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Sandvik, 2019 yılında personeller, ekipmanlar ve çevre dahil olmak üzere yer 
altı operasyonlarını izlemek ve bunlara ilişkin öngörüler sağlamak için kablo-
suz bağlantıda lider teknoloji tedarikçilerinden biri olan Newtrax'ı bünyesi-
ne kattı. Kanada, Montreal merkezli olan Newtrax, bünyesinde 150’den fazla 
yetkin çalışan bulunduruyor.
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Minik Madenci Yeni Dönemde de 
Çocuklarla Buluşmaya Hazır!

Okullar Eylül ayında açılıyor. Minik Madenci dergisini çocuklarla buluşturmaya hazır 
mısın?

Son yıllarda madencilik faaliyetlerine karşı artan olumsuz bakış açısının değişmesine 
katkı sağlamak amacıyla gelecek nesilleri bilgilendirme/bilinçlendirme çabamızın bir 
parçası olarak Madencilik Türkiye dergisi olarak hazırlayıp yayımladığımız Minik Ma-
denci dergisi maden şirketleri tarafından büyük ilgi gördü. Dergi şu ana kadar onlarca 
maden şirketi tarafından, 30 ilimizde 20.000’in üzerinde ilköğretim öğrencisiyle buluş-
turuldu.

Minik Madenci dergisi sektörümüzün duyarlı ve öncü şirketleri tarafından alınarak fa-
aliyet gösterdikleri yörelerdeki ilköğretim okullarında çocuklarımıza dağıtılırken eş za-
manlı olarak sektör uzmanları tarafından çocuklarımıza ilgi çekici küçük seminerler de 
veriliyor. Ayrıca şirketler çocuk sahibi personellerine de dergiyi hediye ediyorlar. 

Dergiler çocuklarımıza ulaştırılırken bazı bölgelerde ilçe milli eğitim müdürleri ve kay-
makamlar da bizzat sürece dahil olarak proje kapsamında okulları ziyaret ediyorlar. 

Ayrıca T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Ba-
kanlık yetkilileri tarafından Minik Madenci dergisinin ne kadar önemli bir çalışma oldu-
ğu dile getirilerek derginin büyükşehirlerde de çocuklarımızla buluşturulması tavsiye 
edildi. Bu yönde de sektörümüzle iş birliği geliştirme çalışmalarımız sürüyor.

Minik Madenci dergisini dağıtan şirketlerin paylaşımlarını derlediğimiz Linkedin sayfa-
sına linkten ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/showcase/minikmadenci/

Uzun yıllar sürecek bu sosyal sorumluluk projesine dahil olmak isterseniz aşağıdaki bil-
gilerden bizlere ulaşabilirsiniz.

Madencilik Türkiye Dergisi
03124821860
info@mayeb.com.tr

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

Eti Alüminyum Ar-Ge Çalışmalarıyla 
Savunma Sanayine Hammadde Sağlıyor Temmuz 2022

Cengiz Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Eti 
Alüminyum, savunma sanayisi için alüminyum oksitten, pat-
lama sönümleyici ve balistik koruma artırıcı zırh hammaddesi 
geliştirdi.
Tesiste, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen ve yanmazlık özelliğiyle 
yüksek koruma sağlayan hammaddenin seri üretimine gelecek 
yıl başlanacak. Eti Alüminyum’un Genel Müdürü Mehmet Ar-
kan, ileri teknolojiyle geliştirdikleri özel alüminyum trihidroksit 
(ATH) ve özel alümina ile ülkenin stratejik kurumları arasında 
yer aldıklarını söyledi.
Savunma sanayisinde hammadde temininde zorluklar yaşana-
bildiğini aktaran Arkan, yerli zırh üretim firmalarından gelen 
talepler doğrultusunda bu çalışmaya başladıklarını dile getir-
di. Yıllık tüketilen 20 bin ton ATH’nin 12 bin tonu bu tesiste 
üretiliyor Türkiye’nin yıllık 20 bin ton ATH tüketimi olduğunu 
vurgulayan Arkan, “Bunun 12 bin tonunu biz üretmeye başladık. 
Bu yatırımlarımızla, yıllık 50 milyon dolarlık ithalatın 22 milyon 
dolarını engelledik. Yıl sonunda 30 bin tonluk kapasiteye ulaşa-
cağız. ATH, savunma sanayisinde çok önemli. Yanmazlık özelliği 
sayesinde yüksek koruma sağlayan bir malzeme. Tankların, ge-
milerin, denizaltıların, uçakların kablolarında ATH kullanılmak 
zorunda.” diye konuştu.

Geliştirilen yüksek kaliteli ATH’den de “özel alümina” elde 
ettiklerine değinen Arkan, şöyle devam etti: “Yüksek ısıyla 
içindeki su moleküllerini attığımız ATH’yi, alüminyum oksit yani 
özel alümina haline getiriyoruz. Bunu ağırlıklı olarak metal üre-
timinde kullanıyoruz. Alüminaya farklı özellikler kazandırarak 
dünyada fazla üreticisi olmayan savunma sanayisine dönük 
zırh hammaddesi ürettik. Yaptığımız testler başarıyla sonuçlan-
dı. Önümüzdeki yıl bu hammaddenin seri üretimine başlatıp, 
zırh üreten şirketlere arz edeceğiz. Savunma sanayisi gelişiyor ve 
zırhlı araçlarımız dünyanın ilgisini çekiyor. Bunun için uluslara-
rası standartların sağlanması gerekiyor. Biz de bu hammaddeyi 
üretmeyi başardık.”
Arkan, Türkiye’nin bu hammaddeyi üretebilen sayılı ülkeler arasına 
girdiğini bildirdi. Alüminadan üretilen zırh hammaddesinin çelik 
zırha göre sağladığı üstünlüğe dikkati çeken Arkan, şunları kaydet-
ti: “Özel alümina, çok yüksek sıcaklığa dayanan, 2 bin derecelerde bile 
erimeyen bir malzeme. Bu malzeme çok yüksek sıcaklığa dayandığı 
için erimiyor ve mühimmat içeriye giremeyip dışarıda patlıyor. Suikast 
silahlarıyla ve zırh delici mermilerle gerçekleştirilen saldırıları da aynı 
şekilde engelliyor. Zırhın dayanımını artırıp ekstra koruma sağlıyor. Bu 
zırh hammaddesiyle üretilecek kompozitler, silahlı kuvvetlerin moder-
nizasyon gerektiren zırhlı araçlarında da kullanılabilecek.”

Gediktepe’de Ticari Üretim Başladı Temmuz 2022

Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Gediktepe Projesi’nde ilk 
ticari altın üretimi gerçekleştirildi. Sahada yüzde 10 NSR (Net 
Smelter Royalty) hakkında sahip olan EMX Royalty Corporation 
tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere göre proje sahibi Po-
limetal Madencilik sahada 10 bin ons’a eşdeğer ticari üretim ba-
şarıyla gerçekleştirdi. Tesiste önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yıllık 
35 ila 45 bin ons arası altın üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Volkanojenik masif sülfit yatağı olan Gediktepe, değerli 
metallerin yanı sıra bakır ve çinko da içeren polimetalik bir 
saha. 11 yıllık maden ömrü boyunca oksitli cevherden yığın 
liçi yöntemi ile altın ve gümüş elde edilecek; sülfürlü cev-
herden ise flotasyon yöntemi ile bakır ve çinko konsantresi 
üretilecek.

Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde 
Kömürün Geleceği Konuşulacak
Temiz kömür teknolojileri konusunda ortak akıl inşa edebilmek 
ve geleceği planlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın desteğiyle Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖ-
MÜRDER) tarafından 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da 4. 
Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi gerçekleşecek.
Dördüncü Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nin oturumların-
da; uluslararası kömür sektörünün bugünü ve yarını, Türk kö-
mür sektörünün ülke ekonomisine katma değeri, madencilik 
uygulamaları, kömür santrallerindeki iyi uygulamalar, kömür 
madenciliği alanındaki finansman ve politik gelişmeler, iklim 
değişikliği sürecinde temiz kömür teknolojileri gibi birçok konu 
masaya yatırılacak. Zirve’de kamu, özel sektör, üniversite, Ar-Ge 
ve finans kuruluşlarından yerli ve yabancı birçok uzman önemli 
bilgiler paylaşacak.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Ha-
san Hüseyin Erdoğan, “Enerji talebi yükselirken kaynaklara ulaş-
manın zorlaştığı, jeopolitik gerilimlerin sürekli arttığı, ekonomik 
çalkantıların sürdüğü bu ortamda kendi öz kaynaklarımızı daha 
fazla kullanmak zorundayız. Bu noktada yerli kömür kaynakları-
mız, dünyanın karşı karşıya olduğu enerji krizine karşı en önemli 
sigortamız. Mümkün olan en iyi, en çevreci ve en gelişmiş teknolo-
jilerin kullanılarak temiz kömür teknolojisine sahip santrallerinin 
kurulması ve işletilmesinin ülke ekonomimize katma değeri çok 
büyük. 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde de enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılmasının öneminin anlaşıldığı ve küresel kömür 
talebinin arttığı bu dönemde ülkemizin bugünü ve geleceği için 
kritik öneme sahip olan yerli kömürümüzü en etkin nasıl kullana-
bileceğimizi tartışacağız.” diye konuştu. 

Ağustos 2022

cctsummit.com
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Sudan, Türk Maden Yatırımcılarının Önündeki 
Tüm Engelleri Kaldırma Sözü Verdi 

İki Bakan Yardımcısı Hakkari’de Faaliyet Gösteren 
Kurşun-Çinko Madenine Ziyarette Bulundu 

Temmuz 2022

Temmuz 2022

Madencilik alanında büyük fırsatları olan ve altın, bakır, gümüş 
gibi değerlere sahip olan Sudan, Türk yatırımcılara yeşil ışık yaktı.
Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir, başkent Hartum’daki 
Bakanlık binasında, Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Maden-
cilik AŞ Genel Müdürü Murat Halit Durceylan ile iki ülke arasın-
daki ortak iş birliği ve ülkedeki Türk maden yatırımlarının nasıl 
geliştirileceğini görüştü. Toplantıya, MTA Sudan Müdürü Adem 
Akdemir ve Genel Müdür Danışmanı Yunus Badem de katıldı.
Durceylan, Maden Bakanı Beşir’e, Bakanlık ile 2018 yılında im-
zalanan anlaşma gereğince Sudan’ın doğusundaki Kızıldeniz 
eyaletinde şirkete tahsis edilen maden sahalarında yapılan ça-
lışmaların sonuçları hakkında detaylı bilgiler verdi. Durceylan, 
bu bölgelerde üretimin başlaması durumunda iki ülke arasın-
daki ekonomik iş birliğinin hızla gelişeceğini belirtti.
Beşir de iki ülke arasındaki teknik ve ikili iş birliğine övgüde bu-

lunarak değerli ve endüstriyel madenlerde gelecek vadeden 
yatırım fırsatları oluşturma ve Türk yatırımlarının önündeki tüm 
engelleri kaldırma sözü verdi.
Beşir, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler gereği Türk şirketlerine 
özel ihtimam göstermeleri için ilgili makamlara talimat verdi.
AA’da yer alan habere göre yer altı zenginlikleri ile bilinen 
Doğu Afrika ülkesi Sudan’da, altının yanı sıra demir, bakır, krom, 
çinko, gümüş gibi maden rezervleri bulunuyor. Sudan Merkez 
Bankasına göre, ülke, bu yılın ilk çeyreğinde 720 milyon dolar 
değerinde yaklaşık 12 ton altın ihraç etti.
Sudan Ticaret Odaları Birliği (STOB) Başkanı Nadir el-Hilali, geçen ay 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Madencilik alanında da çok bü-
yük fırsatlar var ve bu altınla sınırlı değil. Krom, bakır, demir, mika ve çok 
sayıda maden çıkarılabilir. Bunun meyvesini elde etmek için altyapıya 
ihtiyaç var. Altyapı da büyük bir yatırım alanı.” ifadelerini kullanmıştı.

Hakkari’nin en köklü maden şirketlerinin girişimiyle kurulması 
planlanan ‘Çinko İzabe Tesisi’ için kente gelen Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, yerin 400 metre altında in-
celemelerde bulundu.
Dönmez ve Kalaycı, kendilerine yapılan karşılamanın ardından 
Hakkari-Çukurca kara yolunda üretim yapan özel bir şirkete ait ma-
deni ziyaret etti. Bölgedeki kurşun ve çinko ocaklarında inceleme 
yapan Bakanlar, yerin 400 metre altında incelemelerde bulundu.
İHA’da yer alana habere göre ziyaretleriyle ilgili bir açıklama 
yapan Kalaycı, “Bugün insanoğlu çağdaş medeniyet seviyesine 
madenleri işleyerek ulaşmıştır. Hayatımızın her alanında maden-
lerle içli dışlıyız. Kullandığımız otomobilden, bilgisayar ve cep te-
lefonundan tutun içinde bulunduğumuz binalara kadar her şey 
aslında madenden yapılmış.” dedi.
Kentteki köklü maden işletmecilerinin “Çinko İzabe Tesisi” kur-
mak istediklerini anımsatan Kalaycı, “Bugün çinko maden tesisini 

ziyaret ettik. Oldukça güzel bir ocak. Gerek çevreye saygısından 
dolayı gerek iş sağlığına verdiği önemden ve gerekse de madenin 
zenginliği anlamında çok iyi bir maden. Geliş sebebimiz izabe ya-
tırımı yapmak istiyorlar. Bu izabe tesisi için bizi bilgilendirmek iste-
diler. Bizde memnuniyetle davetlerine icabet ettik. Gördüklerimiz 
karşısında da gurur duyduk.” ifadelerini kullandı.
“Türkiye; tarımı, madenciliği ve turizmi ihmal edemez” diyen Ka-
laycı ise madencilikte hiç kimseye muhtaç olmadığımızı belirterek, 
“Arayacağız, bulacağız ve işleyeceğiz. Nihai ürün haline getireceğiz. 
Tıpkı tarımda olduğu gibi kimseye muhtaç değiliz. Kendi toprakla-
rımızda en iyi tarımı ve turizmi yapacağız. Bu bakımdan ülkemizde 
madenciliğe farklı bir önem vermemiz gerekiyor.” diye konuştu.
Maden şirketine ait flotasyon tesisini de gezerek işlenen ma-
denler hakkında bilgi alan Dönmez ve Kalaycı, madencilerle 
basına kapalı toplantı yaptı. Toplantıda sunum yapan maden 
şirketi CEO’su Azat Ölmez ve maden mühendisleri, bölgedeki 
rezervler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Bor ve Bor Ürünleri İhracatı İlk 6 Ayda 
Yüzde 9 Artarak 564 Milyon Dolar Oldu Temmuz 2022

Türkiye’nin bor ve bor ürünleri ihracatı ilk 6 ayda geçen yıla 
göre yüzde 9 artarak 564 milyon dolara çıktı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen yılın 6 ayında 
yaklaşık 1,32 milyon ton bor ürünleri ihracatından 516 milyon 
dolar gelir sağlanmıştı.
Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberine göre Eti Ma-
den’in ‘katma değerli ürün’ çalışmaları sonucu, bu yıl miktar 
düşerken ihracat değeri arttı. Yılın 6 ayında 1,26 milyon ton 
bor ürünleri karşılığında 564 milyon dolarlık satış gerçekleşti. 

Böylece bor ürünleri satışında değer bazında yüzde 9’luk artış 
yakalandı. Bor ihracatında ilk 5 ülke ise Çin, ABD, Hindistan, Hol-
landa ve Rusya olarak kayıtlara geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önceki 
açıklamalarında, “Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri 
satışında bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2,5 
milyon ton bor satma hedefindeyiz. Bu satışların bağlantısının 
şimdiden yapılması borda yeni bir rekorun geleceğinin en net gös-
tergesi.” demişti.
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Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nde 
Bakım Çalışmaları Tamamlandı 

Eldorado Gold İkinci Çeyrek 
Üretim Rakamlarını Açıkladı 

Batı Akdeniz’in Doğaltaş İhracatı Yüzde 6,9 Arttı 

Temmuz 2022

Temmuz 2022

Temmuz 2022

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nin Kurban Bayramı 
boyunca bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle devreden çıka-
rılan ünitelerinin, 13 Temmuz 2022 itibarıyla TEİAŞ tarafından 
verilen talimatla bayram sonrası artan enerji talebini karşılamak 
amacıyla devreye alındığı açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Devre-
ye alma operasyonları sırasında fuel oil kullanımı nedeniyle 
santral bacalarından kısa süreli duman çıkışı yaşanabilir. 
Santrallerimizde kullandığımız kömürün içeriği nedeniyle 

ünitelerin herhangi bir sebeple duruş sonrası yeniden devre-
ye alma ve kazan ateşleme işlemi sırasında fuel oil kullanımı 
gerekmektedir. Bu işlem sırasında zaman zaman, olağan 
günlerin dışında kısa süreli bir duman oluşmaktadır. Söz 
konusu dumanın içindeki SO2 ve NOx oranı, kömüre göre 
oldukça düşük seviyede olduğu için çevreyi ve sağlığı tehdit 
eden bir durum söz konusu değildir. Bu durumun rutin bir iş-
lem olduğu ve herhangi bir arızanın yaşanmadığını kamuo-
yunun bilgisine sunarız.”

Eldorado Gold faaliyet halinde olan dört adet işletmesinden 
ikinci çeyrekte 113 bin 462 onsluk üretim yapıldığını duyurdu. 
Şirket ayrıca, yıl sonuna kadar tüm işletmelerinden 460 bin ila 
490 bin ons arasında üretim hedeflediğini de açıkladı. Şirketin 
Türkiye’de iki adet, Yunanistan’da bir adet ve Kanada’da bir 
adet olmak üzere dört adet üretim gerçekleştirdiği işletmesi 
bulunuyor.
Türkiye’de Kışladağ ve Efemçukuru altın madenlerinin sahibi 
olan Eldorado’nun Kışladağ İşletmesi’nde 2022 yılı ilk yarısında 
altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 azala-
rak 57 bin 753 ons olarak gerçekleşti.
Efemçukuru İşletmesi’nde ise altın üretimi, 2022 yılının ilk yarı-

sında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 43 bin 
849 ons olarak gerçekleşti.
Şirket tarafından verilen bilgiler ışığında Kışladağ’da altın üre-
timi, ilk çeyrekte liç alanına yerleştirilen daha düşük tenörlü 
cevherlerin etkisiyle geçen yıllara göre planın altında kaldı. Di-
ğer taraftan işletmede, yüksek basınçlı öğütme değirmeninin 
(HPGR) optimizasyonu ve bant aglomerasyon devresindeki 
sorunun giderilmesi çalışmaları ikinci çeyrekte de devam etti.
İkinci çeyrekte liç alanına yerleştirilen daha yüksek ortala-
ma tenöre sahip cevherlerin desteğiyle kayda değer bir artış 
olurken bunun üçüncü çeyrekte de üretimi olumlu etkilemesi 
bekleniyor.

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ümit Mirza Çavuşoğlu, Batı Akdeniz’i kapsayan Antalya, Burdur 
ve Isparta illerinden yılın 6 aylık döneminde 1 milyar 360 mil-
yon dolar ihracat gerçekleştiğini duyurdu.
Çavuşoğlu, geride kalan 6 aylık dönemde ihracatın dolar bazın-
da geçen yılın 6 aylık dönemine göre yüzde 5,46 oranında artış 
gösterdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bölgemizden sadece Haziran 
ayında gerçekleşen ihracat 242 milyon 375 bin dolar oldu ve Hazi-
ran ayı ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 
gerileme yaşandı.” dedi.
Bölgeden Haziran ayında gerçekleşen ihracata sektörel bazda 
bakıldığında, yaş meyve sebze sektörünün geçen yılın Haziran 
ayına göre gerileme yaşamasına rağmen, Haziran ihracatının 

dörtte birini oluşturduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 
“İkinci sırada yer alan doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sek-
törümüz, geçen yılın Haziran ayına kıyasla ihracatını yüzde 6,90 
artırma başarısını gösterdi.
6 aylık dönemde en fazla ihracat gerçekleştirme başarısını yine 
yaş meyve sebze ve doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörü-
müz gösterdi. İki sektörümüz bölge ihracatımızın neredeyse yarı-
sını gerçekleştirdi.”
BAİB olarak bölge ihracatını artıracak çalışmalara devam ettik-
lerini belirten Çavuşoğlu, “Bu çerçevede doğaltaş sektörümüz 
İtalya’ya giderek, teknik incelemeler yapıp, firmalarla görüşmeler 
gerçekleştirdi.” şeklinde konuştu.

Kütahya’daki ÇED İptal Davası Bölge 
İdare Mahkemesi Tarafından Reddedildi Temmuz 2022

Zenit Madencilik tarafından Kütahya’nın Simav ve Tavşanlı ilçe-
leri sınırları dahilinde hayata geçirilmesi planlanan altın ve gü-
müş madeni projesine karşı açılan ÇED iptal davası Bölge İdare 
Mahkemesi tarafından reddedildi.

ÇED Olumlu kararının iptali için açılan davada bilirkişinin, plan-
lanan altın ve gümüş madeninin kamu yararı olduğuna karar 
verdiği öğrenildi.
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Ege Bölgesi’nden Gerçekleştirilen 
Doğal Taş İhracatı 403 Milyon Dolar Oldu Temmuz 2022

Ege bölgesinde faaliyet gösteren doğal taş ihracatçıları, 2022 
yılının ilk yarısında ihracatlarını yüzde 13’lük artışla 357 milyon 
dolardan 403 milyon dolara taşırken, bu ihracatın 320 milyon 
dolarlık kısmını işlenmiş ürünler oluşturdu. Ege Bölgesi’nden 
yapılan doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 
75’ten, yüzde 80’e yükseldi.
Türkiye’nin yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandıran Egeli 
madenciler, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 616 milyon 
dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları 
Birliği (EMİB), 2021 yılının ilk yarısında 521 milyon dolarlık ih-
racat performansı ortaya koymuştu. EMİB, 2022 yılının 6 aylık 
zaman aralığında ihracatını yüzde 18 artırmayı başardı.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022 yılı-
nın ilk yarısında gerçekleştirdikleri 616 milyon dolarlık maden ihra-
catında aslan payını, 403 milyon dolarla doğal taş sektörünün aldı-
ğını, EMİB’in doğal taş ihracatında Türkiye lideri olduğunu aktardı.
Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’ye kazandırdığı 616 
milyon dolar ihracat gelirinde ikinci sırayı 114 milyon dolarlık tu-
tarla feldspat ihracatının aldığını dile getiren Alimoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Kuvars ihracatımız 26 milyon dolar, doğal ve ya-
pay aşındırıcı kauçuk ihracatımız 22 milyon dolar şeklinde gerçek-
leşti. 9 milyon dolarlık perlit ihraç ettik. Alüminyum cevherinden 7 
milyon dolar, kaolin ihracatından 3,9 milyon dolar döviz elde ettik.”
EMİB, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 143 ülkeye ihracat ya-

parken, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 20’lik artış ve 147 milyon 
dolarlık taleple zirvede yer aldı. Egeli madencileri, 2021 yılının aynı 
döneminde ABD’ye 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.
2021 yılında listede 53 milyon dolarlık dışsatımla üçüncü sırada 
yer alan İspanya, 2022 yılında 67,7 milyon dolarlık Türk maden-
leri talebiyle ikinci sıraya yükseldi. Ege Bölgesi’nden İspanya’ya 
maden ürünleri ihracatında yüzde 27’lik artış oldu.
İtalya’ya yüzde 53’lük artış hızı yakalayan Egeli madenciler 34,5 
milyon dolarlık ihracatlarını 53 milyon dolara ilerleterek üçüncü 
sıraya İtalya’yı taşıdılar. 2021 yılında 68,5 milyon dolarlık maden 
ihracatıyla en çok ihracat yapılan ikinci ülke olan Çin, 2022 yılın-
da 47,6 milyon dolarlık talepte bulundu. Çin, bu yıl listeye dör-
düncü sıradan giriş yaptı. Almanya, 37,8 milyon dolarla beşinci 
ülke olmayı başardı.
Pandemi döneminde Avustralya, Vietnam ve Ortadoğu ülke-
lerine sanal ticaret heyeti organizasyonları yapan EMİB, sanal 
ticaret heyetlerinin meyvelerini almaya başladı.
EMİB’in 2022 yılının ilk yarısında doğal taş ihracatı genelde yüz-
de 20’lik artışa imza atarken, sanal ticaret heyeti yapılan ülke-
lere yapılan doğal taş ihracatı yüzde 32’lik artışla 26,7 milyon 
dolardan 35,6 milyon dolara yükseldi.
Avustralya 17,3 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer alırken, Bir-
leşik Arap Emirlikleri’ne doğal taş ihracatı 4,3 milyon dolardan 
yüzde 117’lik artışla 9,3 milyon dolara yükseldi.

Yeni ÇED Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı 
Temmuz 2022

Yeni ÇED Yönetmeliği 29 Temmuz 2022 tarihinde, 31907 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni ÇED Yönetmeliği’nde madencilik sektörünü ilgilendiren 
değişiklikler şu şekilde oldu:
2019 yılında yayımlanan ÇED Yönetmeliği / EK 1
27- Madencilik projeleri:
a) 25 hektar ve üzeri arazi yüzeyinde (Kazı ve döküm alanı dahil) 
planlanan açık işletmeler
b) 150 hektarı aşan (Kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalış-
ma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uy-
gulanan cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu zenginleş-
tirme tesislerine ilişkin atık tesisleri,
ç) 400.000 ton/yıl ve üzeri kırma, eleme, yıkama ve cevher hazır-
lama işlemlerinden en az birini yapan tesisler.
2022 yılında yayımlanan yeni ÇED Yönetmeliği / EK 1
25-Madencilik projeleri;
a) 25 hektar ve üzeri arazi yüzeyinde (Kazı ve döküm alanı dâhil) 
planlanan açık işletmeler,
b) Fiziksel yöntemler hariç, cevher zenginleştirme tesisleri ve/
veya bu zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri
2019 yılında yayımlanan ÇED Yönetmeliği / EK 2
49- Madencilik projeleri:
a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1) listesinde yer almayanlar,

b) Yıllık 5.000 m3 ve/veya 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer 
ve dekoratif taşların kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve 
depolanması,
ç) Karbondioksit, kaya gazı ve diğer gazların çıkartıldığı, depo-
landığı veya işlendiği tesisler, (Atölye tipi dolum tesisleri hariç),
d) Kırma, eleme, yıkama ve cevher hazırlama işlemlerinden en 
az birini yapan tesisler, (Ek-1 listesinde yer almayanlar),
e) Cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu zenginleştirme 
tesislerine ilişkin atık tesisleri, (Ek-1 listesinde yer almayanlar)
2022 yılında yayımlanan yeni ÇED Yönetmeliği / EK 2
45- Madencilik projeleri;
a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar),
b) 10.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok mermer ve dekoratif 
taşların kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
c) Karbondioksit, metan gazı ve diğer gazların çıkartılması,
ç) Petrol, doğalgaz ve kayagazının aranması ve/veya çıkarılması 
(Sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, jeofizik vb. yön-
temle yapılan aramalar hariç) (Ek-1’de yer almayanlar),
d) Maden arama projeleri (Sismik, elektrik, manyetik, elektro-
manyetik, Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, karot, kırıntı ve nu-
mune alma vb. yöntemlerle yapılan aramalar hariç),
e) Kırma, eleme, yıkama, kurutma ve cevher hazırlama işlemle-
rinden en az birini yapan tesisler

12





www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2022

Aydın Sanayi Odası Başkanı Şahin Madencilik 
Sektörüne Dair Değerlendirmelerde Bulundu Temmuz 2022

Madencilik sektörünün güncel sorunları ve çözüm önerilerine 
ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, ülkemizde madencilik faaliyetlerinin ye-
terli noktada olmadığına dikkat çekti.
Ülkelerin sanayileşmesinin öz kaynaklarını üretmesi ile 
mümkün olduğunu dile getiren Şahin, “Madenler ülke kal-
kınmalarının ve yaşam seviyelerinin yükselmesinin temelini 
oluşturmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde madencili-
ğin GSMH’da payı ABD’de yüzde 4,5, Almanya’da yüzde 4, Ka-
nada’da yüzde 7,5, Avustralya’da yüzde 8,7, Rusya’da yüzde 
14, Çin’de yüzde 13, Hindistan’da yüzde 15’dir. Türkiye’de ise 
henüz yüzde 1’ler seviyesindedir. Madencilik sektörünün ge-
lişip büyümesine imkân verilmediği takdirde sektörün GSMH 
içindeki yüzde 1 olan payı daha da düşecektir.” şeklinde ko-
nuştu.
Ses Gazetesi’nden Kazım Yörükce imzalı habere göre sek-
törde faaliyet gösteren yatırımcılar düzeyinde yapılan araş-
tırmalar sonucunda düşüşün nedeninin ilk sırasında ruhsat 
ve izin süreçlerindeki belirsizlikler, azalan ruhsat güvencesi, 
ağırlaştırılan maddi cezalar-yönetici ve işverenlere hapis 
cezalarının yer aldığını ifade eden Şahin, “Bunların yanında 
artan üretim maliyetleri, yüksek orman izin bedelleri, ruhsat 
bedelleri, devlet hakkı bedelleri; üçüncü sırada uluslararası ve 
iç piyasadaki daralmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, 
sektöre yeni yatırımları engellediği gibi mevcut madencilik fa-
aliyetlerinin küçülmesine de sebep olmaktadır. Oysa ülkemiz 
mermer-doğal taş rezerv ve çeşitliliği bakımından dünyanın sa-
yılı ülkeleri arasında yer almaktadır ve dünyanın 3. ihracatcısı 
konumundadır. Avrupa Agrega Birliği (UEPG) verilerine göre; 

Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği’ne üye 39 ülke 
arasında ülkemiz, Almanya ve Rusya’dan sonra en fazla agrega 
üreten 3. ülkedir. Bazı endüstriyel hammaddelerimiz dünyanın 
sayılı rezervleri arasındadır. Altın madeninde ciddi potansiyeli 
bulunmaktadır. Bu varlık ve potansiyel ülkemizin büyüme ve 
kalkınması için çok önem arz etmektedir. Madenlerin doğru 
şekilde tespit edilip işletilmesi için sektörün daha çok özendiril-
mesi ve önünün açılmasının süreci hızlandıracağı düşünülmek-
tedir.” dedi.
Şahin, madencilik sektörünün güncel sorunlarına ilişkin ola-
rak, “Maden ruhsat işlemleri ile ÇED, GSM, ORMAN, MERA vb. 
Mülkiyet İzni süreçlerinin kısaltılması, öngörülebilir olması, çok 
yüksek olan orman bedellerinin dünya ile rekabet edebilecek 
makul seviyelere indirilmesi, orman izin taleplerinin farklı ge-
rekçelerle reddedilmesinin önlenmesi, Bakanlıklar arası koor-
dinasyonun geliştirilerek ETKB-MAPEG’in etkin rol oynayacağı 
düzenleme ve organizasyonların yapılması, Bakanlıkların tek 
taraflı yönetmelik ve genelgelerle madenciliği kısıtlamaması, 
maden hakları ve ruhsat güvencesinin arttırılması, yatırımcının 
ruhsat aldıktan sonra yapılan yasal değişikliklerden olumsuz 
etkilenmemesinin sağlanması, maden arama faaliyetlerinin 
teşvik edilmesi, arama izinlerinin kolaylaştırılması, zeytincilik ve 
madenciliğin birlikte yapılmasına ortam yaratılması, Madenci-
lik sektörünün siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve topra-
ğın, suyun, ormanın madencilikle birlikte değerlendirilmesi ko-
nusunda görev, yetki ve sorumluluk sahibi tek bir merci olarak 
teşkilatlanmış ‘Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ kurulması.” önerile-
rinde bulundu.

Koza Anadolu Metal, 2022 Yılı 
İlk 6 Aylık Faaliyet Raporunu Açıkladı Ağustos 2022

Koza Anadolu Metal Madencilik 2022 yılı ilk altı aylık faaliyet ra-
porunu açıkladı. Şirket, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 2 milyar 
40 milyon TL olan satış geliri ederken 2022 yılı aynı dönemde 
satış geliri 2 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti.
2021 yılı ilk altı aylık dönemde 682,4 milyon TL olan satılan ma-
lın maliyeti, 2022 yılı aynı dönemde 1 milyar 83 milyon TL olur-
ken 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 127,6 milyon TL olan araş-
tırma ve geliştirme harcamaları, 2022 yılı aynı dönemde 138,1 
milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirketin net dönem kârı ise 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 1 
milyar 467 milyon TL iken 2022 yılı aynı dönemde 1 milyar 634 
milyon TL olarak açıklandı.
Şirket, 2008 yılından itibaren sahip olduğu ruhsatlarla Türki-
ye’de baz metal araştırma çalışmalarına devam ederken 2022 
yılı Ocak – Haziran döneminde; Ankara Nallıhan anomalisi, Niğ-
de ili Dündarlı anomalisi, Çiftehan Köyü bölgesinde Esendemir-
tepe ve Elmalı projesinde, Osmaniye Çatalmazi ruhsatında arazi 

çalışması, Genel Müdürlük’te Konaklı projesi ofis çalışmalarının 
devam ettiğini duyurdu.
Konak projesi hakkında detayları da paylaşan Şirket şu ifade-
leri kullandı: “Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ile 
Teck Madencilik AŞ ortaklığında kurulmuş olan Konaklı Metal 
Madencilik San. Tic. AŞ‘ye ait olup, Giresun ilinin Alucra ilçesine 
bağlı Tohumluk Köyü’nün 2 km kuzeyinde Kızılyar Tepe’de yer 
almaktadır.
2022 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2021 yılında yapılan 28 adet 
geliştirme sondajında toplam 22134,2 metre (iptal kuyuları hariç) 
ile birlikte 4 adet arama sondajında 1032,8 metre sondaj çalışma-
sı yapılmış olup toplamda 23167 metre sondaj işlemi gerçekleş-
tirilmiştir. Alınan örneklerin sonuçlarının değerlendirilmesi çalış-
ması yapılmıştır.
Örnek sonuçlarının tamamlanmasıyla gerekli veriler maden jeolo-
ji ve modelleme birimine teslim edilmiş ve modelleme çalışmaları 
devam etmektedir.”
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Danıştay Zeytinlik Alanlarla İlgili Yürütmenin 
Durdurulmasını Kaldırdı 

Ariana Kızıltepe'de İlk Yarı Üretim Hedefinin 
%7 Üstüne Çıktı

Eti Elektrometalürji Muğla’daki Krom Konsantre 
Tesisini Yeni Sahaya Taşıyacak 

Temmuz 2022

Ağustos 2022

Ağustos 2022

Geçtiğimiz aylarda Danıştay tarafından alınan, zeytinlik alanlara 
denk gelen kömür sahalarında üretim yapılabilmesine olanak 
sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması 
kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) tarafından 
kaldırıldı.
Geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan düzenlemede kömür ma-
denciliği faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara 
denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin 
mümkün olmaması durumunda zeytin sahası üzerinde maden-
cilik yapılmasına olanak tanıyan yönetmelik hükmü yer almıştı. 
Zeytin ağaçlarının kesilmeyip uygun alanlara taşınacağı ve faa-

liyet sonrasında sahanın rehabilite edilip eski haline getirilmesi 
şartını da içeren bu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi ise Ni-
san ayında Danıştay 8. Dairesi tarafından durdurulmuştu.
Gelinen noktada Danıştay’ın en üst yargı organı olan Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulunda (DİDDK) temyiz edilmesi sonrası 
DİDDK 22 Haziran’da bu uyuşmazlığın 8. Daire değil 10. Daire 
tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtilerek her 
iki dairenin oluşturacağı ortak bir kurulla davanın karara bağ-
lanmasına hükmetti.
DİDDK bu süreç içerisinde yürütmeyi durdurma kararını da kal-
dırdı.

Ariana Resources, ortağı olduğu Balıkesir – Kızıltepe Madeni’nde 2022 
yılının ilk yarısında gerçekleştirilen üretime dair sonuçları paylaştı.
Şirket madenden ilk yarıda 13.378 ons altın üretimi gerçekleş-
tirildiğini, bu rakamın hedeflenen 12.500 ons’un yüzde 7 üze-
rinde olduğunu aktardı. Şirket ilk yarıda aylık 22.600 ton cevher 
işlerken toplam sekiz aylık üretime yetecek 270.200 ton stok 
oluşturuldu. Arzu Güney ve Arzu Kuzey ocaklarda genişletme 
çalışmalarının sürdüğünü bildiren şirket cevherin şu an Derya 

ve Kepez ocaklarından üretildiğini belirtti.
Şirketin genel müdürü Kerim Şener; Kepez’den gelen cevherle 
harman yapılarak 2,5 g/t tenöre ulaşıldığı için yıllık 25.000 ons 
üretim hedefini karşılama yolunda ilerlediklerini belirtirken “Ke-
pez’de üretim iyi bir şekilde devam ediyor. 5,04 g/t tenörde yakla-
şık 60.000 ton cevher üretildi. Burada yıl sonuna kadar üretimin 
sürmesini bekliyoruz. Kaynak değerlendirme çalışması sonrası 
operasyonun genişlemesi potansiyeli var.” dedi.

Eti Elektrometalürji Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Üzümlü 
mahallesi sınırları içerisinde bulunan ruhsatlı alanından üretilen 
tüvenan krom cevherinin ve kendisine ait diğer ruhsatlı ocakla-
rında üretilen düşük tenörlü tüvenan krom cevherinin işlenmesi 
amacıyla krom konsantre tesisi kuracak. Kurulacak tesiste cev-
herin kırma–eleme, sallantılı masa yöntemi ile zenginleştirmesi 
ve bunun yanı sıra ocaklardan yüksek tenörlü olarak gelen ve 
zenginleştirme işlemine gerek duyulmayan cevherlerin ise jig 
(triyaj-ayıklama) ile işlemesi amacıyla alt tesis bulunacak.
50 personelin çalıştırılmasının planlandığı projede kullanılacak 
makine ekipmanlar aynı firmaya ait Muğla ili, Fethiye ilçesi, 
Karagedik mahallesinde bulunan mevcut krom konsantre tesi-
sindeki ekipmanlar olacak. Gerekli tüm izinler alındıktan sonra 

Karagedik’te bulunan ekipmanların sökülerek Üzümlü mahal-
lesindeki proje alanına taşınıp montajlanması ile faaliyete ge-
çecek yeni tesiste ayrıca Karagedik’te değerlendirilmek üzere 
stoklanan 300.000 ton zenginleştirme atığının da taşınarak 
ekonomiye kazandırılması planlanıyor.
Üretilen konsantre kromun firmanın Antalya merkezde bulu-
nan ve Türkiye’nin tek düşük karbonlu ferrokrom üretimini ya-
pan kendi bünyesinde kurulu bulunan tesislerinde işleneceği 
öğrenilen diğer bilgiler arasında. Mevcut haliyle sanayide kulla-
nım imkanı bulunmayan krom cevherinin işlenerek konsantre 
hale getirilmesinin hedeflendiği tesisin 34.800 ton/yıl konsant-
re (Kırma-Eleme-Sallantılı Masa) kapasitesi ile 24.600 ton/yıl jig 
(Triyaj-Ayıklama) kapasitesi bulunacak.

Kaymaz’da Yeni Cevher Keşfi Ağustos 2022

Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir’de faaliyet gösteren Kaymaz 
Altın Madeni’nin mevcut olan açık ocak sahalarında, 2022 yı-
lında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, 
yaklaşık 20.000 ons’luk potansiyel altın kaynağı tespit edildiğini 
duyurdu.
Şirket, bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedefle-

diğini belirtirken Kaymaz İşletmesi’nde 2022 yılı içerisinde cev-
herin üretiminin yapılacağını açıkladı.
Yapılacak üretim neticesinde şirketin, 2022 yılı cirosuna yak-
laşık 500 milyon TL katkı sağlayacağı da paylaşılanlar arasında 
yer aldı.
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Madende İhracat 4 Milyar Dolara Dayandı 

Koza, 2022 Yılının İlk Altı Ayında 
2,68 milyar TL Gelir Elde Etti 

Ağustos 2022

Ağustos 2022

Maden sektörü Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 16,92’lik artışla 3,85 milyar dolar ihracat gerçekleştir-
di. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke ise 
Çin, ABD ve Bulgaristan oldu. Temmuz ayında metalik cevherler-
de miktar bazında yüzde 33 gibi yüksek oranda düşüş yaşandı-
ğını söyleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim 
Kurulu Üyesi Vedat Öksüz, küresel sorunların gelecek dönemde 
ihracatın seyrinin nasıl olacağını belirleyeceğini ifade etti.
Maden sektörü bu yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16,92 artışla 3,85 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Temmuzda aylık bazda ihracat ise, geçen yılın 
aynı ayına oranla yüzde 3,11 artışla 491,6 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ürün grubu ba-
zında Metalik cevherler yüzde 14,03 artışla ilk sırada, ikinci 
sırada yüzde 2,94 artışla doğal taşlar, üçüncü sırada ise yüzde 
33,83’lük artışla endüstriyel mineraller yer aldı. 7 aylık dö-
nemde blok doğal taş ihracatında yüzde 21,15’lik düşüş ya-
şanırken işlenmiş doğal taş ihracatında yüzde 19,30’luk artış 
yaşandı. Toplam doğal taş ihracatında yüzde 2,94’lük artış 
görüldü.
En Fazla İhracat Çin’e
Maden sektörünün Ocak-Temmuz döneminde en fazla ihra-
cat yaptığı ülke, geçen yılın aynı ayına göre değer ve mik-
tar bazında düşüş yaşansa da 829,5 milyon dolarla Çin oldu. 
Çin’i; miktar bazında yüzde 6,38 düşüş, değer bazında yüzde 
18,39 artışla Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, Bulga-
ristan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,57’lik artış, 
251,7 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Doğal taş grubunda ise; yedi aylık dönemde en çok ihracat, 
295,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri’ne yapıldı. 
Çin, 242,3 milyon dolarla ikinci, Hindistan 67 milyon dolarla 
üçüncü sırada yer aldı.
Metalik Cevherler Grubunda Düşüş
Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Ma-
den İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Vedat 
Öksüz, temmuz ayında metalik cevherlerde miktar bazında 
yüzde 33,02 gibi yüksek oranda düşüş yaşandığını söyledi. 
Öksüz, “Her ne kadar parasal değer bazında 7 aylık dönemde 
yüzde 14,03’lük bir artış olsa da aşağı doğru seyreden talep ve 
birim fiyatlar, önümüzdeki aylarda bu mal gurubu bazında ih-
racat rakamlarımızı geriye götürebilir. “ ifadelerine yer verdi.
Küresel Sorunlar İhracatın Seyrini Belirleyecek
Doğal taşta, işlenmiş ürünlerin payındaki artışın, bu yıl da 
devam ettiğini söyleyen İMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi 
Vedat Öksüz, “Çin’in ‘Sıfır Covid’ tolerans uygulamasından kay-
naklı olarak Çinli firmaların temsilcilerinin ülkemize gelememe-
si, doğal taş blok pazarındaki en büyük alıcımıza olan ihracat 
rakamlarına ciddi manada negatif etki yapıyor. Sektör, bu açığı 
işlenmiş mermer ihracatımızdaki artış ile pozitif yöne çevirmeyi 
başarmış. COVID-19’un etkilerinin azaldığı bu dönemde; Ame-
rika ile Çin arasında Tayvan ekseninde oluşan yeni gerilimler, 
Rusya’nın doğal gazda vanayı elinde tutmasından kaynaklı 
yakın dönemde enerji fiyatlarında beklenen artışlar, Avrupa’nın 
ortasında Sırbistan-Kosova gerilimi ve Amerika’da ekonomik 
durgunluk beklentileri, gelecek dönemde ihracatımızın seyrinin 
nasıl olacağını belirleyecektir.” dedi.

Koza Altın İşletmeleri 2022 yılı ilk altı aylık faaliyet raporunu açık-
ladı. Açıklanan verilere göre şirket 2022 yılının ilk altı aylık döne-
minde 106.985 ons altın ve 42.890 ons gümüş üretimi gerçekleş-
tirerek 2,68 milyar TL gelir elde etti. Bu rakam 2021 yılı ilk altı aylık 
dönemde 1,97 milyar TL idi. Şirketin 2021 yılı ilk altı aylık dönem-
de 1,34 milyar TL olan net dönem karı ise 2022 yılı aynı dönemin-
de 444,9 milyon TL’lik artışla 1,79 milyar TL olarak gerçekleşti.
Şirket’in 2001 yılından bu yana çalışmakta olan ilk tesisi Ovacık’ta 
halen ağırlıklı olarak Çukuralan cevheri ile üretime devam edili-
yor. 2022 yılı ilk altı aylık dönemde Ovacık Tesisinde 65.283 ons 
altın (5,06 g/t altın tenörlü), 19.918 ons gümüş (2,27 g/t gümüş 
tenörlü) üretimi gerçekleştirildi. İkinci proses tesisi olan Kay-
maz’da 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 17.308 ons altın (1,35 g/t 
altın tenörlü), 22.956 ons gümüş (2,99 g/t gümüş tenörlü) üretimi 
gerçekleştirildi. Üçüncü tesis olan Himmetdede’de 2022 yılı ilk altı 
aylık dönemde yığın liçi yöntemiyle 24.389 ons altın (0,98 g/t altın 
tenörlü) üretimi gerçekleştirilirken dördüncü tesis olan Mastra’da 
2022 yılı ilk altı aylık dönemde üretim gerçekleştirilmedi. Koza Al-
tın 2021 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan 135.387 ons toplam al-
tın üretimi 2022 yılı aynı dönemde 106.985 ons olarak gerçekleşti.

31 Aralık 2021 itibariyle şirketin toplam ölçülmüş ve belirlenmiş 
kaynağı 3,3 milyon ons, potansiyel kaynak miktarı 5,2 milyon 
ons ve görünür ve muhtemel rezervi 2,1 milyon ons olarak he-
saplanıyor.
Şirket geliriyle orantılı olarak arama bütçesini de arttırmış du-
rumda. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde 122,4 milyon TL olan 
arama giderleri 2022 yılı aynı dönemde 133,8 milyon TL olarak 
gerçekleşti.
Ağrı-Mollakara projesinde metalurjik test çalışmaları tamam-
lanmış olup çevresel testler devam ediyor. Ek olarak Mollakara 
projesinde temel ve detay mühendislik çalışmalarına başlanmış 
durumda. Batı Anadolu’da Karapınar projesinde fizibilite çalış-
maları tamamlandı ve bu proje de şirketin rezervlerine dahil 
edildi. Bunlara ek olarak, diğer projeler kapsamında Türkiye’de 
erken arama aşamasından gelişmiş arama aşamalarına kadar 
uzanan ve 2021 yılında kaynak hesaplamaları tamamlanmış 
olan 11 arama projesi mevcut. Buna ilaveten birçok hedef ara-
ma sahaları tanımlanmış durumda.
2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Koza Altın İşletmeleri AŞ‘de ça-
lışan sayısının 2.607 kişi olduğu edinilen diğer bilgiler arasında.
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Fatih Dönmez Umman Maden Bakanı 
Salim Al Aufi ile Görüştü 

Krom Üreticileri Derneği’nin İlk Başkanı 
Bülent Aksu Oldu

Ağustos 2022

Ağustos 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman Enerji 
ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüştü.
Umman’da gerçekleştirilen görüşmede Al Aufi tarafından kar-
şılanan Dönmez, ikili görüşmenin ardından heyetler arası gö-
rüşmeye geçti.
Görüşmede, başta petrol, doğal gaz ve yenilenebilir olmak üzere 

enerji alanındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği öğrenildi.
Dönmez’e ziyaretinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim 
Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop 
ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı 
Zühtü Batı eşlik etti.

Temmuz Ayı İhracatı 491,7 Milyon Dolar Oldu 
Ağustos 2022

Ülkemizin Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüz-
de 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolar oldu. Bu dönemde 
madencilik sektörü ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 2,9 artarak 491 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşti. 
Buna göre madencilik ürünlerinin Türkiye’nin toplam ihracatı 
içerisindeki payı yüzde 2,6 oldu.

Madencilik sektörünün 2022 Mayıs ayında en fazla ihracat ger-
çekleştirdiği ülke ise Çin oldu. Çin’e Temmuz ayında 108 milyon 
608 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Çin’i, 42 milyon 394 bin dolarla ABD, 34 milyon 978 bin dolarla 
Bulgaristan, 29 milyon 408 bin dolarla Almanya, 21 milyon 127 
bin dolarla İtalya takip etti.

Haziran 2022 tarihinde kurulan Krom Üreticileri Derneği 
(KROMDER) ilk toplantısını Ankara’da Aksu Madencilik Genel 
Müdürlük binasında gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, kurucu üyeler 
arasında görev dağılımı yapılırken dernekler mevzuatından 
kaynaklanan işlemler hakkında kararlar alındı. Toplantıda, Ulus-
lararası Krom Birliği (ICDA) üyeliği ve iletişim kurulacak kurum 
ve STK’lar hakkında bir ön hazırlık yapılması hakkında mutabık 
kalınırken krom madenciliğinin sorunları ve çözümleri hakkın-
da görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan toplantı sonunda dernekteki görev dağılımı şu şekilde oldu:
• Bülent Aksu (Başkan) - Aksu Madencilik Sanayi ve Elektrik Üre-
tim Ticaret AŞ
• Yüksel Yıldırım (Başkan Vekili) – Eti Krom AŞ
• Mehmet Özyurt (Başkan Yardımcısı) – Bilfer Madencilik ve Turizm AŞ
• Mustafa Selçuk Çevik (Başkan Yardımcısı) - Çevkur Çinko Kur-
şun Madencilik Nakliye Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti.
• Güldal Şeyda Çağlayan (Genel Sekreter) - Türk Maadin Şirketi AŞ
• Yağız Erkal (Sayman) - Akmetal Madencilik Sanayi ve Tic. AŞ
• Yunus Soysal – Dedeman Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ

Minik Madenci Yeni Dönemde de 
Çocuklarla Buluşmaya Hazır! Ağustos 2022

Okullar Eylül ayında açılıyor. Minik Madenci dergisini çocuklarla 
buluşturmaya hazır mısın?
Son yıllarda madenciliğe karşı artan olumsuz bakış açısının değiş-
mesine katkı sağlamak amacıyla gelecek nesilleri bilgilendirme/
bilinçlendirme çabamızın bir parçası olarak Madencilik Türkiye 
dergisi olarak hazırlayıp yayınladığımız Minik Madenci dergisi 
maden şirketleri tarafından büyük ilgi gördü. Dergi şu ana kadar 
30 ilimizde 20.000’in üzerinde ilköğretim öğrencisiyle buluştu.
Minik Madenci dergisi sektörümüzün duyarlı ve öncü şirketleri 
tarafından alınarak faaliyet gösterdikleri yörelerdeki ilköğretim 
okullarında çocuklarımıza dağıtılırken eş zamanlı olarak sektör 
uzmanları tarafından çocuklarımıza ilgi çekici küçük seminerler 
de veriliyor. Ayrıca şirketler çocuk sahibi personellerine de der-
giyi dağıtıyorlar.
Dergiler çocuklarımıza ulaştırılırken bazı bölgelerde ilçe milli 

eğitim müdürleri ve kaymakamlar da bizzat sürece dahil olarak 
proje kapsamında okulları ziyaret ediyorlar.
Ayrıca T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleş-
tirdiğimiz görüşmelerde Bakanlık yetkilileri tarafından Minik 
Madenci dergisinin ne kadar önemli bir çalışma olduğu dile 
getirilerek derginin büyükşehirlerde de çocuklarımızla buluştu-
rulması tavsiye edildi. Bu yönde de sektörümüzle iş birliği geliş-
tirme çalışmalarımız sürüyor.
Minik Madenci dergisini dağıtan şirketlerin paylaşımlarını der-
lediğimiz Linkedin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu sosyal sorumluluk projesine dahil olmak isterseniz aşağıdaki 
bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz.
Madencilik Türkiye Dergisi
03124821860
info@mayeb.com.tr
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Esan, Kazak TauKen Samruk ile Ortak Şirket Kurdu 
Ağustos 2022

Eczacıbaşı Holding’e bağlı maden şirketi Esan ile Kazak Ulusal 
Maden Şirketi TauKen Samruk, Kazakistan’da altın ve bakır ara-
mak için South Ural Resources adlı ortak bir şirket kurdu.
Mayıs 2022’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Toka-
yev’in Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı resmi ziyareti sırasında 
ortak şirketin kurulmasına ilişkin ön anlaşmaya varılırken Ta-
uKen Samruk şirketinden yapılan açıklamaya göre, yeni ortak 

şirketin Kazakistan’ın Aktobe bölgesinde faaliyet göstermesi 
bekleniyor. Arama aşamasının başarıyla tamamlanması duru-
munda iki şirket, ortak madencilik ve demir dışı ve değerli me-
tallerin üretimini planlıyor.
Tau-Ken Samruk, Kazakistan’daki maden varlıklarının ulusal 
operatörü olarak görev yaparken “Samruk-Kazyna” ulusal varlık 
fonuna ait bir firma olarak faaliyet gösteriyor.

Eti Alüminyum, İkincil Malzemelerden 
Alüminyum Üretilebilmesi İçin Ar-Ge Yapacak Ağustos 2022

Türkiye’nin tek entegre birincil alüminyum üreticisi Eti Alü-
minyum, rezervleri azaldığı için Avrupa Birliği tarafından kritik 
hammadde ilan edilen boksitin yerine ikincil malzemelerden 
alüminyum üretilebilmesi konusunda AR-GE yapacak. Bu kap-
samda şirketin çalışacağı ERA-MIN3 projesi, AB Ufuk 2020 Hibe 
Programı’ndan fon almaya hak kazandı. Şirket tarafından yapı-
lan açıklamaya göre TÜBİTAK tarafından da desteklenen 3 yıl-
lık proje kapsamında İTÜ ve Yeditepe Üniversitesi’nin yanı sıra 
İsveç ve Çekya’daki şirket ve üniversitelerle birlikte çalışılacak.
Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada Türkiye’de madenden birincil alüminyum 

üreten tek entegre tesis olduklarını vurgulayarak, “49 yıl önce 
kurulan şirketimiz, yarım asırlık tecrübe ve bilgi birikimini, 2005 
yılında Cengiz Holding çatısı altına girdikten sonra teknoloji ve 
AR-GE faaliyetleriyle birleştirerek Türkiye ve dünyada önemli bir 
konuma geldi. AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiğimiz yeni ürünle-
ri Türkiye’de stratejik sektörlerin kullanımına sunarken devam 
eden yenilikçi çalışmalarımızla da önemli projelere imza atıyo-
ruz. Bunlardan biri olan; alüminyum üreticilerinin hammaddesi 
olan boksit cevherine alternatif bulmayı amaçladığımız bu pro-
jenin AB tarafından desteklenmesinden büyük mutluluk duyuyo-
ruz” dedi.

Bakan Varank TÜMAD’ın Lapseki Tesisi’nde 
Altın Dökümü Gerçekleştirdi Ağustos 2022

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale’de 
faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik’e ait Lapseki Altın ve Gü-
müş işletmesini ziyaret etti.
Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çar-
mıklı, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ve 
TÜMAD Madencilik AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel’in ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Varank’a Çanakkale Valisi 
İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti 
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti.
İşletme hakkında bilgi alan Bakan Varank ve konuklar daha sonra al-
tın odasına geçti. Burada altın kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise 

ve eldivenleri takarak bizzat kendisi kontrol eden Varank daha sonra 
potayı devirerek altın ve gümüş karışımının dökümünü gerçekleştirdi.
TÜMAD’ın Türkiye’nin önemli altın ve gümüş üreticilerinden 
biri olduğunu, bu nedenle Çanakkale gezisinde Lapseki İşlet-
mesi’ni ziyaret etmek istediğini belirten Bakan Varank, “TÜMAD 
Madencilik, dünya standartlarında üretim yapması; hem çevre ile 
ilgili aldığı tedbirler hem de üretim süreçlerindeki aldığı tedbirlerle 
dünyada örnek işletmelerden bir tanesi. TÜMAD Madenciliğe çok 
teşekkür ediyorum. Hem Çanakkale hem Balıkesir tesislerinde ör-
nek bir iş çıkarıyorlar. Bu tesislerde kullanılan makinaların yerli üre-
ticimiz tarafından üretilmiş olması da önemlidir. Arkadaşlarımıza 
böyle bir katma değer yarattıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ölmez Doğu Madencilik Diyarbakır’da 
Kapasite Arttıracak Ağustos 2022

Ölmez Doğu Madencilik, Diyarbakır-Dicle’de hali hazırda faali-
yetleri devam eden ER:3127258 numaralı kurşun-çinko ocağın-
da kapasite artışına gidiyor. Daha önce izinleri alınarak faaliyete 
geçirilen 24,94 hektarlık alan kapasite artışı ile 532,77 hektara 
çıkarılacak. Proje kapsamında açık ocağa ait 912.000 ton/yıllık 
üretim kapasitesi toplamda 5.000.000 ton/yıla çıkarılacak, açık 
ocak üretimine ek olarak 1.000.000 ton/yıl kapasite ile yeraltı 
üretimine başlanacak.

Ocakta üretilen cevherin piyasaya tüvenan olarak satışının ya-
pılacağı öğrenilirken sahadaki çinko tenör oranı yüzde 28, kur-
şun tenör oranı ise yüzde 5 olarak aktarıldı. Sahadaki görünür 
kurşun-çinko rezervi ise yaklaşık 142.249.563 ton olarak hesap-
lanıyor.
Mevcut durumda 15 işçinin çalıştığı madende kapasite artışı 
sonrasında personel sayısının 60’a çıkarılacak ve sahada açık 
ocakta yılın 10 ayında, yer altında ise 12 ay çalışma yapılacak.
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Çin’in Ham Kömür Üretimi 
Ocak-Temmuz Döneminde %11,5 Arttı

Volkswagen, Madencilik Sektörüne Girmeyi Planlıyor

Uganda'da 370 Milyar Dolar Değerinde Keşif

Çin, Devlet Şirketi ile Demir Cevheri Tedarikini 
Tek Elden Sağlayacak 

DÜNYADAN HABERLER

Ağustos 2022

Temmuz 2022

Ağustos 2022

Ağustos 2022

Çin yayınladığı verilere göre ülkenin ham kömür üretimi bu yı-
lın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %11,5 artışla 2,56 milyar mt 
seviyesine ulaştı. Yalnızca Temmuz ayında üretim yıllık %16,1 
artışla 370 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Yılın ilk yedi ayında kok üretimi ise %0,2 artışla 278,74 mil-
yon mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Temmuz ayında ülke-
nin kok üretimi aylık %6,41 38,8 milyon mt oldu. 

Alman otomotiv devi Volkswagen, Kanada'da madencilik sek-
törüne girmeyi hedefliyor. Özellikle elektrikli araçlar için batar-
ya üretiminde ham madde tedarikini güvenceye almak isteyen 
Volkswagen, Kanada madenlerinden ve maden operatörlerin-
den hisse alarak madenciliğe girmeyi planlıyor.

Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Thomas Schmall’ın yaptı-
ğı açıklamada, "Kendi başımıza herhangi bir maden açmıyoruz. 
Kanada madenlerinden ve maden operatörlerinden hisse satın 
almak istiyoruz" dedi. Bu çerçevede Kanada Hükümeti ile muta-
bakat zaptı imzalandığı öğrenilenler arasında. 

Çin, demir cevheri ticaretini ve bu alandaki maden yatırımlarını 
koordine etmek üzere yeni bir devlet şirketi kurdu. Yeni şirket 
20 milyar yuan (yaklaşık 3 milyar dolar) sermayeye sahip oldu. 
Resmi kayıtlarda şirketin "madencilik, demir cevheri ticareti ve 
işlemesi, uluslararası taşımacılık hizmetleri, tedarik zinciri yöne-
timi ve varlık yönetim hizmetleri” alanlarında faaliyet göstere-
ceği yer aldı.
Yeni kurulan şirketin, demir-çelik üretimi ve ticareti yapan şir-
ketlerin satıcılarla ilişkilerini tek elden yürütecek merkezi bir 
platform işlevi görmesi bekleniyor. Bu sayede şirketlerin pa-
zarlık gücünün artırılması hedefleniyor. Ayrıca şirket Batı Afrika 
ülkesi Gine'deki Simandou demir cevheri işletmesi gibi Çin dı-
şındaki maden yatırımlarını da kontrol edecek.

Çin Alüminyum Şirketi (Chinalco), Çin Baovu Çelik Grubu, An-
şan Demir ile Çelik Grubu ve Çin Metal Madenleri Şirketi'nin eski 
yöneticileri, yeni şirketin yönetiminde yer alırken bu şirketin ku-
rulması, Çin'in küresel demir cevheri ticaretinde söz sahibi olma 
hedefi doğrultusunda atılmış bir adım olarak görülüyor.
Dünyadaki ihraç demir cevherinin yaklaşık yüzde 70'ini satın 
alan Çin, küresel çelik üretiminin de yarısından fazlasını kar-
şılıyor.
Uganda'nın Busoga bölgesinde tahmini değeri 370 milyar do-
lar olduğu açıklanan nadir toprak elementleri bulundu.
Başkent Kampala'da düzenlenen maden konferansında, ülkede 
itriyum, galyum ve skandiyum gibi nadir toprak elementlerinin 
keşfedildiği duyuruldu.

Enerji ve Maden Geliştirme Bakanı Ruth Nankabirwa, çeşitli 
ülkelerden yatırımcıları bir araya getiren maden konferansın-
da yaptığı açıklamada ülkesinde 370 milyar dolar değerinde, 
300 milyon tonluk nadir toprak elementleri keşfi yapıldığını 
açıkladı.
Nadir toprak elementlerinin üretiminde Çin'in dünya piyasa-

sına hakim olduğunu hatırlatan Nankabirwa "Bu keşif, Ugan-
da'nın sanayileşmesini sağlayacak ve bizi uluslararası arenada 
kilit bir konuma taşıyacak" dedi. Uganda madenlerinin sürdürü-
lebilir bir şekilde araştırılmasını ve işletilmesini sağlayacaklarını 
aktaran Nankabirwa, 2024'e kadar çalışmaları tamamlayarak 
madenlerini çıkartmaya başlayacaklarını ifade etti.

Hindistan Demir Cevher Zenginleştirmesinin 
Zorunlu Hale Getirecek Ağustos 2022

Hindistan hükümeti madenlerden çıkarılan düşük tenörlü de-
mir cevherinin zenginleştirilmesinin zorunlu hale getirilmesini 
istedi. Yapılan açıklamada, maden işletmecilerinin ürettiği dü-
şük tenörlü cevherin en az %80’inin zenginleştirilmesi gerekti-
ği, aksi takdirde maden ruhsatının iptal edilebileceği aktarıldı. 
Bu kapsamda madenler üç ayda bir denetlenecek ve %58’den 
düşük tenörlü cevherin %80’inin zenginleştirilmemiş olmasının 

tespit edilmesi halinde işletmeci cezaya tabi tutulacak. Bununla 
birlikte üst üste iki yıl şart koşulan oranda zenginleştirme işlemi 
yapılmaması veya kesilen cezanın ödenmemesi durumunda iş-
letmecinin maden ruhsatı iptal edilebilecek.
Diğer taraftan madencilerin zenginleştirme tesisi inşa etmek 
yerine düşük tenörlü cevherlerini başka zenginleştirme tesisle-
rine satabilme imkanı da sunuluyor.  
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Dünyadaki az sayıda rafinerinin sahip olduğu LBMA akreditasyonu ve
uluslararası diğer üyeliklerimizin getirmiş olduğu standardize edilmiş

üretim ve kalite anlayışıyla yürüttüğümüz rafinasyon sürecimiz ile,

Sektörel deneyimimiz ve uzman teknik kadromuz, hızlı ve güvenilir
hizmet anlayışımız ile,

Sektörün günümüz ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz ederek
tüm yıl boyunca en iyi kalitede kesintisiz hizmet verebilme

kapasitemiz ile,

TS EN ISO/IEC 17025 belgesi, TÜRKAK (Türk Akreditasyon
Kurumu) tarafından akredite edilmiş laboratuvarımız ve
alanında uzmanlaşmış profesyonellerimiz, bağımsız ve

tarafsız yönetim anlayışı sayesinde yürütülen analiz
süreçlerimiz ile,

Bütüncül kalite anlayışının bir sonucu olarak sahip
olduğumuz ISO 9001, ISO 45001, 14001, OHSAS 18001

belgelerimiz ile,

Hızla gelişen altın ve gümüş madenciliğinde;
sektörün en önemli noktalarından biri olmanın verdiği

sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir üretimin tüm
avantajlarıyla sektörün hizmetindeyiz.

İstanbul Altın Rafinerisi
Dünya standartlarında rafinasyon ve

Hindistan’ın Maden Üretimi Haziran Ayında %7,5 Arttı
Ağustos 2022

Hindistan maden üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %7,5 
oranında arttı. Söz konusu ayda elmas üretimi yıllık %340, al-
tın üretimi yıllık %107,3 fosforit üretimi yıllık %41, kömür üre-
timi yıllık %31,1, linyit üretimi yıllık %28,8, çinko üretimi yıllık 
%20, manganez cevheri üretimi yıllık %19,3 manyezit üretimi 

yıllık %16,6, boksit üretimi yıllık %8,9, kromit üretimi yıllık %6,5, 
kurşun konsantresi üretimi yıllık %4,2 ve kireç taşı üretimi yıllık 
%1,6 artış kaydetti.
Öte yandan aynı ayda bakır konsantresi üretimi yıllık %7,2 ve 
demir cevheri üretimi yıllık %9,7 düştü.

South32, Dendrobium Kömür Madenini 
Genişletmekten Vazgeçti

Rus Elması Yeniden Piyasa Hakimiyetine Kavuşuyor

Bakır Devi Codelco Üretim Tahminini Düşürdü

Ağustos 2022

Ağustos 2022

Ağustos 2022

Avustralyalı South32, New South Wales’te bulunan meta-
lürjik kömür madeni Dendrobium’u genişletmeye yatırı-
mından, projenin düşük gelir getirme ihtimali nedeniyle 
vazgeçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamada projenin made-
ninin ömrünü önemli oranda uzatacağına ancak bekle-
nen kazancın yeterli olmayacağına vurgu yapıldı. Şirket, 
Wollongong’un batısında yer altı faaliyetlerinden 2047 

yılına kadar 78 milyon mt daha metalürjik kömür üretimi 
hedefliyor.  
South32 diğer taraftan, uhdesinde bulunan Appin madenini 
2025 mali yılı itibarıyla tek bir uzun ayağa çevirme ve Illawarra 
metalürjik kömür tesisini en iyi hale getirme çalışmalarına de-
vam edeceğini aktardı. Appin madenine yapılacak yatırımların 
260 milyon doları bulması bekleniyor. 

Ukrayna işgali sonrası yaptırım uygulanan Rus madencilik devi 
Alrosa PJSC'nin ihracatını sessizce savaş öncesi seviyelere geri 
döndürmesiyle, bu yıl elmas dünyasını saran panik gevşedi. 
ABD yaptırımlarıyla yaşadığı aylarca süren sıkıntılardan sonra 
Alrosa yeniden ayda 250 milyon dolardan fazla elmas satmaya 
başladı. Rus elmasının önemli bölümünün Hindistan tarafından 
alındığı öğrenilirken yaşanan satış artışında bazı Hint bankaları-

nın ABD doları dışındaki para birimlerinde işlemleri kolaylaştır-
masının etken olduğu bildiriliyor. 
Alrosa, küresel ham elmas arzının yaklaşık üçte birine sahip. 
Şirket devlet ortaklığında olup federal hükümet %33 hisseye 
sahip. Alrosa, Anglo American Plc'nin sahibi olduğu De Beers 
ile dünya çapında rekabet ediyor ve iki şirket yılda yaklaşık aynı 
miktarda elmas üretiyor. 

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco, bazı madenlerin-
deki düşük geri kazanım seviyeleri ve Şili'deki Chuquicamata 
madenindeki düşen tenörden kaynalı olarak 2022 için üretim 
tahminini düşürdü. Şirket aynı zamanda bazı kazı işlerini dur-
duran ölümlü kazalarla da uğraşıyor.
Şili devlet şirketi Codelco, yeni hedefini 1,49 milyon ila 1,51 mil-
yon ton arasında öngörüyor. Ön-
ceki üretim hedefi ise 1,61 milyon 
tondu.
Codelco yetkilileri tarafından 
Şili Hükümetine yapılan açık-
lamada, geçen yılın sonlarında 
yaşanan bir toprak kaymasının 
ardından Division Ministro Ha-
les madeninde uygulanmak zo-
runda kalınan yeni tasarımdan 
bahsedilirken sahadaki topar-
lanma seviyeleri de düşürüldü. 
Ayrıca jeomekanik nedenler 
ve malzeme taşıma sistemi so-
runlarının asırlık Chuquicamata 
madenini olumsuz etkilediği 
aktarıldı.

Geçici CEO Andre Sougarret yıl sonuna kadar mümkün olan en 
yüksek üretim seviyesine ulaşabilmek için çaba gösterilmeye 
devam edileceğini söylerken Haziran ayında, firmanın başkanı 
Maximo Pacheco bu yıl da dahil olmak üzere, sorumlu olduğu 
süre boyunca, yıllık üretim hedefinin 1,7 milyon tonda tutula-
cağını aktarmıştı.
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Maden İhracatçıları Afyonkarahisar’da Buluştu 
Maden ihracatçıları mermer üretim ve ihracatının başkenti 
Afyonkarahisar’da toplandı. Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, TİM Maden Sektör 
Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 
Rüstem Çetinkaya, MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, Afyon-
karahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Afyonkarahisar 
Milletvekili İbrahim Yurduseven’in gerçekleştirdiği açılış ko-
nuşmaları sonrası sektörel sivil toplum kuruluşları, İhracatçı 
Birlikleri yönetimleri ve ilgili Bakanlık temsilcileri ile gerçekleş-
tirilen iki ayrı oturumda sektörün sorunları ve olası girişimler, 
küresel ekonomideki son durum ele alındı.

İlk oturumda TOBB Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Halil 
Kırşan moderatörlüğünde, MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, 
MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Aydındağ, MAPEG 
Genel Müdür Yardımcıları Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız, MA-
PEG Genel Müdürü Başdanışmanı Mustafa Sever’in katılımıyla, 
“Maden İzin ve Ruhsat Başvuru Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar” 
konuşuldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Alimoğlu, “Tam 11 isim EMİB kurullarında Afyon’u temsil edi-
yoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizden 2021 yılında 1121 
firmamız ihracat yaptı. Bu firmalarımızın 375 tanesi Afyonlu. 
EMİB’in üyeleri arasında Afyonlu ihracatçılar olarak ilk sırada yer 
alıyoruz. Birliğimiz 2022 yılının ilk yarısında 403 milyon dolarlık 
doğal taş ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 111 milyon dolarlık 
kısmını Afyonlu ihracatçılarımız gerçekleştirdi. EMİB’in doğal taş 
ihracatından Afyon yüzde 27,5 pay aldı. Afyon’un 111 milyon do-
larlık doğal taş ihracatının 93 milyon dolarlık büyük dilimi işlen-
miş ürün ihracatı oldu.” dedi.

Alimoğlu, “Afyon’un toplam doğal taş ihracatında işlenmiş 
ürünlerin payı yüzde 84’e ulaştı. Türkiye’nin doğal taş ihracatın-
da işlenmiş ürünlerin payının yüzde 69 olduğunu düşündüğü-
müzde Afyon’umuzun çok daha katma değerli doğal taş ihraç 
ettiği ortaya çıkıyor. En büyük ihraç pazarlarımızdan biri olan 
Çin’deki daralmaya rağmen bu başarıyı sağlayan 375 üyemizin 
her birini canı gönülden kutluyorum. Afyonumuzun sürdürü-
lebilir ve çevreye duyarlı madencilik ilkeleriyle ihracatını daha 
da artırması için önümüzdeki 4 yıl çabalarımız sürecek.” diye 
konuştu.

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracat-
çıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Ocak-Haziran döne-
minde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,40 artışla 3,36 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunun 1 milyar dolarlık kısmı da 
doğal taştan elde edildi. Sektör geneline baktığımızda yıl sonu 
için belirlenen 7 milyar dolarlık maden sektörü ihracat hedefine 
yaşamakta olduğumuz bazı sorunların çözüme kavuşması halin-
de ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Aslında bu rakam Türkiye’nin 
potansiyelinin oldukça gerisinde.” dedi.

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti: “Bu hedeflere ulaşmak 
için sektör olarak aşmamız gereken sorunlar var. Madencilik 
konusundaki en önemli problemlerimizden biri sektörün kamu-
oyundaki algısı. Maalesef bu algı Türkiye ekonomisi ve sanayisi 
için son derece önemli olan sektörümüzün gelişmesinin önündeki 
en büyük engellerden biri. Sektör olarak kendimizi hem topluma 
hem de devlete anlatabilmemiz çok önemli. Topluma hayatımı-
zın maden olduğunu anlatabilirsek çok önemli bir eşiği aşacağı-
mızı düşünüyorum. Biz de kamuoyundaki maden ve madencilik 
algısının değişmesi için İMİB olarak elimizden geleni yapmak üze-
re, sektörün önünü açacak olan en öncelikli konunun bu olduğu-
nun bilinciyle hızla çalışmalarımıza başladık.

Kamuoyunda bir ‘çevre kirliliği’ olarak görülen madenin aslında 
doğanın bize bir lütfu olduğunu ve yaşam tarzımızın temel taşı 
olduğunu net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Biz Doğal taş, açı-
sından zengin bir ülkeyiz. Bu zenginliği çevreye en duyarlı şekilde 
kullandığımızı ve çevre dostu madencilik yaptığımızı göstererek 
sektörünün algısını değiştirebiliriz. Bunun için sektörün tüm pay-
daşlarına görevler düşüyor. Madenin Türkiye ekonomisi ve var 
olan yaşam tarzımızın devamı için önemini her platformda an-
latmamız ve sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Sektörümüzün hak 
etmediği eleştirilere karşı birlik olmalı ve doğruyu göstermeliyiz.”

Sektörün asıl önemli konusunun ruhsat izin süreçleri olduğunu 
vurgulayan Çetinkaya, “Bizler ülkemizin izlediği ihracata dayalı 
büyüme politikası kapsamında ihracatın en büyük itici güçlerin-
den biri olabiliriz, ancak 3-4 yıla kadar uzayan izin süreçleri tüm 
yatırım iştahını ve üretimi olumsuz etkiliyor. Son dönemde yeni 
ruhsat başvurularındaki düşüşler de maalesef çok dikkat çekici. 
Bu durum sektörün yükselme hızında bir düşüşe işaret ediyor. Bu 
tabloyu terse çevirmek için sektörümüze büyük sermayedarları 

da çekmemiz gerekiyor. Fakat mevcut durumda 
hem sektörün algısı hem de yatırım konusunda 
karşılaşılan zorluklar yeni yatırımların gelmesini 
önlüyor. Ruhsat süreçlerini ağır bürokrasiden 
kurtarıp eskisi gibi izin sürelerini 1 yılın altına 
indirebilirsek sektör olarak bambaşka rakamlar 
konuşabilir hale gelebiliriz. Elimizdeki kaynak-
ları doğru bir tanıtım ve pazarlama stratejisi 
ile çok daha etkili bir şekilde kullanıp ülkemize 
büyük bir katma değer yaratabiliriz.” şeklinde 
konuştu.

ETKINLIK DEĞERLENDIRME
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II. Toros Jeolojisi Sempozyumu 
MTA’da Gerçekleştirilecek 
Toros Kuşağı’nda araştırmalar yapan yerbilimcilerin bugüne ka-
dar olan bilgi birikimlerinin bilimsel bir platformda tartışılması, 
elde edilen sonuçların derlenerek Toros Kuşağı’na ait bir kitap 
haline getirilmesi, tecrübelerinin genç kuşaklara aktarılması, 
tektonostratigrafik ve metalojenik modellerin ortaya konulma-
sı amacıyla gerçekleştirilecek “II. Toros Jeolojisi Sempozyumu” 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 28-30 Kasım 2022 tarihlerin-
de Ankara’da düzenlenecek.

Sempozyumda tektonik, stratigrafi, maden yatakları, karst, se-
dimantoloji, paleontoloji, magmatizma, metamorfizma, hid-
rokarbon aramaları konularında çalışmalar ele alınırken elde 
edilecek veriler, Anadolu’nun jeolojik yapısının hangi süreçler-
le kazanıldığına yönelik Toros Kuşağı penceresinden yeni bir 
perspektif kazandırılacak.
Sempozyum ile ilgili detaylara etkinliğin web sayfasından ula-
şabilirsiniz.

TÜMMER Tarafından Organize Edilen 
Farkındalık Toplantısı Muğla’da Gerçekleştirildi 
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği’nin (TÜM-
MER), ‘Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli 
Mermer Ocak İşletmeciliği’ projesinin tanıtım etkinliği gerçekleşti-
rildi. Muğla ve Sinop’un pilot il olarak seçildiği ‘Farkındalık Artırımı 
ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği’ 
projesinin tanıtımına önemli isimler de katılım gösterdi.

Muğla’da gerçekleştirilen etkinliğine Muğla Valisi Orhan Tav-
lı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Mermerciler Derneği 
Başkanı Mustafa Ercan, TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Maden 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Doğaltaş Daire Başkanı Mustafa 
Yıldız ve birçok sektöre temsilcisi katıldı.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, “Dünyada 
çok prestijli projelerle Muğla mermerlerini gururla pazarlıyoruz. 
Kaynaklarımızı korumak ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir dün-
ya bırakmak için sorumlu ve sürdürülebilir madencilikle mermer 
madenciliği yapmamız gerekiyor ki bizler de bu yolda bilinçli bir 
şekilde alışıyoruz. İleri teknolojilerle mermeri tabiri yerindeyse bir 
peynir kalıbı gibi doğadan çıkarttık. Mümkün mertebe az zayiat 
vererek üretim yapıyoruz. Çünkü bu ülkemizin doğal kaynağı biz-
den sonraki nesillerin de hakkı var. Bu yüzden bu kıymetli ürünleri 
bu şekilde işlemeye özen gösteriyoruz.” dedi.

Yeni Asır’da yer alan habere göre mermer ocaklarında iş gü-
venliği, kültürün arttırılmasının amaçladığı projede 2 pilot 
il belirlediklerini söyleyen TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, 
“Mermer ocaklarında iş güvenliği, kültürün arttırılmasını amaç-
ladığımız projemizde 2 pilot il belirledik ilk ilimiz Muğla. Bölgede 
faaliyet gösteren maden ocaklarından 200 çalışanımıza sanal 
gerçeklik uygulamaları ile eğitim vereceğiz” dedi. Maden Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü Doğaltaş Daire Başkanı Mustafa Yıldız, 
“Hepimizin bildiği üzere ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için 
madencilik en kritik sektörlerin başında gelmektedir. Madencilik 
sektörünün önünü açmak, beklentilere karşılık vermek için MA-
PEG olarak Bakanlığımızın öncülüğünde bir süredir yeni maden 

mevzuatı üzerinde çalıştığımız sizlerin de malumunuzdur. Yapı-
lan yatırımlar ile bugünü dünden daha iyi olan sektörün geleceği 
de bugünden daha iyi olacaktır.” dedi.

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Muğla ilimizin 2022 yılı 
Ocak-Mayıs ayı ihracatı yüzde 19’luk artışla 289 milyon dolarla 
344 milyon dolara çıkmıştır. Aynı dönemde madencilik sektörü-
müzün ihracatı ise yüzde 44’lük artışla 37 milyon dolarla- 53 mil-
yon dolara yükseldi.” dedi.

Alimoğlu, “Muğla ilimiz 2020 yılında 585 milyon olan ihracatını 
2021 yılında yüzde 32’lik artışla 774 milyon dolara çıkarmıştır. 
Madencilik sektörümüz Muğla’da su ürünleri sektörünün ardın-
dan en fazla ihracat yapan 2’nci sektör konumunda. Muğlalı ma-
dencilerimizin 2021 yılında ise Muğla’nın ihracatına 106 milyon 
dolarlık katkı sağlamıştır. 2021 yılında Muğla’da en fazla ihracat 
yapan 5 firmamızın 2’si maden sektörümüzden. Muğla’nın 2022 
yılı ocak-mayıs ayı ihracatı yüzde 19’luk artışla 289 milyon dolar-
la 344 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde madencilik sektörümü-
zün ihracatı ise yüzde 44’lük artışla 37 milyon dolarla- 53 milyon 
dolara yükseldi. Muğla’nın 2022 yılı sonunda ihracatının 1 milyar 
dolara çıkacağına inanıyoruz.” diye ifade etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Dünya rezervlerinde önemli bir paya 
sahip olan sektörümüz, işverenlerde çalışanlar ve ailelerinde ya-
ratacakları farkındalık ile daha sürdürülebilir ve yaşama önem 
veren insan odaklı yönü ile de dünyada hak ettiği yeri alacak. 
Bu sektörümüz Muğla’da özellikle iş güvenliği, sağlığı ve çevre 
duyarlılığı konusunda hassas davranmakta.” diye konuştu.
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ŞIRKET HABERLERI

Ortadoğu Sondaj, Dünya Genlinde En Çok Karotlu 
Sondaj Yapan Müteahhitler Arasında İlk 15’e Girdi

Ülkemizin lider sondaj şirketle-
rinden Ortadoğu Sondaj, dünya 
genelinde karotlu sondaj yapan 
müteahhitler arasında gerçek-

leştirilen sıralamada 190.000 metrenin üzerindeki metrajıyla 
15. sırada yer aldı. Coring Magazine tarafından yapılan araştır-
mada karotlu sondaj müteahhitleri toplam metrajlarına göre 
sınıflandırılırken aynı şirketlerin diğer türde sondaj hizmetleri-
nin de olduğuna ancak yapılan araştırmaya bunların katılma-
dığına dikkat çekildi.

Ortadoğu Sondaj Genel Müdürü Ahmet Zeki Topdemir’in 
sıralamada yer almaktan duydukları memnuniyeti dile 
getirirken Madencilik Türkiye dergisine şu açıklamalarda 
bulundu:

“Pandeminin iki yıl boyunca dünya üzerinde yaşattığı özellikle 
ticaret alanındaki olumsuzluklar ülkemizde de etkisini gösterdi. 
Bu dönemde şirket olarak insan kaynakları-
mızda azaltma yapmayarak kadromuzu ko-
rumak için çaba gösterdik. Çalışma ve sağlık 
şartlarındaki tüm kısıtlamalara karşın insan 
sağlığına büyük önem vererek gerekli önlem-
leri aldık ve küçülmek yerine madencilik sek-
törüne hizmet etmeye devam ettik.

Ekonomik olarak maliyetlerimizde oluşan 
baskılara rağmen pandemi döneminde hız 
kesmeme kararı almamız 2022 yılında biz-
lerin doğru karar verdiğini gösterdi. 2022 yı-
lında özellikle metal madenciliğinden gelen 
taleplerle çok yoğun bir döneme girdik. He-
defimiz ve beklentimiz bu yıl toplam 250.000 
metre karotlu sondaj işini tamamlamaktır. Bu 
doğrultuda hedeflerimize ulaşmak ve sektöre 
kaliteli hizmet vermek amacıyla yatımları-
mız devam ediyor. Ankara Başkent OSB’de 
bulunan sondaj makinesi ekipmanı üretim 
tesisimizin kapasitesini iki katına çıkarmak 
amacıyla inşaat çalışmalarımız sürmektedir”.

Diğer taraftan araştırmada; Covid-19 pan-
demisi ile birlikte uygulanan kısıtlamalar 
ile azalan metrajların, kısıtlamaların kaldırıl-
ması ve artan emtia fiyatları doğrultusunda 
yeniden arttığı aktarıldı. S&P verilerine göre 
pandemi ile birlikte küresel maden arama 
bütçesi 2020 için 8,3 milyar dolara geri-
lerken bu rakam 2021’de yüzde 35 artışla 
11,35 milyar dolara yükseldi. 2021’de yaşa-
nan artışla bazı şirketler 2020 öncesindeki 

en yüksek metraj rakamlarını bile geride bırakırken, bazıları da 
yeni derinlik rekorları kırdı.

Elde edilen gelirlerin ve karların da arttığı 2021’de şirketler filo 
genişletme ve modernizasyona yöneldi. Ayrıca otonom sondaj 
kulelerinin, yapay zeka kullanımının ve bulut tabanlı çözümle-
rin de bu dönemde gelişmesi dikkate değer bir durum olarak 
gösterildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen 2021 yılı zorlukları da beraberinde 
getirdi. Personel yetersizliği en önde dikkat çekerken tedarik 
zinciri sorunları devam etti ve ekipman üretimindeki gecikme-
ler de zorluk olarak şirketlerin karşına çıktı.

Genel olarak 2022 yılının da 2021 gibi olumlu geçmesinin beklen-
diği araştırmada artan akaryakıt fiyatlarının ve enflasyonun yılın 
ikinci yarısındaki sonuçlarda belirsizliğe işaret ettiği aktarıldı.  

geosondajmakine.com
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Epiroc, İlk Kez Elektrik Bataryalı 
Yerüstü Sondaj Makinesini Deniyor

FLSmidth, TK Mining'in Satın Alınması Sürecini 
31 Ağustos’ta Tamamlıyor

ŞIRKET HABERLERI

Epiroc, yüzey operasyonları için 
dünyanın ilk elektrik bataryalı 
sondaj makinesini sahada test 

etmek üzere İsveçli inşaat şirketi Skanska ile anlaştı. Deneme, 
dünya çapındaki yerüstü madenlerinde ve taş ocaklarında sıfır 
emisyonlu sondaja giden yolda bir kilometre taşı olacak.

Epiroc, yüzey operasyonları için ilk elektrik bataryası ile çalı-
şan sondaj makinesiyle büyük bir adım atıyor. Makinenin ta-
sarımı, Epiroc’un başarısı kanıtlanmış SmartROC T35 yerüstü 
sondaj makinesine dayanıyor. Epiroc’un yer altı bataryalı deli-
cileri geliştirilmesinden elde ettiği engin deneyimini kullanan 
SmartROC T35 E, taş ocaklarının ve daha büyük inşaat sahala-
rının çevre standartlarını iyileştirmek için tasarlandı. Operas-
yonlarda sıfır emisyona ek olarak teçhizat, optimum güvenlik, 
güvenilirlik ve performans için bir dizi akıllı özellik, seçenek ve 
gelişmiş otomasyon çözümleri ile birlikte geliyor. Epiroc, ha-
lihazırda, yer altı madenleri için bataryalı elektrikli makineler 
ve çözümler konusunda lider bir tedarikçi konumunda.

Skanska, deliciyi İsveç’in Stockholm kenti yakınlarındaki bir taş 
ocağında test etmeyi planlıyor. İsveç’in Örebro kentinde üretilen 
makine, Eylül ayında taş ocağına ulaşacak. Epiroc, SmartROC T35 
E’nin piyasaya ne zaman sunulacağını daha sonra açıklayacak.

Epiroc Başkanı ve CEO’su Helena Hedblom, “Epiroc’un 2030 yılı 
için cesur sürdürülebilirlik hedefleri var. SmartROC T35 E ile taş 
ocakları ve büyük inşaat uygulamaları için eksiksiz bir emisyon-

suz ürün yelpazesi sunma sözümüze ulaşma yolunda büyük bir 
adım atıyoruz.” dedi.

Skanska Industrial Solutions AB Proje Müdürü Johan Eliasson, 
“Bir dönüm noktasına ulaşıldı ve iklim üzerindeki etkimizi azaltmak 
için yeni bir fırsat geldi. Epiroc ve Skanska arasındaki uzun süreli iş-
birliğinden dolayı çok mutluyum ve bu projeyi birlikte yapabilmek 
heyecan verici. Her iki şirket de cesur çevresel hedefler belirledi. Bu 
proje, Skanska’nın daha iyi bir toplum inşa etme sözümüzün önem-
li bir parçası olan 2045 yılına kadar tamamen iklim nötr olma he-
define doğru gerçekten büyük bir adım atıyor.” şeklinde konuştu.

Epiroc’un bataryalı elektrikli ürün çözümleri pazardan büyük ilgi 
görüyor. Müşterilerin faydaları arasında emisyonsuz operasyonlar, 
daha düşük gürültü kirliliği ve titreşimler ve daha yüksek üretken-
lik sayılabiliyor. Makineler, operasyonlardaki ve satılan ürünlerden 
kaynaklanan CO2 emisyonlarını yarıya indirmeyi içeren Epiroc’un 
2030 için iddialı sürdürülebilirlik hedeflerinde hayati bir rol oynu-
yor. 2021’de hedefler, Bilim Destekli Hedefler girişimi tarafından 
küresel ısınmayı maksimumda tutmakla uyumlu olarak doğrulandı.

1,5°C, en son iklim bilimi ve Paris İklim Anlaşması’nın hedefi 
ile uyumlu.

Epiroc, 2025 yılına kadar yer altı madencilik ekipmanlarından 
oluşan eksiksiz filosunu pille çalışan versiyonlar olarak ve 2030 
yılına kadar yüzey operasyonları için tam filosunu pille çalışan 
versiyonlar olarak sunacak.

FLSmidth, thyssenkrupp'un ma-
dencilik işkolu olan TK Mining’i 
satın almak için tüm koşulların 
tamamlandığını duyurdu. Süreç 

31 Ağustos 2022'de tamamlanacak.

TK Mining, madencilik sistemleri, malzeme taşıma, mineral iş-
leme ve servis çözümleri için tam kapsamlı lider tedarikçi ko-
numunda. FLSmidth ve TK Mining'in birleşiminin, verimliliğe 
ve sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanan, ocaktan te-
sise operasyonlarla lider bir küresel madencilik teknolojisi ve 
hizmet sağlayıcısı yaratması bekleniyor.

FLSmidth Group CEO'su Mikko Keto şunları söyledi: “Bu duyuru 
FLSmidth tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yaklaşık 2.000 
yeni iş arkadaşımızı ve TK Mining'in müşterilerini yakında FLSmi-
dth'te ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız. Satın alma işleminin 
tamamlanması, FLSmidth'in maden endüstrisi içindeki stratejik 

büyüme hedeflerine katkıda bulunuyor. Birleşik şirketimiz, önemli 
satış sonrası fırsatlar yaratırken, zorlayıcı sinerjiler yoluyla değer 
yaratmayı teşvik edecek, diğer taraftan sürdürülebilirlik ve diji-
talleşme gündemimizi daha da güçlendirirken, müşterilerimize 
daha güçlü ve tamamlayıcı bir değer teklifi sunacak” dedi.

flsmidth.com

epiroc.com
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Karmaşık problemlere 
Basit ve etkili çözümler
Avusturalya’da bir nikel madenin çıkış şutu bakımlarında karşılaşılan problemler 
sonrasında, doğru soruları sorup, bilgi ve tecrübemizi kullanarak “Ferrocer” 
darbe aşınma panellerini geliştirdik.

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

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

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

FLSmidth Mining-Turkey

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

Tel: +90 312 287 8546   
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ŞIRKET HABERLERI

WiserSense, Partner Konferansı ile Fark Yarattı
Endüstriyel tesislerdeki makine 
ve ekipmanlar gerek yatırım ma-
liyetlerinin yüksekliği gerekse 

üretim süreçlerini doğrudan etkilemelerinden dolayı işletme-
ler için çok değerli ürünler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu ka-
dar değerli ürünlerin de kendi başlarına bırakılmaları mümkün 
değildir.

WiserSense, farklı türlerde akıllı makine sağlığı izleme çözüm-
leri geliştiren donanım ve yazılımla Türkiye'nin yüzde yüz yerli 
firması olarak faaliyetlerine devam ederken esas olarak titre-
şim, akustik vb. yüksek örnekleme oranlı sensörlere odaklanı-
yor. Şirket, titreşim ve akustiğe odaklanmasının başlıca nedeni 
olarak da bu verilerin makine sağlığı hakkında çok fazla bilgi 
verdiklerinin üzerinde duruyor.

Yaklaşık 20 yıldır titreşim alanında faaliyet gösteren WiserSen-
se, tecrübelerinin 15 yılını ağırlıklı olarak savunma sanayi, be-
yaz eşya, otomotiv vb. sektörlerdeki farklı makinelerin titreşim 
optimizasyonu ile geçiren bir firma olarak öne çıkıyor. Şimdi 
ise madenciliğin de içinde bulunduğu daha geniş bir alana ya-
yılmaya başladı.

5 Ağustos tarihinde Ankara’da organize ettikleri Birinci Part-
nerler Konferansı ile katılımcıları bilgilendiren WiserSense Ülke 
Müdürü Cem Alaybeyoğlu açılış konuşmasında; “Etrafımız ve-
rilerle çevrelenmiş durumdadır. Bu verilerin toplanıp, anlamlan-
dırılması, endüstriyel tesislerin varlıklarının devam ettirmeleri ve 
karlılıklarını artırmaları için çok önemlidir.” ifadelerini kullandı. 
Alaybeyoğlu Konferans’ta WiserSense markasını özetlerken şu 
cümleleri sarf etti: 

“Sensörlerinin tüm mekanik ve elektronik parçalarını tasarlar, 
üretir, monte eder ve test eder. Tüm akıllı sensörler için farklı opti-

mize edilmiş gömülü yazılımlar geliştirir. Hem yerinde hem de bu-
lutta kullanılmak üzere sensör veri analizi ile ilgili yazılım çözüm-
leri geliştirir. Hem uç cihazlarda hem de sunucu tarafında sensör 
veri analizi yapar. Farklı yapay zekâ yeteneklerine sahip güvenli, 
genişletilebilir IOT ve makine sağlığı veri analiz platformlarına sa-
hiptir. Her türlü zorlu şartlara uygun sensör çözümleri üretebildiği 
için çözüm ortağı olarak davranır.” 

Bilindiği gibi günümüzde birçok firmanın kendi ekipmanlarına 
‘edge computing’ yeteneklerine sahip sensörler eklemeye ça-
lıştığını sözlerine ekleyen Alaybeyoğlu, bunu yaparak yalnızca 
arızaları erken tahmin etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda 
son kullanıcı memnuniyetini de arttırdıklarını belirtti.

Günümüzde izleme sistemleri için en önemli kavramın, dijital 
ikiz işlevlerini entegre etmek olduğunu aktaran Alaybeyoğlu, 
“WiserSense olarak en büyük farklılığımız sahadan topladığı-
mız ham verileri makine ve ekipman sağlığı için işleyip makine 
öğrenimi yaparak, dijital ikiz için de depolamaktayız. Ayrıca 
WiserSense olarak işletmelerin mevcut varlık yönetim uygula-
malarına daha fazla işlevsellik eklemekteyiz. İşletmelere en iyi 
olduğumuz konularda desteğimizi ve uzmanlığımızı veriyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Halihazırda ülkenin birçok güzide işletmesinde makine ve 
ekipman sağlığı takibinde ve akıllı şehir uygulamalarında var 
olduklarını belirten Alaybeyoğlu, işletmelerin dijital dönüşüm-
lerine yapay zekâ tabanlı yazılımlar ve yüksek kabiliyetli sen-
sörlerle yön verdikleri için çok mutlu olduklarını da sözlerine 
ekledi. 

Alaybeyoğlu sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Sahip olduğu-
muz çözüm ortaklarımızla oluşturduğumuz ekosistem ile büyü-
meye ve hizmet etmeye devam ediyoruz.” wisersense.io
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NewPro

NewPro Consulting & Engineering Services Pty Ltd ABN 87 623 182 
561. Suite 1, Level 1 41-43 Ord Street West Perth, 6005, Western 
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www.newproc.com info@newproc.com

Proses Tasarımı ve Proje Yönetiminde 
Avustralya Tecrübesi

• Kapsam Belirleme, Ön Fizibilite ve Fizibilite 
Seviyesinde Çalışmalar

• Metalurjik Test Çalışmaları Dizaynı ve Yönetimi

• Kapasite Artırımı Çalışmaları

• Tesis Devreye Alma 

• Macun Geri Dolgu Tesisi Tasarımı

• Proses Tesisi  EPCM ve EPC Çözümleri

• Temel ve Detay Mühendislik Çalışmaları
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Sandvik-Newtrax İşbirliği
Sandvik, 2019 yılında personel-
ler, ekipmanlar ve çevre dahil 
olmak üzere yer altı operasyon-

larını izlemek ve bunlara ilişkin öngörüler sağlamak için 
kablosuz bağlantıda lider teknoloji tedarikçilerinden biri 
olan Newtrax'ı bünyesine kattı. Kanada, Montreal merkezli 
olan Newtrax, bünyesinde 150’den fazla yetkin çalışan bu-
lunduruyor.

OptiMine® - Newtrax Entegrasyon Sistemi
Sandvik'in madencilik üretimi ve süreçlerini analiz etmeye 
ve optimize etmeye yönelik lider dijital araçlar paketi (Opti-
Mine®), Newtrax'ın kablosuz IoT bağlantısındaki lider tekno-
lojisiyle birleştiğinde, yer altı madencilik operasyonlarında 
güvenliği ve verimliliği artırmak için güçlü, akıcı bir dijital 
çözüm oluşuyor. Bu da müşterilerin kaynaklarını daha ve-

KAPAK KONUSU

Sandvik Digitalization - 
OptiMine® & Newtrax

9
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rimli ve çok daha güvenli kullanmalarına yardımcı olabilen 
bir sistem sunuyor.

Maden dijitalizasyonu konusundaki bu iki dev teknolojinin 
entegrasyonu ile birlikte Sandvik en zorlu koşullardaki yer 
altı madenlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sandvik bu enteg-
rasyonda, OptiMine®’ı ‘’The Brain’’ yani beyine ve Newtrax’ı 
‘’The Nervous System’’ yani sinir sistemine benzetiyor.

Maden Dijitalizasyonu Çözümleri
Tamamen dijital olan bu ekosistemde, özellikle ‘Personel Takip 
Sistemi’ ve ‘Çarpışma Önleyici Sistem’ gibi çok önemli çözüm-
ler sunuluyor. Dünya genelinde yaklaşık 170 maden sahasında 
kullanılan bu çözümler sayesinde, zaman yönetimi çok daha 
iyi yapılabiliyor. Bu da maliyet ve verimlilikte doğrudan olumlu 
etki yaratıyor.

OPTIMINE® & NEWTRAX

13
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OPTIMINE®

OEE & 
PREDICTIVE 
ANALYTICS

REPORTING & 
DASHBOARDS

PROXIMITY 
DETECTION

LONE WORKER 
SAFETY

3D MINE 
VISUALIZATION 
W/ BREAKING 

RESULTS

SCHEDULING PERSONNEL 
TRACKING

ANY OPERATOR 
IDENTIFICATION

DRILL PLAN 
VISUALIZATION

TASK 
MANAGEMENT

AIR QUALITY & 
WATER LEVEL 
MONITORING

VENTILATION ON 
DEMAND FOR 

AUX FANS

INTERFACES 
TO EXTERNAL 

SYSTEMS

PRE-START 
CHECKLISTS

GROUND 
DISPLACEMENT 

MONITORING

PASTE 
BACKFILL 

MONITORING

MOBILE 
EQUIPMENT 
TELEMETRY

MESSAGING

EMERGENCY 
EVACUATION 

NOTIFICATIONS

MOBILE
EQUIPMENT 
TRACKING

40





www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2022

- Personel Takip Sistemi
Daha iyi karar verme ve acil durum müdahalesi için madencilik 
operasyonlarınızda tam görünürlük ve önsezi elde edin!

Madenci lambasına gömülü bir konumlandırma cihazı veya 
personel tarafından taşınan bağımsız bir tag (tike) ile konum 
koordinatları iletişim ağı tarafından madende hareket ederken 
anlık olarak izlenir ve 3D dijital haritaya aktarılarak görselleş-
tirilir. Verinin alınıp görselleştirilmesine kadar olan tüm süreç 
Newtrax’ın özel yazılımı IoT Hub tarafından gerçekleştirilir.

- Çarpışma Önleyici Sistem (Collision Avoidance System)
OptiMine® Yakınlık Algılama Sistemi (PDS-Proximity Detection 
System) ile operatörler artık ekipmana yakın olan ve görüş hat-
tında olmayan tehlikelerin farkında olabilir.

48

Collision Avoidance

With the addition of the Vehicle
Intervention Controller (VIC),the OptiMine® 
Collision Avoidance Solution reduces the 
speed or activates emergency brakes to stop 
and immobilize the equipment if the system 
detects someone in the
danger zone.

Caution Alarm Danger

Emergency-Stop the Vehicle

Main Menu 

Bu sistem için özel olarak geliştirilmiş Yakınlık Algılama Sen-
sörleri (PRS-Proximity Ranging Sensor) ve Araç Müdahale 
Kontrol ünitesinin (VIC-Vehicle Intervention Controller) ek-
lenmesiyle, OptiMine® Çarpışma Önleme çözümü, tehlike 
bölgesinde birini tespit ederse ekipmanı durdurmak ve 
hareketsiz hale getirmek için hızı düşürür veya acil durum 
frenlerini etkinleştirir.

Detaylı bilgi için: satis.smrt@sandvik.com
rocktechnology.sandvik 

newtrax.com

24

Mine Visualizer
A priceless tool in operations planning and 
analyzing problematic areas.

Mine visualization enables users to more effectively 
communicate and interpret data around the current 
situation and future plans for the mining environment.

Situational awareness is improved, as information 
about the mine can easily be studied and understood 
at a glance. 

OptiMine® Mine Visualizer let you see your mine from 
any device any time anywhere. 
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Harita ve Coğrafi Veri Üretiminde 
İleri Teknolojiler

Harita, yer bilimlerinin vazgeçil-
mez altlığı… Üretimi ise çok çeşitli 
teknikleri uhdesinde barındıran 

bir mühendislik disiplini ile mümkün. Özellikle 2018 yılında yü-
rürlüğe giren yeni madencilik mevzuatları ile birlikte sektörün 
harita verisine olan ihtiyacı ve önem seviyesi çok hızlı bir gelişme 
eğrisi sergiledi. Artık adına “Geomatik Mühendisliği” adını ver-
diğimiz bu disiplin ve bu disiplinin ihtiyaç duyduğu ve geliştir-
diği teknolojiler sayesinde çok zorlu arazilerde hızlı ve güvenilir 
coğrafi veriler üretiliyor. Bu veriler teknik analizlerden görsel su-
nulara kadar pek çok analizin kaynağı olmakla birlikte, üretimin 
geleceğini belirliyor, yeni özkaynak üretimine de ışık tutuyor.

GeoGrafik; harita ve arazi mühendisliği disiplinlerine çözümler 
sunmak amacıyla 2013 yılında kuruldu. Yeryüzüne ait coğrafi 
verilerin bizzat üretilip görselleştirilmesi hizmetlerini sunma-
nın yanında, bu verilerin üretilmesi için gerekli her türlü tekno-
lojinin tedarikçiliğini yapıyor. Ayrıca bu teknolojilerin kullanıl-
masında ihtiyaç duyulan eğitim ve destek süreçlerini organize 
ederken, çeşitli danışmanlıklar sağlıyor. 

Fotogrametri ile Başlayan Vizyon
2016 yılından bu yana insansız hava araçları ve görüntü işleme 
yazılımları ile maden sektörüne dönük haritalar üreten ve ilgili 
teknolojilere dönük danışmanlık ve eğitim süreçlerini organize 
ederek sektöre ışık tutmayı misyon edinen GeoGrafik, fotogra-
metri tekniği ile ürettiği coğrafi veri setlerinin, işletmelerin yıl-
lık faaliyet raporları içerisindeki kullanımına dair kayda değer 
katkılar sunmuştur. Ayrıca görsel bir niteliği de bulunan bu tür 
veri setleri ile ilgili olarak söz konusu mevzuatların tanımlan-
masında belirleyici roller üstlenmiştir.

Yeni Çağın Vazgeçilmez Tekniği: 
Uzaktan Algılama
Mevcut üretim kaynaklarının raporlanmasında harita kullanımı 
oldukça yaygınlaşan ve artık olmazsa olmaz kabul edilen bir 

artı değer… Bununla birlikte cevher üretiminin hızıyla doğru 
orantılı olarak bilginin üretimi de hızlandı. Yeni sahalarda yeni 
rezervler aramanın önemi arttı. Aynı oranda yüzey araştırmala-
rı ve bakir alanlarda hızlı harita üretimi de ivedi ve elzem hale 
geldi. Harita verisi, artık insan gözüyle görünmeyen ama do-
ğanın adeta fısıldadığı özgün bilgileri de içerebiliyor. Multis-
pektral ve hiperspektral adı verilen tekniklerle elde edilen bu 
bilgiler sayesinde bitkilerden, topraktan ve kayaçlardan bazı 
çıkarımlar yapılarak yeni cevherlerin tespiti konusunda hızlı 
aksiyonlar alınabiliyor.

Ormanlar, Harita ve Lidar Teknolojisi
Ülkemizin coğrafi olarak büyük bölümünü kaplayan ormanla-
rımız, hepimizin hassas noktası… Bununla birlikte cevher tes-
pitine yönelik yapılan yüzey araştırmaları için de olabildiğince 
zorlayıcı bir örtü… Doğru ve bilinçli madencilik faaliyetleri 
için orman altı dediğimiz topoğrafyanın doğru ve hassas bir 
şekilde haritalara aktarılması; konvansiyonel tekniklerle olabil-
diğince zor ve çoğunlukla da imkansızdı. Artık insansız hava 
araçlarına entegre edilmiş çoklu lazer demeti (LIDAR) tekniği 
ile orman altı topoğrafyasının harita yüzeylerine dahil edilmesi 
oldukça kolaylaştı. 

GeoGrafik olarak bizler, farklı ölçeklerdeki insansız hava araç-
larımıza entegre ettiğimiz fotogrametrik, multispectral ve lidar 
sensörlerimizi kullanarak veri üretimi hizmeti verdiğimiz gibi, 
bu teknolojilerin tedarikçiliğinin yanında, bu tekniklere dair 
eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de yürütüyoruz.

Arazi mühendisliği disiplinleri tarafından yürütülmekte olan pro-
jelerde ihtiyaç duyulan coğrafi verilerin bilgiye ve haritaya dö-
nüştürülmesi sürecini sağlıklı şekilde yöneterek doğru, hassas ve 
güvenilir bilgi üretimini misyon edinen GeoGrafik, toplam kalite 
vizyonuna sadık kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

geografik.com.tr/
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TANITIM

DEM Simülasyonları ile 
Tesislere Özel Optimizasyonlar

İbrahim Can Duman
Çolakoğlu Makina 

Ar-Ge Merkezi Yöneticisi

Günümüzde önemi gün geç-
tikçe artan ve kullanımı da yay-
gınlaşan konulardan birisi yığın 
halindeki malzemelerin taşın-
masıdır. Madencilik sektöründe, 
yer altı veya yer üstü maden 
ocaklarından çıkarılan cevherler, 
çıkarıldıkları andan itibaren yığın 
halde taşınmaktadırlar ve son 

ürün haline gelene kadar bir çok farklı süreçten geçmekte-
dirler. Katı malzeme akış süreçleri boyunca cevherin taşıma, 
öğütme, kırma vb. işlemlerinden geçerken temas halinde 
bulunduğu ekipmanlar ile etkileşimlerini analiz etmek, söz 
konusu ekipmanların tasarımından çalışma verimliliğine ka-
dar tüm durumlar için optimum yaklaşımlarda bulunmayı 
mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda Cundall & Strack1 tara-
fından geliştirilen Ayrık elemanlar yöntemi (DEM), parçacık 
düzeyinde, gerek parçacıklar arası gerek ise parçacık ve sınır 
yüzeyleri arasındaki etkileşimleri ele alan bir çözüm ortaya 
koymaktadır. 

Çolakoğlu Makina tarafından Rocky DEM yazılımı kullanılarak 
yapılan katı parçacık akış simülasyonları ile:

• Cevher aktarım oluklarındaki aşınma plakalarına ait aşın-
malar incelemekte ve bu plakalar için ömür tayini yapılmak-
tadır. Ayrıca oluklardaki tıkanma, darboğaz oluşumu vb. 
problemlerin önüne geçebilmek için optimum şartlar belir-
lenmekte olup maksimum üretim verimliliği için çözümler 
sunulmaktadır.

• Taşıma süreçleri boyunca konveyörler üzerindeki yığın mal-
zeme akışının hangi konveyör hızlarında nasıl davranış göste-
receği, yükleme ve boşaltma esnalarında ne tür problemlerle 
karşılaşılabileceği belirlenerek bu problemlerden kaçınılması 
sağlanmaktadır.

• Elekler ve ayrıştırıcı ekipmanlarda yığın malzeme akışı ince-
lenerek titreşimin gerçekleştirildiği frekans değerlerinde elek 
altı ve elek üstü kütlesel dağılımların incelenmesi, aşınan böl-
gelerin belirlenmesi ve parçacık dağılımının verimliliğinin art-
tırılması sağlanmaktadır.

• Parçacıkların kırılmaya maruz kaldığı ekipmanlarda mey-
dana gelen parçacık kırılmaları ele alınarak, ufalama süre-
cindeki verimlilik, boyut küçültme işlemi için gerekli olan 
enerji, kırıcı ekipman üzerindeki aşınmalar vb. hususlar 
üzerinde analizler yapılıp optimum şartlara ulaşılması sağ-
lanmaktadır.
• Maden ocaklarında öğütücü ekipman olarak yer alan değir-
menlerin tasarımları, değirmen astarlarının aşınma süreleri, 
öğütme işlemi için gerekli olan enerji ve değirmen dönme hızı 
gibi durumlar, parçacıkların yığın haldeki hareketinin kalibre 
edilmesi yardımıyla yüksek verimlilik için ideal çalışma koşulla-
rına ulaşılması sağlanmaktadır.
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Katı yığın halinde hareket eden cevherlerin, cevher tipine 
göre akış hareketleri ve yüzey tepkileri değişmektedir. Bu-
nunla birlikte, aynı türden ve aynı element içeriğine sahip 
olsalar bile, her maden ocağından çıkarılan cevher jeolojik 
etkenler, fiziksel ve kimyasal özellikler vb. çeşitli faktörler-
den ötürü çeşitlilik göstermektedirler. Bu sebepten ötürü 
her maden ocağında kullanılan ekipmanlar, malzeme akış 
süreci boyunca tesise özel cevherler ile etkileşimde bulun-
maları sebebiyle tasarımsal olarak farklılık göstermektedir.

Yukarıda belirtilen çeşitlilikler sebebiyle tesis içerisinde kul-
lanılacak ekipmanlar, etkileşimde bulunacakları cevhere 
göre dizayn edilmelidirler. Bu hususta DEM simülasyonları 
kullanılarak, cevher için yapılacak olan çeşitli laboratuvar 
deneylerinin ardından parçacıkların yüzeyler ile etkileşim 
parametrelerinin elde edilmesiyle ve bu parçacık düzeyin-
deki parametrelerin kalibre edilmesiyle birlikte sistem ekip-
manlarının optimize edilmesi sağlanmaktadır. Bu deneyler 
arasından eğik düzlem deneyi2, geri sıçrama katsayısı3 ve 
parçacıklar arası etkileşimin kalibrasyonu için gerçekleşti-

rilen yığın açısı deneyi4 temel kalibrasyon deneyleri olarak 
yer almaktadırlar. Bununla birlikte cevherlerin ekipmanlar 
ile teması sonucu meydana gelen kırılmalar ve aşınmalar da 
DEM simülasyonları içerisinde tanımlanmaktadır. Ekipman 
yüzeylerinin aşınma davranışı, Archard Aşınma Yasası esas 
alınarak ele alınmaktadır5. Gerçekleştirilen deneyler sonu-
cu gerçek ölçekli bir katsayı yardımıyla, uzun simülasyon 
sürelerine gerek kalmadan ekipmanların aşınma miktarları 
ve buna bağlı olarak ekipman ömürleri belirlenmektedir. 
Cevherlerin darbe etkisi altında kırılma davranışı ise, ağırlık 
düşürme testi yardımıyla elde edilen cevher sertlik değeri 
esas alınarak deneyler yardımıyla belirlenmektedir ve simü-
lasyonlara dahil edilmektedir 6.

Cevherle ilgili yapılan tüm bu kalibrasyonların ardından Çola-
koğlu Makina olarak maden ocağı tesislerine özel, parçacıklarla 
etkileşimde bulunan tüm maden ekipmanlarının çalışma koşul-
larına göre sistem ve tasarım optimizasyonları gerçekleştirilmek-
tedir. Ekipman bakım süreleri üzerinde öngörüde bulunarak ne 
zaman yedek parça temini gerçekleştirilmesi gerektiği konu-
sunda destek verilmekte, iş akış sürecinin tamamen durmasının 
önüne geçerek bakım masrafları düşürülmekte; ve böylece üre-
tim verimliliğini arttırmak için çözümler sunulmaktadır.
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"DMT-ANCORELOG: Kimya, Mineraloji, 
Dijitalleşme ve Otomasyonun 
Karot Loglamada Buluşması

Jeolojik arama programlarının en 
zorlu yönlerinden biri, ticari labo-
ratuvarlara gönderilen karot analiz 
sonuçlarının zamanında elde edile-
bilmesi, böylece projelerin geleceği 
için önemli ve kritik kararların erken 
aşamalarda alınabilmesidir. Projeler, 
lojistik düzenlemelerin, özellikle ula-
şımın sorun olabileceği uzak yerlerde 

yürütüldüğünde, bu durum daha da çetrefilleşip zorlaşabilir.

Yabancı ülkelerde yapılan projelerde, örneklerin denizaşırı 
laboratuvarlara gönderilmesi sırasında bürokratik işlemlerin 
neden olduğu önemli gecikmelerle karşılaşılabilecek olunma-
sı, örnek gönderimini ve sonuçların alınmasını daha yavaş ve 
sıkıntılı duruma getirebilir.

Saatlik, günlük ve haftalık analizlerin üretim kararları için 
önemli bir bileşen olabileceği madenlerde de benzer sorun-
larla karşılaşılabilir.

Bu nedenle, DMT, örnek analizleri için ticari laboratuvar mali-
yet tutarının cüzî bir bölümüne karşılık gelebilecek maliyetler 
karşılığında, analitik sonuçların son teknoloji bir yapay zekâ 
sisteminde gerçek zamanlı olarak elde edilebildiği bir analitik 
dağıtım sistemi olan ANCORELOG aygıtını üretmiştir.

Analitik karot loglama sistemi olan ANCORELOG, otomatikleş-
tirilmiş bir ölçüm iş akışında modüler çoklu sensörleri ve yeni-
likçi teknolojilerin kombinasyonu aracılığıyla kimyasal, mine-
ralojik, fiziksel ve dokusal karot özelliklerinden çıkarılan kesin 
bilgileri kullanıcılarına sunar.

Akıllı makine öğrenimi algoritmaları, örneklerden ölçülen özel-
likleri ("büyük veri") neredeyse gerçek zamanlı olarak jeolojik, 
jeoteknik ve jeometalurjik alanlara ("akıllı veriler") dönüştürür 
ve karar vermeyi destekler ve hızlandırır. Aygıtın yetenekleri, 
ticari laboratuvar sonuçları ile ekipmanın yerinde yapılan öl-
çümleri arasındaki bazı karşılaştırma çalışmalarıyla kanıtlan-
mıştır. Ayrıca ANCORELOG Avrupa güvenlik ve düzenleyici 
kurumlarının bu tür aygıtlara sahada kullanılmadan önce da-
yattığı sağlık ve güvenlik gerekliliklerini de geçmiştir.

ANCORELOG kompakt tasarımı sayesinde, hem sahadaki zorlu 
koşullardaki standart ofis konteynerlerinde hem de laboratu-
var ortamında kullanılabilir (Şekil 1).

Kimyasal, mineralojik ve fiziksel karot özellikleri, gerekli duyar-
lılığa ve kullanılan sensörlerin kombinasyonuna bağlı olarak, 
karot metre başına 20 saniye ila 2 dakikalık bir tarama hızıyla 
sürekli olarak ölçülür.

Modüler Sensör Kombinasyonu
ANCORELOG, standart versiyonunda yüksek çözünürlüklü RGB 
çizgi tarama kamerası (50 piksel/mm veya 1270 dpi çözünürlü-
ğe kadar), 400 ila 2500 nm dalga boyunda (VNIR – SWIR) spektral 
aralıkta hiperspektral görüntüleme kameraları ve bir X-ray flore-
san sensörü ile donatılmıştır. Ek olarak, mineral tanımlaması için 
bir Zaman Geçitli RAMAN sensörü ve XRF sensörüne tamamla-
yıcı olarak kimyasal bileşimlerin ölçümü için Lazer Kaynaklı Plaz-
ma Spektroskopi teknolojisi ile de modüler olarak donatılabilir.

XRF sensörü, iyi bilinen el tipi XRF cihazlarının aksine, değişken 
bir süre boyunca ölçüm sonuçlarını entegre eden karot ekseni 
boyunca sürekli bir tarama profili ölçer.

Böylece ANCORELOG'un XRF ölçüm aralıkları 1 ile 100 cm ara-
sında değişebilmektedir. Çoğu keşifte hedeflenen elementler 
için XRF sonuçları, Şekil 2'de gösterildiği gibi laboratuvar analiz 
sonuçlarıyla iyi bir şekilde denkleştirilebilir. Kaya yoğunlukları, 
referans ölçümlere karşı kalibrasyon sonrası XRF ölçüm spekt-
rumlarından da türetilebilir. ANCORELOG'un gerçek zaman-
lı XRF sonuçlarıyla örnek alma ve laboratuvar analizlerinin 
önemli ölçüde azaltılabileceği ve böylece bekleme sürelerinin 
önüne geçilebileceği ve karar verme sürecini hızlandırabilece-
ği testlerle gösterilmiş ve kanıtlanmıştır.

XRF ölçüm sonuçlarında daha yüksek duyarlılık gerekiyorsa, DMT'nin 
uzmanları ilk proje aşamasında temsili örnekler üzerindeki referans 
ölçümlere karşı sahaya özel sensör kalibrasyonu da yapabilir.

Şekil 1. DMT ANCORELOG Sisteminin, Almanya Krefeld Kuzey Ren Vestfalya Jeoloji Kurumunda kullanımı
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Şekil 2. ANCORELOG'un XRF ölçümleri ve Cu, Zn ve Pb için laboratuvar analiz sonuçları
Şekil 3. Sensör tabanlı karot sınıflandırmasıRGB çizgi tarama kamerası ve hiperspektral görüntüleme ka-

meraları, yüksek uzamsal çözünürlüğe olanak sağlayan karot 
sandığının her kanalının sıralı bir taramasını gerçekleştirir. Ka-
rot sandığı kanallarının tek görüntüleri, temel analizlere karşı-
lık gelmek için otomatik bir şekilde sürekli bir karot görüntüsü 
olarak oluşturulur. Görüntü taramalarını (RGB, VNIR ve SWIR) 
XRF ölçümleri ile birleştirerek, litolojiler, alterasyon bölgeleri 
ya da belirli mineralojik ya da kimyasal bileşimler gibi ilgi sı-
nıflarını tanımlamak için arama jeologları tarafından makine 
öğrenme algoritmalarına dayalı bir sınıflandırma modeli oto-
matik bir şekilde eğitilebilir (Şekil 3).

ANCORELOG'un otomatik makaralı konveyör ile yüksek du-
yarlılıkta üç eksenli hareketli aşamaya dayalı otomatik tarama 
süreci sayesinde aygıt, süregelen keşif projelerinin günlük son-
daj ilerlemesinin üstesinden gelebilir ve aynı zamanda sondaj 
karot depolarında saklanan büyük miktarda örneği de analiz 
edebilir.

Farklı sensörlerden elde edilen veriler, sensör füzyonu yoluyla 
derlenir ve çevrimiçi erişilebilirlik ve bir "dijital log sayfası" üze-
rinde karot ve/ya da sondaj verilerinin bir derlemesini sunan 
DMT'nin dijital karot kitaplığı olan CoreBase'de depolanır.

DMT'nin dünya çapındaki madencilik merkezlerinde bulunan 
uzmanları, ANCORELOG sistemiyle son kullanıcıya en yüksek 
yararı sağlamak amacıyla kapsamlı saha eğitimleri ve aygıt sa-
tışlarının yanı sıra teknik hizmetler de sunmakta, son kullanıcı 
olan jeologlar ve karar vericilerle yakın işbirliği içinde sistemi 
saha ve proje koşullarına özgü gereksinimlere uygun duruma 
getirebilmektedir.

DMT yurt dışında edindiği üç asırlık proje değerlendirme ça-
lışmalarıyla 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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yüzde yüz Türk menşeli firma olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

Hidrojeoloji; yer altı ve yüzey suyu 
kaynaklarının oluşumu, dolaşımı, 
kayaçlar arasındaki etkileşimi gibi 
dinamikleri inceleyen, aynı zamanda 
tükenebilir bir kaynak olan suyun ye-
terli miktar ve kalitede geleceğe ta-

şınmasını yani sürdürülebilir olmasını amaçlayan bilim dalıdır. 

Hidrojeoloji çalışmalarında amaç; su kaynaklarının potansiyel-
leri saptayabilmek, yüzey-yer altı suyu etkileşimlerinin ortaya 
konulmasını sağlamak, su kaynaklarının korunmasını sağla-
mak amacıyla yer altı ve yüzey sularının kavramsal modelleri 
oluşturmak, yer altı suyu kaynaklarının yönetimini sağlaya-
bilmek, suyun kimyasal bileşimini anlamaya yönelik arazi ve 
laboratuvar çalışmalarının yapılmasıyla beraber yüzey ve yer 
altı suyu kirliliğini inceleyebilmek ve havza bazında suyun di-
namiklerini incelemektir.

Madencilik faaliyetleri sırasında çalışmaları olumsuz yönde 
etkileyebilecek en önemli unsur yüzey ve yer altı suyudur. 
Sağlıklı ve güvenli bir madencilik faaliyeti için ilk adım olarak 
madencilik faaliyeti yapılacak sahanın havza bazlı hidrojeolo-
jik yapısının anlaşılması gerekmektedir. Havza bazlı yaklaşım, 
mevcut su miktarı ve su kalitesini anlamamıza ayrıca kümü-
latif olarak değerlendirmemize olanak sağlar. Bu kapsamda 
maden faaliyeti yapılacak olan sahanın mevcut durumunu ve 
kalitesini öğrenebilmek için hidrojeolojik etüt çalışmalarının ilk 
aşaması olan Hidrosensus programı oluşturulur. Hidrosensus 
programı, faaliyet alanını kapsayan havzanın yer altı, yerüstü 
ve su kullanıcılarının arazide yerinde tespitidir. Bu çalışma ile 
bölgenin ilksel hidrolojik ve hidrojeolojik verileri toplanmış ol-
maktadır. Toplanan veriler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
kapsamında hazırlanan Su İzleme Programına referans olmak-
la beraber faaliyetin yürütüleceği alanda, ulusal ve uluslarara-
sı standartlara uygun olarak yapılan, su izleme ve örnekleme 
çalışmalarının da ilk adımıdır. Böylece, faaliyet öncesi sahanın 
hidrokimyasal durumu belirlenmiş olup faaliyet aşamasında 
(inşaat, işletme) ve sonrasında (kapatma) yapılan su izleme ve 
örnekleme çalışmalarına referans olacaktır. 

Madencilik faaliyetlerinde 
proje alanının mevcut yer 
altı su kaynaklarının karak-
terizasyonu, akifer özellikle-
ri ve yer altı suyunun akım 
yönünü belirleyebilmek 
adına planlanan ünite alan-
larının memba-mansap iliş-
kisi göz önünde bulunduru-
larak yer altı su seviyesinin 
altında, uygun derinlik ve 
uygun çapta gözlem kuyu-

ları açılarak, yer altı su seviye ölçümü, numune alımı ve akifer 
testleri yapılır. Akifer testleri ile akiferin hidrolik parametre-
leri belirlenir ve elde edilen veriler Hidrojeolojik Model’de 
kullanılarak proje alanının Yer Altı Suyu (YAS) Akım Modeli 
oluşturulur. Elde edilen YAS Akım Modeli ile oluşturulan Kav-
ramsal Modellerde, faaliyetlerde planlanan açık ocak alan-
ları, pasa depolama alanları, yer altı maden işletmeleri ve liç 
alanlarının yer altı suyundan etkilenebilirliğini anlamamızı, 
bu alanlarda uygun derinlikte, güvenli ve risksiz bir çalışma 
yapılabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin ilk aşamada alınma-
sını sağlamaktadır.

Maden işleyişine yön verebilecek önemli konulardan biri de 
susuzlaştırma planıdır. Açık ocaklara veya yer altı işletmesine 
gelebilecek suların bulundukları ortamdan ne şekilde uzaklaş-
tırılacağı ya da sisteme girmeden önce nerede ve nasıl durdu-
rulacağı tasarım açısından oldukça önemlidir. Suyun sisteme 
girmeden durdurulması, ocak ile temasa geçerek suyun kirlen-
me riskinin engellenmesine, açık ocak alanlarında ve yer altı iş-
letmesinde güvenli ve etkin çalışılabilmesine olanak sağlamak-
tadır. Bu çalışmaya ek olarak planlanan açık ocak alanları, pasa 
depolama alanları, yer altı maden işletmeleri ve liç alanlarında 
yer alan cevherin su ile etkileşime girmesi sonucunda en kötü 
durum senaryosu göz önünde bulundurularak kirletici yayılım 
ve su kalitesi tahmini oluşturularak sahadaki risk oluşturabile-
cek alanların yer altı suyuna kirletici sızması senaryoları incele-
nir. Bu kapsamda YAS Akım Modeli ile kirleticinin hangi yönde 
ve sürede alıcı ortama boşalacağı kurgulanarak, hidrojeolojik 
sistem üzerinde yaratacağı etkiler anlaşılmaya çalışılır. 

Ofis çalışmaları ve arazi çalışmaları kapsamında elde edilen 
veriler ile oluşturulacak modeller ve planlanan izleme prog-
ramları, faaliyetlerin planlandığı sahalarda çalışmaları olumsuz 
yönde etkileyebilecek unsurların erken aşamalarda ve kümüla-
tif olarak belirlenmesine imkân sağlamakta, riskleri ve maliyeti 
en aza indirgeyerek güvenli madencilik faaliyetlerinin yapılma-
sında önem arz etmektedir.

MİTTO olarak, hidrojeolojik çalışmalar kapsamında madencilik 
faaliyetlerinin yapılacağı havzanın jeolojik, hidrojeolojik, hid-
rokimyasal ve hidrometeorolojik verileri ile havza içerisinde 
yer alan mevcut su kullanıcıları, yerüstü ve yer altı su noktala-
rı belirlenmekte, alanın koruma alanları ile olan ilişkisi coğrafi 
bilgi sistemleri yardımıyla kontrol edilmektedir. Elde edilen ve-
riler doğrultusunda uzman kadromuz ile çalışmaları kümülatif 
olarak ulusal ve uluslararası standartlarda değerlendirmekte, 
çalışma alanlarının hidrojeolojik potansiyeli ile madencilik faa-
liyetleri arasındaki etkileşimi belirlemekteyiz. Faaliyet alanında 
meydana gelebilecek riskleri ve alınacak önlemleri raporları-
mızda sunarak, hidrojeolojik çalışmaları kontrollü ve güvenilir 
bir şekilde yürütmekteyiz. 

Meryem Kaya Meryem Kaya 
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Koltan, niyobyum ve tantalyum 
elementlerini içeren metalik bir 
madendir. Niyobyum aynı za-
manda “Kolombiyum” olarak da 

bilinmektedir. Bu iki element kimyasal özelliklerinden dolayı 
doğada genelde birlikte bulunurlar. Bu nedenle de, (colom-
biyum-tantalyum) “koltan” olarak isimlendirilmektedir. Koltan 
atom numarası 41 olaran niyobyum (Nb) ve atom numarası 
73 olaran tantalyum (Ta) elementlerinden meydana gelmiştir. 
Koltan topraktan çıkarıldığı haliyle kullanılması mümkün de-
ğildir. Kullanılabilmesi için kendisini oluşturan niyobyum ve 
tantal elementlerine ayrıştırılması gerekir.

Koltan cevherinin bileşimindeki kolumbit minerali oksitler ve hid-
roksitler halinde bulunmaktadır. Kimyasal formülü (Fe, Mn, Mg)
(Nb, Ta)2O6 şeklindedir. Kolumbit niyobyum bakımından oldukça 
zengindir ve güçlendirme işlemlerinde alaşım olarak kullanılır. 

Koltan cevherindeki bir diğer mineral tantalit yine oksit ve 
hidroksit formunda yer almaktadır. Kimyasal formülü (Fe, Mn)
(Ta, Nb)2O6 şeklindedir. Koltan özellikle içerisinde barındırdığı 
tantal elementi için çıkartılmakta olup endüstride yaygın bir 
biçimde kullanılan gri, ağır ve zor bir metaldir.

Kullanım Alanları
Bilgisayarlarda, bilişim teknolojilerinde, akıllı telefonlarda, 
tabletler, DVD player, şarj edilebilir elektronik cihazlarda kul-
lanılmaktadır. Özellikle bu tür teknolojik aletlerin bünyesinde 
bulunan kondansatörler için tantalyum olmazsa olmaz bir 
hammadde kaynağıdır. Ayrıca koltan cevherinden ayrılan tan-
talit, erime noktasının çok yüksek olmasından dolayı nükleer 
reaktörlerde, türbin kanatlarında, kamera merceklerinde, roket 
parçalarında, laboratuvar ve ameliyat aletlerinde ve vakum fırı-
nı parçalarında kullanılmaktadırlar.

Görüldüğü gibi çok geniş bir kullanım yelpazesi olan bu mi-
neralin en büyük bir kısmı tüketici elektroniği kullanımından 
oluşmaktadır. Koltan'ın elektronik cihazlarda kullanılmadan 
önce rafine edilmesi gerekiyor. Bu hammaddeden, tantal ka-
pasitörler yapan niyobyum ve tantal tozu elde edilmektedir. 

Tantal kapasitörler, telefonun içerisinde bulunan koltan'ın son 
şeklidir. Elektrik enerjisini kapasitesine bağlı olarak belli bir sü-
reliğine depo etmek için kullanılan devre elemanıdır.

Kompakt ürünler Sunar: Tantal kapasitörler çok küçük hacim-
lerde oldukça yüksek elektrik yüklerini toplama ve depolama 
kapasitelerine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı tüketici elektro-
nikleri, özellikle de cep telefonları daha kompakt ve daha kü-
çük üretilebilmektedir. 

Ses kalitesini artırır: Koltan ayrıca, cep telefonları ve diğer ses 
yayan elektronik cihazlar için gelişmiş ses kalitesi elde edilen 
yüzey akustik dalga (SAW) filtrelerinde de kullanılmaktadır. Bir 
audiophile standardına ulaşamayacak olsa da bu önemli bir 
adım olarak nitelendirilmektedir. 

Görüntü kalitesini arttırır: Koltan sahip olduğu özelliklerden 
ötürü, LCD ve cep telefonu ekranları gibi yüksek kırılma in-
deksli lenslerin yapımında kullanılan bir malzemedir. Bu ürün 
grafik kalitesini arttırmaktadır. 

Dünya Koltan Rezervleri ve Üretimi
Önemli bir kullanım alanı ve ekonomik değere sahip olan kol-
tan mineralinin rezervleri başta Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti, Avustralya, Ruanda, Brezilya, Çin, Kanada, Etiopya, Mo-
zambik, Bolivya, Burundi, Nijerya olmak üzere birçok ülkeye 
dağılmıştır. 
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Avustralya 2000’li yılların başlarında dünyanın en büyük Kol-
tan üreticisiydi ve onu Kanada ve Brezilya yakından takip etti. 
Sadece 2006 yılında üç ülke toplam dünya koltan üretiminde 
%80'lik bir paya sahip olmuştur. Fakat sonraki dönemlerde 
gerek yeni çevre düzenemeleri ve firmaların yapmış olduğu 
başarısız madencilik hamleleleri koltan üretimini tamamen 
tepetaklak hale getirmiştir. Günümüzde ise dünya koltan üre-
timinde Afrika ülkelerinin adı geçmektedir.  

Tantalyum Üretim Miktarları (USGS, 2021)

1. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Günümüzde dünyanın en büyük tantal üreticisi konumundaki 
Kongo, son yıllarda faaliyetlerini artırarak, 2021'de 700 ton me-
tal üreterek dünya arzının üçte birini üretmiştir. 

Koltan cevheri, hızla büyüyen tüm modern teknolojik cihazla-
rın imalatının vazgeçilmezi durumunda olup “siyah altın” ola-
rak tanımlanmaya başlamıştır. Durum böyle oldukça dünyada 
koltan talepleri giderek artmaktadır. Dünya koltan cevheri re-
zervlerinin %80’ni Orta Afrika’da bulunması, bunun yanı sıra 
da bölgede yaşanan istikrarsızlık, ekonomik ve sosyal sıkıntı-
lar, uluslararası para baronları ve yasa dışı sömürü güçlerini 
harekete geçirmiştir. Kongo’dan Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey 
Amerika'daki çeşitli bölgelere kadar gerçekleştirilen koltan te-
darik zincirinde ulusötesi organize suçun yedi boyutunu ortaya 
çıkarmıştır.  Bunlar yasadışı madencilik, yolsuzluk, kalpazanlık, 
Kongolular tarafından yerel olarak gerçekleştirilen paravan ve 
gizli anlaşmalar, sınır ötesi yasadışı faaliyetler olan kaçakçılık ve 
kaynak avcılığıdır. Organize suç üzerinde en fazla etkiye sahip 
olanlar yasadışı madencilik ve kaçakçılıktır. Ülkedeki bu durum 
çevre yasalarının ihlali, maden sahalarında çocuk işçiliği ve risk 
altındaki nüfusların suistimal edilmesini tetiklemektedir.

Küresel koltan pazarı 2019 yılında 1.504,81 milyon ABD doları 
değerindeydi. 2021 ve 2026 yılları arasında yılda %5,58 oranın-
da büyüyerek 2026 yılı sonunda 1.933,92 milyon ABD dolarına 
ulaşması beklenmektedir. Bunun gelecekte de bu suç unsur-
larını daha da arttıracak olmasından korkulmaktadır. Bu bağ-
lamda çeşitli kuruluşlar, şirketleri ülkede etik olmayan şekilde 
üretilen tantal satın almaktan caydırmak için önemli adımlar 
atmışlardır. Bunlardan biri Dodd-Frank Wall Street Reformu ve 

Orta Afrika Koltan Madeni Bölge Haritası 
(Schutte and Naher, 2020)

Tüketici Koruma Yasası, kısmen bu yasadışı maden faaliyetleri-
ni durdurmak için tasarlandı. Ancak şirketler, tedarik zincirleri-
nin açık olmasını sağlamada zorluklarla karşılaşarak göstermiş 
oldukları çabalar her zaman etkili olmadı.

Kongo’da 1990’lardan öncesinde tantal esas olarak bir yan 
ürün olarak kalay madenciliği sırasında üretilmekteydi. Bölge-
de kalay, genellikle koltan yatakları boyunca bulunan kasite-
ritten (kalay oksit minerali) çıkarılmaktadır. 1976 yılında Belçi-
kalı madencilik firmaları ve Zaire Hükümeti tarafından kurulan 
Belçika-Zairian şirketi Société Minière et Industrielle du Kivu 
(SOMINKI) başlıca üreticileri pozisyonundaydı. 1980'lerde Za-
ire'deki sıkıntılar şirket için ekonomik zorluklara neden oldu 
ve 1985'te kalay fiyatlarının düşmesi ile de SOMINKI'nin doğu 
Kongo'daki bazı endüstriyel madenlerini kapatma kararı alma-
sına neden oldu. Sonraki dönemde SOMNIKI bireysel maden-
cilere izin vermis ve zanaatkar madenciler devreye girmiştir. 
İşten çıkarılan işçilerin bir kısmı zanaatkar madenci oldular.  

Kongo’da Koltan madenciliği ve çocuk işçiler
(Photo by Tom Stoddart via Getty Images)
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1991'de Kongo'nun üretimi koltan konsantresi üretimi 57 tona 
ulaşmıştır. Ancak bu dönemde devlet kurumlarının gerilemesi 
ve altyapının bozulması, üretimde çok keskin bir düşüşe ne-
den olmuştur ve 1995'te sadece 1 ton Koltan üretimi gerçek-
leşmiştir. Aynı yıl, SOMINKI'nin Belçikalı hissedarları hisselerini 
Kanadalı bir şirket olan Barno'ya satmaları ve 1996'da Birinci 
Kongo Şavaşı’nın başlamasıyla tantalın endüstriyel madencili-
ği tamamen sona ermiştir (Usanov vd., 2013). 

Kongo’daki illegal madencilik faaliyetleri

Bu dönemde tamamen duran koltan madenciliği 2000 yılın-
da yine büyük bir patlama gerçekleştirmiştir. Bunun en temel 
nedeni 2000 yılı Haziran ayında hızla yükselmeye başlayan ve 
2001 yılı başlarında zirveye ulaşan tantal fiyatları olmuştur. 
Fiyatlar; bu kısa süre içinde altı kattan fazla arttarak koltan 
madenciliğini tekrar canlandırmıştır. Ülkedeki zanaatkar ma-
denciliğinin önemli miktarda genişlemesine neden olmuştur. 
1996-1999 arasında sıfır olan koltan üretimi 2000 yılında 130 
tona ulaşmıştır. Bu rakamla o yıl, Kongo dünyanın birincil tan-
tal üretiminin %12'sini oluşturmuştur (Usanov vd., 2013).  

Kongo’daki koltan üretiminin, 2001'deki en yüksek seviyelere 
çıkmasından sonra birkaç yıl boyunca düşme eğilimine geç-
miştir. Bu düşüş 2006'da en düşük seviyesine (küresel birincil 
tantal üretiminin sadece %1,6'sı) ulaşmıştır. Fakat bir sene 
sonra 2007’de Kongo’da koltan üretimi tekrar maksimum se-
viyelere çıkarak bir patlama yaşamıştır. Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde tantal üretimi, 2000'deki üretim seviyelerine 
yakın sıçradı. Fakat bu defa bu artış süresi daha uzun sürdü. 
Bu dönemde küresel tantal üretiminin %20 miktarında üretim 

Kongo’daki illegal madencilik faaliyetleri

gerçekleştirilen Kongo’da 2009-2010 yıllarında Brezilya'dan 
sonra en büyük ikinci tantal üreticisi olduğu belirtilmektedir 
(Usanov vd., 2013).

2009'dan bu yana, Orta Afrika'daki Great Lakes bölgesi, Avust-
ralya'nın dünyanın en büyük tantal cevheri üreticisi ünvanını 
artık devralmıştır. 2013'ten 2018'e kadar bölgedeki üretim, kü-
resel tantal madeni üretiminin yaklaşık yarısını oluşturmuştur. 
Önümüzdeki on yılda, endüstri gözlemcileri, diğer kaynaklar-
dan gelen tantalumun, esas olarak lityum sert kaya madencili-
ğinin bir yan ürünü olarak küresel pazara daha fazla gireceğini, 
fakat Great Lakes bölgesinin büyük bir üretici olarak kalacağını 
bekliyor (Roskill, 2020).

2. Ruanda
Ruanda, dünyanın en büyük üçüncü tantal üreticisidir. Fakat 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden yasadışı KOLTAN ticare-
ti, kaçakçılık sonucu Ruanda’ya önemli miktarda koltan girişi 
yapıldığı hususu üretim rakamları hakkında çelişkiler ortaya 
koymaktadır. 2021 yılı üretim rakamlarına göre ülkedeki top-
lam koltan üretimi 270 ton olarak gerçekleşmiştir.

Ruanda, Uganda, Burundi ve onların destekçisi olan ülkelerin, 
Kongo'daki koltanın başlıca sömürenlerinden oldukları hususu 
önemli bir iddia olarak ortaya atılmıştır (https://friendsofthe-
congo.org/coltan/). Bu kaynağa göre Ruanda ve Uganda'da 
çok az koltan bulunmasına rağmen, Kongo'daki savaş döne-
minde ihracatları katlanarak artmıştır. Örneğin, Ruanda'nın 
koltan ihracatı 1995'te 50 tonun altındayken 1998'de neredey-
se 250 tona çıkmıştır. 

Ruanda 2014 yılında küresel tantal konsantrelerinin %50'sini 
(ve küresel tantal metalinin %25'ini) üretmiştir, bu oran 2000 
yılında sadece %12 seviyelerindeydi. Madencilik sektörü Ruan-
da'nın 7,8 milyar dolar olan GSYİH'sının yaklaşık %1,5'ine kar-
şılamaktadır. Ülke son zamanlarda tantal, kalay ve niyobyum 
çıkarmak için Umman'daki Mawarid Mining firması birimiyle 
39 milyon dolar değerinde beş yıllık bir madencilik sözleşmesi 
imzalamıştır. Ülke artık madencilik konusunda önemli bir üne 
sahip ve Ruanda halkı madenlerini önemli bir varlık ve zengin-
lik kaynağı olarak görüyor. 
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Ne yazık ki diğer önemli koltan üreticisi konumundaki Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti farklı bir hikaye sahibidir. Ülke 2000 
yılında dünya tantal konsantre üretiminin %9’unu sahipken bu 
üretim 2014 yılında, neredeyse iki katı olarak gerçekleşmiştir 
(%17'si). Buna rağmen ülke insanı yıllarca süren savaş ortamın-
dan bunalmış ve parçalanmış durumdaydı.  Hükümet, koltan 
madenciliği üzerinde çok az kontrole sahipti ve silahlı gruplar, 
madenlerin ve kaçakçılık yollarının yönetimi için sürekli savaşı-
yorlar. "Sınırlar, askerlerin silah karşılığı maden ticareti yaptığı 
savaş bölgeleri olmaya devam ediyor."

Savaşın eksik olmadığı, illegal madenciliğin merkezi Kongo’daki durum

Madencilikte önemli Gelişmeler yaşayan Ruanda’da durum

Hükümet bir taraftan barış anlaşmalarını müzakere ederek de-
vam eden iç savaşı sona erdirmek için girişimlerde bulunurken, 
diğer taraftan çocuk işçilerin yüksek tehlikeli ortamlarda çalıştırıl-
ması hususunda önlemler almak, kaçakçılığın önüne geçmek için 
uğraş vermektedir. Bunun yanı sıra Doğu Kongo'daki iki milyon-
dan fazla madenci ise tek başına koltan cevherinden tantal metali 
çıkarmaktadırlar. Ancak üretilen maden, Ruanda da dahil olmak 
üzere diğer komşu ülkeler aracılığıyla Kongo'dan kaçırılırken ra-
fine edilmek üzere izabe tesislerine yurtdışına gönderilmektedir.

Siyah ile beyaz gibi tam zıt olan bu iki ülkeden Ruanda zen-
ginlikten payını alırken, Kongo büyük sıkıntılarla uğraşmak-
tadır. Ruanda koltan madenciliği konusunda ayrıca ek yatı-
rımlar yaparak, ekonomik faydasını arttırmak amacındadır. 
Ülkede 2018'de Power Resource Group şirketi Ruanda'da bir 
tantal rafinerisini devreye alma kararı vermiştir. 2021'de Ru-
anda, ABD'ye tantal cevheri ve konsantre ithalatının ikinci en 
büyük kaynağı durumundadır. 

Koltan madenciliği, İki Farklı Ülke “Kongo&Ruanda”

3. Nijerya
Nijerya 2021'de 260 ton üretim rakamı ile dünyanın dör-
düncü en büyük tantal üreticisi konumundadır. Kesin rakam 
bilinmemekle birlikte, ülkenin büyük bir tantal potansiyeli 
olduğu düşünülmektedir. Koltan cevheri içeren nadir metal 
pegmatitler, Nijerya'nın Pan-Afrikan (600±150Ma) tabanında 
yaygın olarak bulunmaktadır ve bu pegmatitler aynı zaman-
da değerli ve yarı değerli taşların (beril, akuamarin, turmalin 
gibi) önemli kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu pegmatitler esas 
olarak Wamba-Keffi-Nasarawa bölgesinden (Jos Platosu yakı-
nında) orta Nijerya'daki Isanlu-Egbe üzerinden güneybatıdaki 
Ijero-Aramoko-llesha bölgelerine uzanan 400 km uzunluğun-
daki KD-GB doğrultulu bir kuşaktan bilinmektedir. Bunun yanı 
sıra Nasarawa, Osun, Ekiti, Kwara, Cross Rivers, Gombe, Kogi 
Eyaletlerinin yanı sıra Federal Başkent Bölgesi, Abuja'da büyük 
tantalit yatakları bulunmaktadır. Bu alanları istila eden sayısız 
pegmatit kütlelerinde tortular hem alüvyon hem de birincil 
oluşumdur. 

Koltan Zenginleştirme ve İşleme
Koltan zenginleştirme özellikle ilkel yollarla madencilik yapan 
Afrika kıtası için oldukça önemli bir konudur. Kongo, Nijerya 
ve Ruanda gibi Afrika'daki koltan madenleri, Çin koltan ma-
denlerinden tamamen farklı yapısal özelliklerdedir. Afrika'daki 
koltan madenleri basit bir yapıya ve bileşime sahip olup mi-
nerallerin çoğu yüksek serbestlik derecesine sahiptir ve büyük 
miktarda kil içermektedir. Bu özelliklerinden dolayı koltan kon-
santresi elde etme işlemi oldukça basittir. Örneğin Nijerya'da 
koltan minerali alındığında, koltan boyutu genellikle +0,5 
mm'dir ve koltan granüllerine diğer bazı safsızlıklarla birlikte 
büyük miktarda kil mevcuttur. Bu nedenle cevher yıkama bir 
zorunluluktur. 
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Afrika kıtasında bulunan bu cevherlerin zenginleştirilmesi ge-
nel olarak, yıkama, boyuta göre sınıflandırma ve gravite ayırma 
yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Gravite ayırıcılardan en 
yaygın olarak jig, spiral ve sarsıntılı masa kullanılmaktadır. Jig 
ile spiral daha çok ön zenginleştirme işleminde kullanılırken ni-
hai koltan konsantresi sarsıntılı masa ile zenginleştirme işlemi 
sonunda elde edilmektedir. 

Gerçekleştirilen cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri 
sonunda elde edilen koltan konsantrelerinde, niyobyumdan 
ayırma dahil olmak üzere koltanın ekstraksiyonu ve rafine edil-
mesi, genellikle cevherlerin yüksek sıcaklıklarda bir hidroflorik 
ve sülfürik asit karışımı ile işlemi sonucunda gerçekleştirilir. 
Burada, koltan ve niyobyum kompleks florürler olarak çö-
zünmesine neden olur. Genellikle çözeltideki tantal değerleri 
potasyum tantal florüre (K2TaF7) veya tantal okside (Ta2O5) dö-
nüştürülür. Niyobyum, oluşan niyobyum florür kompleksinin 
hidroksitini oluşturmak üzere amonyak ile nötralizasyonu ya-
pılır ve ardından oksidasyon (kalsinasyon) yoluyla niyobyum 
oksit (Nb2O5) olarak geri kazanılır.

Külçe ve çeşitli metalurjik ürünler halinde işleme için ise metal 
tozunun konsolidasyonu ya vakum ark eritme ya da elektron 
ışınıyla eritme ile başlar. İkili ve üçlü eriyik külçeler, metaller 
ilgili olarak çok yüksek bir saflaştırma düzeyi sağlanır. Elde edi-
len metal külçeler farklı alaşımlar üretmek için kullanılır. Tantal 
%10 tungsten gibi alaşımların üretimi için külçe stoğu da kulla-
nılır. Kara ve hava tabanlı türbinler için alaşım üretiminde külçe 
ve saf tantal hurdası kullanılmaktadır.
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Madende Kritik İttifak!
Nikel, lityum ve kobalt gibi mineral-
lere olan talebin önümüzdeki yıllarda 
önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu 

minerallerin de arasında yer aldığı madenler için kullanılan or-
tak isim; nadir toprak elementleri veya kritik elementler. Tam 
bir tanım olmasa da yüksek ekonomik kırılganlığa ve yüksek 
küresel tedarik zinciri riskine sahip maden yatakları için bu 
tanımlama yapılıyor. İlk sınıflandırmada nadir elementler 17 
adetti fakat sayı daha sonra 50'ye çıkarıldı. Birçok ülke, endüst-
riyel üretim gereksinimlerine bağlı olarak, halihazırda kritik mi-
neraller olarak kabul ettikleri şeylere ilişkin kendi özel listeleri-
ne zaten sahip. Teknoloji çeşitlendikçe bu sayı da artmış oldu. 
Oysa 100-150 yıl öncesine kadar kömür, demir-çelik, petrol 
daha ön plandaydı.

Bu minerallerin kritik olarak sınıflandırılmasının nedeni önü-
müzdeki dönemde oluşması öngörülen arz talep dengesizliği. 
Özellikle kobalt ve lityum başta olmak üzere nadir minerallere 
olan talep katlanacak fakat tedariğin nasıl sağlanacağına yö-
nelik endişeler var. Halihazırda dünyada başlıca nadir element-
leri üreticileri; Şili, Endonezya, Kongo, Çin, Avustralya ve Güney 
Afrika olarak sıralanıyor. Bu mineralleri işleme açısından ise Çin 
hakim konumda. 18 kritik mineralin her biri için, ilk üç üretici 
ülke toplam küresel üretimin yüzde 73 ile yüzde 98'ini kontrol 
ediyor. Çin, 18 mineralden 12'sinin en büyük üreticisi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin emisyon azaltma hedeflerini 
karşılamak için bu minerallerin büyük miktarlarına ihtiyaç du-
yulacağını açıkladı. ABD İçişleri Bakanlığı da, “Bu kaynakların 
herhangi bir sıkıntısı, ABD'nin güvenliği ve refahı için stratejik bir 
savunmasızlık teşkil ediyor.” açıklaması yaptı. Buna göre ülke 
2050 yılına kadar bugün kullandığından altı kat daha fazla lit-
yuma ihtiyaç duyacak. Amerikan hükümeti, Çin'in sektördeki 
hakimiyetine karşı bölgesel tedarik zincirlerini güçlendirmek 
için Kanada ile birlikte çalışıyor. İşte tam da bu nedenle dünya-
da bildiğimiz ittifaklara bir yenisi ekleniyor.

Haziran ayında yapılan toplantı ile Mineral Güvenlik Ortaklı-
ğı/Minerals Security Partnership dünyaya ilan edildi. Ortaklık, 
haziran ayında Kanada/Toronto'da düzenlenen dünyanın en 
büyük madencilik etkinliğinde tesis edildi. (Ortaklığa ilişkin du-
yuru ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre 
Müsteşarı Jose W. Fernandez'in resmi Twitter hesabından pay-
laşılan fotoğrafla duyuruldu.)

Nadir toprak minerallerinin madenciliği ve işlenmesinde 
Çin'e olan bağımlılığı azaltmak ve egemenliği kırmak için 
harekete geçen ABD tarafından kurulan ittifaka ilk aşama-
da; ABD, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Japonya, Kore Cumhuriyeti, İsveç, Birleşik Krallık ve Avrupa 
Birliği katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Haziran 2022 yayınlanan bir bil-
diride, Mineral Güvenlik Ortaklığının, tüm değer zinciri bo-
yunca en yüksek çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarına 
uyan stratejik fırsatlar için hükümetlerin ve özel sektörün 
yatırımlarını hızlandırmasına yardımcı olacağını ilan etti. Bu 
ittifakın amacının, “ülkelerin kritik minerallerini ve diğer jeolo-
jik varlıklarını, ekonomik kalkınmalarını destekleyecek şekilde 
üretmesini, işlemesini ve geri dönüştürülmesini sağlamak” ol-
duğu ifade edildi.

ABD Enerji Sekreteri Jennifer Granholm, Avustralyalı mevki-
daşları ile yaptığı toplantıda, “temiz enerji teknolojilerinin yapı 
taşları olan kritik minerallerin, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avustralya'nın ortak iklim hedeflerinin ayrılmaz bir parçası” ol-
duğunu vurguladı.

ABD daha önce de 2017'de alınan bir başkanlık kararının ar-
dından Şubat 2018'de denizaşırı tedarikçilere olan bağımlılığı 
azaltmak için uranyum, kobalt ve lityum da dahil olmak üzere 
35 kritik mineralin üretimini artırmayı planladığını açıklamış, 
bu adımın bir parçası olarak, 2019 ortalarında ABD, enerjiye 
olan bağımlılığı azaltma çabalarının bir parçası olarak elektrikli 
otomobillerin yapımında kullanılan mineral rezervlerinin keş-
fedilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak için dokuz ülke-
nin (Avustralya, Botsvana, Peru, Arjantin, Brezilya, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Namibya, Filipinler ve Zambiya) Enerji 
Kaynak Yönetimi Girişimi'ne katıldığını ilan etti. Anlaşma yo-
luyla ABD'nin, lityum, bakır ve kobalt vd. geliştirmeye yardımcı 
olmak için madencilik uzmanlığını üye ülkelerle paylaşacağı ve 
ayrıca yönetim ve yönetişim çerçeveleri hakkında tavsiyelerde 
bulunacağı ifade edildi. 

Öte yandan bu konuda ülkelerin stratejilerini özetleyen bir 
yazı daha kaleme almayı düşünüyorum. Peki geçen ay Eski-
şehir'de nadir toprak elementi rezervi bulduğunu açıklayan 
ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka ilişkin bir eylem 
planı var mı?

Mustafa Selçuk Çevik
İMİB Yönetim Kurulu Üyesi 

DEĞERLENDIRME

Mustafa SelçukMustafa Selçuk
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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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Dünya’nın En Büyük Enerji Krizine 
Çözüm Türk Bor’u Olabilir mi?

Sait Uysal
saituysal@gmail.com

Sektör Profesyoneli

"Dünya, derinliği ve karmaşıklığı 
açısından bu kadar büyük bir enerji 
krizine hiç tanık olmamıştı. Avru-
pa'da bu kış çok, çok zor olacak1. En 

kötüsünü henüz görmediğimize inanıyorum2.” 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un bu sözleri 
12-13 Temmuz tarihleri arasında birçok ülkeden bakan ve baş-
bakan düzeyinde katılımın olduğu Sidney Enerji Forumu’nda 
en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi.

Dünya çapında büyük, karmaşık ve derin bir enerji krizi, için-
de bulunduğumuz durum için tam olarak yapılan tanımlama 
buydu. İçinde bulunduğumuz krizi 1970’lerde yaşanan petrol 
krizinden daha büyük, derin ve karmaşık yapan ise şu anda Uk-
rayna ile savaş halinde olan Rusya’nın, dünyanın en önemli üç 
enerji kaynağı olan; petrol, doğal gaz ve kömürde en büyük ve 
en önemli oyunculardan biri olması. 

Fatih Birol konuşmasının devamında aslında 1970’lerden farklı 
olarak, daha şanslı olduğumuzu çünkü günümüzde kullanıma 
hazır ve ucuz olduğu kanıtlanmış temiz enerji teknolojilerine 
sahip olduğumuzu, bunların;

• Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji tekno-
lojileri
• Elektrikli araç teknolojileri
• Hidrojen teknolojileri olduğunu söylüyor3. 

Ve açıkça bu krizin aslında bu teknolojilere geçiş ve adaptas-
yon için ciddi bir fırsat yarattığını ve bu dönüşümü hızlandıra-
cağını düşündüğünü belirtiyor. 

Konferansın kalan kısmında da özellikle hidrojen konusuna 
ciddi bir vakit ayrıldığını ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri 
Enerji Bakanı Jennifer Granholm ve Avustralya Enerji Baka-
nı Chris Bowen arasında iki ülke arasında, uzun süreli enerji 
depolama sistemleri ve hidrojen üretimini de içeren enerji 
araştırmaları konusunda bir iş birliği antlaşması da imzalan-
dığını görüyoruz4. 

Hidrojenin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte, içinde 
bulunduğumuz enerji krizi ve temiz enerji dönüşümü ko-
nularında önemli bir rol oynayacağı anlaşılıyor. Hidrojenin 
alternatif enerji kaynağı olarak önerilmesi ve bu alanda ciddi 
çalışmalar yapılması aslında, 2003 yılında dönemin Ameri-
kan Başkanı George W. Bush’un 1,2 milyar dolarlık hidro-
jen yakıtı teşvik paketi ile daha önce de gündeme gelen 
bir konuydu. Bu teşvik paketinde hidrojen teknolojilerinin 

otomobillerde kullanımının yanı sıra kamyonlarda, evlerde 
ve işyerlerinde de kullanılabilir kılınmasını hedefliyordu5. 
Bu süreç 2009 yılında Obama yönetiminde bu alana ayrı-
lan bütçenin kısıtlanması ve dönemin enerji bakanı Steven 
Chu’nun önümüzdeki dönemde hidrojen araç ekonomisi-
ne geçmemiz pek mümkün olmayacak şeklinde duruma 
açıklama getirmesi ile kesintiye uğramış6, 2012 yılında yine 
Başkan Obama’nın sadece elektrikli araçlara bağımlı kalın-
maması amacıyla alternatif yakıtlı araçlara uygulanacak yeni 
bir teşvik programını başlatması ile yeniden gündeme gel-
se de bir başarıya ulaşamamıştı7. Günümüzde bu konunun 
Amerika için de hala önemini koruduğu anlaşılıyor, hidrojen 
çalışmaları Enerji Bakanlığına bağlı Hidrojen ve Yakıt Pili 
Teknolojileri Ofisi tarafından yürütülüyor ve önümüzdeki 10 
yıl içerisinde 1 kg hidrojenin 1 dolara üretilmesi gibi hedef-
ler üzerinde çalışılıyor8. 

Hidrojenin özellikle araçlarda kullanımı ile ilgili en uzun dö-
nemli ve istikrarlı çalışan ülke, Japonya olmuştur. Japonya Tes-
la’nın piyasaya çıkıp elektrikli araçlar konusunda ciddi bir trend 
oluşturduğu dönemde de yakıt pili ve hidrojen teknolojilerine 
ciddi yatırımlar yapmış, 2014, 2016, 2019 yıllarında hidrojen 
ve yakıt pilleri konusunda stratejik yol haritaları oluşturmuş ve 
hatta 2017 yılında Temel Hidrojen Strateji belgesini düzenle-
yerek ulusal hidrojen stratejisi uygulayan ilk ülke olmuştur9. 

Bu stratejilerin bir sonucu olarak, Japon otomobil üreticisi To-
yota, hidrojen yakıt hücreli Toyota Mirai ile 2021 yılında 845 
mil (= 1360 km)’lik yolu tek dolumla 5,65 kg hidrojen harcaya-
rak kat etmeyi başararak bu alanda Guinnes rekorlar kitabına 
girmeyi başarmıştır10. 
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İçinde bulunduğumuz enerji krizi öncesinde de hidrojen te-
miz enerji için önemli bir kaynak olarak önerilmekte, hatta 
çelik ve metanol üretiminde kullanımının artması planları 
yapılmaktaydı. Hidrojenin karbon emisyonunu azaltmakla 
birlikte ciddi bir ekonomi oluşturabileceği de söylenmek-
teydi. Hidrojen Konseyi’nin yayınladığı raporda, 2050 yılında 
hidrojenin toplam enerji talebinin %18’ini oluşturabileceği, 
yıllık 6 gigaton (=milyar ton) karbon azaltımı sağlayacağı, 
finansal olarak 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomik potansiyele 
dönüşeceği ve 30 milyonun üzerinde insana istihdam yara-
tacağı öngörülmekte11. 

Resim 1 – 2050 Yılı Hidrojen Ekonomisi hedefleri (Kaynak: Hydrogen Council)

Tüm bunların yanı sıra uzun süredir hidrojen yakıt teknolo-
jileri üzerinde çalışılmasına ve bu alana ciddi kaynaklar ay-
rılmasına rağmen, hidrojenin alternatif enerji kaynağı olarak 
yaygınlaşmamasının önünde çok ciddi bazı sorunlar bulunu-
yor. Bunlar12;

• Ağırlık ve hacim; hidrojenin en önemli problemi depolan-
masıdır, yoğunluğunun (0,09 g/L) ve erime noktasının (-252 
derece) oldukça düşük olması sebebiyle çok büyük ve özel de-
polama sistemlerine ihtiyaç duyar
• Verimlilik; hidrojenin aynı şekilde bir depolama ünitesine 
doldurulması ve boşaltılması da ciddi enerji gerektirir dolayısı 
ile toplam enerji verimliliğini olumsuz etkiler
• Maliyetler ve güvenlik; hidrojenin depolama maliyetleri 
ve tutuşma noktasının çok düşük olması ciddi bir dezavantaj 
oluşturur. 

Başka birçok şey yukarıda sayılan sorunlara eklenebilir ama 
hidrojenin en büyük sorunu depolama ve taşıma olarak 
karşımıza çıkar. Bunun için hidrojenin krojenik yani dondu-
rularak taşınması gibi alternatifler önerilmekte fakat bu da 
-252 derecelerin üzerinde soğutma gerektiği için pratikte 
pek mümkün olmamaktadır. Alternatif olarak hidrojenin 
amonyak formunda kullanılması gibi öneriler getirilmekte, 
burada da amonyağın zehirli bir gaz olması ve yine nakli-
ye kolaylığı için -35 dereceler kadar soğutulma gereksinimi 
ciddi sorunlar oluşturmaktadır13. Dolayısı ile eğer hidrojenin 
düşük maliyetli olarak depolanması, taşınması ve açığa çı-

karılması sağlanabilirse kul-
lanımının çok hızlı artabile-
ceğini öngörebiliriz.

Ülkemizdeki Durum
Maalesef ülkemiz için de 
enerji en büyük problemler-
den birini oluşturmakta ve 
dışa bağımlılığımız bu ko-

nuda bizi ciddi risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Ülkemiz-
deki duruma bakıldığında, Türkiye ham petrol ve petrol ürün-
lerinin yaklaşık yüzde 93’ünü, 2021 yılında tükettiğimiz doğal 
gazın neredeyse tamamını, kömür tüketimimizin %60’ını 
ithal etmektedir14 .Elbette bunun ülkemize ciddi bir maliyeti 
var. 2021 yılında enerji ithalatımız 50,7 milyar dolara ulaştı 
ve bu yılın ilk çeyreğinde ise petrol ve doğal gaz ithalatımız 
sadece üç aylık dönemde 25 milyar doları buldu, yıl sonuna 
kadar 100 milyar doları bulması bekleniyor15. Bu ülkemiz için 
kaldırılması hayli ağır bir yükü de beraberinde getiriyor, eğer 
ülkemiz enerjide bu bağımlılığı sona erdirebilirse dış ticaret 
açığı sorunuyla birlikte birçok ekonomik sorunu da çözmüş, 
dünya enerji krizini de kolaylıkla atlatmış olacak. 

Dünya’nın en büyük rezervlerine sahip olduğumuz bor, bu so-
runun çözümünde önemli bir rol üstlenebilir mi?
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enerjisi üreten bir sistemdir. Yani yakıt pili, yakıt ve hava-
nın elektrokimyasal tepkimesi ile yakıt kimyasal enerjisi-
ni doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir üreteçtir. 
Elektrolizin ters reaksiyonu olarak da tanımlanabilecek 
olan yakıt pili reaksiyonu sonrası, doğru akım (DC) for-
munda elektrik üretilir. Yakıt pilleri temiz, sessiz, hareketli 
parça içermeyen ve yüksek verimli, doğalgaz veya diğer 
hidrojen içeren gazlardan elektrik ve ısı enerjisi üretim 
teknolojisidir. Diğer enerji üretim teknolojilerinden çok 
farklı olarak yakıt pili, yakıtın kimyasal enerjisini doğrudan 
kullanılabilir elektrik ve ısı enerjisine dönüştüren elektro-
kimyasal bir cihazdır18. 

Sistemi genel ve basit bir şekilde anlatmak gerekirse, katı 
haldeki ve doğru katalizör eklenmiş sodyum bor hidrürün 
üzerine su ilave edilmesi ile ısı veren bir reaksiyon başlıyor ve 
hidrojen gazı açığa çıkıyor, bu hidrojen gazı yakıt pili siste-
minin bir tarafına besleniyor, diğer kısmına da normal hava 
yada oksijen beslenerek, hidrojen ve oksijenin doğrudan te-
mas etmeden bir araya gelmesi sağlanıyor, bu sistem elekt-
rik üretiyor, atık olarak su buharı yada sıcak su ile sodyum 
metaborat açığa çıkıyor. 

Sistem elektrik üreten bir sistem olması dolayısı ile sadece oto-
mobiller için değil genel anlamda elektrik ihtiyacının olduğu 
her yerde kullanılabilir. 

Geliştirilen sistemin ve aracın neden bir değil birden çok 
ödülü hak ettiğini de bir kıyaslama ile ortaya koymaya ça-
lışalım; Guinnes rekoru kıran Toyota Mirai, 1360 km’lik yolu 
5,65 kg hidrojen ile katetmişti. Bor Mobil ise NaBH4 formü-
lüne sahip sodyum bor hidrür kullanıyor. 1 kg NaBH4 ile 50 
km yol katedilmiş, bu durumda 1360 km için 27,2 kg NaBH4 
gerektiğini hesap edebiliriz. Sodyum bor hidrürün ağırlıkça 
sadece %10,6’sını hidrojen oluşturur19. Dolayısı ile Toyo-
ta’nın 5,65 kg hidrojen ile katettiği mesafeyi biz bu teknoloji 
ile aslında sadece 2,88 kg hidrojen harcayarak gerçekleşti-
rebiliyoruz. Çünkü sodyum bor hidrür su ile reaksiyonu sıra-
sında su içerisindeki hidrojeni de açığa çıkartarak hidrojen 
miktarını attırır. 

Bu sorunun cevabı için ülkemiz bilim insanlarının aslında 10 no-
bel ödülü hak edecek başarılarından bir örneğe bakmak gerekir.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü bünyesinde yakıt pili geliş-
tirilmesine yönelik çalışmaların bir sonucu olarak başlatılan 
sodyum borhidrür yakıt pilli araç konulu projede, araç üzerine 
entegre sodyum borhidrürden hidrojen üreten sistem gelişti-
rilmiş ve yine araç üzerinde bulunan yakıt pili beslenerek aracı 
tahrik için gerekli elektrik enerjisi üretilmiştir. İhtiyaca yönelik 
anlık hidrojen üretim sistemi (HÜS) Türkiye’de ilk defa denen-
miş ve bu ilk prototip, yol testlerinde de başarılı olmuştur. 
2011 yılının sonlarında tanıtılan bu ilk prototip araç tama-
men yerli ve el yapımıydı, aracın maksimum hızı 80 km/saat, 
aracın menzili 150 km idi ve araç 1 kg borhidrür ile 50 km yol 
gidebiliyordu16.

Kuru havada kararlı olan ve nemle yavaş bir şekilde reaksiyona 
giren sodyum borhidrür (sodyum tetrahidroborat, sodyum 
borat, NaBH4), kristal yapıda beyaz bir katıdır. Kuru havada 
300°C'ye kadar kararlıdır. Vakum altında 400°C'de yavaşça, 
550°C'nin üstünde hidrojen vererek hızla bozunur. Molekül 
ağırlığı 37,89, hidrojen içeriği %10,6 (ağırlık), yoğunluğu 1,07 
g/cm3 olan sodyum borhidrürün hidrojen atmosferinde(1MPa) 
ergime noktası 505°C'dır. NaBH4’ün yapısındaki H2 aşağıdaki 
ekzotermik reaksiyona göre serbest kalmakta ve yan ürün ola-
rak NaBO2 elde edilmektedir17.

NaBH4 + 2H2O → 4H2 + NaBO2 + ısı

Görüldüğü gibi sistem bir tür tuz olan sodyum bor hid-
rürde depolanmış hidrojenden elektrik üreten yakıt pili 
teknolojisine dayanıyor. Yakıt pili; uygun bir yakıt ve 
oksitleyicinin elektrokimyasal bir reaksiyonu ile elektrik 
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Birçok avantajının yanı sıra sodyum borhidrür, yanıcı/pat-
layıcı olmaması, çevreye dost bir ürün olması, reaksiyonu 
sonucu oluşan sodyum metaboratın tekrar sodyum bor-
hidrüre dönüştürülebilmesi, elde edilen hidrojenin yarı-
sının sodyum borhidrürden diğer yarısının ise sudan gel-
mesi, araçlarda yük ve yolcu taşıma yeri açısından problem 
yaratmaması gibi bazı özelliklerinden dolayı hidrojenin 
depolanması konusunda diğer yöntemlere göre avantajlı 
durumdadır. Depolama özelliğinin yanı sıra, sodyum bor-
hidrürün yakıt pillerinde doğrudan yakıt olarak kullanımı 
da mümkün.

Görüldüğü gibi bilim insanlarımız tamamen yerli imkanlar-
la, çok verimli bir sistem geliştirmiş, bunu kullanılabilir hale 
dönüştürmüş, prototipler yapmış, tüm dünyada tartışılan 
hidrojeni nasıl depolayacağız ve taşıyacağız sorununa ina-
nılmaz pratik bir çözüm geliştirmişler. Sodyum bor hidrür 
bir katı olması, hidrojen gazı gibi özel bir taşıma gerek-
tirmemesi, daha güvenli olması ve hatta istenirse bu katı 
formda her yerde satılabilir, ulaşılabilir ve atığının yeniden 
kullanılabilir olması gibi üstün yönlere sahiptir. Bunu geliş-
tiren bilim insanlarımız elbette birden çok Nobel ödülünü 
hak ediyorlar. 

BOREN sodyum bor hidrür projesi ile ilgili yaptığı bir açık-
lamada; “Enstitümüz ve TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü iş 
birliğinde yürütülen projede sodyum borhidrür üretimi 
için know-how geliştirilmiş, TÜBİTAK MAM yerleşkesinde 
12m x 8m kapalı alan içinde, 2 kg/şarj kapasiteli sodyum 
borhidrür üretimi pilot tesisi kurulmuştur. BOREN ve TÜBİ-
TAK MAM Kimya Enstitüsü iş birliğinde yürütülen bir diğer 
projede, metalik sodyum üretimi için pilot tesis kurulması 
ve üretim bilgi paketinin oluşturulması, ülkemizde kuru-
lacak olası endüstriyel ölçekli sodyum borhidrür üretim 
tesisinin sodyum girdisinde dışa bağımlılığın ortadan kal-
dırılması hedeflenmektedir.20” demekle aslında bu konuda 
ülkemizde bazı teknolojilerin hazır olduğunu da bizlere 
söylüyor. 

Açıkça görüleceği üzere aslında dünyanın en büyük re-
zervlerine sahip olduğumuz “Bor” madenleri ülkemizin 
enerji ihtiyacı için de ciddi bir rol oynayabilir. Bu konuda 
sodyum bor hidrür ve yakıt pili teknolojilerinin ekonomik 
olmadığı ve dolayısı ile henüz uygulanamadığı gibi bazı 
sorunlar ortaya konuyor. Bu konu “ekonomiklik” değer-
lendirilmesinin ötesinde stratejik bir yaklaşım gerektirir. 
Sodyum bor hidrürlü yakıt pilinin %95 oranında yerlilikle 
gerçekleştirildiği açıklandı21. Kaynağı kendimize ait olan, 
teknolojisi hazır ve %95 oranında yerli olan bir sistemin 
bizlere maliyeti yine yerli kaynaklar ve para birimi ile karşı-
lanabilir. Fakat bunun alternatifi olan doğal gaz, petrol ve 
kömür gibi enerji kaynakları için yabancı para cinsinden 
kaynak yaratmamız, bulmamız ya da borçlanmamız gere-
kir. Yerli imkanlarla başlatacağımız bir proje başlangıçta 
ekonomik olmasa bile ilerleyen zamanlarda belli ölçeğe 

ulaştığında ekonomik olacak ve belki de ülkemizi dışa ba-
ğımlılıktan kurtaracaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz 
bu büyük enerji krizini göz önüne aldığımızda, önümüz-
deki süreçte enerji kaynaklarının fiyatları yüksek olsa dahi 
ulaşamamak gibi bir sorunla da karşı karşıya kalabiliriz. Ör-
neğin Almanya kış ortasında onlarca hatta yüzlerce milyar 
dolar harcasa bile zamanında ve yeterli doğalgaz bulama-
ma riskiyle karşı karşıya kalabilir. 

Ülkemizin bu sorunu çözecek bir kaynağı ve çözüm yöntemi 
var. Üstelik bu yöntem tüm dünyanın çözüm aradığı hidro-
jenin taşınması ve depolanmasına yönelik tüm sorunları da 
ortadan kaldırmış. Dolayısı ile sadece kendine yeterli olma-
nın ötesinde 2,5 trilyon dolara ulaşması beklenen hidrojen 
pazarında önemli bir oyuncu olarak yüzlerce milyar dolarlık 
bir pay alma şansı da bulunuyor. Son cümleleri Mehmet Akif 
Ersoy’a ayıralım;

“Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’ Davransana… Eller 
de senin, baş da senindir!”
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DEĞERLENDIRME

Krom, Küresel Enerji Dönüşüm 
Sürecinde Kritik Öneme Haiz 
Hammadde midir? 

Emtia üreten veya tüketen ülkeler üç 
doktrin benimser: Ulusal Tarım Dokt-
rini (gıdada kendi kendine yeterlilik), 

Ulusal Enerji Doktrini (enerji bağımsızlığı) ve Madencilik Dokt-
rini (gelişmiş ulusal sanayi).

Bunlardan herhangi birinin yokluğu, bir ulusun sürdürülebilir 
ekonomik hayatında bazı engeller oluşturur. Doğal kaynakla-
rın jeopolitiği, her şeyden önce üretici ve tüketici devletlerin 
meta doktrinlerinin işbirliği yaptığı veya karşı karşıya geldiği 
bir ‘Büyük Oyun’dur.

Üretici ülkeler kendi toprakları veya kontrol altında tuttukları 
toprakları üzerinde bir güç stratejisi uygular ve bu kaynak mil-
liyetçiliği, tüketici ülkeler için lehte veya aleyhte olabilir. Tüke-
tici ülkeler bu kaynakların tedarikine ayrıcalıklı olarak erişmek 
üzere, üretici ülkeler üzerinde etki stratejileri uygularken, aynı 
zamanda geri dönüşüm ve daha verimli kaynak tüketimi yo-
luyla döngüsel ekonomiye önem verir.

Emtia dünyası nadiren tek yönlü bir yoldur. Herhangi bir 
tüketici veya üretici doktrini tek taraflı olmaz. Çin belirli bir 
metalin ihracatını yasaklasaydı, karşılığında belirli bir gıda 
maddesini ithal edemezdi. Ülkeler arasındaki jeopolitik güç 
dengesi çoğunlukla işbirliğine dayanır, yağma veya yıkım an-
lamına gelmez.

Ülkelerin Mineraller ve Metaller Planı (MMP) ne-
dir? Kritik hammadde listesi tasnifi bu planda na-
sıl rol oynar? 
Mineraller ve Metaller Planı (MMP), ülkelerin küresel madenci-
lik lideri olarak konumunu güçlendirmeyi ve gelişen bir küre-
sel ekonomide geleceğe dönük bir endüstri için temel oluştur-
mayı amaçlayan bir politika çerçevesidir. 

Hükümetlerin, endüstrinin ve paydaşların endüstrinin reka-
betçiliğini ve uzun vadeli başarıyı yönlendirmek için izleyebi-
lecekleri bir vizyon, ilkeler ve stratejik yönler içerir. Birinci sınıf 
inovasyon ve uzmanlığa sahip küresel bir madencilik gücü 
olarak hükümetler, avantajlarımızdan yararlanmak, fırsatları 
değerlendirmek ve liderlik konumumuzu güçlendirmek için 
MMP'yi uygular. 

MMP'nin kritik minerallerin sınıflandırılmasında hiçbir rolü 
yoktur. Bununla birlikte, kritik mineraller üzerinde daha 
fazla işbirliği taahhüdü de dahil olmak üzere, MMP kap-

samında somut eylemler sunmak için bir dizi eylem planı 
hazırlanır. 

Stratejik/kritik bir malzeme her zaman jeolojik veya pazar kri-
terlerine dayalı değildir. Devletin ulusal savunmasına, tüketici 
veya üretici ülkenin temel siyasi emellerine uygun egemenlik 
misyonu için gerekli kaynak olarak görülebilir. Demir cevhe-
ri yeryüzünde en bol bulunan malzemelerden biridir ancak 
Çin'in kentleşme politikası için en stratejik olanıydı. Aynı ne-
denle, belirli bir süre için ve yalnızca belirli ülkeler için krom da 
bu kategoriye girebilir.

Kritik ve stratejik metaller arasında arz-talep dengesizliği ger-
çekleştiğinde, iki olguya yol açar. Bir yandan, metalin mevcut 
olmaması ve fiyatının yüksek olması nedeniyle fiili talep azalır, 
diğer yandan rekabetçi tüketim, başka deyişle metalin fark-
lı tüketicileri arasında yoğun rekabet ortaya çıkar. O zaman 
üretici devlet kendi stratejik hedeflerine en yakın tüketiciyi, ilk 
etapta kendi ulusal sanayisini kayıracaktır.

Uzun dönemli hafızaya sahip basiretli tüketiciler, gerçek arz 
ve endüstriyel talep arasındaki dengeleri düzenli olarak iz-
ler. Bazen kriz geçici olabilir, bulunamayan bir metal, lityum-
da olduğu gibi yerkabuğunda yeterince araştırılmamış veya 
kobalt için olduğu gibi halihazırda ikame edilme sürecinde 
veya ekolojik aşırı tüketimde olabilir. Bu rekabetçi tüketim 
durumları, genellikle geçen yılki Covid-19 maske kıtlığıyla, 
mikroçip metaforu ile benzeşir, geçici olarak yanlış yöneti-
len ve hızla aynı çizgiye düşen metal piyasalarının durumları 
gibi olur. 

Hammaddelerin, kritik hammadde olarak tanım-
lanması ne anlama gelir? 
Kritik Hammaddeler Birliği, kritik hammaddeleri (CRM'ler) şu 
şekilde tanımlar: “Ekonomik ve stratejik olarak önemli olan 
ancak tedarikleriyle ilgili yüksek risk taşıyan hammaddeler’’. 
Ekoloji dostu teknolojiler, tüketici elektroniği, sağlık sektörü, 
çelik üretimi, savunma sanayii, uzay araştırmaları ve havacı-
lıkta kullanılan bu malzemeler yalnızca kilit endüstri sektör-
lerinin mevcut ve gelecekteki uygulamaları için değil, aynı 
zamanda işleyen bir ekonominin sürdürülebilmesi için de 
'kritik'dir  (Kaynak: Kritik Hammaddeler Birliği (Critical Raw 
Materials Alliance))

Genel olarak kritik hammaddeler: İkame eksikliği olan ve te-
darikleri için yüksek düzeyde riskle ilişkili olan ve gelişen  
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kilit sektörler için ekonomik öneme sahip hammaddelerdir. 
Bu terim, bir ülkenin mevcut ve potansiyel gelişim ekono-
mileri için önemli olan malzemelerin tedarik zinciri içindeki 
konumunun öznel değerlendirmesine atıfta bulunur. Diğer 
bir deyişle, kritiklik, ekonomik olarak önemli olan, ikamesi 
olmayan ve ticari ortaklarıyla ilişkili tedarik riski taşıyan mal-
zemeleri ifade eder.

Bölgesel kritik hammaddeler üzerine yayınlanan çalışmalar 
farklı yaklaşımlar benimsemiştir. AB, Çin, Japonya ve ABD 
(kritik hammadde çalışmalarına öncülük eden ülkeler), kendi 
ekonomileri için önemli olan hammaddeleri belirlemeye ve 
“riskli” ticaret ortaklarıyla ilgili ithalat bağımlılığını ölçmeye 
odaklanmıştır.

Kritik malzemeler teriminin evrensel bir tanımı yoktur. Genel-
likle belirli bir endüstri, sektör veya mekansal alan için yüksek 
ekonomik öneme sahip olan ve arz kıtlığı riski taşıyan metal ve 
mineralleri ifade etmek için kullanılır.

'Kritiklik' algısı özneldir, hiçbir materyal zamandan ve mekan-
dan bağımsız kritik değildir. 'Kritik' olarak algılanan metal ve 
minerallerin listesi, zaman içindeki sosyo-ekonomik bağlam-
daki algılara göre şekillenir. Günümüzde jeopolitik gerilimler, 
ticaret savaşları ve hammadde kaynağına ilişkin kaygılar, her 
büyük devletin kendi durumuna göre düzenlenen listeler üze-
rinde önemli etkiye sahiptir. Hızla ilerleyen sürdürülebilirlik 
gündemi de düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için uygula-
nan, yeni teknolojilerin temelini oluşturan kritik malzemelerle 
birlikte, 'kritiklik' algıları da değer zincirindeki yeni konumlar-
dan etkilenir. 

Kritik mineraller ülkeye özgüdür ve ‘kritiklikleri’ arz ve talebe 
bağlı olarak zamanla ve toplumsal ihtiyaçlar değiştikçe değişe-
bilir. Bazı ülkeler ve şirketler, yaygın olarak ‘kritik’ kabul edilen 
elementler için kendilerine stratejik ve karşılaştırmalı avan-
tajlar sağlayan, büyük maden kaynaklarına ve üretim kapasi-
tesine sahiptir. Onlar için kritik bir malzeme stratejisinin odak 
noktası, katma değer oluşturmayı en üst düzeye çıkarmaktır. 
Bu kategorinin dışında kalan diğer ülkeler ve şirketler için ise 
kritik malzeme gündemi daha çok ithalat bağımlılığına ve arz 
güvenliğine ilişkin endişelere yol açar ve uzun vadede yeni te-
darik kaynaklarına yapılacak yatırımlar ile kısa vadede dengeli 
tedarike odaklanmayı gerektirir. 

ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere 
birçok ülke, bir mineralin yüksek derecede ithalat bağımlılığı-
na sahip olup olmamasına, ikamesinin az veya çok olmasına, 
jeopolitik riske maruz kalmasına ve bir mineralin yüksek dü-
zeyde bölgesel üretim yoğunluğunun riske maruz kalmasına 
bağlı olarak belirli mineralleri ve metalleri kritik olarak değer-
lendirmiştir.

Kanada ve Avustralya, büyük tüketici ekonomiler tarafından 
üretilen kritik malzeme listelerinden yararlanan ve kendi ma-

den havzalarının değer potansiyelini belirleyen stratejileriyle 
farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu ikinci strateji bir ülkenin 
jeolojik rezerv varlığına ve endüstriyel gelişimine dayanan yeni 
(sürdürülebilir) tedarik kaynaklarını piyasaya sunmak için çeşit-
li endüstri (maden işletmeleri ve rafineriler) yatırımları için yerli 
kaynakların değer potansiyelini geliştirmeye yönelik finans-
man sağlamanın aracı olan stratejidir.

CRM tanımlaması hükümetlerin hangi somut 
destek eylemlerine yol açar? 
Kritik mineraller öncelikle temiz teknoloji, enerji sistemleri ve 
ileri üretim için stratejik yatırımları yönlendirmek ve kritik mi-
neral projelerini ve tedarik zincirlerini desteklemek için karar 
vermeyi öncelemek için kullanılır.

Hükümetler, ülke içinde ve dünyada yeşil ve dijital ekonomi-
yi mümkün kılmak için kritik maden kaynaklarının ve değer 
zincirlerinin gelişimini ilerletmeye yardımcı olmak için kritik 
mineral stratejisi oluşturur. Strateji, yerbilimi ile kaynakların 
aranmasından maden işletmeye, üretim ve geri dönüşüm uy-
gulamalarına, araştırma, geliştirme ve teknolojik ilerleme dahil 
bir dizi faaliyeti kapsar.

Strateji, kritik minerallere yönelik bir “geri dönüşüm araştır-
ması” yaklaşımı izlemeyi planlar. Bu, değer zincirinin her aşa-
masında, keşif, işletme,  üretim ve geri dönüşüm dahil olmak 
üzere yeni kapasiteler oluşturma anlamına gelir. Tüm değer 
zincirine odaklanarak, tedarik zinciri risklerini azaltırken yurt-
taşlar için maksimum ekonomik fayda sağlar. Ayrıca Strateji, 
değer zinciri boyunca ülkenin ESG referanslarından yararlanır 
ve bunları geliştirerek ve geri dönüşüm dahil olmak üzere dön-
güsel ekonomiyi daha da ilerletir.

Stratejik öğeler ve kritik malzemeler alanındaki bilim adam-
ları ve araştırmacılar, yeni yaklaşımlarla kritikliğin etkisini ve 
risklerini azaltacak çözümler bulmak için çalışmaktadır. Bun-
lar arasında en önemlisi, kritik listede yer alan malzemelerin 
veya teknolojilerin daha fazla sayıda, sürdürülebilir alternatif 
kaynaklarla çeşitlendirilmesidir. Ancak kromun paslanmaz 
çelik ve yüksek vasıflı çelik imalatında oynadığı rolün ikamesi 
yoktur.

Avrupa Birliği kritik hammaddeyi nasıl tanımlar? 
AB’nin CRM tanımı tutarlı mıdır? 
AB'nin kritik hammadde (CRM) tanımı, iki kriterin eşit bir te-
melde düşünüldüğü sürece iki başlıdır: Hammaddenin ekono-
mi için önemi ve arz mevcudiyeti/tedariklere güven. Burada, 
değerlendirme prensipte olduğu gibi tüm AB ekonomisinin 
bir haritasına dayanmaktadır, yani odaklanmış değil, oldukça 
geniştir ve mutlaka ileriye dönük olması gerekmez.

AB, kritiklik değerlendirmesi için bir iyileştirme alanı, açıkça 
tanımlanmış stratejik sektörler için bir CRM'nin önemi, çevre 
koruma açısından katma değer veya teknik bilginin korunması 
gibi daha nitel unsurların dahil edilmesi olabilir.
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AB tanımına göre kritik ham-
madde, artan ekonomik önem 
ile yüksek arz sıkıntısı riskinin 
kesiştiği noktada bulunur. Av-
rupa Komisyonu, ilerlemek 
için sağlam bir yol olma avan-
tajına sahip ancak ikinci kriter 
aynı zamanda hedef odaklı bir 
yaklaşımda değerli olan ayrıntı 
düzeyi ve esneklikten yoksun, 
önceden tanımlanmış eşiklere 
sahip nicel bir değerlendirmeyi 
tercih etmiştir. 

Ancak kritiklik değerlendirmesi 
için aday listesi Avrupa Komis-
yonu'nun kararına bağlıdır ve 
tüm periyodik tablo ve uzun 
biyo-tabanlı malzeme listesi-
ni kapsamaz, bunun yerine belirli ekonomik faaliyetler için 
önemli olan kaynaklara odaklanılır (Örneğin elektrikli araçlar).

Avrupa Komisyonu kritik hammadde listesinin 2020 revizyo-
nu çalışmalarında yenilik yapılmış ve 2050 yılına kadar AB'nin 
karbon nötr senaryoları kapsamında hammadde kaynaklarına 
yönelik ihtiyaçlar hakkındaki öngörü raporu liste belirlenme-
sinde esas alınmıştır.

CRM listesi, Avrupa Birliği'nin kilit endüstri sek-
törlerini korumada nasıl rol oynar? 
2008 yılında Avrupa Komisyonu, “modern toplumların sürdü-
rülebilir işleyişi için” kaynakların temel karakterini tanıyan ve 
ilk CRM listesinin hazırlanmasına yol açan hammadde girişimi 
aracılığıyla hammaddelere vurgu yaptı.

O zamandan beri önemli pratik sonuçları olmayan bu ilk adı-
mın ötesinde, geçtiğimiz birkaç yılda hammaddelerin ve özel-
likle CRM'lerin öneminin farkına varıldı. Bu, aday listesinin ge-
nişletilmesinin ve 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü açısından 
bir öngörü raporunun 2020'de yayınlanmasının sonucunu 
doğurdu. Stratejik özerklik ihtiyacı, AB'nin üçüncü ülkelere ba-
ğımlılığının pratik sonuçlarını gösteren Covid-19 kriziyle daha 
da vurgulandı. Avrupa Birliği, kritik hammaddelerin ve aynı 
zamanda AB'nin enerji yoğun endüstrilerinin, 2050 yılına ka-
dar karbon nötrlüğü gibi hedeflere ulaşılması için çok önemli 
olduğunu kabul etmiştir.

Avrupa Birliği için en kritik hammadde hangisi-
dir? Günümüzde yaşanan jeopolitik çatışmalar 
nedeniyle AB CRM listesine yeni hammaddelerin 
girme olasılığı var mıdır? 
AB’nin 2020 yılında belirlediği, 30 adet elemente yer verilen 
son ‘’Kritik Hammadde ‘’ listesinde ise krom liste dışında kal-
mıştır. Ancak aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi krom elementi, 
ekonomik önem skalasında, en solda baş sıradadır.

2020 AB Kritik Hammaddeler Listesi
2020'deki son kritik hammadde listesi baskısında, AB'nin üçün-
cü ülke olan Çin'e arz bağımlılığının %98 olarak tahmin edil-
mesi nedeniyle, nadir toprak elementlerinin (NTE'ler) AB için 
en kritik olduğu tespit edildi. NTE'ler elektrikli araçlarda, rüzgar 
türbinlerinde, pillerde ve enerji tasarruflu ampullerde ve ayrıca 
savunma sektöründe kullanılmaktadır. NTE'ler, 2017'den itiba-
ren listenin en üst sırasında yer aldı.

Hammadde tedariği söz konusu olduğunda jeopolitik çatışma-
lar kesinlikle büyük endişe kaynağıdır ve CRM listesine ekle-
melerle katkıda bulunmaları beklenmektedir. Rusya'nın Ukray-
na'ya karşı yürüttüğü müdahale ve Rusya'nın bir ticaret ortağı 
olarak değer kaybetmesinin sonucu, gelecekte kromun CRM 
listesindeki değerlendirmesini etkileyebilir. Rusya önemli krom 
yataklarına sahiptir ve önemli bir MC ve LC FeCr üreticisidir.

Bu nedenle mevcut ortam, kromun tedarik riski değerlendir-
mesi üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Rusya'ya yüksek oranda 
bağımlılık gösteren ve gelecek bir değerlendirmede kritik ola-
rak kabul edilebilecek bir diğer hammadde de esas olarak çelik 
yapımında kullanılan nikeldir.

Krom, hangi uygulamalar için özellikle kritiktir? 
Hükümetleri kromu kritik hammadde olarak ta-
nımlamaya iten nedir? Gelecekte ekolojik dünya-
ya ulaşma hedefine yönelik enerji dönüşüm süre-
cinde kromun rolü nedir?
Son yıllarda, yeni gelişen akıllı telefonlar, rüzgâr türbinleri 
gibi birçok endüstriyel sektör için küresel talep arttıkça, na-
dir toprak, platin grubu metaller gibi kritik önem taşıyan bazı 
elementler önem taşımaya başladı. İleri teknolojik ürünler ve 
temiz enerji malzemelerini oluşturmak için nispeten küçük 
miktarlarda kullanılmalarına rağmen, bu elementler uygu-
landıkları alanın işlevselliğinde büyük rol oynar ve genellikle 
daha az kritik unsurlarla ikame edilmelerini zorlaştıran çok  
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farklı özelliklere sahip-
tir. Krom da birçok 
ülkede yapılan de-
ğerlendirmeler so-
nucunda kritik ele-
mentler listesine dahil 
edilmektedir.

Krom, paslanmaz 
çelik, ısıya dayanık-
lı çelikler ve süper 
alaşımlar (aşırı koşul-
larda bütünlüğünü 
koruyabilen özel me-
taller) için kullanılır ve 
ikamesi yoktur. Krom, paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler 
ve süper alaşımlar (aşırı koşullarda bütünlüğünü koruya-
bilen özel metaller) için kullanılır ve ikamesi yoktur. Krom, 
nispeten bol ve çeşitli jeolojik doğası göz önüne alındığın-
da, yayınlanan son kritiklik listelerinin büyük ölçüde dışında 
bırakılmıştır ancak element, ekonomik önemi nedeniyle her 
zaman kritiklik çalışmalarının bir parçasını oluşturmuştur.

Kromun ekonomik önemi, ana uygulaması olan paslanmaz 
çelik ile desteklenir ve kromun ikamesinin olmamasıyla daha 
da vurgulanır: “Kromsuz paslanmaz çelik yoktur”. Paslanmaz 
çeliğin görünümü büyüme yönündedir. Olumsuz bir senaryo-
da bile, çoğu analist paslanmaz çelik endüstrisi için mütevazı 
bir büyüme öngörüyor. Bu, kromun ekonomik öneminin enerji 
dönüşüm sürecinde korunması ve gelecekteki küresel ekono-
minin bir parçası olarak kalması anlamına gelir.

Enerji dönüşüm (Energiewende, energy transi-
tion) süreci sonunda hedeflenen ekolojik geçişe 
öncülük eden, stratejik/kritik minerallere sahip 
olan ülkelerin diğerlerine göre daha güçlü ko-
numda olacağı söylenebilir mi? 
Ekolojik dünya geçişine öncülük eden enerji dönüşümü de-
ğişim süreci, dünyamızı hızla hidrokarbonlara bağımlılıktan 
kurtarma güç ve etki stratejileri hedefine odaklandığı için, bir-
çok devlet için elektrik enerjisini üretmek, taşımak, depolamak 
ve tüketmek için gerekli metaller çok daha önemli kategoriye 
gelmiştir. Enerji dönüşümü hammadde yoğun olacaktır. Yeni-
lenebilir enerji kaynakları ve diğer sürdürülebilir küresel sek-
törlerin temeli olan kritik malzemeler için benzeri görülmemiş 
bir talep yaratacaktır.

Project Blue'nun Kritik Malzeme 
Risk Endeksi - 2022
Kritik Malzeme Risk Endeksi (2022), küresel ekonomi ve enerji 
dönüşüm süreci için önemli olan malzemelerle ilişkili risklerin 
karşılaştırılması ve bu malzemelerin ekonomik potansiyelinin 
nesnel, bağımsız bir çerçevede değerlendirilip, karar vericilere 
sunulabilmesi için bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından 
hazırlanmıştır.

Bu çalışmada enerji dönüşümü için önemli görülen, aşağıdaki 
listede yer alan 40 farklı metal ve mineral; yayınlanmış teknik 
ve piyasa araştırmalarından yararlanılarak incelenmiş ve bun-
ların arz (tedarik) riski, ESG (environmental, social, governance) 
riski ve ekonomik önemi puanlanmış ve sayısal sonuçlar elde 
edilmiştir.

Bir malzemenin Arz (Tedarik) Riski, aşağıdaki değişkenlere 
göre analiz edilmiştir:

• Üretim konsantrasyonu: Birincil üretimin az sayıda ülke öze-
linde yoğunlaşması, çok sayıda farklı ülke kontrolüne göre 
daha yüksek bir risk olarak kabul edilir.
• Kurumsal konsolidasyon: Birincil üretimin az sayıda şirketin 
elinde yoğunlaşması, çok sayıda farklı şirket kontrolüne göre 
daha yüksek bir risk olarak kabul edilir.
• Geri dönüşüm: Malzemelerin nerede yaygın olarak geri 
dönüştürülen ürünlerin, yalnızca birincil üretime dayalı 
olanlara göre daha düşük tedarik riskine sahip olduğu ka-
bul edilir.

Bir malzemenin ESG Riski, aşağıdaki değişkenlere göre analiz 
edilmiştir:

• Çevresel: Nerede olumsuz çevresel ayak izi olan malzemeler 
(Örneğin; karbon emisyonları, arazi kullanımı, su kullanımı) 
varsa, olumsuz olarak puanlanır.
• Sosyal: Nerede materyal negatif sosyal faktörlerlefaktörlerle 
(Örneğin, madenlerde çocuk işçiliği, insan hakları ihlalleri ) iliş-
kili tedarik zincirleri içinde ise negatif puanlanır.
• Yönetişim: Olumsuz yönetişim faktörleriyle (Örneğin; yol-
suzluk) ilişkili maddi tedarik zincirleri içinde ise olumsuz olarak 
puanlanır.

Bir malzemenin Ekonomik Önemi aşağıdaki değişkenlere 
göre analiz edilmiştir:

• Ekonomiye katkı: Bir malzemenin küresel ekonomik mega 
sektörlere katkısına atıfta bulunur.
• Enerji dönüşüm için önemi: Bir malzemenin enerji dönüş-
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üm sektörlerine ve teknolojilerine katkısına atıfta bulunur.
• İkame: Kolayca ikame edilemeyen malzemelerin, alternatif-
leri olanlardan daha önemli olduğu vurgulanır.

Project Blue'ya göre krom kritiklik açısından 
hangi sırada yer alır?  
Project Blue, enerji geçişi için önemli olan 40 metal ve mi-
neralin ilişkili küresel perspektif riskini karşılaştırmak için 
CMRI - Kritik Malzeme Risk Endeksi oluşturmuştur. CMRI, 
emtiayı Tedarik Riski, ESG Riski ve Ekonomik Önemi açı-
sından puanlar, nihai CMRI puanı, üç ayrı endeksin ağırlıklı 
ortalamasıdır. 

Project Blue'nun 2022 değerlendirmesinde, Kobalt 1 numara-
lı "en çok risk altındaki kritik malzeme" etiketini kazanmıştır. 
www.theprojectbluegroup.com/critical-materials.

Bu Web sitesinde, kritik malzemelerin nerelerde çıkarıldığını, 
rafine edildiğini ve geri dönüştürüldüğünü ve hangi enerji 
geçiş sektörlerinde kullanıldığını keşfetmenize olanak tanı-
yan ilgili araç çubukları bulunur, bu çerçeve kullanıcılara kü-
resel pazar bağlamında kritikliği (risk altında) veya stratejik 
arzı (değer potansiyeli) değerlendirmek için bölgesel analize 
izin verir.

Project Blue'nun CMRİ'sine göre , krom en fazla risk altında 
olan kritik malzemelerin ilk 10'u (#8) içinde yer alıyor. 

Kromun Arz ve ESG riskleri diğer ilk 10'a kıyasla orta düzeydey-
ken, listedeki ekonomik açıdan önemli minerallerin ilk 5'inde 
yer alıyor. Kromu ekonomik öneme sahip diğer lider malzeme-
lerle (demir, manganez, bakır ve alüminyum) karşılaştırıldığın-
da, tedarik ve ESG riskleri, tedarik zinciri genelinde %50'den 
fazla tedarik konsantrasyonu ile öne çıkıyor. Buradaki yorum-
lar, bir ‘hammaddenin’ kritikliğini tam olarak anlamak için tüm 
tedarik zincirinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği-
ni göstermektedir.

ABD, Kanada ve Japon-
ya günümüzde kromu 
kritik hammadde ola-
rak tanımlıyor, kromun 
resmi olarak bu şekil-
de tanımlandığı başka 
ülke var mıdır?
Kanada ve Amerika Birleşik 
Devletleri, Ocak 2020'de Kri-
tik Mineraller İşbirliği Ortak 
Eylem Planı'nı duyurarak, 
iletişim teknolojisi, havacılık, 
savunma ve temiz teknoloji 
de dahil olmak üzere önemli 
imalat sektörleri için ihtiyaç 
duyulan kritik mineraller için 

tedarik zincirlerini güvence altına alma konusundaki ortak çı-
karlarını ilan etti.

Ortak eylem planı, aşağıdakiler gibi alanlarda birden fazla de-
partman ve kurum arasındaki işbirliğine rehberlik etmektedir: 
Endüstri katılımı, yenilik, savunma tedarik zincirleri, maden 
kaynakları ve potansiyeli hakkında bilgi paylaşımını geliştir-

mek ve çok taraflı forumlarda ve diğer ül-
kelerle işbirliği.

ABD hükümetince yayımlanan ‘’İcra Emri’’ 
uyarınca, kritik bir mineral şu şekilde tanımlanır: ABD'nin eko-
nomik ve ulusal güvenliği için mutlak gerekli olan, tedarik zin-

ciri bozulduğu takdirde ülke güvenliğini 
savunmasız bırakan, yakıt dışı elementler, 
mineraller veya minerallerden oluşan mal-
zemeler kritik listeye alınır. Liste; savun-
ma, ekonomik ve endüstriyel amaçlar için 
önemli olan ve özellikle ülke içinde gerekli 
miktarlarda üretilmeyen tüm mineralleri 
içerir. Bunların hepsi ülkenin hem ekono-
mik hem de ulusal güvenliği için kritik  
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kabul edilen minerallerdir. ABD’nin belirlediği son ‘Kritik Ham-
madde‘ listesinde krom elementine yer verilmiştir.

Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin; yüksek eko-
nomik öneme sahip olan, temini risk altında olan elementleri 
vurgulamak için kritik malzeme yol haritaları oluşturmuştur. Bu 
ülkelerin sürekli güncelleyerek yayımladığı bu listelerin hemen 
hepsinde kroma özel yer verilmektedir. AB’nin 2020 yılında belir-
lediği ‘’Kritik Hammadde ‘’ listesinde krom listede yer almamıştır.

Kromun başka yerlerdeki bölgesel önemini anlamak için fer-
rokrom ve/veya paslanmaz çelik üretiminin bölgesel dağılımına 
bakmamız gerekir. Çin dışında, küresel olarak çoğu ferrokrom 
kapasitesi, genellikle entegre maden tedariki ile ilişkilidir ve sı-
nırlı risk gösterir. Endonezya, ithal krom birimlerine (cevher ve 

ferrokrom) bağımlı olan paslanmaz çelik tesislerinin nispeten 
yakın zamanda gelişmesiyle bu kuralın bir sonraki istisnası ola-
rak ortaya çıktı. Endonezya'nın paslanmaz çelik endüstrisi bü-
yümeye devam ederse, denklemin nikel kısmını güvence altına 
almış olsa da ülkenin krom arz riskine ışık tutacaktır.

Hindistan’da yakın zamanda yapılan bir araştırmada krom, ül-
kenin paslanmaz çelik endüstrisi ve ilgili cevher ve alaşım teda-
rik zinciri için ekonomik önemi nedeniyle üst sıralarda yer aldı. 
Krom, kısa vadeli eylem gerektiren emtia olarak işaretlenmedi 
ancak bu çalışma, ekonomik önemi nedeniyle kromun orta 
vadeli stratejilerin parçası olması gerektiğini vurguladı. Hindis-
tan'da, krom cevheri rezervleri, iç pazara Sukinda Vadisi'nden 
yapılan arzı güvence altına almak için vergiler yoluyla, ihracata 
aşırı yönelmeye karşı zaten korunmaktadır.

Avustralya, kritik mineral stratejisi analizini yaparken, geç-
mişte Coobina madeninden krom üreten ülke olarak konu-
munu değerlendirdi, kromun ülke için orta düzeyde jeolojik 
potansiyele sahip olduğunu tesbit etti ve krom üretimini 
ileri döneme erteleyerek arka plana bıraktı. 

Japonya, kromu ülkenin en önemli kritik malzemelerinden 
biri olarak resmen kaydeden ABD'den sonraki tek ülkedir. 
Hem ABD, hem de Japonya’da yerel paslanmaz çelik endüst-
rilerini destekleyecek aktif krom madenleri yoktur. Buna ek 
olarak, paslanmaz çelik üretimi,  ithal ferrokroma bağımlıdır 
ve bu da ABD ve Japonya için kromun kritiklik durumunu 
arttırmaktadır.

Kanada için krom, kelimenin arz-risk tanımı anlamında “kri-
tik” değildir, ancak Ring of Fire maden yatağındaki kaynak-
lar göz önüne alındığında, Kanada, hammadde stratejisini 
ABD'nin tedarik riskine uyumlu hale getirebilir. ABD-Kanada 
eşleştirme örneği, kritik malzeme jeopolitiğinin önemli bir 
özelliğini gün ışığına çıkarmaktadır: Ring of Fire maden yata-
ğı birinci sınıf benzersiz bir jeolojik kaynaklara sahip olmak-
la birlikte, bu kaynakların pazara sunulması için üstesinden 
gelmesi gereken birçok engel vardır. Hükümet Politikaları, 
rekabet avantajı sağlamak üzere birçok projenin devreye 
alınması için gerekli olan destekleyici sütun olabilir.

Krom tedarik zinciri kritiklik faturası henüz belirtilmeyen tek 
kilit ülke Güney Kore'dir. Güney Kore'nin kritik malzeme stra-
tejisi, ülkelerarası siyasi denge ve müzakereye ve geri dönü-
şümü maksimize etmeye dayalı, sürdürülebilir döngüsel 
ekonomiye yöneliktir.

Kanada ve ABD kromu kritik hammadde olarak 
tanımlarken, Avrupa Birliği kromu henüz kritik 
hammadde olarak tanımlamadı. Bu durum stra-
tejik perspektif ve mevcut jeopolitik bağlam ışı-
ğında nasıl yorumlanabilir? 
Kritik hammaddeler ülkeye özeldir. AB Listesi, AB ekono-
misi için yüksek öneme sahip ve tedarikleriyle ilgili yük- 
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sek risk taşıyan hammaddeleri bir 
araya getirir. Listeler düzenli olarak 
gözden geçirilir ve güncellenir. AB, 
kaynak verimliliğini ve döngüselliğini 
iyileştirecek, atık yönetimi dahil olmak 
üzere alternatif kaynaklardan kritik 
hammadde tedarikinde araştırma ve 
yenilikleri ilerletmek için endüstri pay-
daşlarıyla işbirliği yapmayı taahhüt etti.

Krom başlangıçta Avrupa Komisyonu 
tarafından kritik bir hammadde olarak 
kabul edildi ancak 2017'de bir metodo-
loji değişikliği oldu ve bunun sonucun-
da yenilenen listeye giremedi. Bunun 
ana nedeni arz riskinin değerlendiril-
mesidir. Kromun ekonomik önemi güç-
lü konumda iken (tungstenden sonra 
ikinci en yüksek değerdir), arz riskinin 
değerlendirilmesi, kromu eşiğin biraz 
altında tutar. Bu, özellikle 2019'da bir 
serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe 
girmesiyle, Güney Afrika'nın nispeten 
güvenilir bir ortak olarak kabul edilme-
siyle açıklanır.

Bununla birlikte, kromun ikamesinin ol-
maması ve ayrıca 'tedarik riski eşiğine 
yakın' olması önemini artırmıştır. Avrupa 
Komisyonu'nun CRM raporunda yöntemsel değişikliğin, de-
ğerlendirme üzerindeki etkisi nedeniyle kromun kritiklik sını-
rında olduğu gerçeğinin altı çizilmektedir.

Son makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler 
kromun kritikliğini nasıl etkiledi? Yakın ve uzun 
vadede kromun kritikliğini artıracak hangi et-
menler beklenir? 
Nicel yaklaşım bu şekilde tutulursa ve Rusya'ya karşı arz riskin-
deki potansiyel artış sonucu oluşacak kriz durumunda, Avru-
pa'daki karar vericilerin temel hammaddeleri güvence altına 
almak açısından balık ağını biraz daha ileriye atmaları düşünü-
lebilir, bu da krom için yararlı olabilir.

Paslanmaz ve alaşımlı çelik değer zincirini içeren önceden 
tanımlanmış belirli hedeflerin tamamlanması göz önünde 
bulundurularak tasarlanan kritik hammadde listesinin daha 
kalitatif bir şekilde iyileştirilmesi de kromun sonucunu olumlu 
etkileyebilir.

Bir hammaddenin CRM listesine dahil edilmesi önemli bir 
adımdır ancak kağıt üzerindeki bu tanıma somut bir ey-
lemle takip edilmediği sürece yeterli değildir. Bazı ülkeler 
stratejik olarak zaten çok ilerlemiştir. Krom konusunda kri-
tik hammaddeleri üreten ülkelerle güçlü ortaklıklar kurmuş 
durumdalar.

Diğer ekonomik bölgeler (Kuzey Amerika, Çin, Hindistan, 
Rusya ve BDT, Orta Doğu, Afrika) için de kritik olacağı dü-
şünüldüğünde, bir hammaddeyi kritik olarak listelemek, 
istikrarlı ve stratejik bir tedarik sağlamak için yeterli olmaz. 
Kritik hammaddeler bazı durumlarda stratejik kaynaklara 
erişimi olmayan ülkeler için jeopolitik gerilimleri körükler. 

Çin, stratejik ve kritik hammaddeler de dahil olmak 
üzere kaynaklara erişim açısından sağlam sonuçlar 
veren gelişimini güvence altına almak için ekonomik 
ve pragmatik bir yaklaşıma sahiptir. Avrupa Birliği ve 
üye devletleri, tarihsel olarak zıt bir yaklaşıma sahip-
tir ve ekonomik gelişmelerinde farklı bir aşamadadır. 
AB kaynak erişim politikası bu nedenle temel olarak 
diplomasiye dayanmaktadır. Avrupa Komisyonu şu 
anda Kanada gibi "aynı fikirde" olan ve kaynak açısın-
dan zengin ülke ve bölgelerle güçlü ilişkiler kurmayı 
araştırıyor.

Ülkemizde kritik hammaddelere dayalı hükümet 
politikaları var mı?   
Ulusal Hammadde Strateji Belgesi, Kritik Mineral Ham-
maddelerin Tanımlanması Raporu, MAPEG (Araştırma, 
Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı) Haziran 
2019, (Hizmete Özel) ve 11. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
MADENCİLİK POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU  
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ile YENİ TEKNOLOJİ METALLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
Raporlarında kritik hammadde politikalarının gerekliliğine 
yer verilmiştir.

Türkiye’de uygulamada olan Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi içinde Ferrokrom, Ferronikel, Ferroman-
ganez – Entegre Paslanmaz Çelik Projesi Yatırımı 
yer alabilir mi? 
Bilindiği üzere 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmî Ga-
zete ’de 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 
Verilmesine İlişkin Karar yayımlanması ile “Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi” yürürlüğe girmiştir. Kapsam 2016/9495 sayılı Yatırım-
lara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (“Karar”) 
ülkemizin; mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek 
kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa 
bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştire-
cek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımla-
rın, proje bazlı olarak desteklenmesini amaçlamaktadır. Anılan 
karar çerçevesinde, proje bazlı teşvik sistemi mevcut teşvik 
sistemine ilaveten; 

• Nitelikli personel desteği
• Enerji desteği 
• Altyapı desteği

Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile 
diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve 
idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması gibi yeni 
destek unsurları içermektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ve mevcut teşvik sisteminin farkları: 
Mevcut teşvik sistemi ile proje bazlı teşvik sistemi sağladıkları 
destek unsurları açısından ele alındıklarında, proje bazlı teşvik 
sisteminin bazı ek teşvik unsurları ile ön plana çıktığı görül-
mektedir.

Proje başvurularının nitelikleri projelerin bu karar 
kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi 
için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD 
doları eşdeğeri TL  olması gerekmektedir.

Bu karar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğına yapılan başvurular: 

• Ülkemizin; mevcut durumda veya gelecekte or-
taya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme
• Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürün-
lerde arz güvenliğini sağlayabilme 
• Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda tekno-
loji kapasitesini geliştirme
• Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağım-
lılığını azaltma 
• Yüksek katma değerli olma
• Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil tek-
nolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağ-
layabilme

• Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme
• Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlan-
dırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme
• Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma
• Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sı-
kıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma 
değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma
• Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine 
olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma nitelik-
lerini taşıması/taşımaları gerekmektedir

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ferrokrom, Ferronikel, 
Ferromanganez –Entegre Paslanmaz Çelik Projesi yatırımı için; 

• Gümrük vergisi muafiyeti, 
• KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, 
• Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi 
veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 
• 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 
• 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlan-
masını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla 
söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, 
• Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla 
kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği, 
• 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, 
• Enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadar en fazla 10 yıla 
kadar enerji desteği, 
• 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına ka-
dar nitelikli personel desteği, 
• Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen pay-
ların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla ser-
maye katkısı, 
• Kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izin, ruhsat, tahsis, 
lisans ve tescillerde istisna getirilmesi, şeklindeki desteklerin 
bir veya birden fazlasından yararlanılması mümkündür. 
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MAKALE

Görüntü İşleme Teknikleri ile 
Tenör Kontrolü; Demir Export 
Divriği Demir Madeni

Endüstri 4.0 devrimin başlamasıy-
la beraber savunma sanayi öncü 
olmak üzere hemen her sektörde 
dijitalleşme gerçekleşmeye baş-
lamıştır. McKinsey&Company’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre; Co-

vid19 küresel salgını ile dijitalleşme şirketlerin hem organi-
zasyon yapısını hem de iş yapış şekillerini değiştirmeyi bir 
seçenek olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getirdiği gözler 
önüne serilmiştir3.

Her sektörde olduğu gibi madencilikte de dijitalleşme ça-
lışmaları olanca hızıyla devam etmektedir. Günümüzde ol-
dukça sık kullanılan görüntü İşleme teknikleri ile analizler, 
madencilikte de uzun yıllardır kullanılmaktadır. Öyle ki 2002 
yılında yapılmış olan bir çalışma; büyük kaya parçalarının 
görüntü işleme yöntemleri ile tespit edilebileceğini göster-
miştir. Bu çalışmada temel amaç kırıcı/elek gibi makineleri 
durduran büyük kaya parçalarını tespit etmektir. Bu amaçla 
alınan görüntüler çeşitli filtreleme ve düzeltme işlemlerin-
den geçirildikten sonra bir istatistiksel model yardımı ile 
görseldeki cisimlerin kaya olup olmadığının tespiti gerçek-
leştirilmiştir1.

Madencilikte görüntü işleme çalışmaları sadece ayırt edilmesi 
kolay olan cisimlerin tespit edilmesinden ibaret değildir, flotas-
yon gibi karmaşık süreçlere de dahil edilebilmektedir. Yapılan 
bir çalışmada süreç içerisinde flotasyon hücresindeki köpüğün 
görüntü işleme algoritmaları kullanılarak ayırt edilebildiği ve 
köpük özelliklerine bağlı olarak tesis performansının optimize 
edilebileceği belirlenmiştir4.

Planlama, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi madencilik 
sektöründe de oldukça kritik öneme sahiptir. Madencilikte 
birçok kısa ve uzun vadeli planlar yapılmakta, şirketin nakit 
akışına bu planlar yön vermektedir. Bu planlar kısa ve uzun 
vadeli olup, yapılacak üretimin miktarı ve içeriğine bağlıdır. 
Planları daha doğru ve çevik bir şekilde geliştirmek için yeni 
dijital çözümler aranmaktadır. Türkiye’de madencilik sektö-
ründe planlama sürecinde görüntü işleme ile ilgili çalışmalar 
bulmak oldukça zordur. Bu çalışmanın görüntü işleme tek-
nolojilerinin üretim planlamasında kullanılması yönünden 
yenilikçi ve özgün değere sahip olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmanın yapıldığı Divriği Demir İşletmesi’nde cevherleş-
me hematit ve manyetit minerallerinin çeşitli tane boyların-

da ince ve killi yan kayaç içerisinde dağılımıyla oluşmuştur. 
Cevherleşme, üretim kademe yüzeylerinde renk farklılıkları 
sayesinde gözle de ayırt edilebilir bir durumdadır. Cevher-
leşmenin yapısal özellikleri nedeniyle numunelerin kimyasal 
analizi yerine görünen hematin ve manyetit minerallerinin 
kapladıkları alanlar temel alınarak hesaplanan hacimsel yüz-
de değerleri ile tenör tespiti yapılmaktadır. Hacimsel yüzde 
hesapları sondaj karotları üzerinden veya üretim yüzeylerin-
de ölçekli şeritler kullanarak yapılmaktadır.

Görüntü İşleme Teknikleri ile 
Tenör Kontrol Çalışmaları
Demir Export A.Ş. Sivas’ın Divriği ilçesinde yer alan Divriği 
Demir Madeni’nde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İşletmenin 
mevcut yıllık üretim kapasitesi 2014 yılı sonunda devreye alı-
nan yeni zenginleştirme tesisi ile 500 bin ton/yıl kapasiteye 
çıkarılmıştır2.

Divriği Madeni’ne ait sahada cevherleşme, hematit ve man-
yetit minerallerinin çeşitli tane boylarında ince ve killi yan 
kayaç içerisinde dağılımıyla oluşmuştur. Jeolojik birim içe-
risinde bulunan, hematit ve manyetit minerallerinden olu-
şan demir cevheri, tane boyu ve miktar anlamında yatay ve 
düşey yönde farklılıklar göstermektedir. Cevherdeki demir 
minerallerinin miktarının tespiti için cevhere özel yöntemler 
kullanılmaktadır.

Düzensiz dağılım gösteren demir içeren tanelerin, yapılan 
sondajlarla seviyeleri belirlenir ve hacimsel yüzde oranları 
hesaplanır. Hacimsel yüzde, cevherli seviyelerde kesilen ve 
uzun ekseni 5 cm’yi aşan manyetit çakıllarının toplam uzun-
luğunun, cevherli seviyelerin toplam uzunluğuna oranı ile 
hesaplanır (Şekil 1 ve 2). Hesaplamalar sonucunda çıkan 
oranlar demir içeren minerallerin tenör değerleri olarak var-
sayılırlar. Sondaj verilerinden elde edilen veriler kullanılarak 
sahanın jeolojik blok modeli oluşturulur, jeoistatistiksel yön-
temler ile cevherli bloklara atama yapılarak kaynak model 
kestirimi yapılarak maden ömrü için üretim planları yapılır-
ken, üretim aynalarından elde edilen bu veriler hem üretime 
yön vermek hem de haftalık, aylık ve yıllık üretim mutabakat-
ları için kullanılırlar.

Cevherin yatay ve düşey düzlemdeki düzensiz dağılımı nede-
niyle, cevher üretiminde zaman zaman sorunlar yaşanmakta, 
miktarlarda sık sık değişkenlik yaşanmaktadır. Düzensiz cev-
her dağılımı yüzünden, cevherden alınan kesit çoğu zaman  
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bölgeyi düzgün temsil edememektedir. Üretime ve kısa vade-
li planlara yön vermek amacıyla tenör kontrolü için hacimsel 
yüzde hesaplamaları, ölçekli şeritler kullanılarak, açık ocak 
kademelerinde üretim yüzeylerinde yapılmaktadır (Şekil 3). 
Maden yatağının büyüklüğü ile çalışma alanlarının dağınıklığı 
ve üretim hızı göz önüne alındığında, tenör kontrol çalışmala-
rının bu şekilde yapılması ve sonuçların sahada uygulanması-
nın daha hızlı olması ve elde edilen verilerin güvenilirliğinin 
artması gerekmektedir.

Şekil 2. Sondaj Örneği

Şekil 3. Ölçekli Şerit Kullanımı ve Datamine Studio RM Uygulaması Çıktısı

Kullanılmakta olan yöntemlerden esinlenilerek günümüz 
teknolojilerini de kullanacak şekilde, daha hızlı ve az ma-
liyetli çözüm üreten bir alternatif yöntem geliştirilmiştir. 
Bu yöntem üretim kademelerinin fotoğraflandırılması ve 

Şekil 4. Çalışmanın Aşamaları

fotoğraflandırılan yüzey üzerinden hacimsel yüzdenin 
hesaplanmasıdır. Daha hızlı ve güvenilir sonuçlar elde 
etmek amacıyla; aşağıdaki şekilde çalışma planı oluşturul-
muştur (Şekil 4).

Şekil 5. Örnek Üretim Kademesi Görüntüleri

Şekil 1. Cevher Yapılaşması Örneği

Literatür taraması ve mevcut durumun analizinden sonra 
örneklem seçimi aşamasına geçilmiştir. İstatistiksel çalış-
malar gerçekleştirebilmek için örneklem seçimi oldukça 
önem arz etmektedir. Örneklem kitleyi en iyi şekilde tem-
sil eden bir alt gruptur. Bu çalışma için, örneklemi seçme 
amacı ile maden sahasındaki en uygun alanlar; maliyet ve 
zaman gibi kriterlere göre belirlenmiştir. Belirlenmiş olan 
kriterlere göre ilgili üretim kademeleri fotoğraflandırılmış-
tır (Şekil 5).

Toplanan görüntüler incelenmiş, uy-
gun kalitede olan (istenilen özelliklere 
sahip) görüntüler seçilmiştir. Seçilen 
bu görüntüleri işleyebilmek ve doğru 
sonuçlar elde edebilmek amacıyla gö-
rüntüler düzenlenmiştir. Düzenleme-
de boyut küçültme, kırpma, renk tonu 
ayarlama gibi birtakım veri temizleme 
ve filtreleme işlemleri uygulanmıştır. 
Yapılan bu işlemlerden sonra görün-
tüler modelleme yapılmaya hazır hale 
getirilmiştir.

Fotoğraf seçim aşamasını ayrıntılandırmak için fotoğrafın ayırt 
edici bileşeni olan piksel bilgileri kullanılmıştır. Piksel, dijital 
göstergelerde görüntünün elde edilmesini sağlayan ve kont-
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rol edilebilen en küçük birimdir7. Örneğin, 1024*768 çözünür-
lüğe sahip bir fotoğraf; yatay olarak 1024 piksel dikey olarak ise 
768 piksel olmak üzere 768.432 adet pikselden oluşmaktadır. 
Fotoğrafta (uygulamada kullanılan) her bir piksel RGB olarak 
belirtilen bir sıralı üçlü ifade edilir (Şekil 6).

Matematiksel tanım olarak                         ile veya                                                                                                                                      
ile ifade edilebilir. Buna göre 

16.581.375 adet farklı renk elde edilebilir.

Şekil 6. RGB Renk Uzayı Gösterimi     

olmak üzere

Şekil 7. Gri Ton Çevirme Örneği

Fotoğraflardaki RGB formatında bulunan renklerin üzerlerinde 
işlem yapmayı zaman ve donanım olarak kolaylaştırmak için 
gri tonlara (grey scale) döndürülmüştür (Şekil 7). RGB forma-
tındaki renkler gri tona dönüştürülürken aşağıdaki eşitlik kul-
lanılmıştır.

Şekil 8. Uygulama Örnek Görüntüsü

Burada “x”, “y”,” z” değerleri renklerin ağırlıklarını temsil et-
mektedir. Fotoğrafın durumuna göre vurgulanması gereken 
renk bu tonlar sayesinde belirlenmektedir. Bu yönteme de 
Ağırlıklı Ortalama denmektedir. x, y, z = 1 olması durumunda 
işlem basit bir şekilde aritmetik ortalama formülüne dönüş-
mektedir.

Tenör kontrol çalışması geliştirilen ara yüz yardımıyla, orijinal 
resim üzerinden cevherli bölge seçimleri ile başlamaktadır. 
Uygulama belirlenen kriterlere ve toleransa göre; uzmanın 
seçmiş olduğu bölgeyle benzerlik gösteren diğer bölgeleri 
de tarayıp seçmektedir. Tolerans, seçim yapılan bölgeler ile 

benzerlik gösteren bölgelerin seçimindeki oranı belirtmek-
tedir. Tolerans ne kadar düşük olursa seçim yapılan bölgele-
re en çok benzeyen bölgeler seçilmektedir. Tolerans değeri 
arttıkça ise seçim yapılan bölgeye belirtilen tolerans değeri 
oranında benzerlik yapan alanlar daha fazla seçilmektedir. 
Cevherli bölge seçimleri tamamlandıktan sonra uygulama 
hesaplamalara başlamaktadır. Hesaplamalar tamamlandık-
tan sonra sonuçları yüzde değeri olarak uygulama üzerinden 
görülebilmektedir.

Tüm hesaplamalar Python programlama 
dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bilim-
sel hesaplamalar için kullanılan Numpy 
kütüphanesi, temelleri Intel tarafından 
atılan gerçek zamanlı görüntü işleme kü-
tüphanesi olan OpenCV gibi kütüphane-
ler kullanılmıştır5. Bu yaygın kullanımda 
olan kütüphane ve fonksiyonlarının yanı 
sıra piksel hesaplamaları, tolerans değe-
rinin işlenmesi ve uygulamaya dahil edil-
mesi gibi; uygulamanın amacına yönelik 

özel fonksiyonlar ve algoritmalar da geliştirilmiştir.

Programın ön yüzü; fotoğrafların uygulamaya tanıtılması, 
tolerans değerinin girilmesi ve fotoğraf üzerinde bölgele-

rin seçiminin yapılması için yine bir 
Python kütüphanesi olan PyQt5 kü-
tüphanesi kullanılmış ve bir ara yüz 
geliştirilmiştir (Şekil 8).

Sonuçlar ve Gelecek 
Çalışmalar
Uygulamadan elde edilen sonuçlar 
geçerleme (validasyon) işlemine 
tabi tutulmuştur. Geçerleme için 
n > 100 olacak şekilde bir fotoğraf 
gurubu seçilmiş ve bu fotoğraflar 
üzerinde çalışma yapılmıştır.

Yapılan çalışmadan sonra kaynak model ile hesaplanan de-
ğer kıyaslanmıştır. Kaynak modelin geometri olarak uyum-
luluğunun %95, tenör olarak uyumluluğunun ise %75 ol-
duğu bilinmekte olup, kıyaslamalarda referans olarak  
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Şekil 9. Uygulama Çıktısı

Şekil 10. Uygulama Çıktısı

Şekil 11. Uygulama Çıktısı

kullanılmaktadır. Geçerleme işleminde uygulama, kaynak 
model ile kıyaslandığında ortalamada %3 hataya sahip 
sonuçlar üretmiştir. Sondaj işlemi gibi maliyetli 3 boyutlu 
analizlerin yanında bu çok düşük maliyetli bu yöntemin 
hızlı ve güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir (Şekil 9).

Geçerleme sürecinde bazı örneklerde uygulamanın hesapla-
dığı değerler ile Kaynak Model arasındaki fark ±%0.5’e kadar 
düştüğü görülmüştür.

Bu geçerleme çalışması ile beraber uygulamanın güç-
lü yönlerinin yanı sıra zayıf yönleri de ortaya çıkmıştır. 
Uygulama; fotoğrafın çekilme açısı, uzaklığı ve gün 
ışığı durumundan etkilenmektedir. Etkenler arasında 
en ön plana çıkan ise gün ışığıdır. Işık ile beraber fo-

toğrafta yüzeylerden kaynaklı 
gölgeler oluşmakta ve uygu-
lama tarafından bu gölgeler 
cevherli bölge olarak seçebil-
mektedir (Şekil 11).

Uygulama hızlı ve oldukça dü-
şük maliyet ile sonuç üretebil-
diği için zayıf yönleri üzerine 
gidilmesi ve uygulamanın ge-
liştirilmesi planlanmaktadır. 
Öyle ki sadece planlama süre-
cine değil, maden arama faali-
yetleri ve üretim süreçlerine de 
insansız hava aracı kullanarak, 
ışığa duyarlı olmayan kamera-
lar yardımıyla görüntü alarak 

ve o görüntüler üzerinden anlık sonuçlar elde ederek uy-
gulamanın katkı sağlanması planlanmaktadır.
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İşletme Ruhsat Bedeli Hesaplama 
Yöntemi Konusunda Öneriler

1. Giriş  
Mevzuatta özellikle son 5-6 yıl 
içerisinde yapılan değişiklikler 
sonucunda yatırımcıların öngö-
remeyeceği seviyede işletme 

ruhsat bedellerinde (İRB) artış oluştuğunu, bu süreçte yükselen 
İRB’lerin maden işletme giderleri içerisinde bu bedellerin pay-
larını arttırdığını bir önceki Madencilik Türkiye Dergisi’ndeki 
makalemizde45 açıklamıştık. 

Yükselen maden hakkı edinimi maliyetleri bazan ruhsat sahip-
lerinin ruhsatlarını terk etmesiyle neticelenebilmektedir. Bir ül-
kede maliyet artışları nedeniyle maden yatırımcılarının işletme 
ruhsatlarını terk etmeyeceği doğrultuda mali düzenlemelere 
ihtiyaç vardır. Yatırımcılar, işletme ruhsatını aldığı andaki mali 
koşullara bağlı olmalı, ruhsatını aldıktan sonra artık yürürlüğe 
konulacak yeni düzenlemeler ruhsat sahiplerinin mali açıdan 
lehine ise uygulanmalı, aleyhine ise uygulanmamalıdır. Dünya 
genelinde maden işletmelerinden alınan İRB’lerin hesaplama 
yöntemi konusunda spesifik olarak incelemeler yapılan veya 
öneri sunulan çalışmaların sayısı son derece yetersizdir. Bu 
çalışmada İRB konusunda Türkiye’deki mevzuat gelişimi de 
dikkate alınarak, İRB dışında işletmelerin ödedikleri diğer be-
dellerin varlığında, İRB’nin maden yatırım ve işletme giderleri-
ni riske sokmayacak şekilde hesaplanması konusunda öneriler 
getirilmesi hedeflenmiştir. Devletin orta ve uzun vadede opti-
mum İRB tahsili yapabilmesi de amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 
geçen dergi sayısında yayınlanan makalede hesaplanan de-
ğerler ile daha önceki çalışmalarda aynı ankete cevap veren 
işletmelerin diğer arazi kullanım bedellerinde çıkan sonuçları 
karşılaştırılmıştır. İRB’lerin madencilik sektörünün mali duru-
mu içerisindeki yeri özetlenmiştir. Çıkan sonuçlar mevzuat 

düzenlemeleri ile birlikte değerlendirilerek, madencilik sek-
törünün İRB’lerde makul seviyelerde indirim beklentisine yer 
verilmiştir. Maden işletme izni öncesinde İRB’lerin işletmeler-
den alınıp alınmaması, ve İRB’nin işletme ruhsat alanı yerine 
işletme izin alanına göre hesaplanması tartışılmıştır. Türkiye’de 
maden işletmelerinin ödeyeceği bedeller konusunda sık yapı-
lan mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak, İRB’nin mevzuatta 
öngörülen hesaplama yönteminin işletme ruhsatı alındığı 
anda sabitlenmesi önerisine yer verilmiştir. Ayrıca, dolaylı bir 
kıyaslama yapılabilmesi ve fikir vermesi için diğer bazı ülkeler-
de ödenen İRB’ler ve hesaplama yöntemleri EK-1’de verilmiştir.  

2. Arazi Kullanım Bedellerindeki ve Maden 
İşletme Giderlerindeki Artış 
İşletme izni alınmasından itibaren her yıl ödenen İRB’ler bir ön-
ceki Dergi sayısındaki makalede analiz edilmişti45. Ancak, İRB 
hesaplama yönteminde değişiklik yapılması durumunda Çi-
zelge 1 verilerinde oluşacak değişiklikler değerlendirilmemişti. 

TMD’nin hesaplamasına göre 2015 yılında 6592 sayılı Kanun ara-
cılığıyla İRB’ler ortalama ~2 katına, 2019 yılında 7164 sayılı Kanun 
aracılığıyla ise hesaplanması karmaşık hale getirilerek ortalama-
da ~2-3 katına yükseltilmiştira, 20. Çizelge 1 dikkate alınırsa, anke-
te katılan işletmelerin ödemesi gereken İRB’lerde $ bazında söz 
konusu yıllar içerisinde benzer seviyede yüksek artışlar oluştuğu 
görülmektedir. 7164 sayılı Kanun’un öngördüğü formüldeki (G5) 
hesaplama nedeniyle her yıl RS (işletme ruhsatının yürürlükte 
kaldığı süre (yıl)) arttıkça, gelecek yıllarda ödenmesi öngörülen 
İRB (G6) de artacaktır. Formülde (G5) her yıl ~bu oranda oluşacak 
artışlar, İRB’nin işletme giderleri içerisindeki payını (G7) da kade-
meli olarak artıracaktır. Gerçekten de 2020 yılı hesaplamasından 
(Çizelge 1) sadece 1 yıl sonra, 2021 yılında, ankete katılan iş-

A B C1 C2 D
E F G

E1 E2 F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G6
* G7 G7

*

1(b) 1 150 75 4.924 5.593 5.758 4.077 2.192.646 0,19 107 3.200 6,62 10,5 1,07 14.231 11.765 0,65 0,54

2(a) 19 233 72 3.584 4.071 4.191 12.982 1.575.243 0,82 55 3.200 4,48 17,1 1,04 11.605 7.342 0,74 0,47

2(b) 29 408 88 3.919 4.451 4.582 5.834 2.827.757 0,21 78 3.200 4,48 20,4 1,04 25.597 11.203 0,91 0,40

4(a) 9 1.394 207 4.255 4.833 4.975 8.154 3.130.611 0,26 7 3.200 3,21 25,1 1,03 9.693 4.778 0,31 0,15

4(b) 16 1.716 295 3.685 4.186 4.309 8.154 2.966.924 0,27 7 3.200 3,21 20,1 1,03 11.413 5.549 0,38 0,19

4(c) 8 4.954 670 3.539 4.020 4.138 9.683 3.378.045 0,29 4 3.200 3,21 11,3 1,03 17.284 6.269 0,51 0,19

Tüm maden 
grupları için 
ortalamalar

82 1.171 313 3.771 4.284 4.410 8.552 2.643.876 0,32 44 3.200 3,99 19,1 1,04 16.892 8.025 0,64 0,30

A: Maden grubu, B: Maden işletmesi sayısı, C
1: İşletme ruhsat alanı ortalaması (ha), C2: İşletme izin alanı ortalaması (ha), D: 2005-2010 mevzuat dönemi hesaplama yöntemi-

ne göre 2009 yılında işletmelerin ödediği işletme ruhsat harcı ($/yıl), E: 2010-2015 dönemi, E1: 2010 yılında işletmelerin ödediği işletme ruhsat harcı ($/yıl), E2: 2015 yılında işlet-
melerin ödediği işletme ruhsat harcı ($/yıl), F: 2016-2019 dönemi, F1: 2019 yılında işletme ruhsat alanına karşılık gelen İRB ($/yıl), F2: Yıllık işletme gideri ($/yıl), F3: İRB’lerin işletme 
giderine oranı, %F3 = (F3/F2) x 100, G: 2020-? Dönemi, G1: Ha başına alınacak İRB ($/ha), G2: İşletme ruhsat taban bedeli ($), G3: Katsayı, G4: Anketin yapıldığı tarihe kadar maden işlet-
me başlangıcından bu yana geçen süre, G5: [1 + (1/100) x (G3 + 1/100)], G6: 2020 yılında ödenecek İRB ($/yıl), G6 =[G2 + (G1 x C1) x G5] x %70, G6*: İRB hesaplama formülünde C1 yeri-
ne C2’nin hesaba katılması halinde G6 ($/yıl), G7: İRB’lerin işletme giderine oranı, %G7 = (G6/F2) x 100, G7*: İRB hesaplama formülünde C1 yerine C2’nin hesaba katılması halinde %G7. 

Çizelge 1. İşletme izni alındıktan sonra her yıl ödenen harçların/İRB’lerin işletme giderine oranı.
a Bu durum toplam ve işletme ruhsatı başına tahakkuk eden İRB’lerde de görülmektedir45.
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letmelerin ödemesi gereken İRB’lerde (G6) ve bu bedellerin işlet-
me giderlerine oranında (G7) bir önceki yıla göre %3,5’lik bir artış 
ortaya çıkmaktadır45. Artış oranı zayıflayacak olsa da, her yıl bu 
orana yakın artışların oluşacağı dikkate alınırsa, İRB dışında öden-
mesi gereken diğer bedellerin varlığında maden işletmelerinin 
İRB’lerini ödemekte zorlanabileceği tahmin edilebilir.  

Ankete cevap veren işletmelerin önemli bir kısmının yatırım ya 
da işletme döneminde İRB yanı sıra mera bedelleri34 ve orman 
bedelleri35,40 de ödediği bilinmektedir. Bu arazi kullanım bedelle-
ri söz konusu arazi kullanım sınıflarıyla çakışma durumunda or-
taya çıkmaktadır37. Ayrıca, bu işletmeler bir arazi kullanım bedeli 
olmamakla birlikte arazi kullanımının da etkisinin olduğu atık 
yönetim bedelleri41, rehabilitasyon bedelleri ve çevre ile uyum 
bedelleri de ödemektedir. Son mevzuat dönemlerinde yapılan 
artışların etkisiyle devlet hakkı tahakkuklarında da yüksek artışlar 
ortaya çıkmıştır43. Tüm bu bedellerin yatırım ve işletme giderleri 
içerisindeki payları son yıllarda oldukça yükselmiştir. Bu maliyet 
artışlarının34,35,39,40,41,43,44 ve Covid-19 salgını sürecinin6 olumsuz 
ekonomik etkisiyle maden işletmeleri son yıllarda özellikle or-
man bedellerini, ruhsat bedellerini ve devlet hakkını ödemek-
te zorlanmaktadır. Bu nedenle işletmeler bu bedellerin 2020 
yılında ödemelerinin ertelenmesini talep etmişlerdir. MAPEG, 
24.04.2020 tarihinde yapılan duyuruda Covid-19 salgınını bir 
mücbir sebep olarak kabul etmiştir. Duyuruda; Covid-19 salgını 
dolayısıyla alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen maden ruh-
sat sahiplerinin 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında mücbir 
sebebe maruz kaldıkları kabul edilmiştir11,42,43. 7164 sayılı Kanun 
aracılığıyla, bir önceki kanun dönemine kıyasla İRB’lerde artış 
yapılması, 2020 yılının Ocak ayı içerisinde ödenmesi gereken 
İRB’lerini birçok maden şirketinin ödeyememesine sebep oldu. 
Ruhsat sahiplerinin İRB’lerini ödeyememesi nedeniyle Türk ma-
dencilik sektörü tarihinde ilk kez 2020 yılında ruhsat bedelleri-
nin ertelenmesi kararı alındı42,43. Bu erteleme kararı ve 2020 yılı 
içerisinde maden ruhsatlarının %12,3’ünün İRB’lerini zamanında 
ödeyememesib işletmelerde İRB’nin bir maliyet sorunu oluştur-
duğuna işaret etmektedir. Sadece İRB’ler değil devlet hakkında 
da ödenemeyen miktarlar yüksektir. Ödenen devlet hakkının 
ödenmesi gereken (tahakkuk eden) devlet hakkına oranı 2019 
yılı için %84,1’dir12. Önemli miktarda mali gelir sağlanması için 
daha fazla vergi tahsiline yönelinmesi19,8,1 doğal kaynak gelirin-
deki dalgalanmanın sonucunda zamanla ülkelerin beklentilerin-
den daha düşük royalty tahsiline de sebebiyet verebilmektedir43. 
Royalty kapsamında devlet hakkı/kaynak vergileri yanı sıra yük-
sek İRB de talep edilmesi hem maden işletmeleri hem de devlet 
açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Oysa Devlet madenci-
likten alacağı vergi ve harç bedellerini düşük tutmak suretiyle 
gelirlerini büyük oranda arttırma şansına sahip bulunmaktadır. 

3. İRB’de Makul Seviyelerde 
İndirim Yapılması Beklentisi 
Türkiye’de madencilik yatırımları yapılabilmesi için ~20 civarın-
da izin alınması gerekmektedir37. Bu izinlerin maden yatırımcı-

sına yüksek bir maliyeti bulunmaktadır. Bu durum, madencilik 
projelerine ve yatırımlarına olan ilgiyi azaltmaktadır. Eğer yüksek 
izin ve ruhsat bedelleri makul seviyelere indirilmezse, Türkiye’de 
maden aramacılığı ve yatırımı her geçen yıl daha da azalacak-
tır. Bu da madencilik sektöründe ithalata bağımlılığın daha da 
artmasına sebep olacaktır. Maden işletmeleri, izin bedellerinin 
tamamen kaldırılmasını değil, tümüyle toplamının düşünülerek 
her birinde makul ölçülerde indirim yapılmasını beklemektedir2. 
Madencilik sektörü tarafından 2010 yılında İRB’lerde/harçlarda 
öncelikle %50 indirim yapılması23 önerilmişti. Ancak, son 10 yıl-
da İRB’ler daha da yükseltilmiştir. İRB’lerin en azından 2016-2019 
yılı mevzuat dönemine göre hesaplanması öngörülerek makul 
seviyelere indirilmesi sektör tarafından beklenmektedir4,9. Bu 
doğrultuda gereken düzenlemeler yapıldığı takdirde devletin 
orta ve uzun vadede vergi ve harç/ruhsat bedeli gelirleri artar-
ken toplumun elde edeceği kazanç da büyük oranda katlanarak 
artabilecek ve yüksek oranda istihdam sağlanabilecektir. 

4. İRB’nin İşletme Ruhsatı 
Alındığı Anda Sabitlenmesi
Sürekli değişen maden mevzuatı hem mevcut işletmeleri mali 
açıdan zor duruma sokmakta, hem de madencilik sektörüne gi-
recek yatırımları uzaklaştırmaktadır. Maden işletme izin sayıları-
nın/başvurularının son yıllarda düşme10 eğilimine girmesi bunu 
doğrulamaktadır15,46. Bunda en önemli sebeplerden biri Maden 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucunda ruhsat edinme 
ve ruhsatı elde tutma maliyetlerinin artmasıdır22. Mevzuatta 
yapılan sık değişiklikler sonucunda son yıllarda yatırımcıların 
öngöremeyeceği bir derecede İRB artışları olmuştur. Yükselen 
bu bedeller işletme giderleri içerisinde bu bedellerin paylarını 
artırmıştır45. 2015 ve 2019 yıllarında yapılan mevzuat değişiklik-
leriyle işletme ruhsatını elde tutma maliyetlerinin beklenmeye-
cek seviyede artması, mevzuatlarda yatırımcının ödeyeceği be-
delleri baştan bilmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Maden 
yatırımcısı yatırımına başladığı ilk mevzuat şartlarına göre baş-
ka bir faaliyet değil de madencilik faaliyetine yatırım yapmayı 
seçmiştir. Maden yatırımcıları, en azından işletme ruhsatı aldığı 
tarihte geçerli olan İRB ve koşullarından sorumlu olmalıdır. Bu 
hesaplama yöntemine göre her yıl İRB’lerini ödemelidir.  

İRB de dâhil olmak üzere maden yatırımcılarının ödeyeceği 
vergiler/harçlar gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini düzen-
leyen mevzuatta ruhsat süresi boyunca değişikliğe gidilmeme-
lidir21. Yapılan değişiklikler sadece yeni işletmeye başlayacak 
maden işletmeleri için uygulanmalıdır43. Hukukun genel bir 
ilkesine göre, işletmelerin sonradan yürürlüğe giren mevzuat-
taki lehe olan hükümlerden faydalanması gerekmektedir32,20. 

Tüm sektörlere eşit mesafede duran ve tek tip uygulama öngören 
vergi sistemi, bazı sektörlerde, diğer kanunlarda belirlenen ek ka-
musal mali yükümlülüklerle birleştiğinde zarar verici hale gelebil-
mektedir. Türk madencilik sektöründe vergisel sorunlar İRB’ler de 
dikkate alındığında toplamda yüksek bir vergi yükü olarak ya-

b 2016-2021 yılları arasında da benzer durumlar yaşanmıştır. Bakınız12.
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tırımcılara yansımaktadır15. Bazı ülkeler madencilik yatırımlarına 
cazibenin arttırılması düşüncesiyle yatırım süresi boyunca mali 
mevzuat hükümlerinin sabitlenmesi konusunda maden kanunla-
rına hükümler koymaktadır21. Bazı ülkeler ise, yaptıkları özel söz-
leşmeler ile madencilik şirketlerine üretim süresince vergi sabitle-
mesi hakkı tanımaktadır. Böylece, işletmeler fizibilitenin yapıldığı 
yılda geçerli olan vergilerden/bedellerden sorumlu olmaktadır. 
Alınan yatırım kararından sonra vergi mevzuatında yapılan deği-
şiklikler madencilik faaliyetlerini etkilememektedir. Bu örneklere 
karşın Türkiye’de ise vergi sabitleme uygulamaları bulunmaması-
nın yanı sıra, vergi rejiminde sık yapılan değişiklikler sonucunda 
madencilik yatırımcıları zarar edebilmektedir16,14. Sadece devlet 
hakkı ve diğer vergiler değil, İRB hesaplama yönteminin de iş-
letme ruhsatının alındığı anda sabitlenmesi gerekmektedir. Bu 
sabitlemenin istisnası, İRB’de indirim oluşturabilecek hesaplama 
yöntemlerinin uygulanması olmalıdır. 

5. İşletme İzni Öncesinde İRB Alınmalı mıdır?
İşletme ruhsat döneminin işletme izin dönemine kadar olan 
safhasında, yani işletme ruhsat döneminin ilk yıllarında ma-
den yatırımcılarının teşviklerle desteklenmesi gerekmektedir. 
Ancak bunun aksine, maden işletme izni edinimi öncesinde İR-
B’nin hangi amaçla veya hangi faaliyete karşılık olarak alındığı 
anlaşılamamaktadır30,31,7. Diğer yandan maden işletme ruhsat 
alanının diğer maden arama ve işletme faaliyetlerine kapalı 
tutulması nedeniyle bu bedelin alındığı dikkate alınabilir. Tür-
kiye’de işletme ruhsat sahipleri işletme ruhsatlarını almasına 
karşın bu madenlerini işletmeyerek uluslararası mineral satış 
fiyatlarını etkileme amacında33 ya da sadece ruhsatlarının yü-
rürlükte kalmasını isteyerek her yıl İRB ödemek istemez. Çünkü 
bu bedel geçen dergi sayısındaki makalede45 açıklandığı üzere, 
küçümsenmeyecek seviyede yüksektir. Maden işletmesi üreti-
me başlayamasa ya da mücbir bir sebeple üretime ara verse 
bile İRB’yi ödemesi öngörülmüştür. Ruhsat sahiplerinin işlet-
me ruhsat başvuruları esnasında işletme ruhsat taban bede-
lini ödemeleri istenmektedirc. İşletme ruhsatı verildiği andan 
itibaren işletme ömrü boyunca da İRB ödenmektedir. Buna 
karşın işletme izni öncesinde ruhsat sahipleri madenlerini ça-
lıştıramamaktadır. 

Maden Kanunu’nda ruhsat bedeli ödenmesinin de öngörül-
mesi nedeniyle, ruhsat sahipleri, bir an önce işletme izni edi-
nip faaliyete geçmeyi planlar28. Çünkü, işletme ancak üretime 
geçtikten sonra ürünlerini satarak gelir elde etmeye başlar18. 
Maden Kanunu’nun 7. maddesinde, “ÇED işlemleri Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili 
bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ÇED sürecin-
de en geç üç ay içinde bitirilir”, kuralı bulunmaktadır. Ancak ruh-
sat sahipleri, kendilerinden kaynaklı olmayan nedenlerle ma-
den işletme iznini edinebilmek için gerekli tüm bu izinleri 3 ay 
içinde alamamaktadır. Yapılan anket çalışmasına göre, Çizelge 

c 7164 sayılı Kanun aracılığıyla yapılan Maden Kanunu değişikliği uyarınca, işletme ruhsat başvurularının iptal edilmesi hâlinde yatırılan işletme ruhsatı taban bedeli iade edilmemektedir. Sadece İRB iade edilmektedir. 
Maden yatırımcısına mali açıdan zarar vermemek için, bu tür durumlarda işletme ruhsat taban bedeli de ruhsat sahibine iade edilebilir. 
d Şekil 1’deki değerlendirmeye alınan yıllık ortalama 5003 maden işletme ruhsatı için bu değer %40,6’dır12. Aynı ankete cevap veren 97 maden işletmesi içinse bu değer %30,9’dur36.
e Bu oran 2011-2019 yılları arasında ortalama %10,3’tür46,10.

1’deki anket sorularına cevap veren işletmelerin hemen he-
men tümünün bulunduğu 72 maden işletmesi işletme izinleri-
ni işletme ruhsatı aldıktan ortalama 1-1,5 yıl sonra edinebildik-
lerini belirtmiştir.38,46 Ancak, işletmeler kendilerinden kaynaklı 
olmayan bu gecikme süresince ruhsat bedellerini ödemiştir. 
İdareden kaynaklı gecikmeler nedeniyle işletme izni edinmele-
rine kadarki süreçte işletme ruhsat sahiplerinden herhangi bir 
ruhsat bedeli istenmemesi daha doğru olur. 

Çünkü maden ruhsat sahibi, izin sürecinde yetkili kurumların 
geciktirmeleri nedeniyle daha fazla ruhsat bedeli ödemek 
durumunda bırakılmaktadır. Maden üretimine geçemediği 
halde, yukarıda belirtilen 3 ay içinde tüm izinlerin verilme 
zorunluluğunun bulunmasına rağmen 1-3 yıllık sürede izin-
lerini idareden alamayan maden yatırımcıları bu yıllar içinde 
ruhsat bedeli ödeyerek mağdur olmaktadır28. Ankete katı-
lan maden işletmelerinin işletme izinlerini edinmeden önce 
ödedikleri İRB’lerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsat harcı ve 
diğer harçlarla birlikte toplamının yatırım giderlerine oranı 
~%2’dir45. İRB dışında sözkonusu diğer bedellerin yüksek 
olmadığı dikkate alınabilir. Bu durumda, işletme izni veril-
mesinden itibaren İRB’nin alınması uygulamasına geçilmesi, 
bir yatırım gideri olarak İRB’nin işletmelerden alınmaması 
sayesinde işletmelerin yükselen maliyetlerini bir miktar dü-
şürülebilecektir.

İRB hesaplama yöntemi kapsamında İRB’nin işletme ruhsat 
alanları ile ilişkilendirilmesi açıklanmıştı45. Muhtemel maden 
rezervleri görünür rezerv haline getirildiği zaman işletme ruh-
sat alanı küçültülerek işletme izin alanı oluşturulmaktadır. İş-
letme ruhsat alanlarının işletme izin alanlarına dönüşen kısmı 
tüm maden grupları için ortalama %26,7’dird [1- (C2/C1)]. İşlet-
me ruhsat alanlarının işletme izin alanına dönüşemeyen kısmı 
diğer maden arama ve işletme faaliyetlerine kapalı tutulmak-
tadır. Açık ocak işletmelerinin yeraltı işletmelerine oranla daha 
fazla arazi kullanımı olduğu bilinmektedir. Özellikle 2019 yılı 
mevzuat değişikliğinden itibaren, İRB hesaplama yönteminde 
de daha az arazi kullanımının arzu edildiği anlaşılmaktadır. Ay-
rıca, sadece görünür rezervin fizibl olarak tespit edilememesi 
değil, aynı zamanda öngörülemeyen yüksek maliyet artışları 
nedeniyle maden işletmeleri terkedilmekte ya da yüküm-
lülüklerini yerine getiremeyerek işletme iznine geçemeden 
işletme ruhsatları iptal edilmektedir. İptal edilen veya terke-
dilen işletme ruhsat sayısı toplamının mevcut işletme ruhsat 
sayısına oranı 2019 yılında %12,1’dire. İşletme ruhsat taban be-
dellerinin ve işletme ruhsatı alınması sonrasında ruhsatın iptal 
edildiği tarihe kadarki her yıl işletmelerin ödedikleri İRB’lerin 
ruhsatları iptal edilen bu işletmelere geri verilmemesi dikkate 
değerdir. Bu durumda işletme ruhsatının alınmasından itiba-
ren değil, maden işletme izni safhasından itibaren işletme izin 
alanı (C2) üzerinden İRB’nin ödenmesi daha uygun olur. Bu  
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küçültülen alana dayalı olarak İRB’ler de düşürülmüş olacaktır. 
7164 sayılı Kanun’un öngördüğü İRB hesaplama formülünde 
işletme ruhsat alanı (C1) yerine işletme izin alanı (C2) hesap-
lamada kullanılmış olsaydı Çizelge 1’de İRB ortalama 8025 $/
yıl (G6*), İRB’nin işletme giderine oranı ise %0,30 (G7*) olacaktı. 
Bu sonuçlar (G6* ve G7*), mevcut hesaplama formülüne göre 
çıkan değerlerin (G6 ve G7) %47,5’idirf.  

Görünür rezerv tespit edilememesi sonucunda muhtemel 
rezerv alanları içerisinden taksir edilen işletme ruhsat alanla-
rı için işletme izni döneminde herhangi bir bedel istenmesi 
doğru bir yaklaşım değildir. Eğer işletme ruhsatı ediniminden 
itibaren İRB alınmaya devam edecekse, bu durumda işletme 
izni alınana kadar işletme ruhsat alanları İRB hesaplamasın-
da dikkate alınabilir. Ancak, işletme izni alındıktan sonra iş-
letme izin alanı üzerinden İRB hesaplanabilir. Elbette, maden 
işletme ömrü süresince yeni görünür maden rezervleri keş-
fedilebilmektedir. Bu durumda maden işletme izin alanında 
oluşacak artışa göre İRB’ler güncellenebilir. Görünür maden 
rezervine dönüştürülmesi sonucunda işletme ruhsat alanları 
küçültülmüş olacaktır. Hatta, işletme ruhsat ediniminden iş-
letme iznine kadar olan süreçte tüm işletme ruhsat alanı için 
ödenen İRB’ler yerine, her yıl ödenen işletme ruhsat taban 
bedelleri ve diğer arazi kullanım bedelleri/harçları, işletme 
ruhsat alanının diğer maden arama ve işletme faaliyetlerine 
kapalı tutulması için yeterli görülmelidir.  

6. Sonuç ve Öneriler
Türkiye için sadece İRB için yapılan analiz sonuçları, maden 
yatırımcılarından istenen diğer vergilerle/bedellerle birlikte 
düşünüldüğünde, bir maden işletme maliyet riski yaratacak 
boyuttadır. Bu uygulamalar, İRB hesaplama yöntemlerinde 
değişiklik yapılmasını, değişiklik yapılmayacak ise diğer be-
dellerde indirime gidilmesini, madencilik sektörünün beklen-
tisi olarak ortaya çıkarmaktadır. Çünkü, mevcut durum yerli 
ve yabancı maden yatırımcılarının Türkiye’den uzaklaşmasına 
neden olmaktadır. Türkiye’nin maden yatırım çekiciliğinin düş-
memesi ve bu işletmelerin mali yükünün düşürülmesi adına 
mevzuatta şu değişiklikler yapılabilir: 

• Maden yatırımcıları işletme ruhsatlarını aldığı tarihte geçerli 
olan İRB hesaplama yöntemi ve koşullarından sorumlu olmalı 
ve bu yönteme göre her yıl İRB’lerini ödemelidir. Bu kapsamda 
maden işletmeleri için vergi/harç sabitlemesi uygulaması ge-
tirilmelidir. 

• Devletin yeni maden işletmelerinin açılmasını sağlayacak 
doğrultuda bir madencilik harç ve vergi politikası uygulaması-
na ihtiyaç vardır. Bu sayede devletin topladığı (toplam tahak-
kuk eden) harçlarda ve vergilerde orta ve uzun vadede artışlar 
oluşabilecektir. Son mevzuat düzenlemeleri sonucunda ruhsat 
başına artışlar oluşsa da, Türkiye’de toplam tahsil edilen İR-

f Önceki makalede45 Şekil 1’deki12 verilere göre işletme izin alanının işletme ruhsat alanına oranı (%40,6) hesaplamada kullanılırsa, bu durumda G6** = 8189 $, ve G7** = %0,31, 
G6**/G6 = %48,5 olacaktır. Bu sonuçlar “MAPEG, 2021c” verileri dikkate alındığında, mevcut hesaplama formülüne göre hesaplanan G6’da yaklaşık yarı yarıya indirim oluşaca-
ğı anlamına gelmektedir. Yani hem anket hem de “MAPEG, 2021c” verileri dikkate alındığında işletme izin alanının hesaplamada kullanılması İRB’de önemli derecede bir indirim oluşturacaktır.

B’lerde devletin beklediği artışlar yeterli düzeyde oluşmamış-
tır. Ayrıca, terkedilen ve iptal edilen işletme ruhsatları ve azalan 
işletme ruhsat başvuruları, ileriki yıllarda tahsil edilen toplam 
İRB’lerin düşebileceğini göstermektedir. İRB’ler, ruhsat iptal-
leri/terkleri yaşanmadan, ya da işletmeler iflas etmeden alına-
bilirse, ülkedeki maden varlıklarından devlet zaten toplamda 
önemli ölçüde bedel tahsis etmiş olacaktır.

• UMREK rezerv raporlama uygulamalarının da devreye girme-
si dikkate alınarak İRB’nin işletme izni verilmesinden itibaren 
ruhsat sahiplerinden istenmesi daha doğru bir yaklaşım ola-
caktır. Çünkü mevcut uygulamada işletme ruhsat sahiplerin-
den sadece görünür rezerv için değil, görünür rezerve dönüşe-
meyen işletme ruhsat alanları için de her yıl İRB istenmektedir. 
İşletme ruhsat alanının diğer maden arama ve işletme faaliyet-
lerine kapalı halde tutulmasının karşılığı olarak, işletme ruhsat 
başvurusundan işletme izni alınana kadarki yatırım dönemin-
de ödenen işletme ruhsat taban bedelleri, diğer arazi kullanım 
bedelleri ve harçları yeterli görülmelidir. İşletme döneminde 
işletmeler zaten yüksek bir İRB ödemektedir. İşletme ruhsat 
alanlarının (C1) işletme izin alanlarına (C2) dönüşemeyen kıs-
mı anket verisine göre ortalama %73,3’dür (MAPEG verilerine 
göre ise %59,4’dür). İşletme izni döneminden itibaren C1 ye-
rine C2’nin İRB hesaplamasında dikkate alınması durumunda, 
mevcut hesaplama yönteminde ~%50-55’lik bir indirim ortaya 
çıkmış olacaktır. 

• Ayrıca, işletme ruhsatı başvurusundan işletme izni alınana ka-
darki sürecin ortalama 1-1,5 yıl olduğu dikkate alınırsa, maden 
işletmelerinden işletme izni alınmasından itibaren İRB alınması 
durumunda işletmeler yatırım gideri olarak ~1-1,5 yıllık İRB’le-
rini ödemekten muaf tutulmuş olacaktır. 7164 sayılı Kanun ara-
cılığıyla öngörülen hesaplama yöntemini değiştirmeden sade-
ce bu değişikliklerin yapılması bile madencilik giderlerinde bir 
miktar indirimin gerçekleşmesini sağlayabilecektir. 

Bu makale “Resources Policy” Dergisinde yayınlanan ma-
kalenin genişletilmiş bir özetidir. Madencilik Türkiye Der-
gisi’ndeki bu makaleye atıf yapmak isteyenler şu şekilde 
atıf yapmalıdır: Yıldız, T.D., 2022. Considering the recent 
increase in license fees in Turkey, how can the negative 
effect of the fees on the mining operating costs be re-
duced? Resources Policy, 77, 102660. DOI: 10.1016/j.re-
sourpol.2022.102660

Makalenin Ekleri ve Kaynakçasına linkten ulaşabilirsiniz: 
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2018/09/Ma-
dencilik-Türkiye-Dergisi-105.-Sayi-İşletme-Ruhsat-Bede-
li-Hesaplama-Yöntemi-Konusunda-Öneriler.pdf
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Niyobyum ve Tantalyum

MAKALE

Volkan Okyay
Maden Mühendisi 

Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@mayeb.com.tr

Niyobyum ve tantalyum jeolojik olarak 
oluşum süreçleri ve oluştukları yataklar 
açısından aynı veya benzer durumlar 
gösteren iki elementtir. Ayrıca bu iki 

elementin minerallerinden metal elde edilmesi yöntemlerinin 
de bir kısmı beraber gerçekleşmektedir. 

Niyobyum ve tantalyum, fiziki ve kimyevi özellikleri çok ben-
zeyen geçiş metalleridir. Neredeyse her zaman tabiatta birlikte 
bulunurlar. Niyobyum adını mitolojideki Niobe'den alırken ni-
yobyum ilk olarak 1801 yılında Kuzey Amerika’daki Columbi-
a'dan dolayı kolombiyum adını veren İngiliz kimyager Charles 
Hatchett tarafından keşfedilmiştir. Kolombiyum ismi, niyob-
yum isminin resmi olarak kabul edildiği 1949 yılına kadar dö-
nüşümlü olarak kullanılmıştır.

Niyobyum; yüksek erime noktasına, nispeten düşük yoğunlu-
ğa ve süper iletken özelliklere sahip parlak, gri, sünek bir me-
taldir. Günümüzde kullanımını belirleyen nitelikler; özellikle 
sertlik, iletkenlik ve korozyona karşı dirençtir.

Tantalyum ise ilk olarak 1802 yılında İsveçli bilim adamı Anders 
Ekeberg tarafından keşfedildi. Ancak niyobyumdan ayrılması 
zor olduğundan, ayrı bir element olduğu 1864 yılında anlaşıl-
mış ve kabul edilmiştir. Tantalyum 1903 yılına kadar saf metal 
olarak üretilememiştir.

Tantalyum, koyu mavi-gri, yoğun, sünek, çok sert ve kolay imal 
edilebilen bir metaldir. Isı ve elektriğe karşı iletkendir ve asitle-
rin korozyona karşı direnci ile bilinmektedir.

Niyobyum ve tantalyum doğal olarak yalnız başlarına oluşmaz 
ancak çeşitli oksit ve hidroksit minerallerinin yanı sıra birkaç 
nadir silikat ve bir boratta temel bileşen şeklinde bulunmak-
tadır. Ekonomik açıdan önemli mineral türlerinin hepsi oksit-
lerden oluşmaktadır. Piroklor, niyobyum için tantalit, tantal 
için ana cevher mineralidir. 1950'lerde piroklor bakımından 
zengin birikintilerin keşfine kadar, niyobyum ve tantalyum 
kolombit-tantalit taşıyan pegmatitlerin bir yan ürünü olarak 
üretilmiştir.

Ekonomik önem taşıyan niyobyum ve tantalyum mineralleri 
niyobit-tantalit grubu ile piroklor-mikrolit grubudur. Niyo-
bit-tantalit grubunda demir, mangan ve niyobyum ile tantal-
yum oksit izomorf olup, grubun genel formülü [(Fe, Mn) (Nb, 
Ta2O6)] şeklindedir. Eğer mineralde Nb2O5 içeriği, Ta2O5 içeri-
ğinden fazla ise bu mineral niyobit (kolombit), tersi durumda 
ise tantalit diye adlandırılmaktadır. Aynı özellik, genel formülü 
[Ca2 (Nb, Ta)2O6 (OH,F)] olan mikrolit-piroklor grubu için de ge-
çerlidir. Eğer mineralde Ta2O5 içeriği fazla ise mikrolit, Nb2O5 
içeriği fazla ise piroklar diye adlandırılmaktadır.

Piroklor mineral grubu geniş bir bileşim aralığına sahiptir. An-
cak büyük ölçüde niyobyuma sahip ve genellikle tantalyumla 
birlikte mineralleşmiştir. Ek olarak, piroklor önemli miktarda 
baryum, az miktarda nadir toprak elementleri (NTE) ve uranyum 
içerebilmektedir. Uranyum içerebildiğinden piroklor radyoaktif 
olma eğilimindedir ve kristal yapısı radyasyondan zarar görmüş 
olabilir. Piroklor tipik olarak alkalin magmatik kayaçlarda, özel-
likle karbonatitlerde birincil mineral olarak bulunmaktadır.

Loparit, iksiyolit, tapiyolit ve perovskit grubu gibi diğer oksitli 
mineraller, daha az yaygın olan niyobyum ve tantalyum kay-
naklarıdır. Rusya'daki Kola Yarımadası'ndaki Lovozero intrusi-
vinden gelen loparit konsantresi bir niyobyum kaynağını oluş-
turmaktadır. Ancak piroklor ile ekonomik olarak kıyaslanamaz.

Tespit edilmiş olan niyobyum ve tantal kaynakları hacimce bü-
yüktür ve önümüzdeki yüzyıllar (en az 500 yıl) boyunca talebi 
karşılamak için yeterli olduğu tahmin edilmektedir. Niyobyum 
ve tantal kaynaklarına ait küresel rezervler ile ilgili veriler par-
ça parça ve eksik bilgi içermektedir. Tespit edilen, belirtilen ve 
çıkartılan kaynakların rezervleri için dünya çapında verilerin 
doğruluğu büyük ölçüde değişmektedir. Genel olarak en doğ-
ru veriler yalnızca işletilen madenler veya son yıllarda bulun-
muş yataklar için mevcuttur. Özellikle Avustralya, Brezilya ve 
Kanada'daki verilerin daha güvenilir olduğu belirtilmektedir.

Mevcut tanımlanmış niyobyum kaynakları ağırlıklı olarak Bre-
zilya'da (yaklaşık yüzde 95) ve Kanada'da (yaklaşık yüzde 3,5) 
bulunduğu bildirilmektedir. Görünür ve muhtemel olarak  
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Brezilya’da 452 milyon ton ve Kanada’da 32 milyon ton niyob-
yum rezerv ve kaynağı olduğu; bu değerlerden de Brezilya’da 
yaklaşık 11 milyon ton ve Kanada’da da 180 bin ton civarında 
niyobyum oksit bulunduğu hesaplanmıştır.

Bu iki ülkeden başka Angola, Avustralya, Çin, Grönland, Malavi, 
Rusya, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de kay-
naklar bulunmakla birlikte; kesin olarak rezerv veya kaynak tes-
piti literatürde bulunmamaktadır. Bu ülkelerden ABD’de yaklaşık 
150 bin ton niyobyum kaynağına sahip olduğu tahmin edilmek-
te olup, bu kaynaklar öncelikle karbonatitler ve alkali intrüsiv 
komplekslerle ve daha az düzeyde pegmatitlerle ilişkilidir. 

Dünya tantalyum kaynakları niyobyum kaynaklarından daha 
geniş bir coğrafyaya dağılmış bir şekildedir. Brezilya, küresel 
kaynakların en büyük payına sahip (yaklaşık yüzde 40) olup 
yaklaşık 130 bin ton olarak hesaplanmıştır. 2017 yılı verilerine 
göre; tespit edilen tantal kaynaklarının geri kalanı Avustralya 
(yaklaşık 65 bin ton), Çin ve Güneydoğu Asya (yaklaşık 33 bin 
ton), Rusya ve Orta Doğu (yaklaşık 31 bin ton), Orta Afrika (yak-
laşık 28 bin ton), Afrika’daki diğer ülkeler (yaklaşık 21 bin ton), 
Kuzey Amerika (yaklaşık 5 bin ton) ve Avrupa’da (yaklaşık 2 bin 
ton) bulunduğu belirtilmektedir.

Niyobyum ve tantalyumun benzersiz özellikleri, bu elementle-
rin ürünleri ve uygulamaları açısından geniş bir çeşitlilik sun-
maktadır. Bu özellikler şunlardır: Süper iletkenlik, korozyona 
karşı direnç, çok yüksek ergime sıcaklıkları, şekil hafızası özelli-
ği, yüksek güç katsayısı, biyolojik uyumluluk.

Niyobyumun en önemli kullanım alanı demir metalürjisidir. 
Dünya niyobyum üretiminin yaklaşık yüzde 75'i, korozyon di-
rencini, mukavemeti, tokluğu ve diğer özellikleri geliştirmek 
için az miktarda başka metallerle birlikte çeşitli çelik alaşımların 
üretiminde kullanılmaktadır. Niyobyum, yüksek mukavemetli 
düşük alaşımlı ve mikro alaşımlı çelikte tane arıtıcı ve çökeltme 
sertleştiricisi olarak işlev görmektedir. Aynı zamanda mekanik 
ve yüksek sıcaklık, mukavemeti ile tokluğu iyileştirir ve koroz-
yon direncini artırır. Ferroniyobyum başlıca dört tür çelik üreti-
minde kullanılır: Yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) çe-
likleri, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelikler, süper alaşımlar.

Bu çelik türleri arasında HSLA çelikleri, ferro-niyobyumun en 
çok kullanıldığı üründür. Bu çeliklerde niyobyum içeriği %0,35-
0,1 arasında değişmektedir. HSLA çelikleri araç ve gemi gövde-
leri, demiryolu rayları ile petrol ve gaz boruları imalatında kul-
lanılmaktadır. Ayrıca jet motor parçaları, gaz türbinleri, roket 
alt montajları, turbo şarj sistemleri ile ısıya dayanıklı ve yanma 
ekipmanı gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için kullanılan nikel, 
kobalt ve demir bazlı süper alaşımlarda kayda değer miktarda 
niyobyum kullanılmaktadır.

Niyobyumla zirkon, titan ve kalay alaşımları yüksek korozyon 
direncinden dolayı kimyasal süreç ekipmanları imalatında kul-
lanılmaktadır.

Niyobyum nitrat ile niyobyum-titan ve niyobyum-kalay ala-
şımları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve nükleer 
manyetik rezonans cihazlarında (NMRI) kullanılan süper ilet-
ken mıknatısların yanı sıra, dünyanın en büyük süper iletkenini 
içeren Avrupa'daki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi parçacık 
hızlandırıcılarında da kullanılmaktadır.

Niyobyumun yeni bir kullanım alanı, palmiye yağının biyodi-
zele dönüştürülmesinde katalizör görevi gören niyobik asittir. 
Brezilya'da ve başka yerlerde artan biyoyakıt üretimiyle niyo-
byum kullanım alanında önemli bir pazar olabileceği belirtil-
mektedir.

Niyobyum karbür en sert maddelerden biri olduğu için kesici 
alet ve teçhizatın yapımında kullanılır.

Niyobyumun kullanım alanları; uzun yıllardır yüzde 85 üzeri ile 
ilk sırayı çelik üretimi almakta olup, ardından yaklaşık oranla-
rıyla niyobyum kimyasalları (yüzde 5,2), vakumla üretilen niyo-
byum21 (yüzde 2,7), diğer niyobyum alaşımları (yüzde 2,5) ve 
niyobyum metali (yüzde 0,9) olarak sıralanmaktadır.

Tantalyum tüketiminin yaklaşık yarısını (%48), toz ve tel olmak 
üzere elektronik endüstrisi oluşturmaktadır. Enerjiyi depolama 
ve serbest bırakma kabiliyeti nedeniyle elektronik kapasitör-
lerde tantalyum tozları kullanılmaktadır. Bu özelliği sebebiyle 
elektronik ürünler son derece küçük hale gelebilmektedir. Bu-
güne kadar, performans kaybı olmadan elektronik cihazlarda 
tantalyuma ikame malzeme bulunamamıştır.

Ayrıca tantalyumun yüksek biyolojik uyumluluğu tıbbi uygulama-
larda kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Özellikle implant ola-
rak kullanılacak tıbbi malzeme ve cihazlarda tercih edilmektedir.

Ek olarak tantalyum, havacılık ve uzay uygulamaları ile enerji 
üretiminde kullanılan süper alaşımların imalatında, çatlamaya 
karşı mukavemet ve yüksek sıcaklık dayanımı özellikleri ver-
mek için kullanılmaktadır.

Korozyona karşı direnci tantalyumun kimya endüstrisinde, ge-
nellikle borulara, tanklara ve gemilere astar boya katkısı olarak 
kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Niyobyum ve tantalyum oksit, mercek ve kameralar için cam 
malzemenin kırılma indisini artırdığından kullanılmaktadır.

Lityum niobat ve lityum tantalat benzersiz optik, piezoelektrik 
ve piroelektrik özelliklere sahip kimyasal bileşiklerdir. Bunlar 
elektronik sanayinin öncelikli olarak aradığı kimyasallar olması 
hasebiyle; kapasitörler, yüzey akustik dalga filtreleri, hareket 
sensörleri, lazer anahtarları, dokunmatik ekran gibi alanlarda 
uygulamalar bulunmaktadır.

Tantalyum-rutenyum alaşımları, şekil hafızası özelliğinden do-
layı bazı askeri uygulamalarda yer almaktadır. Bu alaşımlar  

108



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

211110_Anz_Turkey_Tailing_TroyaProses.indd   1 10.11.2021   16:52:01



www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2022

kıvrılabilir, sıkıştırılabilir veya şekli bozulabilir, fakat 1120°C’da 
özgün şekillerini geri kazanabilme kabiliyetine sahiptir.

Niyobyum ve tantalyum karbürler, yüksek basınç ve sıcaklık 
uygulamalarında sıklıkla kullanılan aşırı sert ve dayanıklı sera-
mik maddelerdir. Tungsten karbür ilave edilmiş niyobyum ve 
tantalyum karbürler, madencilik uygulamalarında ekskavatör 
kepçesinin dişleri ve sondaj matkapları gibi yüksek hızda kes-
me ve delme işlemi yapan ekipmanlarda yüksek verim sağla-
maktadır. Bunlar ayrıca nükleer reaktör ve fırınlarda ısıya daya-
nıklı kaplama olarak da kullanılmaktadır.

Kimyasal buhar birikim veya fiziksel buhar birikimi24 işlem-
leriyle; yüzeylere niyobyum veya tantalyum karbür ince bir 
şekilde (film tabakası) kaplama yapılabilmektedir. Karbürle 
kaplanma; dayanımı artırır, aşınma direncini iyileştirir ve kesici 
aletlerin ömürlerinin artmasını sağlar.

Tantalyum nitrat etkili bir yarı iletken olduğundan; LED’ler, gü-
neş hücreleri, transistör ve dijital devreler gibi çok sayıda elekt-
ronik uygulamaları bulunmaktadır.

Dünya tantalyumun kullanım alanlarının oranları şöyledir: 
tantal tozu (yüzde 24), tantal metal ürünleri (yüzde 22), tan-
tal kimyasalları (yüzde 18), metalürjik nitelikli toz, işlenmemiş 
metal (yüzde 17), tantal külçe (yüzde 12), ve tantal karbürler 
(yüzde 7).

Dünya niyobyum üretimi 1997’de 20 bin tondan 2000 yılında 
yaklaşık 25 bin ton elementel niyobyuma çıkmıştır. 2008'de ise 
100 bin tonu geçmiş olup, 2012’de zirve yapmıştır. Bu durum; 
büyük ölçüde otomobil, inşaat, gemi ve rafineri ekipmanları-
nın imalatında kullanılan mikro alaşımlı çelik tüketiminin art-
masıyla bağlantılıdır. Bu çeliklere yönelik olarak artan talep, o 
dönemde Brezilya, Çin ve Hindistan gibi dünya nüfusunun bü-
yük bir oranını barındıran ülkelerdeki büyük ölçekli endüstriyel 
gelişmeye bağlanmaktadır. Bunlara ek olarak; cep telefonları, 
süper iletken mıknatıslar ve diğer yüksek teknoloji ürünü ci-
hazlara olan talebin artması ve bu sektörlerdeki atılım bu dö-
neme denk gelmiş ve niyobyum üretiminin artmasına sebep 
olmuştur. Bu yıllarda niyobyumun ikameleri devreye girmiş ve 
talep düşmesi dolayısıyla üretim yarı yarıya azalmıştır. 2013’ten 
günümüze sabit bir seyir izlediği gözlenmektedir.

Niyobyum mineral konsantreleri üretimi yönünden de Brezilya 
ve Kanada ilk sıraları paylaşmaktadır. Brezilya açık ara birinci 
üretici konumundadır. Niyobyum cevheri ve konsantreleri üre-
tilen madenler: Brezilya’da Araxa, Catalao, Volta Grande Made-
ni; Kanada'da Niobec Madeni. Diğer yandan; Çin’de Yichun Ma-
deni; Etiyopya’da Kenticha Madeni; Rusya’da Lovozero Madeni; 
ayrıca Burundi, Nijerya, Ruanda ve Uganda gibi diğer ülkeler de 
zaman zaman ve küçük çaplı da olsa üretim yapılmaktadır.

Tantalyum mineral ve konsantreleri üretilen madenler: Bre-
zilya'da Volta Grande ve Pitinga Madenleri ve Mozambik'teki 

Marropino Madeni; Avustralya'da Greenbushes ve Wodgina 
Madenleri; Kanada’da Tanco Madeni, Çin’de Yichun Madeni, 
Etiyopya’da Kenticha Madeni, Rusya’da Lovozero Madenidir. 
Ayrıca Kongo, Nijerya, Burundi, Ruanda ve Uganda gibi ülke-
lerde de konsantre üretimi yapılmaktadır.

Tantal üretiminin yaklaşık yarısı tantalit cevherinden oluşur ve 
geri kalanı kalay cürufundan, strüverit ve kolombit-tantalit gibi 
diğer mineraller ile geri dönüşüm ve sentetik konsantreler-
den oluşmaktadır. Kalay cürufu esas olarak Güneydoğu Asya, 
Avustralya ve Brezilya'da üretilmektedir.

Küresel tantal arzının yüzde 70’ni konsantreler, yüzde 10’unu 
kalay cürufu, yüzde 20’sini ise geri dönüşüm ve sentetik kon-
santreler oluşturmaktadır.

Niyobyum ve tantalyum gelişmiş madencilik üretim yöntem-
lerinin yanı sıra; özellikle Orta Afrika’da önemli bir miktarda 
küçük ölçekli olarak da üretilmektedir. Küçük ölçekli maden-
cilik dünyada milyonlarca insanın geçim kaynağını oluştur-
maktadır. Bu madencilik faaliyeti sermaye, makineleşme ve 
teknoloji açısından zayıf, emek yoğun olarak tanımlanmakta 
olup; zayıf iş güvenliği, çocuk işçilik, kaliteli ve eğitimli çalışan 
azlığı, verimsiz işleme yöntemleri, düşük ücretler, yetersiz 
çevre duyarlılığı gibi keyfiyetler ön plana çıkmaktadır. İlave 
olarak bölge ülkelerinde kanun dışı faaliyetler sıkça görül-
mektedir.

Önemli miktarlarda altın, kalay, tungsten ve koltan üreten 
küçük ölçekli madencilik, bazen silahlı çatışma ve insan 
hakları ihlallerinin bulunduğu bölgelerde yapılmaktadır. Bu 
şartlarda üretilen mineraller, “Çatışma Mineralleri” olarak 
adlandırılmaktadır.

Koltan, Orta Afrika’da özellikle Kongo DC’de önemli mik-
tarlarda bulunmaktadır. 2009 yılındaki hesaplamaya göre 
dünya tantalyum üretiminin yüzde 50’sinden fazlası Afri-
ka’dan yapılmaktadır. Kongo DC’deki alüvyon veya pegma-
tit kaynaklı koltanın küçük ölçekli madenciliği emek yoğun 
ve düzensizdir. Dolayısıyla koltan miktarını ve ihracını doğru 
hesaplamak pek mümkün görünmemektedir. Kongo DC’de 
üretilen koltan madeninin çoğunluğu Ruanda, Burundi 
ve Uganda gibi komşu ülkelere gönderilmektedir. Kongo 
DC’deki isyankar grupların çatışma mineralleri ticaretinden 
2009 yılında bir milyar dolardan fazla gelir elde ettikleri he-
saplanmaktadır.
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TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Sektörde “Biz” de Varız!...
Gülşah Dinar 

Maden Mühendisi

Madencilik sektörünü benim gö-
zümden görmek, benim kelimele-
rimle okumanız için size anlatacak-

larım var. Bir kadın olarak; içimi dökmek, içimden geldiği gibi 
anlatmak istiyorum.

1953 yılında kurulan “İTÜ Maden Fakültesi'nin ilk mezunları 
arasında Suna Atak ve Işık Akman, ilk kadın maden mühendis-
leri olarak dikkati çekiyor. 31.12.2020 tarihli Maden Mühendis-
leri Odası verilerine göre toplam 19.037 kayıtlı maden mühen-
disi arasından sadece 2.466 tanesi kadındır. Türkiye’de 2021 
verilerine göre 209 üniversite arasında 12 üniversitede maden 
mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerden mezun 
olan mühendis adayları arasında kadının sayısının ne kadar az 
olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Bu ger-
çeği kadınların lehine çevirmek gerek devlet gerekse STK’ların 
ve bunlara bağlı olarak özel sektörün destekleri ile mümkün 
olabilecektir. 

Sayımız az da olsa biz kadın maden mühendislerine de ger-
çekten mesleğimize ve geleceğimize umut dolu bakabilmemiz 
için büyük sorumluluklar düşüyor. Çalıştığım sektörde ODTÜ, 
Hacettepe ve diğer üniversitelerden çok sayıda mühendis 
adayını ağırlayarak onların meslekte karşılaşabileceği sorunla-
rı yerinde görmelerine aracılık ettim. Konuk ettiğim öğrenci-
ler arasında gördüğüm ve dikkat ettiğim bir şey vardı; kadın 
maden mühendis adaylarının gözlerindeki tedirginlik… Ki 
haksız da sayılmazlar… Doğru bir meslek olup olmadığından 
emin olmadıkları için bu tedirginliği yaşamaları çok normaldi. 
Ziyarete gelen meslektaşlarıma ve meslektaş adaylarıma mes-
leğimizi tanıtmak, kadın mühendislerin sektördeki yerini ve 
var olabileceğini göstermek güzeldi. Fakat benim için yeterli 

değildi. Sesimi duyurmak ve yardımcı olmak için daha büyük 
kitlelere ulaşmam gerekiyordu. Bunun için de Şubat 2020 tari-
hinde Madencilik Türkiye Dergisi’nin de medya sponsoru oldu-
ğu Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği ile tanıştım. 
Dernek başkanımız Halim Demirkan ve diğer yönetim kurulu 
üyelerimizle ortaklaşa hareket ederek ilk adımım sosyal med-
yadan hedeflediğim geniş kitlelere ulaşmaya başladım. Derne-
ğimizin İlk AB Proje başvurusu olan “COST Action” Projesi’nde 
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak olarak) görev 
almak, mesleğimize ve derneğimize katkıda bulunmak benim 
için yapılabilecek önemli adımlardan sadece biriydi.

2001 yılında İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakül-
tesi’ne başlarken bu mesleği bu kadar sevip benimseyeceği-
mi hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Mezuniyetimin ardından 
farklı sektörlerde 5 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılı Ekim ayında 
Ankara’da büyük bir agrega şirketinde maden mühendisi ola-
rak mesleğime başlayıp, 7 yıldır aktif görev yapmaktayım. İlk 
etapta evrak işleri için görev almaya başlamış olsam da sahada 
aktif olmam gerektiğini gördüm. Öyle bir meslek ki madencilik 
hem sahada hem ofiste olması gereken bir iş. Sahada gördü-
ğümüzü doküman haline getirmek, hesaplamak ve bunu uyar-
lamaktır aslında. Çok yönlü düşünmek, çözüm odaklı olmak ve 
bunu projeye dönüştürmek ilk etapta biraz zorlasa da sonuç-
larını görmek daha da bağladı beni mesleğime… Madencilik 
erkek egemen bir sektör olduğundan ve toplum tarafından 
kanıksandığı için her zaman kadının üstesinden gelemeyeceği 
bir sektör olarak düşünülmüştür. Ancak sahada aktif bir şekilde 
rol alınca işin aslının öyle olmadığı çok rahat bir şekilde anla-
şılmaktadır. Bunu gerek bakanlık tarafından başarılı bir şekil-
de geçirilen denetimler, gerek şirketin İSG konusunda kendini 
olumlu yönde geliştirmesi, dışarıdan bakıldığında bu işe ger-
çekten bir kadın eli değdiğinin açık bir şekilde göstergesidir. 
Bu yapılan yeniliklerden ve değişimlerden sonra bu işin diğer 
ana karakteri olan emekçilerin de pozitif yönlü değişimlerine 
tanık olmaktasınız.Gülşah DinarGülşah Dinar

112



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

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

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

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

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

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

Y E R E L  T E C R Ü B E

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



www.madencilikturk iye.com
1 Eylül 2022

INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

www.mmkahraman.com

Geleceği Planlarken

Küresel tarihin ilginç dönemlerinden 
geçiyoruz. Önceleri ekonomik büyü-
me ve sonraları ise pandemi sebe-
biyle merkez bankalarının müthiş bir 

para arzı yaptıkları bir dönemdeyiz. Nihayetinde son kırk yılın 
küresel ölçekte en yüksek enflasyonuyla karşılaştık. Ancak ne 
hikmetse basılan bunca para sadece belli sayıdaki şirketin bi-
lançolarını büyütmeye ve yeni milyarderler yaratmaya sebep 
oldu. Ancak dünya genelinde ise küresel olarak bu kadar bü-
yük hacimli parasal genişlemenin ortalama vatandaşlara pek 
bir faydasının olmaması da bir diğer çelişki. Bu süreçte birçok 
üründe tedarik zincirinin bozulması, nakliyat, enerji, stok ve 
genel olarak temin sıkıntıları sürmekte ve nihayetinde em-
tia fiyatlarında ciddi oynamalar meydana gelmektedir. Son 
altı aydır kuzeyimizde yaşanan savaş ise bu durumun daha 
sıkıntılı hale gelmesine sebep oldu. Türkiye özelinde mevcut 
düşük faiz-yüksek enflasyon ikilemi de küresel olarak yaşanan 
bu döngünün özellikle ülkenin orta-alt kesimi tarafından çok 
daha sert hissedilmesine sebep oldu. Mevcut enflasyon sevi-
yesi özellikle sabit ve dar gelirli kesimler için gerçekten ciddi 
bir tehlike haline gelmiş durumda. Bu sebepler alt alta sıralan-
dığında özellikle gençlerin gelecek beklentilerinin ve umutları-
nın etkilendiğini söyleyebiliriz. 

Son dönemde özellikle küresel ölçekte çalışma potansiyeli olan 
bölümlerin (bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği vs.) 
yerleştirmelerde daha fazla talep gördüğüne tanıklık ediyoruz. 

Buna karşın uzun bir süredir revaçta olan sağlık, öğretmenlik 
gibi daha çok iç piyasanın ihtiyacına yönelik bölümlere ise ta-
leplerin düştüğünü görmekteyiz. Burada elbette bölümlerin 
yurt dışı potansiyellerinin yanında gelecekte ne kadar istihdam 
yaratacağı, kazanç miktarları, saygınlıkları ve popülerlikleri de 
diğer parametreler. Sıralamalardaki bu tür değişimler aslında 
sosyolojik yapıya ait güzel ipuçları vermektedir. Örneğin son 
5-6 yıldır inşaat sektöründe yaşanan daralma neticesinde in-
şaat mühendisliği bölümlerinin İTÜ-ODTÜ gibi üniversitelerin 
aldıkları öğrenci sıralaması 15-20 bin bandından 40-50 bin 
bandına düşmüş durumda. Yine son birkaç yıldır sağlık sektö-
ründe yaşanan malum sıkıntılar ve bunların medyada yer al-
ması tıp fakültelerinin sıralamalarının düşmesine sebep olmuş 
görünüyor. Yıllar önce yer bilimlerine de özellikle Soma kaza-
sının benzer bir etkisi olmuştu. Ancak orta-uzun vade de çoğu 
zaman bu tür duygusal kırılmalar nispeten normale daha yakın 
hale geliyor. 

2022 yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre yer bilimlerinde 
jeofizik mühendisliği belirlenen 139 kontenjanın 89’unu dol-
durarak %65’lik, jeoloji mühendisliği ise belirlenen 322 kon-
tenjanın 244’ünü doldurarak %76’lık ve maden mühendisliği 
ise belirlenen 410 kontenjanın 293’ünü doldurarak %72’lik 
bir doluluk oranına ulaştılar. Ancak burada dikkat edilmesi 
gereken hususlardan biri bu bölümler dışında kadrosu ve la-
boratuvarları olan birçok bölümün kılavuza bile alınmadığı 
ve Anadolu’da yer alan üniversitelere belirlenen konten-
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janların (10-15-20) gibi oldukça düşük tutulması bu dolu-
luk oranlarını yükseltmiştir. Toplamlar üzerinden bakılacak 
olursa; nihayetinde bundan 4 sene sonra en iyi ihtimalle 
toplam 500-600 civarı mühendis mezun olacak. Sektörün 
büyüklüğünü ve hali hazırdaki istihdam durumunu da göz 
önüne alarak bu rakamların pek düşük olmadığını söylemek 
mümkün. 

Burada önemli noktalardan birinden bahsetmek istiyorum. 
İMMİB öncülüğünde son üç yıldır verilen “Cevherimiz Sensin” 
bursu böyle bir dönemde oldukça önemli. Özellikle bu burs 
öncesinde ciddi anlamda gerilemeye başlayan taban sıralama-
larının bu ve daha öncesinde de YÖK’ün vermiş olduğu burs-
ların bir nebze de olsa olumlu etkilediğini söylemek mümkün. 
Özellikle ODTÜ ve İTÜ’deki bölümlere yerleşen öğrencilerin bu 
burs sebebiyle daha üst sıralamalardaki öğrencilerden olma-
ya başlamış olması gerçekten umut verici. Maden sektöründe 
kaliteli ve kalifiye iş gücüne olan ihtiyaç günden güne artmak-
ta. Küresel firmalar gittikleri yerlerde yeterli bir insan kaynağı 
alt yapısı olmaması durumunda çoğu zaman kendi ülkelerin-
den veya diğer ülkelerden çalışanları bu tür projelere çekebi-
liyorlar. Kongo, Kazakistan, Moğolistan gibi ülkelere özellikle 
son on yıl içerisinde yakın tanıdığım ABD ve Kanadalı birçok 
arkadaşım Expat (gurbetçi) olarak çalışmaya gitti. Burada kri-
tik noktalardan birisi özellikle maden ve enerji yatırımları gibi 
büyük projelerde bilgi birikimine sahip olmak bir ülke açısın-
dan oldukça önemli. Örneğin nükleer enerji bu konuda ilk akla 
gelen örneklerden olsa da maden sektörü için de bu durum 
geçerli. Bundan 30 sene kadar önce altın üretimi konusunda 
bir tecrübesi veya birikimi olmayan Türkiye, bugün tamamıyla 
yerli firmalardan altın dökebilecek hale gelmesi sektör açısın-
dan önemli. 

İnsanlık tarihinin genel gidişatındaki kolektif ilerleme ve ge-
lişimin tersine, gelecek dönem insanların ve ülkelerin kendi-
lerine ne kadar yetebildiklerinin çok daha önemli ve öncelikli 
hale geldikleri bir dönem olacağa benziyor. Özellikle dünya 
siyasi konjonktürünün yeniden iki kutuplu hale gelmeye baş-
ladığı göz önüne alınırsa; bilgi, teknoloji, altyapı ve üretimin 
hiç olmadığı kadar önemli hale geleceğini söylemek müm-
kün. Kuzeyimizde yaşanan sıkıntılar neticesinde Avrupa ül-
kelerinin enerji, ABD ve Kanada’da geleceğin teknolojilerine 
yönelik nadir toprak elementleri konusunda küresel olarak 
Çin’e olan bağımlılık uzun süredir süregelen tartışmalardan 
bir diğeri. 

Üretimin ve bilginin değerinin normalden daha hızlı iv-
melenmekte olduğu bir döneme giriyoruz. Bu süreçte üni-
versitelerin, kamu kurumlarının ve özel sektörün çok daha 
akıllı adımlar atması gerekiyor. Verimlilik, enerji hammad-
deleri, tarım ve hayvansal ürünler, metaller, ileri teknoloji 
ürünleri ile birlikte bilgi birikimi ve insan kaynağının olduk-
ça kritik öneme sahip olacağı bu dönemde israftan kaçın-
mak, verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve tüketen 
yerine üreten olmak normal zamanlardan çok daha önem-
li hale geliyor. Maliyetler sebebiyle uzun süredir tüketici 
durumuna geldiğimizi söylemek mümkün. İthal ettiğimiz 
birçok ürünü Ar-Ge ve yapılacak doğru yatırımlarla ürete-
bilir hale gelmemiz gerekiyor. Aynı şekilde elimizdeki en 
önemli sermayemiz olan insanlarımıza ve tecrübelerine hiç 
olmadığımız kadar ihtiyaç duyacağımız bir döneme giri-
yoruz. Dünya ticari sistemi bugünkü yapısını bu şekilde ne 
kadar korur bilinmesi güç, ancak bilginin ve dış ticari açık 
vermemenin günden güne daha fazla önem kazandığı bir 
döneme giriyoruz.
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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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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

Ağu. 22 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 1589 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.679

Ağu. 22 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

1589 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.811

Ağu. 22 Kısrakdere krible +20 mm Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ağu. 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.Ağu.22 Altın 1752,90 -4,16 1829,00 USD/tr. oz

26.Ağu.22 Gümüş 19,23 -17,43 23,29 USD/tr. oz

26.Ağu.22 Platinyum 881,00 -8,52 963,00 USD/tr. oz

26.Ağu.22 Rodyum 14500,00 9,02 13300,00 USD/tr. oz

26.Ağu.22 Palladyum 2068,00 12,09 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.Ağu.22 Alüminyum 2440,00 -13,20 2811,00 USD/ton

26.Ağu.22 Bakır 8189,00 -16,14 9765,00 USD/ton

26.Ağu.22 Çinko 3580,50 -0,29 3591,00 USD/ton

26.Ağu.22 Kalay 24345,00 -38,21 39397,00 USD/ton

26.Ağu.22 Kurşun 1977,50 -15,02 2327,00 USD/ton

26.Ağu.22 Nikel 21850,00 4,84 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.Ağu.22 Antimuan 13250,00 22,95 10777,00 USD/ton

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

26.Ağu.22 İndiyum 217,71 18,04 184,44 USD/kg

26.Ağu.22 İridyum 4800,00 -18,64 5900,00 USD/tr. oz

26.Ağu.22 Kadmiyum 2922,15 13,80 2567,73 USD/lb.

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

26.Ağu.22 Magnezyum 3442,93 -45,39 6304,33 USD/MT

26.Ağu.22 Manganez 4,56 -1,51 4,63 USD/kg

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

LM
E

26.Ağu.22 Rutenyum 600,00 9,09 550,00 USD/tr. oz

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

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

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

26.Ağu.22 Uranyum 49,00 16,53 42,05 USD/lb. U
XC

26.Ağu.22 Vanadyum 9,10 4,60 8,60 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden

Fiyat 
(TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

Ağu. 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 3250 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ağu. 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 3250 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ağu. 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 3250 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ağu. 22 18/150 PARÇA (DÖKME) 4100 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ağu. 22 18/150 PARÇA (PAKET) 3000 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

26. Ağu.22 Lantanyum Metal ≥ 99% 1,71 -6,04 1,82 USD/Ib

26. Ağu.22 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 0,48 -15,79 0,57 USD/Ib

26. Ağu.22 Seryum Metal ≥ 99% 1,77 -9,23 1,95 USD/Ib

26. Ağu.22 Seryum Oksit ≥ 99.5% 0,51 -15,00 0,60 USD/Ib

26. Ağu.22 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 65,62 -14,52 76,77 USD/Ib

26. Ağu.22
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
45,93 -20,45 57,74 USD/Ib

26. Ağu.22 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 58,73 -14,35 68,57 USD/Ib

26. Ağu.22 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 45,60 -23,63 59,71 USD/Ib

26. Ağu.22 Samaryum Metal ≥ 99.9% 1,25 -28,16 1,74 USD/Ib

26. Ağu.22 Europyum Oksit ≥ 99.5% 12,80 0,00 12,80 USD/Ib

26. Ağu.22 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 9076,00 0,00 9076,00 USD/Ib

26. Ağu.22 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 19,03 -36,12 29,79 USD/Ib

26. Ağu.22 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1108,90 19,43 928,50 USD/Ib

26. Ağu.22 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 859,60 18,01 728,40 USD/Ib

26. Ağu.22 Disporsiyum Metal ≥ 99% 195,20 -18,50 239,50 USD/Ib

26. Ağu.22 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 144,00 -24,05 189,60 USD/Ib

26. Ağu.22 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 362,90 0,00 362,90 USD/Ib

26. Ağu.22 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 18,70 -17,40 22,64 USD/Ib

26. Ağu.22 İtriyum Metal ≥ 99.9% 16,73 -8,93 18,37 USD/Ib

26. Ağu.22 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 4,53 -11,00 5,09 USD/Ib

26. Ağu.22 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 235986,00 0,00 235986,00 USD/Ib

26. Ağu.22 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 25678,00 0,00 25678,00 USD/Ib

26. Ağu.22 Mixed Metal ≥ 99% 10,20 -24,16 13,45 USD/Ib

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.21)
Birim

M
ineral Prices

26. Ağu.22 Lityum Metal ≥ 99% 192,91 150,21 77,10 USD/Ib

26. Ağu.22 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 31,89 91,30 16,67 USD/Ib

26. Ağu.22 Lityum Hidroksit 30,97 130,26 13,45 USD/Ib

26. Ağu.22 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 23,03 -27,94 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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MİNİK MADENCİ ÇOCUK DERGİSİ ÇIKTI

Dergi içerisinde madencilik ve yerbilimleri 
hakkında temel bilgilerin yanı sıra 

oyunlar ve bulmacalar da bulunmaktadır.

Minik Madenci; 7 yaş ve üzeri çocuklarımıza 
madenler ve yer bilimleri alanında 

okur-yazarlığın temelini atmayı 
ilke edinen bir bilim-kültür dergisidir.

İrtibat: +90 312 482 18 60
info@mayeb.com.tr

Not: İçerikteki bilgiler sektör, çocuk psikolojisi ve çocuk 
gelişimi uzmanları tarafından gözden geçirilmiştir.

Minik Madenci dergisi maden şirketleri tarafından 
satın alınarak işletmelerinin bulunduğu yörelerdeki 
ilkokullarda dağıtılıyor. Şirketler ayrıca çocuk sahibi 

personellerine de dergiyi hediye ediyor.

Minik Madenci şu ana kadar 20.000’in üzerinde çocuğumuzla buluştu.



IV. CLEAN COAL TECHNOLOGIES SUMMIT

TEMİZ KÖMÜR
TEKNOLOJİLERİ

ZİRVESİ

IV.

20-21 EKİM 2022, ANKARA

www.cleancoalsummit.org

S p o n s o r l u k  /  S t a n t l ı  K a t ı l ı m  İ l e ş i t i m

Ebru ŞAHİN Meliha TAÇGIN Oğuzhan TARHAN
E: ebru@inppes.com E: meliha@inppes.com E: oguzhan@inppes.com 
T: +90 553 535 84 54 T: +90 555 762 87 91 T: +90 533 475 30 47
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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..


