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GELECEĞİN MADENCİLERİ İÇİN
MİNİK MADENCİ DERGİSİ

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'yi faaliyet gösterdiğin yöredeki ilköğretim okullarında dağıtabilirsin.

Ayrıca çocuk sahibi personeline hediye edebilirsin. 

Özel baskı yaptırarak müzelere hibe edebilirsin. 

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

Minik Madenci şu ana kadar 
30’dan fazla şehirde 50.000’e yakın çocuğumuzla buluştu.
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Deprem

Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketlerinden birini yaşadı. 
7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen iki deprem (hatta ilk depremin aynı anda iki depremi 
kapsadığı düşünülüyor) ve önemli büyüklüklerdeki sayısız artçı sarsıntı ile başta depremin 
merkezinde yer alan Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay olmak üzere Malatya, Adıyaman, 
Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’yı içine alan bölgede ağır hasar meydana 
geldi. Ankara’dan Samsun’a kadar çok geniş bir coğrafyada hissedilerek ülkenin büyük bö-
lümünde paniğe de sebep olan deprem sonrasında hasar alan bölgede on binlerce vatanda-
şımız hayatını kaybederken binlercesinin de kayıp olarak kayda geçti.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yerli 
ve yabancı çeşitli kuruluşlarca yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında Türk Maden En-
düstrisi’nin güzide maden şirketleri de arama-kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye intikalini 
sağladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki maden işletmelerinden yola çıkan 10 bine yakın madenci baş-
ta AFAD olmak üzere kamu kuruluşlarıyla koordinasyonlu şekilde arama-kurtarma faaliyetle-
rinde yoğun olarak görev aldı.

Zorlu koşullarda çalışmaya alışkın madencilerin tek bir canı bile kurtarmak için gösterdikle-
ri cesaret ve özveri, insanlar arasındaki yardımseverliği ve dayanışmayı da arttırdı. Tehlikeli 
ortamlardaki bilgi birikimleri ve bitmeyen enerjileri ile sonsuz saygıyı hak eden kahramanla-
rımız yüzlerce insanı enkaz altından kurtarmayı başarırlarken, madencilerimiz sade vatanda-
şın da gözbebeği olarak ulusal ve sosyal medyada günlerce konuşuldular. 

İnsanları sağ salim enkaz altından kurtaran madencilerimize sonsuz minnet duyduğumu be-
lirtmek istiyorum. Ancak keşke madencilerimiz böyle bir felaket ile fark edilmek yerine her 
daim bu saygıyı görüyor olsalardı. Bu felakete kadar madencilerimizin çoğunlukla kazalar ve 
can kayıpları ile hatırlandıkları için üzgünüm. 

Ancak belki de toplum genelinde madencilerimize gösterilen bu sevgi ve destek bir milat 
olacak. Çünkü arama-kurtarma çalışmalarında gösterilen varlık, manevi olarak halkın gözün-
de unutulmaz bir değer kaydetti.

Diğer taraftan arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alan madencilerimizin çeşitli şekillerde 
ödüllendirilmeleri gerekli diye düşünüyorum. Muhtemelen pek çoğu çalıştıkları şirketler ta-
rafından çeşitli şekillerde ödüllendirilmişlerdir. Henüz ödüllendirmeyen şirket var ise hızlıca 
bu konuda aksiyon alacaklardır.

Ayrıca sektör olarak da bu gözü pek insanlarımıza başka ne katkı sunulabilir hep beraber 
oturup düşünmeliyiz. 

Azminiz daim olsun madenciler! 

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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DEPREM: Türkiye’nin Dört Bir Yanından Geldiler, 
Canları Enkazdan Kurtardılar Şubat 2023

Türkiye’nin kalbi, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17’den 
beri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki 
depremin yıktığı 10 ilde atıyor.
Dünyanın dört bir tarafından arama kurtarma uzmanları dep-
rem bölgesinde enkaz altında kalan canları kurtarmak için in-
san üstü bir emek verdiler.
Türkiye’de bugüne kadar yaşanan tüm doğal afetlerde yarala-
rı sarmak için en ön safta yer alan Türk madencilik sektörü, bu 
depremde de çok sayıda mucizeye imza attı. Madencilik sektö-
rü STK’larının konuya ilişkin ortak basın bültenine göre maden-
cilerin doğal arama kurtarmacı olduğu, doğal afetlerde zaman 
yitirmeden hemen bölgeye intikal etmeleri gerektiği yaptıkları 
çalışmalar sonrasında daha net bir şekilde anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC-TUR uçağını deprem 
bölgesine giden madencilerin bir bölümüne tahsis ederken, Tür-
kiye’nin dört bir tarafında faaliyet gösteren Türkiye’nin göz be-
beği kamu-özel sektör madencilik firmalarının arama-kurtarma 
ekipleri kendi olanaklarıyla deprem bölgesine yardıma koştular. 
Ömürleri yer altında geçen madenciler, deprem bölgesinde; ter-
mal kameraları ve teçhizatlarıyla “domuz damı” adını verdikleri 
yöntemle 10 ilde yüzlerce vatandaşımızı enkaz altından çıkarma-
yı, bu vatandaşlarımızı ikinci kez hayata tutundurmayı başardı.
Depremin ilk gününden itibaren dört koldan yaraları sarmak için 
çırpınan Türk madencilik sektörü başkanları, kamu yöneticileri, 
deprem uzmanları, gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları, canları 
pahasına kendilerini enkazın altına atan, on binlerce canı kurta-
ran koca yürekli madencilerle gurur duyan paylaşımlar yaptı.
Kahraman Madencilerimiz sosyal medyada da gündem oldu;
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 9 Şubat’ta “Adıya-
man’dan 90. saatte bir güzel haber daha. Gün ışığının değerini en 
iyi bilen madencilerimiz, Tarık’a aydınlık dolu bir geleceğin kapı-
larını araladı.” şeklinde paylaşım yaparken, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ise “An itibarıyla 
9782 kahraman madenci deprem bölgesinde arama kurtarma 
çalışmalarında aktif görev alıyor. Allah hepsinden razı olsun.” 
şeklinde bilgi verdi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise “Sevgili madenciler hakkınız 
ödenmez. Kendi canını düşünmeden tehlikeye atan, gönüllülük 
esasına dayalı şekilde (bazılarının “yıllık iznini” kullandığı söyleni-
yor) her zaman “yardım” çığlığına koşan muhteşem insanlarsınız. 
Arama kurtarma faaliyetlerine katılan herkese minnettarız.” Yo-
rumunda bulundu.
Gazeteci Sedef Kabaş ise “Madencilerimiz arama kurtarma ça-
lışmalarında büyük fark yarattılar; çok can kurtardılar. Sizler yerin 
altında yaşamaya değil, başımızın üstünde taşınmaya layıksınız.” 
Şeklinde paylaşım yaptı.
Gazeteci Şirin Payzın da tweetinde “Soma’dan gelen kahraman 
madenciler” notunu düştü.
ÇETİNKAYA; “Madencilik sektörü olarak tek yürek olduk”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ve İstan-
bul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, 

“Türkiye’yi derinden yaralayan deprem felaketinin ardından maden 
sektörü olarak hemen harekete geçtik. Türkiye’nin dört bir yanında 
çalışan madencilerin bölgeye hareket etmesi için organize olduk. 
Madencilik şirketleri de enkazlarda kullanılabilecek tüm iş maki-
nelerini bölgeye göndermek için seferber oldu. Bu büyük felaketin 
ardından tüm Türkiye nasıl tek yürek olduysa madencilik sektörü 
olarak biz de tek yürek olduk. Gözünü kırpmadan bölgeye giden 
madencilerimizin canla başla verdiği mücadele hala devam ediyor. 
Madencilerimizin enkazlarda verdiği mücadeleye minnettarız, hak-
larını ödeyemeyiz. Bundan sonrası için de maden sektörü olarak 
elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.
ALİMOĞLU; “Ocaklarımızı kapattık iş makinalarımızla sahadayız”
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Alimoğlu, “İlk günden beri tek gündemimiz deprem oldu, 
ocaklarımızı kapattık iş makinalarımızla sahadayız. Bazı ma-
dencilerimiz yeni aldıkları iş makinelerinin ilk kez marşına dep-
remde arama kurtarma çalışmalarında bastı. Madencilerimiz 
geçmişte orman yangınlarında bütün doğal afetlerde hepsinde 
öncü oldu, yine her koşulda halkımızın yanındalar. Madencileri-
miz göçüğü en iyi bilendir, en hızlı çözüm üretendir. Deprem böl-
gesine ulaştıkları andan itibaren canla başla özverili bir şekilde 
çalışarak birçok insanın kurtulmasına vesile oldular, birçok kez 
ölümü göze alarak yıkılacak denilen binaya girip aileleri, birçok 
canı güneşe çıkardılar. Kamu yöneticilerimiz, Gazeteciler ve Va-
tandaşlarımız tarafından medyada ve sosyal medyada maden-
cilerimizin çalışmalarıyla ilgili yapılan paylaşımlara ne kadar te-
şekkür etsek az. Bizlerde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 10 
bin madencimizin ellerinden öpüyoruz. Kozlu, Soma, Armutçuk, 
Amasra, İzmir, Zonguldak başta olmak üzere ülkemizin dört bir 
yanından gelen madencilerimiz Türkiye size minnettar.” diyerek 
görüşlerini özetledi.
EMİROĞLU; “Hiç vakit kaybetmeden bir ‘Kriz Masası’ oluşturduk”
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, “Son yüzyı-
lın en büyük felaketini yaşadık maalesef. Gerçekten yüreğimdeki 
üzüntüyü anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Depremde hayat-
larını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 
Maden arama-kurtarma ekiplerimizin liderleri bu tür afetleri ha-
ber alır almaz talimat gelmesini beklemeden ekiplerini hazır hale 
getirir. Depremin hemen ardından Derneğimizin İSG Komitesi, 
üye şirketlerimiz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD 
arasında koordinasyon sağladı. Biz de TMD olarak arama-kur-
tarma ekiplerimizin liderlerinin de içinde yer aldığı İSG Komite-
mizle birlikte hiç vakit kaybetmeden bir ‘Kriz Masası’ oluşturduk. 
Deprem bölgelerinde kamu ve özel sektörden toplam 10 binden 
fazla madenci görev aldı. Gözlerini kırpmadan kendi hayatlarını 
riske atarak, insanüstü bir çabayla sayısız canımızı enkaz altın-
dan kurtaran madencilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Öte 
yandan üye şirketlerimiz, bünyelerindeki profesyonel arama-kur-
tarma ekiplerini bölgeye göndermelerinin yanı sıra makina, yiye-
cek, giysi, çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi birçok malzemeyi  

TÜRKIYE’DEN HABERLER
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de deprem bölgesine ulaştırdı, ulaştırmaya devam ediyor. Şimdi 
bir taraftan kayıplarımızın yasını tutarken, diğer taraftan da ya-
ralarımızı sarmak için gece gündüz çalışacağız. Bizleri bekleyen 
zor günleri ancak ve ancak dayanışma ile aşabiliriz. Madencilik 
sektörü olarak yaraları sarmak için tüm imkanlarımızı seferber 
ediyoruz, üzerimize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazı-
rız.” diye konuştu.
ŞİMŞEK; “Madencilerimizin yıkılan tüm bina enkazlarından 
canlar kurtardı”
Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) 
Başkanı Hanifi Şimşek, “6 Şubat günü 10 ilimizde can kayıplarına 
ve büyük bir yıkıma neden olan depremin acısını hem birey olarak 
hem de sektör olarak büyük bir üzüntü ile yaşıyoruz. Depremin ilk 
gününden itibaren kurtarılacak canlar, enkazlara müdahale ede-
bilmek için birliğimiz, bölge derneklerimiz, firmalarımız elimizden 

ne gelir ise canla başla çabaladık. Mermer sektörünün elindeki im-
kânları deprem bölgesine kanalize edebilmenin yollarını aradık ve 
ilk günden itibaren elimizdeki ekiplerle birlikte kepçe, dozer, loder, 
tır, lovbed, vinç ne varsa bölgeye yönlendirmeye çalıştık. İnsani 
yardım niteliğinde birçok malzemeyi imkânlarımız dâhilindeki tır-
lar ile bölgeye ulaştırdık. Mermer sektörünün de içinde yer aldığı 
madencilik sektörünün bölgeye sevk ettiği maden kurtarma ekip-
lerinin hemen hemen tüm yıkılan bina enkazlarından kurtardığı 
canları gördükçe her insanın yaşadığı duyguları yaşadık. Maden 
kurtarma ekiplerimize minnettarız, elleri dert görmesin, ayakla-
rına taş değmesin hiçbirinin. Sektörümüzden Allah razı olsun. Üç 
gündür bölgedeydim, anlık gelişmeleri, ihtiyaçları elimizden geldi-
ğince sektörümüzle çözmeye çalıştık. Bundan sonra da elimizden 
geleni yapmalıyız. Allah’tan ülkemizi bu tür büyük afetlerden ve 
acılardan korumasını diliyorum.” dedi.

Ali Emiroğlu: “Depremin Ardından 10 Binden Fazla 
Madenci Arama Kurtarma Çalışmalarına Katıldı” 

Şubat 2023
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, basın 
mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin ilk gününden bugüne kadar 10 binden 
fazla madencinin (kamu ve özel sektörden) arama kurtarma 
çalışmalarına katıldığını belirtti. Hiçbir ekibin madenciler kadar 
cesaretle yerin altına inemeyeceğini ifade eden Emiroğlu, ma-
dencilerin binlerce vatandaşın enkazdan çıkarılmasına yardım-
cı olduğunu söyledi.
Maden arama kurtarma ekiplerinin, bu tür afetlerde hiçbir tali-
mat gelmesini beklemeden hazır hale geldiğini ifade eden Emi-
roğlu, yaşana son deprem felaketinin ardından tüm ekiplerin iki 
saat içerisinde bölgeye hareket etmek üzere tüm hazırlıklarını 
tamamladıklarını belirtti. İzmir’den 9 kişilik bir ekibin ilk olarak İn-
cirlik Havalimanı’na indiğini aktaran Emiroğlu, “Mevsim şartlarının 
sertliği madenci ekiplerin yerlerine ulaşmasında zorluk yarattı. Bazı 
ekipler buna rağmen yine de bölgeye ulaştı.” şeklinde konuştu.
Mevcut durumda bölgede az sayıda madencinin kaldığını ifade 
eden Emiroğlu, depremden hemen sonra TMD üyesi şirketlerin 
kriz masası oluşturduklarını, AFAD ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı arasında koordinasyon sağladıklarını söyledi.
Madencilik sektörünün geçmişte yaşanan doğal afetlerde ol-
duğu gibi, bu afette de hızlı organize 
olduğunu aktaran Emiroğlu, deprem 
bölgesindeki maden ekiplerinin ço-
ğunun çalışmalarını tamamlayıp geri 
döndüğünü söyledi.
Benzer felaketlerde farklı sektörlerden 
birçok ekibin uyumlu çalışmasının 
desteklenmesi gerektiğini söyleyen 
Emiroğlu, daha fazla arama-kurtarma 
köpeği eğitmek, dinleme cihazlarının 
sayısını artırmak, termal kameraların 
sayısını artırmak gibi eylemlerin ge-
rekliliğine vurgu yaptı.
Ülke olarak dünyanın deprem üreten 

ikinci büyük coğrafyasında olduğumuzun altını çizen Emiroğ-
lu, “Bu felaketler bize ulusal bir maden kurtarma ekibi kurmamız 
gerektiğini gösteriyor. Deprem yaşandığı durumlarda ilk verilerin 
doğru alınması ve nokta atışıyla insanları kurtarmaya yönelmek 
doğru olur. Bölgede de bu yapıldı. Biz dernek olarak daha önce bu 
yönde adımlar attık. Maden kurtarma yarışmaları düzenledik. Eği-
tim, iletişim, bilgi birikimi aktarımı yapıldı. Bu eğitimlerde birçok 
afet durumu ya da kaza için modüller geliştirildi. Felaket ve kaza 
senaryoları üzerine çalışıldı. İhtiyaç durumlarına göre eğitimler 
vermeye devam ediyoruz. Madencilerimizi fiziksel ve psikolojik 
olarak hazırlıyoruz. Bu alanı daha da geliştirebileceğimiz insan 
gücümüz var.” diye konuştu.
Kahramanmaraş depreminin en dikkat çeken konularından bi-
risi olan domuz damı yöntemi hakkında da bilgiler veren Emi-
roğlu, “Bu tavanın çökmesini engelleyen bir tahkimat yöntemidir. 
Bunu herkes uygulayamıyor. Bu alanda eğitim almış ve domuz 
damcı denen kişiler tarafından ağaç direklerinin iki tarafı tıraşla-
nır ve sert ağaçlardan bu yapılar hazırlanır. Domuz damı, gürgen, 
meşe ve kayından yapılır. Çam ağacı kullanılmaz çünkü çam ba-
sınçta liflerine ayrılır. Domuz damı, tavanın çökmemesi için yükü 
tabana verir.” ifadelerini kullandı.
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Madenciler Depremzedeler İçin Seferber Oldu
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm Türkiye 
tek yürek olup deprem bölgesine yardım ulaştırmak için sefer-
ber oldu. Bu seferberlik kapsamında deprem bölgesindeki ara-
ma kurtarma çalışmalarına AFAD ve ilişkili kamu kurumlarıyla 
koordineli şekilde destek vermek için en hızlı şekilde organize 
olan maden şirketleri felaket alanında mucizelere imza attılar.
Deprem bölgesinde çalışmalara katılan kamu ve özel sektör çalı-
şanı madenci sayısının 10 binden fazla olduğu ifade edilirken Ma-
dencilik Türkiye dergisi olarak edinebildiğimiz bilgiler ışığında ma-
denci ekiplerin çalışmaları hakkındaki bilgileri derlemeye çalıştık:
Önemli Not: Kuruluşlar alfabetik olarak sıralanmıştır.
Acacia Maden İşletmeleri
Depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta arama 
kurtarma çalışması yürüten 40 kişilik iki ayrı ekip deprem böl-
gesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla 9 kişiyi enkazdan sağ ola-
rak çıkarmayı başardı.
Akçelik Madencilik
29 kişilik arama kurtarma ekibi sahada çalışırken çadır kent ku-
rulumu, yol çalışmaları, arızalanan iş makinalarının bakımı ve 
tamiri gibi deprem bölgelerinde birçok ihtiyacı giderme nok-
tasında görev aldılar.
Aksu Group
Şirket’in deprem bölgesine gönderdiği arama kurtarma ekip-
leri 9 kişiyi göçük altından canlı olarak çıkarırken arama kurtar-
ma faaliyeti gösteren çalışanlarına ek olarak hazırladığı yardım 
dolu tırlar ve ekibiyle birlikte Malatya bölgesinde depremzede-
lere destek oldular.
Anagold Madencilik
Şirket, iki ayrı ekipte yer alan 46 kişiyle Malatya ve Adıyaman’da 
arama kurtarma çalışmalarını katılırken deprem bölgelerine 
gönderilen servis araçları ile depremzedeleri ve yakınlarını İliç’e 
ulaştırmak için çalıştı. Şirket ayrıca, İliç yemekhane ekibi ile bir-
likte Malatya’da 2000 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
Aycore Mining
Şirket, Maraş – Afşin’e ve İskenderun – Merkez'e tahlisiye eği-
timi ve iş güvenliği sertifikası olan personelini gönderdiğini 
açıkladı.

Bilfer Madencilik
Şirket, tahlisiye ekipleri ile Malatya ve İskenderun’da arama kur-
tarma çalışmalarına katıldı.
Bozdağ Kömür
120 kişilik madenciden oluşan şirketin arama kurtarma ekibi Ga-
ziantep ve Hatay’da arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.
CVK Maden İşletmeleri
Şirket tarafından görevlendirilen ilk ekip 24 saat içerisinde dep-
rem bölgesine ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine başladı. 
Ardından ikinci arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Şir-
ket ayrıca, tırlarla felaket bölgesine yardımlar gönderirken dep-
rem bölgesine kurulacak konteynır kentler için de konteynır 
sevkiyatı gerçekleştirdi. 
Çayeli Bakır İşletmeleri
Şirkete ait kurtarma ekipleri biri bebek, biri çocuk olmak üzere 
birçok kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. 
Çiftay AŞ
Şirket tarafından Malatya Doğanşehir’e 20 kişilik arama kurtar-
ma ekibi ile erzak, ekipman gönderildi. Şirket sonraki günlerde 
Malatya - Merkez ve Doğanşehir, Kahramanmaraş - Merkez ve 
Afşin, Adıyaman'a çeşitli makine, ekipman ve araç-gereç deste-
ğini sürdürdü.
Dedeman Madencilik
Şirkete ait arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş – Elbistan’a 
gönderilirken sağ kurtarılan pek çok depremzedenin bilgisi 
şirket tarafından paylaşıldı. Şirket deprem bölgesine ayrıca  
yakacak başta olmak üzere birçok yardım ulaştırdı. 
Demir Export
Şirket, 7 ayrı ekipten oluşan 200 kişilik arama kurtarma ekibiy-
le Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’a ekipman, jeneratör, 
alet ve teçhizatlarıyla en hızlı şekilde ulaşarak, tüm gücüyle ara-
ma kurtarma faaliyetleri yürüttü. Arama kurtarma ekipleri, 34 
kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Bölgedeki kurtarma 
çalışmaları için akaryakıt ve diğer ihtiyaçları sağlamak üzere sü-
rekli lojistik desteği de sürdüren şirket, gıda ihtiyacına yönelik 
yemek ve içme suyu da göndermiş olup, 200 depremzedeyi  

Şubat 2023

10





www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2023

süresiz ağırlamak üzere Sivas Kangal İşletme Misafirhanesi’ni 
düzenlenerek kullanıma açtığını bildirdi. Ayrıca işletmelerinde 
kullanılan tüm iş makinelerinin listesini de resmî kurumların bil-
gisine ve hizmetine sundu.
Dimin Madencilik
Şirket, bağlı bulunduğu grubun diğer şirketleri (Dimer ve  
Dmineral) ile birlikte, 40 personeli ve 15 iş makinesi ile Adıya-
man, Malatya, Kahramanmaraş ve İskenderun’da çalışmalara 
destek verdiğini aktardı. Şirket ayrıca, bölgelerdeki şantiye mi-
safirhanelerinde de 240 depremzedeyi misafir ettiğini duyurdu. 
Esan Eczacıbaşı
Şirkete ait arama kurtarma ekibi, deprem bölgesi Hatay’da ak-
tif olarak görev alırken enkazdan birçok vatandaşı sağ olarak 
kurtardı.
Eti Bakır AŞ (Cengiz Holding)
Felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama-kurtarma çalışmaları 
için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik eki-
binin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma 
ekipleriyle birlikte seferber olduklarını açıklayan şirket, deprem 
bölgeleri için yapılan parasal bağışlar konusunda da öncülük 
etti. Şirket, toplam 992 kişilik bir ekiple bölgede çalışmalar yürü-
türken mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan 
bir çok kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi.
Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de 13 Şubat 
2023 tarihinden itibaren kurulacak aşevleri ile günde 5000’er 
kişiye olmak üzere toplam 15000 kişilik sıcak yemek dağıtımı 
gerçekleştirdiğini açıklayan Şirket, Islahiye ve Hatay’da 2 ekmek 
fabrikası desteği sağladıklarını da aktardı.
Şirket’in Adıyaman’da yer alan maden işletmesinde çalışan 8 
personeli ise meydana gelen depremde hayatını kaybetti.
Eti Krom
Şirket, toplamda 33 kişilik arama-kurtarma ekibiyle Malatya’da 
çalışmalarını sürdürdü. Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalarla 
bir çok vatandaşı enkaz altında sağ çıkarmayı başardı.
Eti Maden İşletmeleri
Kurumun tüm taşra ve merkez teşkilatından katılımlarla dep-
rem bölgesine intikal eden ekipler, arama-kurtarma ve yardım 
çalışmalarına katıldı. Kurumun merkez ve bölge misafirhanele-
rinin de depremzedelere açıldığı öğrenildi.

Fernas Grup
Şirket, deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına 
destek olurken enkaz altından birçok vatandaşlarımızı sağ ola-
rak kurtardı. Şirket ayrıca, deprem bölgesine iş makineleri, ekip-
man ve araç desteğinin yanı sıra bu araçları kullanacak teknik 
ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleri-
ni de deprem bölgelerine sevk etti.
Gübretaş Madencilik
Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni arama kur-
tarma konusunda uzman madenci çalışanlarını afet bölgesinde 
görevli kurtarma ekiplerine destek ve lojistik yardım sağlamak 
amacıyla gönderdi.
Gümüştaş Madencilik
Şirkete ait ekipler, Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına 
katıldı.
Hattat Maden
Amasra’dan deprem bölgesine giden Hattat Maden’e ait arama 
kurtarma ekibi birçok kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. 
Horzum AŞ
Şirkete ait ekipler Adana ve Hatay’da arama kurtarma çalışma-
larına katıldı ve birçok vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtardı. 
İmbat Madencilik
Şirket, 332 kişilik arama kurtarma ekibi ile deprem bölgesinde 
yer aldı. Gerçekleştirdikleri çalışmalarla birçok kişiyi enkazdan 
sağ olarak çıkardı. 
Koza Altın İşletmeleri
Şirket, Ovacık İşletmesinden ilgili eğitimleri almış olan maden 
işçisi, makine operatörü, teknisyen, iş güvenliği uzmanı ve mü-
hendislerden oluşan 82 kişilik ekibi deprem bölgesine gönder-
di. Ayrıca ekipler; jenaratör, delici-kırıcı makineler, ilk yardım 
malzemesi ve kurtarma bölgesinde kullanılabilecek diğer ekip-
manları da beraberinde götürdü. Tüm işletmelerinden perso-
nellerini deprem faciasının yaşandığı bölgelere yardımlarda 
bulunmaya yönlendiren Şirket, Kayseri İşletmesinden ekskava-
tör ve kamyonları da Adıyaman’a gönderdi. Şirket gıda ve diğer 
ihtiyaç yardımlarını sürdürüyor.
KİAŞ – Kömür İşletmeleri AŞ
Şirket, arama kurtarma ekiplerini Elbistan’a gönderdi. Şirkete 
ait ekipler birçok vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtardı. 
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Lidya Madencilik
Şirkete ait arama kurtarma ekipleri Hatay’da kurtarma çalış-
malarına katıldı. Ekipler bir çok kişiyi enkaz altından sağ olarak 
kurtardı.
MHS Dış Ticaret
Adıyaman – Tut ilçesinde faaliyet gösteren Şirket, Tut köyleri ve 
ilçe merkezinde iş makineleri ve personeli ile arama-kurtarma 
faaliyetleri gerçekleştirdi.
Of-Kar Madencilik
Şirket çalışanları Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama 
kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler gerçekleştirdikleri çalış-
malar ile birçok kişiyi enkaz altından kurtardı.
Öksüt Madencilik
Şirkete ait ekipler Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarına 
katıldı. Şirket, Develi Belediyesi’nin yönlendirmesiyle 4 yardım 
kamyonunu afet bölgesine ulaştırırken operatörlü iş makineleri 
de afet bölgesine gönderildi. Yola çıkan yardım kamyonları ile 
gıda ve hijyen kolileri, içme suyu, battaniye, yetişkin ve çocuk-
lar için pantolon, mont, eldiven ve bereden oluşan kışlık koru-
ma kıyafetleri ve uyku tulumu gönderildiği öğrenildi.
Özkoyuncu Madencilik
Şirkete ait iki arama ve kurtarma ekibi deprem bölgesinde Kay-
seri İtfaiyesi ile koordinasyon içinde çalışmalara destek verdi. 
Şirket ayrıca battaniye, gıda, su, çocuk bezi vs. gibi malzeme 
götüren tırları da bölgeye yönlendirdi.
Polyak Eynez
Kınık Kaymakamlığı ve Kınık Belediye Başkanlığı iş birliği ile 
hazırlanarak ilk gün yola çıkan; ihtiyaç listesinde bulunan tüm 
ürünlerin yer aldığı 7 yardım tırı, 84 kişiden oluşan Polyak Eynez 
arama kurtarma ekibi ve 1 tır arama kurtarma ekipmanıyla dep-
rem bölgesinde çalışmalara katıldı. Ekipler gerçekleştirdikleri 
çalışmalarla birçok kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı.
Tümad Madencilik
Şirkete ait arama kurtarma ekipleri ve iş makineleri deprem 
bölgesinde çalışmalara katıldı. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla 
birçok vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.  
Tüprag
Kışladağ ve Efemçukuru arama kurtarma ekiplerini ilk 24 saat 
içinde felaket bölgesine ulaştıran Şirket faaliyetlerini aktif ola-
rak sürdürdü. Jeneratörler ve enkaz kaldırma ekipmanları gibi 
teçhizatları yanlarında götüren ekipler, afet bölgesindeki ihti-
yaçları yakından takip edip bu ihtiyaçları karşılamak üzere var 
güçleriyle çalıştılar. Şirkete ait arama kurtarma ekipleri birçok 
kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardılar.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Kuruma ait birçok arama kurtarma ekibi depremin hemen 
ardından bölgeye sevk edildi. Sahada canla başla çalışan 
ekipler birçok insanı hayata bağlarken onlarca kişiyi enkaz al-
tından sağ olarak kurtardılar. Kurumun arama-kurtarma ekip-
leri, operatör ve yardımcı personel ve ağır iş makineleri ile 
çalışmalarını sürdürürken ayrıca depremzedelerin ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 53 jeneratör, 109 adet yataklı konteyner, 
260 ısıtıcı, 4000 battaniye, 24 kişilik yataklı tır, 10.000 kişilik 
gıda malzemesi, 30.000 litre motorin ve 31.100 ton kömürü 
sahaya ulaştırdı.

Türk Maadin
Şirket ait tahlisiye ekipleri sahada arama kurtarma çalışmalarına 
aktif olarak katıldı. Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalar ile bir-
çok kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardılar. 
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Yüzlerce madencisi ile deprem bölgesinde arama-kurtarma ça-
lışmalarını sürdürdü. TTK’ya bağlı ekipler onlarca kişiyi enkaz-
dan sağ olarak çıkardı. Kurum ayrıca, ihtiyaçlar doğrultusunda 
diğer yardım desteklerini de sürdürdü. 
Yeni Anadolu Madencilik
Şirket, 400 kişilik ekibiyle Hatay, Gaziantep ve Malatya illerinde 
arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ayrıca bölgeye 4 iş maki-
nesi, 10 tır ve 3 jeneratör gönderdi. 
Yıldızlar SSS Holding
305 personeli ile arama kurtarma çalışmalarında görev aldılar. 
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ilk günlerde 7 tır yardım 
malzemesi ile günlük 2 tır su sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirket, 
3000 kişinin barınabileceği çadır, battaniye ve sobayı bölgeye 
gönderirken, Malatya’da sahra mutfağı hizmete aldı. Şirket ait 
1200 kişilik misafirhane depremzedelere açıldı.
Zenit Madencilik
Şirkete ait arama kurtarma ekipleri depremin ardından Ha-
tay’da arama kurtarma çalışmalarına katılırken birçok vatanda-
şın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasına yardımcı oldu.
Alfabetik olarak sıraladığımız firmaların dışında Akçansa, Elma-
cı Madencilik, Eti Elektrometalurji, ODAŞ, Ölmez Madencilik, 
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ ve daha onlarca maden 
şirketi de ekipleriyle deprem bölgesinde arama kurtarma çalış-
malarına katılırken gerçekleştirdikleri yardımlarla da deprem 
bölgesindeki yaraları sarmaya çalıştılar. Maden şirketlerinin ge-
rek kurtarma esnasında gerekse enkaz kaldırma çalışmalarında 
halen yüzlerce iş makinesi ve personel ile deprem bölgesinde 
görev aldıkları ve bir taraftan da insanı yardım malzemesi sev-
kiyatına devam ettikleri biliniyor. 
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Madencilik Türkiye Dergisi Firma Rehberi Artık Online 

Maden İşletmelerine Yenilenebilir Enerji Desteği 

Bartın’da Dört Yönetici İçin 1080’er Yıl Hapis İstendi 

Ocak 2023

Ocak 2023

Ocak 2023

Madencilik Türkiye dergisi tarafından iki yılda bir basılı format-
ta yayımlanan MT Firma Rehberi 2023 itibariyle yalnızca www.
mtrehber.com adresinde yayında olacak.
Türk Maden Endüstrisi’nin paydaşlarını bir araya getirmeyi he-
defleyen MT Firma Rehberi’nde madencilik sektöründe hizmet 
veren firmalar yer alıyor.
Firma profillerinin yıl boyunca yayında kalacağı www.mtrehber.com 
Madencilik Türkiye dergisinin iletişim ağıyla Türk Maden Endüstrisi’nin 

Altın Rehber’i haline gelecek.
Firmaların profil sayfalarında firma adı, logo, iletişim bilgileri, 
web adresi, faaliyet alanları, sosyal medya hesapları, Türkçe/
İngilizce tanıtım bilgileri, fotoğraflar, tanıtım videosu, pdf ka-
talog ve daha fazlası yer alacak. Sitede yayınlanan bilgiler yıl 
içerisinde istenen zamanda güncellenebilecek.
Web sitesini incelemek ve rehberde yer almak için lütfen ziya-
ret ediniz: www.mtrehber.com

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 
atıl durumda bulunan ve tarıma elverişsiz olan 300 milyon m² 
hazine arazisinin enerji üretimi amacıyla kullanıma sunulacağı-
nı açıkladı. Rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurularak ekono-
miye kazandırılacak bu arazilerde 20 bin megavat yenilenebilir 
enerji üretilecek.
Proje kapsamında 41 ilde 160 milyon m2 arazi ilana çıkarken, 

140 milyon m2 arazinin daha ilana çıkması bekleniyor.
Kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden ve 
jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel 
hizmetler sektöründe yer alan kişiler ile tarımsal faaliyetlerde 
bulunan kişiler projeye başvurabilecek. Yatırımcılara 1 yıl ön 
izin verilirken yükümlülükler yerine getirilirse 29 yıla kadar kul-
lanım imkanı sağlanacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlü-
ğü’nde 14 Ekim’de 42 madencinin hayatını kaybettiği maden 
faciasıyla ilgili olarak savcılık fezlekesi hazırlandı. Fezlekede 
TTK’nın 4 yöneticisi hakkında 1080’er yıla kadar hapis cezası 
istendi.
Hazırlanan fezlekede tutuklu bulunan Amasra Müessese Mü-
dürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Gü-
venliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis 
Mehmet Tural için ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 42 kez ayrı 
ayrı olmak üzere 1050’şer yıl, ‘olası kastla yaralama’ suçunu 
işledikleri gerekçesiyle 10 kez ayrı ayrı olmak üzere 30’ar yıla, 
toplamda 1080’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerek-
tiği belirtildi. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise 4’ü tu-
tuklu diğer 19 şüpheli hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası 
verilmesi talep edildi. Ayrıca, 19 şüphelinin ‘Taksirle yaralama’ 
suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması da istendi.
Fezlekede, faciayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu işaret edile-
rek, müessese müdürü Cihat Özdemir’in patlamanın meydana 
gelmesine neden olan etkenlerden metan drenajı, havalandır-
ma, kömür tozu mücadelesi, teknik personel sayısındaki eksiklik 
ve iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlarla 
ilgili, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ve İşletme başmühendisi 

Mehmet Tural’ın kömür tozu, havalandırma ve iş güvenliği eği-
timleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar, iş sağlığı güvenliği 
ve eğitim başmühendisi ve aynı zamanda iş sağlığı güvenliği 
ve eğitim şube müdürü Volkan Soylu’nun ise havalandırma ve 
iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar ilgili 
kusurlu bulunduğu belirtildi.
Fezlekede 4 yönetici hakkında şu değerlendirmenin yapıldığı 
öğrenildi:
“Bilirkişi raporu kapsamında maden ocağında ve işlerinde tec-
rübeli olan şüpheliler Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekci, Mehmet 
Tural ve Volkan Soylu’nun dahil oldukları yönetim ve karar alma 
süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, ye-
terli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını 
sağlamadan maden ocağında üretimin devam etmesine izin ver-
dikleri, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren şüphelilerin 
kusurluluk düzeylerinin bilinçli taksir düzeyini aştığı, anlatılan ek-
siklikler ve aykırılıklar dolayısıyla meydana gelen sonuca kayıtsız 
kalıp olayı kabullendikleri, böyle bir olayda öngörülmekle birlikte 
gerçekleşmeyeceği düşünülen bir neticeden bahsedilemeyeceği 
anlaşıldığından gerçekleşen neticeden olası kast hükümleri uya-
rınca sorumlu tutulmaları gerektiği ve olası kastla öldürme suçu-
nun unsurlarının oluştuğu öngörülmüştür”

Armutçuk Müessesesi’nde 
Yeni Üretim Panosu Hizmete Girdi Ocak 2023

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’ne ait 
maden ocağında yeni üretim panosu törenle hizmete açıldı.
AA’da yer alan habere göre eksi 500 kotunda bulunan ve “iki 
ocak” olarak isimlendiren kömür damarında, yapılan hazırlık ça-
lışmalarının ardından üretime başlanırken yapılan törende Ge-

nel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin 
yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde 
bulundu.
Açılış törenine, Müessese Müdürü Faik Alp, yöneticiler, sendika 
yönetim kurulu üyeleri, maden mühendisleri ve işçiler katıldı.
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2023 Yılı Yatırım Programında Madencilik 

GMİS Başkanı Hakan Yeşil: “Yerli Taş Kömüründe 
Üretime Sahip Çıkmalıyız”

Ocak 2023

Ocak 2023

2023 Yılı Yatırım Programı 15 Ocak 2023 tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Programda merkezi yö-
netim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT’ler, özelleştirme 
kapsamındakiler, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik 
kuruluşlarına ait 3546’sı ana proje olmak üzere 10915 projeye 
toplam 454,2 milyar lira ödenek ayrıldı.
2023 Yatırım Programı kapsamındaki ödeneklerde en yüksek 
payı yüzde 26,8 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları 
alırken madencilik yatırımlarının payı yüzde 17,4 oldu.

Madencilik alanında 47 projeye 78 milyar 883 milyon lira olarak 
ayrılan ödeneğin 21 milyar 842 milyon lirasının yeni projeler ol-
duğu aktarıldı.
TPAO’nun da madencilik sektörü altında listelendiği yatırım 
programında 76 milyar 558 milyon liralık aslan payı bu ku-
rum tarafından kullanılacak. Bütçeden MTA 1 milyar lira pay 
alırken, Eti Maden 800 milyon lira, TKİ 230 milyon lira, TTK 
190 milyon lira, MAPEG 75 milyon lira, EÜAŞ 30 milyon lira 
ödenek aldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan 
Yeşil, enerji krizinin yaşandığı bu dönemde Türkiye’nin, yerli 
ve milli kaynağı olan taş kömüründe üretime daha çok sahip 
çıkması gerektiğini belirtti. Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, ulus-
lararası piyasalarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam etti-
ğine ve tedarik sorunları yaşandığına dikkati çekti.
AA’da yer alan habere göre Yeşil, “Maliyetlerin artması nedeniyle 
rödevanslı saha sahiplerinin ocaklarını kapatmak zorunda kalacak-
ları yönündeki açıklamalarını endişeyle takip ediyoruz. Rödevanslı 
sahalarda yaşanan bu olumsuz gelişmeler yüzlerce maden işçisinin 
de işsiz kalmasına yol açacak, madencilik sektöründe var olan istih-
dam sorunu daha da büyüyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil, madencilik sahasında istihdam ve üretimin artırılmasının 
önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Uluslararası piya-
salarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, bölgemizde 
enerji savaşlarının sürdüğü, tedarik sorunlarının yaşandığı, orta-
ya çıkan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinin kendi kaynakları 
kömür üretimine yöneldiği dönemde Türkiye’nin de yerli ve milli 
kaynağı taş kömürü üretimine daha çok sahip çıkması gerekmek-
tedir. Gerek TTK’nin işçi açıklarının giderilerek üretimin artırılması 
gerekse rödevanslı sahalarda maliyet artışlarından kaynaklanan 
sorunların giderilerek üretime devam etmeleri acilen sağlanmalı, 
madencilik sektöründe istihdamın ve üretimin artırılması hedef-
lenmeli, yerli ve milli kömür üretimi desteklenmelidir.”

Atık Li-Ion Pillerden Kritik Metallerin Geri Kazanımı 
KTÜ ve EXITCOM İş Birliğinde Gerçekleştiriliyor Şubat 2023

Atık lityum-iyon pillerden kritik metallerin geri kazanımı çalış-
maları pilot ölçekte Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden 
Mühendisliği Hydromet B&PM Araştırma Grubu ve Exitcom  
Recycling iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Progra-
mı ERA-MIN2 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kaza-
nan “End-of-life Li-ion battery management integration and 
technology evaluation (ELiMINATE) (Atık Li-iyon pil yönetimi 
entegrasyonu ve teknolojilerin değerlendirilmesi)” başlıklı pro-
jenin konsorsiyumunda Güney Afrika (Stellenbosch University; 
DSI; Konsorsiyum lideri), İsveç (IVL Swedish Environmental Re-
search Institute ve Chalmers University; VINNOVA) ve Türkiye 
(Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölü-
mü-Hydromet B&PM Araştırma Grubu ve EXITCOM RECYLING 
firması; TÜBİTAK) görev alıyor. Projede atık lityum-iyon pillerin 
yönetimi, kritik ham maddelerin hidrometalurjik proseslerle 
geri kazanımı, geri kazanım süreçlerinin çevresel ve tekno-eko-
nomik analizleri gerçekleştiriliyor.
Projenin Türkiye tarafında EXITCOM RECYCLING firması tarafın-
dan KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Hydromet B&PM Araştır-
ma Grubu’na gönderilen atık lityum-iyon pil tozu (siyah toz; bla-
ck mass) kullanılarak hidrometalurjik süreçler içeren bir proses 

geliştirildi ve bu proses ile lityum (Li), kobalt (Co), nikel (Ni) ve 
mangan (Mn) kazanımı laboratuvar ölçekte test edildi. Prose-
sin daha yüksek Teknoloji Hazırlık Seviyesinde (THS) test edil-
mesi amacıyla EXITCOM RECYCLING firmasının pilot tesisinde 
KTÜ-Hydromet B&PM ve EXITCOM RECYCLING Ar-Ge ekiplerinin 
iş birliğiyle testler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen pilot ölçekli 
testler sonucunda grafitin yanı sıra kobalt, nikel, mangan ve lit-
yum gibi kritik/değerli metaller farklı bileşikler halinde üretildi.
Proje ekibi tarafından açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “Sıfır 
emisyon hedefine ulaşmak için gereken yeşil enerji dönüşümü-
nün gerçekleşmesinde hayati rolü olan elektrik araçların temel 
bileşenlerinden biri lityum-iyon pillerdir. Kullanım ömrü dolan 
pillerde bulunan ham maddelerin (lityum, kobalt, nikel, man-
gan, grafit) geri kazanımı çevresel, ekonomik ve tedarik zincirinin 
güvenliğinin sağlanması açılarından büyük bir öneme sahiptir. 
Proje kapsamında Türkiye tarafı olarak KTÜ-Hydromet B&PM 
Araştırma Grubu tarafından geliştirilen ve laboratuvar ölçekte 
test edilen hidrometalurjik proses proje ortağı olan EXITCOM RE-
CYCLING firmasının pilot tesislerinde THS 6-7 düzeyinde uygulan-
dı. Proje çalışmaları Dünya ve Ülkemizdeki ikincil kaynaklardan 
kritik ham maddelerin geri kazanımına yönelik bilgi ve tecrübeye 
önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.”
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Dünya Çimento Birliği: “2023 Yılı 
Çimento Sektörü İçin Zor Bir Yıl Olacak” 

Koruç: “Deprem Bölgesinde İnşa Edilecek Yeni 
Yapılar İçin Agrega Üretim Kapasiteleri Arttırılmalı” 

Ocak 2023

Şubat 2023

Dünya Çimento Birliği’nin (WCA) Londra’da yapılan genel ku-
rulunda, sektörün karşı kaşıya bulunduğu maliyet artışları gün-
demin odağına oturdu. Genel kurulda bir konuşma yapan WCA 
direktörlerinden Emir Adıgüzel, “2023 yılının dünyada çimento 
sektörü için zor bir yıl olacağını” söyledi. Küresel çimento tale-
binin artmasının beklenmediğini ancak şirketlerin ayakta kala-
bilmek için 2023’te satış fiyatlarını çift haneli artırmak zorunda 
kalacaklarını vurgulayan WCA Direktörü Emir Adıgüzel, “Artan 
maliyetleri başka türlü karşılamak mümkün değil.” dedi. Tür-
kiye’de de çimento fiyatlarında artışlar olduğuna işaret eden 
Emir Adıgüzel “Ancak Türkiye, fiyat artışlarına rağmen hala dün-
yada en ucuz çimento fiyatlarının olduğu ülkedir.” diye konuştu.
Dünyada son iki yıldır süregelen yüksek talep ve mal kıtlığı dö-
neminin sona erdiğini kaydeden Adıgüzel, 2023’ten itibaren 
dünyada çimento piyasasının genel olarak yeni bir döneme 
girdiğini belirtti. Adıgüzel, “Bundan sonrası için dünyada büyük 
miktarda üretim fazlası kapasite mevcut bulunmakta ve çoğu 
ülkeleri ihracata yönelmektedir. İhracat yapamayanlar kapasite 
kısıtlamasına gidebilirler. Afrika, ABD ve Bangladeş gibi az sayıda 
bölgede ise yapısal üretim açığı dolayısıyla çimento ithalatı kıran 
kırana rekabetle devam edecektir.” diye konuştu.
WCA Direktörü Emir Adıgüzel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çi-
mento üreticilerinin kar marjları inanılmaz baskı altında. Çimento 
üreticileri, özellikle gelişmekte olan pazarlarda, bir taraftan artan 
aşırı rekabet ve diğer taraftan anormal artan üretim maliyetleri 
arasında sıkışmış durumdalar. Enerji maliyetindeki yüksek dalga-
lanmalar çimento sektörü gibi enerji yoğun sanayi kuruluşlarında 
sorunlara neden olacaktır.”
Küresel ticaret talebinin muhtemel resesyon sebebiyle düşüş 
gösterecek olmasına karşın deniz yoluyla nakliye maliyetlerinin 
artmaya devam edeceğine vurgu yapan Emir Adıgüzel, “Bu artış-
ların ana nedenleri; Piyasaya son derece sınırlı yeni inşa gemi arzı ol-

ması ve deniz taşımacılığı piyasasında hala makul seviyelerde olan 
taleptir. Belirli rotalarda rekabet artabilir, ancak ihracatçılar gemi 
armatörleri kadar mutlu olamayacaklar gibi gözüküyor.” dedi.
Çokuluslu büyük firmalar çimento üretiminden çıkarken, geliş-
mekte olan ülke çimento pazarlarının çimento sektörüne öncü-
lük etmeye devam edeceğini anlatan Adıgüzel konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Bu pazarlar -Çin hariç- uzun vadeli yüksek çimento 
talebine öncülük etmeye devam edecek. Bu ülkelerdeki şirketler po-
zitif büyüme ortamından yararlanmada başarılı olacak. Çimento 
bir ülkede kalkınma için olmazsa olmazdır. Dünya’nın her yerinde 
kalkınmanın en önemli stratejik unsurudur. Türkiye, Hindistan ve 
Afrika’daki ülkelerdeki üreticiler yatırımlarına hızla devam ederken, 
Batı ülkelerinde bazı çok uluslu çimento şirketleri adeta çimentocu 
olmaktan utanmakta ve çimento üretiminden çıkmaktadırlar. Gö-
rülen o ki, bu çok uluslu çimento şirketleri, gelişmekte olan pazar-
lardaki çimento varlıklarını elden çıkarmaya devam edecek ve bu 
durum, büyüyen pazarlardaki portföylerini genişletmek için geliş-
mekte olan pazar oyuncuları için benzersiz bir fırsat yaratacaktır. 
Türkiye’nin Oyak grubunun Portekizli Cimpor’u satın alması gibi.”
Türkiye iç pazarına da değinen Emir Adıgüzel şöyle dedi: “Türki-
ye, fiyat artışlarına rağmen hala dünyada en ucuz çimento fiyatla-
rının olduğu ülkedir ve bu konumunu uzun yıllardır korumaktadır.”
Bu arada, küresel çimento sektörünün en önemli buluşmala-
rından olan “World Cement Association -Uluslararası Çimento 
Konferansı”nın 23-24 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapı-
lacağı açıklandı.
Dünya Çimento Birliği’nin (WCA) Londra’da yapılan genel ku-
rulunda konuşan Emir Adıgüzel, World Cement Association 
kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında bulunuyor. WCA’nın 
iki dönem başkanlığını da yapan Emir Adıgüzel, 21 yıl boyunca 
Heidelberg Cement grubunun uluslararası ticaretten sorumlu 
global CEO’luğu görevini de yürüttü.

Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Koruç, 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un in-
şaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıyı Bloom-
berg HT’de değerlendirdi.
Betonun yüzde 80’inin, asfaltın yüzde 90’ının ve bu durumda 
inşaat sektörünün olmazsa olmaz ürünlerinden bir tanesinin 
agrega olduğunu dile getiren Koruç, her deprem sonrasında 
olduğu gibi yapılardaki çelik ve beton yapısının bu depremde 
de en çok konuşulan konuların başında geldiğini belirtti. Do-
layısıyla agreganın kalitesi için içerisinde yabancı madde içer-
memesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Koruç, 
bugün gerçekleştirilen toplantının konusunun deprem bölge-
sinde yapılacak yeni inşaatlar için kullanılacak agrega tedariği 
olduğunu ifade etti.

İlk etapta 250 bin konutla ilgili ihalelerin yapılacağını ve yakın 
zamanda çalışmaların başlayacağını aktaran Koruç, “Deprem 
bölgesinde kaliteli agrega kaynaklarının varlığı, bu bölgedeki ku-
rulu kapasitelerin yetip yetmeyeceği konularında Sayın Bakanımı-
za bilgi verdik.” ifadelerini kullandı.
Şu anda bölgede yeterli agrega kapasitesi konusunda sıkıntılı 
olan iller olduğunu dile getiren Koruç, “Mevcut kapasitelerin art-
tırılmasına yönelik mevzuat ile ilgili çalışmaların yapılması gerek-
li. Biz bu konuda atılması gereken adımlar, alınması gereken ön-
lemlerle ilgili Sayın Bakanımıza bilgilendirmelerimizi yaptık. Yine 
birkaç gün içerinde, kendilerine hazırladığımız raporu ileteceğiz 
ve bölgedeki üreticilerimizle birlikte koordineli bir şekilde bu mal-
zemenin tedariği konusunda sıkıntı yaşanmaması adına gerekli 
çalışmaları başlatacağız.” söyleminde bulundu.
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İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç Sektörün 
2023 Yılı Hedeflerini Değerlendirdi Ocak 2023

Eskişehir Madencilik Kümesi ve İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Metin 
Çekiç, madencilik sektörünün 2023 hedeflerini değerlendirdi.
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan Nadir Toprak Element-
leri ve Seyitgazi ilçesindeki ETİ Maden Kırka Boraks Tesisleri’nin 
çalışmalarına her fırsatta vurgu yapan Başkan Çekiç, Togg’da 
kullanılacak lityum pil ve bataryaların üretiminde Eskişehir’in 
büyük pay sahibi olduğunu söyledi.
İstikbal Gazetesi’nde yer alan habere göre Eskişehir’de çıkan 
neodimyum cevherinin tonu 50 dolara satılırken, işlenerek Na-
dir Toprak Elementi’ne dönüştürüldüğünde tonunun 193 bin 
dolarlara satıldığını ifade eden Başkan Çekiç, şunları kaydetti: 
“2022 yılı madencilik ihracatımız yüzde 9,13’lük artışla 6,5 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Aslında 2022 yılındaki ihracat bek-
lentimiz 7,5 milyar dolar seviyesindeydi. Fakat ilk altı ayda ihracat 
rakamlarımız yüzde 25’lik bir artışla gayet güzel giderken ikinci ya-
rıda Amerika ve Avrupa Birliği’nde yaşanan resesyon, Çin’de süren 
koronavirüsün etkilerinin devam etmesiyle bizim ihracatımız ikinci 
yarıdan itibaren biraz duraksadı. Maalesef son çeyrekte de düşüş 
kaydetti. Bu yüzden istediğimiz hedefe ulaşamamış olsak dahi yine 
de yüzde 9,13 artışla ihracatımız 6,5 milyar seviyesine ulaştı.
2023 yılında dünyanın ekonomik seyri bizim ihracatımızı belirle-
yecek. Dünyadaki resesyon etkileri bizim için sıkıntı yaratıyor olsa 
da sevindirici gelişmeler var. Gelinen son noktada, Çin’de pandemi 
etkilerinin yavaşlaması ve sıfır vaka politikalarından vazgeçme-
leriyle beraber kapılar açıldı. Hatta pandemiden bu yana yapıla-
mayan bir fuarımız vardı. İnşallah önümüzdeki Haziran ayında 
yapılacak. Bu bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü, Çin en önemli 
ihracat yaptığımız ülkelerden biri. Pandeminin etkisinin düşmesine 
rağmen geçtiğimiz yıl Çin’e ihracatımızda maalesef yaklaşık yüzde 
15’lik bir düşüş yaşandı ve birinci pazarımıza ihracatımız 1 milyar 
400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İkinci pazarımız ise ABD. 
Buraya yaptığımız ihracatla Çin’deki düşüsün kaybını bir nebze 
telafi ederek, 670 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştirdik. Daha 
sonra üçüncü ihracat yaptığımız ülke Bulgaristan oraya da 385 
milyon dolar gibi bir ihracatımız var. Bu sırayı da İtalya takip edi-
yor. İtalya’ya yüzde 57 gibi oranda ciddi bir artışla ihracat rakamı-
mız 335 milyon dolara ulaştı. Burada altını çizmek istediğim önem-
li bir ülke Suudi Arabistan. Bu ülkeye 2021 yılında 3 milyon dolar 
ihracat yaparken, 2022 yılında 90 milyon dolar ihracata yaklaştık.
Madencilik dediğimizde, yüzde 100 yerli ve milli olan bir sektörden 
bahsediyoruz. İthal girdisi hemen hemen yok denecek kadar az olan bir 

sektör madencilik. Avrupa Birliği ve Çin’e olan ihracatımızda pandemi 
nedeniyle duraksama olsa da biz İMİB olarak yeni dönemde yeni pazar-
lara açılıyoruz. Bunun ilk başlangıcı olarak bu ay Suudi Arabistan’a bir 
ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Daha sonrasında Vietnam, mart ayında; 
Endonezya, Tayvan, Katar ve İsrail’e bir ticaret heyeti düzenleyeceğiz. 
Nisan ayında da ABD’de İMİB olarak mermer fuarına katılım sağlaya-
cağız. Arkasından mayıs ayında Fransa’ya sektörel ticaret heyetimizi 
yollayacağız. Yılın ikinci yarısında da Güney Afrika, Kanada Endonezya, 
Meksika gibi gitmediğimiz ülkelere ihracat pazarını artırmak için sektö-
rel ticaret heyetleri ve satın alma heyetleri düzenleyeceğiz.
Yeşil enerjinin geleceğini stratejik madenler belirleyecek. Türki-
ye’mizde; güneş, elektrik, rüzgar, hidroelektrik santralleri gibi çevreci 
enerji kaynakları mevcut. Ülkemizin kurulu gücünün yüzde 55’ini 
bu çevreci kaynaklardan sağlıyoruz. Türkiye stratejik madenlerde 
önemli pay sahibi. Son dönemlerde Eskişehir ilimize bağlı Beylikova 
ilçemizde Nadir Toprak Elementleri bulundu. Onun haricinde dün-
ya rezervlerinin yüzde 72’si olan bor minerali de Eskişehir’de bulun-
makta. Bu ürünlerden daha önce ham madde, cevher olarak ihraca-
tımızı yaparken artık bu ürünleri işliyoruz. Geleceğin madenciliğinde 
bu stratejik madenler önemli pay sahibi olacak. Bu madenlere örnek 
verecek olursak; lityum, kobalt, nikel, bakır, alüminyum gibi maden-
ler. Eskişehir’de bulunan ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi’nde yılda 600 
ton lityum işleyerek elektrikli, yerli ve milli akıllı cihazımız Togg’un 
pil bataryasında kullanacağız. Bu yıllık kapasite Kayseri ilimizdeki 
ASPİLSAN’da işlenip; elektrikli araçlar, mobil cihazlar gibi tüm tek-
nolojik cihazlarda kullanılacak. Gerçekten muazzam.
Dünyanın en büyük ikinci Nadir Toprak Elementi Rezervi Eskişehir’i-
mizde. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Dünyanın en büyük rezervi 
Çin’de ve dünya pazarının yüzde 95’i Çin’e bağımlı durumda. Yüksek 
teknolojiyle iş yapmak isteyen bütün ülkeler Çin’in eline bakıyor yani. 
Biz şu an Beylikova ilçemizde Nadir Toprak Elementi cevherini bulduk. 
694 milyon ton rezervimiz var. Çok muazzam bir olay. Şu anda pilot 
tesisi üretime başlıyor. İnşallah yakında devreye girecek. 2023 yılında 
pilot tesis yıllık 1200 ton kapasiteyle çalışmaya başlayacak inşallah. 
En büyük ihtiyacımız olan şey teknoloji. Ülkemiz şu an için bu tekno-
lojiye sahip değil ancak teknoloji transferi görüşmeleri devam ediyor. 
Devletimizin destekleriyle bu da kısa sürede aşılacak ve madenimizi 
işleyerek başka ülkelere ihraç edeceğiz. Örneğin, neodimyum cevhe-
rinin tonu 50-60 dolara satılırken, Nadir Toprak Elementi’ne dönüş-
türüldüğünde tonu 193 bin dolara satılıyor. Madenciler olarak ülke-
mizin geleceği için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz.”

TTK ve TKİ Yönetim Kurullarına Yeni Atamalar Şubat 2023

2 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) ve Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (TTK) atamalar ger-
çekleştirildi.
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulu-
nan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 8’nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaş-

kanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince 
Mustafa Mert Ayaz atanırken, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyelik-
lerine, 233 sayılı Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’nci 
maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 
3’üncü maddeleri gereğince Muharrem Kiraz ve Muhammet 
Safa Topuz atandı.
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Madencilik Sektörü Ocak Ayı İhracatı 
441 Milyon Dolar Olarak Gerçekleşti Şubat 2023

Ülkemizin 2023 yılı Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde maden-
cilik sektörü ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
11,4 azalarak 441 milyon 188 bin dolar olarak gerçekleşti. Ma-
dencilik sektörü ihracatı bir önceki ay olan Aralık 2022’ye göre 
ise yüzde 16,2 azaldı. 2023 Ocak ayında madencilik ürünlerinin 
Türkiye’nin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 2,2 oldu.
Ocak ayında metal cevheri ihracatı 150 milyon 850 bin dolar 

olurken, endüstriyel mineral ihracatı 82 milyon 774 bin dolar, 
doğal taş ihracatı ise 142 milyon 556 bin dolar olarak gerçekleşti.
Madencilik sektörünün 2023 Ocak ayında en fazla ihracat ger-
çekleştirdiği ülke ise Çin oldu. Çin’e Ocak ayında 126 milyon 
397 bin dolarlık ihracat yapıldı. Çin’i ihracatta, 28 milyon 288 
bin dolarla ABD, 21 milyon 204 bin dolarla İtalya, 17 milyon 387 
bin dolarla Hindistan, 17 milyon 351 bin dolarla İspanya takip 
etti.

EMİB’in 2023 Yılı İhracat Hedefi 
1 Milyar 400 Milyon Dolar 

Kızıltepe Jeofizik Etütleri Pozitif Sonuçlar Verdi 

Şubat 2023

Şubat 2023

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu 
yıl maden ihracatında 1 milyar 400 milyon dolara ulaşmayı 
hedeflediklerini bildirdi. Alimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 
dünyadaki 90 çeşit madenin 77’sinin Türkiye’de bulunduğunu 
belirtti.
2020 yılında 4,3 milyar dolar, 2021 yıllında 6 milyar dolar, 2022 
yılında ise 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini akta-

ran Alimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şubat ayında 
İngiltere ve Brezilya’ya yönelik ticaret heyet organizasyonumuz 
olacak. 2023 yılında maden ihracatımızda yüzde 15’lik bir artış 
bekliyoruz, hedefimiz 1 milyar 400 milyon dolara ulaşmak. Bu 
artışın başta endüstriyel ham maddeler ve metalik cevherlerden 
gelmesini öngörüyoruz. Türkiye genelinde en fazla doğal taş ihra-
catı Ege Maden İhracatçıları Birliğinden gerçekleştirilmektedir.”

Ariana Resources plc, Kızıltepe Projesi’nde yürütülen IP/Resisti-
vite jeofizik araştırmasının sonuçlarından pozitif sonuçlar elde 
edildiğini açıkladı.
Sındırgı Altın Koridoru boyunca kapsamlı bir jeofizik araştırma 
programın 2022 sonlarında tamamlayan şirket elde edilen bul-
gularda cevher içeren damar sistemlerinin devamlılığını teyit 

etti. Yapılan çalışmalar ile çeşitli sondaj lokasyonlarını belirle-
yen şirket yeni cevher keşifleri için potansiyel alanları ortaya 
çıkardıklarını ifade etti.
Kepez ve Kızılçukur’da da jeofizik çalışmalar yapıldığını bildiren 
şirket buralardaki sonuçların ayrıca duyurulacağını belirtti.

Park Elektrik, Islahiye’deki Boksit Sahası İçin 
Durum Tespitini Kamuoyuna Duyurdu Şubat 2023

Park Elektrik, Gaziantep’in Islahiye ilçesinde yer alan işletme 
ruhsatı sahibi olduğu saha ile ilgili ön durum tespit çalışmasını 
kamuoyuna duyurdu.
Şirket, işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep ili, Islahi-
ye ilçesinde bulunan, 78173 sicil numaralı boksit sahasındaki 
üretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üstü Kah-
ramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen 
deprem afeti sonrasında ara verildiğini kamuoyuna açıklamıştı. 
Bu açıklamanın ardından 16 Şubat 2023 tarihinde yaptığı yeni 
açıklamada Şirket;
1) Maden sahasındaki çalışma bölgeleri ile Islahiye arasında 
ulaşımın sağlanabilmesi için yürütülen onarım çalışmalarının 
tamamlanmak üzere olduğu ve en geç önümüzdeki hafta başı 
ulaşım yolunun kullanıma açılacağının öngörüldüğünü,
2) Şantiye bölgesindeki binalarda ve tesisteki makine/ekipman-
larda önemlilik arz edecek bir hasar tespit edilmediğini,
3) Maden sahasının elektrik üretim hattına henüz enerji verile-

memekte olup, hattın kontrolüne ve gerekli görülen onarım ça-
lışmalarına CTC Enerji Madencilik tarafından başlandığını belirtti.
Şirket, sahada rödovansçı firma olarak çalışan CTC Enerji yet-
kilileriyle yapılan görüşmeler çerçevesinde, sahadaki üretim 
faaliyetlerine Mart ayı ortasında tekrar başlanabileceğinin de-
ğerlendirildiğinin de bilgisini verdi.
Park Elektrik, CTC Enerji’nin 27 Temmuz 2022 tarihinde başla-
mış olan 4. rödovans yılı için rödovans sözleşmesi gereği yıllık 
asgari üretim taahhüdünün 1.000.000 ton olduğunu, deprem 
öncesi söz konusu taahhüt seviyesinin hâlihazırda yaklaşık %97 
oranında yakalandığını ifade etti. Şirket ayrıca, rödovans sözleş-
mesi uyarınca mücbir sebep hali olan deprem afeti nedeniyle, 
üretim faaliyetlerinde Şubat ve Mart aylarında yaşanacak ka-
yıpların da rödovans yılının geriye kalan aylarında telafi edile-
bileceğini ve 3. rödovans yılında gerçekleşen üretim seviyesine 
paralel olarak 4. rödovans yılında da yaklaşık 1,4-1,5 milyon ton 
üretime ulaşılabileceğini öngörüyor.
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Söğüt Altın Madeni’nin Açılışını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan Gerçekleştirdi

Salınbaş’ta Elde Edilen Sonuçlar 
Yeni Sondaj Programı Başlattı

İlk Yeşil Hidrojen Üretimi 
Bandırma’da Gerçekleştirilecek 

Ocak 2023

Ocak 2023

Şubat 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’in Söğüt ilçesinde 
yer alan Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis 
Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde kamuoyuna seslendi.
Erdoğan, Söğüt Altın Madeni’nin tam kapasite ile faaliyete geç-
tiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden 
birisi olacağını belirtirken, ”Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon 
dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Bu 
tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalı-
şacak.” şeklinde konuştu.
Söğüt Altın Madeni’nin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını dile-
yen Erdoğan, “Yatırım sürecini 2021 yılı ocak ayında başlatmıştık. 
Çalışmalarda 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit 
edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 milyon ons altın kaynağının Türk eko-
nomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık.
Maden sahasındaki faaliyetler 3 faz olarak 500 milyon dolara ulaşacak 
şekilde planlandı. Tesis için bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar ya-

tırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Bu tesis, ilk etap-
ta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Burası tam 
kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan 
ilk üç madenden birisi olacaktır. Yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam 
ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının 1300’ü bulmasını bekliyoruz.
Birileri güneş ve rüzgâr enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz ye-
nilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sıraya yüksel-
dik. Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 
artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin 
rekoru kırıldı. Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt içi hasılaya 
katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık.
2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 
tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Son 5 yıllık verilere göre 
ortalama üretimimiz 35 ton civarındadır. Göreve geldiğimizden 
bu yana 455 ton altının üretilmesini sağladık. 16 farklı madende 
üretim gerçekleştiriliyor.” ifadelerini kullandı.

Ariana Resources paydaşı olduğu Salınbaş Projesi ile ilgili bazı 
sondaj sonuçlarını paylaştı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-2022 yıllarında 
gerçekleştirilen 8.000 metrelik karotlu sondaj sonuçları, cevher-
leşmeyi daha iyi anlamak ve sınırlarını genişletmek için 22.000 
metrelik yeni sondaj programı planlanmasına neden oldu.
Şu ana kadar elde edilen bazı sonuçlar şu şeklide oldu:
• 13,7 metre boyunca 6,75 g/t Au + 1,3 g/t Ag
• 8,6 metre boyunca 3,90 g/t Au + 1,5g/t Ag + 68 ppm Mo

• 11,5 metre boyunca 1,37 g/t Au + 8,5 g/t Ag
Hızarlıyayla lokasyonundaki ilk sondajlardan elde edilen sonuç-
larda görülen yoğun baz metal ve silis-karbonat mineralizas-
yonları şirket tarafından cesaret verici bulunurken son dönem-
de gerçekleştirilen yüzey örneklemelerinden elde edilen Au: 
1,02 g/t, Ag: 141 g/t, Pb + Zn: %20 değerleri baz metal açısın-
dan zengin orta derece sülfidasyonlu epitermal sisteme işaret 
ediyor.

Türkiye’nin ilk Hidrojen Vadisi’nin yeşil hidrojeni, Enerjisa Üre-
tim’in Bandırma Üssü’nde üretilecek Şirketten yapılan açıkla-
maya göre, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın koordinatör 
olduğu, Enerjisa Üretim ile birlikte yerli ve yabancı 16 paydaşın 
yer aldığı ve 36,8 milyon avro bütçeye sahip Avrupa Birliği (AB) 
projesi onaylandı.
AA’da yer alan habere göre Türkiye’nin ilk Hidrojen Vadisi’nin 
hayata geçirileceği ‘Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Vadi Proje-
si’ kapsamında Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü’nde yıllık 
minimum 500 ton yeşil hidrojen üretilecek. Beş yıl sürecek pro-
jeye, Avrupa Komisyonu tarafından 8 milyon avro hibe desteği 
sağlanacak.
Proje, Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu’nun ilk somut 
adımlarından birisi olacak. Projede yeşil hidrojen üretimine ek 
olarak türevlerinin üretimine de odaklanılacak. Proje ile ayrıca 
Türkiye’nin ithalatına bağımlı olduğu metanol ve amonyak gibi 

hidrojen türevlerini yeşil yöntemlerle ve kendi kaynaklarıyla 
üretmek, bu kapsamda da fizibilite çalışmalarını gerçekleştir-
mek hedefleniyor.
Proje kapsamında Balıkesir’de Sodyum Bor Hidrür Tesisi yatırı-
mı yapılarak bor mineralinin hidrojen depolamadaki avantajları 
ile enerji sektörüne sağlam bir adım atması sağlanacak ve dün-
ya rezervlerinin yüzde 73’ünü barındıran Türkiye’de bor, hidro-
jen ekonomisinde önemli bir yer tutacak.
Koordinatörlüğünü Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yap-
tığı projede, Sabancı Üniversitesi, Enerjisa Enerji Üretim AŞ, 
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ, Şişecam, 
ETİ Maden, Türk-Alman Üniversitesi, Linde Gaz AŞ, Bandırma 
On yedi Eylül Üniversitesi, Hidrojen Peroksit AŞ, Universite Mo-
hammed Vi Polytechnique, Alma Mater Studiorum, Software 
AG (SAG), PwC Yeminli Mali Müsavirlik AŞ, TENMAK ve TÜBİTAK 
proje ortağı olarak yer alıyor.

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
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Çelik Sektörü Artan Enerji ve Ham Madde 
Fiyatlarından Dolayı Durgunluk Dönemine Girdi Ocak 2023

Türkiye ihracatının lokomotifleri arasında olan demir-çelik 
sektörü, artan enerji ve ham madde fiyatlarından etkilenerek 
durgunluk dönemine girdi. Çelikhanelerin 2021 yılı kapasite 
kullanım oranının yüzde 85 olduğunu hatırlatan Ege Demir ve 
Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, bu 
oranın 2022 yılı itibariyle yüzde 51’e düştüğünü söyledi.
Enerji fiyatlarının son 6 ayda çok yükseldiğini ve diğer ülkeler ile 
rekabet edilemez duruma geldiklerini belirten Ertan, “Rusya, Uzak 
Doğu ve Hindistan’a petrol ürünlerini ve kömür cevher gibi demir 
çelik sektörünün ana girdi ham maddelerini sübvansiyonlu olarak 
satıyor. Ancak Türkiye’ye olan yarı mamül satışları sübvansiyonlu 
olarak yapılmıyor. Türk demir-çelik sektörü son 3 ay içinde çok zor-
lanmaya başladı. Demir-çelik sanayisinin diğer ülkeler ile rekabet 
edebilmesi için enerji girdilerinde sübvansiyona ihtiyaç var.” dedi.
Ticaret Gazetesi’nde Yağmur Öngün imzalı habere göre de-
mir-çelik sektörünün 2021’in devamı olarak 2022 yılının Hazi-
ran ayına kadar iyi bir performans gösterdiklerini belirten Ertan, 
“2022’nin Mayıs sonu Haziran başından itibaren bu performans 
hızla düşmeye başladı. Bunun başlıca sebeplerinden biri Ukray-
na-Rusya savaşından sonra ham madde fiyatlarının çok yükselmesi 
oldu.  Ayrıca Rusya, ham madde girdimiz olan hurdanın ton başına 
200 euro ihracat vergisi koyuyor. Bu nedenlerden dolayı son 6 ay 
içinde Hindistan ve Çin’den yoğun ithal girdilerimiz olmaya başladı. 

Ucuz ham madde girdileri avantaj sağlayan bu ülkeler hem Türkiye 
pazarında hem de Türkiye’nin ihracat pazarlarında önümüze geç-
meye ve rekabetçi olmaya başladılar. Bunun üzerine Amerika’daki 
ekstra vergiler, Avrupa Birliği’nin koyduğu damping vergileri de ek-
lenince daha çok zorlanmaya başladık.” diye konuştu.
Uzak Doğu ülkelerin enerji maliyetlerinin Türkiye’den daha dü-
şük olduğunu ve bu nedenle rekabet edemediklerini aktaran 
Ertan, şu sözlere yer verdi: “Türkiye demir-çelik sektörü yılbaşın-
da dünyada 7’nci büyük üretici olarak seçildi.  Şu anda 8’inciliğe 
geriledi. Ayrıca Türkiye’nin 55 milyon ton sıvı ham çelik kapasitesi 
var. Bu yıl dahil önümüzdeki 3 yıl içinde sıvı ham çelik kapasitesini 
15 milyon ton daha artıracak. Yaklaşık 70 milyon ton olacak. Bu 
bizim açımızdan önemli bir durum.”
Ege Demir ve Demirdışı İhracatına ilişkin 2021-2022 yılı değer-
lendirmesinde bulunan Ertan, “2021 yılında 2 milyar 234 milyon 
dolar ihracat yaptık. 2022 yılı inişli çıkışlı olmasına rağmen bu 
2021 yılındaki ihracat rakamlarımızı biraz daha artırarak 2022 yı-
lında da 2 milyar 564 milyon dolar ihracat yaptık. Hemen hemen 
dünyanın her yerine ihracat yapabilecek kapasitedeyiz. Başlıca 
ana pazarımız Avrupa Birliği. Amerika, Kanada, Güney Amerika ve 
İsrail ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Ancak 2021 yılında Uzak Do-
ğu’ya iyi satışlar yapmamıza rağmen, 2022 yılında Uzak Doğu’ya 
pek ihracat gerçekleştiremedik.” dedi.

Depremden Etkilenen Madenciler İçin 
Maden Sektör Kurulu Bazı Taleplerde Bulundu Şubat 2023

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilin etkilendiği deprem 
felaketinin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden 
Sektör Kurulu; yaşanan süreçten maden sektörünün de etki-
lendiğini ifade ederek, söz konusu deprem bölgesinde faaliyet 
gösteren maden işletmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı Or-
man Genel Müdürlüğü ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü’nden (MAPEG) bazı taleplerde bulundu. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne TİM Maden Sektör Ku-
rulu’ndan gönderilen yazıda, “Depremden etkilenen illerimizde 
madencilik faaliyeti gösteren veya ikametgahı bulunan sektör 
firmalarımızın Orman Kanunu’nun 16, 17/3 ve 18’inci maddeleri-
ne dayalı olarak ödemeleri gereken orman bedellerinin yaşanan 
bu elim felaket sebebiyle OHAL süresi sonuna kadar ertelenmesi 
hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
TİM Maden Sektör Kurulu’nun MAPEG’e gönderdiği yazıda ise 
özetle şu konulara dikkat çekildi: “Deprem ile beraber etkilenen 
11 il dışında yaklaşık 500 kilometrelik alanda birçok ilin etkilendiği, 
haritalama çalışmalarının yapılamadığı, birçok ocakta sıkıntıların 
olduğu lojistik ve makine teçhizat olarak zor durumda oldukları tes-
pit edilmiştir. Bu çerçevede, üretim, lojistik, makine teçhizat, eleman 
bulunabilirliği vb. konulardaki eksikliklerin göz önünde bulundu-
rulması ve TİM Maden Sektör Kurulu olarak aşağıda listelediğimiz 
görüş ve önerilerimizin değerlendirilmesi hususunu arz ederiz.”

TİM Maden Sektör Kurulu’nun MAPEG’e ilettiği talep listesinde 
şunlar yer aldı: “İFR veriliş sürelerinin makul bir süre ile ertelenmesi. 
Devlet hakkı ödemelerinin makul bir süre ile ertelenmesi. Genel mü-
dürlüğünüz tarafından yapılacak olan saha denetimlerinin 11 il çev-
resinde makul bir süre ile ertelenmesi. İhaleden alınmış olan sahala-
rın arama ve işletme projelerinin sunulma süresinin makul bir süre ile 
ertelenmesi (en kötü şartta proje sunularak halihazır harita hazırlan-
masının kesinlikle makul bir süre ile ertelenmesi) İşletme ruhsatlarının 
temditlerinde süresi şubat, mart ve nisan aylarında dolanlar için pro-
je verilme süresinin makul bir süre ile ertelenmesi (en kötü şartta proje 
sunularak halihazır harita hazırlanmasının süresinin makul bir süre 
ile ertelenmesi). Aramadan işletme geçecek sahaların şubat, mart ve 
nisan aylarında dolanlar için proje verilme süresinin makul bir süre ile 
ertelenmesi (en kötü şartta proje sunularak sondaj çalışmalarının ve 
halihazır harita hazırlanmasının kesinlikle süresinin makul bir süre ile 
ertelenmesi) Arama faaliyet raporlarının (ön, genel, detay, fizibilite) 
süresi şubat, mart ve nisan aylarında dolanlar için proje verilme sü-
resinin makul bir süre ile ertelenmesi (en kötü şartta proje sunularak 
sondaj çalışmalarının ve halihazır harita hazırlanmasının kesinlikle 
makul bir süre ile ertelenmesi) Genel Müdürlüğünüz tarafından ya-
pılacak olan mali ve teknik eksiklik tebligatlarının süresinin makul bir 
süre ile ertelenmesi. Halihazır harita istenilen tüm taleplerde harita 
sunum süresinin makul bir süre ile ertelenmesi.”
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“Bor Karbür Tesisinden Sonra Bir Üst Lige Geçiyoruz” 
Şubat 2023

İstanbul’da gerçekleştirilen Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde 
kurum faaliyetleri hakkında bilgi veren Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürü Serkan Keleşer, bor pazarı, kurumun diğer pro-
jeleri ve gelecek hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Keleşer sözlerine bor cevherimizin kalitesi ile başlarken, “Dünya-
da 4,5 milyar ton bor rezervi mevcut. 3,3 milyar tonu yani yüzde 73’ü 
bizim topraklarımızda. Ancak rezervin çok olmasından ziyade en ka-
liteli cevherin bizde olması önemli. Kalitesi işin ticaretini etkileyen en 
önemli konu. Elde edilen ürünün saflığa ulaşabilmesi için ekstra mali-
yet yapılması gerekirken bizdeki kalite ile maliyet avantajına sahibiz” 
şeklinde konuştu. Borun bir borsasının olmadığının altını çizen 
Keleşer, fiyatın tamamen alıcı ve satıcı arasında oluştuğu bilgisini 
verirken, borun kullanıldığı ürünlerde yalnızca yan ürün olduğu 
için ikamesinin de olduğunu, bor ürünlerinin fiyatının arttırılması 
ya da üretilmemesi durumunda yerine başka ürünlerin kullanıla-
bilmesinden dolayı ticaretinin kolay olmadığını vurguladı.
Dünyada yılda 4 milyon ton bor tüketildiğini ve bunun parasal 
değerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu anlatan Keleşer, Tür-
kiye’nin dünyadaki bütün bor ihtiyacını karşılayacak üretim yap-
ması halinde elde edeceği cironun en fazla 2 milyar dolar olabile-
ceğine dikkat çekti. Keleşer, “Global bor üretim kapasitesi yıllık 5,7 
milyon ton civarında. 4 milyon ton tüketim ve 20’den fazla üretici var. 
Piyasa oldukça rekabetçi. Dünya bor ürünlerini tamamen bizden al-
mak zorunda değil. Satış yapmak için uğraştığımız önemli müşterile-
rimiz var. Bu konuda çok büyük emek harcıyoruz.” şeklinde konuştu.
Bor kimyasalları üretimi ve satışı hakkında bilgi verdikten sonra 
Eti Maden’in güncel projelerinden de bahseden Keleşer; ”Bor 
karbür üretim tesisini Şubat ayında açacağız. Bor karbür üretimi 
ile boru artık katma değerli ürünlere dönüştürmeye başlıyoruz. Bu 
ürün elmastan sonra en sert üçüncü malzeme. Bu ürünün tonu 35-
45 bin dolar. Bor, içerisine katıldığı ürünlerin dayanımını arttırıyor 
ve enerji verimliliği elde ettiriyor. Örneğin roketlerde yanmanın ve 

basıncın olduğu bölümde kullanılan nozulda bor kullanılıyor. Bu 
nozulun ton olarak değeri 4,1 milyon dolara tekabül ediyor. Bu 
noktada bor artık yan ürün olmayıp ana girdi olarak ortaya çıkıyor. 
Ayrıca savunma sanayi için üretilen roket kumlama nozulu fiyatı 
ton bazında 2,7 milyon dolar. Torna frezenin ucunun ton bazında 
fiyatı 1,2 milyon dolar ediyor. Bunlar yüzde yüz bor karbürdür.
Bunu kaliteli yapmak için kaliteli ürün lazım. Kaliteli ürün ise Eti 
Maden’de… Dünyanın en kaliteli bor cevheri, dünyanın en kaliteli 
borik asidi, dünyanın en kaliteli bor karbür tozu ile dünyanın en 
kaliteli roket nozulunu yapabilirsiniz.
Bor karbürün dünyada kullanıldığı sektörlerin toplam pazar payı 
60 milyar dolar. Eti Maden dünyanın yıllık ihtiyacı olan 4 milyon 
ton boru üretip satsa 2 milyar dolar ediyor ama katma değerli 
ürünler ürettiğinde önünde devasa kapılar açılıyor.” diyerek ku-
rumun katma değerli ürün projelerinin önemine vurgu yaptı.
“5 yıl sonra bor ürünleri ihracatımızı 5,10,20 milyar dolar olarak gö-
receksiniz” diyen Keleşer; “Biz Eti Maden ve Türkiye olarak başka bir 
lige geçiyoruz. Bor karbür tesisini açtıktan sonraki süreçte ‘Bor Piya-
sasında Artık Türkiye’nin Borusu Öter’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha sonra lityum konusuna değinen Keleşer bor cevherinin içe-
risindeki lityum varlığından söz ederek; “Boru işlediğimizde 433 bin 
tonluk sıvı atığın içinden kendi bünyemizdeki Ar-Ge çalışmalarımızla 
600 ton lityum elde ettik. Sıvı atıktan 44 bin 500 ton yine deka dediği-
miz satılabilir bir bor ürünü elde ettik. Ayrıca 390 bin ton 90o derece-
de saf su el ettik, tekrar sisteme besledik ve atık 47 bin tona düştü. 500 
ton da katı atık oldu. Yani 433 bin ton atığın yüzde 85’ten fazlasını 
geri kazandık. Bunu pilot tesiste başardık. Bu Mart ayında da Kırka’ya 
600 ton, Bandırma’ya 100 tonluk tesis kuruyoruz.” şeklinde konuştu.
Nadir toprak elementleri konusunda da bilgiler aktaran Keleşer, 
“Eskişehir Beylikova’daki saha, Çin’de bulunan en büyük sahadan 
sonra dünyanın en büyük ikinci sahası. Mart ayında da bu sahada 
1200 tonluk pilot tesisin açılışını yapacağız.” dedi.

Şirketin Türkiye özelindeki ge-
lişmelerine gelindiğinde;
Kışladağ’da dördüncü çeyrek 
üretimi üçüncü çeyreğe göre 
yüzde 7 artarken 2022 boyunca 
istikrarlı bir gelişme sergilendi. 
Çeyrek bazında altın üretimin-
deki artış, üçüncü çeyrekte yığın 
liçi alanına serilen malzemedeki 

tonaj artışından kaynaklanırken dördüncü çeyrekte, malzeme taşı-
ma kapasitesini ve bant üzerinde yığılmayı iyileştiren daha büyük, 
daha yüksek kapasiteli sekiz konveyör kurulumu da tamamlandı. 
İlk yarıya göre ikinci yarıda üretimde yüzde 35 artış olmasına rağ-
men, yılın başlarındaki hava koşulları, Covid kaynaklı personel de-
vamsızlıkları ve devam eden optimizasyon süreçleri nedeniyle yıl 
toplamındaki üretim, hedeflenen miktardan düşük oldu.
Efemçukuru’nda ise üretim, iş hacmi ve ortalama altın tenörü 
son çeyrek ve yıl genelinde planlara uygun ilerledi.

Eldorado Gold 2022 Üretim Sonuçlarını Açıkladı Ocak 2023

Ülkemizde Kışladağ ve Efemçukuru madenlerinde faaliyet 
gösteren Eldorado Gold Corporation 2022 yılı üretim sonuç-
larını açıkladı. Buna göre şirket, 2022 dördüncü çeyrekte tüm 
madenlerinden toplam 128.453 ons ön altın üretimi açıkladı. 
Yıllık bazda bakıldığından ise ön üretim rakamı 453.916 ons 
olarak gerçekleşti. Yıl boyunca, konsolide üretim her çeyrekte 
artarken dördüncü çeyrek üretimi, Şirketin daha güçlü bir ikinci 
yarısı beklentisiyle uyumlu olarak gerçekleşti. İşletmelere göre 
ayrıntılı üretim rakamları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İşletme
Üretim (ons)

4Ç 2022 3Ç 2022 2Ç 2022 1Ç 2022

Kışladağ 40.307 37.741 27.973 29.779

Lamaque 51.349 42.454 46.917 33.377

Efemçukuru 21.362 22.473 22.793 21.057

Olympias 15.435 16.123 15.779 8.996

Toplam Altın Üretimi (ons) 128.453 118.791 113.462 93.209

İşletme
Üretim (ons)

2022 2021

Kışladağ 135.801 174.365

Lamaque 174.097 153.201

Efemçukuru 87.685 92.758

Olympias 56.333 55.577

Toplam Altın 
Üretimi (ons)

435.916 475.850
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2022’de Çöpler’de 191.366 ons Üretim Gerçekleştirildi 

Uluslararası Siyanür Yönetimi Kodu Konferansı 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Şubat 2023
SSR Mining 2022 yılı üretim sonuçlarını yayınladı. Şirket Erzin-
can – Çöpler Madeni’nde 4. Çeyrekte 65.603 ons altın üretildiği-
ni, 2022 yıl toplamında ise 191.366 ons üretim rakamına ulaşıl-
dığını açıkladı. Bu rakamlar 2021 yılında sırasıyla 92.069 ons ve 
329.276 ons şeklindeydi. Üretimdeki azalmanın Haziran – Eylül 
aylarında arasında madendeki üretimin durdurulmasından 
kaynaklandığı belirtildi.

Sahada gerekli iyileştirmelerin yapılması ve gerekli onayların alınmasının 
ardından üretim yeniden başlatılırken sülfit tesisinin günde ortalama 8.000 
ton ile çalışarak yüksek kapasitede başarıyla üretim yapıldığı ifade edildi.
Şirket Çöpler’de 2023 yılı toplamında 240.000 ila 270.000 ons 
arası üretim hedefliyor.
SSR ayrıca Kartaltepe’deki ek %30’luk hisse alımı sürecinin de 
tamamlandığı bilgisini paylaştı.

“Uluslararası Siyanür Yönetimi Kodu Konferansı” geniş bir ka-
tılımla Ankara’da gerçekleştirildi. Altın Madencileri Derneği 
(AMD) ve Uluslararası Siyanür Yönetimi Enstitüsü (ICMI) tara-
fından 11 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen konferansa 285 
kişinin katılım sağladığı öğrenildi.
Madenlerde siyanür kullanımı ve yönetimi konusunda ulusal ve 
uluslararası uzmanları bir araya getiren konferansta siyanürün 
üretimi, güvenli şekilde nakliyesi, madenlerde güvenli şekilde 
kullanımı, işçi sağlığı ve iş emniyeti kurallarının sağlanması, acil 
durumlarda nasıl müdahale edileceği, çalışanlara siyanür eğiti-
minin nasıl verileceği gibi çeşitli konular ele alındı.
Açılış konuşmalarında söz alan Altın Madencileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz dernek olarak çok 
önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söylerken Kon-
feransa; Uluslararası Siyanür Yönetimi Enstitüsü Başkanı ve 
Siyanür Kodu uzmanları, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü , MTA Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirme 
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları, 
üniversitelerin maden, jeoloji ve çevre mühendisliği bölüm-
leri öğretim üyeleri, Türk Toksikoloji Derneği üyeleri, Altın 
Madencileri Derneği üyesi şirketlerin temsilcileri ve uzman-
lar, maden sondajı firmaları, siyanür üreticilerinin temsilcileri, 
maden analiz laboratuvarlarının firma temsilcileri, çevre da-
nışmanlık firmalarının uzmanlarının katılım sağladığını aktar-
dı ve tüm katılımcılara konferansta sağladıkları bilgi payla-
şımları için teşekkür etti.
ICMI Siyanür Kodu sertifikasının tüm dünyanın kabul ettiği bir 
sertifika olduğuna vurgu yapan Yılmaz sözlerini şu şekilde sür-
dürdü;
“Uluslararası siyanür kodu prensipleri uygulandığında, altın ve 
gümüş üretiminde kullanılan siyanürün insanlara ve çevreye za-
rar vermeden kullanmak ve yönetmek mümkün.
Altın üretiminde kullanılan siyanüre yönelik kamuoyundaki olum-
suz algıyı değiştirmek için, altın ve gümüş üretiminde kullanılan 
siyanürün, dünyanın kabul ettiği ICMI Siyanür Kodu prensiplerine 
göre yapıldığı sürece, insan sağlığı da, çevre de, toplum da gü-
vence altında olacağı, konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, 
sorumlu ve sürdürülebilir madenciliğin bir gereğidir.”
Daha sonra söz alan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat 
Genç ise ülkemizdeki 7500 işletme izinli ruhsat sahasından 19 

tanesinde altın üretimi yapılmakta olduğunu hatırlatarak başla-
dığı sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bütün madenler ülkemiz için önemlidir. Ancak kamuoyunda altın 
madenciliğinin ayrı bir yeri var. Altın üretiminde kullanılan siyanü-
re yönelik algı, kamuoyunu etkiliyor.
Ciddi bir altın potansiyeline sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu po-
tansiyelin üretime dönüştürülebilmesi için çok ciddi yatırımlara 
ihtiyaç var. Bakanlık olarak madencilik yatırımlarında bizim önce-
liğimiz insan sağlığı ve çevre hassasiyetidir.
Siyanürün üretilmesi, taşınması, kullanımı ve bertaraf edilmesin-
de Uluslararası Siyanür Kodu prensipleri uygulandığında çevre ve 
insan sağlığının güvence altında olacağı uzmanlarca ifade edil-
mektedir.
Bizim de arzumuz ülkemizde altın üretiminde kullanılan siyanü-
rün uluslararası siyanür kodu prensiplerine göre yönetilmesidir.
Altın ve gümüş üretiminde kullanılan siyanürden dolayı kamuo-
yunun hiçbir endişe duymaması için işletmelerimizin siyanür kul-
lanımı ve yönetimini uluslararası kabul görmüş standartlara göre 
gerçekleştirmelerini önemsiyoruz.”
Son olarak ICMI Başkanı Paul Bateman’ın kürsüye çıkarken IC-
MI’nın sorumlu siyanür yönetimi uygulamaları hakkında bilgi 
sağlamak ve geliştirmek için kurulduğunu hatırlatarak Ulusla-
rarası Siyanür Yönetim Kodu (Siyanür Kodu)’nun, altın ve gü-
müş madenciliğinde; siyanürün üretimi, taşınması ve kullanımı 
için en iyi uygulamaları içeren gönüllü, performans odaklı bir 
sertifika programı olduğunun altını çizdi. Bateman daha sonra 
şu sözleri sarfetti:
“Siyanür Kodu; altın ve gümüş üretiminde kullanılan siyanür, in-
san sağlığının korunmasını geliştirmek ve çevresel etki potansiye-
lini azaltmak için bir güvence mekanizması sağlar.
Siyanür Kodu’nun amacı, altın ve gümüş madenciliğinde kul-
lanılan siyanürün yönetimini iyileştirmek ve insan sağlığının 
korunmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını iyileştirmek 
ve paydaşlara periyodik sonuçların açıklanması yoluyla si-
yanürün güvenli bir şekilde yönetilmesi konusunda güvence 
vermektir. Denetimler bağımsız profesyonel denetçiler tara-
fından yapılır.”
Altın ve gümüş madenlerinde siyanürün insanlara, çevreye 
zarar vermeden kullanımı ve yönetimi için geliştirilen ICMI Si-
yanür Kodu’nun her yönüyle ele alındığı konferansın sonunda 
katılımcılara sertifikaları verildi.
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Karmaşık problemlere 
Basit ve etkili çözümler
Avusturalya’da bir nikel madenin çıkış şutu bakımlarında karşılaşılan problemler 
sonrasında, doğru soruları sorup, bilgi ve tecrübemizi kullanarak “Ferrocer” 
darbe aşınma panellerini geliştirdik.

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

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

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com
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Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266  
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Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi Gerçekleştirildi
Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde İstan-
bul’da gerçekleştirildi. Zirve’de petrol ve doğalgazdan, elektrik, 
madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerine kadar Türkiye’nin 
gelecek yüzyılına damga vuracak konu başlıkları ele alındı.
Açılış konuşmalarının ardından oturumda sorulara cevap veren 
Dönmez, nadir toprak elementi konusunda Eskişehir’de keşfedilen 
saha ile ilgili bilgiler verdi. Dönmez, “Dünyada üretilen 17-18 adet 
nadir toprak elementi var. Eskişehir Beylikova’daki sahada bu ürünler-
den 7-8 tanesini keşfettik. İlk pilot üretim tesisi şu anda devreye girmek 
üzere. Endüstriyel anlamda üretimler için ayrı bir çalışmaya ihtiyaç 
var. Pilot tesisten elde edeceğimiz verilere göre bunu planlayacağız.
Nadir toprak elementleri çok stratejik; özellikle havacılık, savun-
ma sanayi, bilişim, tıp ve elektrikli otomobil gibi sanayilerde kul-
lanılıyor. Örneğin F-35 uçağında yaklaşık 50 kg civarında nadir 
toprak elementi kullanıldığını biliyoruz.”  
Lityum üretimi konusunda kendisine sorulan sorulara cevap ve-
ren Dönmez, “Kırka sahasında bor atıklarının içinde lityum mevcut. 
Yeni geliştirdiğimiz prosesle o sahadaki lityumu kazanmayı başar-
dık. Yılda 600 – 700 tona kadar üretim yapabileceğiz. Bu tekniği 
Emet ve Bigadiç’te de uygulamayı düşü nüyoruz. Böylece yıllık üre-
timimiz daha da artmış olacak. Ayrıca 40 yıldır atılmış, depolanmış 
bor atıkları var. Bunların içerisinde de ciddi miktarda lityum var. 
Şimdi bunun üzerine çalışıyoruz.” dedi.
Bor konusunda da açıklamalar yapan Dönmez, “Bor ürünlerinde 
amacımız katma değerli ürünler elde edebilmek. Bu kapsamda bor 
karbür üretimine başlayacağız. Şubat ayında tesisimizi açacağız. Bor 
karbürü başta savunma sanayi olmak üzere yüksek mukavemetli ve 
hafif malzeme üreti minde kullanıyoruz. Artık cevheri işleyerek mü-
cevhere dönüş türüyoruz. Cevher satışını mümkün mertebe azaltıyo-
ruz ve katma değeri yüksek ürünler olarak piyasaya sunuyoruz. Tüm 
madenci lik alanında amacımız bu. Cevher olarak sattığınızda 1 do-
lar kaza nıyorsanız ara mamulde bu 8-10 kat, uç üründe ise niteliğine 
göre 1000 kata kadar gelir elde edebiliyorsunuz.” şeklinde ifade etti.
Zirve’de söz alan Enerji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı 
ise “Madenlerin, Türkiye için ne kadar stratejik ne kadar önemli 
olduğunu rakamlar la açıklarsak: 2022 yılında doğalgaz ve petro-
le yaklaşık 50 milyar dolarlık fatura ödedik. Kö mürde yüzde 80, 
alüminyumda yüzde 90, bakırda yüzde 75 dışa bağımlıyız. demir 
çelikte de büyük öl çüde dışa bağımlıyız. Gübre ham maddeleri-
ne 2022 yılında 2,5 mil yar dolar ödedik. Bunların hepsini topla-
dığımızda cari açık olmuş oluyor aslında. Dolayısıyla madenleri-
mizin araştırılması, bulunma sı, çıkarılması bir ülke için fevkalade 
önemlidir.” şeklinde konuştu.
Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Mehmet Yılmaz ise 
söz aldığı Zirve’de, “Topraklarımızın altında yatan bütün değer-
leri ekonomimize kazandırırken önceliğimiz; insanı ve doğayı ön-
celeyerek bu işi yapmaktır.
6500 ton altın potansiyelimiz var diyoruz ama bunun daha da 
fazla olduğuna dair bir düşünceye sahibiz. Bu 6500 tonun yakla-
şık 1500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz. Ama geriye kalan 
5000 tonluk kısmın bulunabilmesi için bizim risk sermayesini yani 
aramaya gidecek parayı bu sektöre doğru bir şekilde aktarmamız 

lazım. Eğer bunu başarabilirsek ve yer altında bulunmayı bekle-
yen altını bulmayı yönelik harcamaları yapıp ortaya çıkartabilir-
sek bugünkü piyasa bedeli yaklaşık olarak 275 milyar dolar olarak 
hesaplanmaktadır. Bu bizim gibi bir ekonomi için çok çok önemli 
bir rakam. Halihazırda yılda ortalama 35 ton altın üretmemize 
rağmen 160 – 165 tonu ya ithal ediyoruz ya da Merkez Bankası 
kendi rezervlerinden piyasanın ihtiyaçlarını gideriyor.
Ülke olarak 2001 yılında ilk altın madenin açılmasından sonra bu-
gün 16 tane altın madeni ile ortalama 35 ton altın üretimi yapan 
bir hale geldik. AMD’nin 19 tane üyesi var. Bu 16 tanesi direkt altın 
üretiyor geriye kalan 3 tanesi de yan ürün olarak altın çıkarıyor. 
Hatta geçtiğimiz hafta Gübretaş Altın Madeni’ni Sayın Cumhur-
başkanımızın katıldığı bir tören ile açtık.”
Türkiye’de kamu kurumlarının bir ahenkle sadece altın değil 
madenciliğe gerçekten de ciddi destek vermesini beklediklerini 
ifade eden Yılmaz, “Yakın süreçte Bakanlığımızın ve kurumlarının 
madenciliğe müthiş destek verdikleri bir dönemi yaşadık. Fakat bu 
dönem içerisinde diğer kamu kurumlarının bazılarından aynı des-
teği göremedik. Diğer kamu kurumlarından da destek görebilsey-
dik bu vizyonu şöyle tanımlardık: Elimizde 20 tane proje var. Bun-
lardan bir tanesi hayata geçti. Geriye kalan 19 projenin hayata 
geçirilmesiyle Türkiye yılda 100 ton altın üreten bir ülke pozisyona 
çok rahat gelebilir. Dolayısıyla yıllık 100 ton üretim hayal değildir. 
Eğer diğer bakanlıklarımızda madenciliğe izinlerin verilmesi aşa-
masında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gördüğümüz 
tavrı görebilirsek biz altın madenciliğinde 100 ton hedefini tuttur-
maya hazır bir sektör olarak beklemekteyiz.” şeklinde konuştu.
Zirve’de söz alan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 
Rüstem Çetinkaya ise 6,5 milyar dolarlık ihracatla bu yıl yeni bir 
rekor kırıldığını ifade ederken, “Geçen yılın ilk yarısında hızla ar-
tan bir grafiğimiz vardı. İkinci yarıda özellikle ABD’deki resesyon 
beklentileri, Çin’deki yavaşlama hızımızı kesti ama genelde bir 
artışla rekorumuzu tazeledik. Önümüzdeki sene de iki tane pazar 
çok etkileyici olacak. ABD’deki resesyonun oranı yüzde 30’lara ka-
dar düştüğü için özellikle Mart, Nisan en kötü ikinci yarıdan sonra 
tekrar özellikle doğal taş tarafında bir artış bekliyoruz.
Çin’de ise şuandaki seyahat yasaklarının ortadan kalkmasından 
sonra Çin’den de umutluyuz diyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki 
senede artış hızımız devam edecek gibi gözüküyor.” dedi.
Madencilik sektörünün ihracatı içinde görünmeyen kalemlerinde 
olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, “Bu konuda Bakanlığımızın da 
çalışması var. Mesela Trona madeni son anda bir çözelti madencili-
ği ile soda külüne dönüştüğü için maalesef 1 milyar dolarlık ihracat 
kimya ihracatı olarak kayıtlara geçiyor. Ayrıca 750 milyon dolarlık 
pentahidrat gibi uç bor ürünleri de maalesef kimya ihracatı olarak 
kayıtlara geçiyor. Biz sadece 250 milyon dolarlık kısmını maden ih-
racatı olarak görebiliyoruz. Bu sektörümüz için çok önemli. Örneğin 
bir de izabe edilmiş bakır var. O da demir demir dışı metal ihracatı 
kayıtlarına giriyor. Tüm bu rakamları topladığımızda biz 2 milyar 
dolarlık bir ihracatı GTIP kavgasından dolayı kaybetmiş oluyoruz. Bu 
kayıplardan dolayı da ciddi bir potansiyelimizi ortaya koyamıyoruz. 
Herkes kalıbı kadar yer kaplar misali, bizim sektörümüzde bu ihracat 
rakamlarıyla istediklerini kolay elde edemiyor.” dedi.
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KAPAK KONUSU

ATEX Sertifikalı Yer Altı Sondaj 
Makineleri ile Patlayıcı Ortamlarda 
Güvenli Kullanım Sunuyoruz

Çeşitli endüstrilerde özellikle ma-
denlerdeki çalışma ortamlarında, 
ortamın doğası gereği patlama 

açısından pek çok risk bulunmaktadır. Patlayıcı gaz, buhar, sis 
veya toz içeren proseslerin tehlike yaratmasını önlemek için 
öncelikle prosesin patlayıcı içermemesi için tedbir alınmakta, 
tedbir alınamıyor ise ateşleme kaynakları özel tasarımla teh-
likesiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ateşleme kaynağını 
çoğunlukla elektrikli aletler barındırdığından, “ex-proof” veya 
“patlayıcı ortamlar ve alınan önlemler” denilince akla hemen 
elektrikli aletler gelmektedir. Halbuki günümüzde ve özellikle 
ATEX devriminden sonra ex-proof olayının yalnızca elektrikli 
aletlere özgü olmadığı kesin olarak ortaya konmuştur. Özel-
likle değinmemiz gerekir ki bir makinede yer alan elektrikli 
ex-proof bileşenlerinin sertifikalı olması o makineyi ex-proof 
özellikli yapmamaktadır. ATEX direktifi kapsamında atıf yapılan 
birçok standardın özümsenerek uygulamaya konulup üretimi 
gerçekleştirilen ürünlerin her bir bileşeni, tasarımı, fonksiyon-
ları, ısı kaynakları, mekanik bileşenleri varsa hidrolik bileşenleri 
kısacası her bir parçasının tasarım ve uygulamasının bir bütün 
olarak değerlendirmeye alındığı düşünülmeli ve makine üze-
rindeki her sistemin denetlendiği göz ardı edilmemelidir.

Alev sızdırmaz özelliği olmayan makine ve ekipmanlar, 
grizu gibi metan gazının hava ile karışmasında patlamaya 

neden olmaktadır. Bu tür felaketleri 
önlemek için Avrupa Birliği’nin 94/9/
EC (Muhtemel patlayıcı ortamlar-
da kullanılan teçhizat ve koruyucu 
sistemler ile ilgili yönetmelik) ATEX 
direktifi yayınlanmış ve bu direktifin 
her bir maddesine uygun olacak şekilde makine üretimine 
Barkom Grup olarak tarafımızdan 2017 yılı itibari ile başlan-
mıştır. 2014/34/AB (güncellenen ismi ile) ATEX yönetmeliği 
kapsamında ex-proof cihaz (Potansiyel patlayıcı ortamlarda 
kullanılmak üzere tasarlanan, üretilen ekipman ve koruyucu 
sistemler) üreten imalatçıların Türkiye de dahil Avrupa ülke-
lerinde serbest dolaşım için ürünlerde bulunması gereken 
CE işaretini basabilmesi için ATEX belgesine sahip olması bir 
zorunluluk halini almıştır. Özellikle grizulu madenlerin ister 
temiz hava isterse kirli (grizulu) hava olsun tamamında alev 
sızdırmaz alet kullanılması zorunludur. Çünkü ani bir metan 
gazı yayılmasında (degaj) temiz hava yollarına kadar grizu 
uzanabilmektedir.

Barkom Grup olarak üretmiş olduğumuz uluslararası stan-
dartlara uygun, hassas ve kaliteli bileşenler içeren ATEX 
sertifikalı yer altı sondaj makinelerimiz ile patlayıcı ortam-
larda güvenli şekilde kullanım sunmak ve bu konudaki 
güvenilirliğini ve kapasitesini arttırarak devam ettirmek,  

36





www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2023

patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere en kullanıcı dostu 
makineler tasarlamak, son kullanıcıların beklentilerini en 
üst düzeyde karşılamak ve dünyanın öncü ATEX sertifikalı 
yer altı sondaj makine üreticisi konumuna erişmek başlıca 
hedefimizdir.

Barkom Grup 2015 yılında başlayan çalışmaları ile marka tescil-
li yer altı ve yer üstü BULLDRILL sondaj makinelerini üretmeye 
başlamıştır. ATEX yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi sonrasın-
da ise yönetmelik ve atıfta bulunulan harmonize standartları 
özümseyerek 2017 yılında TSE’den (ATEX belgelendirme onay-
lı kuruluşu) ATEX belgesi onaylanmış ve uzun bir araştırma ve 
tasarım evresi sonrası ülkemizde ilk ve tek gerçek ATEX (alev 
sızdırmaz, ex-proof)  sertifikalı yer altı sondaj makinesini son 
kullanıcı hizmetine sunmuştur.

Bu çalışmalar sonucunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’na yapılmış olan başvurumuz 5746 sayılı “Araştırma,  
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkın-
daki Kanun” ile 05.12.2018 tarihinde Barkom Grup araştırma 
ekibi ve fiziki alanı ile BARKOM AR-GE MERKEZİ olmaya hak 
kazanmıştır.

ATEX sertifikalı teçhizat üretimi özellikle grizu içeren maden-
lere kullanılacak olan yer altı sondaj makinesi imalatı ve bel-
gelendirilmesi oldukça kapsamlı ve meşakkatli bir süreçten 
geçmekte, makine üzerindeki donanımların seçilmesi, tasarı-
mın kurgulanması, doğru montaj uygulamalarının yapılması 
ve prototip şekillendirme süreçleri oldukça detaylı hesap-
lama, bilgi ve mühendislik gerektirmektedir. Ar-Ge merkezi 
araştırma ve uygulama ekibimizin gerek mühendis kadrosu 
gerek uygulama teknik ekibi bu noktada ilgili tüm literatür 
araştırmalarını yaparak mühendislik hesaplamaları ışığında 
GRUP I M2 sertifikalı BDU400EXC yer altı sondaj makinesinin 
tasarımını tamamlamış ve prototip imalat sürecini devreye 
almıştır.

BDU400EXC ATEX yönetmeliği ve makine emniyet di-
rektifi kapsamına uygun üretilen 16228-1, 16228-2 stan-
dart maddelerinin her birinin karşılık bulduğu paletli 

ilerleme sistemine sahip yer altı galerilerinde muhtemel 
patlayıcı ortamlarda çalışmaya elverişli yer altı sondaj 
makinesidir. 

Barkom Grup olarak ülkemizde özellikle kömür madenlerin-
de çalışabilecek olan paletli ve NWL çapta 400 metre delme 
kapasiteli exproof yer altı sondaj makinemiz sahalarda yüksek 
verimlilik sağlayacak şekilde çalışmaya devam etmektedir. İlk 
üretilen ex-proof yer altı sondaj makinesi üretimini Ar-Ge mer-
kezi tasarım ekibimizin önderliğinde bir üst seviyeye taşımanın 
verdiği özgüven ile BULLDRILL BDU400EXC ex-proof sertifikalı 
yer altı paletli sondaj makinesinin sahip olduğu özelliklere yer 
verecek olursak;

BDU400EXC’de 55 kw 1500 devir 1100V ABB ex-proof güç-
lü elektrik motoru ana beslemeyi yapmaktadır. Makinemiz 
Türkiye’de özellikle Soma bölgesinde kömür madeni işlet-
melerinde kullanılan şebeke sistemlerine uygun elektrik  
donanımları ile donatılmıştır. Bilindiği üzere ana elektrik  
şebekeleri farklı ülkelerde hatta Türkiye’de dahi farklı sahalar-
da değişiklik gösterebilir. Bu noktada elektrik motoru voltajı 
her sahaya uygun seçilip makinemiz üzerinde ana besleme  
ünitesi olarak yerini almaktadır. Ülkemizde daha öncede  
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bahsettiğimiz gibi ATEX yönetmeliğinin farklı yorumlama-
ları sonucu ATEX sertifikasyonun elektrikli aksam, özellikle 
elektrik motorunun ex-proof özellikli olmasıyla bağdaştırıp 
makine genelinde direktifin uygulanmadığı girişimler (teçhi-
zatlar) mevcuttur. Fakat bu algı tamamı ile yanlıştır. Bir maki-
nenin üzerindeki elektrikli donanımın ex-proof işaretli olması 
o makinenin bir bütün olarak muhtemel patlayıcı ortamlarda 
çalışabilir özellikli olmasına imkân tanımaz. Bu sebeple ATEX 
yönetmeliklerinin doğru anlaşılması ve doğru uygulanması 
güvenilir bir çalışma ortamı için, can ve mal kaybının önlen-
mesi için son derece önemlidir. BDU400EXC yer altı sondaj 
makinesi bir bütün olarak ex-proof özellikli oluşunu, ATEX 
sertifikasını her bir bileşeninin ve çalışma sisteminin denet-
lenmesi sonucu elde etmiştir.

BDU400EXC elektrikli bileşenlerine D tipi döküm elektrik 
panosunun detaylarını aktararak devam edebiliriz. Alev 
sızdırmaz özellikli elektrik panosu ile yer altı sondajında gü-
venilir verilere erişimin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu 
pano içerisinde yer alan ekipmanlar koruma sınıflarına göre 
özel seçilmiş elektrikli ekipmanlardır. Kondaktör, TMŞ, röle, 
transformatör, zamanlayıcı gibi temel bileşenlerin yanı sıra 
içerisinde çalışma saati okuyucu, sıcaklık sınırlayıcı dijital 
gösterge de yer almaktadır. Ayrıca sisteme entegre edilebi-
len metan gazı dedektörü ile gelen metan yüzdesi izlenip 
değer %1,5’in üzerinde algılandığı taktirde motor durdu-
rulabilmektedir. Böylece sondaj esnasında hayati önem 
taşıyan gaz ihtivası varlığı netleşmekte ve çalışanlar tahliye 
edilebilmektedir. 

Makine emniyet yönetmeliği ve ATEX direktifi kapsamların-
da tüm donanımları özel ve en kaliteli ekipmanlardan seçilen 
BDU400EXC yer altı sondaj makinemizde iş sağlığı ve güvenliği 
ön plana çıkarılmış ve tüm entegrasyonlar buna yönelik yapıl-
mıştır. Özel koruma kafes sistemleri, hidrolik kontrollü kule da-
yama sistemi, gazlı alt çene, güçlü rotasyon ünitesi, kompakt 

ve yönlendirilebilir kontrol paneli, yüksek kapasiteli wireline 
halat sarma tamburu, çamur pompası makinemiz üzerinde yer 
alan özel donanımlardan birkaç tanesidir.

Ayrıca makinemizde güvenlik artırıcı birçok sisteme yer veril-
miştir. Kule üzerinde ve makine çalışma sahası etrafına yerleş-
tirilmiş telli (ipli) acil durdurma şalterleri; bu sistem ile meyda-
na gelebilecek olası bir tehlike anında operatör veya sorumlu 
kişinin kolayca ulaşabileceği konumda olup telin çekilmesiyle 
elektrik motoru enerjisi kesilecektir. Koruma kafeslerinin hid-
rolik kontrollü oluşu ve operatör kontrol panelinden yönlen-
diriliyor oluşu ile operatörün güvenli müdahalesini artırılmak-
tadır. Buna ek olarak kafes hidrolik sistemine yerleştirilen özel 
ekipmanlar ile kafes açıldığında rotasyon ünitesi dönüş hızı 30 
rpm’e kadar düşmekte ve olası kazalar minimize edilmektedir. 
Öte yandan bahsettiğimiz ex-proof elektrik panosu üzerinden 
izlenimi sağlayan yine ex-proof sensörler ile paslanmaz çe-
likten üretilmiş hidrolik yağ deposundaki yağ sıcaklık verileri 
kontrol altına alınmış ve bu uyarıcılar ile çalışma güvenliği en 
üst seviyeye çıkarılmıştır. Hidrolik sıcaklık seviye kontrol meka-
nizmasının yanı sıra makine  hidrolik devremizde bir adet hid-
rolik fanlı soğutucuya  ve bir adet sulu (eşanjör) soğutucuya 
yer verilmiştir.

Makinemizi sıra dışı yapan özelliklerinden bir diğeri ise yer 
altı galerilerinde her yöne sondaj yapabilme kabiliyetidir. 
BDU400EXC hem şase bağlantısından hem de kulesinin 360 
derece hareketini sağlayan bom üzerindeki çember dişli 
yerleşimi vasıtası ile ana şasesi yerinden hareket ettirilme-
den (sistem yürüyüş moduna alınmadan) her yöne delme 
kapasitesine sahiptir.
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Bu özelliğe ilave olarak makinemiz üzerine entegre edilen 
özel kule uzatma ile 6 metrelik uzunluğa erişilip yüksek 
tavan delebilme yetisine sahip olmaktadır. Bu yetenek 
8,5 ton baskı kapasitesine sahip olan teleskopik silindir 
sürüşlü ana besleme kulesine ilave bir kule tasarlanarak 
geliştirilmiştir. İlave kulenin ana kuleye özel aparatlar ile 
bağlanması sonrasında uzayan ölçüler ile makinemizle 
tavan delme kolayca yapılabilmektedir. Bu sistem üze-
rinde var olan dengeleyiciler ile tij sapmalarının önüne 
geçilmiştir.

Ayrıca makine dengesi ve sabitlenmesi yukarı açılabilir hid-
rolik ayaklar ile desteklenmiştir. Dengeleme ayak pistonları 
dikeyde yükselebilmekte ve zorlu zeminlerde dahi makine-
nin dengeye alınmasını sağlayabilmektedir.

Makinemizde ay-
dınlatma opsiyonel 
olup, yeterli aydınlat-
ma sistemi olmayan 
işletmelerin talebi 
üzerine makineye ek-
lenebilmekte ve yine 
özel ex-proof özellikli 
lambalar ile yapıl-
maktadır.

Saydığımız özelliklerin 
yanı sıra makinemiz 
üzerinde özel üretimi-
miz olan yer altı gale-
rilerinde ilk kurulum 
veya galeri içi yer de-

ğiştirme esnasında kolay transfer sağlanması için tasarlanan 
monoray bağlantı şasesi yer almaktadır. Bu şase düzeneği ana 
makine gövde şasesine geçme bağlantılı olup taşıma sonrası 
makine üzerinden demonte edilebilmektedir.

Barkom Grup olarak yaptığımız bu özel teknolojik makine gibi, 
gelecekte yapacağımız tüm projelerle rekabet gücünün artırıl-
ması ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınabilmesi-
ne yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Markalaşmış ürünlerle 
ihracatı artırmak ve ülkemize katma değer sağlamak adına 
ATEX sertifikalı güvenli ve koruyucu sistemler içeren makinele-
rin kullanım bilincinin yaygınlaştırılması için elimizden geleni 
yaparak ATEX sertifikalı makineler üretmeye gün geçtikçe geli-
şerek devam edeceğiz.

barkomas.com
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Patentli İnce Eleme Teknolojisinde Dünya Lideri 
1951’den beri Derrick’in ince eleme teknolojisindeki liderliği ve yenilikleri, Madencilik ve Endüstriyel, 

Petrol ve Gaz Sondajı sektörlerine çözümler sunarak çözüm ortaklarına katma değer getirmeye devam 
etmektedir.  Son derece zorlu ortamlarda bile son kullanıcılarına oldukça üstün performans ve minimum 

işletme maliyeti sunmaktadır. İnce eleme ve susuzlandırma çözümlerimiz Türkiye’ de altın tesislerinde 
bütün karbon elekleri uygulamalarında, endüstriyel mineral, demir cevheri, kurşun-çinko, krom, nikel,fosfat 

gibi cevherlerin mikronize boyutlarda sınıflandırılmasında, maden atıklarının konveyör ve kamyon ile 
taşınabilecek düzeyde susuzlandırılmasında, başarı ile çalışmaktadır.
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Madencilik ve Seramik Sektörlerinin 
İş Birliği İçin SAM’ın Önemi

TANITIM

Seramik sektörü Türkiye’ de hızla 
büyüyen ve yeni yatırımlarla Av-
rupa’ya ihracatta ilk sıralara yer-

leşen bir sektör olup ülkemize önemli ölçüde katma de-
ğer sağlamaktadır. Seramik üretiminin temelini oluşturan 
ve madencilik sektörünün çıktıları olan ham maddelerin 
sürdürülebilirliği ve kalitesi sektörün en önemli konula-
rından birisidir. Doğrudan ocaktan çıkarıldığı şekilde kul-
lanılabildiği gibi işlenerek daha kararlı özelliklerde ham 
maddelerin kullanımı da mümkün olup yüksek katma de-
ğer oluşturabilmektedir. 

Son yıllarda yaşanan enerji krizi, savaş, küresel ısınma gibi 
problemlerden dolayı ham madde tedariğinde ciddi so-
runlar yaşanmaktadır. Ham madde firmaları bu çerçevede 
acil çözümler arayarak yeni ve alternatif ham maddelerin 
seramik sektöründe kullanılabilirliği konusunda çalışmala-
ra başlamıştır. Fakat hızlı üretim koşullarında, sipariş yetiş-
tirmek için zamanla yarışan üreticilerin yeni ham madde 
denemeleri zaman almakta ya da bu dinamik içerisinde 
yapılması gereken kritik çalışmalar layığınca yapılama-
maktadır. Bu noktada Seramik Araştırma Merkezi (SAM)’ne 
çok önemli görevler düşmekte olup altyapı ve insan kay-
nağı ile firmaların Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak, acil 
ve kısa süreli projelerle ham madde tedarikçilerinin her 
türlü sorunlarına çözüm üretmek bu görevler arasında en 
önde gelenleridir. 

SAM’ın Madencilik Firmalarına 
Sağlayabileceği Faydalar
SAM’ın bu konuda yapabileceği en basit destek ham mad-
delerin kimyasal, mineralojik analizleri, tane şekli ve boyutu, 
ısıl davranışları gibi teknolojik karakterlerini ortaya koyarak 
sektör açısından tüm istenilen özelliklerinin belirlenmesidir. 
Firmalar bu hizmeti pek çok yerden alabilirler, ancak ham 
madde analizlerinin yapılması ilgili cihazların varlığının ya-
nısıra üst düzey tecrübe ve bilgi birikimi gerektirdiğini de 
unutmamak gerekir. Özellikle kantitatif analizlerin ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun yapılıp yapılmadığı, analiz so-
nuçlarının yurt dışında da kabul görmesi can alıcı konulardan 
bir tanesidir. 

Ham Maddeyi İyileştirmek Gerekir mi?
Üzerinde çalışılan ham maddenin karakterizasyon işlemlerin-
den sonraki aşama bu ham maddenin kullanılabilmesi için 
zenginleştirme ya da benzeri bir işleme gerek olup olmadığı-
nın belirlenmesidir. Bu kapsamda malzemenin hangi alanlarda 
ve ne miktarda kullanılabileceği hakkında da bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir.

Ham Maddemi Kullanılacak Alan ile 
Nasıl Tanıştırabilirim?
Eğer inceleme konusu malzememiz seramik sektöründe 
kullanılabilecek bir ham madde ise devamında SAM’ın ya-
pacağı çalışma çok daha fazla önem kazanmaktadır. Şöyle 
ki bu ham madde ile farklı kullanım alanları için reçeteler 
oluşturulabilmekte ve reçetelerde ne kadar kullanılması ge-
rektiğinden hareketle elde edilen ürünlerin özellikleri hak-
kında da uluslararası kabul gören akreditasyona sahip ilgili 
tüm standart testler yapılarak raporlar hazırlanmaktadır. Elde 
edilen sonuçların analitik cihazlar ile ölçülen özelliklerinin bi-
limsel temele oturtularak SAM bilgi birikimi ile yorumlanması 
sektör tarafından önemsenmekte olup hazırlanan bu rapor 
seramik firmalarına yol gösterici nitelikte olmaktadır. Tabii 
ki her seramik üreticisi kendi reçetesini çalışacaktır ama tüm 
firmalara tek tek farklı önerilerle gitmektense SAM tarafından 
oluşturulan bu rapor ile ürünü firmaların hizmetine sunmak 
madencilerimize hem zaman hem de piyasaya erken girme 
avantajı sağlayacaktır.

25. Kuruluş Yıldönümünde Sayılarla SAM
• 30 bin Akredite Test
• 150 bin Test-Analiz
• 300 Proje
• 1000 Saat Eğitim
• Çok yüksek sayıda danışmanlık

Prof. Dr. Servet TURANProf. Dr. Servet TURAN
SAM YK BaşkanıSAM YK Başkanı

44





Sonuç olarak; seramik ham maddeleri madenciliği, teknoloji-
lerin gelişmesi ve beklentilerin artmasından dolayı kolay bir 
sektör olmayıp ciddi bir Ar-Ge sürecini gerektirmektedir. Dola-
yısıyla seramik ham maddelerinin nicelik ve nitelik bakımından 
araştırılması ve özellikle kaynak/rezerv tespiti yapılırken kalite-
nin göz önünde tutularak daha detay araştırmaların yapılması 
elzemdir. Bu da ancak geniş bir laboratuvar cihaz envanteri ve 
tecrübeli araştırmacılar ile mümkün olabilir. SAM bu kapsam-
da her türlü imkanını madencilik sektörüne açmakla kalmayıp 
gerektiğinde altyapısını genişletmeyi ve iş birliklerini arttırma-
yı taahhüt etmektedir. Deneyimli ve kalifiye insan kaynağının 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çok önemli olduğu her 
fırsata vurgulanan ülkemizde aynı zamanda eğitimler ile konu-
sunda uzmanlaşmış araştırmacıların yetiştirilmesinde de faali-
yetlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. 

SAM Kimdir?
Seramik Araştırma Merkezi (SAM) TÜBİTAK Üniversite-Sa-
nayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) kapsa-
mında 1998 yılında kurulmuş bir üniversite-sanayi iş birliği 
merkezi projesi olup, 8 yıl sürdürdüğü araştırma ve tekno-
loji geliştirme, danışmanlık ve eğitim faaliyetleriyle sadece 
seramik sektörüne bir çok kazanımlar sağlamakla kalmamış, 
aynı zamanda ülkemizde başarılı bir üniversite-sanayi iş bir-
liği örneği olarak bir model olmuştur. 

2007 yılında şirketleşen SAM, araştırma merkezi faaliyetle-
rini Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Türkiye’deki 
seramik üreticilerinin yaklaşık % 90’ı (47 firma) ile iş birliği 
içerisinde devam ettirmektedir.

SAM’ın Ar-Ge Altyapısının Durumu Nedir?
SAM’ın kurumsal üniversite-sanayi iş birliği kapsamında verdiği 
sektörel hizmetlerde, özkaynakları ile oluşturduğu imkanlarının 
yanısıra iş birliği protokolü kapsamında Eskişehir Teknik Üni-
versitesi Ar-Ge altyapısını ve eksik veya an itibarıyla çalışmayan 
cihazların yerine ikame olarak anlaşmalı diğer üniversitelerin alt-
yapılarını kullanmaktadır. Bilindiği ve takdir edileceği üzere ana-
litik veri üretmek sadece cihaz envanteri ile ilgili değildir. Bunun 
yanı sıra cihazların mutlaka uzman kullanıcılar ve değerlendirici-
ler tarafından desteklenmesi, elde edilen sonuçların titiz bir süz-
geçten geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda SAM’ın uzman 
teknik personeli ve Ar-Ge ekibi hizmet vermekte olup gerekti-
ğinde farklı üniversite ve kuruluşlardan uzman öğretim üyesi ve 
personeli görevlendirilebilmekte, ayrıca, Eskişehir Teknik Üniver-
sitesi’nde mevcut olmayan ve proje çalışmalarında ihtiyacı du-
yulabilecek cihazlar diğer üniversitelerden hizmet alımı yoluyla 
da temin edilebilmektedir. Bu yöntemle SAM laboratuvarlarına 
getirilen her tür ham madde üzerinde seramik sektörünün elde 
etmek isteyeceği her tür analiz ve değerlendirmeler yapılabil-
mekte ve sektörün hizmetine sunulabilmektedir.

sam.org.tr
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1950 Yılında Kızlarağası Hanı içe-
risindeki 10 metrekarelik bir dük-
kanda, Ali İhsan Gürsöz tarafından 

tenekecilik ve sıhhi tesisat işleri ile temeli atılan Nursaç En-
düstriyel Havalandırma Şirketi, bugün Ali İhsan Gürsöz’ün iki 
oğlu A. Sait ve S. Hilmi Gürsöz ile geleceğe taşınıyor.

Bugün dört bin metrekarenin üzerinde kapalı alanda, Meksi-
ka’dan Hindistan’a birçok ülkeye ihracat yapan dev bir firma ola-
rak yoluna devam eden Nursaç Endüstriyel Havalandırma’nın 
öyküsünü Genel Müdürü Ahmet Sait Gürsöz ve Genel Müdür 
Yardımcısı Salih Hilmi Gürsöz ile konuştuk.

TANITIM

73 Yıllık Tecrübe: Nursaç 
Endüstriyel Havalandırma

Kendinizi ve şirketinizi tanıtabilir misiniz? 
S.Hilmi Gürsöz: Bugünkü Nursaç Endüstriyel Havalandır-
ma’nın temeli, 1950 senesinde babamız Ali İhsan Gürsöz 
tarafından atıldı. Kızlarağası Hanı’nda 10 metrekarelik bir 
dükkanda babam tenekecilik işleri, sıhhi tesisat, pis su, te-
miz su tesisatları yaparak işe başladı. O günün şartlarında 
artı bakır termosifonların imalatı, bakım, onarım tamiratı 
ve kurulumunu da yapıyordu. Babam ilkokul mezunuy-
du ancak eğitimin önemini her zaman bildi ve bugünkü 
mühendislik firmalarının yaptığı havagazı proje çizme ve 
imza yetkisine sahipti. 1970 yılına kadar 10 metrekarelik 
bir dükkanda faaliyet gösterdi. Sonrasında 1. Sanayi Site-
si’nde 50 metrekarelik dükkana taşındı. O yıllarda abim A. 
Sait Gürsöz ile beraber biz de işe dahil olduk. O yıllarda 
da benzer işler yapıyorduk. Un, makarna, tütün, pamuk 
vb. fabrikalarının tenekecilik, havalandırma işlerini üretip 
montajını yapmaktaydık. O yıllarda İzmir’in kalbur üstü 
firmalarıyla çalışmaktaydık. Babamın az evvel proje çizme 
yetkisi olduğunu belirtmiştim, babam paydoslardan sonra 
çantasını alıp Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’ne gide-
rek teknik resim dersi alırdı. 

Ben Çınarlı, abim ise Mithatpaşa Sanat Okulu mezu-
nudur. Bu şekilde 1992 yılına kadar geldik ve 1. Sanayi  
Sitesi’ndeki yerimiz de dar gelmeye başlayınca, hem  
şirketleşerek Nursaç Endüstriyel Havalandırma adını  
aldık hem de Pınarbaşı’nda 400 metrekarelik yeni bir te-
sise taşındık. 

A. Sait Gürsöz ve S. Hilmi GürsözA. Sait Gürsöz ve S. Hilmi Gürsöz
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2022 yılında ise Sasalı/
Çiğli Bölgesi’ne gele-
rek yedi bin beş yüz 
metre kare alana geçiş 
yaptık ve üretimleri-
mize halen tüm hızıy-
la devam etmekteyiz. 
Artık özellikle toz, gaz, 
duman ve koku top-
lama filtreleri üzerine 
ağırlık verdik. Bir bakı-
ma filtreler daha geniş 
alana ihtiyaç duyduğu 
için Sasalı Bölgesi’ne 
gelip fabrikamızı bü-
yüttük. Gelişmek-
te olan endüstri de  
artık olmazsa olmaz üç 
konu günlük yaşamı-
mıza girdi. Bu üç konu, 
insan sağlığı, iş güven-
liği ve çevreden oluş-
maktadır. İş kolumuz 
olarak şu an da ağırlık-

la, önceden belirttiğim konularda tozsuz, kokusuz ve duman-
sız üretim için filtreler geliştiriyor, anahtar teslimli filtre proje-
leri hizmeti sunan ve sektöründe önde gelen firmalardan biri  
olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

2022 yılı çalışmalarınız hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
A. Sait Gürsöz: 2022 hedeflerimize ulaştık. Yurt içi hedefleri-
mizle birlikte ihracat hedeflerimizi de tutturduk ve her geçen 
gün üzerine koyarak ilerlemekteyiz. Bu süreçte hiç durmadık, 
bütün projelerimizi planlı ve zamanında teslim ederek yeni 
kurulan tesisleri çalıştırdık. Bunu da kalitemize ve uzun süreler 
beraber çalıştığımız ekibimize bağlı-
yorum. Sektörde takdir gören, mem-
nuniyeti fazla olan bir firmayız. Bunu 
sağlayan da sağlam, yetkin ve başarılı 
olan ekibimizdir.

Hangi sektörlere hizmet 
vermektesiniz?
A.Sait Gürsöz: Firmamızın en büyük 
avantajlarından birisi de üretim ya-
pılan her sektöre hitap edebiliyor 
olmamız. Üretimi olan her fabri-
kanın mutlaka, toz, gaz, duman ve 
koku gibi problemleri olmaktadır. 
Bizler bu noktada filtreleme sistem-
leri ile müşterilerimizin sorunlarını 
çözmekteyiz. Başlıca sektörlerde; 
seramikte Çanakkale Seramik, Ege 
Seramik, Seramiksan, MCP Seramik, 

MCM Seramik. Kuvars yüzeyler sektöründe Coante, Belenco, 
Calisco, Pacific Quartz. Maden sektöründe Polat Maden, ESAN  
Eczacıbaşı, Mikroman Maden, Omya, Lidya Madencilik, Kimya 
Sektöründe, Ravago, BASF. Otomotiv sektöründe CMS, İnci 
Akü, İnci Maxion Alüminyum Jant, SKAD LTD. Boya sektöründe 
de DYO, Akzo Nobel gibi değerli firmalarla çalışmaktayız.

2023 yılında hedefleriniz nelerdir?
A.Sait Gürsöz: Kendimize 2022 yılını aşacak hedefler koyduk. 
Sanayi Bakanlığı ve TÜBITAK ile görüşmelerimiz sürüyor ve 
2022 yılında bir Ar-Ge merkezi kurduk. Bunu da 2023 yılın-
da daha da ileriye taşıyıp oradaki gelişimlerimizi sürdürmeyi  
hedefliyoruz. Bizim işimiz filtre üzerinde çalışmaya ve geliştir-
meye açık bir alan… Daha küçük, daha hafif ve daha uygun  
fiyatlı ancak çok daha etkili ve verimli filtreler üretmek müm-
kün. Bunları yapabilmek adına Ar-Ge birimimizi ve ekibimizi 
kurduk ve tüm hızımızla bu alanda da gelişimlerimize devam 
etmekteyiz. Bununla birlikte, yurt içi ve yurt dışı satışlarımızı 
daha da ileri seviyeye taşıyıp günden güne büyüyerek sana-
yi sektörü içerisinde katkıda bulunmaya devam etmek önde  
gelen hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

İhracat gerçekleştirdiğiniz ülkelerden 
bahsedebilir misiniz?
S.Hilmi Gürsöz: Genel üretimimizin %50’si ihracat diyebi-
lirim. Amerika Birleşik Devletleri’nden Hindistan’a, Mek-
sika’dan Türki Cumhuriyetleri’ne, Afrika ülkelerinden 
Çin’e kadar 25’ten fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu 
konuda Çin önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Çünkü 
filtre gibi bir ürünü Çin’e ihraç etmek büyük bir başarı-
dır. Tereciye tere sattık diyebilirim. Bu da bizim kalitemizi 
göstermektedir. 2023 yılında da mevcut ülkelere ihracat 
yapmaya devam edip yeni ülkelerle birlikte de ihracat 
ağımızı genişletmek için çalışmalarımıza tüm hızımızla 
devam ediyoruz.

nursac.com
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lojisi ile tanındığından, sıradaki 
entegrasyonun, atık susuzlaştır-
mada kullanılan üç adet yatay, 
hızlı açılma teknolojisine sahip pres filtreye uygulanmasına 
karar verildi. Başka bir firma tarafından üretilen filtreler, oriji-
nal kontrol panelleri ile halihazırda 10 yıldan fazla süredir kul-
lanılıyorlardı.

Yeni sistemin entegrasyonunda, bu filtrelerin kontrol  
sistemlerinin her birinde halihazırda sahip olduğu tüm 
mevcut verileri toplamak için Roxia SmartCube™ ağ geçidi 
kullanıldı. Bir SmartCube™, filtre PLC yazılımında herhan-
gi bir değişiklik yapmadan, üç filtreyi de tek bir ethernet 
kablosuyla entegre edebildi. Tüm filtreler, entegrasyon 
süreci boyunca çalışır durumda kaldı ve yerinde kurulum 
süresi normal bir iş gününden daha kısa bir zamanda  
tamamlandı.

Uzaktan Destek ile SmartCube Kurulumu
En son iyileştirme ise, altın konsantresi susuzlaştırma  
işleminde kullanılan dördüncü pres filtreye yapıldı. Bu  
sırada küresel Covid pandemisi sebebiyle seyahatlere 
kısıtlamalar getirilmişti fakat Roxia Otomasyon Mühen-
disleri, müşteri sahasını artık çok iyi tanıdıkları için bu kez 
yeni SmartCube kurulumu, Roxia’nın uzaktan yardımı ile 
müşterinin otomasyon mühendisleri tarafından bir saat 
içinde tamamlandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ma-
dencilik ve cevher zenginleştirme 
alanında işletmeleri olan müşteri-
miz, Türkiye'de bulunan altın made-
ninde çalışan hortum pompası için 

Roxia ile (IIoT) nesnelerin interneti projesine başlama kararı aldı.

Bu altın madenindeki hortum pompa için kurulan Roxia Malibu™ 
ile gerçek zamanlı olarak ana performans parametreleri izlenme-
ye ve otomatik olarak raporlanmaya başlandı.

İlk olarak, altın üretim sürecinde kritik bir ekipman olduğu için 
pompa performansı ve ömrü takip edilmek istendi. Roxia, baş-
ta vibrasyon, sıcaklık ve basınç sensörleri olmak üzere geniş bir 
enstrümantasyon seti ile birlikte gerekli tüm donanımı sağladı. 
Sensörler, verileri analiz eden ve Roxia Malibu Bulut sistemine 
ileten Roxia SmartCube™ cihazına bağlandı. Sistem, sahadaki 
mevcut kontrol altyapısında herhangi bir değişiklik yapmaksı-
zın, gerçek zamanlı olarak, pompanın mevcut durumu, perfor-
mansı ve bakım ihtiyaçları hakkında kapsamlı bir genel bakış 
sağladı. Veriler, kullanıcı dostu bir formatta web tarayıcısı ve 
hatta cep telefonu ile erişilebilen bir sistemde sunuldu.

Kullanımın Genişletilmesi ve Pres 
Filtrelere Entegrasyonu
Bu başarılı uygulamadan sonra müşteri sistemi genişletmeye 
karar verdi. Roxia, susuzlaştırma ve özellikle filtrasyon tekno-

Gerçek Zamanlı Filtrasyon Analizi 
ve Otomatik Raporlama

TANITIM

TROYA 
P R O S E S

Gerçek zamanlı ölçümlere erişim imkanı sağlayan Malibu arayüzü 
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Güvenli Veri
Roxia Dijital Hizmetleri, SSL/TLS şifrelemesi ile korunur. Bu 
teknoloji, internet bankacılığı için kullanılan teknolojinin aynı-
sıdır. Donanım Tabanlı Sanal Özel Ağlar (VPN) ve fiziksel gü-
venlik duvarları, filtre PLC sistemini genel ağlardan izole eder. 
Roxia, verileri buluta göndermek için kendi internet bağlantısı-
nı kullanır. Roxia SmartCube salt okunur bir sistem olarak yapı-

Accumulated Production Plant Productivity Plant OEE (avg.) Plant Cake Moisture

7583 t 10.5 %86.1 %328 t/h

TOWER PRESS 1

Daily cycles: 135 
Operation mode: Auto 
Operation status: Run 
Stage: FEEDING

Production last 24h:

Productivity:

Cycle duration (avg.):

Cycles last 24h:

Average cake weight:

Cake moisture:
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8.6 %

62 %

100

50

0

Slurry Tank

Filter 1    Filter 2    Filter 3     Filter 4

75

Availability last 24h (%)

100

75

50

25

0

95
8790

Slurry feedSlurry density Slurry feed pressure

landırılmıştır, bu da Akıllı Filtreleme aracının filtreleme sürecini 
hiçbir şekilde etkileyemeyeceği anlamına gelir. DCS (Dağıtıl-
mış Kontrol Sistemi) entegrasyonuna gerek yoktur fakat istek 
üzerine düzenlenebilir.

Avantajlar
• Hızlı ve düşük maliyetli nesnelerin internet (IIoT) sistemi  
uygulaması
• Pompalar ve susuzlaştırma ekipmanları için gerçek zamanlı 
takip imkanı
• Üretim, kalite ve bakım raporları dahil olmak üzere farklı  
personeller için otomatik olarak iletilen PDF formatlı raporlar
• Proses, bakım ve yönetim gibi farklı kullanıcı grupları için  
uygun kullanıcı arayüzü
• Kullanımı kolay ve etkileşimli raporlama araçları
• Proses parametreleri, üretim sapmaları ve bakım ihtiyaçları 
için otomatik alarmlar ve bildirimler
• Çevrimiçi ve uzaktan sorun giderme imkanı
• Daha iyi proses ve filtreleme analizi
• 2 yıl veri depolama
• Sistemi genişletme olanağı
• Üst düzey siber güvenlik

Roxia'nın Akıllı Çözümler Uygulama Yöneticisi Simo Rounela, sahada ilk kurulumu kontrol ediyor
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Uzun Delgi Üretim Makinası: 
SANDVIK DL432i

rocktechnology.sandvik

Çok yönlü ve kompakt yeni 
Sandvik DL432i deliciler, sizlere 
her türlü maden koşulu ve uygu-
lamasında, ilgili süreçlerin kont-

rolü, makinanın üretkenlik verilerinin takibi ve uygulamanın 
güvenliği konusunda üst düzey imkanlar sunar.

Sandvik DL432i yeni nesil otomasyon seçeneklerine  
sahip, üstten darbeli uzun delgi makinası olup, verimli ve  
ekonomik yeraltı madenciliği uygulamaları için tasarlanmıştır. 
Dikey ve eğimli fan delikleri ile tek sıra ya da birbirine para-
lel uzun üretim deliklerini, T38 – T45 ve T51 tijler ve 65-76mm 
çaplı tüpler yardımı ile 64-102 mm delik çapları arasında ve 38 
metreye varan derinliklerde delikler delinebilmektedir.

Yeni nesil RD927L hidrolik üstten darbeli tabancası, geniş  
tarama alanı sunan teleskobik bomu ve iSOLO delme kontrol  
sistemi yazılım ve donanımı ile Sandvik DL432i, doğrusal ve 
hızlı delik delmenizi sağlayacaktır. 

Delgi otomasyon paketi ile sunulan sabit hızlı delgi ve delgi 
çevrimindeki hassasiyet, tüm prosesinizi geliştirme imkanının 
yanı sıra, otomasyon seçenekleri ile de vardiya değişimlerinde, 
yemek ve dinlenme aralarında kesintisiz insansız delgi yaparak 
makinanızın aktif verimli kullanım sürelerini arttırmanıza ola-
nak tanır. Tek bir operatör ile birkaç farklı makinayı yönetmek 
mümkün olacağından, iş güvenliği açısından da sizlere destek 
olacaktır (Sadece kısıtlı bir süre operatör kullanımına ihtiyaç 
duyulacaktır).

Sandvik 400 serisi diğer deliciler ile ortak komponent ve parça 
kullanılıyor olması, kullanıcılar için eğitim, servis, bakım ve  
arıza çözmede avantajlar sunmaktadır.

Yeni SICA tabanlı kontrol sistemi, makinanın servis 
ömrü süresince yazılım ve performans ile ilgili tüm 
güncelleştirmeleri makinanıza aktarabilmenizi sağla-
yacaktır.

%25’e varan                         Net delgi hızında artış 
                        (önceki nesil tabancalar baz alınmıştır.)

Bom tarama                                          %15’lere varan
alanında artış
(yeni teleskobik bom ile)       

Ekipman kullanım                               %20’ye varan
değerinde artış                                 
(Otomatik delgi fonksiyonu ile)

Geliştirilmiş Güvenlik Önlemleri
Yeni ergonomik FOPS/ROPS kabin operasyona şu artıları katar:
• Yürüyüş ve delgi sırasında geniş görüş açısı
• Geniş ve ferah bir çalışma alanı
• Ses seviyesi < 75 DBA
• Pozisyonu ayarlanabilir delgi kontrol paneli ve koltuk
• İnteraktif ve kullanıcı dostu operasyon arayüzü

Sandvik DL432i iki farklı otomasyon paketine sahiptir.

Silver
• Tek delik delme otomatiği
• Delik açılarını hesaplama
• Otomatik kızak dayama ve sabitleme
• Seçilebilir delgi kontrolü (Tork kontrollü ya da manuel)

Platinum
• Tüm Silver paket içeriklerini kapsar
• Delgi Planı yükleme
• Ana ekran üzerinden delgi planını yönetme
• Sıralı delik geçişlerinde otomatik bom hizalama
• WLAN ile data transferi
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Yeni V-Plow Tasarımı Daha Hafif ve 
Güvenli Kullanım Sağlıyor

TANITIM

Dökme malzeme yönetimi ekip-
manlarında dünya lideri olan 
Martin Engineering, kuyruk tam-
buru koruma ürününü; daha 
geliştirilmiş güvenlik ve konfor 
sağlamak amacıyla kompakt bir 
pakette, daha hafif modüler bir 
ünite olacak şekilde yeniden 
tasarladı. Yeniden tasarlanan  

Martin® V-Plow HD, performanstan ödün vermeden bekle-
nilen hedefe ulaşıyor. Önceki tasarımın en ağır kısmı yakla-
şık 9,5 kg iken, yeni modüler ünitenin en ağır bileşeni sade-
ce 5,9 kg olarak yeniden üretildi. Yaklaşık %48'lik bir azalma 
ile güvenlik ve kullanım kolaylığında avantaj sağlandı. Ön-
ceki kaynaklı tasarımın en geniş boyutları 445 x 965 mm 
iken, yeni modüler tasarımın en geniş bileşeni 203 mm’den 
daha az ve en uzunu yaklaşık 788 mm olarak değiştirildi.

Sonuç, çoğu yerel sevkiyat aracının taşıma ebatlarına uygun, 
erişilebilirlik sorunları olabilecek tesislere çalışanlar tarafından 
kolayca taşınabilen ve yaralanma riskini azaltmak için monte 
edilmiş bileşenlere sahip bir ürün ortaya çıktı.

Kuyruk tamburu koruması verimli konveyör çalışması için çok 
önemlidir. Ancak boyutları nedeniyle bileşenlerin nakliyesi ve 
montajı zahmetli olabilir. Çoğu tasarımda, geniş V-şekilli ünite 
tipik olarak, ağırlık ve boyut nedeniyle hem hava hem de kara 
taşımacılığı için lojistik sorun oluşturabilecek büyük bir kutu 
içinde montaj ekipmanı ile birlikte teslim edilir. Bu, yoğun ku-
rulum programlarında sinir bozucu gecikmelere yol açabilir.

Önceki tasarım teslim edildikten sonra kurulum noktası-
na getirilmesi, potansiyel güvenlik sorunları nedeniyle zor 
olabiliyordu. Çoğu zaman işçilerin kutuyu birkaç kat mer-
diven çıkarak, koridorlardan veya sınırlı erişilebilirliğe sahip 
alanlara elle taşımaları gerekiyordu. OSHA’ya (ABD Mesleki 
Güvenlik ve Sağlık İdaresi) göre, kaldırma, taşıma sırasın-
da düşen veya düşürülen malzemeden kaynaklanan iş yeri  
yaralanmaları, en yaygın görülen iş yeri kazaları arasında yer 
almaktadır.

Martin V-Plow HD, konveyör bandının dönüş tarafında hareket 
eden döküntü nedeniyle kuyruk tamburunun malzeme sar-
masını ve hasar görmesini önler. Kaçak malzeme, normal ça-
lışma sırasında genellikle bant konveyör yolundan geri dönüş 
tarafına geçer. Kaçak malzeme kuyruk tamburuna ulaşırsa iki 
şey olabilir: Biri, tambur ve bant arasına sıkışan kaçak malzeme 
hem bant hem de tambura zarar verebilir. Diğeri ise malzeme 
tambur ile bant arasındaki basınçla ezilerek, tambur yüzüne ve 

bandın dönüş tarafına yapışarak, bant kaymasına ve hat bo-
yunca tıkanmalara neden olabilir.

3048 mm genişliğe ve 4,6 m/sn varan hızlara sahip bantlar için 
tasarlanan Martin V-Plow HD’nin yeniden tasarımı, ekipmanı 
modüler hale getirdi. Her türlü teslimat taşımacılığına uygun, 
tek bir kutu içine sığabilecek şekilde birkaç parçaya bölündü. 
Bu aynı zamanda ekipmanın kurulum alanına taşınmasını daha 
kolay ve güvenli hale getirdi.

Montajı için anlaşılması kolay talimatlarla, dayanıklı boyalı 
çelik parçalar dakikalar içinde birleştirilip güvenli bir şekilde 
cıvatalanarak güçlü bir yapı oluşturulabilir. Tesise ve çalışma 
alanına teslimatta kazanılan zaman, birkaç dakikalık montaj 
süresini fazlasıyla telafi eder.

Askı çubuklarına kelepçelerle veya kaynakla monte edilen 
ünite, bir menteşe sistemi kullanarak konveyör bandının 
dönüş tarafında kayar ve banttan kaçan kalıntıların yönünü 
değiştirir. Düzenek, 50 mm aşınma ömrü sağlayan, kolayca 
değiştirilebilen 100 mm genişliğinde, 25 mm kalınlığında bir 
sıyırıcıya sahiptir. Sıyırıcı uçlar 60 Shore A durometre nitril 
kauçuk veya uzun ömürlü 90 Shore A durometre üretandan 
yapılmıştır. Ünite, kimyasallara dayanıklı veya yüksek sıcaklık 
uygulamaları için tasarlanmış özel sıyırıcılarla birlikte sipariş 
edilebilir.

Martin V-Plow HD montaj sistemi ve güvenlik kablosu terti-
batı, rakip ünitelere göre daha güvenli, daha uzun ömürlüdür 
ve banda daha az zarar verir. Konveyör bantların dönüş tara-
fı genellikle taşıma yapan bandın ön yüzüne göre hasara ve 
aşınmaya daha yatkındır. Piyasadaki olukların çoğu bir zincirle 
profile bağlanır. Basınç uygulamak için de ünitenin ağırlığını 
kullanarak bandın geri dönüş tarafına baskı yapar. Dökün-
tü malzemenin geçmesine izin verebilecek ciddi sıçrama ve 
dengesizlik sorunlarının ötesinde, zincir hem montaj hem de 
güvenlik sistemi görevi görür. Zincir kırılırsa, ünite ayrılacak ve 
gelişigüzel bir şekilde sallanacak, banda zarar verecek ve po-
tansiyel olarak çalışanları yaralayacaktır. Ancak Martin V-Plow 
HD bir yuvadan ayrılırsa, diğer yuva ve güvenlik kabloları onu 
yerinde tutar ve sistem durdurulana ve ünite onarılana kadar 
bandı ve çalışanları korur.

Martin V-Plow HD'yi popüler bir seçim yapan şey, güvenlik ve 
performanstır. Kurulum ve bakım kolaylığı ek bir avantajdır. 
Operatörlerin en çok şaşırdığı özelliklerden biri de rekabetçi 
fiyatlara sahip olmasıdır. Bu da yatırım getirisini daha da artır-
maktadır.

martin-eng.com.tr
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kontrol süreçlerinden geçen cihazlarımız, sayesinde neredey-
se 7/24 üç vardiya çalışan maden araştırma laboratuvarlarının 
aranan ürünleri haline gelmiştir.   

Türk maden firmalarının ve MTA kurumunun yurt dışında ma-
den işletmeleri açma projeleri kapsamında ihtiyaç duydukları 

laboratuvar malzemeleri-
ni sağlamakta ve yerinde 
kurulum ve eğitim vererek 
cihazların uzun süreli sıkın-
tısız çalışmalarını sağlamak-
tayız. Bununla birlikte ya-
şanan teknik aksaklıkları da 
anında müdahale ederek 
işletmenin kesintisiz şekilde 
çalışması en önemli hedef-
lerimizden biri olmuştur. 

Daha önce yüksek maliyet-
lerle yurtdışından temin 
edilen cevher hazırlama, 
öğütme ve sınıflandırma 
tipi cihazların yurt içinde 

Bu ay içinde 13. kuruluş yılını kutla-
yan firmamız, 85 ülkeye yaptığı ihra-
catla laboratuvar malzeme test cihaz-
ları üretim sektöründe önde gelen 
firmalardan biri konumuna gelmiştir. 

Liya Test Olarak En Hızlı ve 
Kaliteli Hizmeti Sunuyoruz

TANITIM

LT-A0090 100X200 ÇENELİ KIRICI

3000 m2’lik fabrikamızda 40’a 
yakın personel ile müşterilerimi-
ze en hızlı ve en kaliteli hizmeti 
sunmak bizim en önemli vizyo-
numuzdur. Bunun yanı sıra bu 
sektörde eksikliği hissedilen 
satış sonrası destek konusun-
da da sektörün en önde gelen 
firması olduğumuzu rahatlıkla 
söylemek isteriz. 

Maden sektörünün ihtiyaç 
duyduğu yerli ve milli 

imkanlarla üretilen 
laboratuvar tipi 

cevher hazırlama, öğütme ve sınıflandırma cihazlarının üreti-
mi ve ihracatı konusunda Türkiye’de lider konuma ulaşmaktan 
mutluluk duymaktayız. Bunu sağlayan üretim ve ürün araştır-
ma ve geliştirme konusunda sahip olduğumuz 20 yıllık birikim 
ve tecrübedir. İmalat sırasında ve sonrasında defalarca kalite 

LT-A0610 FLATSYON CİHAZI

üretimi sayesinde ülke ekono-
misine de önemli katkılar sun-
duğumuzu düşünmekteyiz. 

Hali hazırda Avustralya, Ürdün, 
Özbekistan, Nijerya, Sudan, Sierra 
Leone vb. gibi  ülkelerde bulunan 
Türk ve yabancı maden firmaları 
ve MTA kurumuna ait maden iş-
letmelerine laboratuvar cihazları 
vermenin mutluluğu içindeyiz. 
Ülke ve firma sayılarının artacağı 
konusunda da hiç şüphemiz bu-
lunmamaktadır.  

Ayrıca piyasada olmayan ve maden sektöründe fazla şahit ol-
madığımız özel üretimlerle de sektörün Ar-Ge test cihazları 
projelendirme ve üretimine destek vermekteyiz. Deneyimli ta-
sarımcı mühendislerimizle sizlerden gelen farklı cihaz isteklerini 
de karşılamaktan mutluluk duymaktayız. 

Başımız Sağolsun Türkiye
Tüm Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler 
nedeniyle derin üzüntülerimizi sunmak isteriz. Yaklaşık 15 
milyon vatandaşımızı direk etkileyen afet nedeniyle kay-
bettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine de baş 
sağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar 
dilemekteyiz. 

Bu bölgede bulunan ve depremden zarar gören maden işlet-
melerine ve laboratuvarlarında birlikte çalıştığımız arkadaşla-
rımıza da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. 

Liya Test ailesi olarak, depremin ilk gününden itibaren afet-
ten etkilenen vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği ver-
meye çalıştık. Ankara’ya gelen vatandaşlarımızın yaralarını 
sarmaya çalıştık.

LT-A0092 200X300 ÇENELİ KIRICI

LT-M0660 DÖNER NUMUNE BÖLÜCÜ

LT-A1020 Bidon 
Çevirme Cihazı (Özel 
Üretim Basıncı Ayarlanabilir 
Hava Verme Aparatları İle Birlikte)

liyatest.com.tr
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Dekantör Santrifüj ile Proses 
Suyundan Yüzde 90 Tasarruf Sağlayın!

Nils Engelke 
Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü

Flottweg

Reithelshöfer GmbH/ Nürnberg 
firması, kum hazırlama işlemlerin-
de dekantör santrifüj kullanarak 
proses suyundan yüzde 90'ın üze-
rinde tasarruf sağlamakta ve aynı 

zamanda yatırım/ işletme maliyetlerini düşürmektedir.

Bugün sokaktaki insanlara hangi ham maddelerin en önemli 
olduğunu düşündükleri sorulacak olursa, neredeyse hiç kim-
se "kum" kelimesinden bahsetmez. Oysa kum dünyadaki en 
temel ham maddelerden biridir. Örneğin evler, havaalanla-
rı, yollar ve çok daha fazlasını inşa etmek için her yıl devasa 
miktarlarda kuma ihtiyaç duyulur. Kum, yalnızca kum ihtiva 
etmediğinden ve yeryüzünden istenen kalitede çıkarılamadı-
ğından, Nürnberg yakınlarındaki Reithelshöfer Group'a dahil 
Sandvertriebs- und Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KG 
gibi şirketler kum işleme tesisleri kurmuşlardır. Her gün tonlar-
ca çakıl ve kum çıkarılırken, bu üretimin elbette aynı zamanda 
kaynak tasarrufu sağlaması ve ekonomik olması gerekmek-
tedir. Suyun verimli kullanılması da bunda belirleyici bir rol  
oynamaktadır. Reithelshöfer şirketi, yıkama suyu arıtımı için 
bir Flottweg dekantör santrifüj kullanmaya başladığından beri  
şirket için muazzam bir tasarruf elde edildi: Yeni teknoloji, 
temiz su ihtiyacını saatte 350 metreküpten saatte sadece 20 
metreküp’e düşürdü.

Aşamalı Ayırma
Kum çıkarmak için çok miktarda su gereklidir. Son aşama ola-
rak ise çıkarılan materyalin çakıl, kum, kil ve kömür gibi bile-
şenlerine ayrılması gerekmektedir. Çok fazla su kullanılarak 
yapılan eleme işlemiyle kum ve çakıl istenen tane boyutlarına 
getirilir. Arıtma sürecindeki en büyük zorluklardan biri, gerek-

li su miktarını ayarlamaktır. Sürekli olarak sağlanması gere-
ken temiz su miktarını en aza indirmek amacıyla, kullanılmış 
olan yıkama suyu partiküllerinden ayrılır ve yeniden kullanılır.  
Sonuç olarak, kalan kütleden ne kadar değerli su ayrılıp saflaş-
tırılabilirse, tüm üretim süreci ekonomik olduğu kadar ekoloji 
ve enerji açısından da o kadar verimli olur. 

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

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

Dünya genelinde kum ve çakıl ocaklarından çok büyük miktarlarda ilgili ham madde çıkarılmaktadır. İşletme 
maliyetlerini düşürmek için kaynak tasarrufu sağlayan işlemleri uygulamak çok önemlidir.

62



FLOTTWEG DEKANTER SANTRİFÜJ İLE KUM VE ÇAKIL 

YIKAMA SUYUNU İŞLEMEDEKİ AVANTAJLARINIZ

· En önemli kaynağın, suyun korunması
· Su tüketiminde önemli azalma
· Verimli ve sürdürülebilir operasyon
· İşletme maliyetlerinde önemli tasarruf
· Basit kurulum ve az işcilik
· Az alan gereksinimi

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

Headquarters Germany:
mail@fl ottweg.com • www.fl ottweg.com
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Yenilikçi Prosedürleri Benimseme
Nürnberg yakınlarında bir kum işleme şirketi olan Reithelshöfer 
GmbH yetkilileri, kum işleme prosesinden suyun geri kazanıl-
ması, yeni atık sahaları açma izni alınmasının neredeyse imkan-
sız hale gelişi ve bunun yüksek maliyetleri nedeniyle yıkama 
suyunun arıtılması ve saflaştırılması konusunda özel önlemler 
alınması gerektiğine karar vermiştir. Daha sonra Reithelshöfer, 
sektörde pek de alışılmadık ancak oldukça yenilikçi bir adım 
attı. Kum yıkama suyunun çok daha verimli bir şekilde arıtılma-
sını sağlamak ve sürekli büyüyen atık yığınlarında ıslak çamurla 
büyük miktarlarda su kaybetmekten kaçınmak için diğer en-
düstriyel sektörlerde uzun süredir standart olarak kullanılmaya 
başlanmış bir tekniği kullanmayı tercih etti: Dekantör Santrifüj 
Teknolojisi.

Flottweg dekantör santrifüj, bahsi geçen kum işleme tesisinde 
2003 yılında kullanılmaya başlanmış olup, Vilsbiburg/ Bavyera 
merkezli ve santrifüj teknolojisinde öncü olan bu şirket akla 
gelebilecek neredeyse her uygulamada sıvı- katı ayrımı için 
ekipman üretmektedir. Reithelshöfer, saatte 15 tona kadar 
yüksek ayırma kapasitesiyle Flottweg Z92 modelini kullanır. 
Kullanılan santrifüjün avantajı, kum hazırlama sırasında sant-
rifüj kullanılmış yıkama suyundan o kadar çok temiz su ayırır 
ki, daha sonra temizleme için yeniden temiz su kullanmaya 
gerek kalmaz. Reithelshöfer'deki dekantör santrifüj, 25 µm'den  
küçük partiküllerin dahi sudan ayrılması için ayarlanmıştır.

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

Santrifüj teknolojisinin değerli bir yatırım olduğu gerçeği, 
hem ekonomik hem de çevresel olarak temiz su tüketimi da-

Flottweg'in Z92 dekantör santrifüjü saatte 15 tona kadar malzeme işler.

Susuzlandırılmış malzeme makineden kolaylıkla taşınabilecek ölçüde kuru olarak çıkar.

hilinde özellikle belirginleşir: Diğer teknolojilere kıyasla daha 
yüksek oranda katı/ sıvı ayrımı sayesinde, üretim sürecine çok 
daha fazla su geri dönmektedir. M. Reithelshöfer GmbH Genel  
Müdürü Stefan Köhn, Flottweg Dekantör Santrijüf kullanılan 
süreci "Geleneksel ayırma yöntemlerinde, saatte 350 metreküp-
ten daha fazla bir temiz su kaynağı gerekmekteydi. Flottweg 
santrifüjün kullanılmasıyla, geri kazanım önemli ölçüde artmış 
olup, temiz su ihtiyacımız sadece 20 metreküpe düşmüştür" diye 
açıklamıştır.

Verimin Artması ve Düşük Bakım Maliyeti 
Sayesinde Yüksek Tasarruf
Su ve atık alan ihtiyacını en aza indirmek için, susuzlaştırılacak 
çamurun içeriğine göre santrifüj sürekli olarak kendi kendini 
ayarlar. Bunun merkezinde ise yüksek enerji tasarrufu sağlayan 
Flottweg SIMP Drive tahrik sistemi yer alır. SIMP Drive, tambur 
ile helezon arasındaki diferansiyel hızı, dekantör içindeki torka 
göre kontrol eder. Dişli kutusunun tahrik mili, hızın optimum 
şekilde ayarlanmasına izin veren ve frekans kontrolü sağla-
yan bir motor tarafından çalıştırılır. İkinci bir frekans kontrol-
lü motor, dekantör tamburunu çalıştırır, böylece kütle atalet  
momenti sağlanır ve tambur hızını gerektiği gibi düzenler. 
Beslemedeki değişiklikler, helezonun farklı miktarlarda katı 
madde taşımasına yol açması sebebiyle helezon torkunu  
etkiler. Diferansiyel hızın ayarlanması SIMP Drive ile otomatik 
olarak çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir, böylece 
çamurun sürekli olarak yüksek oranda susuzlaştırılması sağla-
nır. SIMP Drive ve makinenin diğer bileşenleri, Reithelshöfer'in 
çok düşük bakım maliyetleri ile üretimine devam edebilme-
sini sağlar. Maksimum besleme için tasarlanmış olan sistem 
bağımsız olarak çalışmaktadır. Dekantörlerde önemli ölçüde 
aşınma beklenmez ve bakım ihtiyacı azdır.

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

flottweg.com
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Maden projelerinin güvenli, 
stabil, ekonomik ve verimli 
olarak işletilmesi gereklidir. Ya-
pay şevlerin tasarımı en önemli 
faktörden biri olarak tanımla-
nabilir.

Şev hareketleri; doğal yamaçlar, doğada kazı sonucu oluşturu-
lan eğilimli yüzeyler, toprak baraj ve mühendislik dolgularının 
eğik yüzleri şevlere örnek olarak verilebilir. Şev yüzeyi altındaki 
zeminin göçmesine (kırılmasına) şev kayması (toprak kayma-
sı, heyelan vb.) adı verilmektedir. Şevler zemin kütlesinde ya 
kayma gerilmelerinin artması ya da zeminin kayma direncinin 
azalması sonucu kaymaktadır. Kayma gerilmelerinin artma-
sına; şevin üst yüzeyinin yüklenmesi, şev eğiminin artırılması, 
oyulma ve şev topuğunun boşaltılması örnek olarak verilebilir. 
Zeminin kayma direncinin azalmasına; titreşimler (patlamalar, 
depremler, kazık çakma işlemleri) boşluk suyu basıncının oluş-
ması-artması, kohezyonlu zeminlerde zeminin su içeriğinin art-
ması örnek olarak söylenebilir.

Şevler ister doğal bir yamaçta isterse bir mühendislik çalışması 
sonucu oluşturulmuş olsun, her durumda analiz edilmesi gerek-
liliği doğmaktadır. Bu alanda çalışmalarını sürdüren kişi ve ku-
rumların duraylılık problemiyle sık sık karşılaştığı görülmektedir. 
Yapay ya da doğal şevlerin zeminin kayma mukavemetinin aşıl-
dığı durumlarda yani güvenlik katsayısının aşılması durumunda 
duraysızlıkların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Madencilik alanın-
da yapılan tesislerin duraylılık özelliklerini belirlerken statik den-
ge durumunda güvenlik katsayısı (F) 1,5 ve üzeri olması gerek-
mektedir. Güvenlik katsayısı (F) kavramı ise; şevdeki potansiyel 
kayma yüzeyi boyunca gelişen makaslama dayanımı ile yüzey 
boyunca kayma yönündeki makaslama gerilmesinin oranıdır 
(Sönmez, 2020). Ayrıca kazı veya dolgu ile oluşturulacak yapay 
şevlerde, bölgeye gelmesi muhtemel deprem yüklerinin tespit 
edilerek, yapılacak olan tasarımın da göz önünde bulundurul-
ması gerekmektedir. Çünkü doğal halinde gayet stabil özellik 

gösterebilen şevler, deprem 
yükleri etkisi altında duraysızlık-
lar göstererek, heyelan ve kaya 
düşmesi gibi olaylara sebep ola-
bilmektedirler. Bu nedenle her 
türlü madencilik faaliyet alanları 
(ocak, pasa, yığın liç vb.) tasarım-
larında, bölgede etkin olabilecek 
deprem yükleri ve çalışılan mal-
zeme özelliklerine uygun olarak 
proje alanını etkileyecek en kritik 
deprem ivmesi de belirlenir.

Tuğçe Resuloğulları
Jeoloji Mühendisi
Mitto Consultancy

TANITIM

CRIRSCO

+90 (312) 222 18 28

Ümit Mah. 2531. Sokak No:8 Çankaya / ANKARA

+90 (312) 222 11 53     www.mitto.com.tr info@mitto.com.tr

Türkiye genelinde 57 ilde, dünya genelinde 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren 
173'ün üstünde firmanın çözüm ortağı olduk. Dünyada tercih edilen 

yüzde yüz Türk menşeli firma olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

Şev Duraylılığının Maden 
Sektöründe Uygulaması

Şev stabilitesi; jeolojik yapısal özellikler (kayaçların dayanımı, 
kırıklı olup olmaması, gözenek durumları vb.), şevin geomet-
risi, yeraltı suyu durumu, malzeme özellikleri ve uygulanan 
kazı tekniği (patlatmalı kazı, mekanize kazı) gibi çeşitli fak-
törler kontrol etmektedir. Açık ocak ve depolama alanların-
da herhangi bir kayma ihtimaline karşı şev stabilite analizleri 
kullanılarak Limit Denge Yöntemi (Deterministik Yöntemi) ile 
irdelenir. Girdi parametreleri tamamlanıp program çalıştırıl-
dığında çıkan sonuç güvenlik katsayısı yani F≥1.5 statik du-
rum ve F≥1.1 depremli durum için değerlendirilir. Program 
çalıştırılırken kullanılan diğer parametrelerin belirlenmesi için 
ise arazide detaylı çalışmalar, laboratuvar analizleri ve ofis 
çalışması yapılması gerekmektedir. Limit denge yöntemi şev 
duraylılığı analizlerinde kullanım kolaylığı ve yaygınlığı sebe-
biyle öne çıkmaktadır. Ülkemizde yaygın kullanılan limit denge 
analiz yöntemleri ise İsveç, Bishop, Janbu, Morgenstern-Price 
ve Spencer’dır. Mitto olarak yapılan stabilite analizlerinde,  
Morgenstern-Price ve Spencer yöntemlerini kullanmaktayız.

Şev açılarının yüksek tutulması yapılacak kazı miktarında azal-
ma ve ekonomik yönden tasarruf sağlarken, aşırı dik şevler 
kaymalara neden olarak iş kazalarına sebebiyet verebilmekte-
dir. Bunun sonucunda can ve mal kaybının yanı sıra üretimde 
de aksamalar yaşanabilmektedir. Tam da bu noktada şev stabi-
litesi sorunlarına uygun çözümler bulunması hayati önem ta-
şımaktadır. Gerekli mühendislik önlemlerinin alınması mühen-
dislerinin etik sorumluluğu içindedir. Mitto Consultancy olarak 
şev stabilite problemlerinin çözümüne yönelik araştırmaları 
arttırarak devam ettirmekteyiz.

Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinde hayatını kay-
beden vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor, vefat edenlere  
Allah’tan rahmet bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz.

Tuğçe ResuloğullarıTuğçe Resuloğulları
mitto.com.tr
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Madenlerde Modern Su 
Yönetimi ve Modelleme  

TANITIM

Su kıtlığı ya da su bolluğu maden 
işletmecileri için ciddi zorluklar 
oluşturabileceği için madenlerde-
ki su yönetimi karmaşık ve önemli 
bir görevdir. Madenlerde oluşabi-
lecek suyun miktarı ve bunun yö-
netimi hidrojeolojik incelemelerin 
temelini oluşturur. Bir maden ya-
tağı için hidrojeolojik özelliklerin 
ve koşulların ayrıntıları su işleme, 

işletme ve maden kapatma maliyetlerinin önemli bir bölümü-
nü oluşturacağından tüm bunlar için sahayla ilgili yapılacak bir 
fizibilite çalışmasında belgelenmelidir. Madenlerdeki gelenek-
sel su yönetimi kavramsal yaklaşımlara ek olarak, modern su 
yönetim ilkelerini, iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini de 
dikkate almak zorundadır. Bu yönetim konsepti, temel olarak 
madendeki potansiyel su miktarını ve kalitesini tahmin ede-
bilen sayısal 3B hidrojeolojik ve hidrolojik modellemeyi (akış, 
ısı ve reaktif kütle taşımacılığı) kullanmalı ve sayısal modelle-
mede iklim değişikliğinin maden alanları üzerindeki etkileri de 
dikkate alınmalıdır.

Bu makale, madenlerde iklim değişikliğinin etkilerini de içeren 
sayısal su modellerine odaklanmakta ve Avrupa Kömür ve Çe-
lik Araştırma Fonu (RFCS) tarafından finanse edilerek yakın za-
manda tamamlanan araştırma ve geliştirme projesi TEXMIN'in 
(Aşırı meteorolojik olayların madencilik operasyonlarına etkisi) 
bazı sonuçlarına ilişkin bilgi vermektedir.

Madendeki Su Yönetiminin Planlaması
Maden operasyonlarında, özellikle sedimanter yataklarda, 
istifin üst ve alt katmanlarında herhangi bir akiferin bulun-

Nele Pollmann 
DMT GmbH & Co. KG, Germany

Philip MIttelstädt
DMT GmbH & Co. KG, Germany

Hakan Arden Kahraman
DMT GmbH & Co. KG, 
Germany and Türkiye 

ması, cevherin çıkarılmasını birçok yönden etkileyebilir. Bu 
nedenle, su miktarı ve kalitesinin yanı sıra çevre katmanlar-
daki davranışının tahmini, hidrojeolojik modeller için temel 
zorunluluktur. Son yıllarda, iklim değişikliğinin giderek artan 
etkileri nedeniyle bu durum daha da karmaşık duruma gel-
miştir. İklim değişikliğinin ani etkisi, uzun süren kuraklıklar ya 
da aniden oluşan sellerin varlığıyla hissedilebilir. Örneğin, bir 
Alman potaş üreticisinin 2019'daki kuraklık nedeniyle etkin-
liklerini askıya alması gerekmiş ve bu da ciddi mali kayıplara 
neden olmuştur. Uzun kurak dönemler nedeniyle madenler 
için ek riskler arasında, daha yüksek tuz konsantrasyonlarına 
yol açan indirgenmiş su getirimi, böylece var olan ortam su-
larındaki su düzeylerinin ve akış hızlarının düşmesi, maden-
deki suda artan sıcaklık ve madenden tahliye edilen suyun 
artık yeterince seyreltilememesi dolayısıyla çözelti limit de-
ğerlerin aşılması yer alır.

Bu durumun tersine, yoğun yağışları izleyen seller de ma-
denlerin ve maden ekipmanının fiziksel olarak tahrip olma-
sına neden olabilir ve maden çalışanlarının güvenlik riskini 
önemli ölçüde artırabilir. Örneğin, 2011'deki yoğun yağışlar 
nedeniyle, Avustralya'daki Queensland eyaletindeki ma-
denlerin çoğu sular altında kalmış ve bu da üretimin birçok 
madende aylarca durmasına neden olmuştur. Madencilik 
için aşırı yağış olaylarıyla bağlantılı bir başka risk ise örne-
ğin daha yüksek pompa hızları gerektiren ortam suyunun 
beslenimidir.

Bu nedenle madencilik projeleri, iklim değişikliği de dahil ol-
mak üzere tüm etkenlerin dikkate alınması gereken, su yöne-
timine ilişkin güvenilir bir tahmin/maden planına gereksinim 
duyar.
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250 Yılı Aşan Deneyimimizle
Madencilik Sektörünün Hizmetindeyiz

GÜVENİLİR 
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DÜNYA ÇAPINDA 
OFİSLER
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ÇÖZÜMLER

DENEYİMLİ TEKNİK 
KADRO

Kaynak / Rezerv Değerlendirmesi
 ▪Keşif ve Jeofizik Araştırmaları
 ▪ Jeolojik Modelleme, Kaynak/Rezerv Kestirimi 

  (UMREK, JORC, CIM, SAMREC, PERC)
 ▪Hidrojeolojik ve Jeoteknik Modelleme

Kredi Kurumlarına / Yatırımcılara Destek
 ▪Kredi Kurumları Bağımsız Mühendisi (ILE)
 ▪Borsalarda İlk Halka Arz (IPO) Desteği
 ▪ Şirket Birleşmesi ve Satın Alma (M&A) Desteği
 ▪ Yetkin Kişi Raporları (CPR)
 ▪Borsalar ve Yatırımcılar için Cevher Uzman Raporu  

  (JORC, VALMIN, NI 43-101, SK-1300, ESMA, UMVAL)
 ▪Değerleme (Valuation) ve Durum Saptama  

  (Due Diligence)

Fizibilite Çalışmaları ve Tasarım
 ▪Kapsam Belirleme / Ön Fizibilite Çalışmaları (PFS)
 ▪Bankalara Uygun Fizibilite Çalışmaları (BFS)
 ▪Ayrıntılı Mühendislik Tasarımı (Maden ve 

  Zenginleştirme Tesisi)
 ▪Dünya Bankası, Ekvator İlkeleri ve Uluslararası 

  Finans Kurumu‘na Uygun Çalışmalar

Proje ve Maden Kurulum Denetimi
 ▪ Proje ve Sözleşme Yönetimi ve Desteği
 ▪ Ekipman Standartları ve Satın Alma
 ▪Maden Kurulumu Denetimi
 ▪Bilirkişi Hizmetleri

Maden ve Tesis İşletme Destekleri
 ▪ İşveren’in Mühendisi (Owner’s Engineer)
 ▪Maden Planlama, Optimizasyon ve  

  Operasyon Desteği
 ▪ Şaft, Galeri ve Desandre Tasarımı
 ▪Galeri Tavan ve Taban Kontrolü
 ▪ Zemin Dondurma (Ground Freezing) Tasarımı
 ▪Mühendislik Destek Aygıtları (Ancorelog, 

  CoreScan3, Gyromat, Shaft Scanner)
 ▪Maden Susuzlaştırma Hizmetleri
 ▪Çevrimiçi İzleme Sistemleri
 ▪Koklaştırma Hizmetleri
 ▪ Sağlık, Güvenlik ve Çevre Hizmetleri
 ▪Madenlerde Güvenlik ve Havalandırma Kontrolü
 ▪Maden Kapatma Hizmetleri
 ▪ Teknik Eğitim Hizmetleri
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Tahmine Dayalı 
Sayısal Modelleme
Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı 
üzere, aşırı oranda gelişen meteorolojik 
olaylar ve değişen iklim koşulları nede-
niyle bazı maden alanlarında var olan 
hidrojeolojik koşullara bağlı zorlukların 
ortaya çıkacağı açıktır. Bunları öngören 
iklim senaryoları, aşırı iklim olaylarının 
daha sık ve potansiyel olarak daha yük-
sek yoğunlukta olacağını varsayar.

Yasal düzenleyicilerin iklim değişikliği 
ya da iklim değişikliğinin madenciliği 
etkileyeceği durumlara ilişkin değer-
lendirmelerinden bağımsız olarak, DMT 
tahmine dayalı sayısal modellemelerde 
iklim değişikliğini de hesaba katmak 
için kavramsal yaklaşımlar geliştirmiştir. 
Sayısal modeller, litolojik birimler ve su 
düzeylerinden yer altı /yüzey suyu özelliklerine dek değişen 
karmaşık verileri entegre etmek ya da kuyu pompa bilgilerini 
kullanarak yer altı suyu akış yönlerini anlamak için kavramsal 
fikirlerin geliştirilebileceği kullanışlı araçlardır. 

Bu durum yeni veriler elde edilip sisteme eklendikçe, koşulla-
rın değiştirilerek modelcilerin olabilecek varyasyonları müm-

kün olduğunca doğru bir şekilde tahmin etmesine yardımcı 
olur. Bu modeller, yer altı yapıları, tüneller/galeriler ve diğer 
kazı türlerini dahil ederek yer altındaki etkileşimlerin analizini, 
yer altı sularındaki potansiyel su kalitesi sorunlarının tahminini 
ve iyileştirme stratejilerini, her ölçekte ve derinlikte jeotermal 
tesislerin modellenmesini, yer altı suyu-yüzey suyu etkileşimi-
nin yerüstü su modelleri ile birleştirilerek incelenmesini, zemin 
çökmesinin tahminini; pompaj oranlarının belirlenmesini ve  
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jeoteknik ve madencilik projelerinde stabilite sorunlarını içere-
bilir.  Bu yeteneklerine karşın, doğada var olan karmaşıklıklar 
nedeniyle, model tahminlerinde doğal belirsizliklerin olması 
kaçınılmazdır. İş akışları; yüzey/yer altı suyu ve madendeki su-
yun modellenmesindeki kapsamlı deneyim üzerine kurulmuştur 
ve “SPRING”, “FEFLOW” ve zor madencilik bölgeleri için “DMT 
BoxModel” gibi kabul görmüş modelleme programları ve yazı-
lımlarından yararlanılır.

Yer altı suyu beslenimi, madendeki suyun kalitesinin ve mik-
tarının belirlenmesi için önemli bir parametredir.  Bu noktada, 
iklimsel değişiklikler ile yer altı suyunun beslenimi ve boşalı-
mı, sıcaklık, rüzgâr, güneş ışınımı gibi iklime bağlı etkenler ve 
bunun doğal uzantısı bitki örtüsü ve arazi kullanımı arasındaki 
kaçınılmaz ilişkiler belirgindir. 

Bu nedenle, madenlerdeki suyun yönetimi için yeterli bir stra-
teji belirlemenin zorluğu, diğerlerinin yanı sıra madenin ömrü 
boyunca yer altı suyunun yeniden besleniminin doğru bir şe-
kilde tahminidir. Yer altı suyu yeniden besleniminin tahmini, 
SPRING veya FEFLOW gibi yer altı suyu modelleme yazılımları 
ile gerçekleştirilir ve bir kez yapıldığında sonuçlar madendeki 
suyun yönetim yazılımına aktarılabilir. Bu yaklaşım için çizim-
sel iş akışı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Sonuçlar
Madenlerdeki modern anlamdaki su yönetiminin, madende op-
timum bir su yönetimi stratejisinin tasarımını etkileyebilecek tüm 
olası konuları dikkate alması gerekir. İklim değişikliği nedeniyle, 
tahmine dayalı modelleme yaklaşımlarında bu koşulların hesaba 
katılacak şekilde uyarlanması gerekir. Buradaki kilit parametre, ik-
limsel koşullardaki bir değişikliğin ardından yer altı suyunda bek-
lenen yeniden beslenimdir. DMT, bu değişiklikleri tahmin etmek 
ve sonuçları kabul görmüş maden su modelleme çözümlerine 
aktarmak için bir iş akışı geliştirmiştir. Ek olarak, yaklaşımımızdaki 

aşırı iklimsel olaylar, örneğin madendeki 
suyun miktarı ve kalitesi üzerindeki etki-
sini araştırmak için de benzeştirilebilir. Bu 
tahmine dayalı hesaplamalara dayanarak 
madendeki suya yönelik olarak en uygun 
yönetim stratejileri geliştirilebilir. Ek olarak, 
yoğun yağış gibi aşırı iklim olayları, açık 
işletme ve yer altı madenlerine yüzey sula-
rının ani beslenimini önlemek için özel dik-
kat gerektirir. Bu risk yeni bir şey olmamak-
la birlikte madencilik endüstrisi tarafından 
çok iyi bilinmektedir.  Bununla birlikte, bazı 
yerler için, aşırı iklim olaylarının sıklık ve 
yoğunluk bakımından artabileceği makul 
bir şekilde varsayılabilir. Bu nedenle taşkın 
koruma önlemlerinin sürekli olarak güncel-
lenerek yeniden araştırılması tavsiye edilir.

DMT yurt dışında edindiği üç asırlık proje 
değerlendirme çalışmalarıyla hizmet ver-

meyi sürdürmektedir. Konuyla ilgili bilgiler ve benzer hizmet/
ürünlerle ilgili iletişim için mailto:turkey@dmt-group.com 
(Tel: +90 216 361 26 98).

Kaynaklar

1. ICMM (2013), Adapting to a Changing Climate: Implication for the Mining 

& Metals Industry. International Council on Mining & Metals, London, availab-

le at http://www.icmm.com/document/5173

2. Rüttinger, L. and Sharma, V. (2016). Climate change and mining. A Foreign 

Policy Perspective, Adelphi research GmbH.

3. Gombert P., Charmoille A. (2010). Impact of the expected climate change 

on the stability of mines in France. Conference on Climate Change, Impact 

and Responses, Brisbane (AUS), 8-10 July 2010.

4. Schellnhuber, H.J. (2008). Global warming: stop worrying, start panicking?, 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Ame-

rica, 105(38), pp.14239–14240. 

5. R&D project: TEXMIN reports (texmin.gig.eu/index.php/news/results)

dmt-group.com

70





BD2000M 
Yer Üstü Sondaj Makinesi

Karotlu ve Rc Sondaj Yapabilen 
Sondaj Makinesi

Emin ellerin
üretimi...

barkomas.com



BD2000M 
Yer Üstü Sondaj Makinesi

Karotlu ve Rc Sondaj Yapabilen 
Sondaj Makinesi

Emin ellerin
üretimi...

barkomas.com



www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2023

Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti bakır A.Ş. Samsun Bakır İzabe ve 
Elektroliz Tesisi ile birlikte yurdun dört bir yanındaki maden kaynaklarını 
sürdürülebilir gelişme çerçevesinde değerlendirerek katma değeri yüksek 

ürünlere dönüştürüp ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Şirketin 
yurt içi ve yurt dışı yatırımlarındaki güncel durumu değerlendirmek üzere 

Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş ile görüştük. 

DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

Kapsamlı Maden ve Metalürji
Çalışmalarının Sahibi: Eti Bakır

Eti Bakır olarak ülkemizdeki faaliyetleriniz  
hakkında özet genel bilgi verebilir misiniz? 
Türkiye’de madenden son ürüne üretim yapabilen tek tesise 
sahip olan Eti Bakır’ın Samsun’da bulunan izabe tesisinin yanı 
sıra Küre, Artvin, Siirt, Adıyaman, Halıköy ve Mardin’de maden 
ve maden zenginleştirme tesisleri bulunuyor. 2004 yılında 
Özelleştirme İdaresi’nden alınarak Cengiz Holding çatısı al-
tında faaliyet göstermeye başlayan Eti Bakır’a 20 yılda altyapı, 
yenileme, Ar-Ge ve teknoloji alanlarında çok önemli yatırımlar 
yapıldı. Bugün, yıllık 70.000 tonluk katot bakır üretim kapasi-
tesi bulunan Eti Bakır, Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık %20’sini 
karşılıyor. Türkiye’nin En Büyük Sanayi Şirketleri sıralamasında 
2022’de 25’inci sırada yer alan Eti Bakır, 5.500 kişiye istihdam 
sağlıyor.

İşletmelerinizdeki güncel üretim ve 
istihdam verileri nelerdir? 
Eti Bakır’ın Halıköy ve Mazıdağı işletmesi dışında tüm işlet-
meleri, aynı bölgeden çıkardığımız tüvenan bakırı, konsantre 
bakır haline getirerek Samsun’daki izabe tesisimize gönderi-
yoruz. Samsun’daki tesisimizde tüm işletmelerimizden gelen 

bakır konsantresi katot bakıra dönüştürülüyor. Küre İşletme-
mize entegre olarak kurulan Mardin Mazıdağı İşletmemizde, 
Küre’den çıkarılan tüvenan bakırın artığı olan pirit konsantre-
sinin içinden kıymetli madenleri alıyoruz; ayrıca gübre üretimi 
yapıyoruz. 

Bu bilgiler ışığında işletmelerimizdeki üretim miktarları şöyle 
gerçekleşiyor: Küre İşletmemizde yılda 1,3 milyon ton tüve-
nan çıkarıyoruz; 750 kişilik istihdamımız bulunuyor. Artvin’de  
Cerattepe ve Murgul’da bulunan iki işletmemizde 753 kişi ça-
lışıyor; toplamda yıllık 4,2 milyon tonluk tüvenan cevher çıka-
rıyoruz. Adıyaman İşletmemizde 400 kişi çalışırken 3,5 milyon 
ton tüvenan, 700 kişinin çalıştığı Siirt’te ise yıllık 1,2 milyon 
tonluk tüvenan cevheri çıkarıyoruz.

Halıköy İşletmemizde savunma sanayiinin önemli bir ham 
maddesi olan antimuan üretiyoruz. Yıllık 1.000 tonluk üretimi-
miz bulunuyor.

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisimizde 
1.500 kişilik istihdamımız bulunuyor. Burada dünyadaki kobalt 
üretiminin %2’sine denk gelen 2.500 ton kobalt üretiyoruz. 
Tesisin farklı ürün kategorilerine göre değişmekle birlikte yıllık 
600.000 tonluk gübre üretim kapasitesi bulunuyor.

Ülkemizin cevherden katot bakır üreten tek tesisi 
olan Samsun Bakır İzabe Tesisi ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz? İlerleyen dönemde kapasite artışı planlarınız 
mevcut mudur? Ülke içerisinde ikinci bir katot bakır 
üretim tesisi planlıyor musunuz?
Samsun Bakır İzabe Tesisi yılda 70.000 tonluk katot bakır üre-
tim kapasitesine sahip. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye’nin 
tek izabe tesisi olma özelliğine sahip bu tesiste %99,99 saf-
lıkta bakır üretiyoruz. Burada elde edilen katot bakır, elektriği 
gümüşten sonra en iyi ileten metal olması nedeniyle ağırlıklı 
olarak kablo üretiminde kullanılıyor. Yıllık 500 bin tonluk ka-
tot bakır ihtiyacının %80’i ithalatla karşılanan Türkiye'de, Eti  
Bakır’ın Samsun tesisinde üretilerek sanayiciye sunulan ürün-
ler, her yıl yaklaşık 750 milyon doların ülkede kalmasını sağla-
yarak cari açığın azaltılmasına önemli katkıda bulunuyor. Yeni 
bölgelerde madenlerin çıkarılması konusunda çalışmalarımız 
ve yatırımlarımız sürüyor. Sondaj çalışmalarımıza devam edi-Asım AkbaşAsım Akbaş
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MADENCİLİK, AGREGA ÜRETİMİ VE 
GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİLERİ İÇİN 

GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER

www.mekaglobal.com

GURURLUYUZ: ABD’den Avustralya’ya, Hindistan’dan İngiltere’ye,
Norveç’ten Şili’ye 110’dan fazla ülkede 3000’in üzerinde tesis kuran

MEKA YİNE TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI LİSTESİNDE!

MOBİL KIRMA, 
ELEME VE YIKAMA 
SÜREÇLERİNDE 
VERİMİNİZİ ZİRVEYE 
TAŞIYAN ÜRÜNLER
Sektörün en güçlü Arge merkezi, 
teknolojik üretim tesisleri ve kırma, eleme, 
yıkama süreçlerine yönelik geniş ürün gamı ile 
MEKA; yeni tesis kurulumu, kapasite artırımı 
ve tesis yenileme süreçlerinin tümünde 
global deneyimi ile rekabetçi çözümler sunar.

Fotoğraflar: (1) Mobil Yıkama Tesisi, ABD
(2) Mobil Yatay Elek Ünitesi, ABD Yolunda
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yoruz. Yeni madenlerimizde de Samsun’a gönderilmek üzere 
maden zenginleştirme tesisleri yatırımları planlıyoruz ancak şu 
anda ikinci bir katot bakır üretim tesisi planımız yok.

Bilinenlerin dışında Eti Bakır olarak ülkemizde 
yeni projeleriniz var mıdır? Varsa bu projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Samsun’da bakır üretimine entegre bir gübre tesisi yatırımı-
mız var. Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asidi 
katma değeri yüksek ürüne dönüştürmenin en sürdürülebilir 
şekli gübreye çevirmek. Türkiye bugün fosforik asit ve gübre 
türevleri ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılıyor. Ül-
kemizin bu alandaki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak 
bu önemli yatırıma başladık. Tamamlandığında 250 bin ton 
DAP gübresi üretecek tesisimizin 100 milyon dolarlık ithalatı 
da önleyeceğini öngörüyoruz. Samsun’daki bu yeni gübre tesi-
simiz hedeflendiği gibi 2025 yılında tamamlandığında toplam 
gübre üretimimiz de 1,2 milyon tona ulaşacak. 

Bunun dışında Elazığ’daki bir bakır madeninin ihalesini kazan-
dık. Orada çalışmalarımız devam ediyor. 300 milyon dolarlık 
yatırımla bir flotasyon tesisi kuracağız. 750 kişilik 
de istihdam planlıyoruz. Elazığ madeni hayata geç-
tiğinde ek yatırımla Samsun’daki izabe tesisimizin 
de kapasitesini artıracağız. Bunun dışında yine 
Samsun’da bir Ar-Ge Merkezi kurduk. Ayın başında 
hizmete açılan Ar-Ge Merkezi’nin, önümüzdeki kısa 
dönemde sektörün ve üniversitelerin bakır konu-
sundaki bir merkez haline geleceğini düşünüyoruz. 

Şirketinizin yurtdışında da oldukça 
aktif olduğunu biliyoruz. Yurtdışı 
projelerinizle ilgili genel değerlendirmenizi 
paylaşabilir misiniz?
Maden teknolojilerinde bugün dünyanın sayılı şir-
ketleri arasında yer alıyoruz. Bu alandaki bilgi biri-
kimimiz ve ileri teknolojimizi yurtdışına taşıyarak, 

küresel alanda da önemli bir üretici ve yatırımcı haline geldik. 
Romanya, Azerbaycan ve Kırgızistan’da önemli yatırımları-
mız bulunuyor. Kırgızistan’ın Tereksay kentinde bulunan al-
tın madenimiz yaklaşık 1 yıldır işletmede. Romanya’da bakır, 
Azerbaycan’da ise bakır ve altın madeni arama ruhsatlarımız 
bulunuyor. Her iki ülkedeki çalışmalarımızda henüz sondaj 
aşamasındayız. 

Sizin de bildiğiniz gibi madencilikte işletme aşamasına geçmek 
oldukça zaman alan bir süreç. İki yıl boyunca sondaj çalışmala-
rı devam ettikten sonra eğer ekonomik olarak Azerbaycan'da 
maden çıkarılmaya değerse ruhsat ve ÇED işlemleri başlıyor. 
Biz bir seneye yakındır sondaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Önümüzdeki yıl içinde sondaj çalışmalarımızın sonucunu açık-
layabileceğiz.

Kırgızistan’daki operasyonlarınız hakkında 
bilgiler verebilir misiniz?
Kırgızistan’da maden arama çalışmalarına 2016 yılında başladık. 
Orta Asya’daki ilk Türk madencilik yatırımı olarak tarihe geçen 
Tereksay madeninde devlet şirketi olan Kırgız Altın Madeni’nin  
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%25 payı bulunuyor. Başkent Bişkek’e 600 kilometre uzaklıktaki 
Tereksay madeni, aynı zamanda ülkenin en büyük 4’üncü made-
ni. 32 tonluk altın rezervi bulunan madende çoğunluğu Kırgızlar-
dan oluşan 1.300 çalışanımız bulunuyor.

Mazıdağı Tesisleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? 
1,2 milyar dolarlık yatırımla bölgeye yapılmış en büyük özel 
sektör yatırımı olan Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve 
Entegre Gübre Tesisleri, Küre’den gelen piritten kıymetli ma-
denlerin alınması açısından çok önemli bir tesis. Döngüsel 
ekonominin en iyi örneklerinden biri olan tesisimizin ham 
maddesi olan pirit konsantresi; Küre’de üretilen bakır konsant-
resinin artık ürünü. Burada batarya teknolojilerinin en önem-
li ham maddelerinden kobalt ve nikelin yanı sıra kalan bakır 
ve demiri, pirit konsantresinin içinden alıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde yine bataryaların ana maddelerinden olan lityum 
ve manganı almak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üre-
tim sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sülfürik asitten de 
gübre üretiyoruz. Samsun ve Mazıdağı’ndan üretilen gübreyle 
Türkiye’deki üretimin %15’ini karşılıyoruz ve gübrenin tama-
mına yakınını iç pazara veriyoruz.

Bakır fiyatları konusunda gelecek 
ön görüleriniz nelerdir?
2022 Ocak ayından itibaren düşmeye başlayan ve Mayıs 2022 
itibarıyla 10 bin dolardan 7 bin dolar seviyelerine inen bakır 
fiyatları 2022’nin 3’üncü çeyreğinden itibaren artış eğilimine 
girdi ve yılı 9 bin dolar seviyelerinde kapattı. Dünyada yaşanan 
enflasyonist ortam, operasyon ve ham madde maliyetlerin art-
masına neden oldu. Dünyadaki büyük üretici ve aynı zamanda 
tüketici olan ülkelerin ekonomilerindeki toparlanmalar sonu-
cu bakıra olan talebin tekrar artırmaya başladığını görüyoruz. 
Buna bağlı olarak bakır fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında 10 
bin dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. 

Ülkemizin madencilik sektörünün günümüzdeki 
performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Madencilik sektöründe planlama çok önemli. Sektör olarak 
da sorumluluklarımızın bilincinde olmamız; insan ve çevreyi 
önceliklendirmemiz gerekiyor. Eti Bakır olarak bu iki önemli 
faktör bizim için ilk iki sırada yer alıyor. Madencilik ve katma 
değerli sanayi üretimi alanında ülkemizi dünyada çok daha üst 
seviyelerde temsil edebilmemizin yolu kapsamlı bir inovasyon 
kültürü yaratmaktan geçiyor. Eti Bakır bünyesinde sürdürdü-
ğümüz katma değerli ve çevreci üretim ve yatırımlar, aslında 
bu kültürün şirketimizin her bir iştirakinin de merkezinde yer 
aldığını somut olarak ortaya koyuyor. Madenciliğin teknolojik 
olarak gelişiminin sağlanması ile dünyada en rağbet gören iş 
kolları arasından birinci sıraya taşınabileceğine inanıyorum. 
Kendi vatanının doğal kaynağıyla on binlerce insana dokun-
mak ve yurt dışında temsil edici güce ulaşmak büyük bir başarı. 
Ancak hala Türkiye’nin bakır ihtiyacının büyük kısmının ithalat-
tan karşılandığı gerçeği ortada. İşte bu nedenle üretim ve ya-
tırımlarımıza hız verirken, ülkemizin bu alandaki cari açığın ka-
panmasına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Üretim alanlarımızda, sahada iş güvenliğinde, tüm iş süreçle-
rinde en yüksek teknolojik standartlarla faaliyet göstermeye ve 
daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. 
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DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

Sektörde 40. Yılında 
Çayeli Bakır İşletmeleri
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Ülkemizin en önemli maden işletmelerinden birisi olan, ilk ba-
kır üretiminden bugüne kadar ülke ekonomisine çok değerli 
katkıları bulunan, bünyesinde gerçekleştirdiği ilklerle ülkemiz 
madencilik sektörüne öncülük etmiş Çayeli Bakır İşletmeleri 
Genel Müdürü Murat Güreşçi ile işletmeye dair bir söyleşi ger-
çekleştirdik. 

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin, Rize’nin Çayeli ilçesinde yer altı ma-
den işletmesi olarak faaliyet gösterdiğini belirterek sözleşiye 
başlayan Güreşçi, “Yer altından çıkardığımız ham bakır ve çinko 
cevherini, cevher zenginleştirme tesisimizde kırma, öğütme, flo-
tasyon  işlemlerinden geçirerek işliyor ve konsantre bakır ve kon-
santre çinko olarak Rize limanından yurt dışına ihraç ediyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin 1983’te kurduğunu aktaran Güreşçi, 
“Şirketimiz 1994’ten itibaren üretim faaliyetlerine başladı. Yıllık üretim 
kapasitemiz yaklaşık 1,4 milyon ton. Kadrolu çalışan sayımız 450 ol-
makla birlikte müteahhitlerimizle toplam çalışan sayımız 550’nin üze-
rine çıkıyor. Ayrıca, akredite olan analiz laboratuvarımızda dış müş-
terilerimize ait cevherlerin analiz hizmetleri de devam ediyor.” dedi.

Çayeli Bakır İşletmeleri olarak bakır ve çinko konsantre üretimi 
yaptıklarını söyleyen Güreşçi, geri dolgulu ara katlı kazı yön-
temi ile üretim yaptıklarını ifade etti. Güreşçi sözlerine şöyle 
devam etti: 

“1994’ten beri yaklaşık 27 milyon ton tüvenan üretim gerçekleş-
tirdik. 2014’te üretim anlamında en yüksek değerimiz olan 1 mil-
yon 356 bin tona ulaştık. 2022’de tüvenan cevher üretimimiz 720 
bin ton oldu. 2023 için üretim planımız da yaklaşık 600 bin ton 
tüvenan cevher.

Kurulduğundan bu yana 26 milyon tonun üzerinde ham cevher 
işleyen firmamız 3 milyon tonun üzerinde bakır ve 1,5 milyon to-
nun üzerinde çinko konsantresi üretimi sağladı. 2022’de birçok 
maliyet azaltma ve sürekli gelişim çalışmalarına ağırlık verdik. Bu 
çalışmaların sonucunda, 2021’e göre enerji birim tüketimlerimiz-
de ton başına yüzde 11, tenör başına kimyasal birim tüketimlerin-
de ise yüzde 20 oranında tasarruf sağladık.” 

Teknolojiyi de işin içine kattıkların ifade eden Güreşçi, “Em-
niyetli çalışma konusunda çok hassasız. Mobil sığınma istas-
yonları ya da personel takip sistemi gibi emniyet sistemlerini 
kanunen zorunlu hale gelmeden önce kullanmaya başlamış 
bir firmayız. Yeraltı metal madenlerinde maden kontrol odası-
nı kullanıp, tüm madenin sevk, idare ve raporlamasını sağla-
yan ilk şirket olduk.

Cevher zenginleştirme sürecinde de sektörün tüm teknolojik 
gelişmelerini takip ediyor, süreçlerimize dahil ediyoruz. Ör-
neğin, flotasyon prosesinde tüm kimyasal kullanımları takip 
eden ileri seviye süreç kontrol proseslerini kullanıyoruz.” ifade-
lerini kullandı.

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin ülkemiz madencilik sektörüne çok 
büyük katkılar sağladığını,  birçok nitelikli madenci yetiştirdi-
ğini ve bu madencilerin ülkenin dört bir yanındaki madenler-
de de görev aldığını aktaran Güreşçi, “40 yıldır sektördeyiz ve 
şimdiye kadar 1.700 kişiye Çayeli Bakır’da iş imkanı sağlamışız. 
Bu sürede 400’e yakın kişiyi emekli etmişiz ve şu anda 3. kuşak 
çalışanlarımızla yola devam ediyoruz. Hali hazırda sektörün içeri-
sinde bulunan birçok meslektaşımızın yolu Çayeli’den geçmiş. Bu-
güne kadar 50’den fazla Çayeli Bakır çalışanı, 20’den fazla maden 
şirketine yönetici olarak transfer olmuş. Yurt içinde ve yurt dışın-
da çalışmaya devam eden birçok eski çalışma arkadaşımız var. 
Sektörle ilgili organizasyonlar hem iş konuştuğumuz hem de eski 
çalışma arkadaşlarımızla buluştuğumuz birer etkinlik gibi oluyor. 
Hal böyle olunca, madencilik sektörü çalışanları Çayeli Bakır’ı bir 
okul gibi kabul ediyor.” dedi.

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin sosyal sorumluluk projelerinden 
de bahseden Güreşçi, yerel istihdamı desteklemenin ve sür-
dürülebilir sosyal projeler üretmenin kendileri için çok önemli 
olduğunu belirtti. Yöredeki işsiz gençlere destek vermek ama-
cıyla 2010’dan bu yana Temel Madencilik Eğitimi programını  
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yürüttüklerini söyleyen Güreşçi, bu eğitime katılan gençlerin, 
sahada 8 ay boyunca madencilikle ilgili teorik ve pratik eğitim 
aldıklarını, eğitimin sonunda maden sektöründe çalışabilecek 
kalifiye eleman haline geldiklerini ifade etti. 12 yılda 124 ka-
tılımcıya eğitim verdiklerini ve bu katılımcıların yüzde 80’inin 
başta madencilik sektörü olmak üzere iş sahibi oldularına vur-
gu yapan Güreşçi şöyle devam etti:

“Rize bölgesinde geleneksel mesleklerden biri kabul edilen arı-
cılık için de 2014 yılından beri Arıcılığı Destekleme Projesi yürü-
tüyoruz. 2014’ten beri devam eden Arıcılığı Geliştirme Projemiz 
kapsamında 90 proje faydalanıcısına bölge iklimine ve florasına 
uygun 650 adet Kafkas ırkı koloni ve kovan dağıtımı yaptık. Arı-
cılık uzmanımızın uygulamalı eğitimleri ve desteği ile 2014’ten 
bu yana koloni kayıplarının yüzde 50’lerden yüzde 5’e kadar 
gerilemesine katkı sağladık. Proje başlangıcında 2,5 ton olan 
bal hasadını son yıllarda 8 tonun üzerine çıkardık. Arıcılarımız 
kooperatif kurarak bir araya geldiler ve bal dışında ana arı, arı 
keki, polen, propolis ve bal mumu gibi yan ürünlerin de üretimi-
ni yapmaya başladılar. Yöremizde arıcılık faaliyetleri ile birlikte 
tarımsal faaliyetleri de destekleyerek kalkınma hedeflerimizi 
çeşitlendiriyoruz. Bu amaçla sahamıza yöre şartlarına uygun 
meyvelerden 750 adet karayemiş, mandalina, yaban mersini ve 
limon fidanı diktik.“

İstihdam konusunda kendileri için en önemli aktörlerinden biri-
sinin de kadınlar olduğunun altını çizen Güreşçi, "Madenli’de İs-
tihdamı Geliştirme Projemiz kapsamında toplamda 113 katılımcıya 
Girişimcilik, Satış ve Pazarlama, E-Ticaret, CV Hazırlama ve Mülakat 
Teknikleri, Yönetici Asistanlığı ve Aşçılık gibi pek çok alanda eğitim-
ler verdik. Bu eğitimlere katılan kadınlarımızın bir kısmı Kuzeyin Ka-
dınları Dayanışma Derneği’ni kurarak yöreye özgü bez bebek üretip 
satmaya başladılar. Paçika ve Uşakopo isimlerini vererek patentle-

rini aldıkları bu bebeklerin yanı sıra deri 
cüzdan, anahtarlık, çanta, tişört ve maske 
gibi çok çeşitli ürünler üretiyorlar. Buna 
ek olarak Çayeli Halk Eğitim Merkezi’nde 
Bakır ve Dikiş Atölyesinin kurulmasına, 
Çayeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifinin kuruluşuna ve yine yerel 
kadın derneklerinin makine ve malzeme 
gibi ihtiyaçlarına destek olduk.

Madenlili üniversite öğrencilerimize 
2013 yılından beri burs veriyoruz. Bu 
zamana kadar toplamda 606 öğrenci-
mize eğitimleri süresince burs desteği 
sağladık. Bahsettiğimiz bu projelerimiz 
dışında yöremizi sağlık, kültür, spor, eği-
tim alanlarında geliştirmek için de pek 
çok çalışmamız var. Beldemizde 2 adet 
sağlık ocağının kurulmasına, halkın çe-
şitli etkinliklere katılabileceği bir kültür 
merkezinin inşasına, Rize Gençlik İl Spor 
Müdürlüğü’ne arazi bağışlayarak bir 

futbol stadyumunun inşa edilmesine, okullarımıza laboratuvar 
kurulmasına, kodlama ve beceri atölyelerinin oluşturulmasına ve 
buna benzer birçok yararlı projeye katkı sağladık. Yaptığımız tüm 
bu proje ve desteklerin en önemli amacı yerel ve sürdürülebilir 
kalkınmaya destek olmak. Şu anda olduğu gibi bundan sonra da 
tüm faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütmeye devam edeceğiz.” dedi.

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
gerçekleştirdiği çalışmalardan da söz eden Güreşçi, “İşletme 
olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar olan süreçte “asıl cevhe-
rimiz çalışanlarımız” felsefesi ile hareket ederek bütün yönetim 
sistemlerimizi bu olgu üzerinde inşa ettik. Henüz mevzuatta 
yokken sahamızda tehlikeli çalışmayı reddetme yükümlülüğünü 
uyguluyorduk. Çalışanlarımız tehlikeli bir iş gördüklerinde çalış-
mayı durduruyor, tehlike ortadan kaldırılana kadar iş yapmıyor-
lar. Madencilik sektörü birçok tehlikeyi içerisinde barındırıyor. 
Bu tehlikelerin yönetiminde risk yönetimi, acil durum yönetimi 
gibi standart yönetimlerin yanında ciddiyeti yüksek protokolle-
rimiz de var. Bazı işleri doğru şekilde yönetemediğinizde maale-
sef olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin yüksekte çalışma, 
kapalı alanlarda çalışma, enerji altında çalışma gibi. Yüksek 
riskli işler esnasında kazalara bağlı olarak yaralanmalar ola-
biliyor. Bu gibi işlere ciddiyeti yüksek işler diyoruz ve bu alanda 
meydana gelme olasılığı olan hadiselerin risklerini yönetmek 
için her bir ciddiyeti yüksek işe birer şampiyon ataması yaparak 
sahadaki uygulamaları takip ediyoruz. Bunun yanında saha 
liderlik aktiviteleri kapsamında İSG kültürünü geliştirmek için 
denetimler, eğitimler ve çalışanlarla dur konuşlar da yapıyoruz.” 
şeklinde ifade etti.

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin son yaşanılan Kahramanmaraş 
depreminde de afet bölgesinde kurtarma ekipleri ile arama 
kurtarma çalışmalarına destek olduğunu aktaran Güreşçi,  
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bünyelerinde acil durumlara 
hazırlık kapsamında hem yer 
altı hem yerüstü yangın ve 
kurtarma ekiplerinin oldu-
ğunu söyledi. Bu ekiplerin 
hem endüstriyel kazalara, 
trafik kazalarına müdahale, 
hem de doğal afetlere mü-
dahale konusunda eğitilip 
ve yetkilendirildiklerini ifade 
eden Güreşçi, “Maden kur-
tarma istasyonumuz Çayeli 
Bakır’ın kuruluşunda Çalışma 
Bakanlığı tarafından onay-
lanmış bir istasyon. Kurtarma 
ekiplerimiz ilk kez deprem 
sonrası enkazda arama kur-
tarma ile Van depreminde 
tanışmıştı. Sonrasında ülke-
mizin bir gerçeği olan dep-
remlerde arama kurtarma 
konusunda kapasitemizi artırmak için bir çalışma başlattık. 
Bu çalışmanın sonuçlarını Kahramanmaraş merkezli deprem-
de yapılan çalışmalarda olumlu yönde gördük. Kahramanma-
raş’ta 21 kişilik arama kurtarma profesyonelimiz, Hakkari şu-
bemizin ve yüklenicilerimizin verdiği destekle beraber 44 kişilik 
bir ekiple çalıştık. Ekibimiz 16 vatandaşımızı enkaz altından 
yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Bunun ya-
nında maalesef yaşamını yitirmiş onlarca kişiyi de enkazdan 
çıkartarak ailelerine teslim ettik.” dedi. 

Çayeli Bakır İşletmeleri’nin rezervlerinin azalması nedeniyle 
maden kapatma konusunda yapılan çalışmalardan da söz 
eden Güreşçi, rezerv hesaplamasında, metal fiyatlarının ve 
işletme maliyetlerinin belirleyici olduğunu, cevher model-
lerini gerçekleştirdikleri sondajlarla sürekli olarak güncelle-
diklerini belirtti. Güncel şartlara göre fizibıl olan son cevher 
kamyonunu ekonomiye kazandırana kadar ilk günkü istekle 
çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Güreşçi, “Ma-
denin kapanması kulağa hoş gelmiyor olsa da madencilik sü-

recinin bir parçası olduğunu kabul etmemiz lazım. Madenler; 
aranacak, fizibilite çalışmaları yapılacak, çevreye minimum etki 
ve uygun operasyon faaliyetleriyle çıkarılıp ekonomiye kazan-
dırılacak, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde kapatılacak. Maden 
kapanış çalışmaları arama faaliyetleri ile başlar diye bir kabul 
vardır. Çayeli Bakır olarak, kapanış süreci ilk günden itibaren 
gündemimizden hiç çıkarmadığımız bir konu. Hali hazırda, ilgi-
li yönetmeliğe uygun “Doğaya Yeniden Kazandırma” planımız 
hazır.” ifadelerini kullandı.

Çayeli Bakır’ın ülkemizde planladığı yeni projelerden de bah-
seden Güreşçi, “Ana firmamız olan First Quantum Minerals, 
Türkiye’deki varlığından memnun ve daha fazla yatırım yapma 
konusunda hevesli. Biz de Türkiye’nin her yerindeki potansiyel 
maden sahalarıyla ilgileniyoruz. Hakkari’de de arama çalışmala-
rımız bölgedeki yerel partnermizle işbirliği içinde devam ediyor. 
Umutlu olmak için birçok nedenimiz var fakat arama projesinin 
nereye varacağı konusunda şimdilik bir şey söylemek için erken.” 
şeklinde sözlerini sonlandırdı.
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DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

Zeki Sayılır: “Bugüne Kadar 600 Milyon 
Dolarlık İhracat Gerçekleştirdik”
Ülkemizde gerçekleştirilen en yeni ve en modern maden yatı-
rımlarından birisi olan Gökırmak Bakır Madeni'nin sahibi olan 
Acacia Maden İşletmeleri şirketinin Genel Müdürü Zeki Sayılır 
ile şirketin bakır üretimi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.  

Şirketin kuruluşu hakkında bilgiler veren Sayılır, “Akfen Holding, 
İlbak Madencilik ve İzbir Maden AŞ’nin ortaklığında faaliyetlerini 
yürüten Acacia Maden İşletmeleri 2007 yılında kurulmuştur. Şir-
ketimiz, arama, inşaat ve işletme öncesi madencilik faaliyetlerini 
tamamlayarak 2019 yılı ilk çeyreğinde Kastamonu ilinin Hanönü 
ilçesi sınırlarında bulunan Gökırmak Bakır Madeni’nden bakır 
konsantresi üretimine başlamıştır. Şirketimizin bölgede toplam-
da 14.000 hektar alana sahip 6 adet IV. grup maden işletme ruh-
satı bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Gökırmak Bakır Madeni’ni işletmeye almak için %50’si yaban-
cı bankaların oluşturduğu konsorsiyumdan proje finansmanı 
marifetiyle olmak üzere 300 milyon dolar yatırım harcaması 
yapıldığını aktaran Sayılır, buna ek olarak da madenin üretime 
alındığı günden beri 1 milyar TL’nin üzerinde de ilave yatırım 
yaptıklarını söyledi.

Şirketin, 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyon ton bakır 
cevheri ürettiğini belirten Sayılır, açık ocaktan üretilen cevheri 
zenginleştirme tesisinde işleyerek yaklaşık 82,5 bin ton bakır 
metal içeriğine sahip 393 bin ton bakır konsantresi üretildiğini 
ve ihracatının gerçekleştirildiğini vurguladı.

2023 yılında inşaatı ve devreye alma çalışmaları devam eden 
ilave konsantre yoğunlaştırıcı (tikiner) ve filtre pres yatırımları 
sayesinde ilk çeyrek sonrasında tesis kapasitesinin %20 artırı-

larak saatte 260 ton tüvenan cevher besleme seviyelerine çı-
karacaklarını söyleyen Sayılır, bu yatırımla 32 bin bakır metal 
içeriğine sahip konsantre üreteceklerini ifade etti.

Üretime başladıkları 2019 yılından 2023 yılı başına kadar 600 
milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Sayılır, 
“Bunun 190 milyon dolarını 2021 yılında yaparak Türkiye’nin en 
büyük metalik maden ihracatçısı konumuna geldik. 2022 yılında 
ise ilave yatırımlarla üretim kapasitemizi arttırarak ihracatımızı 
230 milyon dolar seviyesine çıkardık. Bulunduğumuz 2023 yı-
lından itibaren, halihazırda inşaat ve devreye alma çalışmaları 
devam eden ilave yatırımlarla hem açık ocakta hem de cevher 
zenginleştirme tesisimizdeki kapasite ve metal kazanım randı-
manlarını artırarak ihracatımızı yıllık 300 milyon dolar bandına 
çıkarmak ana hedefimizdir. Bunun yanı sıra başta bölgedeki ma-
den işletme ruhsatlarımız olmak üzere tüm Türkiye’de metalik 
maden aramaları yaparak portföyümüzü çeşitlendirecek ve ülke 
ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

İşletmenin kendi tükettiği elektriği üretmek için 2022 yı-
lında başlamış olduğu girişimleri neticesinde 49,9 MWe 
kurulu gücündeki bir güneş enerji santrali yatırımı için ge-
rekli izinlerin alındığını belirten Sayılır, “2023 yılı içerisin-
de 60 milyon dolar civarında yatırım bedeline sahip olan bu 
santralın inşaatını tamamlayarak devreye almayı planlıyo-
ruz ve böylece hem kendi enerji ihtiyacımızı karşılamış olaca-
ğız hem de ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını bir  
nebze olsun azaltmış olacağız.” şeklinde konuştu.

İşletmede maden ömrü boyunca 1.000’in üzerinde çalışana iş 
imkânı sağlandığını vurgulayan Sayılır, 10 yıllık maden ömrü 
boyunca yapılacak ihracattan 3 milyar dolar civarında döviz 
girdisi sağlanacağını belirtti.

Yapılan çalışmalara göre tespit edilen maden yatağının 
Volkanojenik Masif Sülfit (VMS) tipinde olduğu ifade eden 
Sayılır, “Üretilen bakır minerali genel itibariyle kalkopirit  
(CuFeS2 ) olmakla birlikte sahadan zaman zaman oksitli 
ikincil bakır mineralleri de üretilmektedir. Gökırmak bakır   

Zeki SayılırZeki Sayılır
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yatağı ile ilgili bugüne kadar rezerv tespit çalışmaları için 
110.000 metreden fazla sondaj yapılmış ve 12.000’in üzerin-
de analiz değerlendirmeye alınmıştır. Arama çalışmaları so-
nucunda %1,5 bakır metali içeren 23 milyon ton rezerv tespit 
edilmiştir.” dedi.

Açık Ocak 
• Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni.
• Rezerv miktarı  : 23 milyon ton
• Cevher tenörü  : %1,5 Cu
• Toplam pasa kazısı : 152 milyon m3

• Cevher üretimi  : 2 milyon ton/yıl
• Üretim Yöntemi                    : Ekskavatör & kamyon
• Açık ocak tavan kotu : 940 metre
• Açık ocak taban kotu : 270 metre
• Toplam ayak izi  : 161,5 hektar
Oldukça derin ve geniş bir alana yayılan açık ocağın stabi-
litesi 24 saat çalışan yüksek teknolojik radar sistemiyle sü-
rekli izlenmekte ve konusunda uzman ekipler tarafından 
anlık olarak kontrol edilmektedir.

En son teknolojiyle donatılan ve tam otomasyon pren-
sibiyle işletilen tesisin özellikleri:
• Türkiye’nin en yüksek kapasiteli flotasyon tesisi
• Cevher hazırlama : Kırma, eleme, öğütme ve 
yüzdürme
• Tesisin işleme kapasitesi : 2 milyon ton/yıl cevher
• İşlenen cevher tenörü : %1,5 Cu
• Randıman  : >%88 metal kazanımı
• Konsantre üretimi : 120.000 ton/yıl (ilave yatı-
rımlarla 130.000 ton/yıl’ın üzerine çıkacaktır)
• Konsantre tenörü : %22 Cu
Üretilen konsantre Samsun Limanına karayoluyla taşına-
rak ihraç edilmektedir. İhracatımızın büyük çoğunluğu 
Karadeniz bölgesine yapılmaktadır.

Açık ocak yöntemiyle cevher üretimi yapıldığını söyleyen 
Sayılır, “Bakır konsantresi elde etmek amacıyla açık ocağın 
yaklaşık 5 kilometre doğusunda bulunan cevher zenginleştirme 
tesisine kamyonlarla taşınarak işlenmektedir. Kırma ve eleme 
işlemlerinden sonra öğütme işlemi için 5,5 m x 8,2 m ebadındaki 
4.400 kW gücüne sahip bilyalı değirmene beslenmektedir. 250 
t/sa kapasitesindeki değirmenden çıkan öğütülmüş cevherin 
boyutu 90 mikrondur. Değirmen sonrasında toplamda 24 adet 
hücre bulunan flotasyon devresinde yüzdürülen cevher, son 
ürün haline gelmeden önce 
Türkiye’de ilk kez tesisimiz-
de kullanılan 2.650 kW güce 
sahip, yüksek verimle çalışan 
dik değirmende (High Inten-
sity Grinding, HIG) 20 mikron 
boyutunun altına kadar öğü-
tülmektedir.” şeklinde üre-
tim detaylarını paylaştı.

Bakır zenginleştirme prosesinden çıkan atıkların 4 kilomet-
relik bir boru hattı ile 2 adet Atık Depolama Tesisine (ADT) 
iletildiğini sözlerine ekleyen Sayılır, ikinci ADT’nin inşaatı-
nın 2022 yılında başladığını ve 2023 yılının son çeyreğinde 
inşaatının tamamlanarak devreye alınmasının planlandı-
ğını belirtti. Sayılır, ADT’de biriken suyun, arıtma tesisinde 
arıtılarak kapalı çevrim usulü tesise geri beslendiğini ve 
böylece tesisin su ihtiyacının taze su kullanmadan karşılan-
dığını ifade etti.

Gökırmak Bakır Madeni’nde açık ocak bölgesinde cevher ile 
temas eden suyun arıtılması ve flotasyon tesisinden çıkan 
atık suyun arıtılması amacıyla iki adet su arıtma tesisi yatı-
rımı yapıldığını aktaran Sayılır, “Cevherle temas eden suyun 
arıtılması amacıyla açık ocak bölgesinde 5.000 m3/gün ka-
pasitesine sahip bir adet atık su arıtma tesisi tam kapasiteyle 
çalıştırılmaktadır.

Flotasyon tesisinden çıkan atık su ise arıtılarak atık depolama 
tesisi ile flotasyon tesisi arasında su döngüsü kapalı çevrim 
olarak sağlanmaktadır. Atık depolama tesisinde dinlendiril-
dikten sonra katı maddesi en az seviyeye indirilen su ise yüzen 
pompalar kullanılarak tesise geri beslenmektedir. Bu suyun 
arıtılarak tesise geri beslenmesi için 400 m3/saat kapasitesine 
sahip olan bir atık su arıtma tesisi yatırımı yapılmıştır. Tesiste 
fiziksel, kimyasal ve ileri (membran) arıtma teknolojileri kul-
lanılmaktadır.” şeklinde konuştu.

‘’Üretilen Her Cevher Milli Servet’tir!’’ prensibinden ha-
reketle, açık ocağın bulunduğu bölgede şirketin sahip   

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

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

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

www.minovaglobal.com internet sitemizde tüm ürün 
gruplarımız ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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olduğu ruhsatlar dahilindeki yeni kaynak tespiti ve rezerv 
genişletme çalışmalarının ulusal ve uluslararası kabul gör-
müş standartlara uygun olarak devam ettiğini aktaran 
Sayılır, arama çalışmaları kapsamında sahalarında faaliyet 
gösteren 5 adet sondaj makinesinin bulunduğunu da söz-
lerine ekledi.

Acacia Maden İşletmeleri’nin yürütmekte olduğu tüm çalış-
malarda çalışanlarının, yüklenicilerinin, ziyaretçilerinin kişisel 
sağlık ve güvenliğini azami derecede önemsediklerinin altını 
çizen Sayılır, “Olası kaza ve risklerden korunmaya yönelik olarak 
etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi ile “Sıfır Kaza” hedefi doğ-
rultusunda kazaların tamamen ortadan kaldırılabileceğine inan-
maktayız.” ifadelerini kullandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapmış oldukları çalışma-
lara ek olarak, dijital çağın gerekliliklerini aktif bir İSG süreciyle 
ilerletmek amacıyla Acacia İSG Portalı kurulduğunu söyleyen 
Sayılır, “Devreye giren bu uygulama ile tüm çalışanlar ister cep 
telefonları üzerinden ister bilgisayar üzerinden tehlikeli durum 
bildirimleri yapabiliyor, denetim gerçekleştirebiliyor, iş izinlerini 
alabiliyorlar.” dedi.

Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu-
nun 2014 yılında tamamlanarak uygulamaya alındığını da be-
lirten Sayılır, “Bu kapsamda madenimizde ulusal ve uluslararası 
en yüksek çevresel standartlar (Dünya Bankası kriterleri) uygu-
lanmaktadır.

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında  
uzman akademisyenler tarafından biyoçeşitlilik izleme çalışma-
ları yürütülmektedir.

Üretim faaliyetlerimiz esnasında ve faaliyetimizin ta-
mamlandığı alanlarda rehabilitasyon ve doğaya yeniden 
kazandırma çalışmalarımız sürdürülmektedir. Rehabi-

litasyon ve ağaçlandırma faaliyetleri bünyesinde ilgili 
kurumlarla iş birliği içerisinde her yıl 10.000’in üzerinde 
ağaç dikilmektedir.

Maden sahamızın rehabilitasyonu için Şirketimizin hissedarları 
tarafından 23 milyon dolar bütçe ayrılmıştır.

Şirketimiz, atıklarını kontrol altına alarak, gelecek nesillere temiz, 
gelişmiş bir Türkiye ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için “Sıfır 
Atık” prensibi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmış-
tır.” diye konuştu.

Acacia Maden olarak uluslararası standartlarda yürüt-
tükleri çalışmaların yanı sıra 2022 yılında başlattıkları 
Entegre Yönetim Sistemi hazırlıklarından da bahse-
den Sayılır, “Süreci bir yıl içerisinde tamamlayarak Aralık 
ayı sonunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
9001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını al-
dık.” şeklinde konuştu.

Acacia Maden olarak firma faaliyetleri kapsamında 1000'in 
üzerinde çalışanlarının mevcut olduğunu dile getiren Sayılır, 
şu ifadeleri kullandı: “Çalışanlarımızın %50’ si projeye yakın 
yerleşim yerlerindendir. 

Projeden etkilenen yerleşim yerlerinde istihdama katılımı des-
teklemek, bölge gençlerinin bilgi birikimlerini ve rekabet gücünü 
artırmak amacıyla her yıl mesleki sertifikasyona sahip eğitimler 
düzenlenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı ile çalışılarak Türkiye'de ilk kez Maden 
Teknolojileri Bölümü Hanönü ilçemizde açılmıştır. 2022 yılında 
ilk mezunları veren bölümümüz tüm öğrencileri üniversitelerin 
ilgili bölümlerini kazanmış olup kendilerine firmamız tarafından 
burs verilmektedir. 
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Hanönü Kadın Girişimciler Derneği kurarak yerelde ka-
dınların ekonomiye katkı sunmasına destek oluyor ve yerel 
ürünlerin büyük şehirlerde sergilenip satılması organize 
edilmektedir.

Şirketimizin inisiyatifiyle Hanönü Nakliyeciler Kooperatifi kurul-
muş ve maden ömrü boyunca kooperatife 300 milyon TL üzerin-
de bir iş hacmi sağlanmıştır.

Maden ömrü boyunca yerel ekonomiye katkımız 700 milyon 
TL’nin üzerinde olması öngörülmektedir.

Kastamonu İli, Hanönü İlçesi sınırları içerisinde bulunan 
Gökırmak Bakır Madeni Projesi kapsamında yürütülen 
madencilik faaliyetlerinden dolayı etkilenen yerleşim yer-
leri başta olmak üzere Hanönü’nün ilçe merkezinde mer-
kezi-yerel yönetim yöneticileri ve işletmeci firmanın bir 
araya gelerek Toplumsal Kalkınma Komitesi kurulmuştur. 
Kurulan bu komite ile devlet, yerel yönetim ve özel sek-
tör güç birliğiyle bölgeye maksimum faydayı sağlamak 
hedeflenmiştir.

Geçim Yolu Yapılandırma ve 
Toplumsal Kalkınma Planları-
mız kapsamında;

• Hayvancılığa katkı bağlamın-
da yeni mera alanları temini ve 
yeni mera alanları iyileştirme 
projeleri hayata geçirilmiştir. 
• Tarım ürünlerinin veriminin 
artırılması için tarafımızca uz-
man bir ekip görevlendirilmiş 
ve bu ekip civar köylerde to-
humlama ve sulama konusun-
da sürekli eğitim programları 
vermektedir. Bu bağlamda pi-
lot ölçekte pilot olarak modern 
seracılık faaliyeti başlatılmıştır.

• Toplamda 4 yerleşim yerine 500 parsel 5.170 dönüm arazinin su-
lanması için gerekli sulama suyu temini projeleri gerçekleştirilmiştir. 
• Hanönü Kaymakamlığı ve Kastamonu ile Hanönü Tarım mü-
dürlükleri iş birliği ile şirketimiz Kastamonu’nun Gökçeağaç 
köyünde ilk defa ‘Damla Sulama ile Çeltik Yetiştiriciliği Pilot 
Projesi’ başlatıldı. Proje ile %80 su tasarrufu sağlanmasının 
yanı sıra Kastamonu’da damla sulama ile çeltik yetiştirilebile-
ceği ispatlanmış oldu.   
Toplumsal kalkınma planlarımızı hızla uygulamaya geçiriyo-
ruz. Hanönü ilçe merkez kamu yararı kullanımı için 230 Kw 
Güneş Enerjisi sitemi kurularak yenilebilir enerjiye geçilmiştir. 
• Yörede bulunan yol asfaltlama, cami ve köy konakları inşa ve 
restore edilmiştir.”

Acacia Maden Kurtarma Ekibi’nin ülkemizi derinden sarsan 6 
Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi’nde afet bölgesine 24 
saat dolmadan intikal ettiğini de sözlerine ekleten Sayılır, “Aca-
cia Maden Arama Kurtarma Ekibi 53 personel, iş makinası ve teç-
hizatları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde, yıllardır 
aldığı eğitimleri uygulamış ve biri çocuk 9 kişiyi sağ olarak enkaz 
altından çıkarma gururuna nail olmuştur.” ifadelerini kullandı.
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DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

Levent Yener
Maden Yük. Müh.

Güneş Sisteminden Bilişim Çağına 
Bakır’ın Öyküsü

Bakır, beşeriyetin tüm binyıllar bo-
yunca kendisine sadık dost gibi eşlik 
edip kullandığı ilk metaldir. Bakır ve 

alaşımları her döneme uygun yeni gereksinimleri karşılayabil-
miştir. Bu durum, bakır kablolar ve iletkenler olmadan düşünü-
lemeyecek olan günümüz iletişim çağı için de geçerlidir. Bakır 
bu nedenle eski ama yine her zaman genç metaldir. 

Bakır tarihi ile ilgili makaleler genellikle bakır cevherlerinin, bi-
leşiklerinin ve sonrasında saf bakır elementinin keşfinin anlatıl-
masıyla başlar. Ancak gerçekte bakırın tarihi çok uzun zaman 
önce bakır atomlarının oluşumuyla başlamıştır. Elementlerin 
nasıl oluştukları ve bugün oluşmaya devam etme süreçlerinin 
açıklanması, 20. yüzyıl doğa bilimleri tarihinin en önemli başa-
rıları arasında yer almaktadır. Bakır gibi ağır elementlerin nasıl 
oluştuğunu ve yerküremize nasıl intikal etmiş olabileceğini an-
lamak bize endüstriyel faaliyetimizde de yararlı olacaktır.

Evrenin Evrimi
Evrenin aşırı sıcak ve yoğun ortamındaki yüksek enerji yoğun-
luğu, kuark-antikuark elektron-pozitron ve diğer parçacık-kar-
şıt parçacık çiftlerini üretti. Ancak parçacıklar ve anti-parçacık-
lar birbirleriyle çarpıştıkça yok oluyorlardı. Parçacık oluşma ve 
yok olma, sıcaklık yeterince azalıncaya kadar devam etti. Evren 
genişlemeye ve soğumaya başlayınca, oluşan elektromanyetik 
radyasyonun ortalama enerjisi küçüldü (Bir gazın veya plazma-
nın sıcaklığı, T ve ortalama parçacık kinetik enerjisi, E;  

E = kT denklemindeki Boltzmann sabiti ile ilişkilidir, 
k = 1.38 ∞ 10-23 J/K) 

Evrenin Evriminde Önemli Olaylar (Zaman Çizelgesi) 
15 milyar yıl önce: Galaksilerin oluşumu
14 milyar yıl önce: Samanyolu'ndaki ilk yıldızların oluşumu
4,6 milyar yıl önce: Güneş sisteminin oluşumu [Aynı dönemde 
bakır atomlarının oluşumu)

Bu çizelge, güneş sisteminde bulunan bakır elementinin oluş-
tuğu evrensel evrim dönemi hakkında bir fikir vermektedir. Ga-
laksimizde ilk yıldızların oluşumu ile güneş sisteminin oluşumu 
arasında 10 milyar yıllık uzun bir süre geçmiştir. Elementlerin 
oluşumu, büyük kütleli yıldızların (güneş kütlesinin > 8 katı) ev-
rimi esnasında çeşitli nükleer reaksiyonların uzun ve karmaşık 
sürecinin sonucu olarak meydana gelmiştir.

Elementlerin Evrende Oluşumu
Çekirdeklerin ve elektronların ortalama enerjileri, elektriksel 
olarak nötr hidrojen ve helyum atomları oluşturacak kadar dü-
şük olana kadar, daha fazla soğuma yüzbinlerce yıl sürdü. Yak-

laşık bir milyar yıl sonra, soğuk atomik hidrojen ve helyum gazı 
bulutları, karşılıklı yerçekimi kuvvetlerinin etkisi altında birbiri-
ne çekilmeye başladı. Bulutlar daha yüksek yoğunluklara doğ-
ru büzülürken ısındı. Hidrojen gazının sıcaklığı birkaç milyon 
Kelvin'e ulaştığında, bu ön yıldızların çekirdeklerinde nükleer 
reaksiyonlar başladı. 

Genç bir yıldız, en basit kimyasal element olan hidrojenden 
oluşur. Bu hidrojen nihayetinde bilinen tüm elementlere yol 
açar. İlk olarak, her hidrojen atomunun iki bileşeni -protonu 
ve elektronu- ayrılır. Yıldızın içindeki yüksek basınç kelimenin 
tam anlamıyla iki protonu sıkıştırabilir ve bazen bir proton bir 
elektronu yakalayarak nötron oluşur. İki proton ve iki nötron 
bir araya geldiklerinde periyodik tablonun ikinci elementi olan 
helyumun çekirdeğini oluşturur. Daha sonra, iki helyum çekir-
deği birleştiğinde, başka bir element olan berilyumun çekir-
değini oluşturur. Buna karşılık, berilyumun helyumla füzyonu 
bir karbon çekirdeği üretir; karbon ve helyum çekirdeklerinin 
füzyonu bir oksijen çekirdeğine yol açar ve bu böyle devam 
eder. Bu şekilde, ardışık füzyon reaksiyonları yoluyla, demirden 
daha hafif çoğu elementin çekirdeği oluşabilir.

Bilim adamları bu süreci nükleosentez olarak adlandırır (Çekir-
deklerin sentezi). Yıldızlarda bu füzyon reaksiyonları demirden 
daha ağır elementler oluşturamaz. Demir çekirdeklerin oluşu-
muna kadar, bu reaksiyonlar enerji açığa çıkararak yıldızı canlı 
tutar. Ancak demirden daha ağır elementler oluşturan nükleer 
reaksiyonlar enerji açığa çıkarmaz; bunun yerine enerji tüketir. 
Bu tür reaksiyon, temelde yıldızın enerjisini kullanır ve bu da 
yıldızın çökmesine neden olur.

Yine de tüm yıldızlar demir oluşturamaz. Bazı yıldızlar bu kadar 
elementi yaratmadan önce patlar. Güneşten daha az kütleli yıl-
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dızlarda meydana gelen tek reaksiyon, hidrojeni helyuma çe-
viren reaksiyondur. Güneşten daha büyük ama yaklaşık sekiz 
güneş kütlesinden daha az kütleli yıldızlarda, helyumu karbo-
na ve oksijene dönüştüren diğer reaksiyonlar, bu tür yıldızlar 
patlamadan önce birbirini izleyen aşamalarda gerçekleşir. Yal-
nızca çok büyük kütleli yıldızlarda (kütlesi sekiz güneş kütlesin-
den daha fazla), zincirleme reaksiyon demire kadar elementler 
üretmeye devam eder. 

Bir yıldızda, iki büyük güç arasında dengeleyici bir hareket mev-
cuttur. Bir yanda, yıldız malzemesini mümkün olan en küçük ve 
en sıkı topa sıkıştırmaya çalışan yıldızın kendi yerçekiminin ezici 
kuvveti vardır. Diğer yanda, yıldızın merkezindeki nükleer reak-
siyonların tüm bu materyali dışarı doğru itmeye çalışan muaz-
zam ısı ve basıncı vardır. Demir çekirdeği, doğadaki en kararlı 
çekirdektir ve daha ağır çekirdeklerle kaynaşmaya karşı direnç 
gösterir. Çok büyük kütleli bir yıldızın merkezi çekirdeği saf de-
mir çekirdeği haline geldiğinde, çekirdek artık çekirdeğin üze-
rindeki tüm maddelerden kaynaklanan yerçekiminin ezici kuv-
vetini destekleyemez ve çekirdek kendi ağırlığı altında çöker.

Çekirdeğin çöküşü o kadar hızlı gerçekleşir ki, yıldızın dış kısmı-
nı uzaya fırlatan muazzam şok dalgaları oluşturur (Bir süperno-
va). Çöküşün birkaç saniyesi sırasında süpernovada demirden 

daha ağır elementlerin oluşumuna izin veren çok özel basınç 
ve sıcaklık koşulları oluşur. Yeni oluşturulan elementler, yıldızı 
çevreleyen yıldızlararasına toz ve gaz püskürtür.

Evrenin kimyasal bileşimine ilişkin olarak yıldızların ve bu-
lutsuların tayflarının incelenmesinden elde edilen bilgiler, 
hidrojenin açık ara en bol bulunan element olduğunu ve 
atomların %90'ından fazlasını veya kütlenin yaklaşık %75'ini 
oluşturduğunu gösteriyor. Bilinen Evren kütlesinin yaklaşık 
%25'i ise helyum formundadır. Diğer tüm elementler evrenin 
yalnızca %2'sini oluşturur. Evrenin kimyasal bileşimi sürekli 
bir değişim geçiriyor. Hidrojen helyuma, helyum ise daha ağır 
elementlere dönüşüyor. Zaman geçtikçe daha ağır element-
lerin oranı hidrojene göre artacaktır. Muhtemelen, bu süreç 
geri döndürülemez. 

Vücudumuzdaki ve dünyadaki daha ağır (A>4) elementlerin 
bolluğuna bakılarak bu oran düşük gözükse de dünyevi mad-
de toplamının evrenin yalnızca küçük parçası olduğunu dikka-
te almak gerekir. Düşük kütleli hidrojen ve helyum element-
leri, evrenin nispeten sıcak, yoğun ortam koşullarında oluştu. 
Bir yıldızın doğumu, yaşamı ve ölümü nükleer reaksiyonlarla 
açıklanır. Evrende gözlemlediğimiz tüm maddeyi oluşturan 
kimyasal elementler bu reaksiyonlarla yaratılmıştır.

Yıldızlar Elementleri 
Demirden Daha Ağır 
Duruma Nasıl Getirir?
Dünyanın bileşimi, meteorlar, yıldızlar vb. 
ile ilgili çalışmaların sonucunda elde edi-
len bolluk eğrisine göre, elementlerin en 
az sekiz farklı işlemle oluştuğu varsayılıyor. 
Birbiri ardına gelen farklı döngüler şunlar-
dır: (1) hidrojen yanması, (2) helyum yan-
ması, (3) χ süreci, (4) e süreci, (5) s süreci, 
(6) R süreci, (7) P süreci, (8) X süreci.
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X işleminin D, Li, Be ve B gibi hafif çekirdekli elementlerin 
varlığını açıkladığı düşünülmektedir. Fe, Cr, Ni, Cu, Ti, Zn gibi 
yaygın metaller muhtemelen galaksimizin oluşum tarihinin 
başlarında oluştu. Dünyadaki ve evrenin başka yerlerindeki 
ağır elementlerin çoğunun ise ilk başta süpernovalarda veya 
yıldızların sıcak iç kısımlarında oluşmuş olması muhtemeldir.

Demirden daha ağır olan elementler, nötronların yakalanması 
yoluyla yıldızların içinde bir araya getirilir; bu "s" süreci adı verilen 
bir mekanizmadır. İşlem, bir demir çekirdeğin nötronları yakala-
yıp yeni çekirdekler oluşturmasıyla başlar. Bu çekirdekler kararlı, 
yani değişmez veya radyoaktif olabilir, yani belirli bir süre sonra 
başka bir elemente dönüşür veya bozunur. Eğer “s” işlemiyle üre-
tilen bir çekirdek kararlıysa, başka bir nötron yakalayabilir. Radyo-
aktif ise başka bir çekirdeğe dönüşür. Bu diğer çekirdek, başka bir 
nötronu emerek daha ağır bir çekirdeğe yol açabilir. 

"S" süreci olarak adlandırılan bu nötron yakalama mekanizması 
son derece yavaştır. Nötron çarpmaları arasında yüzlerce veya 
binlerce yıl geçebilir ancak "hızlı" anlamına gelen "r" işlemi adı 
verilen başka bir işlem, nötronların hızlı bir şekilde yakalanmasını 
sağlar. Bir yıldız patlayarak bir süpernovaya dönüştüğünde, çok 
büyük miktarda ışık üretir ve son derece yüksek sayıda nötron 
salar. Bu nötronlar daha sonra patlayan yıldız tarafından salınan 
çeşitli çekirdekler tarafından hızla yakalanır ve "r" işlemiyle yeni 
çekirdekler üretilir. Bu süreçte, birçok nötron mevcut olmasına 
rağmen, belirli bir çekirdeğe yalnızca sınırlı sayıda nötron eklene-
bilir; aksi takdirde, bu çekirdek radyoaktif hale gelir ve parçalanır. 

Güneş Sisteminin Kökenleri
Uzay gerçekte boş değildir. Doğada kusursuz bir boşluk var ola-
maz. Uzay ince bir gazla doludur; "yıldızlararası gaz" ilk kez 1904'te 
Hartmann tarafından saptandı. Gaz ve toz yoğunluğu, bir "sis" 
tabakasıyla çevrili olan galaksilerin etraflarında artmakta ve yo-
ğunlaşmaktadır. Bu "sis" tabakası genellikle, yıldızlardan yayılan 
radyasyon nedeniyle iyonlaşmış hidrojen atomlarından oluşur. 
Bu madde bile eylemsiz ve cansız değildir. Tersine elektrik yüklü 
atomaltı parçacıklara ayrışmış, her türlü harekete, sürece ve de-
ğişime tâbi durumdadır. Bu atomlar ara sıra çarpışır ve enerji du-
rumlarını değiştirebilir. Tek bir atom ancak her 11 milyon yılda bir 
kez bir çarpışma yapabilecek olmasına rağmen, söz konusu olan 
muazzam atom sayısı, sürekli ve saptanabilir bir salımın (ilk olarak 
1951'de söylenen "hidrojenin şarkısı") ortaya çıkışı için yeterlidir.

Bunun neredeyse tamamı hidrojendir ama bunun yanı sıra 
hidrojenin daha karmaşık bir biçimi olan döteryum, oksijen ve 
helyum da vardır. Bu elementlerin uzaydaki son derece seyrek 
dağılımı dikkate alındığında bir bileşiğin oluşması imkânsız 
gibi görünür. Ama gerçekte bu olmaktadır ve üstelik dikkate 
değer bir karmaşıklık düzeyinde. Uzayda su molekülü (H2O) 
bulunmuştur ve ardından da amonyak (NH3) ve formaldehit 
(H2CO) ve çok daha karmaşık moleküller, öyle ki tüm bunlar 
yeni bir bilimi ortaya çıkarmıştır: Astrokimya. Son olarak, bizzat 
canlı hayatın temel moleküllerinin -aminoasitler- uzayda var 
olduğu kanıtlanmış bulunmaktadır. 

Güneş sisteminin oluşumuna dair bulutsu hipotezini ilk ola-
rak Kant (1755'te) ve Laplace (1796'da) ileri sürdü. Buna göre, 
güneş ve gezegenler uçsuz bucaksız bir madde bulutunun yo-
ğunlaşmasından oluşmuştu. Engels'in Doğanın Diyalektiğini 
yazdığı sıralarda kabul gören bu model 1944'te Alman astro-
nomu Carl F. von Weizsäcker tarafından geliştirilmiş ve İsveçli 
astrofizikçi Hannes Alfvén tarafından kuramlaştırılmıştır.

Güneş sistemimizin doğumu, yaklaşık 4,6 milyar yıl kadar önce, 
bugün artık tükenmiş bir yıldızın dağılmış enkaz bulutundan 
gelişmiştir. Bugünkü güneş, bu dönen yassı bulutun merkezin-
de vücut bulmuştur. Gezegenler ise güneşi çevreleyen farklı 
noktalarda gelişmişlerdir. Dış gezegenlerin -Jüpiter, Satürn, 
Uranüs ve Plüton- orijinal bulutun numuneleri olduğu düşü-
nülmektedir: Hidrojen, helyum, metan, amonyak ve su. Daha 
küçük olan iç gezegenlerse -Merkür, Venüs, Dünya ve Mars- 
ağır elementler bakımından daha zengin ve helyum ve neon 
gibi gazlar açısından daha yoksuldur, bunlar zayıf kütle çekim-
den dolayı dışarı doğru kaçabilmiştir.

Güneşimizin bugün şu haliyle kendisine milyarlarca yıl daha 
yetecek kadar hidrojeni mevcut. Ne var ki, er ya da geç kendi 
sıcaklığını, dünya üzerinde yaşamı imkânsız kılacak bir nokta-
ya kadar yükseltecektir. Nükleer reaksiyonlardan güç alan Gü-
neş'in sıcaklık ve yoğunluk profilinin tüm modeli, aynı zaman-
da diğer yıldızlar için de bir model görevi görür. 

Elementlerin Yerküreye İntikali
1054'te Çinli astronomlar Boğa takımyıldızında "konuk yıldız" 
dedikleri şeyi kaydettiler. Bu yıldız daha önce hiç görülmemişti 
ve gökyüzündeki herhangi bir yıldızdan daha parlak duruma 
geldi. Güneybatı Amerika'da, Anasazi adı verilen astronomik 
gelenek açısından zengin bir kültür de bu parlak yeni yıldıza 
tanık oldu. Bugün Çinlilerin ve Anasazi'nin süpernova adı veri-
len devasa bir yıldız patlamasına tanık olduklarını biliyoruz. Bu 
gözlemcilerin bilmediği şey, yıldızın patlama sırasında yalnızca 
çok büyük miktarlarda ışık yaymakla kalmadığı, aynı zamanda 
uzaya kimyasallar da saldığıdır. Yıldızın içinde, helyum ve kar-
bon gibi basit elementlerden manganez ve demir gibi daha 
karmaşık elementlere kadar periyodik tablodaki ilk 26 elemen-
tin çoğu vardı ve dev patlama onları uzaya püskürttü. 

Patlama esnasında başka elementler de oluştu ve patlamadan 
sonra uzaydaki kimyasallar birbirleriyle birleşerek yeni iyonları 
ve molekülleri oluşturdu. Bu elementler uzayda gezinir ve so-
nunda Dünya gibi gezegenlerde, çevremizde ve kendimizde 
gördüğümüz her şeyin bir parçası olarak son bulur. Hücreleri-
mizdeki karbon, havadaki oksijen, kayalardaki silika ve hemen 
hemen her element, yıldızlar patladığında evrene dağılmadan 
önce eski yıldızların içinde oluşmuştur. 

Bilim adamları, yıldızlarda ve uzayda kimyasal elementlerin nasıl 
oluştuğunu araştırıyor. İnsanların ve ailelerin kökenlerini ince-
leyen uzman soy bilimciler gibi, gökbilimciler de çoğu kimyasal 
elementin nereden geldiğini ve birbirlerinden nasıl türedikleri-
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ni izleyebilir. Ve tıpkı bir aile ağacı oluşturmaya benzer şekilde, 
kimyasal elementler arasındaki bağlantıları incelemek pek çok 
sürpriz ve ilginç keşifler getirdi ve getirmeye de devam ediyor.

Göktaşlarının çoğu, dünya gibi 4,6 milyar yıl önce oluştu an-
cak o zamandan beri değişmedi. Dünya hala aktif bir gezegen 
olduğu için kayalar sürekli değişiyor (Eskileri erime veya koroz-
yonla yok edilir ve yenileri magmatik süreçlerle oluşur). Dün-
yadaki en eski kayaların yaşı dört milyar, çoğunluğu ise sadece 
bir milyar yaşındadır. 

Meteoritlerin kimyasal ve mineralojik bileşimlerinin yanı sıra 
mikro yapılarıyla ilgili olarak incelenmesi, yalnızca erken gü-
neş bulutsusunun malzeme bileşimi ve özelliklerine ilişkin bir 
görüş sunmakla kalmaz, aynı zamanda erken güneş sisteminin 
oluşumu ve evriminin anlaşılmasını da destekler. 

Yıldız Tozu Kökenlerimiz
Bir süpernova, yeni oluşturduğu elementleri uzaya püskürttü-
ğünde, elementler muazzam bir gaz ve toz bulutunun parçası 
haline gelir. Buna yıldızlararası bulut denir. Gaz, %90 hidrojen, %9 
helyum ve %1 daha ağır atomlardan yapılmıştır. Yaklaşık 3000 yıl 
önce meydana gelen devasa bir yıldızın patlamasından çıkan sü-
pernova toz kalıntısının, silikatlar (silikondan yapılmış bileşikler), 
karbon, demir, su buzu, metan (CH4), amonyak (NH3) ve formal-
dehit (H2CO) gibi bazı organik moleküller içerdiği tespit edilmiştir.

Bu tür bulutlar galaksimizdeki yıldızlar arasında o kadar sık bu-
lunur ki gökbilimciler tüm yıldızların ve gezegenlerin onlardan 
oluştuğunu düşünür. Evren oluştuğunda ortaya çıkan hidrojen 
dışında, Dünya'daki tüm elementler milyarlarca yıldır yıldızlar-
da oluşmuş ve ardından süpernova patlamaları ile evrene salın-
mıştır. DNA'mızdaki nitrojen, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımız-
daki demir ve elmalı turtamızdaki karbon yıldızların içlerinde 
yapılmıştır. Mücevherlerdeki altın, ampullerdeki tungsten ve 
pişirme kaplarındaki gümüşün tümü yıldız patlamaları sırasın-
da üretildi. Biz kendimiz "yıldız maddesinden" yapılmışız.

Bakırın Yer Kabuğunda Bolluk Oranı 
Yer kabuğundaki elementler, insanlık için tüm temel yapı taş-
larını sağlar. Yer kabuğu, bulduğumuz, çıkardığımız, rafine et-
tiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin kaynağı olsa da aslında geze-
genimizin yüzeyinde sadece çizgi kalınlığındadır. Dünya'nın en 
iç katmanı olan çekirdek, gezegenin hacminin %15'ini temsil 
ederken, manto %84'ünü kaplar. Kalan %1'i temsil eden kabuk, 
derinliği yaklaşık 5-50 km arasında değişen ince bir tabakadır.
Kabuk, hem okyanusları hem de kara kütlelerini içeren sert bir 
yüzeydir. Yer kabuğu yaklaşık %95 magmatik ve metamorfik 
kayaçlar, %4 şeyl, %0,75 kumtaşı ve %0,25 kireçtaşı içerir. 

Yer kabuğunu oluşturan kayaların bileşimi dikkate alındığın-
da çoğu element eser miktarlardadır ancak birkaçı daha bol 
miktarda bulunur. Oksijen, kabuğun ağırlıkça yaklaşık %47'sini 
oluştururken, silisyum yaklaşık %28'ini ve alüminyum yakla-
şık %8'ini oluşturur. Bu elementler artı demir, kalsiyum, sod-

yum, potasyum ve magnezyum kabuğun bileşiminin yaklaşık 
%99'unu, titanyum ve hidrojen eklendiğinde %99,5'ini oluştu-
rurken, diğer 86 element kalan %0,5'ini oluşturur. En çok kul-
lanılan elementler arasında yer alan bakır (% 0,01) diğer baz 
ve değerli metaller (altın, gümüş) ile birlikte yer kabuğunun 
kütlece %0,03'ünden daha azını oluşturur. Kalay, bakır, çinko, 
kurşun, cıva, gümüş, platin, antimon, altın gibi ihtiyaçlarımız ve 
uygarlığımız için çok önemli olan pek çok element yer kabu-
ğundaki ender elementlerden bazılarıdır. Bunlar bize yalnızca 
cevher kütlelerindeki mineral yoğunlaşma süreçleriyle sağlanır. 

Doksan bir element yeryüzünde doğal olarak bulunur. Güney 
Kaliforniya'da bulunan bir kayaçta çok az miktarda plüton-
yum-244 keşfedildi. Bu keşif, güneş sisteminin oluşması esna-
sında ağır elementlerin üretildiği teorisini desteklemektedir. 
Şu anda, evrende başka hiçbir yerde bulunmayan ve burada, 
dünyada açıklanamayan hiçbir element yoktur. 

Bakır Metali ve Alaşımları 
Kullanımının Tarihsel Gelişimi
Yeni Bir Çağa Adını Veren Metal: Bakır
Metaller arasında ilk olarak bakırın, Bereketli Hilal'de yerleşik 
hayata geçişle kabaca eş zamanlı olarak gerçekleştiğine dair 
güçlü kanıtlar var. Bakırın ilk metal olarak kullanımı şaşırtıcı 
olabilir çünkü altın bakırdan çok daha dikkat çekicidir ve do-
ğada saf metal olarak rastlanabilir. Bunun nedeni, altın külçe-
lerinin doğal saf bakırdan çok daha nadir olması olabilir. Yine 
de, her iki metalin doğada saf olarak bulunmalarına rağmen, 
insanlık tarihine neden bu kadar geç kullanıldıkları sorulabilir.

Görünüşe göre Paleolitik avcı ve toplayıcılar için herhangi bir 
pratik veya estetik kullanım sunmuyorlardı. Bu, bu dönemde 
renklerin kıymetinin bilinmediği anlamına gelmez. Özellikle kır-
mızı rengin kanla ilişkilendirildiği ve sembolik değer taşıdığı kır-
mızı pigmentler aktif olarak arandığı ve sarı, kırmızı ve siyah pig-
mentlerin (kırmızı ve sarı aşı boyası, hematit, manganez oksit ve 
odun kömürü) Paleolitik mağara resimlerinde kullanıldığı açıkça 
görülmektedir. Mağara resimlerinde o dönem, bakırın vereceği 
yeşil ve mavi renklerin bu konseptte bir rolü yok gibidir. Kuşku-
suz altın ve gümüş de, insanlar tarafından işlenen ilk metallerdi. 
Ancak sadece takı ve kült objelerde kullanılıyorlardı, çünkü her 
iki metal de çok nadirdi. Daha yaygın bulunan bakır, insanların 
ilgisini M.Ö. 6000 civarındaki dönemden itibaren çekmiştir. 

Tunç Çağında Arsenikli Doğal Sert Bakır Alaşımları
Mevcut kanıtlara göre, bakırın ilk önce altınla alaşımlandığı gö-
rülüyor. Tunç alaşımına geçiş M.Ö. 3000 civarında gerçekleşti. 
İlk alaşımların bileşimi, işlenen cevherin bileşiminden kaynak-
lanmış olmalıdır. Alaşım elementleri başlangıçta cevherlerde 
doğal bulunan kurşun, çinko arsenik, antimon ve nikeldi. Doğal 
olarak sert bronzlar oluştu. Modern metalurjik terimlerle, ana 
bileşen olarak bakır içeren herhangi bir alaşım, ‘’pirinç-brass’’ 
olarak tanımlanan bakır ve çinko alaşımı dışında "tunç-bronz" 
olarak adlandırılır. Buna göre arsenikli bakır, ‘’tunç veya arse-
nikli tunç’’ olarak adlandırılmalıdır. Belirsizliği önlemek için,  
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arkeolojide bakırın kalayla alaşımına "kalay tunç" ve bakırın ar-
senikle alaşımına "arsenikli bakır" demek yaygındır.

Arsenikli tunç, dünyanın dört bir yanındaki arkeolojik kayıt-
larda yer almasına rağmen, M.Ö. 5. binyıldan kalma, şimdiye 
kadar bilinen en eski eserler, İran ve Anadolu platosunda bu-
lunmuştur. Arsenikli tunç, dünyadaki birçok toplum ve kültür 
tarafından kullanılmıştır. Anadolu ve modern İran, Irak ve Suri-
ye'yi kapsayan bitişik Mezopotamya bölgesi dünyadaki en eski 
arsenikli tunç metalurjisine sahiptir. M.Ö. 4. binyıldan M.Ö. 2. 
binyılın ortalarına kadar, yaklaşık 2.000 yıllık bir süre boyunca 
tunç kullanımda birinci sırada kaldı. 

Bu dönem boyunca üretilmiş objelerin arsenik içeriğinde bü-
yük farklılıklar vardır. Bu da tam olarak ne kadarının kasıtlı ola-
rak eklendiğini ve ne kadarının tesadüfen ortaya çıktığını belir-
lemeyi imkansız hale getirir. Bu yeni malzemenin avantajları en 
az iki yönlüdür: Esasen daha serttir ve saf bakırdan çok daha iyi 
döküm özelliklerine sahiptir. Ayrıca, yüksek arsenik konsant-
rasyonları rengi gümüşi bir görünüme dönüştürür.

Sülfürlü cevher yatakları sıklıkla bakır, çinko, gümüş, arsenik, 
cıva, demir ve diğer metaller gibi farklı metal sülfitlerin bir 
karışımıdır Metaller pratik olarak ayrılamadı ancak tesadüfen 
ortaya çıkan alaşımların özellikleri tipik olarak tek tek metalle-
rinkinden çok daha güçlüydü.

Arsenik, onu içeren cevherlerin bir sonucu olarak büyük olası-
lıkla orijinal olarak bakırla karıştırılmış olsa da kullanımı muhte-
melen birkaç nedenden dolayı devam etti. İlk olarak, sıvı me-
tal oluşturulması esnasında buharlaşan arsenik oksitler sıcak 
metaldeki oksijenle reaksiyona girerek bir deoksidan görevi 
görür. İkincisi saf sıvı bakırdaki çözünmüş oksijen, metal soğur-
ken elde edilen nesnenin sünekliğini büyük ölçüde azaltır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hitit Güneş kursu Alacahöyük M.Ö. 2500-2250

Arsenikli bronzdan yapılmış eserler, baltalardan süs eşyalarına 
kadar tüm metal nesneleri kapsar. Üretim yöntemi, metalin po-
talarda ısıtılmasını ve taş veya kilden yapılmış kalıplara dökül-
mesini içerir. Katılaştıktan sonra, cilalanacak objeler, baltalar ve 
diğer aletler, çekiçle vurularak inceltilir, uygun şekilde bükülüp 
oyularak dekore edilebilir. 

Tunç Çağında Bakır/Kalay Alaşımları İçin 
Çok Aşamalı İşlemler
MÖ 3. binyılın başında arsenikli bakırın yerini, genellikle daha 
çok kalay tunç olarak adlandırılan bakır kalay alaşımı almaya 

başladı. Erken kalay bronzları, günümüzde yaygın olanlara ol-
dukça benzer bileşimlere sahiptir: %85 Cu, <%15 Sn, <%1 Sb.

Arsenik Tunç’un malzeme özellikleri Kalay Tunç’a oldukça ben-
zerdir. Bu nedenle bunun nerede ve niçin tercih edildiği net 
değildir. Bunun nedeni, özellikle bronz rengi nedeniyle, ala-
şımın altına yakın estetik görünümü olabilir. Başka bir neden, 
kalay tunç üretimi için tam ağırlık oranlarını arşivleyen Mezo-
potamya çivi yazısı tabletlerindeki tariflerde belirtildiği gibi 
alaşımın bileşiminin daha iyi kontrol edilmesi olabilir.  

Bakır ve alaşımlarının olumlu özellikleri, çok çeşitli uygulama 
alanlarında hızla yaygınlaşmasına neden oldu. Dayanıklılığı, 
kolay işlenebilirliği, dekoratif rengi gibi özellikleri onu çok çe-
şitli alanlarda kullanımı için ilgi çekici kıldı. Örneğin; günlük 
hayatta bir el aleti, silah, koruyucu kalkan olarak, aynı zamanda 
dekoratif ve kült bir nesne olarak.

Gordion’da yapılan kazılarda, M.Ö. 800 Frig dönemine ait Urartu stili büyük tunç kazanlar bulundu

Demir Çağı ve Sonrasında Pirinç Alaşımı 
Kullanımının Yaygınlaşması
Tunç Çağı'ndan sonra Demir Çağı’nda M.Ö. 500 civarında anti-
mon, kurşun içeren alaşımlar yaygınlaştı. >%70 Cu, <%10 Sn ve 
%20 Sb artı kurşun. Farklı renkler, mekanik, elektriksel ve kimya-
sal özellikler elde etmek için değişik oranlarda bakır (Cu) ve çin-
ko (Zn) alaşımı içeren pirinç ise ilk kez M.Ö. 200 de üretilmiştir. 

Pirinç formları tarih öncesinden beri kullanılıyor olsa da ba-
kır-çinko alaşımı olarak gerçek doğası Orta Çağ sonrasına kadar 
anlaşılmamıştı. Çünkü pirinç yapmak için bakırla reaksiyona gi-
recek olan çinko buharı bir metal olarak henüz tanınmamıştı. 
En eski pirinçler, çinko bakımından zengin bakır cevherlerinin 
ergitilmesiyle yapılan doğal alaşımlar olabilir. Roma dönemi-
ne gelindiğinde pirinç, metalik bakır ve çinko minerallerinden, 
ürünü kalamin pirinç olan sementasyon işlemi kullanılarak 
bilinçli olarak üretiliyordu ve bu yöntemdeki varyasyonlar 19. 
yüzyılın ortalarına kadar devam etti.  

Pirinç, çinko yerine kalay içeren başka bir bakır alaşımı olan 
tunça benzer. Hem tunç hem de pirinç, arsenik (As), kurşun 
(Pb), fosfor (P), alüminyum (Al), manganez (Mn) ve silikon (Si) 
dahil olmak üzere bir dizi başka elementten küçük oranlarda  
içerebilir. Tarihsel olarak, iki alaşım arasındaki ayrım net olma-
mıştır, müzeler günümüzde daha genel bir terim olan "bakır 
alaşımı"nı kullanmaktadır.
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Pirinç, parlak altın benzeri görünümü, düşük ergime noktası, 
kolay işlenebilmesi (hem el aletleri hem de modern torna ve 
freze makinelerinde), dayanıklılığı ve elektriksel ve termal ilet-
kenliği nedeniyle, popüler bir malzeme olmuştur ve günümüz-
de de çekmece kulpları ve kapı kolları için, heykel ve mutfak eş-
yaları yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha yüksek 
bakır içeriğine sahip pirinçler daha yumuşak ve daha belirgin 
altın rengindedir; tersine daha az bakır ve dolayısıyla daha faz-
la çinko içerenler daha sert ve daha gümüş rengindedir. Pirinç, 
tunç kadar sert değildir ve bu nedenle çoğu silah ve alet için 
veya denizde kullanım için uygun değildir. Çinko tuzlu suda 
minerallerle reaksiyona girer, kalay alaşımlı tunçlar denizlerde-
ki bu reaksiyona daha dirençlidir.

Roma Döneminde Geri Dönüşüm 
Antik dönemindeki büyük metal ihtiyacı, her zaman “birincil” 
metal ile karşılanamayınca, hurda metalin geri dönüşümü bu dö-
nemde belirleyici rol oynamaya başladı. Tarihçi Pliny (MS 23 - 79), 
Naturalis Historia adlı çalışmasında "toplananların üçte birinin", 
yani ikinci el metalin ergimiş metale eklendiğine işaret eder. Geri 
dönüşümün çok daha önceden başladığı tahmin edilebilir. Çünkü 
mevcut metali yeniden işlemek, cevherden zahmetli bir şekilde 
üretmekten her zaman daha kolaydı. Erken Roma döneminde ya-
pılan pirincin çinko içeriğinin ağırlıkça %20 ile %28 arasında de-
ğiştiği görülmektedir, genel olarak pirinç kullanımı bu dönemde 
artmış ve tüm bakır alaşımlarının yaklaşık %40'ını oluşturmuştur.

Bakır İzabe Teknolojisinin Gelişiminde 
Önemli Aşamalar
Zaman Çizelgesi- Modern Zamanlar
1400'den sonra: İlk Bakır-Gümüş Ayrımı
1870: Bakır Arıtma Elektrolizinin Geliştirilmesi
1885 – 1910: Bakır Konverterinin Geliştirilmesi
1949 – 1952: Flash Ergitme Yönteminin Yaygınlaşması 
1960: Sürekli Döküm Bakır Tel Üretimi
1965: Katod Şaft Fırının Geliştirilmesi

Blister Bakır Üretimi
Bakırın kullanımının artması sonucu, izabeye tabi tutulan ilk 
bakır minerali yaygın bulunan kalkopirit (CuFeS2) minerali ol-
muştur. Kalkopirit konsantresinden bakır üretmeye yönelik 
geleneksel süreç, kavurma, ergitme, dönüştürme ve rafine et-
meyi içerir. Kavurma, demirli bakır minerallerinin kısmen de-
mir oksitlere ve kükürt dioksit gazına parçalanması için atmos-

1 2

1-İran menşeli Pirinç Usturlap (gök cisimlerinin yüksekliklerinin astronomik ölçümlerini yapmak için ve 
enlemi hesaplamak için navigasyonda kullanılan alet)

2-Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almak için Edirne’de döktürdüğü büyük tunç toplar "Şahi" adını taşır.

ferik koşullarda yaklaşık 600-700°C'lik sıcaklıklara ısıtılmasıdır. 
Kavurma ünitesinde sülfürlü konsantre, bir eritkenle ( füzyonu 
teşvik etmek için kullanılan bir madde, çoğunlukla silika) bir-
likte kavrulur daha sonra bu karışım fırında ergitilerek oksit bi-
leşenleri cüruf (atık),  zenginleştirilmiş bakır-demir sülfitleri ise 
mat (saf olmayan yarı ürün) olarak ayrılır.

Sıvı mat, içinde kalan demir ve kükürdün çıkarılması için, içi-
ne hava üflenen konvertere aktarılır. Ortaya çıkan ürün, yüzde 
98'den fazla saflığa sahip "blister" bakırdır. Konsantrede bulu-
nan safsızlıklar (örneğin, çinko, kalay, demir ve kükürt) ve işle-
me sonrasında blister bakırda kalır. Bu safsızlıklardan bazıları 
cüruf veya oksit gazı oluşturmak üzere safsızlıkları seçici olarak 
oksitlemek için ergimiş bakırın içine havanın üflendiği fırında 
arıtma adımıyla giderilebilir. Cüruf daha sonra sıyrılır ve elde 
edilen blister bakır oksidasyonu önlemek için odun kömürüyle 
kaplanır. Bu aşamada bakır yaklaşık yüzde 1 oksijen içerir.

Geleneksel olarak, bakiye oksijenin çoğu, bakır yüzeyin altına 
yeni kesilmiş bir ağaç gövdesinin sokulması ve çalkalanarak 
karıştırılmasıyla giderildi. Günümüzde oksijen içeriğini yaklaşık 
yüzde 0,13'e düşürmek için genellikle doğal gaz kullanılmak-
tadır. Blister bakırda çok küçük miktarlarda değerli metaller 
bulunur. Bunlar fırın arıtması yöntemiyle giderilemez ve bakır, 
elektrolitik arıtma adı verilen ek bir arıtma işlemine tabi tutulur.

Bakır Arıtma Elektrolizi
1866'da dinamonun icadı, tüm demir dışı metalurjiye önemli 
bir destek verdi. Bazı metaller (alüminyum, magnezyum) tek-
nik olarak ilk defa çıkarılırken, bakır gibi diğer metaller için yeni 
prosesler geliştirildi. 1870 gibi erken bir tarihte, ham bakırdan 
saf bakır üretimine ve gümüşün bir konsantrede tek adımda 
tamamen ayrılmasına ve zenginleştirilmesine olanak tanıyan 
bakır arıtma elektroliz teknolojisi yaratıldı.

Elektrolitik arıtmada, ateşte arıtılmış bakır, bir anot (pozitif 
elektrot) görevi gören büyük bir blok şeklinde dökülür. Blok, 
katot (negatif elektrot) görevi gören yüksek saflıkta ince bir ba-
kır levha ile birlikte bakır sülfat çözeltisine (elektrolit, elektrik 
akımının iyonlar tarafından taşındığı çözelti) içine yerleştirilir. 
Anot, elektrolit ve katottan doğru akım geçirilir. Bu da bakırın 
anottan elektrolite aktarılmasına ve bakır iyonlarının saf bakırın 
biriktiği katot yüzeyine göç etmesine neden olur. Değerli me-
taller çözünmez ve arıtma hücresinin dibine düşer, anot balçık 
olarak adlandırılır. Altın, gümüş ve platin grubu metallerin geri 
kazanımı için bu balçık periyodik olarak toplanır. Rafine edilmiş 
katot bakırı ergitilir ve endüstriyel kullanım için şekillendirilir.

1876'da Almanya Hamburg'daki Norddeutsche Affinerie, 200 
t/yıl kapasiteli ilk bakır arıtma tesisini inşa etti. 1900'de yılda 
2.000 tona çıkarıldı ve yeni bir binaya ihtiyaç duyuldu.

Ancak tarihe geri dönelim: İletişim teknolojisindeki icatlar ve 
enerji dönüştürme makineleri (dinamolar, elektrik motorla-
rı) dünya bakır üretiminde keskin bir artışa yol açtı. Üretim  
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günümüze kadar her 25 yılda bir ikiye katlandı (Karşılaştırma 
için: 2021 dünya birincil bakır üretimi 21 milyon ton).

Ototermik Ergitme Fırınları
1940'ların sonlarında Inco Ltd. Kanada-Ontario'da bakır kon-
santrelerini ergitmek için "flash ergitme" adlı yeni bir teknoloji 
geliştirdi. Inco teknisyenleri, saf oksijen kullanarak sülfit kon-
santrelerini kendiliğinden tutuşturmayı başardılar ve böylece 
kavurma ve ergitme adımlarını birleştirdiler. Bu işlem, ergitme 
için yakıt gerektirmez ve ayrıca sıvılaştırma için kükürt dioksit 
gazının verimli bir şekilde toplanmasına izin verir. Inco, metal 
ekstraksiyonunda saf oksijen kullanan ve sülfit konsantrelerin-
den sıvı kükürt dioksit üreten ilk şirket oldu.

1944'te Outokumpu, Fin ordusu yüksek komutanlığından, Imat-
ra bakır izabe tesisini Rusların eline geçmesin diye batıya (Pori/
Harjavalta) taşımak için gizli bir emir aldı. Hazırlıklar yapıldı ve 
1944 yılı sonunda yeni yerine taşındı. Ancak yeni bir sorun orta-
ya çıktı, enerji kıttı. Çünkü Almanya Finlandiya’ya buhar kömü-
rü tedarik etmiyordu. Elektrikli fırın, Helsinki'nin arzının %50'si 
için gereken kadar enerji tüketiyordu. Bu durum, hızlı ergitme 
işleminin geliştirilmesi için itici güç sağladı. Sülfürlerde bulunan 
enerji, beslemeyi ergitmek için oksidasyonda kullanılmalıydı. 

Bu proses ilkesi, Kanada'da II. Dünya Savaşı'ndan önce uygu-
lanmıştı ancak reaksiyon gazı olarak oksijen kullanılıyordu. Bu 
eski patent yeniden "düzenlendi" ve o zamanın Finlandiya ko-
şullarına uyarlandı. Günümüzde flaş ergitme fırınları tamamen 
ototermik olarak çalışmaktadır.Konsantreler ve akı bir uçtan 
beslenir ve banyonun yüzeyi, reaktörün yanında bulunan no-
züllerden üflenen oksijenle zenginleştirilmiş hava (%23,5 O2) 
ile temasta tutulur. Üretilen mat veya bakır bir taraftan, cüruf 
ise fırının diğer ucundan alınır. 

Katotların Yeniden Ergitilmesi
Birincil bakırın çoğu bugün hala sülfit konsantrelerinden çıkarıl-
maktadır. Bu sülfitlerin metal ekstraksiyonu kükürdün kendisinin 
bakır için indirgeyici madde olduğu, iki aşamalı, kontrollü oksi-
dasyon yoluyla mümkün olmaktadır. Kükürt yanmasından kay-
naklanan gizli enerji, doğrudan fırın girdilerini ergitmek için kul-
lanılır, böylece önemli miktarda harici enerji tasarrufu sağlanır

Günümüzde dünya çapında doğal gazla çalışan Asarco katot 
şaft ergitme fırınları 150'den fazla ünitede çalışıyor. Fırın şu 

özelliklerle karakterize edilir: Mükemmel ısı değişimi, dolayısıyla 
düşük enerji tüketimi ve yüksek ergime hızının yanı sıra sürek-
li çalışma sistemine sahip bu fırınlar, sonraki sürekli döküm ve 
döküm-haddeleme işlemleri için önemli bir ergitme ünitesidir. 

Döküm-Haddeleme İşlemi
Bakır izabe tesisleri, 30 yılı aşkın bir süredir yüksek performans-
lı, sürekli çalışan filmaşin tesislerine sahiptir. Şerit ve tel için tüm 
döküm-haddeleme işlemleri tek kademede gerçekleştirilerek 
önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca üretim randıma-
nı da oldukça yüksektir ve bu da işletme maliyetlerini düşürür.

Endüstride Bakır Kullanımının 
Günümüzdeki Gelişimi
Sanayileşme çağı ve özellikle dinamo ve elektrik motorunun ica-
dı, bakır kullanımının sürekli ve yüksek miktarda artmasına neden 
oldu. Son zamanlarda bakır tüketimine yeni ivme kazandıran ile-
tişim sektörüdür. Gelecekte, proses teknolojilerindeki muhtemel 
gelişmeler de yeni artışa yol açabilir. Günümüzde yüksek elektrik-
sel ve termal iletkenlik ve kalite kaybı olmadan tam geri dönüşüm 
bakırın tercih edilmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bakırın 
yüksek termal iletkenliği, evlerde ve endüstride hem yüksek hem 
de düşük sıcaklıklarda ısı eşanjörü olarak tercih edilip kullanılması 
için belirleyici kriterdir; içme, kullanma ve atık su tesisatları ile ısıt-
ma ve soğutma tesisatları gibi gıda ve inşaat sektöründe önemli 
yer tutan alanlarda malzeme dayanıklılığı, anti-bakteriyel özellik-
leri ile korozyon direnci de tercih edilmesinde önem taşır.

Günümüz uygulamalarının birçoğunda, bakır artık dışarıdan 
bakınca görülemez; genellikle küçük ve son derece küçük bi-
leşenlerdir. Çok sayıda birleştirme elemanı olarak iletişim tek-
nolojisinde kullanılır. Sürdürülebilirlik kavramının gündeme 
geldiği her alanda da bakır çözüm ortağıdır. Bakırın yoğun kul-
lanıldığı termal güneş enerji sistemleri, enerji tasarruflu motor-
lar önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. 

Dünyada Bakır Üreten Başlıca Ülkeler
Kuzey, Güney ve Orta Amerika ülkeleri bakır üretimine hakim-
dir. Çünkü bu bölgeler toplu olarak en büyük 20 bakır made-
ninden 15'ine ev sahipliği yapmaktadır. Şili, 2021 yılında 21 
milyon ton olan küresel bakır üretiminde 5,6 milyon ton ve 
%27 pay ile dünyanın en büyük bakır üreticisi olmuştur. Şili'yi, 
küresel üretimde 2,2 milyon ton ile %10'u oranında pay alan 
başka bir Güney Amerika ülkesi olan Peru takip etmektedir. 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Çin, her biri bakır 
cevheri küresel üretiminde 1,8 milyon ton ile %8 ‘er pay alarak 
üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşır. Bu ülkeleri 1,2 milyon ton 
ile %6 pay alan ABD, 0,8 milyon ton ile %4’er pay alan Avustral-
ya, Rusya, Zambiya, Endonezya ve Meksika izler. Kanada, Kaza-
kistan ve Polonya diğer önemli üretici ülkelerdir.

Çin, 2021 yılında rafine bakırın %42'si ile en büyük üretici ol-
masının yanı sıra, dünyadaki rafine bakırın %54'ünü de tüketir. 
Şili % 9, Japonya %6, Kongo D.C. %5 ile rafine bakır üretimde 
Çin’i takip ederek ön sıraları paylaşır.
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Bakırın Yakın Gelecekte Yeşil Ekonomide Artacak Rolü
Bakırın yüksek elektrik iletkenliği, onu elektrik telleri ve kablo-
ları için tercih edilen malzeme yapar. Bu nedenle rüzgar sant-
ralleri, güneş panelleri, lityum-iyon piller ve şebeke gibi enerji 
teknolojilerinin önemli bir parçasıdır. Bu teknolojilerden gelen 
bakır talebinin önümüzdeki on yılda artması bekleniyor:

Enerji Teknolojisi Yıllık Bakır Talebi 
Artışı (2021-2035P

Bakır Kullanım Alanları

Kıyılarda Rüzgar Enerjisi %23,3 Deniz altı kabloları, jeneratörler, trafolar

Bataryalarda Enerji Depolama  %21,8 Transformatörler, kablolama

Otomotiv  Endüstrisi                   %14,0 Piller, motorlar, şarj altyapısı

Güneş Enerjisi, Solar PV             %11,9 Kablolama, ısı eşanjörleri

Kara Üzerinde Rüzgar Enerjisi         %9,8 Kablolama, trafolar, trafo merkezleri

Elektrik iletimi                     %7,2 Transformatörler, kablolar, devre kesiciler

Elektrik dağıtımı                  %2,7 Transformatörler, kablolar, devre kesiciler

Elektrikli Araçlar-EV'ler, piller, güneş panelleri ve rüzgar türbin-
leri gibi alanlarda yeşil enerji dönüşümü için kritik olan tekno-
lojiler, geleneksel fosil yakıt bazlı emsallerinden çok daha fazla 
bakır gerektirir. Örneğin, EV'lerde bakır kullanımı, geleneksel 
arabalara göre dört kata kadar daha fazladır. Copper Alliance'a 
göre, yenilenebilir enerji sistemleri, geleneksel enerji sistemle-
rine kıyasla 12 kata kadar daha fazla bakır gerektirecektir. 

Bakır ve alaşımları insanlık kültür tarihinin önemli bileşenleri-
dir. Günümüzün günlük yaşamında zamanla uygulama odağı 
değişse de önemli miktarda yer almaya devam etmektedirler. 
Bakır ve alaşımları kullanıldığı alanda ömrünü tamamladıktan 
sonra kalitesinden bir şey kaybetmeden kullanılabilecek şekil-
de tekrar işlenerek piyasaya sunulur.

Küresel Bakır Rezervlerinin Durumu ve 
Ülkemiz İçin Perspektifler
Bloomberg NEF'e göre küresel ölçekte işletilen bakır maden-
lerindeki tüvenan cevherin tenörleri 1900'de ortalama %2'den 
2000'de %1'e düştü ve 2030'da %0,5'e düşeceği öngörüldü. 
Tenörler düşmeye devam ettikçe, bakır madenciliği belirli böl-
gelerde daha az ekonomik hale gelebilir ve gelecekteki arz için 
risk oluşturabilir. 

Güncel literatürde zaman zaman bakır cevheri rezervleri ile ilgi-
li özetler yayınlanmaktadır. Prensip olarak, tüm bu rakamların 
tahminlere dayandığı dikkate alınmalıdır. Rezervler sonuç ola-
rak bakır talebinden, piyasa durumundan ve fiyatından etkilenir. 

Genel olarak, bakır rezervlerine ilişkin rakamlar her zaman üretim-
le ilişkilidir. Bakır talebi ne kadar yüksek olursa, cevher rezervleri 
de o kadar artar. Bu bağımlılığın nedeni, yüksek talebin yüksek fi-
yatlar oluşturması ve bunun da potansiyel rezervlerin düzeltilmiş 
hesaplamalarının yanı sıra daha fazla arama faaliyetini artırması-
dır. Örneğin, daha yüksek fiyatlar madencilik faaliyetlerindeki eşik 

değerinin (cut off) düşürülmesine neden olur. Bu ne-
denle cevher rezervleri ile ilgili rakamlar sadece belirli 
bir süre ve belirli bir durum için geçerlidir ve gelecek-
te de sık sık değişecektir. 

Bakır Yataklarının Oluşumu 
Bakır, yer kabuğunda en çok bulunan 25. element-
tir, bolluk oranı yaklaşık %0,01'dir ve izotop bol-
lukları sırasıyla %69 ve %31 olan iki doğal izotopa, 
63Cu ve 65Cu'ya sahiptir. Buna göre bakır, nadir bir 
element olarak kabul edilebilir. Bakır, doğada saf 

halde ve ayrıca sülfitlerin, oksitlerin ve karbonatların bileşeni 
olarak bulunur, atmosferik koşullarda yüzeysel olarak oksit-
lenebilir, üzerinde yeşil hidrokso karbonat ve hidrokso sülfat 
kaplaması oluşur.

Cu(I) bileşikleri diyamanyetiktir, rengin anyon veya yük trans-
fer bandından kaynaklandığı durumlar dışında renksizdir. Cu(II) 
bileşikleri, kırmızı veya kahverengi türler dışında mavi veya ye-
şildir. Mavi veya yeşil renkler, spektrumun 600-900 nm bölge-
sinde bir absorpsiyon bandının varlığından kaynaklanmaktadır.

Bakır, demir ve kükürt karışımı mineralleri olan Kalkopirit (Cu-
FeS2) , Bornit (Cu5FeS4), Kovelin (CuS) ve Kalkozin (Cu2S) dün-
yadaki önemli bakır kaynaklarıdır. Birçok cevher kütlesi ayrıca 
bir miktar Malahit (CuCO3.Cu(OH)2), Azurit (Cu3(CO3)2.Cu(OH)2), 
Kuprit (Cu2O), Tenorit (CuO) ve doğal Saf Bakır(Cu) içerir. Dün-
yada üretilen bakırın çoğunu veren sülfidler, genellikle maden 
yatağının atmosferik koşullara maruz kalmamış daha derin 
kısımlarını işgal eder. Yüzeye yakın yerlerdeki oksitler ve kar-
bonatlardan bakır üretmek için farklı prosesler uygulanır. Bu 
ikincil bakır mineralleri, birçok yatağın üst kısımlarında zengin 
cevherler oluşturabilir ve karakteristik yeşil veya mavi renkleri 
nedeniyle, küçük miktarları bile bulundukları ortamlarda ko-
layca fark edilir. Bakır içeren mineraller genellikle altın, kurşun, 
çinko ve gümüş içeren minerallerle birlikte bulunur.

Magmatik süreçler yoluyla konsantrasyonun 50 büyüklük, hat-
ta yerel olarak 100 büyüklük artışı, bakırın jeolojisini anlamada 
en önemli gerçektir. Daha önce açıklandığı gibi, güneş sistemi 
boyunca ve dolayısıyla yer kabuğunda da ortalama bakır bol-
luğu yaklaşık 100 ppm (ug/g)’dir. Keskin bir tezat olarak, bakır 
cevheri yataklarının ortalama içeriği %0,5, bazen de %1-2'lik 
konsantrasyonlar da bulunur. Hepsi hidrotermal model açı-
sından net olarak tariflenmiş magmatik faaliyetler tarafından 
oluşturulmuştur. Bakırın da içinde yer aldığı kalkofil element-
ler, oksijen için düşük bir afiniteye sahip olan ve yüksek oranda 
çözünmeyen sülfidler olarak kükürt ile bağlanmayı tercih eden 
metaller ve daha ağır ametallerdir. Bu sülfidler, litofil elemen-
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tlerin oluşturduğu silikat minerallerinden çok daha yoğun ol-
duklarından, kalkofil elementler yer kabuğunun ilk kristalleş-
mesi sırasında litofillerin altında kalır. 

Ancak yer kabuğu daha yüksek seviyelere doğru harekete ge-
çince, sıcaklık ve basınç yavaş yavaş düşer. Kayaçların kimyasal 
ve fiziksel özelliklerinde değişiklikler meydana gelir ve sonuç 
olarak diferansiyel kristalleşme başlar. İlk kristalleşme adımın-
da, temel kayaçları (bazalt ve gabro) oluşturmak için eriyikten 
büyük miktarlarda Fe, Mg, Ca ve Al çıkar. Kalan magma, temel 
kayaçların mineralleri ile birlikte kristalleşemeyen silis, alkaliler 
ve diğer kimyasal bileşiklerce zenginleşir, başka deyişle bu ele-
mentler ilk katılaşanların kristal kafeslerine sığmaz. Kristalleş-
me devam ederken oluşan gabro, diyorit, granodiyorit, mon-
zonit ve granit gibi minerallerin silika içeriği seri olarak artar.

Modelin son iki adımı pegmatitler ve hidrotermal aktivitedir. 
Pegmatit kristalleşmesi, kuvars, feldspatlar ve mikalar gibi mi-
neralleri içerir ve magma artığı sıvıdan alüminyum silikat bile-
şenlerinin son sıyrılması olarak kabul edilir. İlk iki ana kristalleş-
me aşamasının ardından silisyum, alkaliler, toprak alkali, metal 
iyonları ve uçucular gibi yukarıdaki adımlar sırasında katılaşma-
yan diğer malzemelerden oluşan sıvı bakiye kalır. Hidrotermal 
süreçler ile zenginleşmeler sonucu, orjinal magmada sadece 
çok düşük konsantrasyonlarda bulunan metaller ve uçucular, 
önceki kristalizasyon fazları tarafından ana bileşenlerin uzak-
laştırılmasının bir sonucu olarak şimdi konsantre hale gelmiştir. 

Hidrotermal mineral yatakları, yer kabuğunda dolaşan sıcak 
suların çatlaklar yoluyla oluşan değerli mineral birikimleridir. 
Sonunda, seçilen bir kaya hacminde yoğunlaşan, aşırı doymuş 
hale gelen ve daha sonra cevher minerallerini çökelten metalik 
açıdan zengin sıvılar yaratır. Hidrotermal sıvıdaki konsantras-
yonlar, ardışık kristalleşmede cevher mineralleri oluşturacak 
kadar yüksek bakır içerdiği durumlarda, bakır anyonları ile 
kayaç oluşturan minerallerin ana iyonları arasındaki kimyasal 
özelliklerdeki kayda değer fark nedeniyle, bakır metali su açı-
sından zengin artık çözeltide (hidrotermal sıvı) konsantre olur.

Şimdiye kadar yer kabuğunda en büyük miktarda bakır, Porfi-
ri Bakır Yatakları olarak bilinen büyük miktarlarda kalkofil ele-
mentlerin plaka çarpışmaları yoluyla yükseldiği yüksek plato-
larda  bulunmuştur. Bu birikintiler bir zamanlar yer kabuğunda 
soğuyan ve katılaşan büyük ergimiş kayaç kütleleriydi. Soğuduk-
ça, bazı büyük kristaller büyüdü, sonrasında soğuma daha hızlı 
hale geldikçe daha küçük kristallerle çevrelendi (Jeolojide bu 
kayaçlara porfir denir). İlk başta bakır, düşük konsantrasyonlarda 
büyük ergimiş kayaç kütlesi boyunca yaygındı. Magma soğuduk-
ça ve kristaller oluşmaya başladıkça eriyik miktarı küçüldü. Bakır 
eriyikte kaldı ve giderek daha fazla konsantre hale geldi. Kayaç 
kütlesi neredeyse tamamen katı olduğunda, büzülüp çatladı ve 
kalan bakır açısından zengin sıvı, sonunda katılaştığı çatlaklara 
sıkıştı. Milyonlarca yıl boyunca bu birikintileri örten kayalar aşın-
dı ve sonunda birikintiler yüzeyde belirdi. Porfiri bakır yatakları 
günümüz birincil bakır üretiminin %80‘e yakınını verir.

Volkanojenik Masif Sülfid -VMS Bakır Yatakları’ndaki metal ve 
kükürt kaynağı, deniz tabanının altındaki hidrotermal alteras-
yon bölgesindeki volkanik kütleden hidrotermal sirkülasyonla 
süzülen elementlerin kombinasyonudur. Hidrotermal sirkülas-
yonun genellikle, derine yerleşmiş gabro müdahaleleri ile ilgili 
olarak kabuktaki ısı yoluyla tahrik edildiği düşünülür. Metallerin 
taşınması, hidrotermal sıvıların konveksiyonu yoluyla gerçek-
leşir, bunun için ısı, volkanik yapının altında bulunan magma 
odası tarafından sağlanır. Soğuk okyanus suyu hidrotermal 
bölgeye çekilir, volkanik kayaç tarafından ısıtılır ve daha son-
ra okyanusa salınır. Bu süreç hidrotermal sıvıyı kükürt ve metal 
iyonları açısından zenginleştirir. Cevher malzemeleri, okyanusa 
salındıklarında bir fumarol veya kara tüten alanı içindedir. So-
ğuyunca sinjenetik stratiform sülfit cevheri olarak bakırlı sülfür 
mineralleri çöker. Dünyada yaygın değilse de Türkiye’de he-
men tüm birincil bakır işletmeleri VMS tip yataklar üzerindedir.

Stratiform Tortul Bakır Yatakları: 
Bakır ve Kobalt Madenciliğinin Geleceği
Tortul Stratiform Bakır (SSC) Yatakları uzun zamandır önemli, an-
cak genellikle gözden kaçan bakır kaynağı olmuştur. Küresel bakır 
(Cu) üretiminin yaklaşık %20'sini oluşturan SSC yatakları, bakırda 
porfirlerden sonra ikinci sıradadır ve aynı zamanda dördüncü en 
büyük gümüş (Ag) kaynağı ve en önemli kobalt (Co) kaynağıdır.

Bakır porfirleri granitik sokulumlarla ilişkiliyken ve yakınsak 
levha sınırları boyunca yerleşirken, SSC'ler kıtaların iç kısım-
larında büyük sedimanter havzalarda bulunan oksitlenmiş 
kumtaşı oluşumlarıyla (redbeds) ilişkilidir. SSC'ler uranyum 
yatakları ile çok fazla ortak noktaya sahiptir. SSC'ler Antarkti-
ka hariç her kıtada bulunur ancak SSC'lerde bulunan toplam 
kaynakların %80'inden fazlası Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
(KDC) ve Zambiya'daki Orta Afrika Bakır Kuşağı'nda, Almanya 
ve Polonya'daki Kupferschiefer'de bulunur. 

SSC'ler, genellikle tortul veya metasedimanter ana kayaçlarla 
uyumlu olan damarlarda yayılmış veya barınan bakır sülfit mi-
nerallerinden oluşur. İndirgenmiş fasiyes (Kupferschiefer) tipi 
yataklar, indirgenmiş karbon veya kükürt mineralleri içeren 
şeyl veya silttaşlarında barındırılır. Çok büyük tonajlı (bazen 1 
milyar ton veya daha fazla) ve orta tenörlü (~%1,4 Cu) sac ben-
zeri cevher kütlelerini barındırır. Kumtaşı tipi (Rvett) yataklarda 
bakır mineralleri hidrokarbon içeren kumtaşlarında bulunur. 
Tüp veya mercek şeklindeki cevher kütlelerinin kaliteleri nispe-
ten düşük (~%1 Cu)’dür. Redbed tipi birikintiler, karbonize bit-
ki kalıntıları içeren oksitlenmiş kumtaşlarında barınır ve daha 
küçük (<10 Mt cevher) ancak daha yüksek dereceli (~%2 Cu) 
mercek şeklindeki cevher kütleleri olma eğilimindedir.

Tüm alt tiplerdeki cevher kütleleri, piritten (FeS2) kalkopiri-
te (FeCuS2), bornite (Cu5FeS4), kalkozine (Cu2S) ve son olarak 
hematite (Fe2O3) kadar yanal olarak zonlanmıştır. Kalkozin ve 
bornit tipik olarak ana cevher mineralleridir; bu minerallerin 
yüksek bakır içeriği, tipik kalkopirit bakımından zengin por-
fir cevherlerine kıyasla cevherin işlenmesini daha kolay ve  
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daha kazançlı hale getirir. SSC'lerin yaklaşık %27'si 200 g/t'a 
kadar derecelerde gümüş ve %14'ü ~%0,5'e kadar dereceler-
de kobalt içerir. Bu metaller genellikle bakır madenciliğinin bir 
yan ürünü olarak geri kazanılır. Çok az istisna dışında, gümüş 
içeren SSC'ler kobalt içermez ve bunun tersi de geçerlidir.

SSC'ler, kalın kırmızı yatak dizileri içeren kıtasal ila sığ deniz tortul 
havzalarında oluşur. Bu tür havzalar, esas olarak, yeni başlayan rift-
leşme veya dağoluş sonrası çökme alanlarında gelişen sıcak, kuru 
iklimlerde oluşur. SSC'lerin uzun bir geçmişi vardır (Almanya'daki 
Kupferschiefer yataklarının madenciliği 1200'de başlamıştır) ve 
mineralizasyonun başlangıçta, tortu birikimi esnasında doğru-
dan nehir/okyanus suyundan çökelen bakır mineralleri ile birlikte 
oluştuğu düşünülüyordu. Cevherin daha ayrıntılı incelenmesi, 20. 
yüzyılın sonlarında cevher minerallerinin diyajenetik olarak tortu 
çökelmesinden çok sonra oluştuğunun fark edilmesine yol açtı.

Bakır mineralleri hem bakır hem de bu mineralleri oluştu-
ran kükürdü taşıyan nispeten soğuk (75-225 °C), oksitlenmiş, 
tuzlu havza tuzlu sularından çöker. Bu tuzlu sular, ana tortul 
havzanın gözenekli kırmızı yataklarında dolaşarak, tortul ka-
yaçlardan bakırı ve ayrıca bu tortullarla temas halindeki diğer 
magmatik veya metamorfik kayayı süzer. Havzadaki evaporit-
ler genellikle, havza sıvılarının metalleri taşıma ve daha sonra 
çökeltme kabiliyetini artıran çözünmüş tuzların yanı sıra bir kü-
kürt kaynağı olarak hareket ederek katkıda bulunur.

Bu metal yüklü sıvılar sonunda deniz şeylleri veya karbonatlar 
gibi daha indirgenmiş kayalarla veya havzanın altındaki mag-
matik veya metamorfik kayaçlarla temas ederek, bakır-sülfür 
minerallerinin çökeldiği bir kimyasal reaksiyonu tetikler. Bu 
reaksiyon hem mekanda hem de zamanda belirli bir mesafede 
meydana gelir ve en çok oksitlenen alanlardaki hematitten en 
indirgenmiş alanlardaki pirite kadar belirgin bir bölge oluştu-
rur. Bu reaksiyon sonucu indirgenmiş mineraller zamanla kaya-
rak, önündeki daha fazla oksitlenmiş olanlarla yer değiştirebilir.

Cevher kütlesinin geometrisi, oksitlenmiş ve indirgenmiş kayaç-
lar arasındaki sıvı akışını kanalize ederek mineralizasyon üze-
rinde ek etki uygulayan faylar, kıvrımlar ve diğer yapısal defor-
masyonlar ile esas olarak ana çökellerin geometrisi tarafından 
kontrol edilir. Cevherleşmeye dahil olan ortamların ve süreçle-
rin geniş ölçeği, çok büyük yatakların ve maden bölgelerinin 
oluşumunu destekler ve nispeten büyük tonaj, yüksek tenörler 
ve öngörülebilir cevher gövdesi geometrisinin birleşimi, SSC'leri 
büyük ölçekli madencilik operasyonları için çekici kılar.

Kurşun, çinko, cıva, uranyum, vanadyum ve çok nadiren altın ve 
Platin Grubu Elementleri (PGE'ler) gibi birçok element, SSC'lerde 
zenginleşebilir. Ancak yalnızca gümüş ve kobalt yaygın olarak 
üretilmektedir. Modern pillerin önemli bir bileşeni olan kobalt 
potansiyel olarak ciddi rezervler meydana getirebilir. Kobalt sü-
zülmeye karşı dirençlidir ve SSC'lerin en üst kısımlarında yıpran-
mış kabuklarda yoğunlaşabilir. Bu da değerli kobalt mineralleri-
nin yüzeye yakın yerlerde nispeten erişilebilir olmasına yol açar. 

Kongo DC'nin küresel kobaltının %70'ini oluşturmasıyla, ülke 
elektrikli araçların Suudi Arabistan'ı olarak adlandırıldı. Ancak 
bu hem bir fırsat hem de sorun oldu. KDC'deki istikrarsız siyasi 
durumla birleştiğinde bu yataklara erişilebilirlik, güvenli olmayan 
çalışma koşullarının, çocuk işçiliğinin, zorla çalıştırmanın, orga-
nize suçların ve çevresel yıkımın genellikle kontrol edilmediği 
küçük, ilkel madenlerin çoğalmasına yol açtı. Şu anda kobaltın 
çoğu büyük endüstriyel madenlerden üretilse de bunların çoğu 
devlet tarafından işletilen Çinli şirketlere ait ve bu da nadir toprak 
elementlerinin durumuna benzer şekilde, küresel kobalt tedarik 
zincirinin jeopolitik kazançlar için tekelleştirildiğine dair endişele-
re yol açıyor. Daha etik ve güvenilir bir kobalt kaynağına duyulan 
ihtiyaç Batı dünyasında yıllardır kabul ediliyor. Ancak net bir alter-
natif henüz mevcut değil. Sadece kobalt üretilen maden yatakları 
çok nadirdir ve SSC kökeni olmayan kobalt, VMS ve Lateritik Nikel 
madenciliğinin Kastamonu Küre ve Manisa-Gördes’te olduğu gibi  
son derece düşük dereceli yan ürünü olarak üretilir.

En önemli yataklar, Zambiya'nın Orta Afrika Copperbelt bölgesin-
de ve KDC'de bulunmaktadır. Bu indirgenmiş fasiyes ve kumtaşı 
barındıran yataklar, büyük tonajlara ve alışılmadık derecede yük-
sek tenörlere (~%2,5) sahiptir. Kuşaktaki bilinen kaynaklar, 80'den 
fazla yatak arasında ~152 Mt bakırdır ve USGS, ~%75'i KDC'de 
olmak üzere, keşfedilmeyi bekleyen 168 Mt bakır daha kaldığını 
tahmin etmektedir. Bu yataklar dünyanın ana kobalt kaynağıdır.

"Red bed" tipi Bakır Yatakları Türkiye'de yeterince incelen-
memiştir.

İç Anadolu'da nabit bakır yataklarının bulunmasının Anadolu'nun 
tarih öncesi medeniyetlerin beşiği olmasında büyük katkısı ol-
muştur. Hititlilerin başkenti Hattusaş'a sadece 25-100 km uzaklık-
ta bulunan Delice nabit ve oksitli bakır zuhurları bu medeniyetçe 
bronz yapımında kullanılmıştır. Hattusaş ve diğer Hitit antik yerle-
şim merkezlerinin izabe işlemi gerektirmeyen SSC tipi nabit bakır 
mostralarının yüzeylediği Çankırı-Çorum-Yozgat-Sivas yayınının 
kabaca ortasına yakın bir yerde kurulmuş olması tesadüf değildir.

Birleşmiş Milletler keşif ekibi 1974 yılında, Türkiye'nin orta kuzeyin-
deki Paleozoyik metamorfik arazisinde, olası altın, gümüş ve kobalt 
içeren stratiform, masif bir bakır sülfid yatağını raporladı. Muhteme-
len volkanik kaynaklı ekshalasyon kaynağına dayalı olan yatak, rad-
yokarbon verilerine dayalı olarak M.Ö. Erken Tunç I Çağına tarihlendi.  

Bu tip oluşumların İç Anadolu'da geniş alanlarda yüzeylemesi 
ayrıntılı çalışmalarla işletilebilir yatak bulabilme şansını artır-
maktadır. Bu tür bakır oluşumlarının kobalt, altın, gümüş ve 
uranyum içermesi ekonomik yönden dikkat çekicidir. Kobalt, 
altın ve gümüşçe zengin zonların bulunması halinde bu yatak-
ların ekonomik olabilme olasılığı artacaktır. Bu nedenle, son 
yıllara kadar üzerinde durulmamış bu oluşumlar jeolojik, ma-
dencilik ve metalurjik yönleri ile kısa süre içinde ele alınmalıdır. 
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde zuhur eden Pre-Kambriyen, 
Kambriyen ve Paleozoyik yaşlı şist ve şeyller de Tortul Strati-
form bakır yataklarının aranmasında hedef alanlar olmalıdır. 
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Ülkemizde ve Dünyada 
Bakırın Güncel Görünümü

İnsanlığın ilk çıkardığı metaller-
den olan bakır, tarih boyunca 
insanlık tarafından yaygın olarak 
kullanılmıştır. İlk zamanlarda ba-
kır doğada saf olarak bulunup, 

şekil vermek için çekiç kullanılmak suretiyle günlük yaşamda 
kullanılan çeşitli eşyalar yapılmıştır.

Odun kömürü ile ergitilebilmesi (1083 santigrat) ve kolay şe-
killendirilmesi, bakırın sahip olduğu üstün vasıflar olmakla 
birlikte kolay yorularak kopması eşyanın kullanımını kısıtlamış 
ve kalayla kullanımı tercih edilmiştir. Bakırın kalay ile ergitilme-
sinden oluşan bronz (tunç) alaşımı tarihteki ilk alaşımdır ve Taş 
Devrinden Bronz (Tunç) Devrine geçişe neden olmuştur. 

Tarihte bilinen en eski bakır yatakları Kıbrıs adasında yer al-
maktadır. Bakır, “AesCyprium” ismini ve Cu simgesini bu ada-
nın adından almıştır. Anadolu’da bakır madenciliğinin tarihi 
günümüzden yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. 
Bakır; İğne, kanca gibi küçük aletlerin yanı sıra süs eşyası yapı-
mında da kullanılmıştır.

Mısır ve İran gibi çok eski yerleşim bölgelerinde ise 4.500’lü 
yıllara uzanan bir kullanım tespit edilmiştir. Bakır boru, eski 
Mısırlılar tarafından M.Ö. 2750 yıllarında su taşımak için kul-
lanılmıştır. Bu örnekler daha sonraları Romalılar tarafından 
benimsenmiş ve özellikle bakır su deposu uygulamalarına 
rastlanmıştır. En eski bakır tesisat örnekleri ise M.S. 79 yılında 

Vezüv Yanardağının yerle bir ettiği Herculaneum arkeolojik 
şehrindedir.

Dünyada 100’den fazla bakır minerali bilinmesine rağmen 
ekonomik değeri olan cevher mineralleri daha azdır. Bunla-
rın başlıcaları kalkopirit, kalkosin, enarjit, bornit ve eksojen 
ortamda ise malahit ve azurittir. Bakır cevherinin kullanım 
alanlarına göre işletilebilirlik sınırı çok çeşitlidir. Ayrıca yatağın 
büyüklüğü de bu sınırı belirleyen bir faktördür. Avrupa’da en 
alt işletme sınırı yüzde 1,5 olup çok büyük yataklar için bu sı-
nır yüzde 0,5 olabilmektedir. Yüzde 0,3 bakır içeren yataklar 
ise potansiyel yataklar olarak düşünülmektedir. Günümüzde 
dünya bakır üretiminin 4’te 3’ü yerüstü işletmelerinden ger-
çekleştirilmektedir.

Günümüzde demir ve alüminyumun ardından en fazla tüketi-
len üçüncü metal bakır olup elektrik ve ısı iletkenliği son derece 
yüksek olduğu için endüstride pek çok uygulama alanı bul-
maktadır. Bakır; elektrik ve dağıtım, tesisat, haberleşme, inşaat, 
elektronik, motor, savunma, otomotiv, havacılık ve uzay, sağlık 
alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakır, endüstriyel 
metaller arasında en iyi iletkenliğe sahip olanıdır. Yüksek, orta 
ve düşük voltaj güç kablolarında, enerji tasarruflu jeneratör, 
motorlar, transformatörler ve yenilebilir enerji üretim sistem-
lerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Bakırın diğer etkin ilet-
ken metallere göre daha güçlü, korozyona ve sünmeye daha 
dirençli olması, elektrik ve enerji sektöründe vazgeçilmez bir 
yerde olmasını sağlamaktadır. İletişim sektöründe de bakırın  

DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

114





www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2023

önemi büyüktür. Ayrıca bakır mikroişlemcilerin daha az enerji 
ile çok daha yüksek hızlarda işlem yapabilmesini sağlamaktadır.

Gelecek yıllarda insan hayatına daha çok girmesi beklenen 
elektrik motorlarının kullanımının artmasıyla, gelecek dönem-
de bakırın kullanımında da artışlar olması kaçınılmaz olacaktır.

Jeologların arazide mineral yatağının yerini gösteren işaret ve 
anomalileri tespit etmesinin ardından yapılan detaylı çalışma-
larla uygun jeolojik, ekonomik, çevresel ve yasal şartlar sağla-
nabilirse madencilik faaliyetleri başlar. Bakır üretiminin birincil 
aşaması, bakır içeren cevherin bulunduğu yerden çıkartılma-
sıdır. Bakır üretiminin üç temel yöntemi vardır: Açık ocak ma-
denciliği, yer altı madenciliği ve liç işlemi. Bunların içinde açık 
ocak madenciliği dünyada kullanılan en yaygın yöntemdir.

Genel olarak yüzde 0,4-10 bakır içeren sülfürlü bakır cevherleri 
flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmektedir. Cevher çıkartıldıktan 
sonra kırma ve eleme işlemlerini takiben flotasyon ile zenginleş-
tirme işlemine geçilir. Elde edilen bakır konsantreleri yüzde 13 ile 
yüzde 44 arasında bir aralığa sahiptir. Bazı durumlarda işleme, ka-
vurma işleminin ardından ergitme işlemiyle devam edilerek bakır 
yüzde 50-70 tenörlü “mat” bakıra dönüştürülür. Ergimiş mat ba-
kır, konverter fırınlarında işlenerek yüzde 98,5-99,5 tenörlü blister 
(ham bakır) elde edilir. Sonraki adımda, blister bakır geleneksel 
alevle rafinasyon işlemine veya uygulamaları her geçen gün 
gittikçe artan, tekrar ergitme ve elektrorafinasyon için anotları 
besleme işlemlerine tabi tutulur. Elektrorafinasyon yönteminden 
yüzde 99,99 saflıkta rafine bakır katotlar elde edilmektedir.

Dünya genelinde bakır üretiminin yaklaşık yüzde 15’i hidro-
metalurjik yöntemle gerçekleştirilir. Bu yöntemde bakır genel 
olarak düşük tenörlü, oksitli ve hatta bazı sülfürlü cevherler-
den liç işlemi (uçucu ekstraksiyon) ve elektrokazanma (SX-EW 
yöntemi) işlemleri uygulanarak elde edilmektedir. Elde edilen 
ürün, elektrorafinasyon yönteminde de olduğu gibi yine rafine 
bakır katotlarıdır.

Maden üretiminden elde edilen rafine bakırın üretimi (meta-
lürjik zenginleştirme veya SX-EW yöntemi ile), birincil ham mal-
zeme kaynağından kazanılmış, diğer bir deyişle “birincil bakır 
üretimi” olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte önemli bir 
ham malzeme kaynağı da artıklardır. Metallerden arta kalan 
bakır artıklar, yarı imalat veya tam imalat fabrikasyon işlemleri 
(yeni artık) veya kullanım ömrünü tamamlamış ürünler (eski ar-
tık) olarak gruplandırılmaktadır. Geri kazanılmış artıklar kulla-
nılarak yapılan rafine bakır metali üretimi “ikincil bakır üretimi“ 
olarak adlandırılır. İkincil üretim sayesinde enerji tasarrufu ve 
gelecek nesiller için de kullanılmak üzere ham madde tasarru-
fu sağlanmaktadır. İkincil bakır üretiminde, birincil üretimlerde 
uygulanana benzer yöntemler tatbik edilmektedir.

Dünyada Bakır Rezervi, Üretimi ve Ticareti
Dünyada bilinen bakır rezervleri, talebi uzun yıllar karşılayacak 
durumda olmasına rağmen, dünyada en çok arama yapılan ma-

Ülke
Üretim (x1.000 ton) Rezerv

(x1.000 ton)
2020 2021

Şili 5.730 5.600 200.000

Peru 2.150 2.200 77.000

Çin 1.720 1.800 26.000

Kongo 1.600 1.800 31.000

Avustralya 885 900 93.000

Zambiya 853 830 21.000

Rusya 810 820 62.000

Endonezya 505 810 24.000

Meksika 733 720 53.000

Kanada 585 590 9.800

Kazakistan 552 520 20.000

Polonya 393 390 31.000

Dünya bakır üretim değerleri ve rezerv bilgileri (Kaynak: U.S.G.S. – Mineral Commodity - Haziran, 2022)

denlerin başında yine bakır gelmektedir. Bugüne kadar yapılan 
araştırmalara göre dünyada tespit edilen bakır rezervi yaklaşık 
880 milyon ton (USGS 2022 verilerine göre) civarındadır. Bakırın 
kullanım alanlarının çok olması ve tüketiminin her geçen gün 
artması, bakır üreticilerini yeni yataklar aramaya itmektedir.

Dünyanın en önemli bakır yatakları bir Güney Amerika ülkesi 
olan Şili’de bulunmaktadır. Şili, 200 milyon ton bakır rezervi ile 
dünya bakır rezervlerinin yaklaşık yüzde 23’üne sahiptir. Şili’yi 
93 milyon ton rezerv ile Avustralya, 77 milyon ton rezerv mik-
tarı ile de Peru takip etmektedir.

Şili, bakır cevheri üretiminde de dünyada birinci sıradadır. Şili, 
2021 yılında 5 milyon 600 bin ton ile dünya bakır üretiminin 
yüzde 26,6’sını gerçekleştirmiştir. Şili’nin ardından 2021 yılında 
dünyanın en çok bakır üretimini sağlayan ikinci ülkesi 2 milyon 
200 bin ton ile Peru olurken 1 milyon 800 bin ton ile Çin ve 
Kongo üçüncü sırada yer almaktadır.

2021 yılında dünyadaki madenlerden gerçekleştirilen toplam 
bakır cevheri üretimi yaklaşık 21 milyon tondur. Dünyada rafi-
nerilerden üretilen bakır metal üretimi ise 2021 yılında yaklaşık 
26 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hurdadan elde edilen ba-
kırlar ikincil üretim olarak adlandırılmaktadır ve dünyada hurda 
bakırların yaklaşık %29’u geri dönüşüme tabi tutulmaktadır.

Küresel bakır mamul üretimi 2020 yılında yaklaşık 28,5 milyon 
tondur. Üretilen mamullerin %61’i teldir. Mamullerin %77’si 
bakırdan üretilirken, %23’ü bakır alaşımlarından üretilmekte-
dir. Bakırdan üretilen mamullerin %73’ünü tel oluşturmaktadır. 
Bunun ana sebebi, bakırın iyi bir ısı ve elektrik iletkeni olma-
sıdır. Bakır alaşımlarından üretilen mamullerde ise tel %10’luk 
bir pay almaktadır.

2020 yılında rafine bakır tüketimi ise 25 milyon tondur. Rafine 
bakır ham madde olarak kullanılarak bakır mamul üretilmekte-
dir. Bakır mamullere örnek olarak tel, levha, sac, boru, profil ve 
şerit verilebilir.
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Dünya bakır ihracat ve ithalatında eksiksiz en güncel fiyatlar 
2021 yılına aittir. İhracatta ekonomik değer bazında ilk sırada 
26 milyar 659 milyon dolar ile Şili yer alırken ikinci sırada 15 
milyar 229 milyon dolar ile Peru, üçüncü sırada ise 5 milyar 849 
milyon dolar ile Avustralya yer almaktadır.

2021 yılında Şili’nin toplam ihracattaki payı yüzde 29,9 olurken 
ikinci sıradaki Peru’nun toplam ihracattaki payı yüzde 17,1, 
üçüncü sıradaki Avustralya’nın payı ise yüzde 6,6’dır.

İthalat – 
2021

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İthal Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)

Dünya 94.695.624 37.798.077 2.505 100

Çin 56.805.658 23.387.016 2.429 60

Japonya 13.046.748 4.959.308 2.631 13,8

Güney Kore 6.017.233 2.097.948 2.868 6,4

Almanya 3.055.965 1.148.835 2.660 3,2

İspanya 2.710.970 1.232.557 2.199 2,9

Hindistan 2.523.909 862.741 2.925 2,7

Bulgaristan 2.084.285 884.897 2.355 2,2

Tayvan 1.586.348 509.531 3.113 1,7

Finlandiya 1.286.536 - - 1,4

İsveç 910.096 347.979 2.615 1,0

2021 Yılı Bakır İthalatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Dünya bakır ithalatında ise 2021 yılında ekonomik değer ba-
zında ilk sırada 56 milyar 805 milyon dolar ile Çin yer alırken 
ikinci sırada 13 milyar 46 milyon dolar ile Japonya, üçüncü sıra-
da ise 6 milyar 17 milyon dolar ile Güney Kore yer almaktadır. 
İthalatta ilk üç sırada yer alan ülkelerin aynı zamanda dünyada 
elektronik ürünlerin üretimi konusunda başı çeken Uzak Doğu 
ülkeleri olması dikkat çekmektedir. 

2021 yılı verilerine göre dünya bakır ithalatında birinci sırada 
yer alan Çin’in toplam ithalattaki payı da yüzde 60’tır. İkinci 
sıradaki Japonya’nın payı ise yüzde 13,8’dir. Bu veriler, Çin’in 
bakır fiyatlarının belirlenmesindeki gücünü gözler önüne 
sermektedir.

Türkiye Bakır Üretimi (Tüvenan)

Yıl Ton

2021 5.485.095

2020 4.277.206

2019 4.021.978

2018 6.601.685

2017 5.742.454

2016 5.094.268

2015 3.642.130

2014 6.422.445

2013 7.983.438

Bakır Üretimi (Metal Eşdeğeri)

Yıl Ton

2016 107.300

2017 85.200

2018 87.000

2019 73.300

2020 107.000

Kaynak: MAPEG 2023

Kaynak: World Mining Data 2022

Türkiye’de Bakır Üretimi
Ülkemizde ilk bakır üretimi, Alman B. Siemens tarafından Art-
vin ili sınırları içerisinde yer alan Kuvarshan Bakır İşletmesi’nde 
başlamıştır. 1905 senesinde üretime geçen bu işletmede araş-
tırma ve işletme çalışmaları 1917 yılında 1. Dünya Savaşı sebe-
biyle durduruşmuş 1937 yılında ise çalışmalar dönemin hükü-
meti tarafından tekrar başlatılmıştır. Yakın bir tarih olan 1939 
yılında ise Etibank tarafından Ergani Bakır İşletmesi devreye 
alınmıştır. Ülkemizdeki bakır madenciliği bu tarihten günümü-
ze kadar ağırlıklı olarak özel sektörün gerçekleştirdiği üretim 
faaliyetleri vasıtası ile devam etmiştir.

Maden 
Cinsi 2021 2020 2019 2018 2017

Bakır 13 9 13 11 17

MAPEG tarafından yayınlanan maden üretim istatistiklerine 
göre ülkemizin 2021 yılı tüvenan bakır üretimi 5 milyon 485 
bin tondur. World Mining Data’nın 2022 yılı verilerine göre 
ise 2016 – 2020 yılları arasında ülkemizde üretilen bakır metal 
eşdeğeri ortalama 90.000 ton miktarındadır. Ülkemizde metal 
bakır üretimi gerçekleştirecek tek izabe tesisi Samsun Bakır 
İzabe Tesisi’dir. Ülkemizde tek olan tesis Samsun ili sınırları 
içerisinde bulunmakta ve özel sektör tarafından işletilmekte-
dir. Elektroliz yöntemiyle bakır metali üretilen yüzde 99,99 saf-
lıkta elektrolitik katot bakır üretimi gerçekleştirilmektedir. 588 
adet üretim havuzu barındıran elektroliz tesisi, 70.000 ton/yıl 
katot bakır üretim kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir.

İhracat – 
2021

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)

Dünya 89.137.261 37.628.278 2.369 100

Şili 26.659.152 12.860.274 2.073 29,9

Peru 15.229.585 6.631.177 2.297 17,1

Avustralya 5.849.603 1.729.294 3.383 6,6

Endonezya 5.386.226 2.235.454 2.409 6,0

Kanada 4.121.428 399.590 10.314 4,6

Meksika 3.420.949 1.551.769 2.205 3,8

Brezilya 3.369.104 1.185.899 2.841 3,8

ABD 2.924.570 360.951 8.102 3,3

Moğolistan 2.899.857 1.282.521 2.261 3,3

Panama 2.813.493 1.239.560 2.270 3,2

2021 Yılı Bakır İhracatı – İlk 10 Ülke (Kaynak: Trademap)

Ülkemizin bakır konsantre üretimi yıllar içerisinde dalgalan-
ma gösterse de ortalama 550 bin ton seviyeleri referans 

Ülkemizde Bakır Üretimi Yapan Firma Sayısı
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olarak alındığında üretilen bu konsantrenin azami 400 bin 
ton konsantre cevher işleme kapasiteli Samsun bakır izabe 
tesislerinde işlenmesi sonucu 70 bin ton metal bakır elde 
edilmesi mümkündür. Ülkemizde bakır talebinin büyük bir 
bölümü bakır metali üzerine olduğundan dolayı geri kalan 
150 bin ton konsantrenin büyük bölümü ise yurt içinde 
değerlendirilme imkânı olmadığı için yurt dışına ihraç edil-
mektedir.

Ham madde verip ara ürün ithal etmemizden dolayı cid-
di bir ithalat rakamı ve döviz çıkışı gerçekleşmekte ve bu 
sebeple de yine kayda değer bir dış ticaret açığı oluştuğu 
gözlemlenmektedir. Ülkemizin yıllık metal bakır tüketimi 
ise yaklaşık 450 bin ton olarak tahmin edilmektedir. Yurt içi 
talebi karşılamak adına azami 70 bin tonluk yurt içi üretim 
sonrasında bile her yıl yaklaşık 380 bin ton bakır ithal edil-
mek zorundadır. 

Yıllar Miktar (ton) Toplam İhracat Tutarı 
(milyon USD)

2018 119.428 122,7

2019 185.498 174,3

2020 305.996 304,9

2021 312.277 454,7

2022 385.396 498,7

Küresel bakır tüketiminin özellikle elektrikli araçlar ve karbon 
salınımı azaltmayı hedefleyen politikalar öncülüğünde yıllık 
ortalama olarak %2,5 oranında artış göstereceği tahmin edil-
mekte ancak bu sektörlerin beklenenden hızlı büyümesi artış 
oranının yıllık bazla katlanarak artabileceğini de göstermekte-
dir. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda yapılacak bir değerlen-
dirme ise iç metal bakır talebinin dünyayla paralel bir şekilde 
artış göstereceği ancak kendi imkanlarımızın iç talebi karşıla-
maya yeterli olmaması nedeni ile talebin ülkemizin dış ticaret 
açığının büyümesine neden olacağını göstermektedir. Bu ne-
denle ülkemizde metal bakır üretim kapasitesinin arttırılması 
önem kazanmaktadır.

Türkiye’nin bakır ihracatının büyük bir kısmı konsantre olarak 
gerçekleştirilmektedir. Yıllar içerisinde dalgalı bir seyir göste-
ren bakır ihracatı 2022 yılında ekonomik değer bazında 498,7 
milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir. İhracat artışının önü-

müzdeki yıllarda üretim miktarlarına paralel davranış göster-
mesi beklenmektedir.

Konsantre bakır ithalatı geçtiğimiz yıllarda ülkemizde inşaat 
sektörünün gelişmesiyle artmış ancak son yıllarda ise düşüş 
eğilimine girmiş ve 2022 yılında ekonomik değer bazında 73,1 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bakır katot ithalatının sa-
nayi ve teknoloji yatırımları ile daha da ivmelenmesi beklen-
mektedir. 

İhracatı ve ithalatımızın karşılaştırılması noktasında ise ihraca-
tımızın ithalatı karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Ham 
madde ihraç edip ara katma değerli ara ürün ihraç ettiğimiz 
için değerler arasında büyük fark görülmektedir. 

Kaynaklar

• On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Dosyaları, 2018.
• ipekyolununustalari.org.tr/index.php?option=com_con-
tent&view=article& id=79&Itemid=164&lang=tr
• mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/Bakir.pdf
• Trademap.org
• 80.251.40.59/eng.ankara.edu.tr/demirela/mad_yat_III.pdf
• Mineral Commodity Summaries, USGS.
• mapeg.gov.tr/
• enerji.gov.tr/tabii-kaynaklar-bakir
• Inernational Copper Study Group
• copperalliance.org/
• iso.org.tr/Sites/1/upload/files/BAKIR_SEKTORU_WEB-11258.pdf
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2021 Dünya Bakır Üretiminde Top 10
Volkan Okyay

Maden Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi

volkan@mayeb.com.tr

DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

Bakır, günümüzde demir ve alü-
minyumun ardından en fazla tüke-
tilen üçüncü metal olma özelliğini 
taşırken, elektrik ve ısı iletkenliği 
son derece yüksek olma özelliği 

sayesinde endüstride çok fazla uygulama alanı bulmaktadır. Ba-
kır, binlerce yıl önce çıkarılan ve işlenen ilk metallerden birisidir. 
Bakırın önemi gün geçtikçe artmış kimyasal ve fiziksel özellikleri 
nedeniyle kendine yeni vazgeçilmez kullanım alanları bulmuştur.

Günümüzde tüketimi yılda 13 milyon tonun üzerine çıkan ba-
kır, özellikle son yıllarda batarya ve elektrikli motorlarında yo-
ğunlukla kullanılmasıyla da adından söz ettirmeye başlamıştır.

Dünyada en çok bakır cevherine sahip ülkeler; Şili, Avustral-
ya, Peru, Meksika, ABD ve Rusya ilk sıraları almaktadırlar. Şili, 
gerçekleştirdiği ciddi bakır üretimi ile diğer ülkelerin açık ara 
önünde yer almaktadır. 

Bakır üretiminde dünyanın en büyük ikinci bölgesi olarak, son 
zamanlarda ekonomisinde büyük gelişme kaydeden Asya Kı-
tası gösterilebilir. Önümüzdeki yıllarda potansiyel olarak Fili-
pinler’deki Tampakan bakır ve altın yatağı dikkatleri üzerine 
çekmektedir. 2,4 milyar rezerve sahip bu madenin bakır metal 
içeriği ise %0,6 bakırdır. Ayrıca Afganistan’da Ainak Bakır saha-
sı ve Rusya’nın doğu Sibirya bölgesinde yer alan Udokan ba-
kır-gümüş sahaları da bölgede önemli yer tutmaktadır. Dünya 
üretiminde önemli bir yer tutan kuzey Amerika’da Bingham 
Kanyonu Bakır madeni Amerika Birleşik Devletleri’nin bakır 
metal ihtiyacını karşılayan büyük yataklardan birisidir.

Mining Technology’nin madencilik veri tabanına göre, 2021 
yılında tüm dünyada en çok bakır cevheri üretilen madenlerin 
sıralaması şu şekilde olmuştur:

1-Escondida Madeni
Escondida Madeni, Şili'nin Antofagasta şehrinde bulunan ve 
açık işletme yöntemiyle üretim yapılan bir madendir. Maden, 
dünyanın en büyük bakır madeni olarak gösterilmektedir. 
BHP'ye ait Maden, 2021'de yaklaşık 1 milyon ton bakır üretimi 
gerçekleştirirken işletmeninin 2078 yılına kadar faaliyetine de-
vam etmesi bekleniyor.

2-San Vicente Madeni
Bolivya, Potosi'de bulunan San Vicente Madeni, Pan American 
Silver şirketine ait bir yer altı madenidir. Maden’den 2021 yı-
lında yaklaşık 694,7 bin ton bakır üretimi yapılırken işletmenin 
faaliyetlerinin 2024 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

3- Collahuasi Madeni
Collahuasi Madeni, Şili, Tarapaca'da bulunan bir açık işletme-
dir. Glencore Plc'nin sahibi olduğu Maden’den, 2021 yılında 
yaklaşık 630 bin ton bakır üretimi gerçekleştirilmiştir. Maden’in 
2088 yılına kadar faaliyetine devam etmesi bekleniyor.

4- El Teniente Madeni
Corporacion Nacional del Cobre de Chile'nin sahibi olduğu El 
Teniente Madeni, Şili'nin Cachapoal şehrinde bulunan bir yer 
altı madenidir. Brownfield Madeni’nde 2021 yılında yaklaşık 
463 bin ton bakır üretimi yapılırken Maden’in 2072 yılına kadar 
faaliyetine devam etmesi bekleniyor. 
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5-Antamina Madeni
Antamina Madeni, Ancash, Peru'da bulunan ve açık işletme 
yöntemiyle üretim yapılan bir madendir. Glencore Plc'ye ait 
olan Maden’den 2021 yılında yaklaşık 426,7 bin ton bakır üre-
timi gerçekleştirilmiştir. Maden’in 2028 yılına kadar faaliyetine 
devam etmesi beklenmektedir. 

6-Cerro Verde Madeni
Cerro Verde Madeni, Peru, Arequipa'da bulunan ve açık iş-
letme yöntemiyle üretim yapılan bir madendir. Freeport-  
McMoRan'a ait olan Maden’den 2021 yılında yaklaşık 402,3 bin 
ton bakır üretimi gerçekleştirilirken Maden’in 2051 yılına kadar 
faaliyetine devam etmesi bekleniyor. 

7-Morenci Madeni
ABD, Arizona'da bulunan Morenci Madeni, Freeport-  
McMoRan şirketine aittir. Açık ocak yöntemiyle üretim yapılan 
Maden’den, 2021 yılında yaklaşık 397,5 bin ton bakır üretimi 
gerçekleştirilirken Maden’in 2044 yılına kadar faaliyetlerine de-
vam etmesi beklenmektedir. 

8-Las Bambas Madeni
Las Bambas Projesi, Peru, Apurimac'ta bulunan ve açık ocak 
yöntemiyle üretim yapılan bir madendir. China Minmetals'in 
sahibi olduğu Maden’den 2021 yılında yaklaşık 383,6 bin ton 
bakır üretimi gerçekleştirilirken Maden’in 2038 yılına kadar fa-
aliyet göstermesi bekleniyor.

9-Chuquicamata Madeni
Corporacion Nacional del Cobre de Chile'nin sahibi olduğu 
Chuquicamata Madeni, Şili'nin Antofagasta şehrinde bulunan 
bir yer altı madenidir. Maden’den 2021 yılında yaklaşık 351 bin 
ton bakır üretilirken Maden’in 2057 yılına kadar faaliyet göster-
mesi bekleniyor.

10-Los Bronces Madeni
Los Bronces Madeni, Şili'nin Santiago kentinde bulunan ve 
açık ocak yöntemiyle üretim yapılan bir madendir. Anglo  
American Plc'nin sahibi olduğu Maden’den 2021 yılında 327,7 
bin ton bakır üretimi gerçekleştirilirken Maden’in 2057'ye ka-
dar faaliyet göstermesi bekleniyor.
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İklim değişikliğinin etkileriyle her 
gün daha fazla karşılaşıyoruz. Ör-
neğin; Türkiye’de yılbaşında kar 

görmediğimiz bir kış geçiriyoruz. Buna rağmen, insanlar hala 
eylemlerinin sonucunu düşünmemeye devam ediyor. Çünkü 
insanlar kendi hayatlarında iklim etkilerini yaşamadığında ya 
uyarıları dinlemiyor ya da gerçek olarak kabul etmeyebiliyor-
lar. Zaman içinde de insanların bireysel davranışlarının, kalıcı 
toplumsal yaklaşıma dönüşmesi sonucuna neden oluyor. Bu 
noktada ise önce bireylerin davranışlarının değişmesi; önemli 
bir hal alıyor.

Şirketler için de bu böyle… Eylemlerinin etkilerini düşünen ve 
olumsuzlukları engelleyici önlemler alan şirketler daha değerli hale 
geliyor. Küresel muhasebe şirketi KPMG'nin yılda iki kez yaptığı sür-
dürülebilirlik raporlaması araştırmasına1 göre, tüm şirketlerin yak-
laşık yarısı artık finansal raporlamalarında iklim riskini rapor ediyor. 

Özellikle paydaş merkezli şirketlerin, kendi operasyonlarına 
çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini ne kadar enteg-
re ettiği, hem faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki paydaşların 
operasyonlarının geliştirilmesine yansırken hem de yatırımcı-
ların da daha fazla dikkatlerini çekmelerine neden oluyor. 

Küresel varlık yönetimi firması Arabesque tarafından Oxford 
Üniversitesi ile birlikte yapılan bir araştırmada, analiz edilen 
200 çalışmanın %88'i, iyi ESG uygulamalarının daha iyi operas-
yonel performansa neden olduğu gibi, %80'inin hisse senedi 
fiyat performansının olumlu sürdürülebilirlik uygulamalarıyla 
daha iyi sonuçlar verdiğini gösterdi.2

ESG yatırımının 2025’e kadar olan kısa süre içerisinde Avru-
pa'daki geleneksel yatırımı geride bırakacağı tahmin edilir-
ken, bu durum yatırımcı topluluğu içinde de değişikliğe yol 
açmış durumda.3 Artık operasyonlarında daha güçlü ESG 
geçmişine sahip şirketler, yatırımcılar tarafından daha olum-
lu değerlendirilen ve tercih edilen şirketler oluyor. Ek olarak, 
daha iyi risk yönetimi için çok önemli olduğu da yaygın ola-
rak kabul ediliyor.  

İklim değişikliği kapsamında, ‘Enerji Dönüşümü’nü etkileyen 
alanlarda faaliyet gösteren şirketler ise bu konuda daha fazla 

Ayşe Kaşıkçı
Bağımsız Danışman

DEĞERLENDIRME

İyi ESG Uygulamaları Daha İyi 
Operasyon ve Hisse Senedi 
Performansı Sağlıyor 

mercek altındalar. Bu şirketlerin operasyonlarında kullanacak-
ları metaryallerin durumu da bir o kadar takip altında.

Örneğin; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)4’na göre, madencilik 
projelerinin ESG etkileri arasında jeopolitik gerilimler, silahlı 
çatışmalar, insan hakları ihlalleri, rüşvet ve yolsuzluk, emisyon-
lar, su stresi ve biyolojik çeşitlilik kaybı yer alıyor. Çünkü ma-
den kaynaklarının uygun şekilde yönetilmesi, kamu gelirine 
katkıda bulunarak ekonomik kalkınmayı destekleyebilir, deza-
vantajlı halkları yoksulluktan kurtarabilir ve insana yakışır bir 
ekonomik geçim kaynağı sağlayabilir.

Bilindiği üzere; lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit pil 
performansı için çok önemli. Nadir toprak elementleri, rüzgâr 
türbinlerinde ve elektrikli araçların motorlarında kullanılan ka-
lıcı mıknatıslar için gerekli. Elektrik şebekeleri, büyük miktarda 
bakır ve alüminyuma ihtiyaç duyuyor ve bakır, elektrikle ilgili 
tüm teknolojilerin mihenk taşı konumunda.

Paris Anlaşması'nın hedeflerine (Sürdürülebilir Kalkınma Se-
naryosunda olduğu gibi) ulaşmak için ise 2040 yılına kadar 
muadillerine göre çok daha fazla miktarda mineral gereken 
temiz enerji teknolojilerinde, mineral gereksinimlerinin dört 
katına çıkması bekleniyor. Ek olarak, 2050 yılına kadar küresel 
olarak net sıfıra ulaşmanın amaçlandığı, lityum, nikel, kobalt, 
grafit, bakır, alüminyum ve nadir toprak elementlerinin ge-
rekeceği daha hızlı bir geçiş için, 2040 yılında bugüne göre 
altı kata kadar daha fazla mineral ihtiyacı olacağı anlamına 
geliyor.

1 assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
2 www.esginvestor.net/sustainability-is-an-investment-not-a-cost/
3 www.pwc.lu/en/sustainable-finance/docs/pwc-esg-report-the-growth-opportunity-of-the-century.pdf
4 www.iea.org/topics/critical-minerals
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Karbondan arındırılmış bir enerji sisteminde kritik mineral-
lerin artan önemi, bu alanda çalışanların ufuklarını genişlet-
melerini ve potansiyel yeni risk alanlarını değerlendirmele-
rini de gerektiriyor. Risk kapsamı ise çevreden daha fazlası. 
Bu riskleri düzgün bir şekilde yönetememek de hükümetleri 
ve şirketleri ESG ile ilgili etik ve itibar eleştirilerine maruz bı-
rakabiliyor.

Bu nedenlerle, IEA yayınında da belirtildiği gibi, paydaşların 
madencilik sektörünün yönetişimini, şeffaflığını ve hesap ve-
rebilirliğini küresel olarak geliştirmeye yönelik çabaları daha 
fazla desteklemesi bekleniyor.

ESG risklerinin bu kadar dikkat çekmesinin en önemli nedeni, 
etkilenen alanlar için yapılacak “doğru şey” olmayı amaçlama-
sı. Dünya, küresel iklim hedeflerine doğru ilerleme kaydettikçe, 
enerji geçişinin de ‘insan merkezli’ ve ‘kapsayıcı’ olması gerek-
tiği kaçınılmaz oluyor. 

Burada ise gerçek değişim, paydaş bazlı şirketlerde başlamalı 
ve sektörün değişimine/dönüşümüne neden olmalıdır.

Çünkü ESG faktörlerini dikkate almayan ya da gerektiği kadar 
önemseyip, önlemlerini almayan şirketler; yatırım kaybına uğ-
rayabilir, faaliyet gösterdikleri sahalar için sosyal bir ruhsat al-
makta zorlanabilir, tedarik sıkıntısı/kesintisi yaşayabilir, su stre-

si yaşayan alanlarda iklim risklerine doğrudan maruz kalabilir 
ve çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli alanlarla ilişkili 
zorluklar yaşayabilir.

Bu kapsamda değişimi kabul etmek öncelikli olup; her dü-
zeyde güçlü ESG standartlarının ve raporlama çerçevelerinin 
geliştirilmesi, bütünsel entegrasyonu, uygulanması ve uygu-
lanmasını sağlamak için de teknik yardım ve kapasite geliş-
tirmekten, şeffaflıktan, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleden, 
tedarik zincirinin takibinden ve yasal çerçevelerden destek 
almak gerekiyor.

Örnek süreçlere bakıldığında; ESG faktörlerinin teorik olarak 
sağlayabileceği olumlu etkilerin, özellikle yönetişimin iyileşti-
rilmesi ile başarılabileceği de görülüyor.

Sonuç olarak, toplumların/sektörlerin mümkün olan en yüksek 
ESG standartlarına göre gelişimi için; önce bireylerin ve pay-
daş merkezli şirketlerin davranışlarını değiştirmeleri, farkında-
lıklarını arttırmaları ve bu konuda kendilerini destekleyecek 
yönetişim kaynaklarının oluşmasına neden olmaları kilit nokta 
oluyor.

Kaynaklar

1. mining.com/good-esg-practices-lead-to-better-operational-stock-per-

formance-report%ef%bf%bc%ef%bf%bc/



www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2023

Cezalandırılarak Öğreniyoruz
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
izin süreçlerinin kurum görüşleri aşa-

masında uzun sürmesi zaten yatırımları ötelediği gibi bu sü-
reçte yaklaşık 75–80 uzmanın imza attığı belge, STK tarafından 
hazırlanan ve 3 bilirkişiden oluşan bir raporla iptal edilebiliyor.

İlgili kurumların gerek saha tetkiklerinde gerekse yerinde  
değerlendirilmelerinde şahsa bağlı farklılıkların olması, uygu-
lama birliğinin olmaması da ayrı bir sorun.

Madenci, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 
özelinde kurum içinde yapılan uygulama değişikliklerinin  
resmi internet sayfalarında yayınlanmaması yüzünden bu  
uygulama farklılıklarını cezai işleme maruz kalarak öğreniyor.

MAPEG özelinde kanun ve yönetmeliğin, kişilere bağlı farklı 
yorumlanmasından kaynaklı itiraz durumlarının bir komisyon-
ca değerlendirilmemesi, yatırımcıyı mahkemelere düşürüyor. 
Bu durum da işletme süreçlerini aksatıyor.

Özellikle devir ruhsat süre uzatımı ve ihaleden alınan ruhsat-
ların taşınmazlar komisyonu kapsamında güvenlik soruştur-
masından olumsuz gelmesi ve bir dayanağın gösterilmemesi 
ruhsat hukukunu tamamen güvensiz hale getiriyor.

UMREK Zarureti Sakıncalı
11 Aralık 2022 tarihli yönetmelik kapsamında Ulusal Maden 
Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) kodunda 
projelerin hazırlanması ve görünür rezervlerin belirlenme-
si şartı getirildi. Aksi halde görünür rezerv alanının dışındaki 
ruhsat alanları taksire açık hale düşecek. Hâlbuki Uluslararası 
Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komitesi (CRISCO) 
kapsamındaki UMREK kodu da diğer standartlar gibi finansal 
destek sağlamak ve yüksek güvenilirlik sağlamak amacı ile 

Mustafa Selçuk Çevik
İMİB Yönetim Kurulu Üyesi 

DEĞERLENDIRME

Sektörümüzün Birkaç Problemi

Mustafa Selçuk ÇevikMustafa Selçuk Çevik

yapılan bir rapor. Yatırımcı kendi madencilik faaliyetini sürdür-
mek için UMREK kodunda projeye ihtiyaç duymaz. Buna rağ-
men yasalarla zaruri kılınması UMREK standardını değersizleş-
tirecek. Aynı yönetmeliğin bağlı olduğu kanun, UMREK kodu 
raporlarına yetkin kişi veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerin imza 
atabileceğini belirtiyor. Kanun ve yönetmeliğin getirebileceği 
bu uygulama, yatırımcıya ilave maliyetten başka bir şey getir-
meyecek.

Yatırım Çakışması Sorunu
Ruhsat alanı içerisinde planlanan yatırım çakışmaları, planla-
nan yatırımları belirsiz süre ile öteliyor. Bu yatırım çakışmaların-
da şayet madencilik bertaraf edilecekse, rezerv değerlendiril-
meksizin yalnızca faturası ibraz edilebilen giderler karşılanıyor.

Madencilik faaliyetlerinin gerek başlangıcında gerekse devam-
lılığında paydaş olunan mevcut tüm kamu kurumlarının her 
birinin birbirinden bağımsız hareket etmesi ve koordinasyonu 
sağlayamamaları, madenciliğin mantığı dışında uygulanama-
yacak taahhütlere imzaların atılmasına sebebiyet veriyor.

İşte biz madenciler, bütün izinlerin dışında bir de işletme  
süreçlerinde bu tür sorunlarla mücadele ediyoruz.

En Çok Özsermaye Kullanan Sektörüz
Her şey yolunda giderse en az 2, en çok 5 yılı bulan onlarca 
kurumun onayı ve yetkilinin imzasını gerektiren süreçler aşılsa 
bile bir defa madencinin ruhsat güvencesinin olmadığını belir-
telim. Yani o kadar izin, onay ve harcanan çabaya karşın 3213 
sayılı Maden Kanunu’nda belirlenen hükümler doğrultusunda 
özellikle devir, ruhsat süre uzatımı ve ihaleden alınan ruhsatla-
rın taşınmazlar komisyonu kapsamında güvenlik soruşturma-
sından olumsuz gelmesi halinde veya herhangi bir dayanak 
gösterilmeden ruhsatlar iptal edilebiliyor. Bu da ruhsat huku-
kunu tamamen güvensiz hale getiriyor. Madencinin ruhsat gü-
vencesinin olmaması yüzünden işletmeler finansman bulmak-
ta zorlanıyor. Bu yüzden bir sanayici yatırım yaparken yüzde 
25–40 oranında özsermaye koyarken bu oran madenciler için 
yüzde 75–80'i hatta bazen yüzde 100'ü buluyor.
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Maden İşletmelerinde İSG’nin 
Sağlanmasında Nezaretçilerin 
Gözünden İşçi Sorumluluklarıa 

DEĞERLENDIRME

a) Bu makaleye atıf yapmak isteyenler belirtilen referansa (Yıldız ve Maral, 2022a)6 atıf yapmalıdır.

Makalenin kaynakçasına linkten ulaşabilirsiniz: madenci-
likturkiye.com/wp-content/uploads/2023/02/Madencilik- 
Turkiye-Dergisi-109.-Sayi-Maden-Isletmelerinde-ISGnin- 
Saglanmasinda-Nezaretcilerin-Gozunden-Isci-Sorumluluklari.pdf

Maden işletmelerinde iş kazaları 
meydana gelmesi işçilerimizin 
ölümlerine veya yaralanmalarına 
sebep olmaktadır. Aynı zamanda 
maden üretim kayıplarına3,8 ve 
ülkenin yerli ve milli kaynakları 
üretilemediği için sadece ma-
dencilik sektörü değil sanayi ve 

teknoloji sektörleri gibi ülkenin stratejik sektörlerinin de olum-
suz etkilenmesine sebep olmaktadır. 14.10.2022 tarihinde Bar-
tın’da meydana gelen elim maden kazası sonrasında kazanın 
teknik sebepleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılsa da genel 
olarak maden kazalarına davetiye çıkaran önemli bir konu, iş-
çilerin olası maden kazalarına karşı işçi sağlığı ve iş güvenliği 
(İSG) açısından neler yapabileceği ve sorumlulukları, göz ardı 
edilmektedir. 

Bartın’daki kaza da dahil olmak üzere ülke genelinde gerçek-
leşen tüm maden kazaları2,4 maden işçilerinin İSG eğitimlerine 
tüm ülke genelinde çok daha önem verilmesi gerekliliğini gös-
termektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada İSG’nin sağlanması 
açısından nezaretçilerin gözünden maden işçileri değerlendi-
rilmiştir.   

Daimi nezaretçilik maden işletmelerinde İSG'nin sağlanması 
açısından kilit bir meslek uygulamasıdır5,7. Bu durum, nezaret-
çilere verilen ağır sorumluluktan da anlaşılmaktadır5. Maden 
işletmelerindeki İSG konusunda yaşanan güncel sorunları 
genel olarak tespit edebilmek için daimi nezaretçilere 2019 
yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında SurveyMonkey anket 
programı aracılığıyla bir anket gerçekleştirilmiştir. Bu ankette 
nezaretçilere, “Nezaretçilik görevinizi yaparken en çok şikayet 
ettiğiniz konu başlıkları nelerdir ?” sorusu sorularak nezaretçi-
lerin yaşadığı en önemli sorunları boşluk içerisine yazmaları is-
tenmiştir. Bu boşluklar içerisinde bir nezaretçinin birden fazla 
cevap yazabilmesine olanak sağlanmıştır. 174 nezaretçi bu ko-
nuda görüşlerini iletmiştir. Böylece toplamda 282 nezaretçilik 
sorunu belirtilmiştir. Bunlar excel içerisinde gruplara ayrılarak 
sınıflandırılmıştır. Bu gruplar ilgili üst gruplarda değerlendiri-
lerek nezaretçilikte ana sorunlar belirlenmiştir. Ana sorunlar 
olarak nezaretçilerin maaşları, işveren, denetim ve çalışanlar 
öne çıkmaktadır. Şüphesiz ki söz konusu konu başlıklarının 
her birinde yapılacak yenilikler ve değişiklikler İSG sorunları-
nın çözümüne fayda sağlayabilecektir. Diğer yandan, işçilerin 

İSG konusundaki durumunun genel olarak tespit edilebilmesi 
açısından, bu konular içerisinde özellikle İSG’nin sağlanması ve 
mevzuatın uygulanması açısından maden işletmelerinde işçi-
lerin değerlendirildiği cevaplar incelenmeye değerdir. 

İşletmelerde İSG konusunda yeterli önlemin alınamaması ve 
İSG kültürünün yeterince yerleşmemiş olması, işletmelerdeki 
arızalara/kazalara müdahalede yetersizlik, işçi katılımı olma-
yan İSG çalışmaları, İSG için yapılacak çalışmaların ertelenmesi, 
gibi cevaplar nezaretçiler tarafından en çok sayıda belirtilmiş-
tir. Ayrıca; işçilerin İSG eğitimlerine gereken önemi vermeme-
si ve kaderci yaklaşımları, işçilerin işletmelerde iş güvenliğini 
önemsemeyerek sorumsuz davranışları, gibi cevaplar alınmış-
tır. İşçilerin kişisel koruyucu donanımları kullanmamakta ısrar 
etmesi ve bu ekipman kullanımında ve temininde sorunlar 
yaşandığı da belirtilmiştir. Kalifiye işçilerin yetersizliği, böylece 
kalifiye olmayan işçi istihdamı, eğitimsiz ve işinin ehli olmayan 
işçi gruplarıyla işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, en 
önemlisi de işçilerin eğitim düzeyinin düşük olması, yakınılan 
durumlardandır. Mevzuat açısından; işçilerin mevzuatı göz 
ardı etme isteği, mevzuata uygun olmayan sorumsuz çalışma 
gerçekleştirmeleri, cevapları verilmiştir. Ayrıca nezaretçinin 
hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmesi sonucunda, sorum-
luluk nezaretçide olduğu için işçilerin iş sağlığı ve güvenliği-
ne uygun çalışmayı önemsememelerine dikkat çekilmiştir. 
Nezaretçilerin verdiği cevaplar işçilerin İSG eğitimlerinin çok 
daha sık ve kapsamlı yapılması, maden işletmelerine kalifiye 
ve eğitimli işçi alımlarına özen gösterilmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır.  
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Maden Mühendisliği 1. sınıf 
öğrencisi olarak sizlere, mes-
leği seçme süreciyle ilgili ya-
şadığım gözlem ve deneyim-

lerimi aktarmak için bu yazıyı kaleme alıyorum.

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’ne kayıt 
yaptırdığımda çevremden hem olumlu hem de olumsuz yo-
rumlar aldım. Motive edici olumlu yorumlar sektörde yakın-
ları olanlar ile mesleğimizin değerini bilenlerden oluşurken, 
olumsuz yorum yapan ve bana üzülenler ise “Olsun belki 
geçiş yaparsın.” şeklinde ifadelerde bulunup, sektörden biha-
ber, madenleri sadece gündeme düşen kazalarla bilenlerden 
oluşmaktaydı. 

Bu noktada benim ve meslektaşlarımın yapabileceği en iyi şe-
yin kamuoyuna yansıtılan yanlışlıkları düzeltmek ve gerçekliği 
ortaya koymak olması gerektiğini düşünüyorum. 

Başımdan geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum: Ha-
zırlık sınıfındayken SolidWorks kursuna gidiyordum ve bir 
gün flash belleğimi orada unuttuğum için görevli yardımıy-
la sınıfa girmiştim. O sırada bölümümü sordu ve “Bayanlar 
için epey zor meslek. Geç olmadan değiştirirsin.” söyle-
miyle karşılaştım. Sonrasında kendisine çalışma şartlarının 
cinsiyet açısından zorluk oluşturmayacağından, iyi araç 
kullandığımdan dağlık ya da ıssız alanlara kolaylıkla ulaşım 

TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Maden Sektöründe Kadın Öğrenci
Rahime AYKAÇ

Hacettepe Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

sağlayabileceğimden bahsettim. En kötü ve gerçekleşmesi 
en düşük ihtimali düşünecek olursak; “yabani hayvan sal-
dırısına ya da herhangi bir saldırıya uğrarsan ne yaparsın?” 
sorusuyla muhatap oldum. Almış olacağım her türlü gü-
venlik tedbirleriyle kendimi ve çevremdekileri iyi bir şekilde 
koruyabilirim cevabını verdim. Burada değinmek istediğim 
iki noktada da cinsiyetin değil, niteliğin önemli olduğunu 
vurgulamak isterim

Hazırlık sınıfındayken sektörün sorunları ve çözüm yollarını 
değerlendirmek ve mesleğimizin hak ettiği değeri görmesini 
sağlamak amacıyla bölümümüzde okuyan 1. ve 2. sınıf arka-
daşlarımızla beraber Hacettepe Maden Topluluğu’nu kurduk. 
Şu anda topluluğumuzun Başkan Yardımcılığı ile Tasarım De-
partman Başkanı görevlerini üstleniyorum. 8 kişilik yönetim 
kurulumuzun kadın-erkek oranı 5/3. 

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği giriş istatistik-
lerine baktığımızda kadın öğrencilerin oranının arttığını ve 
erkeklerden fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu da demektir 
ki Z kuşağında cinsiyet algısı kırılmış olup bu alana ilgi art-
mıştır. 

Maden Mühendisliğinin değerinin yeterince anlaşılmama-
sının sebebinin öğrenci arkadaşlarımın bölüme yeterince 
hazırlanmayıp bölümü okurken mesleği öğrenmeye çalış-
malarından ve bölümün yeterli tanıtımının yapılmamasından 

kaynaklandığını düşünüyorum. Liselerde 
meslek tanıtımlarında hiç Maden Mühen-
disliği ile karşılaştınız mı? Hayatımızın her 
alanına sektörün katkısı varken böyle bir 
durumla karşılaşmak oldukça üzücü. 

Ülkemizde mesleğimiz tehlikeli olarak 
adlandırılıyor. Oysa genele baktığımızda 
nerdeyse en düşük yaralanma oranına 
sahibiz. 2 yıl boyunca 1 kere bile her-
hangi bir sakatlık yaşamadan çalışma-
sını sürdüren şirketlerimiz var. Maden 
sahalarında kayıp zaman çok önemli ol-
duğu için iş güvenliği olmazsa olmazdır 
aslında. 

Heraklitos’un dediği gibi “Değişmeyen tek 
şey değişimin kendisidir.”. Değişim ve geli-
şim her sektörün en önemli yapı taşıdır. Bu 
bağlamda; yönetim kurulu üyeleriyle bir-
likte topluluğumuzu misafir eden Maden 
Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği’nin 
bir üyesi olarak, Madencilik Türkiye  
Dergisi’ne yazma fırsatı elde ettiğim için 
buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Rahime AykaçRahime Aykaç
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

Şub 23 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 1907 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.665

Şub 23 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

1907 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.770

Şub 23 Çan krible +30 mm 1463 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2022)
Birim

Q
uandl

28.Şub.23 Altın 1812,00 0,02 1811,61 USD/tr. oz

28.Şub.23 Gümüş 20,54 -14,20 23,94 USD/tr. oz

28.Şub.23 Platinyum 937,00 -12,32 1068,61 USD/tr. oz

28.Şub.23 Rodyum 10850,00 -18,42 13300,00 USD/tr. oz

28.Şub.23 Palladyum 1355,00 -24,01 1783,16 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2022)
Birim London M

etal Exchange

28.Şub.23 Alüminyum 2363,00 -1,32 2394,50 USD/ton

28.Şub.23 Bakır 8893,00 11,26 7993,00 USD/ton

28.Şub.23 Çinko 2974,00 2,32 2906,50 USD/ton

28.Şub.23 Kalay 25300,00 14,58 22080,00 USD/ton

28.Şub.23 Kurşun 2086,00 -0,07 2087,50 USD/ton

28.Şub.23 Nikel 25315,00 -1,88 25800,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2022)
Birim

M
ineral Prices

28.Şub.23 Antimuan 13250,00 16,23 11400,00 USD/ton

28.Şub.23 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

28.Şub.23 İndiyum 210,48 0,00 210,48 USD/kg

28.Şub.23 İridyum 4800,00 0,00 4800,00 USD/tr. oz

28.Şub.23 Kadmiyum 4238,57 1,38 4180,70 USD/lb.

28.Şub.23 Civa 108,00 0,00 108,00 USD/şişe

28.Şub.23 Magnezyum 3442,93 0,00 3442,93 USD/MT

28.Şub.23 Manganez 6,51 5,34 6,18 USD/kg

28.Şub.23 Molibden 5,42 1,31 5,35 USD/kg

LM
E

28.Şub.23 Rutenyum 600,00 0,00 600,00 USD/tr. oz

28.Şub.23 Selenyum 25,32 0,00 25,32 USD/kg

28.Şub.23 Tantal 265,00 0,00 265,00 USD/kg

28.Şub.23 Tungsten 46,50 0,00 46,50 USD/kg

28.Şub.23 Uranyum 49,00 0,00 49,00 USD/lb. U
XC

28.Şub.23 Vanadyum 9,10 0,00 9,10 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden

Fiyat 
(TL/Ton-

KDV Hariç)
Yer

Kalori 
(kcal/

kg)

Şub 23 18/150 PARÇA (DÖKME) 3750 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Şub 23 18/150 PARÇA (DÖKME) 3750 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Şub 23 18/150 PARÇA (DÖKME) 3750 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Şub 23 18/150 PARÇA (DÖKME) 4700 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Şub 23 18/150 PARÇA (DÖKME) 3500 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.22)
Birim

M
ineral Prices

28.Şub.23 Lantanyum Metal ≥ 99% 1,71 0,00 1,71 USD/kg

28.Şub.23 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 0,44 0,00 0,44 USD/kg

28.Şub.23 Seryum Metal ≥ 99% 1,74 1,75 1,71 USD/kg

28.Şub.23 Seryum Oksit ≥ 99.5% 0,45 0,00 0,45 USD/kg

28.Şub.23 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 58,73 -4,27 61,35 USD/kg

28.Şub.23
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
44,29 -2,87 45,60 USD/kg

28.Şub.23 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 58,07 -7,33 62,66 USD/kg

28.Şub.23 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 46,26 -8,45 50,53 USD/ton

28.Şub.23 Samaryum Metal ≥ 99.9% 0,98 0,00 0,98 USD/kg

28.Şub.23 Europyum Oksit ≥ 99.5% 12,80 0,00 12,80 USD/kg

28.Şub.23 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 9076,00 0,00 9076,00 USD/10gr

28.Şub.23 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 24,44 -14,87 28,71 USD/ton

28.Şub.23 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1053,20 -8,54 1151,60 USD/kg

28.Şub.23 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 820,20 -10,40 915,40 USD/kg

28.Şub.23 Disporsiyum Metal ≥ 99% 195,20 -6,29 208,30 USD/kg

28.Şub.23 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 142,40 -13,01 163,70 USD/kg

28.Şub.23 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 362,90 0,00 362,90 USD/gr

28.Şub.23 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 17,72 -8,47 19,36 USD/kg

28.Şub.23 İtriyum Metal ≥ 99.9% 15,42 0,00 15,42 USD/kg

28.Şub.23 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 3,48 0,00 3,48 USD/kg

28.Şub.23 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 235986,00 0,00 235986,00 USD/kg

28.Şub.23 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 25678,00 0,00 25678,00 USD/kg

28.Şub.23 Mixed Metal ≥ 99% 10,83 -4,07 11,29 USD/kg

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.22)
Birim

M
ineral Prices

28.Şub.23 Lityum Metal ≥ 99% 192,59 0,00 192,59 USD/Ib

28.Şub.23 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 32,84 0,00 32,84 USD/Ib

28.Şub.23 Lityum Hidroksit 35,01 0,00 35,01 USD/Ib

28.Şub.23 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 19,69 -7,08 21,19 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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İstanbul Metrosu kazılarının başlaması ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
tarafından başlatılan Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu (UYAK), metro ve tünel kazılarındaki 
gelişmelere paralel olarak 1994, 2007, 2013 ve 2018 yıllarında toplam dört kez düzenlenmiştir. UYAK 

Sempozyumu, metro ve tünel projeleri başta olmak üzere yeraltı madencilik kazıları, su-atık su 
tünelleri, baraj tünelleri vb. yeraltı kazıları ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin ve sorunların, 

konunun ilgili tarafları ile; belediyeler, kamu kurumu temsilcileri, yüklenici firmalar, makina-
ekipman üreticileri ve mühendislerin bir araya geldiği bilimsel ve teknik bir platform 

niteliği taşımaktadır.

UYAK2023, 5.Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı birlikteliği ile 

5-6-7 Haziran 2023'te İstanbul’da düzenlenecektir. Kentleşme ve genişleyen şehirler ile birlikte artan
altyapı ve toplu ulaşım talebi şehir içi yeraltı kazılarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. 
Bu nedenle UYAK2023'ün teması, "Geleceğin Şehirleri, Şehir Tünelciliği ve Yeraltı Kazıları" olarak 

belirlenmiştir.

Yeraltı Kazıları Sempozyumu'nun İstanbul'da yapılmasının en önemli sebebi ülkemizde ve dünyada 
metro projelerinin en yoğun uygulandığı şehir olmasıdır. İstanbul, 2022 yılında dünyada aynı anda

en çok metro projesi inşaatı devam eden şehir olma özelliği ile öne çıkmaktadır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 98,7 km’lik 10 raylı sistem projesinin (8 metro: 97,6 km, 1 tramvay: 

1,1 km ve 1 füniküler: 0,8 km) yapımı devam etmekte, ayrıca geleceğe yönelik 74.5 km'lik HIZRAY 
projesi gibi yeni metro projeleri de planlama ve hazırlık aşamasındadır. Ayrıca Altyapı Yatırımları 

Genel Müdürlüğü tarafından projeleri yürütülen 95 km'lik 6 metro projesi yapımı da devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası katılımcı delegeler ve bilim insanlarının geniş bir katılımı ile bilimsel ve teknik 
bir şölen havasında geçeceğine inandığımız bu sempozyuma,tüm tünelcileri, madencileri, 
mühendisleri, üretici firmaları, yüklenicileri, belediyeleri, kamu kurumlarını ve tüm sektör 

bileşenlerini davet ediyoruz. 

Saygılarımızla.

Sempozyum Konuları

Proje Tasarımı, Planlama
• Yeraltı yapılarının tasarımı, planlanması ve kullanımı
• Arazi ve laboratuvar incelemeleri, zemin ve kaya 

mekaniği deneyleri
• Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik raporlama
• Fizibilite çalışmaları

Klasik Tünelcilik ve Madenlerde Hazırlık İşleri
• Aşamalı yeraltı kazıları, NATM
• Boru kemer ve diğer arazi ön-güçlendirme uygulama-

ları
• Püskürtme beton, tel hasır, çelik tahkimat/iksa uygu-

lamaları
• Kentsel alanlarda delme-patlatma uygulamaları ve 

titreşimler
• Yeraltında delme patlatma uygulamaları
• Kazı, tahkimat, nakliyat, su atımı (drenaj) uygulamaları
• Ön delgi, zemin iyileştirme, jet grouting ve susuzlandır-

ma
• Klasik kazı yöntemlerinin tünelcilik ve madencilikte 

uygulamaları

Mekanize Kazı Yöntemleri / Mekanize Tünelcilik
• Yeni (hızlı) kazı teknolojileri, seçim, tasarım ve perfor-

mans
• Tam cepheli tünel açma makineleri (TBM’ler)
• Kollu galeri açma makineleri ve darbeli/hidrolik kırıcılar
• Yeni (hızlı) Kazı teknolojilerinde lojistik (back up) 

üniteler
• Pasa-zemin şartlandırma, çamur (slurry) şartlandırma

• Kazı sonrası işler, elektromekanik, sinyalizasyon, 
yangın izleme

• Mekanize kazı yöntemlerinin madencilik ve 
tünelcilik uygulamaları

Şehir Tünelciliği, Tünelcilikte Dijitalleşme
• Yeraltı projelerinin tasarım ve yapım süreçlerinde 

dijitalleşme (IoT, yapı bilgi modellemesi, veri bilimi 
vb.)

• Yeraltı yapılarının yapımında ve tasarımında 
sürdürülebilirlik uygulamaları

• Otomatik İzleme Sistemleri
• Şehir tünelciliği, yoğun yapılaşma alanlarında 

yeraltı kazıları
• Şehir şantiyeciliği uygulamaları
• TBM pasalarının geri dönüşümü ve yeniden 

kullanımı
• Yeraltı şehirciliği ve yeraltı kazıları

Risk, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve diğerleri
• Risk analizi ve yönetimi, organizasyon, ihale 

tipleri-süreçleri, maliyetler
• Çevresel etkiler, arazi deformasyonları, jeoteknik 

ölçümler ve izleme
• Yeraltı kazılarında iş sağlığı ve güvenliği
• Havalandırma uygulamaları
• Yeraltı yapılarının bakımı-onarımı-rehabilitasyonu
• Mega tünel uygulamaları, Mega maden uygu-

lamaları
• Mikrotünelcilik
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