiş olduğu 
çark ve difüzör tasarımları sayesinde, yer altı madenciliğinde 
su ile beraber gelebilecek olan 2 mm büyüklüğündeki taş top-
rak gibi parçacıklar problemsiz bir şekilde transfer edilebilir.

seterm.com
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Element’in Aşınma Parçaları Zor İşleri 
Yaparken, Kırıcınızı Dinlendirin

Kırıcı parçalarının aşınma ömrü, 
aslında tüm prosesin genel üre-

tim maliyeti üzerinde etkilidir. Bu nedenle, kırıcı tesisleri müm-
kün olduğunca uzun ömürlü sarf malzemeleri tedarik etmeye 
çalışır. Element ürünleri en üst kalitededir ve her marka kırıcı ile 
en uyumlu şekilde çalışır.

Element, kendi markası altında, kırma prosesinin her aşama-
sında kullanılan ekipmanlar için alternatif yedek parçalar ve 
aşınma parçaları üretmektedir. Ürün yelpazesi, çeşitli tipte-
ki kırıcılara yönelik 30.000'den fazla ürün ve 5.500'den fazla 
bağlantı elemanı, yataklar, filtreler ve dolgu kimyasalları gibi 
endüstriyel ürünler içermektedir. Element'in portföyü; Metso, 
Sandvik, Uralmash, Terex, Telsmith, FLSmidth, Trio, Kleemann 
gibi markaların ve daha az popüler olan düzinelerce üreticinin 
ekipmanlarıyla uyumludur.

Element, uzun ömürlü çalışma süreleri ile yüksek kaliteli par-
çalar sağlamaya odaklanır. Kırma ve eleme ekipmanları için 
sunulan ürünlerin fiyatları ortalama piyasa seviyesiyle uyum-
lu olmasına rağmen, diğer üreticilerin emsallerine göre daha 
uzun ömürlüdür.

Kırma Eleme Ekipman Parçaları 
Kırma prosesi esnasında kırıcı çok büyük kuvvetlere maruz 
kalır. Element; çeneli, konik ve darbeli kırıcılar için çok çeşitli 
alaşımların kullanıldığı astarlar üretir. Element mühendisleri, 
ürünlerin dayanım ömrünü uzatmak ya da bakım işlemlerini 
kolaylaştırmak amacıyla ürün geometrilerini geliştirmektedir.

Element konik kırıcılar için Manto ve Konkav astarları üretmek-
tedir. Bunların yanı sıra; üst ve alt gövde, ana mil, pinyon şaftı, 
eksantrik ve bu sistemlerin her türlü yedek parçaları ürün ga-
mında yer almaktadır.

Çeneli kırıcılarda aşın-
manın büyük kısmı 
hareketli ve sabit çe-
nelerde ve yanak pla-
kalarında gerçekleşir. 
Element, bu parçalara 
ilaveten; ana gövde 
bileşenlerini, eksantrik 
şaftları, rulman yatakla-
rını, rulmanları, labirent 
sistemlerini ve tüm dü-
zenleyici parçaları yay-
lar da dahil olmak üzere 
üretebilmektedir.

TANITIM
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Zamanında Değişim İmkânı
Parça değişimimin hızlı yapılabilmesi, bakım nedeniyle üreti-
min aksamaması için oldukça önemlidir. Bu amaçla Element, 
bakımların yapılacağı zamanı kestirerek acil duruşların önüne 
geçmektedir. Bunun da ötesinde, ana milden labirent sızdır-
mazlığa kadar pek çok parçanın stokları tutulmaktadır.

Her Türlü Çalışma Koşulu için Doğru Alaşım Seçimi
Element; manganlı çelik, martensit çelik ve kromlu (beyaz) 
dökme demir gibi üç farklı temel grupta yer alan 15 farklı ala-
şımda darbeli kırıcı çekiçleri üretmektedir. 

Element’in EMEA Bölgesi Müdürü, Eselalo Ampofo, kırılacak 
kayacın sertliği ve aşındırıcılığı gibi uygulama verilerine göre 
en uygun alaşımın firmanın uzmanları tarafından seçilebilece-
ğini belirtti. Ayrıca; kayaç büyüklüğü, nem, dönüş hızı ve kırıcı 
yükü gibi parametreler de seçim esnasında uzmanlar tarafın-
dan analiz edilmektedir. 

Ampofo süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Her bir uygulama için 
mümkün olduğunca veri toplayarak optimum çözümü seçiyoruz 
ve bu nedenle müşterilere soru formları da gönderiyoruz.” 

Astar Bileşenleri için Bağlantı Elemanları
Bağlantı parçalarının kalitesi de ekipmanın performansı üze-
rinde etkilidir. Bu nedenle Element endüstriyel parçaların üre-
tim sürecini oldukça dikkatli şekilde takip etmektedir. Her türlü 
bağlantı elemanı, somun, cıvata, pul, kama, yanma halkası te-
darik edilebilmektedir. Bunların yanı sıra özel tasarıma sahip 
standart dışı parçalar da firma tarafından üretilebilmektedir.

Temel parçaların yanı sıra Element müş-
terileri rulman, v-kayış, tahrik eleman-
ları, elektriksel ve hidrolik parçaları da 
sipariş edebilir. Tüm parçalar DIN ve ISO 
standartlarına göre tasarlanır ve üretilir.

Element'ten parça sipariş etmek ve daha detaylı bilgi almak için, 
Türkiye’deki resmi bayisi Ersa Proses'in web sitesini ersatr.net 
adresinden ziyaret edebilir, esavas@ersatr.net mail adresinden 
ve +90 530 275 202 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. 
Kırıcılara yönelik sunduğumuz yedek  parçaları ve aşınma parça-
larını sipariş etmek için Element’in bir diğer bayisi olan Minova 
ile orkun.oksuz@minovapocess.com adresinden iletişime ge-
çebilirsiniz. 

elementbrand.globalelement.globalElement Global

element.global
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Moistscan Online Nem Ölçüm Cihazı

Yüksek nitelikli online analiz ci-
hazları üreten ve bu cihazların 
proses kontrol sistemleriyle en-
tegrasyonunu sağlayan RTI fir-
masının, nem ölçümünü büyük 

bir hassasiyetle gerçek zamanlı olarak tespit etmek için ürettiği 
Moistscan, gelişmiş mikrodalga ölçüm teknolojisine sahip bir 
online nem tayin cihazıdır. 

Alternatif teknolojilerin aksine 
MoistScan, banttaki neredey-
se tüm materyali analiz eden 
bir mikrodalga alanı oluşturur 
ve rapor edilen sonuçlarda 
ürün genelindeki nem de-
ğişimlerinin izlenebilmesini 
sağlar. Anlık nem ölçümünün 

yanı sıra, zamana bağlı ortalama nem ve kuru tonaj verilerinin 
takibine de imkân verir.  

MoistScan‘in tasarımı, prosesinizin herhangi bir noktasında 
kuruluma izin vererek, kritik olan yerlerde nemi ölçmenizi ve 
kontrol etmenizi sağlar. Bant konveyörler, yatay filtre bantları, 
vakum disk filtreler, vidalı konveyörler, şut ve silolar, çamur ve 
sıvı transferi için kullanılan boru hatları MoistScan’i kullanabi-
leceğiniz noktalardan bazılarıdır.

MoistScan'in kurulumu, ayarlanması, kalibre edilmesi ve ba-
kımı son derece kolaydır. Tozdan ve nemden etkilenmeyen 
MoistScan, kullanıma hazır halde teslim edilir. Kurulumu 
etkinleştirmek için mevcut yapılarda herhangi bir değişiklik 
yapılmasına gerek kalmadan tesis kontrol sisteminize sorun-
suz entegre olur. Kullanıcılar, web tarayıcı arayüzü ve isteğe 
bağlı 3G/4G modem bağlantısı ile yakından veya uzaktan 
ayarları değiştirebilir, kalibrasyon yapabilir ve verilere erişe-
bilir. Doğru şekilde kurulan MoistScan, neredeyse hiç bakım 
gerektirmez. Periyodik kalibrasyon doğrulaması dışında, çok 
az bakım gerektirir.

Ayrıca ürün veya kalibrasyonu hakkında destek almak için RTI 
mühendisleri ile isteğe bağlı olarak uzaktan iletişim kurabilir ya 
da yerinde hizmet talep edebilirsiniz. 

Bir bakır işleme tesi-
sinde vakum disk filtre 
üzerine kurulan Moist-
Scan, filtre kekindeki 
nemi ölçerek, filtre pla-
kalarının vakum basın-

cını kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Türkiye’de bir altın ma-
deninde filtre atık nemini 
tespit etmek için kullanıl-
maktadır.

TANITIM

troyaproses.com
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thyssenkrupp Ankara'da Schaeffler 
Distirbütörler Günü Düzenledi 

thyssenkrupp Türkiye olarak Ankara 
Servis Merkezi’mizde Schaeffler Disti-
ribütörlerini ağırladık.

İlginin ve katılımın büyük olduğu bu 
organizasyonda, Schaeffler tarafın-

dan sertifikalandırılan rulman yenileme hizmetlerimiz hakkın-
da detaylı bilgilendirmenin yanı sıra distribütörlere konu ile 
ilgili eğitim verildi.

Müşterilerimize verdiğimiz yerel hizmet sayesinde rulmanların 
yenilenmesi yüksek kalite garantisi ile artık daha hızlı ve daha 
ekonomik yapılabilecek.

Müşterilerimizin buradaki avantajları:
• Maliyet ve zaman tasarrufu
• Daha uzun ömürlü rulman kullanımı
• Kısa teslimat süresi
• Hataların kök neden analizi
• Daha düşük CO2 emisyonu

Verilen yerel hizmetler:
• Level-I  Yeniden tanımlama 

 › Demontaj 
 › Rulman bileşenlerinin temizliği
 › Rulman bileşenlerinin İncelenmesi ve Kontrolü
 › Rulman bileşenlerinin Ölçümü
 › Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
 › Yeniden montajı
 › Koruyucu yağlarının uygulanması
 › Schaeffler standartlarında güvenli paketleme

• Level-II Parlatma (polishing)
 › Level-I 
 › Rulman bütün bileşenlerinin parlatılması (polishing)

thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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• Makine ve yedek parça imalatı: Madencilik 
sektörüne yönelik muhtelif makine ve parça imalatı

• Redüktör Bakımı: Tüm tipte ve boyuttaki 
redüktörlerinizin için çalışma garantili parça değişimi 
ve bakım

• Ters Mühendislik: Her türlü yedek parçanın 3D 
modelleme ve ters mühendislik ile imalat resimlerinin 
hazırlanması ve imalatı 

• Kalite 

Türkiye’de Üretilen Alman Kalitesi

Kontrol ve Süpervizörlük Hizmetleri: 
• 3. parti imalat ve kalite kontrol hizmetleri
• NDT (Tahribatsız Muayene)
• Kaynak süpervizörlüğü
• Makine denetimleri(kırıcı, değirmen, HPGR 

vb.)

Tesisimiz, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde maden ve çimento 
sektörlerine hizmet vermek amacıyla 2020 yılında kurulmuştur.

thyssenkrupp Ankara İmalat ve Servis Merkezi

thyssenkruppIndustrial Solutions Türkiye
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: +90 (312 ) 909 80 00 | | Tel 3: +90 549 104 94 83 Tel 2: +90 (546) 220 01 02
E-posta: ugur.kacar@thyssenkrupp.com | E-posta 2: oguzhan.koc@thyssenkrupp.com

Ankara’da ki Servis Merkezimizden döner kırıcılar 
için 4 platformun daha teslimatını gerçekleştirdik.
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Gezegen kaynaklarının artan nüfus 
ve ekonomik kalkınma hedefleri 
nedeniyle baskı altında kalması, 
son yıllarda “sürdürülebilirlik” başlı-
ğını gündeme oturtmuş ve mineral 
hammaddelerin “tüm değer zinciri” 
boyunca kurumsal yönetimi yanı sıra 
sosyal ve ekolojik sorumluluk yönle-
rini de ön plana çıkartmıştır.

Son dönemde görülen hızlı ekonomik ve teknolojik gelişmeler 
ile altın, bakır, lityum, kobalt ve nadir toprak elementleri dahil 
birçok mineral, hızla günlük yaşamın bir parçası olan birçok 
gelişmiş ürün için de temel bileşenler durumuna gelmiştir. Ta-
lepteki bu artış dünyanın birçok yerinde her geçen gün daha 
ciddi tedarik darboğazlarına neden olmaktadır.

Hammadde tedariği genellikle geleneksel madencilik bölgelerinden 
karşılanmaktadır. Ancak artan talebi karşılamak için, maden yatakla-
rı, herhangi bir coğrafi konum tercihi olmaksızın istikrarsız sosyal ve 
ekonomik şartlara ya da yetersiz yasal düzenlemelere sahip ülkeler-
de de üretime sokulmaktadır. Bununla birlikte, düzenleyici ve sosyal 
çerçevenin halen geliştirilmekte olduğu ülkelerde de cevher ihracatı 
devlet bütçelerine önemli miktarda katkı sağlamakta ve çoğu kez ni-
celik niteliğe tercih edilip, bu zorlu coğrafyalardaki ülke yönetimleri 
de bu yetersiz koşullara karşın mekanize olmayan ve emek-yoğun 
odaklı madenciliği daha fazla desteklemektedir.  Bu düşük teknoloji-
li ve küçük ölçekli madenlerin çoğu, mekanik madencilik desteği ol-
maksızın yasadışı ve denetimsiz olarak çalışabilmektedir. Bu koşullar 
altında çoğu zaman sosyal standartlara uyulmamakta, bu da insan 
hakları ihlallerine ve iş kazalarının artmasına neden olabilmektedir.

Ayrıca, Ekvator İlkeleri gibi çevre standartlarına göre yapılma-
yan çevresel etki değerlendirmeleri gibi, tutarsız yasal gerek-
liliklerin de çevre ve kamu üzerinde olumsuz bir etkisi olabil-
mektedir. Artan tüketici farkındalığı ve işletmelerin olumsuz 
etkilerinin medya yoluyla yayılması, üreticileri/sanayicileri te-
darik zincirlerinde daha seçici olmaya itmektedir. 

İlgili ülkelerdeki olumsuz etkileri azaltmak için 2021 yılında yeni 
bir Avrupa Birliği yasası olan “Çatışma Mineralleri Yönetmeliği 
(Conflict Minerals Regulation)” yürürlüğe girmiştir. Yasanın ama-
cı, çatışma kökenli minerallerin AB’ye ihraç edilmesini ve tesis ve 
rafinerilerin bu mineralleri kullanmasını durdurmak ve daha da 
önemlisi çalışanların suistimal edilmesini önlemektir. Bu yasa, 
Avrupa şirketlerini, kritik minerallerin ithalatlarının çatışmasız 
ve güvenilir koşullar altında üretildiğini kanıtlamakla yükümlü 
kılmaktadır. Yasal düzenlemelere ek olarak, endüstri ve toplum 
kuruluşları da sürecin sürdürülebilir olması için çalışmaktadır. 

TANITIM

Dr Andreas Hucke   
Sustainability & Certification Expert 
Andreas.Hucke@dmt-group.com

Lukas Förster
Sustainability & Certification Expert 

Lukas.Foerster@dmt-group.com
Hakan Arden Kahraman  

Teknik Direktör, DMT-Türkiye
hakan.arden@dmt-group.com

“CERA 4in1” İle Sürdürülebilir 
Madenciliğin Kanıtlanması

İyi yapılandırılmış bir belgelendirme süreci, belgelendirme için 
temel oluşturacak girişimlerin kurulduğu, yol gösterici ilkelerin 
oluşturulduğu ve standartların geliştirildiği bu tür güvencelerin 
sağlanmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, madencilikte 
sürdürülebilirliği ele alan var olan tüm standartların belirli avan-
tajları olduğu kadar sınırlamaları da vardır. Bu standartlar ya be-
lirli bir mineral hammaddeye, benzer mineral hammadde grup-
larına, çok karmaşık durumdaki tüm mineral hammaddelere ya 
da yalnızca belirli değer zinciri bileşenlerine uygulanabilir.

Mineral hammadde değer zincirindeki kısıtlı kapsamlı sürdürü-
lebilirlik standartları nedeniyle, endüstri ve bilim sektöründeki 
diğer ortaklar tarafından da desteklenen ve her ikisi de ana şirket 
TÜV NORD GROUP’a ait olan DMT (Almanya) ve kardeş şirketi TÜV 
NORD CERT GmbH (Almanya), yeni “CERA 4in1– Hammadde Bel-
gelendirmesi (CERA 4in1 – Certification of Raw Materials)” siste-
mini oluşturmakta ve yapılandırmaktadır. Hammaddelerin ve on-
ların değer zincirlerinin karmaşıklığını değerlendiren/göz önünde 
bulunduran bu yeni bütünsel yaklaşım, maden planlamasından 
son ürüne dek bir cevherin tüm değer zincirini kapsamak ve böy-
lece sürdürülebilirlik standartlarının benimsenmesini amaçlamak-
tadır. Bu amaçla, CERA 4in1, değer zinciri içindeki olumsuz etkilerin 
riskini azaltmak için proje planlama, operasyon, hammadde izle-
nebilirliği ya da tüketim malları için belirli sürdürülebilirlik gerek-
sinimlerinin belirlendiği dört önemli alt standarda bölünmüştür.

“CERA 4in1 Hazırlık Standardı”, bir mineral hammadde yata-
ğının sosyal, çevresel ve ekonomik yönleri ve (ön)yatırım ve ke-
şif aşamasında sürdürülebilir bir yaklaşımı dikkate alarak stan-
dartlaştırılmış değerlendirmesine yönelik hedefleri tanımlar.

“CERA 4in1 Performans Standardı“, bir üretim tesisi ya da bir 
grup üretim tesisi için gereksinimleri tanımlar ve madencilik, 
işleme, metalürjik ve rafinaj işlemlerini içerir.

“CERA 4in1 Gözetim Zinciri Standardı”, bir gözetim zinciri yo-
luyla bir malzemenin izlenebilirliğini ele alır ve sürdürülebilir 
kaynaklı mineral hammaddelerin tanımlanmasını sağlamak 
için ölçütler belirler.

“CERA 4in1 Son Ürün Standardı” piyasaya hazır olan ve ilk ve 
alt aşamalarda CERA 4in1 Sürdürülebilirlik Standartları’na uy-
gun olarak tedarik edilen, işlenen ve ticareti yapılan mineral 
hammaddelerden oluşan bir son ürünü onaylar.

“Denetim Kataloğu” olarak da adlandırılan uygulama ayrıntıları, 
CERA 4in1 veri tabanı içinde yönetilmektedir. Veri tabanı yazılı-
mı, örneğin hammadde, ülke, maden çıkarma yöntemi ve işleme 
adım(lar)ı gibi girdi bilgilerine bağlı olarak belirli belgelendirme 

60



CRIRSCO Kodlarına Göre Değerlendirilmesi

DMT GmbH & Co. KG 
Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Odak Plaza 
Blok No: 5 İç Kapı No: 4 TR 34742 Kadıköy/İstanbul 
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ölçütlerine sahip bireysel bir belge oluşturur. Bu, hammadde 
ve prosese özgü konuların dikkate alınmasını sağlar.  Veri taba-
nında toplanan belgelendirme ölçütleri ve gereksinimleri, CERA 
4in1 belgelendirmesine dahil olan paydaşların erişimine açıktır.

CERA 4in1 kapsamında, değer zinciri bileşenleri, madencilik 
ve hammadde işlemesi için adaylık ve belgelendirme izlemesi 
için ilgili bir belgelendirme kuruluşuna ulaşan başvuru sahiple-
rinin mevcut performansı denetlenir ve standartlara uygun ol-
mayan alanlar belirlenerek ilgili CERA 4in1 ölçütleriyle karşılaş-
tırılır. CERA 4in1 belgelendirmesi, üçüncü tarafların belgenin 
geçerliliğini doğrulamasını sağlayan bir kamu platformunda 
barındırılacaktır. CERA 4in1 adayları, gereklilikleri karşılamak 
üzere süreçleri iyileştirmek için maden projesinin herhangi bir 
aşamasında danışmanlarla birlikte çalışabilir ve yerinde son bir 
denetimin ardından bir CERA 4in1 belgesi verilebilir.

Halihazırda CPS, 2022’nin sonunda pazara giriş için hazırla-
nırken, CRS, CCS ve CFS’nin geliştirilmesi, 2023’ün başından 

itibaren başlaması planlanan ge-
liştirme süreçlerinin bir parçasıdır.

CERA 4in1 belgelendirme planının 
geliştirilmesinin yanı sıra, DMT ha-
lihazırda şirketleri sürdürülebilirlik 
gereksinimlerinin uygulanmasında 

ve uluslararası kabul görmüş “4in1” hazırlıklarını da desteklemek-
tedir. Bu nedenle DMT, keşiften son hammadde ürününe dek 
sürdürülebilirlik stratejileri ile kuruluşları desteklemede benzersiz 
bir konumdadır. Burada, endüstrideki diğer “en iyi uygulamalara” 
yapılan çapraz referansların, örneğin JORC Koduna dayalı değer-
lendirme ve aynı zamanda CRS belgelendirmesi için hazırlık gibi 
“bir taşla iki kuş” vurmak için kullanıldığı düşünülebilir. Bu uygula-
ma sürecinde şirketler, keşif ve madencilik projelerinde yoksulluk, 
iklim eylemi ve güvenilir üretim gibi sürdürülebilir geliştirme he-
deflerini ele alır ve geliştirir. Bu, örneğin, mevcut durumun ulusla-
rarası kabul görmüş sürdürülebilirlik gereksinimleriyle karşılaştırıl-
ması, minerallerin güvenilir bir şekilde çıkarılması yoluyla marka 
farklılaşması, uluslararası mevzuata hazır olma, paydaşların çıkar-
larına vurgu gibi pazar avantajları ya da uzun vadeli başarı için şir-
ketin imajını iyileştirmek gibi çeşitli avantajlar da sağlayabilir.

DMT yurt dışında edindiği asırlık proje değerlendirme çalış-
malarıyla hizmete devam etmektedir. Konuyla ilgili bilgiler ve 
benzer ürünlerle ilgili iletişim için turkey@dmt-group.com 
(Tel: +90 216 361 26 98).
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SÖYLEŞI

Murat Halit Durceylan: “MTAIC 
Olarak Kâr Amacı Gütmek Şartıyla 
Her Türlü İşbirliğine Açığız”
Maden Tetkik Arama Uluslararası Madencilik (MTAIC) AŞ Ge-
nel Müdürü Murat Halit Durceylan ile Şirket’in yapısı, yapılan 
çalışmalar ve hedefleri konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Durceylan’ın ile samimi bir ortamda geçen söyleşi de merak 
edilen sorulara önemli cevaplar aldık. Özellikle yurtdışındaki 
projelerde hangi aşamalarda olduklarını bizlerle paylaşan Dur-
ceylan, Madencilik Türkiye dergimizin sektör özelinde önemi-
ne de vurgu yaptı.

MTAIC’nin kuruluş amacı hakkında bilgiler veren Durceylan, 
“2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanu-
nu’nun Ek-1’inci maddesinde yapılan ve 17 Haziran 2016 tarihin-
de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, 
2’nci maddede belirtilen görevleri kapsamına giren iş ve hizmet 
konularında 11/10/1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşları-
nın Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi ol-
maksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile yurt dışında arama 
ve araştırma faaliyetleri yapmaya, bu faaliyetlerin yürütülmesi 
amacıyla yurt dışında şirket kurmaya, yerli ve/veya yabancı ger-
çek veya tüzel kişiliklerle yurt dışında şirket veya ortaklık kurma-
ya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her 
türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve 
yurt dışında çalışma büroları açmaya yetkili kılınmıştır.” ifadele-
rini kullandı.

Kendisiyle ilgili bilgiler paylaşan ve 14 Nisan 2022 tarihinde 
sözleşme imzalayarak, stratejik olarak çok önemli görevler üst-

lenmiş MTA Uluslararası Madencilik AŞ’de Genel Müdür olarak 
göreve başladığını belirten Durceylan, “Meslek hayatıma 1992 
yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun olarak başladım. 1997 yılına kadar madencilik 
alanında özel sektörde çeşitli firmalarda teknik eleman, yönetici 
pozisyonlarında ve yatırım ölçeği büyük firmalara danışman ola-
rak çalıştım. 1997 yılında köylerin alt yapı hizmetlerini gerçekleş-
tiren kamu kuruluşunda teknik eleman, Sulama ve Toprak İşleri 
ve Etüt Proje Şube Müdürü ve İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde 
bulundum. 2004 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde mü-
hendis olarak başladığım görevimde, koordinatör, Daire Başka-
nı ve en son üç yıldır Genel Müdür Yardımcısı olarak yürüttüm. 
Bu kurumda çalıştığım yaklaşık 18 yıl boyunca ülkemizdeki tüm 
maden ocaklarını ve buna bağlı tesisleri görüp inceleme fırsatım 
oldu. Burada edindiğim tecrübemi yeni görev aldığım ve %100 
sermayesi devlet olan şirketimizde, yurtdışı devam eden yatırım-
larımızın dışında yeni yatırım alanlarının da değerlendirildiğini 
aktarmak istiyorum. Ekip ruhuyla hareket edeceğim bu şirkette, 
sağlamaya çalışacağım bu katkının devletimizin ve nihayetinde 
Bakanlığımız için ne kadar önemli olduğunun farkındayım.” dedi.

MTAIC’nin yapılanması ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkın-
da bilgi veren Durceylan, Sudan’da 28 Mayıs 2018 tarihinde 
MTA Company Limited Şirket’i, 19 Temmuz 2018 tarihinde 
Özbekistan’da MTA Tashkent Mining ve son olarak Nijer’de 01 
Eylül 2020 tarihinde MTAIC Nijer Mining’in kurulduğunu, tüm 
bunların üstünde ise çatı kuruluş olarak 10 Ekim 2019 tarihinde 
MTA Uluslararası Madencilik AŞ (MTA International Company) 
kurulduğunu belirtti. 

Sorduğumuz soruya karşılık MTAIC’nin yurt içinde herhangi 
bir faaliyet göstermeyeceğini söyleyen Durceylan, yurt içinde 
yaklaşık 20.000 adet maden ruhsat sahasında arama ve işletme 
faaliyetlerinin, özel sektör ve kamu kuruluşlarınca gerçekleşti-
rildiğini aktardı. Durceylan sözlerini şöyle sürdürdü: “İhtisaslaş-
mış devlet kuruluşları yanında rekabetçi bir anlayışla ülkemizde 
çok fazla sayıda profesyonel olarak tanımlayabileceğimiz özel fir-
malar madencilik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Özellik MTA bu 
bölge teşkilatlarıyla maden aramaları yapan ve birçok işletmeye 
alınmış maden sahasının bulucusu olan önemli bir kuruluşumuz-
dur. Bu değerlendirmelerin ışığında görüleceği üzere ülkemiz 
madenlerinin değerlendirilmesinin dışında özellikle devletimizin 
ilişkilerinin iyi olduğu, ülkelerde yatırım ihtiyacı daha net ortaya 
çıkmaktadır. Madencilik projelerini yürüttüğümüz ülkelerin dı-
şında birçok ülkeden bu minvalde davetler şirketimize özellikle 
yapılmaktadır.” 

Murat Halit DurceylanMurat Halit Durceylan
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MTAIC’nin Sudan, Nijer ve Özbekistan’da maden arama faaliyet-
lerini yürüttüğünü ve burada yapılan çalışmalar konusunda da 
bilgiler veren Durceylan, “Hâlihazırda 3 adet ülkede ve faaliyet gös-
terdiğimiz ülkelerin ticaret kanunlarına uygun olarak kurulan şirket-
lerimiz ile altın madeni arama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Nijer Cumhuriyet’i tarafından şirketimiz olan MTAIC Nijer Mi-
ning adına tahsis edilen 3 adet ruhsat sahasının toplam ruhsat 
alanı 1.128 km2’dir. Bugüne kadar yapılan sahalarda potansiyel 
oluşturabilecek tüm damar ve zonlar takip edilip tüm jeolojik 
bilgiler haritaya aktarılmaktadır. Tüm ruhsat sahaları genelinde 
2022 Mart ayı sonuna kadar toplamda 6.177.300 m2’lik alanda 
haritalama çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucu 
belirlenen hedef alanlarından yüksek potansiyel olarak belirledi-
ğimiz 2 alanda sondaj planlaması yapılarak yıl sonuna kadar bu 
alanda sondajların tamamlanması hedeflenmektedir. Sahadaki 
deneyimli ekibimizin çalışmaları sonuncunda, bizi sevindirecek 
sonuçları yıl sonunda paylaşmayı umut ediyoruz. Bunun dışında 
görüldüğü üzere çok geniş ruhsat alanlarında arama ve rezerv 
geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgedeki disiplinli ve 
istikrarlı çalışmalarımız, Nijer hükümeti ve bölgedeki yatırımcıları 
tarafından bilindiğinden, yeni maden saha önerileri bizlere ulaş-
maktadır.  Bu nedenle bu ülkede madencilik alanında uzun vadeli 
yatırımların olacağını söylemek mümkündür.” dedi.

Özbekistan Cumhuriyet’i jeoloji ve mineral kaynaklarından so-
rumlu ‘Goscom Geology ile MTA Tashkent Mining’ arasında 13 
Şubat 2019 tarihinde metalik maden yataklarının tespit edilme-
sine ilişkin jeolojik çalışmalar ve pilot ölçekli üretim gerçekleştir-
me anlaşması imzalandığını vurgulayan Durceylan, bu anlaşma 
sonrası bugün itibariyle toplamı 1.000 km2’den fazla olan 4 adet 
ruhsat alanında hedef alanların belirlendiğini ve sondaj çalışma-
larının devam ettiğini, yıl sonuna kadar sondajlardan elde edile-
cek sonuçların ilgililerle paylaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

MTA Company Limited adıyla kurulan şirket ile Sudan Cumhuri-
yet’i Hükümet’i arasında metalik madenlerin aranması ve işletil-
mesi için imtiyaz anlaşması imzalandığını da sözlerine ekleyen 
Durceylan, “Bu anlaşma kapsamında 2 adet ruhsat sahasının 
kapladığı 1.325 km² ruhsat alanında belirlenen hedef bölgelerde 
sondaj çalışmaları belirli bir seviyeye getirilmiştir. Sudan Devleti’n-
de yaşanan hükümet karışıklıkları, yapılan çalışmalarda muhatap 
bulamama zorluklarını gösterse de özellikle Sudan’daki şirketimize 
olan güven nedeniyle, bizi yeni ruhsat alanlarında potansiyel ma-
den kaynağı arayışında zorlamamaktadır.” ifadelerini kullandı. 

MTAIC’nin bir çatı şirketi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü 
belirten Durceylan, “Yine faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, o ülke 
kanunlarına göre şirket kurma zorunluluğu getirdiğinden çalış-
malarımız buna göre yürütülmüştür. Madencilik faaliyetlerimizin 
yürütülebileceği yeni ülkelerde bu alt şirketlerin kurulması gerek-
liliği ortaya çıkmaktadır.” şeklinde konuştu. 

MTAIC’nin halihazırda madencilik faaliyetlerini yürüttüğü ül-
kelerde arama çalışmalarını belli bir aşamaya getirdikten sonra 

işletilebilir maden rezervi olarak tanımlanacak alanlarda yatı-
rımcı şirket rolünü üstleneceğini ifade eden Durceylan, yurt 
dışına yatırım yapan tüm madencilik özel şirketlerinde olduğu 
gibi, kâr amacıyla her türlü işbirliğini yapabilecek bir anlayışa 
sahip olduğunu sözlerine ekledi.  

MTAIC’nin faaliyet göstermek adına hedefleri arasında hangi 
ülkeler bulunduğu konusuna da değinen Durceylan, “Maden 
potansiyeli olan ve ülke ilişkilerinde zorluk yaşamadığımız tüm 
ülkeler diyebiliriz. Daha önce belirttiğim gibi birçok ülkeden, sahip 
oldukları maden kaynaklarını değerlendirme noktasında sayısız 
davet alıyoruz. Ekonomiklik arz eden her türlü maden kaynağının 
bizim çalışma konumuz olabileceğini paylaşmak isterim.” dedi. 

Maden arama çalışmalarının dışında diğer ülkelerin yer bilimleri 
alanında faaliyet gösteren kurumları ile bilgi ve teknoloji aktarı-
mına yönelik iş birliklerinin olup olmadığına dair sorulan soruya 
Durceylan, “Günümüzde madencilik konusunda faaliyet gösteren 
kamu kuruluşlarımızdan, ruhsat veren kurumumuz olan Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve aramada tek ve öncü kuruluşu-
muz Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün görev konuları 
göz önüne alındığında yatırım yaptığımız ve yatırım planladığımız 
diğer ülkelerde ruhsat veren ve arama yapan kamu şirketlerinin 
veya ajanslarının olduğunu görmekteyiz. İrtibat sağladığımız bu 
kuruluşların çalışmalarını gördüğümüzde, bunu gururla söylemek 
isterim ki ülkemizdeki kuruşların insan kaynağı ve teknolojiyi kul-
lanma yeteneği çok üst noktalarda. Bizi model ülke alan ülkelerin 
sayısının da çok fazla olduğu görülmektedir. Bu kapsamda proje 
yürüttüğümüz ülkelerde potansiyel maden alanlarının aranması-
nın dışında, ilgili kamu kuruluşlarına mevzuat başta olmak üzere 
teknolojik ve mesleki bilgi birikimlerimizi aktarmaktayız. Ülkelerde 
o ülkenin vatandaşı olan mühendisleri çalıştırdığımız gibi mesleki 
bilgi edindirerek personel istihdam etmeye, madencilik alanında 
insan kaynağı yetiştirmeye önem veriyoruz.” cevaplarını verdi.    

MTAIC’nin gelecek planları konusunda da görüşlerini aktaran 
Durceylan, “MTAIC merkez teşkilatı faaliyet gösterdiği ülkelerde-
ki şirketlerinin dışında faaliyete başlayabileceğimiz ülkelerdeki 
maden kaynaklarının ortaya çıkarılması, işletilmesi ile o ülkelere 
çok ciddi katma değerler sağlayacaktır. İstihdam sağlamasının 
yanında, madencilik konusunda yetişmiş insan kaynağının, ülke-
ler için bulunmaz bir fırsat olduğunun farkındayız. Ayrıca çalışma 
yaptığımız ülkelerle köklü bir bağı olan devletlerarası ilişkileri-
mizin, bu tür yatırımlarla daha da güçleneceği düşünmekteyiz.” 
şeklinde konuştu.

Durceylan, gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi şu cümlelerle tamam-
ladı: “Sektörün ve bizlerin yakından takip ettiği Madencilik Tür-
kiye Dergisi’nin yayınlarını çok başarılı buluyoruz. Güncel konu-
ları öğrendiğimiz yayınlarda bilgilendirici içeriklerden son derece 
faydalanıyoruz.  Bu kapsamda madencilik sektörünün bir iletişim 
ağı olma misyonunu yüklendiğini ayrıca görmekteyiz. Bu nedenle 
tüm yayın ekibinizi yürekten kutluyor, elimizden gelecek her türlü 
desteği verecek olduğumuzu belirterek bundan sonraki yayın ha-
yatınızda başarılar diliyorum.“

ÖĞÜTME DEVRESİ OPTİMİZASYONU

DEĞERLİ MİNERAL KAZANIM ARTIŞI

YÜKSEK ELEME VERİMLİLİĞİ

KOLAY KULLANIM

Öğütme Devresinde % 50’ ye kadar daha düşük Spesifik Enerji Tüketimi

Yüzdürülmesi kolay fraksiyonlardaki mineral geri kazanımında % 50’ ye kadar artış

Yüksek Kapasitelerde %85-95 Sınıflandırma Verimliliği

1 dakikadan daha kısa sürede panel değişimi

Superstacksizer Yaş Eleme Makinası 
Hakkında Daha Fazla Bilgi için 
Telefonunuzun Kamerası ile Bu QR 
kodunu Tarayabilirsiniz

(Uygulama Gerekmeden)

For more information contact:
Berkan Arabacilar – Regional Sales Manager Turkey

Email: barabacilar@derrick.com
Phone: +90 535 945 7093

www.Derrick.com
66



M A D E N  |  P R O J E  |  A R A M A  |  Ç E V R E
m e e t  u s  t o  e x p l o r e  i t ,  t o  d i s c o v e r  i t  a n d  p r o j e c t  i t .

w w w . m i t u s . c o m . t r

Mitus Arama; konularında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip uzmanlar ve “Yetkin Kişi” lerden oluşan kadrosuyla, 
öncelikli olarak madencilik sektörüne yatırım yapmayı planlayan yeni yatırımcılara hizmet vermek 
amacıyla kurulmuştur.

Müşterileriyle deneyimlerini paylaşmak, çalışmaların “Sektörel en iyi pratiklere” uygun olarak yürütülme-
si için rehberlik etmek ile projelerinin CRIRSCO kriterlerine uygun olarak geliştirilmesini sağlamak en 
önemli prensibidir.

Müşterilerine, ekonomik jeoloji bilim dalına dayalı olarak, arama stratejilerini oluşturmalarında, arama 
hedeflerinin tespit edilmesinde, yurtiçi ve yurtdışında proje geliştirmelerine katkı sağlanmasında stratejik 
iş 
birliği yapmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda arama projelerinin her aşamasında “sektörel en iyi uygulamalara” uygun olarak etüt hizmeti 
vererek CRIRSCO şemsiyesi altında belirlenen uluslararası kabul edilmiş raporlama standartlarını karşı-
layacak şekilde faaliyetlerini tasarlar, planlar ve uygular.

• Yönetim Danışmanlığı

• Proje Geliştirme

• Jeolojik Haritalama

• Uzaktan Algılama

• Jeokimya ve Jeoistatistik

• Potansiyel Alan Belirleme

• Jeofizik Danışmanlık

• Proje Tasarımı

Sondaj Yönetimi •

QA / QC İncelemeleri •

Maden Kaynak Tahmini •

Kod Uyumlu Raporlama •

Kod Uyumlu Raporlama Kontrolü (Audit) •

Değerlendirme • 

Değerleme •

HİZMETLER

MİTUS ARAMA



Mitus Proje, yeni maden yatırımı sahalarının işletmeye geçirilmesi veya mevcut işletmelerin yenilenmesi 
durumunda, uzman ekibimiz tarafından, uygulanabilirlik çalışmaları (kapsam belirleme, ön fizibilite / 
fizibilite dahil), durum tespiti incelemeleri, ekonomik ve risk değerlendirmeleri için kapsamlı ve entegre bir 
yaklaşım sağlamaktadır.

Multidisipliner uzmanlar ve yetkin kişilerden oluşan kadromuz, minimum risk, sağlam ve pratik maden 
planları üretilmesini sağlamaktadır. Rezerv tahmininden maden işletmeye kadar her aşamada her türden 
madencilik faaliyetlerini projelendirme deneyimimiz ve hizmet ağımız; yenilikçi, uygun maliyetli ve çevre 
açısından kabul edilebilir çözümler sağlamaktadır.

• Açık ve Yeraltı Maden Tasarımı, Planlaması ve Mühendisliği •

• Üretim Planlama ve Optimizasyon için Maden Jeolojisi •

• Maden Ekonomisi ve Finansı •

• Durum Tespiti ve Proje İnceleme & Değerlendirme •

• Jeometalurjik Çalışmalar •

• Mineralojik ve Metalurjik Test Çalışmaları •

• Tesis Dizayn Çalışmaları •

• Tesis Optimizasyonu ve Metalurjik Değerlendirme •

• Depolama Alanları Dizaynı ve Yönetim Planları •

• Uygulama Projeleri ve İnşaat Planları •

• Ulusal ve Uluslararası Kodlara Uyumlu Raporlama •

HİZMETLER

MİTUS PROJE
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Rüstem Çetinkaya: “Sektörümüzdeki 
Bütüncül ve Katılımcı İletişimi Çok 
Önemsiyoruz”

Rüstem ÇetinkayaRüstem Çetinkaya

SÖYLEŞI

16 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Maden İhra-
catçıları Birliği (İMİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu sonrasında 
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Rüstem Çetinkaya ile seçim 
süreci, hedefleri ve sektörün sorunları üzerine bir söyleşi ger-
çekleştirdik. 

Seçim sürecinde özellikle kararlı bir şekilde madencinin hak 
arayışı içerisinde olacağını belirten bu konudaki hedeflerini 
sektör ile paylaşan Çetinkaya, “Evet seçim süresince, ortaya koy-
duğumuz kararlılığın daha fazlasını sektörümüz adına devam 
ettireceğiz. Seçimde tarafımıza gösterilen inanç bize daha fazla 
sorumluluk yüklemiştir.

Sektörümüzün üzerindeki yükler her geçen gün biraz daha ar-
tıyor. Önümüzdeki zorlu süreçlerin bir an evvel kolay kılınması 
adına birçok girişimimiz olacak. Elbette ki bu girişimlerimiz, belli 
hedefler dahilinde, sistemli, planlı ve profesyonelce yürütülecek. 
Özellikle karar vericiler nazarında, profesyonel lobi çalışmaları-
mız, iletişim çalışmalarımız, daha profesyonel boyutlarda devam 
edecek.

Görev süremizde, sektörümüzün nefes alması, yatırımcılarımızın 
motivasyon ve güveninin yerine gelmesi ve ülkemizin ekonomi-
sine güvenle ve kararlılıkla katkıda bulunması için her kapıyı ça-
lacağız ve bıkmadan yorulmadan anlatacağız ve gereken bütün 
girişimlerde bulunacağız.” dedi.

Madencinin en önemli haklarının başında ruhsat güvencesi-
nin geldiğine dikkat çeken Çetinkaya, “Ruhsat güvencesi ancak 
yasa ile sağlanabilir dolayısıyla yeni yapılacak maden yasasının 
içerisinde ilkelerin belirlenmesi ruhsat güvencesini de otomatik 
olarak beraberinde getirecektir. Eğer yeni yapılacak bir yasa, ruh-
satı aynen mülkiyet hakkı gibi sağlam temellere bağlayacak bir 
anlayışla düzenlenirse, yasadaki tüm ceza maddeleri de bu yönde 
olumlu olarak değişecektir. Bir madencinin en önemli varlığı ve 
teminatı ruhsatıdır. Bu ruhsat da işletildiği ve ekonomiye kazan-
dırıldığı sürece madencinin güvencesi olmalıdır. İşte bu anlayışla 
Bakanlığımızla ortak akılda buluşarak oluşturulan yeni bir yasa 
ile sektöre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” şeklinde ifade etti. 

Ruhsat izin süreçlerinin kısaltılması ile ilgili önerilerde de bu-
lunan Çetinkaya, izin süreçlerinin kısaltılması konusunda ken-
dilerinin ‘Tek Durak Ofisi’ sistemini gündeme getirdiklerini 
belirtti. Bu sistemin hayata geçmesi gerektiğine vurgu yapan 
Çetinkaya, zaten daha önce de belirttikleri gibi, Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı gündemine alınmış ancak hayata geçme-
miş, madencinin hayatına büyük kolaylık sağlayacak bir sistem 
olduğunun altını çizdi ve şöyle konuştu: “İlk 6 aylık master pla-
nımızda tek durak ofisin de hayat geçmesi konusunda girişimleri-
miz ve işleteceğimiz ciddi bir süreç olacak.”

Madencilik sektörünün gerçekleştirdiği ihracat ile ülkemize 
önemli bir döviz girdisi sağladığı konusunda da görüşlerini 

paylaşan Çetinkaya, “Maden sektörü ağır sa-
nayinin ve hayatımızı devam ettirebilmemiz 
için ihtiyacımız olan birçok ürünün ana ham-
maddesi, bu da madeni hayati öneme sahip bir 
sektör haline getiriyor. Diğer yandan, madenin 
hammadde şeklinde ihracatından çok katma 
değerli hale gelmesi ülkemizin ekonomisi açı-
sından kritik öneme sahip. Bu katma değer ise 
ciddi bir Ar-Ge çalışması gerektiriyor. Katma de-
ğer konusu, büyük bir emek ve yoğun bir odakla 
gündeme alınması gereken ve çok yönlü yürü-
mesi gereken bir konudur. Biz bunun için bir Ar-
Ge komitesi oluşturduk. Tabi bu konu tek başına 
bizim yürütebileceğimiz bir durum olmaktan 
öte, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli 
sistemli bir şekilde yürütülen bir süreç olmalıdır. 

Hatırlatmak isterim ki madencinin görevi cev-
heri bulmak tespit etmek daha sonra onu orta-
ya çıkartmaktır. Uç ürün üretmek sanayicinin  
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ana görevidir. Biz madencilerden hem madencilik hem de sana-
yicilik yapmamız bekleniyor. Nitekim bu görevi de yer yer sektö-
rümüz yerine getiriyor. Ortaya çıkan ürünü zenginleştirmek onu 
daha katma değerli ve yüksek fiyatlı ürün haline getirmek tabii 
ki de hepimizin hedefi. Ancak unutulmamalıdır ki bu tarz katma 
değerli ürün yaratacak sanayi tesislerinin temelinde de ruhsat ve 
ona bağlı ruhsatın güvencesi yatar.” dedi.

Seçimin ardından yapacakları ve üzerinde durmak istedikleri ko-
nular üzerine de bilgiler veren Çetinkaya, “Sektörümüzdeki bütün-
cül ve katılımcı iletişimi çok önemsiyoruz. Çünkü bunun sıkıntılarını 
çok yaşadık. Üyelerimizin İMİB’in varlığını yakından hissetmeleri sek-
törün motivasyon ve güveni için çok önemli. Sorunları ile yakından 
ilgilenildiği görmek, sorularına cevap almak, muhattap bulmak, ba-
zen çözümü olmayan şeyler olsa da ilgi ve değer görmek çok önem-
lidir. Ayrıca, yönetim olarak sektörden gelen çözüm önerileri proje-
lerde bizler için çok önemli bir kaynak. Bu öneriler bize daha zengin 
yollar açıyor ve daha katılımcı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor.

Bu konuyu çok önemsiyoruz, bu sebeple seçim sürecindeki vaadi-
mizi gerçekleştirip üye ilişkilerinden sorumlu bir komite oluştur-
duk ve bir üyemize bu işin sorumluluğunu verdik. Bu konu ile ilgili 
yakında gündeme getireceğimiz farklı projelerimiz de var. 

İMİB gibi güçlü bir kuruluşun Ankara’da temsiliyeti de oldukça 
önem arz etmektedir. Madencinin hayatının yarısından fazlası 
Ankara’daki süreçleri işletmek ve takip etmekle geçiyor. Her sek-
tör üyesi bireysel bir efor sarf ediyor. Bu durum çok yorucu olmak-
la beraber bazen sonuçsuz kalabiliyor.

Diğer yandan sektörümüzle ilgili birçok karar alınıyor ve bu karalar 
bazen gerçekten yetersiz alınmış kararlar olabiliyor. Bütün bunlara 
baktığınızda çok geç kalınmış bir karar olmakla beraber; sektörümü-
zü, karar vericiler nazarında en etkili şekilde temsil edilmesini sağlaya-
cağımız bir mekanizmayı bir an evvel hayata geçirmemiz gerekiyor.

Ankara ofisimizi uzman YTK ve üyelerimizin danışabileceği, ko-
nusunda uzman kişilerin bulunduğu, ilgili kişilere yönelik bilgilen-
dirme toplantıları yapabileceğimiz şekilde tertip edeceğiz. Kanun 
yapımında ve sektörümüzü etkileyecek kararlar alınırken anında 
meclise veya Bakanlıklara gidebilecek, görüş bildirecek, raporlar 
hazırlayacak komisyonları ziyaret ederek konuların yönünü de-
ğiştirebilecek bir temsiliyet oluşturacağız. Diğer yandan profesyo-
nel lobi şirketlerinden de destek alacağız. Çünkü sektörümüzün 
kaybedecek zamanı olmadığını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Sektörün ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarından finans-
man desteği alabileceği, proje desteği sağlanarak, hali hazır-
daki kuruluşların sektöre en yüksek fayda sağlayacağı şekilde, 
aktif olarak ilişkilerin yürütülmesini sağlayacaklarını da söyle-
yen Çetinkaya, “Tabi bunun için Türkiye’deki madenciliğin ulus-
lararası finans kuruluşlarının ana kriterlerinden olan ‘sürdürüle-
bilirlik’ kavramına entegresi için çalışmalar yapmamız gerekiyor. 
Türk madenciliğinin yıldızının parladığı bir marka çalışması, işlet-
me sistemlerinde kültürel dönüşümün hızlanması bize daha fazla 

kaynak sağlayacaktır. Bu konudaki hazırlıklarımız da devam et-
mektedir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Artan enerji maliyetleri konusunda da fikirlerini paylaşan Çe-
tinkaya, “Görünen o ki ülkemiz; kendi kendine yetebilir ve birçok 
çeşitliliği barındıran enerji altyapısına sahip düzeyde olmalıdır. 
Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynakları ciddi önem arz etmek-
tedir. Bu kaynaklar Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 
de zira önem arz etmektedir. Sektör artan enerji maliyetlerine kar-
şı bu kaynakları bir an önce tahsis etmesi gerektiğini zaten fark et-
miş ve birçok işletme özellikle güneş enerjisi sistemlerine geçmeye 
başlamıştır. Bizlerin de bu tarz güneş enerjisi sistemlerinin ilgili 
ruhsat alanında pasa alanlarında kullanımına izin verecek yasa 
düzenlemelerinin yapılmasına yönelik çalışmalarımız olacak.

Madencilerin kendi enerjilerini ürettiği sistemlere EPDK’dan izin çık-
ması gerekiyor. Yani lisansa tabi olmadan önün açılması gerekiyor. 
Yenilebilir enerji sistemlerinden birinin maden işletmesinin fiziki uy-
gunluğuna göre kurulumunu yaparak enerji maliyetlerini azaltma-
sı seçenekler arasında. Bunun yanı sıra farklı uygulamalar da gün-
demde bunlar da olgunlaştığında sizlerle paylaşmış olacağız.” dedi.

Halkın bir bölümünde yer edinen olumsuz madencilik algısı ve 
bilgi eksikliğini gidermeye yönelik olarak planlarından da söz 
eden Çetinkaya, bu konunun maden sektörünün her zaman 
gündeminde olan ciddi bir konu olduğunu, çünkü bu algı me-
selesinin yatırımların hızını hatta yatırımın kendisini etkileyen 
bir konu olduğunu belirtti. 

Çetinkaya sözlerini şu şekilde tamamladı: “Madencilikte algı 
konusuyla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Fakat mesele; bu çalış-
maların bir bütün halinde, sistemli, planlı ve sürekli olması. Diğer 
yandan iletişimin bütün enstrümanlarının etkili şekilde ve doğru 
bir zamanlama ile kullanılması da önem arz etmektedir.  

Oluşturduğumuz Çevre ve İletişim Komitesi ile sektörümüzün 
imaj ve itibar inşası için daha planlı, sistemli bir çalışma yürüte-
ceğiz. Zaten sizler de bunun bir parçası olacaksınız. Ben bu duru-
mun aşılacağına canı gönülden inanıyorum.”

Rüstem Çetinkaya Hakkında 
1977 İstanbul’da doğdu. Bilgi üniversitesi İngilizce işletme 
bölümünden mezun oldu. Şirketleri, 1998 senesinden beri 
doğal taş sektöründe faaliyet gösteriyor. Bilecik'te bulu-
nan doğal taş sahası ve Afyon'da bulunan Türkiye'nin en 
büyük entegre tesislerinden biri ile sektöre hizmet etmeye 
devam ediyor. Çetinkaya, şu anda Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) sektör konseyinde maden sektörünün en üst se-
viyede temsilcisidir. Daha önce İMİB’te üç dönem Başkan 
Yardımcılığı görevini yürüttü. Eğitim alanında Aral Teknik 
Koleji ile mekatronik dalında ara eleman yetiştirmek adı-
na tüm sektörlere katkı sağlamaya çalışırken Bandırma'da 
bulunan Marmara yüksek teknoloji ihtisas OSB'nin kurucu 
müteşebbisi konumundadır.
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Maden varlığı; dar kapsamda maden 
potansiyelini, Maden Kaynağı’nı, 
Maden Rezervi’ni, üretim yapan bir 
madeni ya da maden stoğunu içerir. 
VALMIN (2015) kod maden sahaları-
nı (1) arama sahaları, (2) ileri arama 

sahaları, (3) ön-hazırlık projeleri, (4) hazırlık projeleri ve (5) üre-
tim yapan madenler şeklinde sınıflandırmıştır.

Değer, bir maden varlığının mülkiyetine sahip olmanın bir öl-
çüsüdür. Maden değerleme incelemelerinde kullanılan çeşitli 
değer türleri vardır4. Bunlar: 1) Piyasa değeri, 2) Tam parasal 
değer, 3) Hurda değeri, 4) İkame değeri, 5) Defter değeri, 6) 
Takdir edilmiş değer, 7) Sigorta değeridir.

Burada önemli olan maden varlığının pazar ya da piyasa de-
ğeridir. Bir maden varlığının piyasa değeri (market value), de-
ğerleme tarihinde açık pazarda istekli bir satıcıya istekli bir alıcı 
tarafından maden varlığı için ödenen parasal tutardır. Bu sü-
reçte her iki tarafın bir zorlama olmadan ve bilinçli bir şekilde 
hareket ettiği kabul edilir. Pazar değeri, satıcı ve alıcının istek-
lilik derecesi ve satışın koşulları ile değişir. Piyasa değeri ulus-
lararası mahkemelerce ‘bir sahanın bilinçli bir satıcı tarafından 
bilinçli bir alıcıya satıldığı nakdi değer’ olarak tanımlanmıştır. 
Pazar değeri, pazar koşulları ve beklentiler değiştikçe değişen 
dinamik bir özelliğe sahiptir. Maden ekonomistleri, değerleyi-
ciler ve vergi görevlileri daha çok maden sahalarının kestirilen 
pazar değeri ile ilgilidirler. Çünkü belirli bir maden sahasına 
ilişkin pazar değeri, pazarda gerçekleştirilen gerçek bir satış 
işlemi ile belirlenebilir13. 

Maden sahalarının pazar ya da piyasa değerinin sağlıklı bir 
şekilde belirlenebilmesi için maden değerleme uzmanlarının 
konularında son derece tecrübeli ve bilgi birikimli olmaları ge-
rekmektedir. Ancak maden değerleme, dünyada yeni gelişen 
bir disiplin olup, ülkemizde ise henüz başlangıç aşamasında 
bulunmaktadır. Özellikle UMREK kodunun yürürlüğe girmesi 
ile birlikte madenlerin değerlemesi konusu da gündeme gel-
miş olup, konuyla ilgili MAPEG’in koordinatörlüğünde çeşitli 
STK temsilcileri, akademisyenler ve sektör uzmanlarının katılı-
mıyla çalışma grupları oluşturularak, ülkemize özgü değerle-
me kodu geliştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Dünya genelinde maden değerleme ile ilgili birçok çalışma bu-
lunurken, ülkemizde akademik anlamda çalışma sayısı oldukça 
sınırlıdır. Özkan (2021), maden ruhsat sahaları değerleme yön-
temleri ile ilgili bir kitap yayınlamıştır. Mevcut çalışmalar daha 
çok çeşitli banka ve danışmanlık şirketlerine ait ticari gizliliği 
olan raporlardır. 

Bu makale, erken evre kömür sahası değerlemesi ile ilgili bir 
çalışmayı içermektedir. Çalışmanın birinci bölümünde önce-
likle maden varlıklarının gelişim evreleri ve maden değerle-
me konusuna kısaca değinilmiş olup, erken evre arama saha-
ları için kullanılan Maliyet Yaklaşımı ve alt başlıklarından olan 
Takdir Edilmiş Değer (TED), Arama Harcamalarının Katları ve 
Kilburn Yerbilim Faktörü gibi yöntemler anlatılmıştır. Ardın-
dan ikinci bölümde Türkiye’de bulunan ve henüz işletilmemiş 
erken evre arama aşamasındaki iki adet kömür sahasının ve-
rileri değiştirilerek değerlemesi yapılmıştır. Sahaların özellik-
lerinden dolayı değerleme çalışmasında “Maliyet Yaklaşımı” 
kullanılmıştır. Üçüncü ve son bölümde de elde edilen sonuç-
lar tartışılmıştır.

Maden Varlıklarının Gelişim Evreleri ve 
Maden Değerleme
Değerleme yönteminin seçimi, maden varlığına ilişkin mevcut 
bilginin miktarı ve kalitesine dolayısıyla maden varlığının ge-
liştirildiği evreye bağlıdır. Lawrance (2001), maden varlıklarını 
üç ana kategoriye ayırmaktadır: (a) arama sahaları, (b) maden 
geliştirme projeleri ve (c) işletilen madenler. Arama sahaların-
da cevherleşme tanımlanmış ya da tanımlanmamış olabilir 
ancak bir maden kaynağı henüz belirlenmemiştir. Geliştirme 
projeleri, üretime geçmek için bir kararın verildiği ancak he-
nüz işletilmeyen maden varlıklarına ilişkin projelerdir. İşletilen 
madenler, üretime başlandığı ya da üretimin yapıldığı maden-
ler ya da proses tesisleridir15. Bununla birlikte bu üç kategori; 
temel arama bölgeleri, ileri arama sahaları, ön geliştirme pro-
jeleri, gelişmekte olan madenler ve işletilen madenler şeklin-
de beş kategoriye çıkarılabilir8.

Bir maden yatağının tenörü ve tonajı bir maden varlığının en 
kritik parametreleridir. Bundan dolayı tenör ve tonaj kestirimleri 
detaylı bir doğrulama gerektirmektedir. Ayrıca maden hakları-
nın durumu, satış sözleşmeleri, ekonomik parametreler, coğra-
fik kısıtlar, çevresel etkenler ve diğer sosyo-politik konular da 
tenör ve tonaj kestirimleri kadar önemlidir. Bahse konu madde-
lerin hepsi birden maden varlığını oluşturan bileşenlerdir.

Değerleme yaklaşımları temel olarak üç gruba ayrılmaktadır: (1) 
Maliyet yaklaşımı, (2) Pazar yaklaşımı ve (3) Gelir yaklaşımı. 

Maliyet yaklaşımı, varlığı benzer başka bir varlıkla değiştir-
mek ya da yerine yenisini koymak için gerekli parasal tu-
tarın hesaplanmasına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, takdir 
edilmiş değer, arama harcamalarının katları ve yerbilim 
faktörü (Kilburn) gibi yöntemleri içermektedir. Daha çok 
erken evre arama sahalarının değerlemesi amacıyla kulla-
nılmaktadır13. 
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Şekil 1. Değerleme yaklaşımlarının proje gelişim evreleri içindeki yeri (VenmyneDeloitte (2013)’ten değiştirilerek).

Pazar yaklaşımı, benzer varlıkların piyasadaki alış-satışından üre-
tilen fiyatlara ve ilgili diğer bilgiye dayanmaktadır. Bu yaklaşımın 
temel varsayımı, bir maden varlığına bir alıcının ödeyeceği tuta-
rın, benzer özellikteki başka bir varlığa ödeyeceğinden daha fazla 
olmayacağıdır. Bu nedenle benzer varlıkların satışlarına ilişkin bil-
ginin temini değerleme için oldukça önemlidir. Pazar yaklaşımı; 
benzer satışlar yöntemi, ölçüt (ton başına değer, alan başına de-
ğer gibi) yöntemi ve ortaklık yöntemi gibi yöntemleri içermekte-
dir. Bu yaklaşım her türlü maden sahasına uygulanabilir13. 

Gelir yaklaşımı, maden varlığının işletilmesinden elde edilecek 
net kazancın bugünkü değere indirgenmesine dayanmaktadır. 
Net bugünkü değer yöntemi, gerçek opsiyon yöntemi, Monte 
Carlo yöntemi gibi yöntemler gelir yaklaşımı içinde yer almak-
tadır. Maden varlığı kazanç elde etmek amacıyla işletileceği için 
gelir yöntemi, ileri evre maden sahalarına uygulanmaktadır13.

Bu üç yaklaşım, birbirleriyle bağlantılı yaklaşımlar olup, aynı veri 
kaynaklarını kullanırlar ancak verileri farklı yöntemlerle analiz 
ederler. Temel olarak üç yaklaşımın birbirlerinin bulgularını des-
teklemesi gerekmektedir. Şekil 1, maden varlıklarının değerle-
mesinde kullanılacak yöntemlerin maden projelerinin gelişim 
evreleri içindeki yerlerini grafiksel olarak göstermektedir16.

Maliyet Yaklaşımı 
Ellis (2001), maliyet yaklaşımını değere katkı ilkesine dayanan 
bir yaklaşım olarak tanımlamıştır. Bu yaklaşım, maden varlığı-
nın şimdiye kadar yapılan ve gelecekte garantili olarak yapıla-
cak arama harcamalarının toplamı kadar değer içerdiği varsa-
yımına dayanır. Saha üzerinde yapılan arama harcamalarının 
miktarı, sahanın değeri ile ilişkili olup burada yalnızca verimli 
olan harcamalar dikkate alınmaktadır. Verimli terimi, arama so-
nuçları ekonomik maden yatağının varlığı ve keşfine ilişkin bir 
potansiyeli ortaya koyup, ileri araştırmalar için yeterli bir teşvik 
ürettiği anlamına gelmektedir2. Aşağıda Maliyet Yaklaşımı ile 
ilgili temel yöntemler sırayla anlatılmaktadır.

Takdir Edilmiş Değer (TED) Yöntemi
Takdir edilmiş değer yöntemi, bir saha üzerinde yapılmış arama 
harcamalarının miktarının sahanın değeri ile ilişkili olduğu var-
sayımına dayanır10. Yöntemin temel ilkesi, arama sahasının geç-
mişte yapılan arama harcamaları ve ayrıca gelecekte yapılması 
teminat altına alınmış harcamalar kadar değerli olduğudur. Yön-
temin temel bir öğesi, yalnızca akılcı ve verimli olduğu düşünü-
len arama harcamalarının bir değer üreteceğidir. Gelecekte ya-
pılması teminat altına alınmış arama harcamalarını, tanımlanmış 
bir potansiyeli test etmek amacıyla kullanılacak makul bir arama 
bütçesi oluşturur. Tanımlanmış potansiyel, jeofiziksel anomali-
ler, ya da daha önce tanımlanmış cevherleşme zonları ve ümit 
veren zuhurlar olabilir. Arama çalışması, potansiyelin derecesini 
düşürüyorsa çalışma verimli olmayıp maliyeti de bir değer ola-
rak kaydedilmez ya da potansiyelin değeri düşer13. Geçmişte ya-
pılan harcamalar genelde yıllık temelde analiz edilir. Geri kalan 
arama potansiyelinin tanımlanması amacıyla hangi harcamala-
rının alıkonacağı ve hangi harcamaların reddedileceğine teknik 
bir uzman karar verir. Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda 
geçmişte yapılan harcamaların günümüz koşullarına göre ayar-
lanması ya da güncel birim maliyetlerin elde bulundurulan çalış-
maya uygulanması gerekir. Bu tür çalışmalarda geçmiş beş yıla 
kadar olan arama harcamaları dikkate alınmalıdır13. 

Takdir edilmiş değeri, geçmişte yapılan harcama-
lara teminat altına alınmış gelecekte yapılacak 
harcamaları ekleyerek belirlemek, bir saha üzerin-
de arama faaliyetinin maliyetini kestirmek amacıy-
la yapılan soyut bir uygulama gibi düşünülebilir. 
Gelecek harcama programının kimin tarafından 
karşılanacağının bir önemi yoktur. Ayrıca takdir 
edilmiş değeri, arama harcamalarının kaydedildiği 
ve zamanla ya da elde edilen gelirle silinecek olan 
bir muhasebe uygulaması şeklinde düşünmemek 
gerekir. Takdir edilmiş değerin en iyi uygulaması 
aktif bir şekilde aranan sahalar olabilir. Yöntemi, 
özellikle geçmişte önemli ölçüde harcamanın 
yapıldığı ancak bir süredir atıl duran sahalara uy-
gulamak oldukça zordur. Aktif olmayan sahaların 
değerlemesindeki temel nokta, test edilmemiş he-
defler, mevcut kaynağın tenör ve tonajını artırma 
potansiyeli ya da teknolojik ve ekonomik koşul-
lardaki değişiklikle gelişme potansiyeli olan kalan 

arama potansiyelinin gerçekçi bir değerlendirmesidir. 

Bölgesel piyasa koşulları belirgin bir şekilde baskı altında ya da 
yüksekse hesaplanan varlık değerini piyasa değerine göre ayar-
lamak gerekebilir. Bu işlem, hesaplanan varlık değerine prim ya 
da ceza şeklinde subjektif bir piyasa faktörü (%25’lik artışlarla) 
uygulayarak gerçekleştirilebilir. Örneğin işletilen bir madene 
yakınlık ve jeolojik benzerlik prim olarak göz önüne alınır13. TED 
yönteminin uygulaması, arama prosesinin, endüstri standartla-
rının, sondaj ve diğer arama tekniklerine ilişkin birim maliyetle-
rin iyi bilinmesini gerektirir. Değer biçen kişi, sahanın jeolojisi, 
aranacak hedef bölgeler, aramanın geçmişi ve sonuçları ve  

73



www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2022

Arama evresi PAK üst PAK alt Arama faaliyeti

Arama konsepti 0 0 Hiçbir şeyin bilinmediği ancak kuramsal olarak bir potansiyele 
sahip proje.

Masa üstü 
incelemesi

1 0 Önceki çalışmalar ve literatür incelemesi, sahadaki kömür 
bulgularının kayıtları ve kanıtları, tarihsel üretim verileri.

Keşif 1 1 Arazi uygunsa jeolojik haritalama. Temel topoğrafyası harita-
laması. Geçmişte yapılan kömür kesmiş sondajlar, laboratuvar 

analizi yok.

Zemin 
çalışmaları

1 1 Ayrıntılı mostra haritalaması, kömür içeren tabakaların tanım-
lanması, kömür damarı mostra haritalaması, mostralardan 

örnek alma. Geçmişte yapılmış kömür kesen sondajlardan elde 
edilen kömür analiz değerleri.

Zemin 
çalışmaları

2 1 Jeofizik, uzaktan algılama teknikleri, önceden yapılmış güve-
nilir ancak az sayıda sondajlar.

İlk evre sondaj 
çalışması

5 2 Karotlu sondajlar, ön kömür analizleri ile geniş aralıklı sondaj 
düzeni. İlk aşama tonaj kestirimleri. Potansiyel Kömür Kaynağı.

Kaynak sondaj 
çalışmaları ve 
laboratuvar 

testleri

11 5 Boşluk doldurma (in fill) sondajları, ayrıntılı kömür analizleri ve 
yıkama test çalışmaları. Kömür kalitesinin belirlenmesi, pazar 

potansiyeli, ayrıntılı Kömür Kaynak tonaj kestirimi, yıkama 
eğrileri. Potansiyel ve Belirlenmiş Kaynak kestirim sınıflaması.

Tarihsel 
madencilik

20 11 Önceden yapılmış ticari üretim, güvenilir ve iyi hazırlanmış 
kalite tonaj eğrisi ve yıkanabilirlik. Ölçülmüş Kaynak kategorisi 

sınıflaması.

Rezerv 
sınıflaması

>20 20 Tam fizibilite incelemesi, maden tasarımı ve para akış modeli. 
Kömür Rezerv sınıflaması.

Çizelge 1. Çeşitli arama evrelerine karşılık gelen potansiyel artış katsayıları (*)
(*) Kaynak: VenmynDeloitte, 2013, Independent specialist valuation report on the coal assets of the Sekoko coal limited.

uygun arama teknikleri konusunda bilgili olmalıdır. TED yönte-
minin üstünlüğü, pek çok arama sahası için arama maliyet bilgisi 
ve teknik verilerin kolay bir şekilde erişilebilir olmasıdır. Ana ku-
suru ise verimli olduğu düşünülen geçmiş arama harcamalarını, 
sahanın değerine katkı koymayacak olan harcamalardan ayıra-
cak ve gelecekte uygulanacak arama programı ve maliyetini de-
ğerlendirecek deneyimli bir kişinin olması gerektiğidir10.

Arama Harcamalarının Katları (AHK) Yöntemi
TED yöntemi, geçmişte yapılmış ve gelecekte yapılacak arama 
harcamalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir 
çerçeve sunmaz. Lawrance (1994), bu eksikliği gidermek ama-
cıyla arama harcamalarının katları yöntemini önermiştir. Yön-
tem, TED yöntemiyle belirlenen değeri, potansiyel artış katsayısı 
(PAK) (Prospectivity Enhancement Multiplier (PEM)) ile birlikte 
değerlendirir. AHK yönteminde geçmişte yapılmış ve gelecekte 
yapılacak olan arama harcamaları toplamı belirlendikten sonra 
bu toplam PAK ile çarpılır. Katsayı, harcamaların hedef varlığın 
potansiyel değerini artırıp artırmadığına göre belirlenir. 

VenmynDeloitte (2013) ise kömür sahalarının değerlendirme-
sinde kullanmak üzere potansiyel artış katsayıları önermiş ve 
bu katsayılar Çizelge 1’de sunulmuştur.

AHK yöntemi, sahanın algılanan değeri ile orantılı olarak arama 
harcaması yapılacağını varsayar. Bu varsayım, saha üzerinde 
yapılan harcamalar ile sahanın değeri arasındaki ilişkinin de-
neysel olarak test edilmesine olanak tanır. Böyle bir test günü-
müze kadar yapılmamıştır. Yöntemin çok sayıda sakıncalı tarafı 
bulunmaktadır12. Örneğin geçmişte yapılan harcamalarla ilgili 
tüm bilgiler halka açıksa ve kolayca bulunabiliyorsa, geçmişte-
ki arama maliyetlerinin bir önemi kalmaz. Burada önemli olan 
nokta, saha ile ilgili bilgiyi elde etmenin maliyeti değil, saha 
hakkında neyin bilindiğidir. Bu bilginin elde edilmesi çok yavaş 

olabilir, yanlış bir ipucunun peşinden gidilebilir, verimsiz olabi-
lir ve bundan dolayı yalnızca konuyla ilgili bilginin kestirimde 
kullanılması son derece önemlidir. Bu bilgi mevcut olmadığın-
da geçmişte yapılan harcamalar konu ile ilişkili olur. Aramayı 
değerli kılan bu bilgiler, geçmişteki değer algısının yerine ge-
çer. Potansiyel artış katsayısının seçimi, kişiye bağlıdır ve değer-
leyiciler arasında oldukça farklılık gösterebilir hatta bazen aynı 
değerleyici aynı durumlarda farklı katsayılar kullanabilir. Arama 
harcamaları ile ilişkili birbirini izleyen çok sayıda kararı Bayes te-
oremi ile sentezleyerek yöntemin değeri test edilebilir13.

Kilburn Yerbilim Yöntemi (KYY)
KYY yöntemi, arama sahalarının fiziksel özelliklerini sistemli bir şe-
kilde değerlendirmek amacıyla Kilburn (1990) tarafından geliştiril-
miştir. Bu yöntem, bir sahanın jeolojik potansiyelini sayısal olarak 
ifade etmeye çalışır. Bunun için saha ile ilgili dört özelliği puanlar. 
Bunlar, (i) saha dışı faktörler (saha dışındaki olumlu jeolojik, jeokim-
yasal ve jeofizik anomaliler), (ii) saha içindeki faktörler (sahadaki 
cevherleşmenin tenörü, büyüklüğü), (iii) mevcut jeofiziksel ve jeo-
kimyasal hedefler ve (iv) mevcut jeolojik yapılardır. Daha sonra de-
ğerlenecek saha ile ilişkili olarak her bir kategoriye bir puan verilir 
ve bunlar çarpılır. Bunu izleyerek sahanın birim alan başına edinme 
ve elde tutma maliyeti belirlenir. Bu maliyet başvuru harcını, yıllık 

kirayı ve bir yıl içinde yapılan yasal harcamaları 
toplayarak elde edilir. Sahanın değeri toplam alan, 
toplam puan ve birim maliyetin çarpımına eşittir.

Bu şekilde bulunan değer, uygun varsayım-
lar altında maden varlığının gelecekteki net 
ekonomik değerini yani teknik değerini verir. 
Piyasa değerini hesaplayabilmek için piyasaya 
ilişkin prim ve iskontolar, stratejik ve diğer fak-
törleri gibi piyasa bileşenini de dikkate almak 
gerekir. Piyasa bileşeni zamana ve duruma 
göre pozitif, negatif ya da sıfır olabilir.

Değerleyicinin sahanın özünlü değerini azaltan ya 
da artıran çeşitli özelliklerini saptayıp sıralaması 
gerekir. Özünlü değer, sahanın temel edinme ma-
liyeti (SEM) dir. SEM, arama sahasının birim alanına 
sahip olmak ve elde tutmak için gerekli ortalama 
maliyet şeklinde tanımlanabilir. Kilburn yöntemi, 
çoklu faktörleri belirlemek amacıyla sahanın dört 
temel değişkenini değerlendirir ve oranlar. Yön-
temin başarıyla uygulanabilmesi için sahanın po-

tansiyelini yansıtacak katsayıların uygun bir şekilde seçilmesi ge-
rekir. Sonuçta bulunan değerin pazar değerini verdiği şeklinde bir 
beklenti vardır11. Yöntemin sakıncalı tarafları arasında en önemlisi 
gerçekte bir skorlama yöntemi olduğundan, farklı uzmanlar farklı 
bir şekilde skorlama yapabilirler ve bazı önemli görülen faktörler 
içerilmeyebilir. Ayrıca bu yöntem arama sahalarına ilişkin birim 
değerin seçimini gerektirir. Deneysel bir çalışma yapılmadan keyfi 
olarak verilen bu değer, çoğu zaman yanıltıcı sonuçlara götürür. 
Tüm bu nedenlerden dolayı Sorentino (2000), Kilburn yöntemi ye-
rine Bayesyen yöntemler kullanılmasını önermektedir. 
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Sınıf Tonaj 
(Mt)

Kül % 
(hkb)

Uçucu madde 
% (hknb)

Isıl değer, 
kCal/kg (hkb)

Belirlenmiş Kaynak 300 33,2 20,9 1.980

Sınıf Tonaj 
(Mt)

Kül % 
(hkb)

Uçucu madde 
% (hknb)

Isıl değer, 
kCal/kg (hkb)

Potansiyel Kaynak 1.510 34,7 21,5 2.200

Çizelge 2. B sahası Kömür Kaynak kestirim sonuçları (Kaynak Saha)

Çizelge 4: Hedef Saha (A Sahası) için NBD hesabı

Çizelge 3: A sahası sonuçları (Hedef Saha)

Tarih Yapılan/
Yapılacak Ödeme 

Tutarı (TL)

21.11.2021 
tarihine göre P 

veya F (TL)

Toplam (TL)

20.11.2019 24.550.000 1.421.316 TL 25.971.316 TL

20.11.2020 24.550.000 1.292.105 TL 25.842.105 TL

20.11.2021 24.550.000 0 TL 24.550.000 TL

20.11.2022 24.550.000 2.455.000 TL 22.095.000 TL

20.11.2023 24.550.000 5.130.950 TL 19.419.050 TL

20.11.2024 24.550.000 8.047.736 TL 16.502.265 TL

20.11.2025 24.550.000 11.227.032 TL 13.322.968 TL

20.11.2026 24.550.000 14.692.465 TL 9.857.535 TL

20.11.2027 24.550.000 18.469.786 TL 6.080.214 TL

20.11.2028 24.550.000 22.587.067 TL 1.962.933 TL

Toplam 24.550.000 85.323.456 165.603.386

Şekil 2: A Sahası dönemsel ödeme planı

Linyit Sahalarının Değerlemeleri
Sahaların Maliyet Yaklaşımına Göre Değerlemesi
Değerleme için Türkiye’de son yıllarda keşfedilen yeni 
linyit sahalarından ikisinin verileri ve yapılan harcama-
ları değiştirilerek kullanılmış ve değerlemeler bu değiştirilen 
verilere göre yapılmıştır. Bu çalışmada; A sahası: Hedef Saha, 
B sahası: Kaynak Saha olarak adlandırılmıştır. A sahasının de-
ğerlemesi, sahanın hemen güneyinde bulunan ve Maden Kay-
nak raporu ve Ön Fizibilite Çalışmaları uluslararası standartlara 
göre yapılan B sahasının bilgilerinden faydalanılarak yapılmış-
tır. B sahasına ait özet bilgiler aşağıda verilmektedir. 

Linyit projesi dâhilinde, Kasım 2018’den bu yana yaklaşık 2.5 
senedir sondajlı arama ve geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. 
Ruhsat alanında, bugüne kadar 41.600 m sondaj tamamlanmış 
olup, 1.200 adet linyit numunesi akredite bir laboratuvar tarafın-
dan analiz edilmiştir. Sahada sürdürülen tüm arama çalışmaları 
uluslararası bir firma danışmanlığında, JORC (2012) Koduna uy-
gun olarak yürütülmüştür. JORC (2012) koduna göre Kömür Kay-
nakları, jeolojik güvene bağlı olarak, Ölçülmüş (Measured), Belir-
lenmiş (Indicated) ve Potansiyel (Inferred) Kaynaklar şeklinde üç 
kategoriye ayrılmaktadır. B sahası için JORC (2012) yönetmeliği 
dikkate alınarak kömür yatağına ilişkin jeolojik bir model geliş-
tirilmiş ve daha sonra Maden Kaynak kestirimi tamamlanmıştır. 
Modellemede tüm sondaj verileri ve jeofizik loglama bilgileri 
kullanılmıştır. Kestirilen Kömür Kaynağı sondaj aralıklarının orta-
lama 200-500 m arasında olması nedeniyle Belirlenmiş kategori-
de sınıflandırılmış ve sonuçlar Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

B sahasındaki kestirimi yapılan Kömür Kaynağı’nın bilgilerinden 
faydalanılarak, kuzeydeki A sahasına ait sondaj verilerine göre 
1,5 milyar tona yakın tonajın olduğu raporlanan hedef saha 
bulunmaktadır. A sahası, 8.328 ha’lık bir ruhsat alanında geniş 
bir havzada yayılmakta olup, büyük miktarda linyit kömürü içer-
mektedir. Kalınlığı 0,2 m’den 15 m’ye değişen çoklu kömür da-
marları bulunmaktadır. Kömür kalite test çalışmaları linyit kömü-
rünün ekonomik olarak B sahasının devamı niteliğinde ve daha 
yüksek kaliteye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu arama ça-
lışmaları JORC (2012) yönetmeliğine göre raporlanmamıştır. An-
cak B sahası ile olan benzerliği bilinmektedir. Sahasındaki linyit 
oluşumu, büyük bir gölsel çöküntü havzasında gelişmiş olup, A 
sahasına ait hedef saha bu havzanın ortasını ve kuzey kısmını, B 
sahası ise güney kısmını kapsamaktadır. A sahası ile ilgili JORC’a 
uygun raporlama çalışmalarına yeni başlanılmıştır. Hedef kömür 
sahasına ilişkin özet bilgi Çizelge 3’te sunulmuştur. Buna göre 
hedef saha, ortalama sondaj mesafeleri 500-700 m arası oldu-
ğundan Potansiyel Kaynak kategorisine dâhil edilebilir.

Her iki sahadaki mevcut kömür kalitesi ortalama 1.980-2.400 kcal/kg 
aralığında bulunduğu için, ısınma ya da sanayi amaçlı olarak kulla-
nılması mümkün olmayıp ancak termik santralde değerlendirilebilir.  

Arama Harcamalarının Katları (AHK) Yöntemine Göre 
Saha Değerlemeleri
Her iki saha da, erken evre arama linyit sahası olup Venmyn De-
loitte (2013) yöntemi değerleme için uygundur. Geçmişte A sa-
hasına ait hedef saha için yapılan harcamalar aşağıda verilmiştir:

A sahasının devri için MTA ile imzalanan tutanağın tarihi 
2019’dur. A sahasının satış bedeli 245.500.000 TL’dir ve eşit tak-
sitler halinde 10 yılda ödenecektir. JORC (2012)’a uygun etüt 
çalışmaları, Kömür Kaynak raporu ve Ön Fizibilite raporu için ya-
pılacak harcama miktarı da 73.000.000 TL’dir. Buna göre Eşitlik 1 
kullanılabilir:

Eşitlik 1’de F = Paranın gelecekteki değeri; A = Paranın dönem 
sonu nakit akışı; P = Paranın bugünkü değeri; i=Dönem başına 
faiz oranı; N = Dönem sayısını göstermektedir. 

Dönem başına faiz oranı yapılan anlaşmaya göre yıllık i=%9 alın-
mıştır. Buna göre yapılan hesaplamalara ait dönemsel ödeme 
planı Şekil 2’de, sahanın ruhsat değerinin 10 eşit taksitte ve 10 
yılda ödeneceği durumu ile ilgili Net Bugünkü Değer (NBD) ve 

Gelecekteki Değer ile ilgili Eşitlik (1)’deki formüller kulla-
nılarak yapılan hesaplamalar Çizelge 4’te verilmektedir:  
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Çizelge 5: Hedef saha (A Sahası) için yapılan ve yapılacak harcamalara ait hesaplamalar 

Çizelge 6: Kaynak saha (B Sahası) için yapılan ve yapılacak harcamalar

Harcama Kalemi Tutar (TL) Tarih BD - Tutar (TL) Tarih

Sahanın Devir Bedeli 245.500.000 20.11.2019 165.603.386 20.11.2021

Yapılan/Yapılacak Etüt Masrafları (jeofizik, 
jeoteknik, hidrojeolojik, rezerv geliştirme, 
kendiliğinden yanma, kömür gaz içeriği, 
JORC/UMREK Kaynak Kestirimi, maden 

üretim planlamasına yönelik tasarım ve ön 
fizibilite çalışmaları)

73.000.000 20.11.2021 73.000.000

Toplam 238.603.386 TL

Harcama Kalemi Tutar (TL) Tarih NBD - Tutar (TL) Tarih

Sahanın Devir Bedeli 50.000.000 20.11.2018 64.751.450 20.11.2021

Yapılan/Yapılacak Etüt Masrafları 
(jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, rezerv 

geliştirme, kendiliğinden yanma, kömür 
gaz içeriği, JORC/UMREK Kaynak Kestirimi, 

maden üretim planlamasına yönelik 
tasarım ve ön fizibilite çalışmaları)

9.000.000 20.11.2021 9.000.000

Toplam 73.751.450 TL

Geçmişte A sahası için yapılan ve yapılacak harcamalara ait he-
saplamalar Çizelge-5’te verilmiştir.

A sahası ruhsat sahası bedelinin bugünkü değeri: 165.603.386 
TL. Yapılan/yapılacak harcamalarla birlikte sahanın bugünkü 
değeri: 238.603.386 TL.

Geçmişte B sahası için yapılan ve yapılacak harcamalar Çizel-
ge-6’da verilmiştir. Buna göre B sahası ruhsat bedelinin bugünkü 
değeri: F = P (1+i)N = 50.000.000 (1+0,09)3 = 64.751.450 TL. Ya-
pılan/yapılacak harcamalarla birlikte sahanın bugünkü değeri: 
73.751.450 TL’dir. Hedef sahada yapılan ve yapılacak harcama 
miktarı toplamı 238,6 M TL; kaynak sahada da 73,8 M TL’dir. 

Hedef ve kaynak sahanın teknik değer aralığını arama harcamalarının 
katları yöntemi ile belirlemek için VenmynDeloitte (2013)’in çeşitli ara-
ma evrelerine karşılık gelen potansiyel artış katsayılarını gösteren Çi-
zelge 1 kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur:

Çizelge 1’e göre, kaynak saha olan B sahası için “sondaj çalışma-
ları ve laboratuvar testleri” çalışması olması, Kömür Kaynağının 
JORC (2012)’ye göre Belirlenmiş sınıfta raporlanması, ayrıntılı 
kömür analizleri ve yıkama test çalışmaları, kömür kalitesinin 
belirlenmesi, ayrıntılı tonaj kestirimine rağmen Pazar potansi-
yeli ile ilgili çalışma yapılmamış olması nedeniyle; PAK üst de-
ğerinin 8, PAK alt değerinin de 5 olduğu değerlendirilmiştir.

Buna göre B sahası
Teknik alt değer Kaynak Saha (B): 73.751.450 TL x 5 = 368,8 M TL
Teknik üst değer Kaynak Saha (B): 73.751.450 TL x 8 = 590,0 M TL
Tercih edilen teknik değer Kaynak Saha (B): 479,4 M TL hesaplanmıştır.

Aynı şekilde Çizelge-1’e göre, A sahası için “İlk evre sondaj çalışma-
sı” olması, karotlu sondajlar, ön kömür analizleri ile geniş aralıklı 
sondaj düzeni, ilk aşama tonaj kestirimleri, Potansiyel Kömür Kay-
nağı sınıfına giren verilerin olması fakat bu verilerin JORC’a uygun 
olarak raporlanmamış olması nedeniyle PAK üst değerinin 4, PAK 
alt değerinin de 1,5 olduğu değerlendirilmiştir.

Buna göre A sahası
Teknik alt değer Hedef Saha (A): 238.603.386 TL x 1,5 = 357,9 M TL

Teknik üst değer Hedef Saha (A): 238.603.386 TL x 4 
= 954,4 M TL
Tercih edilen teknik değer Hedef Saha (A): 656,2 M 
TL olarak hesaplanmıştır.

Türkiye ve dünyada termik santral amaçlı kömürün 
Pazar durumunu araştırıp, kaynak saha ve hedef 
sahanın teknik değerine uygulanacak Pazar faktö-
rünü (indirim ya da prim) belirlemek için Türkiye 
ve dünyada kömürün geleceği ile ilgili detaylı araş-
tırmalar yapılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de termik 
santral amaçlı kömür fiyatlarında pandemi sonrası 
ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı enerji krizi 
yaşanması nedeniyle, kısa ve orta vadede kömür fi-
yatlarında ciddi bir yükselme eğilimi görülmektedir. 
İklim değişikliğini önlemeye yönelik COP26 sonrası 
karbon salınımı ile ilgili alınan kısıtlayıcı yaptırımlar, 

gelişen teknoloji ile birlikte yenilenebilirlerdeki mali-
yetlerin düşmesi ve temiz enerjiye olan ilginin artmasına rağmen, 
kömür ve diğer fosil yakıtlardaki fiyat artışlarının ne kadar sürece-
ği kestirilememektedir. Fiyatlardaki artışla birlikte, Çin, Hindistan, 
Avustralya ve Endonezya’da kömür üretimleri artmış olup; AB 
bünyesindeki Almanya gibi birçok ülkede Rusya’ya olan bağımlılı-
ğın azaltılması hatta tamamen bitirilmesi için kömüre dönüş plan-
ları yapılmaya başlanmıştır17. 

İncelemeye konu edilen sahalar linyit kökenli olduğu için, kıyas ya-
pılması gereken ülkeler Almanya, Polonya ve Yunanistan’dır. Söz 
konusu ülkelerden Almanya, işçilik ve üretim maliyetlerinin yüksek 
olması ve iklim anlaşması hedefleri nedeniyle tüm kömür ocaklarını 
ve kömür santrallerini kademeli olarak kapatma kararı almasına rağ-
men, yukarıda da belirtildiği gibi Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan dolayı 
kömüre yeniden dönüş senaryoları üzerinde çalışmaya başlamış-
tır17. Polonya ve Yunanistan ise termik santral amaçlı linyit üretimle-
rine halihazırda devam etmektedirler. Avrupa ülkelerinde kömürün 
elektrik üretimi amaçlı oranları şu şekildedir: Polonya %84, Almanya 
%45, İngiltere %39, Romanya %38 ve Danimarka %34’tür14.

Türkiye enerji arz güvenliği için yerli linyitlerin elektrik üretimi amaçlı 
kullanımı son derece önemli olup, Hükümet programlarında, 10 Yıllık 
Kalkınma Planlarında ve ETKB ve ilgili kurumlara ait Stratejik Planlar-
da bu hususlara yer verilmektedir. Diğer taraftan İskoçya'nın Glasgow 
kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar 
Konferansı (COP26)'da, 13 Kasım 2021'de aralarında Türkiye’nin de bu-
lunduğu taraflar Glasgow İklim Paktı üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 
Bu anlaşmaya göre küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırıl-
ması hedefine uyumlu olarak kömür kullanımının azaltılması ve fosil 
yakıtlara teşviklerin sonlandırılmasına yönelik kararlar, ilk defa resmi 
müzakere metinlerinde yer almıştır. COP26’ya göre emisyonların 
2030'a kadar %45 azaltılması gerekmektedir. Çin, Hindistan ve Avust-
ralya’nın kömüre yönelik temkinli yaklaşımlarına rağmen, azaltma yö-
nünde irade gösterecekleri teyit edilmiştir. Çin, yurt dışındaki kömür 
projelerine finansman sağlamayacağını beyan etmiştir. Türkiye  
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Kaynak Saha Pazar Değeri 
Hesaplaması

Hedef Saha Pazar Değeri 
Hesaplaması

Tercih edilen teknik değer 479,4 M TL Tercih edilen teknik değer 656,2 M TL

Pazar değeri indirimi 119,8 M TL Pazar değeri indirimi 164,0 M TL

Saha Pazar Değeri 599,2 M TL Saha Pazar Değeri 820,2 M TL

Çizelge 7: Pazar Değeri Hesaplamaları

Sahalar Kaynak 
(Mt)

Ortalama 
AID (kcal/
kg) (hkb)

Tercih Edilen 
Teknik Değer 

(Milyon TL)

Pazar 
Değeri 

(Milyon TL)

B Sahası 
(Kaynak Saha)

300 1.980 479,4 599,2

A Sahası 
(Hedef Saha)

1.510 2.200 656,2 820,2

Çizelge 8: Saha değerlemelerine ait sonuçlar

Bu makale, IMCET 2022 Bildiriler Kitabı’nda yayımlanan ve 
bildirisi sunulan makalenin 2022 yılı başından itibaren dün-
ya genelinde enerji politikalarında aniden ortaya çıkan yeni 
koşullar, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü 
dalgalanmalar nedeniyle, yeniden revize edilerek Maden-
cilik Türkiye Dergisi’nde yayımlanmak üzere hazırlanmıştır. 

de yeşil enerji dönüşümüne destek verdiğini, bunun için de iklimle 
ilgili 2030 ve 2050 stratejilerini belirlemek üzere ivedilikle çalışmalara 
başlayacağını beyan etmiştir1. Ancak tüm bu uzun vadeli politikalar, 
Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığın azaltılması yönünde aniden karar 
alınması sonrasında, yeniden değerlendirilme sürecine girmiştir.

COP26 ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yeni duruma bakıldığın-
da, yerli linyitlerin elektrik üretimi amaçlı değerlendirilmesi ve ithal 
enerji kaynaklarının aşama aşama azaltılmasına yönelik önemli enerji 
stratejik hedeflerin olduğu görülmektedir14. Ayrıca yerli kömürlerin 
temiz kömür teknolojileri kapsamında gazlaştırma/sıvılaştırma yo-
luyla çeşitli petrokimyasallar, yakıt, tarımsal amaçlı amonyak/üre gibi 
ürünlere dönüştürülmesi ile kullanılabileceği ve karbon azaltımının 
ve COP26 taahhütlerinin bu şekilde sağlanabileceği de değerlendi-
rilmektedir. Mevcut durumda söz konusu kaynak ve hedef sahanın 
kömür kalorilerinin düşük olması nedeniyle sadece termik santral 
amaçlı değerlendirilebileceği, elektrik üretimi amaçlı dışa bağımlılı-
ğın azaltılmasına yönelik stratejik hedeflerin olması nedeniyle, bahse 
konu kaynak saha ve hedef sahanın teknik değerine uygulanacak 
Pazar faktörü, prim şeklinde olacaktır. Bu nedenle sahalar ile ilgili bu-
lunan teknik değerlere %25 prim uygulanması makul bir yaklaşımdır.

Kömür Kaynağı ve Hedef Sahanın Pazar Değeri
Kaynak Saha ve Hedef Saha için tercih edilen teknik değerler dikka-
te alınarak Çizelge 7’de verilen hesaplamalar yapılmıştır. Hesapla-
ma sonuçlarına göre Kaynak Saha (B Sahası) pazar değeri 359,5 M 
TL; Hedef Saha (A Sahası) pazar değeri 492,1 M TL hesaplanmıştır.

Maden Kaynak kestirim raporu uluslararası standartlara göre 
yapılan ve Belirlenmiş kategoride Maden Kaynağına sahip 
olan B Sahasının Maliyet Yaklaşımına göre tonajı daha az ol-
masına rağmen, Hedef Sahaya yakın bir değere yaklaştığı gö-
rülmüştür. Daha detaylı ve doğruluk payı yüksek saha çalışma-
ları ile sahaların tercih edilen teknik değeri artmaktadır. 

Her iki sahaya ait Pazar değerlerinin, kömürün gelecekte dün-
yadaki ve ülkemizdeki yükseliş eğiliminden dolayı %25 primle 
değer artışı sağlanması öngörülmüştür.
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Özellikle Hedef Sahanın değerinin oldukça altında satın alındığı ve saha-
ya yönelik son derece az arama ve Rezerv geliştirme harcamalarının ya-
pıldığı söylenebilir. Kaynak Sahanın az olan tonajına rağmen, saha değe-
ri ve yapılan harcamalar açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Elde edilen sonuçlar, saha ile ilgili bilgi miktarı arttıkça saha 
değerlemesinin de arttığını, maden sahası değerlemesinin ül-
kemizde yeni gelişen son derece önemli bir disiplin olduğunu 
ve saha alım-satımlarında değerleme uzmanlarının muhakkak 
bulunması gerektiğini göstermektedir. 

Sonuç
Sahalara ait değerlemelerin sonuç verileri Çizelge 8’de topluca 
sunulmaktadır:
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Maden çıkarılan alanların ülkelerin yüzölçümündeki payı nedir?

ABD Kanada Meksika Türkiye

Ülkenin Yüzölçümü (km2) 9.600.000 9.980.000 1.960.000 780.000

Maden Çıkarmak İçin 
Kazılan Alan (km2)

24.000 4.047 1.810 825

Maden Çıkarmak İçin 
Kazılan Alanın 

Ülke Yüzölçümüne Oranı

0.002 0.0004 0.001 0.001

Kaynak: Mineral Information Institute, www.mii.org, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

DEĞERLENDIRME

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
a3haber.com/2020/07/26/tema-vakfi-kaz-daglarinin-yuzde-79u-madencilik-icin-ruhsatlandirilmis/

1.Türkiye’de maden çıkarılan alanlar 
ülke yüzölçümünün ne kadarını teş-
kil etmektedir?
2.Orman alanlarımızın ne kadarı tüm 

madencilik faaliyetleri için, ne kadarı altın madenciliği için ge-
çici olarak kullanılmaktadır?
3.Zeytin alanlarımızın ne kadarı imara açılmıştır? Ne kadarı 
madencilik için kullanılmaktadır? Dünyada bizden başka zey-
tin alanlarına 3 km mesafede sanayi faaliyetlerini yasaklayan 
bir ülke var mıdır?
4.Dünyada bir yılda kaç milyar ton maden çıkarılmaktadır. Tür-
kiye’nin dünya maden üretimindeki payı nedir?
5.Ormanlarımızdan bir yılda kesilen ağaç miktarı nedir? Ma-
dencilik için kesilen ağaçların bundaki payı nedir?
6.İhalelik maden ruhsatı alanı, maden arama ruhsatı, maden 
işletme ruhsatı ve maden işletme izni neyi ifade etmektedir? “X 
ilimizin %60’ının, Y ilimizin % 70’inin madenlere ruhsatlı oldu-
ğuna, ülkemizin her yerinin maden çıkarmak için kazılacağına, 
ormanlarımızın, zeytin alanlarımızın yok edileceğine yönelik 
iddiaların gerçekçilik payı nedir? 
7.Madencilikte ne kadar dışa bağımlıyız? Enerji maden ve me-
tal ithalatı için bir yılda kaç milyar dolar ödüyoruz?
8.Maden sahaları maden bitikten sonra ıslah edilerek tekrar 
tarıma, doğaya kazandırılabilir mi?
9.“Yerin üstü yerin altından daha değerlidir, madencilik yapıl-
masın” şeklinde bir yaklaşım kabul edilebilir mi? Madenciliği iti-
barsızlaştırırsak ülkemizin enerji, hammad-
de maden güvenliğini nasıl sağlayacağız?
10.Türkiye’de hangi alanlar madenciliğe kı-
sıtlıdır? Çevre değerlerimizi korumanın bir 
yolu var mıdır? Gelişmiş ülkeler çevre değer-
lerini hangi önlemleri alarak korumaktadır?

Yukarıda dile getirilen konulara ilişkin 
bilgi ve veri sahibi olmadan madenciliği 
yargılayıp hakkında hüküm verebilir mi?

Madenler üzerinde yaşadığımız yerkürenin yaklaşık binde 
3’ünü teşkil etmektedir (Taş ocağı ve doğal taşlar hariç). Ma-

den çıkarılan alanlar ülkelerin yüzölçümünün yaklaşık binde 
1’ini teşkil etmektedir. 

Örneğin ABD’de bu oran binde 2, Meksika’da binde 1, Kana-
da’da binde 1’den daha az, Türkiye’de ise binde 1,1 dir. 1,2,5

Kamuoyunda maalesef maden arama ruhsatı veya maden iş-
letme ruhsatı verilince sanki devlet madenciye çıkarılmaya ha-
zır bir maden vermiş gibi bir algı yaratılmaktadır.

Oysa 100 tane maden arama ruhsatından yaklaşık 1 tanesi ma-
den işletmesine dönüşmektedir. Altın madenciliğinde ise 350 
maden arama ruhsatından 1 tanesi altın madenine dönüşmekte-
dir. Geri kalanı tekrar aramalara açılmak üzere ihalelik saha havu-
zunda beklemektedir. Bu nedenle İhalelik ruhsat havuzunda YÜZ 
BİNDEN FAZLA maden arama ve işletme ruhsatı bulunmaktadır. 

Madencilik sektörünün bu gerçeklerinden uzak bazı çevre-
ler, ekonomik değeri olan bir maden kaynağı keşfedileme-
diği için terk edilip yeniden ihale edilmek üzere ruhsat ha-
vuzunda bekleyen sahaları “devlet X ilimizin yüzde 60’ına 
veya %70’ine maden ruhsatı vermiş, ilin %60’ı maden çı-
karılmak için kazılacakmış” şeklinde bir algı ve bilgi kirliliği 
yaratmaktadır.3

Hangi Zenginliklerin Üzerinde Yaşıyoruz?
Maden arama faaliyetleri yapmadan ülke olarak hangi petrol, 
kömür, demir, bakır, bor, altın, mermer vb zenginliklerin üze-
rinde yaşadığımızı bilemeyiz.
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MADENCİLİĞE KISITLANAN ALANLAR

Alan Adı Alan (Hektar)  Sayı

1 1. DERECE ASKERİ YASAK BÖLGE 15.716,20 3

2 1. DERECE SİT ALANI 191.730,44 1146

3 BORU HATLARI 373.951,12 45

4 DİĞER YATIRIM ALANLARI 169.029,52 132

5 HES 218.278,65 212

6 İMAR PLANI ONAYLANMIŞ ALANLAR 539.053,61 333

7 KIYI KANUNUNA GÖRE KORUNMASI 
GEREKLİ ALAN 

4,74 1

8 MİLLİ PARKLAR 934.087,73 44

9 MUHAFAZA ORMANLARI 342.165,30 54

10 OSB 7.065,24 38

11 ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANLARI 1.630.543,07 16

12 RES 125.736,00 105

13 SU KORUMA ALANLARI 1.240.796,09 55

14 YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRMA 
ALANLARI

1.192.194,22 79

15 2. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 6.122,99 50

16 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 21.039,26 169

17 DİĞER ALANLAR 666.803,79 381

18 DOLGU DÖKÜM ALANLARI 1.195,18 49

19 GEN KORUMA ALANI 42.459,30 280

20 KENT ORMANI 11.567,30 121

21 KORUMA ALANI SINIRI 9.380,49 18

22 KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM 
BÖLGESİ

27.225,31 1

23 ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ALANI 40.838,35 1387

24 SULAK ALANLAR 9.259,92 3

25 SU HAVZASI 23.440,38 7

26 TABİAT ANITI 5.535,03 8

27 TABİAT KORUMA ALANI 48.023,02 35

28 TABİAT PARKI 83.622,34 44

29 TARİHİ YAPI 242,58 47

30 TOHUM MESCERE ALANI 49.155,25 545

31 TURİZM MERKEZİ 7.658,73 4

32 2. DERECE ASKERİ YASAK BÖLGE 17.289,93 1

33 KARAYOLLARI 1.942.380,00 1

TOPLAM 9.993.591,08 5413

Kaynak: www.altinmadencileri.org.tr

Ülkemizde maden çıkarılan alanlar 825 km2 olup, 780 bin km2 
olan ülke yüz ölçümünün sadece binde 1,1 ini teşkil etmektedir.

Ne yazık ki ihalelik ruhsatla, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı ile 
maden çıkarılamayacağını bilmeyen bazı çevreler, bilmedikleri 
bir konuda toplumu bilgilendirmeye kalkmaktadır. Oysa ülke-
mizde bir yerin kazılıp oradan maden çıkarılabilmesi için mut-
laka maden işletme izni alınması gerekir.

Orman Alanlarının Ne Kadarı Madencilik Faaliyet-
leri İçin Kullanılmaktadır?
Madencilik faaliyetlerinin ormanlarımızı yok ettiğine ilişkin 

söylemler doğru değildir. Türkiye’de orman alanlarımızın 
sadece binde 2,9’u TÜM MADENCİLİK FAALİYETLERİ için ge-
çici olarak kullanılarak sanayimizin hammadde ve maden 
ihtiyacı karşılanmaktadır.4 (Orman alanlarımızın sadece on 
binde 1’i ülkemizde altın madenciliği için geçici olarak kul-
lanılmaktadır.)5

Kesilen Ağaç Sayısında Madenciliğin Payı?
Ülkemizin endüstriyel odun (Yonga lifi, tomruk, kağıt vd) ve ya-
kacak odun ihtiyacını karşılamak için ormanlarımızdan her yıl 
amanejman planlarına göre ağaç kesimi yapılmaktadır. 

Bu kapsamda 2021 yılında 27,7 milyon m3’ü endüstriyel odun 
ihtiyacı, 3,8 milyon m3’ü yakacak odun ihtiyacı olmak üzere 
toplam 31,5 milyon m3 ağaç kesilmiştir.6

Bu rakamda madencilik faaliyetleri için kesilen ağaç sayısı top-
lam kesilen ağacın yüz binde 1’i seviyesindedir.7

Zeytin Alanlarımızın Ne Kadarı Madencilik Faali-
yetleri İçin Kullanılmaktadır?
Ülkemizin 879 bin hektarında yaklaşık 182 milyon adet dikili 
zeytin ağacı bulunmaktadır.8

Zeytin alanlarımızın ne kadarının madencilik faaliyetleri için 
kullanıldığına ilişkin bugün itibariyle elimizde kesin bir veri 
yoktur. Bu rakamın yaklaşık binde 1 seviyesinde olduğu tah-
min edilmektedir.

Ne yazık ki, 1985 yılında Zeytin Kanununda yapılan değişiklik-
le, zeytin alanlarımızın %10’u imara yani betonlaşmaya açıldı, 
bu arada zeytin alanlarına 3 km mesafede kimyevi atık bırakan, 
toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez şeklinde 
bilimsellikten uzak bir madde eklenerek, ülkemizin sanayileş-
mesine hizmet edecek madencilik dahil her türlü sanayi yatırı-
mı yapılmasına yasak getirilmiştir.9

(Kanunda tozun, gazın ve atığın hangi miktarda ve hangi özel-
liklerde olursa zeytinlerin üremesine ve büyümesine zarar 
vereceğine dair en ufak bir veri bulunmamaktadır. Hangi mik-
tarda gazın tozun veya atığın zeytinlere zarar vereceğine dair 
bir veri belirtilmeksizin yasak getirilmesi bilime aykırılık teşkil 
etmektedir. Gerekli önlemler alınarak çevreye zarar vermeden 
üretim yapılabilir.)

Bizim gibi zeytin ülkesi olan İtalya, İspanya ve Yunanistan’da 
böyle bir yasak yoktur. 

Zeytin alanlarının %10’nun betonlaşmasına sesiz kalıp, zeytin-
lik alanlarında binde 1’i bile bulmayan madencilik faaliyetlerini 
zeytin düşmanı ilan ediyoruz. 

Madenlerin Bulunduğu Yeri Değiştiremeyiz
Yapay olarak bir maden yapılamaz. Madenler, milyonlarca se-
nede jeolojik süreçler sonucunda oluşmaktadır. 
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Bir köprüyü, bir yolu, bir fabrikayı, bir yapıyı başka bir yere ya-
pabilirsiniz bir ağacı, bitkiyi başka bir yere fazlası ile dikebilirsi-
niz ama madenin bulunduğu yeri değiştiremeyiz. 

Madencilerin diğer yatırımcılar gibi yer seçme lüksü yoktur. 
Madenleri bulunduğu yerden çıkarmak zorundayız

Madenciliğin bu evrensel gerçeğini göz ardı ederek maden-
ciliği doğa düşmanı bir faaliyet olarak gösterilmesine yönelik 
açıklamalar madenciliğin itibarsızlaştırılmasına hizmet et-
mektedir.

 Madencilik sektörü tüm sanayilerin ihtiyaç duyduğu hammad-
de ve ara mal girdisini temin eden bir başka ifade ile kaynak 
yaratan bir sektördür.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) bile maden 
arama faaliyetlerinin engellendiği bir ülkede, nasıl madencilik 
yapılması beklenmektedir?15

Madencilikte Ne Kadar Dışa 
Bağımlıyız?
Güçlü bir madencilik sektörü yaratamadığımız 
için enerji, maden ve metal ihtiyacımız için dı-
şarıya fiyatlardaki dalgalanmalara bağlı olarak 
yılda yaklaşık 80-90 milyar dolar ödüyoruz.10

2021 yılı itibariyle doğal gaz da yaklaşık 
%99, petrolde %95, kömürde %61 dışa ba-
ğımlıyız. Aynı şekilde dışa bağımlılığımız 
kurşun, çinko ve nikelde yaklaşık %100, alü-
minyumda %95, altında %80, bakırda %77, 
demir cevherinde ise %65 oranındadır. 11

Bir Yılda Ne Kadar Maden Çıkarılıyor?
Dünyada yılda yaklaşık 68 milyar ton maden çıkarılmaktadır. 
Üstelik bu miktar her geçen yıl artmaktadır. Dünya maden 
üretiminin yaklaşık 50 milyar tonu taş ocağı12, 7,7 milyar tonu 
kömür, 4,4 milyar tonu petrol, 3,3 milyar tonu doğalgaz, 1,6 
milyar tonu demir, 0,8 milyar tonu endüstriyel hammaddeler, 
0,1 milyar tonu ise demir dışı metaller üretimidir.13

Türkiye’nin yıllık 700 milyon tonla, Dünya maden üretimindeki 
payı yaklaşık %1 seviyesindedir. 14

Çevreye ve insan sağlığına saygılı yürütülen faaliyetlere sahip 
çıkacağız. 

Yörenin havasını, suyunu ve toprağını kirleten faaliyetlere ise 
hep birlikte karşı çıkacağız.

Örneğin düşük kalorili bazı linyit kömürlerimiz zenginleştiri-
lip külünden, kükürdünden ve külünden arıtıldıktan sonra  
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Tek bir fotoğraf karesine bakarak yorum yaparsak yanılabiliriz

Bergama-Ovacık Altın Madeni Rehabilitasyon Öncesi -2009 Bergama-Ovacık Altın Madeni Rehabilitasyon Sonrası -2013

Sadece soldaki pasa yığınının fotoğrafına bakıp bir yorum yapılırsa; doğaya zarar verildiğini söyleyebiliriz.
Sadece sağdaki fotoğrafa bakarak bir yorum yapılırsa; eskiden buradan maden çıkarıldığını hayal bile edemeyiz.
İki fotoğrafa birlikte bakıldığında; madenciliğin geçici bir faaliyet olduğunu, maden sahalarının maden bittikten sonra 
rehabilite edilerek eskisinden daha güzel hale getirilebileceğini görüyoruz.
Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir madencilik mümkün mü? Evet mümkündür.

çevre dostu teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisi üretil-
seydi termik santrallere karşı kamuoyunda yaşanan tepkiler 
yaşanmazdı.

Devletin yol, baraj, liman, havaalanı, baraj, gölet vb altyapı hiz-
metleri için gerekli olan taş, agrega temini için madencilik bilim 
ve tekniğine aykırı bazı uygulamalar, rehabilite çalışmaları ya-
pılmadan terk edilen maden sahaları haklı olarak kamuoyunda 
madencilik aleyhine olumsuz algılara neden olmaktadır.

İyi örnekleri görmemezlikten gelip sadece bazı kötü örnekleri 
gösterip madenciliği toptan kötülemeye devam edersek, sa-
nayimizin hammadde ve ara mal ihtiyacını tehlikeye sokarak 
dışa bağımlılığımızın daha da artmasına neden olacağımızı 
görmemiz gerekir.

Kabul Etmiyoruz
Bu ülkenin yerbilimcileri ve madencileri olarak bu gerçekleri 
görmemezlikten gelip, madenciliğin toptan kötülenmesi ve 
itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlere, itiraz ediyoruz.

Madencilik konusunda fotoğrafın tamamını ortaya koyacak 
bilgi ve verileri göz ardı ederek, algı yaratmaya yönelik değer-
lendirmeler, yorumlar ve iddialar madencilikte dışa bağımlılı-
ğın daha da artmasına hizmet etmektedir.

Ülkemizde her geçen yıl artan ölçüde ‘’ya çevre ya madencilik’’ 
tartışması yaşanmaktadır.

Yörenin havasına, suyuna ve toprağına zarar vermeden kanun 
ve yönetmeliklerde müsaade edilen eşik değerlere uygun ola-
rak yapılan, çevreye saygılı madenciliğe sahip çıkmak ortak ge-
leceğimize sahip çıkmaktır.

Madencilik yasaklansın, çevreye duyarlı madencilik yapıla-
maz şeklinde bir anlayış kabul edilemez. Gelişmiş ülkelerde 
madencilik nasıl yapılıyorsa biz de aynı şekilde yapılmasını 
talep ederek madenciliğe sahip çıkmalıyız. Ülkemizde çevre 
ve insan sağlığına saygılı pek çok güzel örnekler de bulun-
maktadır.

Üretim faaliyetlerini devletin, yatırımcıların ve yöre de yaşayan 
insanların beklentilerine cevap verecek şekilde yürütmek zo-
rundayız.
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Afrika’da Altın Madenciliği

DEĞERLENDIRME

Dr. Mustafa Özer
İstanbul Teknik Üniversitesi

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü

Dünya çapında altın üretimi 
2008'den 2018 yılına kadar istikrarlı 
bir şekilde artmakta iken 2019 yılın-

da %1’lik düşüş ile 3.597 ton/yıl üretim değeri gerçekleşmiştir. 
2020 yılında ise bir önceki yıla göre %3,3’lük bir düşüş ile 3478 
ton/yıl olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1). Dünya üzerinde mevcut 
altın rezervlerinin giderek azalması ve yeni büyük keşiflerin 
daha nadir hale gelmesi sonucunda maden arzındaki büyüme 
önümüzdeki yıllarda yavaşlayabilir veya biraz düşebilir. Bu du-
rumun yanı sıra dünya altın madenciliğinde Afrika kıtası sahip 
olduğu altın potansiyeli ile en umut verici bölge olarak cazibe 
bölgesi haline gelmiştir. 

Dünyanın en büyük üçüncü altın üreten kıtası konumundaki 
Afrika’nın 20'den fazla ülkesinde altın madenciliği faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Kıtanın bir numaralı üreticisi konumundaki 
GANA dünya altın üretiminde de önde gelen ülkelerden biri-
dir. Afrika'nın altın madenciliği geçmişten günümüze gelenek-
sel olarak Güney Afrika'nın hâkimiyeti altında var olmuş son 
yıllarda Gana, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelerin mücadeleye 
girmesiyle odağını değiştirmiştir.

Şekil 1. Yıllara Göre Dünya Altın Üretimi

Şekil 2. Dünyadaki Toplam Üretiminin Ülkelere ve Kıtalara Göre Dağılımı

Son yıllarda büyük şirketlerin yatırımları ile Gana, Mali ve Burki-
na Faso'da altın madenciliğinin yükselen yıldızları olmuşlardır. 
Afrika kıtasında yapılan toplam altın üretimi dünya altın üreti-
minin %20’sini oluşturmaktadır (2020 yılı). Kıta aynı zamanda 
bilinen küresel altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 13'üne sahiptir.  

2021 yılı itibariyle Afrika'daki altın üretimindeki ilk beş eko-
nomi; Gana (yaklaşık 142 ton), Güney Afrika (99,2 ton), Sudan 
(93,8 ton), Mali (63,4 ton) ve Burkina Faso (55,2 ton)’dur. Gü-
ney Afrika, düşen altın cevheri kaliteleri nedeniyle 2018 yılında 
ilk sırayı Gana'ya kaptırdı. Bu ülkeler dışında önemli miktarda 
altın üretimi yapan ülkeler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
(DKC), Tanzanya, Zimbabve, Fildişi Sahili ve Gine'dir. Bu ülke-
lerin çoğu için altın aynı zamanda oldukça önemli bir devlet 
geliri kaynağıdır. Örneğin, IMF'ye göre altın, 2018'de Mali'de 
GSYİH'nın yüzde 6,5'ini, ihracat değerinin yüzde 65'ini ve hü-
kümet gelirlerinin yüzde 20'sini oluşturuyordu. Benzer şekilde, 

Gana'da altın, gelirlerin yaklaşık yüzde beşini oluştururken, 
2018 yılı itibarıyla ihracatın yüzde 36’sını oluşturmaktaydı. Bur-
kina Faso ve Sudan'da altının ihracattaki payı sırasıyla yüzde 68 
ve yüzde 22'dir.

Gana'dan Burkina Faso'ya, Afrika kıtasının önde gelen altın 
üreticileri olarak Afrika'nın ilk beş altın madenciliği ülkesi in-
celendiğinde;

1.Gana – 138,7 ton/yıl
Afrika kıtasının en büyük üretimine sahip olan Gana, 2019'da 
142 ton civarı altın üretimi gerçekleştirilmişti. Fakat 2020’deki 
bir düşüş ardından 2021 yılında tekrar o seviyelere yükselmiş-
tir. Üretim rakamları incelendiğinde (Geleneksel şirketler ve za-
naatkar madenciler Gana'nın altın üretimine katkıda bulunur-
ken, en büyüklerinden bazıları; Kinross Gold (Chirano madeni), 
Newmont Goldcorp (Akyem ve Ahafo madenleri), AngloGold 
Ashanti (Obuasi ve Iduapriem madenleri), Gold Fields (Tarkwa 
altın madeni) ve Asanko Gold (Asanko madeni)’dur. Gana'da 
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çıkarılan madenler, ülkenin toplam ihracatının %37'sini, altın 
ise toplam maden ihracatının %90'ını oluşturmaktadır. Minin-
gglobal.com, Gana'nın altın rezervlerini 1.000 ton olarak tah-
min etmektedir.

2.Güney Afrika – 99,2 ton/yıl
Güney Afrika son yıllarda üretimindeki düşüşler nedeniyle 
uzun süredir Afrika kıtasındaki birinciliğini Gana'ya kaptırmış-
tır. 2019'daki altın üretimi, bir önceki yıldaki üretim rakamı 
olan 117 tondan 105 tona düştü. Düşüş devam ederek 2020 
yılında 105 ton/yıl ve 2021’de 99,2 ton/yıl olmuştur.

Güney Afrika'da bir yer altı jeolojik oluşumu olan Witwaters-
rand Havzası, dünyanın en büyük altın plaser yataklarından 
birine sahiptir. Ülkedeki en önemli altın madenleri arasın-
da South Deep (rezerv bakımından dünyanın en büyük altın 
madeni ve şu anda Harmony Gold'a aittir), Mponeng (Anglo-
Gold Ashanti tarafından işletilmektedir ve dünyanın en derin 

Şekil 3. Afrika Kıtasındaki en önemli Altın Üreten Ülkeler

madeni) ve Driefontein (Sibanye'ye aittir) bu-
lunmaktadır. Güney Afrika'nın en eski madeni 
Kromdraai, şu anda büyük bir turistik cazibe 
merkezidir. Azalan altın rezervlerine rağmen, 
2018 MiningGlobal verilerine göre Güney Afri-
ka'nın hala 6.000 metrik tona sahip olduğu tah-
min edilmektedir.

3.Sudan – 93,8 ton/yıl
Kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan, 2021’deki 93,8 
ton/yıl altın üretimi ile bu listede üçüncü sırada 
yer almaktadır. Fakat 2017'deki 107 ton/yıl ra-
kamları sonraki yıllarda düşüş eğiliminde olmuş 
ve 2019 itiari ile tekrar yükselişe geçmiştir. Bu 
rakamlar yanı sıra Sudan hükümeti, yıllık altın 
üretiminin 120-200 ton/yıl aralığında olduğunu 
iddia etmektedir.

Yıllardır Afrika'nın en çok altın üreten ülkelerinden biri olan 
Sudan altını, Nuba dağlarının Eriab bölgesinde, Nil Nehri'nin 
alüvyonlu bölgeleri ve Obaidiya, Mavi Nil bölgesi ve Kuzey 
Kurdufan'da kuvars damar oluşumları boyunca bulunur. Afri-
ka'nın bölgelere göre en büyük üçüncü ülkesi olan Sudan'ın 
altın madenleri arasında a) Hassai altın madeni (Sudan'ın Ari-
ab Madencilik Şirketi ve Kanada'nın La Mancha Kaynakları'na 
aittir) ve b) Blok 14 açık ocak maden projesi (Kanada'nın Orca 
Altını tarafından işletilmektedir) bulunmaktadır.

4. Mali – 63,4 ton/yıl
Kuzeybatı Afrika ülkesi Mali, 2019'da en yüksek üretim değeri 
ile 71 tondan fazla altın üretmiş fakat bu rakam 2021 yılında 
63,4 ton/yıl seviyelerine gerilemiştir. Mali'nin altın madenci-
liği sadece büyük madencilik şirketleri tarafından değil, aynı 
zamanda büyük miktarda altın üreten ve ülke ekonomisine 
önemli katkılarda bulunan zanaatkar madenciler tarafından da 
üretilmektedir.
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Önemli altın madenleri arasında; Morila (Mali 
Hükümeti, AngloGold Ashanti ve Barrick Gold 
tarafından yönetilmektedir), Sadiola (Mali 
Hükümeti, AngloGold Ashanti ve LamGold 
tarafından yönetilmektedir), Loulo-Gounkoto 
(Barrick Gold tarafından yönetilmektedir) ve 
Yatela (Mali Hükümeti, AngloGold Ashanti ve 
LamGold tarafından yönetilmektedir) bulun-
maktadır. Norveçli web sitesi Eiti.org'a göre 
Mali'nin 800 metrik ton altın rezervine sahip 
olduğu tahmin edilmektedir. 

5. Burkina Faso – 55,2 ton/yıl
Burkina Faso'nun 2021 yılında ürettiği 55,2 ton 
altın ile beşinci sırada bulunmaktadır. Batı Afri-
ka'daki en dinamik madencilik sektörlerinden 
birine sahip olduğu söylenen Burkina Faso'nun 
diğer önemli kaynakları bakır, çinko, kireçtaşı, 
manganez ve fosfattır. Ülkenin altın madenleri 
arasında Kalsaka (Banlaw Africa Limited tarafın-
dan işletiliyor), Youga (Burkina Faso Hükümeti 
ve Etruscan Resource tarafından ortaklaşa iş-
letiliyor), Karma (Endeavor Mining tarafından 
işletiliyor), Mana (Semafo tarafından işletiliyor), 
Yaramoko (Roxgold tarafından işletiliyor), Ta-
parko-Boroum (Société des Mines de Taparko 
SA'ya aittir ve onun tarafından işletilmektedir), 
Essakane (IAMGOLD tarafından işletilmektedir) 
ve Inata (Burkina Faso Hükümeti ve Avocet tara-
fından ortaklaşa işletilmektedir) bulunmaktadır.

Afrika’da Altın Üretimi Yöntemleri
Altının çoğu büyük şirketler tarafından üretilirken, milyonlarca 
insan bağımsız olarak daha küçük, zanaatkar operasyonlarında, 
çoğu zaman yasadışı olarak çalışmaktadır. Artisanal madencilik 
olarak adlandırılan bu yöntemde, mineralleri ve metalleri çıkar-
mak ve işlemek için ilkel yöntemler kullanan işçiler tarafından 
yürütülmektedir. Sosyal ve ekonomik olarak marjinalleşmiş 
topluluklar, aşırı yoksulluk, işsizlik ve topraksızlıktan kaçmak 
amacıyla madencilik yapıyor. Bunlara GANA’da galamseyler adı 
verilmektedir ve 20.000 ila 50.000 arasında olduğu tahmin edil-
mektedir. Komşu francophone ülkelerinde, bu tür işçilere orpa-
illeurs denmektedir. Bu şekilde yapılan bir altın madenciliğinin 
adımlarını içeren diagram aşağıda verilmektedir. 

Dünya genelinde 4,5 milyonu kadın olmakla birlikte toplam 
tahminen 10 ila 15 milyon zanaatkar ve küçük ölçekli altın ma-
dencisi vardır. Genel olarak bu madenciler için en önemli risk-
ler hükümet tarafından zulme uğramak, maden kuyusu çök-
mesi ve işlemede kullanılan güvenli olmayan kimyasallardan 
kaynaklanan kimyasal zehirlenmeler yer almaktadır. Yukarıda 
şekilde belirtilmeyen ama altın kazanımımı yüksek seviyelere 
çıkarmak için ayrıca civa kullanılmaktadır. Burada altın, amal-
gamdan civanın kaynatılmasıyla üretilir. Civa, çok küçük altın 
parçacıklarının çıkarılmasında etkilidir ancak işlem, cıva bu-

Şekil 4. Artisanal Altın Madenciliği

harının zehirliliği nedeniyle tehlikelidir. Özellikle Minamata 
Sözleşmesi onaylandıktan sonra, altının çıkarılmasında cıva 
kullanımının ve emisyonlarının değiştirilmesi veya azaltılması 
yönünde girişimler var.

Afrika bölgesinde uygulanan basit yöntemlerin yanı sıra gü-
nümüzde, büyük ölçekli üretim yapan şirketlerin bölgede 
açık işletme ve/veya yer altı işletme yöntemleri ile yaptıkları 
maden üretimlerini büyük ölçeklerdeki tesislerde uygulanan 
farklı yöntemler ile zenginleştirilmekte (ağırlıklı olarak siyanür 
liçi; yığın liçi, basınç altında liç ve karıştırma liçi) ve altın üreti-
mi gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere yerkabuğunda farklı 
şekillerde ve oluşumlar halinde bulunan altının üretimine yö-
nelik kullanılacak teknolojinin seçimi; cevherin türüne, oluşum 
şartlarına, cevher bileşimindeki diğer minerallerin fiziksel, kim-
yasal ve mineralojik özeliklerine, cevher içindeki altının boyutu 
ve içeriğine bağlı olmaktadır. Bu yöntemlerden gravite ile zen-
ginleştirme ve flotasyon yöntemleri siyanür liçi öncesi bir ön 
zenginleştirme işlemi olarak kullanılmakta olup, özellikle ser-
best altının bulunduğu cevher türlerinde gravite yöntemleri 
ile altının üretimi yapılmaktadır. Eski zamanlardan bugüne bu 
yöntem Afrika kıtasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun 
yanı sıra özellikle sülfürlü cevherlerde çözündürme öncesinde 
bir ön oksidasyon işlemi uygulanmaktadır.
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Hemen hemen tüm yöntemleri içeren farklı tesislerdeki üretim 
sonunda 2020 yılındaki altın üretimi 663 ton/yıl olarak gerçek-
leşmiş olup bu değer toplam dünya üretiminin yaklaşık 
%20’sini oluşturmaktadır. Bu üretim rakamlarına katkı 
sağlayan ilk 10 firma Şekil 5’de verilmektedir. 

1.Kibali (Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 
25,1 ton/yıl) 
Kibali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) kuzey-
doğusunda, Haut Uele eyaletinin başkenti Isiro'nun yak-
laşık 220 kilometre doğusunda, Uganda sınır kasabası 
Arua'nın 150 kilometre batısında ve 1.800 kilometre 
uzaklıkta bulunan Kibali Altın Madeni, 25,1 ton/yıl altın 
üretimi ile Afrika'nın en büyük altın madenidir. Maden, 
Barrick ve AngloGold Ashanti'nin %45'ine ve Société 
Miniére de Kilo-Moto'nun (SOKIMO) %10'una fiilen sa-
hip olduğu bir ortak girişim şirketi olan Kibali Goldmi-
nes SA'ya aittir. Maden Barrick Gold tarafından işletilmekte 
ve sülfürlü ve oksitli cevher olmak üzere iki tür cevher üre-
tilmektedir. 

Bu yüzden hem sülfürlü hem de oksitli cevherlerin zen-
ginleştirildiği bir tesis bulunmaktadır. Tesiste gravite yön-
temi, flotasyon ve siyanür ile çözündürme CIP yöntemle-
rinin tümü uygulanmaktadır. 

Şekil 5. Loulo Altın Tesisi Proses Akım Şeması (Kaynak: Randgold Resources Ltd, 2018)

2.Loulo ve Gounkoto 
(Mali - 21,2 ton/yıl)
Loulo-Gounkoto kompleksi, Loulo ve 
Gounkoto olmak üzere iki ayrı maden 
ruhsatından oluşmaktadır. Batı Mali'de, 
Senegal sınırında ve Falémé Nehri'nin 
bitişiğinde yer almaktadır. Société des 
Mines de Loulo SA (Loulo), Loulo altın 
madeninin sahibidir ve Société des Mines 
de Gounkoto (Gounkoto), Gounkoto al-
tın madeninin sahibidir. Hem Loulo hem 
de Gounkoto firmalarının %80’ni Barri-
ck Gold’a, %20’i ise Mali Eyaletine aittir. 
Loulo işleme tesisinde, karbon liç (CIL) 
yöntemi kullanılmaktadır. Loulo prosesi 
tesisi hem Loulo hem de Gounkoto ope-
rasyonlarından gelen cevheri işliyor. Şekil 
6'da, kırma, öğütme, gravite, sınıflandırma 
ve CIL için geleneksel devreler dâhil ol-
mak üzere serbest öğütme cevherleri için 

standart bir işleme devresini gösteren basitleştirilmiş bir akış 
şeması verilmektedir.

Şekil 5. Afrika Kıtasındaki en büyük 10 Altın Madencilik Firmaları (Kaynak: Vladimir Basov, 2021)

3.Fekola (Mali - 19,4 ton/yıl)
B2Gold'un Fekola madeni, Mali'nin güneybatısında, Mali 
ile Senegal arasındaki sınırda, Kayes'in yaklaşık 210 km gü-
neyinde ve Kéniéba şehrinin yaklaşık 40 km güneyinde yer 
almaktadır. 

4.Geita (Tanzanya - 19,4 ton/yıl)
AngloGold Ashanti'nin amiral gemisi madenlerinden biri 
olan Geita, kuzeybatı Tanzanya'da, Mwanza bölgesindeki 
Victoria Gölü altın yataklarında, Mwanza'dan yaklaşık 120 
km ve Geita kasabasının 4 km batısında yer almaktadır. 
1930'lardan beri büyük ölçekli bir maden olarak işletilmek-
tedir. Geita altın yatağı 2016'dan beri çoklu açık ocak ve 
yer altı işletmesi olarak çıkarılmaktadır. Madene ait şu anda 
yıllık 5,1 milyon ton kapasiteli bir liç içinde karbon işleme 
tesisi bulunmaktadır.
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5.Tarkwa (Gana - 16,4 ton/yıl)
Gold Fields Tarkwa madeni, Gana'nın başkenti Akra'nın 300 km ba-
tısındaki Tarkwa Havzasının güney ucunda bulunuyor. Tarkwa ma-
deninde, yaklaşık 20.800 hektarlık bir alanda madencilik faaliyetleri 
devam etmektedir. Tarkwa çevresinde yapılan madencilik faaliyet-
leri 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Karbon liç yöntemi-
nin kullanıldığı tesise ait akım şeması Şekil 6’da verilmektedir.  

6.Ahafo (Gana - 14,9 ton/yıl)
Newmont'un Ahafo madeni, Gana'da kuzeydoğu-güneybatı 
yönlü bir volkanik kuşak olan Sefwi Volkanik Kuşağı boyunca 
yer almaktadır. Maden, ulusal başkent Accra'dan yaklaşık 307 
Kilometre kuzeybatıdaki Ahafo bölgesinde bulunuyor. 2006 yı-
lında ticari üretime başlamış olan bu madenin Güney Ahafo ve 
Kuzey Ahafo olmak üzere iki ana cevher bölgesi vardır. Şu anda 
Güney Ahafo bölgesinde madencilik faaliyetleri yürütülmekte-
dir. Bu bölgedeki maden Kasım 2018'de Güney Ahafo'da daha 
yüksek kaliteli, daha düşük maliyetli altın üretimi yaparak daha 
ekonomik bir ticari üretime ulaşmıştır.

Şekil 6. Gold Fields' Tarkwa Altın Tesisi Proses Akım Şeması 

7.Sukari (Mısır - 12,8 ton/yıl)
Centamin'in Sukari madeni veya Alsukari madeni, Mısır'daki 
Kızıldeniz yakınlarındaki Nubian Çölü / Doğu Çölü'nde bulu-
nan bir altın madenidir. Sukari, Mısır'ın tek altın ihraç eden 
madeni ve Kuzey Afrika ülkesindeki ilk büyük ölçekli modern 
altın işletmesidir. 

8.Tasiast (Moritanya – 11,5 ton/yıl)
Kinross firmasına ait olan Tasiast, Moritanya'nın kuzey batı-
sında, Nouakchott'un yaklaşık 300 km kuzeyinde ve Nouâd-
hibou'nun 162 km doğu-güney-doğusunda yer alan bir açık 
ocak altın madeninden üretim yapılmaktadır. Resmi olarak 
Temmuz 2007'de açılan altın madeni 2008'de ticari faaliyete 
başladı. Tasiast'ta Aralık 2017 itibariyle kanıtlanmış ve muhte-
mel rezervler, 2.00 g/t tenöre sahip 124,8 milyon ton seviyesin-
de ve bu da 7.861 Moz (milyon ons) altına eşdeğerdir.  

9.Essakane (Burkina Faso – 11,4 ton/yıl)
IAMGOLD'un Essakane madeni, Batı Afrika'nın kuzeydoğusun-
da, Burkina Faso'da bulunuyor. Burkina Faso'nun Sahel bölge-
sindeki Oudalan ve Seno eyaletlerinin sınırlarını aşmakta ve 
başkent Ouagadougou'nun yaklaşık 330 km kuzeydoğusun-
dadır. IAMGOLD, Şubat 2009'da Orezone Resources'ın satın 
alınmasının ardından Essakane projesinin yönetimine başladı. 
Essakane, Temmuz 2010'da ticari üretime başladı. 

10.Akyem (Gana – 10,5 ton/yıl)
Akyem, Gana'nın Doğu bölgesindeki Birim Kuzey Bölgesi'nde 
bulunan bir açık ocak altın madenidir. Newmont, 2010 yılında 
Akyem için maden kiralamasını aldı ve 2013'te ticari üretime 
başladı. Akyem Ekim 2013'te ticari üretime başladı. 
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Üretilen madenin cins ve miktarı 
esas alınarak (miktar esaslı) devlet 
hakkı belirlenebileceği gibi; yapılan 
ciro veya kârdan nakdi esaslı (değer 

esaslı) olarak da devlet hakkı belirlenebilir16,33. Devletler tahsil kolaylı-
ğı düşüncesiyle dolaylı vergiler ve maktu devlet hakkı uygulamasını 
sürdürmektedir. Diğer yandan, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak 
ve daha fazla yatırımcıyı çekmek için devlet hakkının maktu veya 
satışın bir bölümünden değil de maden işletmesinin kârı üzerinden 
alınması gerektiği ileri sürülmüştür10,31,50. Günümüzde devlet hakkı 
birçok ülkede ciro veya kâr üzerinden tahsil edilmektedir. Cirodan 
alınan devlet hakkı, madencilik faaliyeti sonrası bir zaman periyodu 
içinde, yatırımcının elde ettiği satış fiyatının bir kısmının devlet hak-
kı olarak tahakkuk ettirilmesidir16. Hükümetler gelir kaynaklarını ço-
ğaltmaya odaklanır iken maden işletmelerinden bu geliri ne zaman 
ve hangi optimum yöntemle elde edeceklerine pek dikkat etme-
mektedir. International Council on Mining and Metals, bu durum-
dan yola çıkarak madencilik vergisinin üretim veya satış üzerinden 
değil de gelir üzerinden hesaplanmasının daha doğru olacağını be-
lirtmektedir19. Devlet hakkı, düşük oranlı olduğunda potansiyel kay-
naklardan yeterince gelir elde edilememesine; yüksek oranlı oldu-
ğunda ise optimum seviyenin altında üretim yapılmasına ve maden 
alanının erken terk edilmesine neden olabilmektedir45. Türkiye’de 
maden mevzuatı gelişiminde devlet hakkı oranları ve hesaplama 
yöntemleri de değişime uğramıştır. Bunlardan en önemlisi, 2004 
yılından itibaren Türkiye’de yıllık işletme bilanço brüt kârı üzerinden 
devlet hakkı alınması yöntemi yerine maden ocak başı satış tutarı 
üzerinden devlet hakkı alınması yöntemine geçilmesidir. Bu çalış-
mada devlet hakkı konusunda mevzuat gelişimi de dikkate alınarak, 
devlet hakkı dışındaki diğer bedellerin varlığında, devlet haklarının 
maden yatırımlarını riske sokmayacak şekilde hesaplanması konu-
sunda öneriler getirilmesi hedeflenmiştir. 

Çalışmada, Türkiye’de devlet hakkı oranlarında ve hesaplama 
yöntemlerinde çeşitli dönemlerde yapılan mevzuat değişik-
likleri kısaca değerlendirilmiştir. Ayrıca, 2004 yılı öncesinde 
devlet hakkı hesaplamasında öngörülen işletme bilanço brüt 
kârı üzerinden devlet hakkı hesaplama yöntemi hatırlatılarak, 
“devlet haklarının yıllık maden işletme kârlarına oranı” bir kı-
yaslamada kullanılmıştır. Buna göre, günümüzde işletme satış 
tutarı üzerinden hesaplamada kullanılan devlet hakkı oranla-
rının işletme kârı üzerinden hesaplamada kullanılması duru-
munda ödenecek devlet hakkının % kaç değişeceği ortalama 
olarak hesaplanmıştır. Yani günümüzde, Maden Kanunu’nda 
son değişiklik döneminde alınan devlet haklarının yıllık maden 
işletme kârlarına oranı hesaplanarak, 2004 yılı öncesinde ön-
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görülen oranlara göre devlet haklarında bir artış olup olmadı-
ğı kıyaslaması dolaylı olarak yapılabilmiştira. Türkiye yanı sıra 
dünya genelinde birçok ülkenin devlet hakları oranları ve he-
saplama yöntemleri EK-1’de kısaca verilmiştir.

Türk Maden Mevzuatı Gelişiminde 
Devlet Hakkı Hesaplama Yöntemleri 
Devlet hakkı oranları ve hesaplama yöntemleri konusundaki mev-
zuat değişimleri tarihsel süreçte maden işletmelerini ekonomik 
açıdan etkilemiştir. Özellikle 1954 yılında 6309 sayılı Maden Kanu-
nu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana maden mevzuatı birçok kez 
köklü değişikliklere uğramıştır. Türkiye’de söz konusu tarihten itiba-
ren Maden Kanunları ve bu kanunlarda mevzuat gelişimi içerisin-
de yapılan değişiklikler EK-3’de verilmiştir. Görüldüğü üzere, halen 
yürürlükte olan 3213 sayılı Maden Kanunu’ndan sonra birçok kanun 
değişikliği yapılmıştır. Bu kanun değişiklikleri her ne kadar 3213 sa-
yılı Maden Kanunu dönemi içerisinde gerçekleşse de özellikle 5177, 
5995, 6592 ve 7164 sayılı Kanun dönemlerinde devlet hakkı oranları 
ve hesaplama yöntemleri de dahil olmak üzere farklı uygulamalar 
ve bazı radikal değişiklikler yapılmıştır. Devlet hakkı hesaplama yön-
temleri konusundaki değişikliklerin bir özeti EK-4’de incelenebilir. 

2004 yılında yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanun ile, 1985 yılın-
dan itibaren öngörülen yıllık işletme bilanço brüt kârı üzerin-
den devlet hakkı alınması sisteminden vazgeçilerek yıllık ocak 
başı satış tutarı üzerinden devlet hakkı alınması sistemine ge-
çilmiştir60. Bu değişikliğin gerekçesi, (1985-2004) Maden Ka-
nunu döneminde uygulamada maden işletmelerinin birtakım 
bilanço manipülasyonları yapmaları sonucu kârlarını çok düşük 
göstermeleri ve bunun sonucunda da tahsil edilen devlet hak-
larının çok düşük seviyelerde kalmasaydı. 2010 yılında 5995 sa-
yılı Kanun ise 5177 sayılı Kanun ile getirilen uygulamayı daha da 
somutlaştırmıştır50. Devamında 2015 yılında 6592 sayılı Kanun 
değişikliği, 2019 yılında 7164 sayılı Kanun değişikliği ve 2020, 
2021 ve 2022 yıllarında 2932, 4384 ve 5553 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararları ile devlet hakkı oranlarında artış yapılmıştır.

Devlet hakkı, maden yatırımcısı açısından bir maliyet unsurudur. 
Bu maliyet maden yatırımlarının sürdürülebilirliği için her ülkede 
makul oranlarda alınmalıdır. Devlet hakkı hesaplama kriterlerinin 
de buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Maden yatırımcıları 
için makul bir devlet hakkının öngörülmesi devlet hakkı hesap-
lama yöntemlerine, devlet hakkı oranlarında öngörülen indirim-
lere, teşviklere ve devlet hakkı konusunda idarenin diğer uygu-
lamalarına bağlıdır. Ayrıca maden grupları içerisinde maden satış 
fiyatları ve kârları da değişken olduğu için her maden grubu içe-
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risinde devlet hakkı oranlarının değişmesi beklenir. Maden ocak 
başı satış tutarı üzerinden belirlenen devlet hakkı oranları maden 
gruplarına göre değişmektedir (Çizelge 1). 2019 yılında yapılan 
mevzuat değişikliği sonucunda metallerin satış fiyatlarına göre 
devlet hakkı oranları değiştirilmiştir. Örneğin 4(c) grubunda yer 
alan metallerin satış fiyatlarının değişimine göre farklı devlet hak-
kı oranları öngörülmüştür39. 04.09.2020, 19.08.2021 ve 13.05.2022 
tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile devlet hakkı oranların-
da, madenin cinsi, üretildiği bölge ve benzeri kriterler dikkate 
alınarak Cumhurbaşkanlığınca %25 oranına kadar indirim ya da 
arttırım yapılabilmesi öngörülmüştür40,41. Bu karara göre, önce EK-
2’de gösterilen altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, krom, demir ve 
alüminyum için belirlenen devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı 
uygulanması öngörülmüştür. Ardından, 2022 yılında diğer grup 
madenlerin de %25 artırımlı alınmasına karar verilmiştir42. Buna 
göre örneğin daha önce altında 800 USD/oz’dan, gümüşte ise 10 
USD/oz’dan daha düşük miktarlarda %1 olan devlet hakkı %1,25’e 
çıkartılmıştır. Maksimum alınan devlet hakkı oranı ise 2101 USD/
oz altın için ve 37 USD/oz gümüş için %15’ten %18,75’e çıkarılmış-
tır81. Metal maden üreticileri ürettikleri metalin LMB’de belirlenen 
fiyatının o yılki ortalamasına denk gelen oranı ile belirlenen dev-
let hakkını öderler. Örneğin, Altın Madencileri Derneği verilerine 
göre bu dernek üyesi altın üreticilerinin 2020 yılında devlet hakkı 
oranı ortalama %13,75’tir6,24. Bu sonuçlar, sadece altın madeni 
üretilebilmesi için devlet hakkı oranlarının 2015 yılı öncesindeki 
mevzuat dönemlerine kıyasla birkaç kat arttığını göstermektedir.  

Türk maden mevzuatı gelişiminde devlet hakkı oranlarını ve mikta-
rını etkileyen farklı ölçütlerde değişimler yaşanmış ve maden işlet-
melerini etkileyen farklı uygulamalar ortaya konmuştur. Her ne ka-
dar, özellikle son ~10 yılda devlet hakkı oranlarında belli şartlarda 
indirim ve teşvik öngörülse de bu yapılan indirimin ve teşviğin bir-
kaç katı oranında tüm maden gruplarında devlet hakkı oranlarında 
artış ortaya çıkmıştır. Bu artışa ek olarak idarenin “maden ocak başı 
satış tutarlarında emsal bedel belirlenmesi yöntemi”ni uygulaması 
nedeniyle gizli bir devlet hakkı oranı artışı da ortaya çıkmıştır. 5177 
sayılı Kanun döneminde öngörülen, ocak başı tutarı üzerinden 
devlet hakkı alınması yönteminde, ruhsat sahibinin beyanı esas 
alınmaktaydı. Ancak işletme tarafından emsal bedelin altında ocak 
başı satış tutarı gösterilmesi durumunda idare tarafından emsal 
bedel tespiti yapılarak bir ocak başı satış tutarı belirlenmekteydi. İş-
letmeler en az bu fiyattan hesaplanan devlet hakkını ödemekteydi. 
5995 sayılı Kanun ve 6592 sayılı Kanun dönemlerinde bu yöntem-
de maden işletmelerinin aleyhine değişiklikler yapılmış ve emsal 
bedeller gerçekte olan ocak başı satış tutarlarını yükseltmiştir. 

2004 yılında 5177 sayılı Kanun’da yeni maden gruplandırılma-
sının öngörülmesi68 sonucunda, devlet haklarının da bu yeni 
gruplara göre değişen oranlarda istenmesi öngörülmüştür. Di-
ğer yandan uygulamayla ruhsat sahiplerinden makul, mümkün 
olduğunca maden çeşitleri arasında eşit devlet hakkı alınması 
hedeflenmişti. Bunu sağlayabilmek için, “maden ocak başı satış 
tutarının ocaktan üretilen tüvenan cevherin satış bedeli olması” 
ya da “ocak maliyetinin %30 fazlası alınarak ocak başı satış tuta-
rının belirlenmesi” öngörülmüştür. Ancak, ruhsat sahibinin beya-

nının göz ardı edilerek “emsal bedel” tespitinde idarenin rolü her 
maden kanunu değişikliği döneminde giderek arttırılmıştır. Böy-
lece “emsal bedeller”de zaman zaman ciddi artışlar ortaya çıkmış-
tır1,2,18,22,47,64,66,67. Bu artış yanı sıra mevcut devlet hakkı oranlarında 
artışın da etkisiyle maden yatırımcılarından toplanan yıllık top-
lam devlet hakkı miktarlarında özellikle 2004-2011 yılları arasında 
ABD USD bazında yüksek artışlar göze çarpmaktadır. 2019 yılında 
tüm maden işletmelerine tahakkuk eden devlet hakkı toplamın-
da ise 2004 yılına kıyasla USD bazında ~8 kat artış olmuştur75,76. 

Devlet Hakkı Ocak Başı Satış Tutarı Üzerinden mi 
İşletme Kârı Üzerinden mi Belirlenmeli?
Her şirketin en önemli amacı azami kâr elde etmektir46,58,79. Bir 
maden işletmesinin yıllık kazancı, 1 ton cevher değerinin yıllık 
üretim miktarıyla çarpılması sonucu bulunur44. Bu kazanç üzerin-
den devlet hakkı hesaplanır. Çizelge 1’de maden gruplarına göre 
maden satış tutarları ve maliyetleri verilmiştir. Bu verilere göre 
“Bir ton madenden elde edilen kâr (USD/ton)“ (G) ve “Ödenen 
devlet haklarının yıllık maden işletme kârlarına oranları” (N) he-
saplanmıştır. 2004 yılından bu yana uygulanmaya devam eden, 
ocak başı satış tutarı üzerinden devlet hakkı hesaplama yöntemi-
ne göre “Yıllık ödenen devlet hakkının yıllık işletme kârına oranı 
(%)” (N) ve günümüzde işletmelerin ödediği devlet haklarının 
oranları görülmektedir (I1). Bu veriler, 2004 yılı öncesindeki işlet-
me kârı üzerinden alınan devlet hakkı oranlarının günümüzde 
işletmelerin verdiği oranlarla bir kıyaslamasına yardımcı olabilir. 
Bu rakamlar aynı zamanda devlet hakkı nedeniyle işletmelerin 
kârlarında bir eksilmeyi de ifade etmektedir. Günümüzde ocak 
başı satış tutarı üzerinden belirlenen “devlet hakkı oranları” an-
kete cevap veren tüm maden grupları için ortalama %3,48’dir (I2). 
Buna karşın aynı devlet haklarının yıllık işletme kârlarına oranları 
tüm maden grupları için ortalama %5,78’dir (N). 2004 yılında yeni 
maden gruplaması yapıldığını göz önüne alarak satış tutarı üze-
rinden belirlenen mevcut devlet hakkı oranlarının kâr üzerinden 
alındığını varsayalım. Bu durumda maden işletmeleri kârlarının 
yalnızca ortalama %3,48’ini (I2), yani, 2019 yılında ortalama öde-
miş oldukları “yıllık ödenen devlet hakkının yıllık kâra oranı” (N) 
olan %5,78’in ~%60’ını ödemiş olacaklardı. Çıkan sonuçlar, ocak 
başı satış tutarı üzerinden belirlenen devlet hakkı oranlarının 
işletme kârı üzerinden belirlenmesi durumunda -ocak başı sa-
tış tutarlarında emsal bedel artışları da dikkate alınırsa- maden 
işletmelerinin ödedikleri devlet hakkı miktarlarında yaklaşık yarı 
yarıya bir düşüş oluşabileceğini göstermektedir. 

Bu değerlendirme maden grupları arasında da yapılabilir. Çizelge 
1’deki 1 ton maden başına işletme kârı (USD/ton) en yüksek olan 
4(c) grubudur. 4(c) yer altı işletmelerinin ocak başı satış fiyatı gibi 
ocak başı maliyetinin de tüm gruplar içerisinde en yüksek olduğu 
dikkat çekmektedir. Ancak “yıllık ödenen devlet hakkının yıllık kâra 
oranı (%)” (%N) 4(c) grubunda en düşüktür. Aynı kategoride bu 
oranın özellikle 1. ve 2. Grup madenlerde oldukça yüksek olduğu 
söylenebilir. Bu durum devlet hakkı ödemelerinin söz konusu ma-
den gruplarının kârlarında daha fazla eksilme meydana getirdiğini 
göstermektedir. Ancak, 2022 yılında devlet haklarının 4 (c) grubu 
dışındaki diğer grup madenlerden de %25 artırımlı alınması- 
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na karar verilmesi, söz konusu maden gruplarındaki kâr oranlarını 
daha da düşürecek ve Çizelge 1’de “N” oranlarını daha da artıracak-
tır. MAPEG’den 2004 yılı öncesi verileri temin edilemese de, çıkan 
ortalama sonuç 2004 yılı öncesine göre her bir işletmenin ortalama 
olarak kısmen de olsa daha fazla devlet hakkı ödemiş olabileceğine 
işaret etmektedirb. Ayrıca, ocak başı satış tutarlarında emsal bedel 
uygulamasının, tahakkuk eden devlet hakkının hesaplamasında 
Çizelge 1’deki “F” verilerini daha da artırabileceği dikkatlerden 
kaçmamalıdır. 2004 yılından günümüze değin işletme izni başına 
ve tüm işletmeler için tahakkuk eden devlet hakkının USD bazın-
da yükselmiş olması da bunu doğrulamaktadır76. Ayrıca Türkiye’de 
2004 yılı öncesinde devlet hakkı dışında maden işletmelerinin öde-
diği işletme ruhsat bedelinin ve diğer arazi kullanım bedellerinin 
çok daha düşük olduğuc, dolayısıyla günümüzde işletmelerin mali 
yükünün çok daha fazla artmış olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. 

1982 Türk Anayasası’nın 73. maddesine göre, “herkes, kamu gider-
lerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yüküm-
lüdür.”. Bu hükmün varlığında ocak başı satış tutarları üzerinden 
hesaplanan devlet haklarının madencilik sektöründen yüksek 
oranlarda istenmesi politika yapıcılar tarafından tekrar değerlen-
dirilmelidir. Türkiye’de devlet haklarının ocak başı satış tutarı üze-
rinden belirlenmesi devletin tahsil ettiği devlet hakkı miktarların-
da artış sağlarken76, maden yatırımcılarının ortalamada daha fazla 
miktarda devlet hakkı ödemesine sebep olmaktadır (Çizelge 1). 
Buna bir de ocak başı satış tutarı belirlenmesi konusundaki mev-
zuat değişiklikleri ve idarenin uygulamaları eklendiğinde yatırım-
cıların ödeyeceği devlet hakkı miktarları daha da artmaktadır. 

Madenciliğe yatırılan sermayenin geri dönüşünün sağlanabil-
mesi için ödenecek devlet hakkının madencilik faaliyeti sonrası 
elde edilen kâr ile orantılı olması gerektiği birçok yazar ve sektör 

A B C D E F G H I1 I2 J K L M N

1(a) Açık ocak 11 194.773 1,3 1,7 0,4 73.842 4,00 4,00 0,07 13.168 402.812 3,27 17,83

1(b) Açık ocak 3 416.667 1,2 1,9 0,6 265.470 4,00 4,00 0,07 30.891 752.968 4,10 11,64

2(a) Açık ocak 67 1.084.515 1,8 3,6 1,8 1.960.416 4,00 4,00 0,15 157.283 1.161.223 13,54 8,02

2(b) Açık ocak 38 59.145 35,6 70,0 34,5 2.038.383 4,50 4,50 3,15 186.357 864.237 21,56 9,14

4(a)
Açık ocak 12 209.792 6,5 12,7 6,2 1.297.148 3,00 3,00 0,38 79.743 2.027.223 3,93 6,15

Yeraltı 2 31.250 23,9 43,4 19,5 610.882 1,50 1,50 0,65 20.363 1.368.375 1,49 3,33

4(b)
Açık ocak 6 3.120.833 11,1 22,2 11,0 34.344.531 3,00 3,00 0,66 2.074.229 8.072.690 25,69 6,04

Yeraltı 9 135.000 30,4 50,7 20,3 2.736.751 1,50 1,50 0,76 102.628 1.911.381 5,37 3,75

4(c)
Açık ocak 3 45.000 31,9 66,6 34,8 1.563.858 1-18,75 1,67 1,11 49.957 2.114.104 2,36 3,19

Yeraltı 17 94.559 54,7 134,2 79,5 7.514.640 0,5-15 0,82 1,10 104.469 2.256.350 4,63 1,39

Tüm 
maden 
grupları 

için 

Açık ocak 140 712.000 12,4 24,4 12,0 3.119.569 - 3,96 0,96 224.352 1.403.128 14,17 7,19

Yeraltı 28 103.036 44,7 100,8 56,2 5.485.765 - 1,09 1,10 97.870 2.082.040 4,64 1,78

(Tümünün 
ortalaması) 168 610.506 17,8 37,1 19,4 3.513.935 - 3,48 1,29 203.271 1.516.280 12,58 5,78

A: Maden grubu, B: Maden işletme yöntemi, C: Maden işletme sayısı, D: Maden işletme üretim miktarı (ton/yıl), E: Ocak başı maden üretim maliyeti (USD/ton), F: Ocak başı 
satış fiyatı (USD/ton), G: Üretilen 1 ton maden başına kâr (USD/ton), (G = F – E), H: Yıllık işletme kârı (USD/yıl)), (H = G x D), I1: Maden gruplarına göre belirlenen devlet 
hakkı oranları (%), I2: Ankete cevap veren maden işletmeleri için devlet hakkı oranları ortalaması (%), J: 1 ton maden üretimi için devlet hakkı (USD/ton), (J = F x %I2), K: 
Yıllık ödenen devlet hakkı (USD/yıl), (K = D x J), L: Ortalama yıllık işletme gideri (USD/yıl), M: Yıllık ödenen devlet hakkının yıllık işletme giderine oranı, (%M  = (K/L) x 
100), N: Yıllık ödenen devlet hakkının yıllık işletme kârına oranı, (%N = (K/H) x 100). Çizelge 1. Farklı maden gruplarına göre ödenen devlet hakları ve işletme giderine oranları.

temsilcisid tarafından önerilmektedir. Hatta, devlet hakkı yanı sıra 
diğer vergiler ve kamusal yükümlülüklerin de işletme kârı üzerin-
den alınması gerektiği belirtilmektedir10,50,67. Ancak bu konuda bazı 
çekinceler bulunmaktadır. Kârdan devlet hakkı hesaplamasında 
ruhsat sahibi sadece kâr ettiği takdirde devlet hakkı ödemektedir. 
Yani ruhsat sahibi zarar etmişse devlet hakkı ödememektedir. Bu 
sistem, madencilik şirketinin kendi hatası ile neden olduğu zarar-
larda, maden üretildiği halde devlet hakkının tahsil edilememesine 
neden olmaktadır. Devlet hakkının az ödenmesine yönelik olarak 
kârın düşük gösterilmesi sonucu devlet hakkının düşük tahakkuk 
ettirilmesi örneklerine de sıkça rastlanmıştır. Cirodan tahsil edilen 
devlet hakkı sisteminde ise ruhsat sahibi kâr etmese dahi devlet 
hakkı ödemektedir. Her iki yöntemin uygulanmasında madencilik 
şirketinin iyi yönetilememesi veya hukuka uygun olmayan davra-
nışları sonucunda ciro veya kâr düşük gösterilebilmektedir. Bunun 
önüne geçecek tedbirler alınarak uygulama gerçekleştirilebilir16.

Uygulamada bazı maden işletmelerinin bilanço manipülasyonları 
ile kârlarını düşük göstererek ödemeleri gerekenden daha az devlet 
hakkı hesaplamak suretiyle devleti zarara uğratmasına50 karşın, dev-
let hakkının hesaplanması usûlünde tekrar, 1954-1985 Kanun döne-
mindeki, yani ocak başı satış tutarı üzerinden devlet hakkı alınması 
uygulamasına dönülmesi sektör tarafından eleştirilmektedir49. Şüp-
hesiz, işletmelerin hileli usûllerle devleti zarara uğratmalarına izin ve-
rilmemelidir. Ancak bunun çözüm yollarından biri vazgeçilen bir sis-
teme geri dönmek değil, yeterli düzeyde denetim yapmak59 olabilir. 
Satış tutarları üzerinden alınan devlet hakları, işletme kârları üzerin-
den alınabilir. Bir başka uygun çözüm ise devlet haklarından alınacak 
bedellerin daha düşük oranlardan hesaplanması37 veya devlet hakkı 
dışındaki diğer bedellerde indirime gidilmesidir69,70,71,72,77. Maden Ka-
nunu değişiklik tasarısında, devlet hakkının ciro üzerinden alınması 
gündeme gelmiştir. Satışta her grup maden için farklı bir yüzde alın-
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ması düşünülmektedir. Bazı maden yatırımcılarının yaptıkları üretim-
leri faturalandırmadan kendi tesis ya da fabrikalarında hammadde 
olarak kullandıkları dikkate alınarak, bunlardan ise maliyet üzerinden 
devlet hakkı alınması düşünülmektedir. MAPEG ve ETKB’de henüz 
netleşmeyen kanun tasarısı çalışmaları devam etmektedir82.

Maden İşletmeleri Üzerindeki Genel Vergi 
Yükü de Dikkate Alınarak Devlet Ne Yapabilir?
2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını sonrasında dünya genelin-
de olduğu gibi Türkiye’de de maden işletmeleri çoğunluğu itibariyle 
olumsuz etkilenmiştir. İşletmeler devlet hakkı ödemelerinin ertelen-
mesi talebini 2020 yılında ETKB’ye iletmişlerdir. Bakanlık bu talebi dik-
kate alarak, nisan ayında ödenmesi gereken devlet hakkı ödemelerini 
2020 yılı aralık ayı sonuna kadar ertelemiştir. Ancak bu erteleme de 
maden işletmeleri için yeterli olamamıştır74. Yalnız devlet hakkı değil, 
maden işletme faaliyetleri için alınan tüm arazi kullanım bedelleri ve 
diğer bedeller/vergilerle birlikte düşünüldüğünde, işletmeler mev-
cut maden yatırımlarının işletilebilirliğini, ödedikleri bu bedellerin 
varlığında ekonomik olarak sürdürmekte zorlanmaktadır. İşletmeler, 
devlet hakkı oranlarında indirim yapılması doğrultusunda hesaplama 
yöntemlerinde değişikliğe gidilmesini beklemektedir. 

Bazı ülkeler, yaptıkları özel sözleşmeler ile madencilik şirketlerine 
üretim süresince vergi sabitlemesi hakkı tanımaktadıre. Böylece, fi-
zibilitenin yapıldığı yılda geçerli olan vergiler ve indirimler doğrul-
tusunda alınan yatırım kararından sonra vergi mevzuatında yapılan 
değişiklikler madencilik faaliyetini etkilememektedir35,38. Dünyada-
ki bu örneklere karşın Türkiye’de ise vergi sabitleme uygulamaları 
bulunmamasının yanı sıra, vergi rejiminde sık yapılan değişiklikler 
sonucunda madencilik yatırımcıları sıklıkla zarar edebilmektedir35. 
Türkiye’de devlet hakkı konusunda getirilen yeni mali yükümlülük-
ler nedeniyle maden yatırımcılarının sorunları eskiden olduğundan 
daha da fazla büyüyerek devam etmektedir67. Türkiye’de sadece 
devlet hazinesine değil, madenciliğin yapıldığı bölge halkına da do-
laylı olarak pay ayrıldığı dikkate alınarak işletmelerin kapanmasına 
neden olmayan, daha fazla maden yatırımının işletmeye geçmesini 
sağlayan bir maden politikasına ihtiyaç vardır73. Bu doğrultuda ma-
dencilik sektörüne özendirici kapsamda teşvikler verilmesi4 ve bu 
sektörden alınan vergilerin makul oranlarda istenmesi gerekmekte-
dir72. Türkiye’de diğer ülkelerin aksine, madencilik, sanayi sektörün-
den en az %20-30 civarında (devlet hakkı, ruhsat bedeli, rehabilitas-
yon bedelleri/çevre uyum bedeli, belediye vergisi/payı, buluculuk 
hakkı, gibi) daha fazla vergilendirilmektedir. Madencilik sektörün-
den elde edilen devlet gelirinin artırılması için sektörden alınan 
devlet hakkının ve vergilerin artırılması yerine, yatırımı ve üretimi 
artıracak, istihdamı artıracak düzenlemelerin yapılması sektörün 
beklentilerinden biridir. Madencilik sektörünün olumsuz etkilenme-
mesi için bu tür vergilerin çoğunda 10 yıl vergi muafiyeti tanınma-
sı, rezerv tüketim payı uygulaması getirilmesi ve arazi bedellerinin 
-özellikle de orman bedelerinin- ucuzlatılması5,36 önerilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler
1985-2004 yılları arasında uygulanan “maden işletme brüt kârları 
üzerinden alınan devlet hakkı” yöntemi yerine 2004 yılından itibaren 
maden işletme satış tutarı üzerinden alınan devlet hakkı” yöntemi-

ne geçilmesi Türkiye’deki her maden işletmesinin USD bazında 2019 
yılında 2004 yılına kıyasla ortalama ~4 kat daha fazla devlet hakkı 
ödemesine sebep olmuştur. Bu çalışmada, sadece işletmelerin kendi 
ocak başı satış fiyatları hesaplamalara dahil edilmiştir. Yani idarenin 
emsal ocak başı satış fiyatı belirlemesi hesaplamalara dahil edilme-
miştirf. Emsal fiyat belirlemeleri nedeniyle devlet hakkı oranlarında 
mevzuatta görünmeyen gizli bir artış da ortaya çıkmaktadır. Bu du-
rumu dikkate alırsak, gerçekte hesaplamalarda kullanılan fiyatların 
daha da yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yani işletmeler ortalamada 
büyük olasılıkla daha yüksek devlet hakkı ödemişlerdir. Bu halde 
Çizelge 1’deki %M ve %N oranları hesaplanandan bir miktar daha 
fazladır. Devlet hakkının maden işletme kârı üzerinden hesaplandığı 
1985-2004 döneminde sadece, “ödenen devlet haklarının birtakım 
bilanço manipülasyonları sonucunda ödenmesi gerekenden daha 
az miktarda olduğu” sonucunu dikkate alarak mevcut sistem günü-
müzde aynı şekilde devam etmelidir, demek doğru olmayabilir. 

Maden işletmelerinin ödedikleri devlet hakları işletme maliyetleri 
içerisinde bir ölçüde tolere edilebilir. Ancak, maden işletmeleri dev-
let hakkı dışında son yıllarda yüksek artış seyrine giren diğer bedeller 
de ödemektedir. Devletin optimum bir devlet hakkı belirlemesinde 
daha makul devlet hakkı oranları ve hesaplama yöntemleri uygula-
masına ihtiyaç vardır. Diğer dünya ülkelerinin devlet hakkı oranları 
ve hesaplama yöntemleri/uygulamaları Türkiye’de de uygulanabilir. 
Bazı maden gruplarının daha da olumsuz etkilendiği dikkate alına-
rak, devlet hakkı oranlarında ve hesaplama yöntemlerinde maden 
gruplarına göre farklılaştırmalar daha da arttırılabilir. Devlet hakkı 
oranlarında indirime gidilebilir. Emsal maden ocak başı satış fiyatla-
rının tespiti, maden yatırımcılarının içinde bulunduğu koşullar gözö-
nünde bulundurularak sadece idare tarafından değil maden sektörü 
temsilcileri ile beraber alınan kararlarla belirlenebilir. Yeni maden 
işletmelerinin açılmasını sağlayacak doğrultuda devletin bir maden-
cilik vergi/bedel politikası uygulamasına ihtiyaç vardır. Bu sayede 
devletin topladığı devlet haklarında artışlar oluşabilecektir. 

Maden yatırımcısı yatırımına başladığı ilk mevzuat şartlarına 
göre başka bir faaliyet değil de madencilik faaliyetine yatırım 
yapmayı seçmiştir. O halde maden yatırımcısı işletme ruhsatını 
aldığı tarihte geçerli olan devlet hakkı oranları ve koşullarından 
sorumlu olmalı ve bu oranlara göre her yıl devlet hakkı paylarını 
ödemelidirg. Bu kapsamda maden işletmeleri için vergi sabitle-
mesi uygulaması getirilebilir. 
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Yer altındaki doğal kaynakları gün yüzü-
ne çıkarıp kritik endüstrilere hammadde 
sağlamak geçmişte olduğu gibi gele-
cekte de madencilik sektörünün temel 

görevlerinden birisi olmaya devam edecektir. Bunun yanında za-
man içerisinde değişim gösteren sosyal, teknolojik ve jeopolitik un-
surlar madencilik faaliyetlerinin tabii olduğu şartların değişmesine 
ve dolayısı ile görev tanımının genişlemesine neden olmaktadır. Bu 
kapsamda madencilik sektörü için önemli dönüm noktalarından bi-
risi tecrübe etmekte olduğumuz enerji dönüşümü süreci olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu dönüşüm madenciliğin içerisinde bulunduğu 
koşulları önemli ölçüde değiştirerek küresel madencilik endüstrisin-
deki tüm paydaşlara önemli bir sorumluluk yüklemekte, ayrıca tüm 
paydaşlara şekillenmekte olan yeni düzen içerisindeki rollerini net-
leştirme ve bu süreçte katma değer yaratma imkânı sunmaktadır.

Sektör paydaşlarının bir kısmı bu süreci önceden tahlil ederek ken-
di rızaları ile organizasyonlarını ve operasyonlarını değişen şartlara 
adapte ederken, bir diğer kısım ise son yıllarda hayatımıza giren 
Covid-19 pandemisi ve iş hayatı üzerindeki etkileri, dijitalleşmeye 
yönelik hızlanarak artan eğilim, Çevresel, Sürdürülebilirlik ve Yö-
netimsel (ESG) prensiplerin kurum kültürüne entegre edilmesine 
yönelik ihtiyaçlar öncülünde hızla değişim gösteren piyasa ve 
çalışma koşullarına adapte olmaya yönelik ihtiyaçlar ile bu adap-
tasyona mecbur kaldı. Tüm bu unsular arasından en çok ön plana 
çıkan unsur ise karbon salınımını azaltma çalışmaları kapsamında 
üst başlık olarak hayatımıza giren enerji dönüşümü kavramı oldu. 
Bu kavram kapsamında madenciliğin üstlendiği kritik rol ise 2021 
de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda 
tüm dünyanın ilgisine sunuldu. Konferansta hedeflenen gelecek 
için kritik öneme sahip olan metal ve minerallerin tedarik edilme-
sinde madenciliğin ayrılmaz rolü bir kez daha ön plana çıkarıldı. 

Madenciliğin süreç için öneminin tüm sektörler tarafından be-
nimsenmeye başlandığı bu günlerde madencilik endüstrisinde 
hizmet gösteren paydaşlar ise önemli bir dönüm noktasında 
bulunuyor. Bu sürece sadece hammadde tedariği sağlamakla 
kalmayan madencilik endüstrisi, bununla kalmayıp sürecin ge-
rekliliklerine uygun olarak hareket etmesi de sürecin devamlı-
lığı açısından büyük önem taşıyor. Bunun yanında madencilik 
endüstrisindeki paydaşların yaşanan bu değişim karşısında 
aldıkları konum ve gösterdikleri uyum, sürdürülebilirliklerini 
belirleyecek ve önümüzdeki yılda rekabet imkanlarını olumlu 
veya olumsuz yönde etkileyecektir.

Hızla yaşanan değişim ve beraberinde gelen katı kurallar bü-
tünü günümüz itibari ile göz korkutucu olarak değerlendirilse 
de geleceğin şartlarına uygun organizasyonlar yaratmak için 
yeni iş modelleri benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi 

Madencilik Türkiye Dergisi
eray@mayeb.com.tr

Enerji Dönüşümü Madenciliği 
Yeniden Tanımlıyor

Bu kapsamda sermaye tahsisi, esnek çalışma uygulamaları ve 
veriye dayalı teknolojiler aracılığıyla geleneksel madencilik 
uygulamalarının geliştirilmesi, şirketlerin sadece varlıklarını 
sürdürmelerine değil aynı zamanda değişen koşullardan fayda 
sağlamalarını ve arkalarında olumlu bir sosyal etki bırakmaları-
nı sağlayacaktır. Süregelen bu değişimler ışığında önümüzdeki 
yıllarda, madencilik endüstrisinin tarihindeki en heyecan verici 
dönüşümlerden birini yaşayabileceği tahmin edilmektedir. 

Sürecin gerekliliklerine uygun şekilde çalışmalarını sürdüren 
madencilik endüstrisi de bu konuda üzerine düşeni yapmak için 
çalışmalarını sürdürdüğü görülmektedir. Hedeflerin paylaşıldığı, 
atılan somut adımların tanıtıldığı bu dönemde sektör paydaşları-
nın belirlediği öncelikler ve bu doğrultuda kaynaklarını ne şekil-
de kullanacakları, sektörün ve paydaşlarının geleceği için büyük 
önem taşıyacaktır. Bu noktada şirketlerin sermaye tahsisleri ön 
plana çıkmaktadır. Dikkatlerin iklim değişikliği üzerine yoğun-
laştığı günümüzde kalıcı bir çözüm için geniş kapsamlı düşü-
nülmesi ve sermaye tahsis kararlarının ESG prensiplere uygun 
taahhütleri desteklemesi sağlanmalıdır. Genel olarak bakıldığın-
da sağlam stratejik temellere dayanan, değer yaratma odaklı ve 
sürdürülebilir bir işletme, girişim ve proje portföyü oluşturmak, 
gelecekteki belirsizlikler karşısında riski en aza indirecek ve şir-
ketlerin uzun dönemde toplam değerini artıracaktır.

Odak noktası, şirket özelinden tedarik zincirine çıkarıldığında 
ise amaç birliği yapan şirketlerin güçlerini birleştirerek değer 
ortaya koymasının önemi daha görünür hale gelecektir. Ma-
dencilik şirketleri için yeni mücadeleler tanımlayan ve yeni 
fırsatlar sunan enerji dönüşümü, madencilik endüstrisindeki 
değer zincirini yeniden şekillendirmektedir. Bu kapsamda zor-
lukların aşılması ve fırsatların değerlendirilmesi için değer zin-
ciri genelinde yeni ittifaklar oluşması, faaliyet alanı değişimi ve 
ana faaliyet alanlarına ek olarak daha döngüsel iş modelleri be-
nimseyen şirketler ortaya çıkması oldukça muhtemel olacaktır. 

Değişen şartlar karşısında operasyonel olarak adapte olma zorun-
luluğu görülmektedir. Bunun yanında pandeminin başlangıcın-
dan itibaren küresel ekonomideki olağan dışı gelişmeler, dikkat 
edilmesi gereken diğer unsurlardan biridir. 2021 yılında salgının-
da etkisi ile emtia fiyatları son dönemdeki en yüksek değerlerine 
ulaşmış, bu gelişme birçok uzman tarafından tarih boyunca bir-
kaç kez tecrübe edilmiş “super-cycle” emaresi olarak değerlen-
dirilmişti. Emtia fiyatları yükselirken, birçok ülke gerek COVID-19 
sırasında kaybedilen geliri telafi etmek gerekse arz güvenliğini 
sağlamak için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Ülkelerin kay-
nak milliyetçiliği şeklinde yorumlanan hammadde arzı güvenliği 
politikaları kapsamında birçok farklı uygulama hayata geçti. Alışı-
lan düzenin değişeceğine dair sinyaller veren bu uygulamalar,  
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şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesi için vergi ödemekten fazlası-
nı yapabileceklerini, ESG çalışmaları da dahil olmak üzere değer 
yaratabileceklerini hem hükümetlere hem de yerel topluluklara 
ispatlamak zorunda olduklarını gösterdi.

Hem hükümet hem de yerel toplulukların hassasiyetle yaklaştı-
ğı ESG prensipleri günümüzde ön plana çıkan unsurlardan bir 
diğeridir. Enerji dönüşümü sürecinin devamlılığı açısından bü-
yük önem taşıyan ESG prensiplerinin sadece dönemin şartlarını 
yerine getirmek için kullanılan bir yaklaşım olmaktan öteye ge-
çerek, şirketlerin kurumsal kimliklerine nüfuz etmesi verilen mü-
cadelenin popüler bir yaklaşımdan öteye giderek geleceğimizi 
güvence altına alan bir yaklaşım haline gelmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. Buna paralel olarak, madencilik şirketlerinin 
ESG ile ilgili fırsatlara, zorluklara ve risklere uyum sağlamak için 
sadece şeklen değil işlevsel olarak da köklü bir değişim geçirme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketler, hedeflerine ulaşmak için 
gerçekleştirdikleri değişimi muhataplarına en doğru, hızlı bir şe-
kilde aktarabilmek için değişen koşullara uygun işletim modelleri 
oluşturmalıdır. Ayrıca bu iletişim modelleri şeffaf ve entegre yapı-
ya sahip olmalı, hesap verebilirliği ve iş birliğini desteklemelidir.

Küresel hedefleri, ülke ve şirket bazındaki politikalar gibi unsurlar, 
kavramsal olarak sürecin önemini ortaya koysa da madencilik faali-
yetlerinin gerçekleştirildiği bölgelerdeki yerel topluluklar ve bu faa-
liyetlerin hayata geçirilmesini mümkün kılan personeller bu sürecin 
baş rolleridir. İnsan kaynakları açısından bakıldığında yaşanan tüm 
bu değişim hali hazırda zorlu koşulları nedeni ile insan kaynakları 
açısından uzun süredir kısıtlı şartlarda faaliyet gösteren madencilik 
sektörünü daha da sıkıntıya soktuğu görülmektedir. Özellikle pan-
demi süreci, bu sorunu daha da dikkat çekici hale getirdi. Madencilik 
şirketleri giderek daha rekabetçi hale gelen bu işgücü piyasasında 
sorun yaşamak istemiyorsa hem kendilerini hem de madencilik 
endüstrisini geliştirmek adına güncel ve potansiyel çalışanların ön-
celiklerini anlamalı ve bu öncelikleri karşılayabilecek, çekici bir sek-
tör ve işveren olarak yapılanmaları gerekmektedir. Sosyal bir amaç 
belirlenmesi, iş tanımının yeniden tanımlanması ve kapsayıcı bir iş 
kültürü oluşturulması adına atılacak adımlar, madencilere insan kay-
nakları konusunda stratejik ve sürdürülebilir bir avantaj sunacaktır.

Beşerî unsurların diğer ayağı ise yerel topluluklardır. Madencilik 
endüstrisinde son yıllarda birçok değişim yaşanmasına rağmen 
her zaman önemini koruyacak konuların başında yerel toplu-
luklar ve sosyal lisans kavramları gelmektedir. Küresel örnekler 
yerel toplulukların, genellikle sektör paydaşları ile ortak bir he-
def belirlemeye ve yeni iletişim kanalları kurmaya istekli oldu-
ğunu göstermektedir. Karbon salınımını azaltma, doğal kaynak 
yönetimi, insan kaynaklarını güvence altına alma gibi konuların 
tümü, bir bütünün parçaları olan madencilik şirketleri ve yerel 
toplulukların daha iyi ilişki kurmasına ve sorumluluklarını yeri-
ne getirmesine yardımcı olabilecek potansiyel alt kümeler ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Kamu iradesine aykırı şekilde faaliyet 
gösteremeyeninin bilincinde olan madencilik şirketleri, proje-
lerini hayata geçirme evresinde planlarını yerel topluluklara ak-
tararak ortak hedef ve öncelikler belirlemek zorundadır. 

Yenilik ihtiyacı madencilikte uzun zamandır ön plandaki bir 
eğilim olsa da son zamanlarda teknoloji öncülüğünde yaşa-
nan değişim, şirketleri kendilerini güncellemeye itmektedir. 
Teknolojik gelişmelerin benimsenmesinin son dönemde hız 
kazanmasının özündeki unsurlar ise COVID-19 pandemisi ile 
bir anda hayatımıza giren uzaktan çalışma uygulamaları, kar-
bon salınımını azalmak için yeni yollar bulma ihtiyacı ve yük-
sek seyreden emtia fiyatlarının sunduğu hareket alanı olarak 
gösterilmektedir. Madencilik şirketlerinin istikrara odaklanarak 
geleneksel yaklaşımlara saplanmamaları, güncel değişiklikleri 
değerlendirmeleri, benimsemeleri ve bunlardan yararlanmala-
rı için süreçleri yeniden yapılandırmaları gerekmektedir.

Madencilik şirketlerinin faaliyetlerini yeniden yapılandırmasın-
da ise dijitalleşme karşımıza çıkmaktadır. Dikkatlerin ESG önlem-
lerine yoğunlaştığı bu dönemde, şirketler sadece operasyonel 
açıdan değil aynı zamanda sosyal ve düzenleyici açılardan da 
zorluklarla karşılaşmaktadır. Dijitalleşmenin sağladığı avantaj-
ları farklı seviyelerdeki çalışanların karar verme süreçlerini güç-
lendirebilmekte, ayrıca belirsiz ve karmaşık senaryoları çözüme 
kavuşturmakta avantaj sunabilmektedir. Madencilik ve metal 
şirketleri, etkili entegre karar alma sürecini yönetebilmek için 
dijital dönüşümü daha iyi kullanması gerekmektedir.

Madencilik faaliyetlerinin dijitalleşmesi, sunduğu birçok avan-
tajın yanında dikkat edilmesi gereken noktaları da beraberin-
de getirmektedir. Dijitalleşme öncesinde maden şirketlerinin 
siber güvenliği, geleneksel olarak maden sahalarında değil, 
finans veya insan kaynaklarına ait verilerin korunması işlevle-
rine odaklanmıştır. Bununla birlikte, nesnelerin interneti kav-
ramının yaygınlaşması ve daha fazla cihazın birbirine bağ-
lanmasıyla, siber güvenlik konusunda operasyonel teknoloji, 
endüstriyel kontrol sistemleri ve sensörler gibi kaynaklardan 
toplanan verilerin güvenliği dikkat çekmeye başlamıştır. Bir-
çok madencilik şirketi dijital dönüşümün başında olduğundan, 
operasyonların gelecekte sorun yaşamaması için şimdiden za-
man ayırılması, konunun hassasiyetle incelenmesi ve gerekli 
yatırımlarla sorun oluşmadan önlenmesi gerekmektedir.  

Bunun yanında karbon salınımını azaltma hassasiyetinin teme-
linde yatan iklim değişikliğinin getirebileceği sorunların önünün 
alınması da büyük önem taşımaktadır. Madencilik şirketlerinin, 
değişen iklim şartları karşısında hem fiziksel hem de dijital varlıkla-
rını güvence altına alması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrulta 
bazı şirketler Birleşmiş Milletlerin iklim modellerini ve dijital risk 
yönetim araçlarını kullanmaya başladığı bilinmektedir. Günümüz-
de yaşanabilecek iklimsel sorunlar büyük ölçüde coğrafi konum 
ile alakalı olmakla beraber kısıtlı sayıda işletmeyi etkilemektedir. 
Ancak zaman içerisinde etkilenen işletme sayısı artacaktır. Anlık 
veya uzun vadeli olarak sınıflandırılabilecek iklimsel sorunların 
direk işletme üzerinde veya dolaylı yoldan arz zinciri üzerinde ya-
ratabileceği olumsuz etkilerden kaçınmak adına şirketlerin ve tüm 
sektör paydaşlarının olası senaryoları gözden geçirerek riskleri 
analiz etmesi ve bu senaryolar karşısında kendilerini koruyabile-
cekleri eylem planlarını şimdiden hazırlamaları gerekmektedir.

106





www.madencilikturk iye.com
1 Haziran 2022

Skandiyum 
Skandiyum, 1879 yılında İsveçli bilim 
adamı Lars Fredrik Nilson tarafından 
keşfedildi. Nilson, İskandinavya’dan ge-
len öksenit ve gadolinit minerallerinde 

spektral analiz yöntemi ile skandiyumu tespit etti.

Periyodik tablonun mucidi Dimitri Mendeleyev, 1869 yılında 40 
(kalsiyum) ila 48 (titanyum) arasında atom kütleli bir elementin 
varlığını öngördü ve bu elemente bor ile benzer özellikler içer-
diğini tahmin ederek “bor gibi” anlamındaki “ekaboron” adını 
verdi. Nilson, bu elementi sekiz farklı metal içeren 10 kilogram 
öksenit mineralinden ayrıştırmayı başardı ve yüksek saflıkta 2 
gram skandiyum oksit elde etti. Bulduğu elementin mineralle-
rinin bulunduğu İskandinavya’nın Latince anlamı “Scandia” söz-
cüğünden esinlenerek “scandium” adını verdi. Mendeleyev’in 
tahmininden habersiz olarak skandiyumu keşfeden Nilson’un 
bulduğu yeni element daha sonra Mendeleyev’e bildirildi.

Skandiyumun metal formu ilk olarak 1937 yılında elde edildi. 
Metalik skandiyum, ilk olarak potasyum, lityum ve skandiyum 
klorür karışımının elektrolizi yöntemi ile izole edildi. Yüzde 99 
saflıkta metal skandiyum ise ilk olarak 1960 yılında elde edile-
bildi. Az elde edildiği ve kullanım alanı sınırlı olduğu için 1970’li 
yıllara kadar uygulamaları geliştirilemedi. 1971 yılında ilk ola-
rak alüminyum alaşımlarında kullanılmaya başlandı. 1980 ve 
1990’lı yıllarda alanları geliştirilerek savunma uygulamalarında 
kullanılmaya başlandı. İlk stratejik savunma uygulaması gado-
linyum, skandiyum ve galyum granat lazer kristalleridir.

Skandiyum geçiş metallerinin ilkidir. Bazen itriyum ve lantanit-
ler yani nadir toprak elementleri ile birlikte sınıflandırılır. Bu-
nun sebebi, bileşiklerinin özelliklerinin, alüminyum ve itriyum 
metallerinin özelliklerinin arasındaki değerlerde olmasıdır. Pe-
riyodik tabloda kalsiyum ve titanyum arasında yer alır. Metalik 
gri renkte yumuşak bir metaldir.

Skandiyum, havada oksitlendiğinde hafif sarımsı ve pembemsi bir 
dökme meydana gelir. Çoğu seyreltik asitte çözünür. Nitrik asit ve 
hidroflorik asit karışımında yüzeyinde pasif bir tabaka oluşturur ve re-
aksiyona girmez. Havada parlak ve sarı bir alevle tutuşarak skandiyum 
oksit oluşturur. Suyla reaksiyona girer. Bir dizi orgonometalik bileşik 
ve kararlı kompleks bileşikler oluşturabilir. İyonik bileşikleri genellikle 
+3 oksidasyon durumu sergileme eğilimindedir. Tuzları renksizdir. 

Doğada nadir değildir. Yerkabuğunda yüzde 0,0006 oranında 
dağılmış olarak bulunur. En bol bulunan elementler arasında 23. 
sıradadır. Güneşte en bol bulunan 50. elementtir. Skandiyum, 
nadir toprak metalleri minerallerinde ve uranyum bileşiklerin-
de doğal olarak bulunur. En önemli skandiyum kaynağı mine-
raller tortveitit, öksenit ve gadolinit adlı nadir toprak metalleri 
mineralleridir. İskandinavya’da yaygın olarak bulunan tortveitit 
minerali, yaklaşık yüzde 45 oranında skandiyum oksit içerir. Bu-

nunla birlikte dağılmış olarak birçok mineralde eser miktarlarda 
rastlanabilir. 800’den fazla mineralde bulunduğu belirtilmekte-
dir. Okyanus suyu da eser miktar skandiyum içerir. Uranyumun 
öğütülmüş atıklarından yan ürün olarak elde edilebilir.

Skandiyumun uzun vadeli üretimi olmadığı için kullanımı da sınırlı-
dır. Her ne kadar her yıl skandiyum talebi artsa da henüz geniş uy-
gulama alanı yoktur. Refrakter özellikler gösterir. Skandiyumun en 
önemli kullanımı alüminyum gibi metallerin alaşımlarıdır. Alümin-
yum alaşımlarına yüzde 0,5 oranında skandiyum katıldığında alaşımı 
güçlendirmektedir. Zirkonyum ile alaşımı da yakıt pillerinde yüksek 
verimli elektrolit olarak kullanılmaktadır. Bu alandaki kullanımı gide-
rek artmaktadır. Savaş uçaklarının parçalarında kullanılan alaşımlar, 
skandiyum içerir. Hafifliği sebebiyle titanyum alaşımlar daha ucuzdur 
ve daha yaygın kullanılmaktadır. Skandiyum ile alüminyum, magnez-
yum, lityum ve titanyum karışımı alaşım; titanyum kadar dayanıklı ve 
güçlü, alüminyum kadar hafif ve seramik kadar sert bir alaşımdır.

Yüksek renk oluşturma indeksi olan beyaz ışık kaynağı metal ha-
lide lambalarda da yaygın olarak skandiyum kullanılmaya başlan-
mıştır. Skandiyum iyodür, cıva buharlı lambalara çok az miktarda 
eklendiğinde güneş ışığına benzer ışık kaynağı oluşturur. Bu özel-
liğine “suni doğal ışık kaynağı” nitelemesi yapılır. Yüksek yoğun-
luklu stadyum lambaları gibi ışık kaynaklarında kullanılmaktadır. 
Radyoaktif Sc-46 izotopu, petrol rafinerilerinde izleme ajanı ola-
rak kullanılır. Skandiyum oksit, seramik yapımında katalizör göre-
vi görür. Bileşiklerinin organik kimyada kullanımı yaygındır.

Skandiyum, bileşikleri ve alaşımlarının kullanıldığı bazı alan ve ürün-
ler şunlardır; hafif uçak alaşımları, spor malzemeleri, golf ve beyzbol 
sopaları, bisiklet gövdesi ve parçaları, hokey lakros çubukları, revol-
ver tabancalar, dişçilik, metal halide lambaları, deşarj lambaları, to-
hum kimyasalları, alkali piller, koruyucu boyalar, böcek ilaçları, yakıt 
ve egzoz sistemleri, motor parçaları, oltalar, gözlükler…

Seyreltik skandiyum sülfat çözeltisi mısır, bezelye ve buğday gibi 
bitki tohumlarının daha iyi çimlenmesini sağlayan bir bileşiktir.

Deşarj lambalarında yılda 20 kilogram, halide lambalarında yılda 
80 kilogram skandiyum kullanılır. Skandiyumun gram fiyatı 200 
ila 300 dolar arasındadır. Ticari kullanım için pahalı metallerden 
biridir. Dünya üzerinde yılda 10 ton civarında skandiyum oksit 
üretilir. Dünyadaki skandiyum talebi, her yıl bir önceki yıldan 
yüzde 50 oranında daha fazla artmaktadır. En önemli skandi-
yum rezervleri Ukrayna, Norveç, Malezya, ABD, Madagaskar, Çin 
ve Rusya’da bulunur. Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen 
skandiyum miktarı “ticari sır” olarak kabul edilir ve açıklanmaz.

Kaynaklar

1. makaleler.com/skandiyum-nedir

2. pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-scandium.pdf

3. pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-scandium.pdf
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TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Mutluluk Başarının Anahtarıdır
Gamze Usta 

Jeoloji Mühendisi - Veri tabanı ve 
Kaynak Modelleme Yöneticisi 

Çiftay

“Başarı, mutluluğun anahtarı değil-
dir. Mutluluk başarının anahtarıdır. 
Yaptığınız şeyi seviyorsanız, başarılı 
olursunuz.” Albert Schweitzer

Çoğu zaman yaptığımız işlerle kendimizi ne kadar mutlu his-
sediyorsak, başarıya o ölçüde yakın olduğumuz düşüncesini 
göz ardı ediyoruz. Çünkü küçüklüğümüzden beri bize öğreti-
len sürekli bir yarışa, başkalarıyla karşılaştırmaya dayalı başarı 
algısı, bu olguyla ters düşüyor. Öyle ki bu düşünce hayatımızın 
nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir ölçüt olan meslek se-
çimimizi de etkiliyor. Yer bilimleri gibi klasik eğitim sisteminde 
gerçek değeri azımsanmış, coğrafyanın birkaç saatlik bir konu-
su gibi anlatılan bir dal için tercihlerdeki farkındalık bu ölçüde 
düşük oluyor. Yer bilimleri eğitimini gerçekten istekli, bilinçli 
bir şekilde tercih etmiş meslektaşlarıma çok saygı duyuyorum 
fakat üniversite tercihi yaparken maalesef ben o öğrencilerden 
biri değildim. Lisans öğrenimi boyunca sadece kamuda iki yaz 
stajı yapmış bir öğrenci olarak 2010 yılında ODTÜ Jeoloji Mü-
hendisliği’nden mezun olduğumda sektöre dair, ne yapmak 
istediğime dair çok da bir öngörüm yoktu. Ama kariyerimin 
başlangıcındaki en büyük şansım; yaptığım işi sevmemi sağ-
layan, genç mühendislerin mesleki eğitimine önem veren ve 
sahada kadın erkek eşitliğini destekleyen insanlarla mesleğe 
adım atmış olmamdı.  

Her ne kadar umut verici bir başlangıç olsa da kariyerinizin 
bir döneminde sektörün karanlık tarafı ile mutlaka yüzleşiyor-
sunuz. Bir kadın olarak, herhangi bir erkek meslektaşımızda 
merak edilip kafa yorulmayan birçok soru ya da yorumla karşı 
karşıya kalıyoruz; evlilikle, çocuk sahibi olmak ile ilgili. Sahaya 
uygunluğumuz konusunda bazen bizim adınıza karar veri-
lip, bunun dışında bir tercihimiz olduğunda, göstereceğimiz 
çaba ve fedakârlık hep maksimum düzeyde olmak zorunday-
mış gibi bir beklenti oluşabiliyor. Bunlardan yola çıkarak kari-
yerimiz ile ilgili yapılacak planlamalarda, özel hayatımızdaki 
seçimlerimiz, yetkinliğimizin önünde değerlendirilebiliyor. 
Şu an beni destekleyen meslektaşlarımla çalışıyor olsam da 
bir anne olarak, üzülerek söylüyorum ki zamanında bunu bir 
dezavantaj, bir engel olarak gören kişilerle aynı çalışma or-
tamında bulundum. Hatta üniversite eğitimli fakat hala eşi-
ni çalıştırmamakla övünen zihniyetlerle bile karşılaştım. Bu 
tabuyu yıkmak elbette ki her zaman kolay değil. Ve aslında 
bu sadece bizim iş kolumuza özgü bir durum değil. Çalışma 
hayatında bazen kadınların hata yapma lüksü olmuyor, aksi 
takdirde hemen ‘zaten’ ile başlayan cinsiyetçi yargılamalara 
maruz kalabiliyoruz. 

Madencilik sektöründe 8 sene çalıştıktan sonra bir ara verip, 
Avrupa Birliği finansmanlı kadın istihdamını artırmaya yö-
nelik bir sosyal sorumluluk projesinde çalıştığım dönemde, 

Türkiye’deki kayıtlı kadın istihdamın 
AB ülkeleri ile karşılaştırıldığındaki 
oranına ve bu oranının düşük ol-
masının çocuk, yaşlı ve ev bakımı 
yükümlülüğünün kadın üzerinde 
sosyal baskısı ile ilişkisine yönelik 
çalışmalara katılma fırsatı buldum. 
ILO tarafından paylaşılan ‘Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Programı’nda, 
kadınların, Türkiye nüfusunun ne-
redeyse yarısını oluşturduğu (40 
milyon), bununla birlikte Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yayımlanan Temmuz 2019 verileri-
ne göre işgücüne katılım oranı ka-
dınlar için %34,5 iken erkekler için 
%71,8' olduğu; kadınların çoğunun 
işgücü piyasasının dışında kalırken, 
birçok kadın aslında kayıt dışı eko-
nomide çalışmakta olduğu belirtil-
miştir. Eurostat 2018 verilerine göre, 
AB ülkeleri ortalama kadın çalışma 
oranı %67’dir. 2020’de ise kadınlar, 
Avrupa’da bilim ve mühendislikte-
ki toplam istihdamın %41'ini oluş-
turmaktadır. Türkiye’de bu oranın 
ne kadar düşük olacağını tahmin  

Gamze UstaGamze Usta
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etmek zor değil. Bu teknoloji çağında, bilim ve mühendislik 
gibi aslında fiziksel güçten çok akıl ve bilgi yoluyla uygulanan 
alanlarda, meslek seçiminde ve işe alımlarda cinsiyetçi yakla-
şım sergilenmeye devam edilmektedir. Yer bilimleri gibi fizik-
sel gerekliliğin olduğu düşünülen bir alanda ise bu ayrım daha 
sert olmaktadır. Gençlere meslek seçimlerinde; kadın mesleği, 
erkek mesleği diye bir şey olmadığını iyi anlatmak gerekiyor. 
Ayrıca gençlere yer bilimlerinin önemini anlatmak, yer bilim-
leri eğitimini hakkında farkındalık yaratmak önemli bir konu. 
Bu amaçla, ENGIE gibi projelerin uygulamalarını görmek, ge-
lecekte cinsiyetçi yaklaşımı kırmak ve mesleki bilinçliliği artır-
mak açısından gerçekten umut verici.

Yazımın başında paylaştığım söze atıfta bulanarak, başarıyı 
ancak yapmaktan mutlu olduğun işin, bulunmaktan mutlu ol-
duğun ortamın getirdiği inancımı yinelemek isterim. Lisans ve 
yüksek lisans eğitimini tamamladığım, akademik olarak beni 
tatmin eden ve en önemlisi yapmaktan mutlu olduğum mes-
leğime dönüş yapma kararım ile aslında verilen emeğin karşı-
lığının er ya da geç alındığını fark etmiş oldum.  Her ne kadar 
zamanında, yaşanılan olumsuzluklardan kaynaklı emeklerimin 
karşılığını alamama kaygısı beni uzaklaştırmış olsa da… Kişi-
sel rekabetin zaten kaçınılmaz olduğu bu düzende, bir de ka-
dınların üzerine cinsiyetçi baskıları yüklemenin, toplumsal ve 
ekonomik üretkenliği azalmaktan başka bir işe yaramayacağını 
düşünüyorum. Sektör adına;

• Cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzeyde yönetim kademelerin-
de daha çok kadının yer aldığı, 
• Profesyonel hayat ve sosyal statüsünün ayırımını kadının 
kendi planlayabileceği göz ardı edilmeyip evli olmanın ve/
veya ebeveyn olmanın insanın hayatında doğal bir süreç olup, 
kariyeri için bir engel teşkil etmediği ve bu durumdan dolayı 
dezavantajlı olmadığının anlaşıldığı, 
• Kadının korumak adı altında çalışma ortamına, çalışma şek-
line kendisi yerine karar verilmediği, bir kadın mühendisin/je-
oloğun saha ya da ofis koşullarına uygunluğunun inisiyatifinin 
kendinin aldığı, 

Toplum adına, bireylerin cinsiyetlerinden bağımsız sadece in-
san olarak değerlendirildiği, kadınların aile, sosyal ve çalışma 
hayatlarında negatif ya da pozitif hiçbir ayrıma uğramak zo-
runda kalmadığı ve dolaylı olarak kadınların sadece kendilerini 
anlatmak, seslerini duyurmak adına özel günlere, sivil toplum 
kuruluşlarına, kadın kollarına vb. yapılara ihtiyaç duymayacak-
ları insana yakışır, adil, güçlü ve aydınlık bir gelecek temenni 
ediyorum.

Yazımı bitirirken, öncelikle beni destekleyen tüm çalışma ar-
kadaşlarıma, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğine inanan tüm 
meslektaşlarıma ve son olarak, farkındalık oluşturmak adına 
önemli olan bu yazı dizisini yayımlayan Madencilik Türkiye 
dergisine teşekkürlerimi sunuyorum.
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Sektöre Yeni Başlayanlar için 
Tavsiyeler

Maden sektörü, en köklü geçmişi 
olan sektörlerden biri olarak kabul 
görüyor. Geçmişten günümüze en-
düstriyel devrimler de göz önüne 

alındığında insanlığın gelişimi ve maden sektörü arasında 
önemli bir oranda ilişki olduğunu söylemek pek yanlış olmaya-
caktır. Son yirmi yılda küresel maden üretimi yaklaşık %50 ka-
dar artarak, toplam 11 milyar tondan 17 milyar tona ulaşmıştır. 
Buna örnek olarak enerji ve hammadde tüketiminin yoğun ol-
duğu toplumlar dünyanın kalkınmış toplumları iken, nispeten 
az tüketen ülkelerin az gelişmiş ülkeler olduğu bilinen bir ger-
çek. Son dönemde enerji ve hammadde tüketiminde verimlilik 
ve çevrecilik konusu dünya gündeminin merkezinde yer alsa 
da çevreci veya yeşil teknolojilerin de yine belli metal ve ma-
denlere ihtiyaç duyduklarını şimdiden görebiliyoruz. 

Şekil 1. 2020 yılı Küresel Maden Üretim Miktarlarının Kıtalara Dağılımı (Kaynak: World Mining Data 2022)
Şekil 2. 2000-2020 yılları arasında kıtalara göre maden üretiminde değişim miktarları (Kaynak: World 

Mining Data 2022)

Bir diğer üzerinde durulması gereken nokta ise küresel 
maden tüketiminin önemli bir kısmını kalkınmış veya hızlı 
kalkınan ülkelerde olmasına karşın; üretimin ise daha çok 
nispeten az kalkınmış ülkelerde olduğu gerçeğidir (Şekil 1). 
Bu durum özellikle son yıllar içerisinde hızlanmıştır; öncesin-
de ise tüketim miktarları daha az ve dünya ticareti oldukça 
düşük bir hacme sahipti. Coğrafi keşifler ve sömürgecilik 
faaliyetleri sonrasında elde edilen etki alanı ve bunun ya-
nında kendi topraklarında mevcut hammaddelerin tüke-
tilmiş olması veya çevresel beklentilerin yüksek olması son 
yüzyıl içerisinde özellikle üretim konusunda bir dönüşümün 
gerçekleşmesini mümkün kılmış ve hatta hızlandırmıştır. 
Yakın geçmişte ve günümüzde Asya, Avustralya, Afrika gibi 
gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı kıtalarda maden üretim 
miktarları hızla artarken, Avrupa’da ise durum tersine ilerle-
mektedir (Şekil 2).
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Türkiye maden çeşitliliği yüksek bir ülke olsa da dünya ticare-
tinde hacmi büyük hammaddelere pek sahip değildir. Özellik-
le bor, perlit, feldispat, jips ve barit gibi endüstriyel mineraller 
ve doğal taşlara dayalı bir maden sektörüne sahiptir. Dünya 
maden ticaretinin önemli hacmine sahip altın, bakır, demir, 
gümüş ve alüminyum gibi metaller de ise kendi ihtiyacını kar-
şılayacak miktarları bile üretmekten uzaktır (Şekil 3). Benzer şe-
kilde enerji hammaddelerinde (doğalgaz, petrol ve metalürjik 
kömür vs.) kendi ihtiyacının oldukça düşük bir kısmını karşıla-
makta ve çoğunlukla dışa bağımlı bir durumdadır. Sektöre yeni 
olanların bu durumu göz önüne alması gerekmektedir.

Şekil 3. Türkiye’nin hammadde üretiminde dünyada sıralaması ve dünya üretiminde payı (%) (Kaynak: World Mining Data 2022)

Maden sektörünü ilgilendiren bir diğer nokta ise yeni teknolo-
jiler, ürünler ve bunlar için gerekli malzemeler meselesidir. Me-
tal ve madenlerin gelişen yeni teknolojilere ve ülkelerin önce-
liklerine göre piyasada gördükleri talep miktarı değişmektedir. 
Bugün uluslararası piyasalarda yüksek talep gören bir metal, 
birkaç yıl içerisinde bu miktarın çok daha altında bir taleple 
karşılaşabilir. Bu durum fiyatlarda oynaklıklara (volatilite) se-
bep olacak ve maliyet eğrisinin üst kısmında yer alan üreticileri 
zor durumda bırakacaktır. Sektöre yeni başlayanların gelece-
ğin teknolojilerini, ihtiyaçlarını ve dünyasını doğru okumaları 
oldukça önemli bir noktadır.

Sektörde gelecek dönemde İSG ve çevre konuları tarihte hiç 
olmadığı kadar ön planda olacak gibi görünüyor. Özellikle batı 

dünyasında artan küresel ısınma ve karbon salınımı baskıları 
oldukça büyük ekipmanlar kullanan ve önemli bir enerji tüke-
timi olan madencileri de etkileyecektir. Gelecek dönemlerde 
karbon salınımını ölçmeye ve azaltmaya yönelik teknolojiler, 
yöntemler ve uygulamalar son birkaç yıldır küresel maden üre-
ticilerinin zaten gündemindedir. Bu başlıklar kademeli olarak 
diğer üretici firmaların ve işletmelerin de gündemlerine girme-
ye başlayacaktır. Buna ek olarak maden firmalarının sosyal iliş-
kileri de çevre ve emniyet gibi konular sebebiyle öne çıkacak, 
firmaların sosyal ilişkilerinde özellikle (bugüne göre) çok daha 
başarılı olmaları gerekecektir. Bunun olabilmesi için pro-aktif 

bir halkla ve medya ile ilişkiler kurulması ge-
rektiği, geleneksel yaklaşımların yerine özellik-
le yeni kuşaklarla iletişim için online platform-
ların etkin kullanımı ön plana çıkacaktır. 

Bunların dışında sektörün yeni teknolojilere ve 
yöntemlere adaptasyonu bir diğer öne çıkan 
başlık olacaktır. Özellikle Endüstri 4.0 tekno-
lojilerinin madencilikte kullanımı başlı başına 
yeni bir fırsat olarak öne çıkıyor. Maden sektö-
rü kadim geçmişine rağmen değişime olduk-
ça kapalı bir endüstridir. Uzun yıllardır aynı 
prosesleri, ekipmanları, üretim yöntemlerini 

kullanmaya devam ediyor. Neredeyse her adımda çok ciddi 
bir atık barındırmasına rağmen halen bu atıkları uzun müddet-
lerce taşıyıp maliyetlerini arttırıyor. Özellikle perakende veya 
finans sektörleri gibi yıkıcı bir değişime ihtiyaç duymaktadır. 
Değişim bazen sektörler istemeseler dahi gerçekleşecek kadar 
güçlü bir olgudur. Bugün için yeniliklere mesafeli kalan birçok 
sektör veya firma önümüzdeki dönemde bulundukları pozis-
yonu koruyamayacaklar. Sektörlerin ve firmaların göz önüne 
almaları gereken bir diğer nokta ise bugünün gençlerinin 20 
sene sonraki sektörünün yöneticileri olacaklarıdır. Her ne ka-
dar uzak gibi görünse de değişime hazırlıklı olanların sektörde 
kalabileceği bir döneme giriyoruz. Özellikle sektöre yeni genç 
arkadaşların geçmişten çok geleceğe odaklanmalarının kendi 
kariyerleri açısından daha faydalı olacağı kanısındayım. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

Mayıs 22 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 1589 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.735

Mayıs 22 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

1589 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.889

Mayıs 22 Çan krible +30 mm 1219 ÇLİ 4.052

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2021)
Birim

Q
uandl

26.May.22 Altın 1846,40 0,95 1829,00 USD/tr. oz

26.May.22 Gümüş 21,76 -6,57 23,29 USD/tr. oz

26.May.22 Platinyum 941,00 -2,28 963,00 USD/tr. oz

26.May.22 Rodyum 16450,00 23,68 13300,00 USD/tr. oz

26.May.22 Palladyum 1930,00 4,61 1845,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2021)
Birim London M

etal Exchange

26.May.22 Alüminyum 2869,00 2,06 2811,00 USD/ton

26.May.22 Bakır 9357,00 -4,18 9765,00 USD/ton

26.May.22 Çinko 3734,00 3,98 3591,00 USD/ton

26.May.22 Kalay 33615,00 -14,68 39397,00 USD/ton

26.May.22 Kurşun 2102,00 -9,67 2327,00 USD/ton

26.May.22 Nikel 26965,00 29,38 20841,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2021)
Birim

M
ineral Prices

26.May.22 Antimuan 12224,00 13,43 10777,00 USD/ton

26.May.22 Bizmut 1171,00 0,00 1171,00 USD/lb.

26.May.22 İndiyum 235,07 27,45 184,44 USD/kg

26.May.22 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

26.May.22 Kadmiyum 2878,75 12,11 2567,73 USD/lb.

26.May.22 Civa 108,00 0,00 108,00 USD/şişe

26.May.22 Magnezyum 5967,27 -5,35 6304,33 USD/MT

26.May.22 Manganez 5,57 20,30 4,63 USD/kg

26.May.22 Molibden 47,09 74,41 27,00 USD/kg

LM
E

26.May.22 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

26.May.22 Selenyum 24,59 -6,61 26,33 USD/kg

26.May.22 Tantal 21959,00 0,00 21959,00 USD/kg

26.May.22 Tungsten 46,50 20,84 38,48 USD/kg

26.May.22 Uranyum 32,80 0,00 32,80 USD/lb. U
XC

26.May.22 Vanadyum 12,20 60,53 7,10 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden

Fiyat 
(TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

Nisan 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 2300 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Nisan 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 2300 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Nisan 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 2300 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Nisan 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 2650 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Nisan 22 18/150 PARÇA (PAKET) 2000 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.21)
Birim

M
ineral Prices

11.Nis.22 Lantanyum Metal ≥ 99% 1,82 0,00 1,82 USD/Ib

11.Nis.22 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 0,56 -1,75 0,57 USD/Ib

11.Nis.22 Seryum Metal ≥ 99% 1,95 0,00 1,95 USD/Ib

11.Nis.22 Seryum Oksit ≥ 99.5% 0,57 -5,00 0,60 USD/Ib

11.Nis.22 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 86,94 13,25 76,77 USD/Ib

11.Nis.22
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
71,52 23,87 57,74 USD/Ib

11.Nis.22 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 98,43 43,55 68,57 USD/Ib

11.Nis.22 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 81,04 35,72 59,71 USD/Ib

11.Nis.22 Samaryum Metal ≥ 99.9% 1,74 0,00 1,74 USD/Ib

11.Nis.22 Europyum Oksit ≥ 99.5% 12,80 0,00 12,80 USD/Ib

11.Nis.22 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 9076,00 0,00 9076,00 USD/Ib

11.Nis.22 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 43,31 45,38 29,79 USD/Ib

11.Nis.22 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1248,00 34,41 928,50 USD/Ib

11.Nis.22 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 990,80 36,02 728,40 USD/Ib

11.Nis.22 Disporsiyum Metal ≥ 99% 264,40 10,40 239,50 USD/Ib

11.Nis.22 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 206,00 8,65 189,60 USD/Ib

11.Nis.22 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 362,90 0,00 362,90 USD/Ib

11.Nis.22 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 25,10 10,87 22,64 USD/Ib

11.Nis.22 İtriyum Metal ≥ 99.9% 19,36 5,39 18,37 USD/Ib

11.Nis.22 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 5,84 14,73 5,09 USD/Ib

11.Nis.22 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 235986,00 0,00 235986,00 USD/Ib

11.Nis.22 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 25678,00 0,00 25678,00 USD/Ib

11.Nis.22 Mixed Metal ≥ 99% 16,08 19,55 13,45 USD/Ib

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.21)
Birim

M
ineral Prices

11.Nis.22 Lityum Metal ≥ 99% 206,74 168,15 77,10 USD/Ib

11.Nis.22 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 32,97 97,78 16,67 USD/Ib

11.Nis.22 Lityum Hidroksit 32,25 139,78 13,45 USD/Ib

11.Nis.22 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 36,91 15,49 31,96 USD/Ib

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

12.Kas.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 295-300 USD/dmt

12.Kas.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 275-280 USD/dmt

12.Kas.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 305-310 USD/dmt

12.Kas.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 280-285 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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üzerinden online kaydınızı yaptırarak 

Maden-Tek 2022’yi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

Teknoloji günleri sergi alanında 
yer alabilmek için info@maden-tek.com









Uygulamadan Üretime
 

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

www.ortadogusondaj.com
www

            
. A

Ortadoğu Sondaj San. ve 

.    

yaptığı sondaj sıvısı katkı ve 

ve 

.     
faydalanmaktadır..


