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Kapak Konusu
FKK firması tarafından tasarlanmış kauçuk astar ve lifterbar imalatları teknik avantaj-
ları ile enerji verimliliği sağlamaktadır.   
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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr
88. Sayfanın Özeti

Altın madenciliğine karşı çıkışla başlayan çevreci eylemcilik günümüzde giderek madencilik 
karşıtı bir harekete dönüşmüştür. Artık sadece altın madeni projeleri değil, mermer ve agregaya 
kadar bütün madencilik çalışmaları “çevreci” karşıtlığın hedefindedir. Günümüzün ileri bilim ve 
teknoloji dünyasında, bir sektörü veya bir teknolojiyi kökten istememek çok anlamsızdır. Gerekli 
önlemler alınmaksızın küçük bir konut yapılması, tarlanın gübrelenmesi ya da bahçenin ilaç-
lanması gibi en masum bir insancıl faaliyet bile gün gelip de uygun koşullar ortaya çıktığında 
çevre açısından yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. 

Doğada her bir olgu, ayrı fiziksel koşullar altında, farklı ortamlarda, uygun mekanizmalar ku-
rulduğunda oluşurlar. Hiç birisinin diğeriyle bir benzerliği yoktur. Şu hâlde “maden” diye ge-
nellemek yerine her bir maden sahasını kendi projesi temelinde inceleyerek değerlendirmeliyiz. 
Projenin teknik içeriğinin, yörenin çevresel koşulları ile günümüz teknolojisine uygunluğunu ve 
projenin bir bütün olarak yöre halkının sosyal yaşamına olası etkilerini değerlendirmek gerekli 
ve yeterli olacaktır.

Ne Yapmalı?
Öncelikle yöre halkının çevrenin suyu, toprağı ve havasının korunması ile sağlıklarının bozul-
masına duydukları endişe ve alıştıkları yaşam biçimlerini yitirme kaygısına saygı duyulmalıdır.

Olmayanları olmuş gibi göstermek, spekülatif haberler üretmek ve genel söylemlerle iddialar-
da bulunmak altın madenciliğine karşı çıkmak değildir. Toptancı bir yaklaşım yerine projede 
kullanılan teknik ve teknolojiyi bilimsel anlamda eleştirmek, mevzuata uymayan uygulamaları 
göstermek ve projedeki hatalar ile eksikleri ortaya koymak gerekir.

Öte yandan yatırım için sadece mevzuatın gereklerini yerine getirmek yeterli değildir. Madenci-
ler, kamu yararına aykırı yerlerde madencilik yapılmayabileceğini ve çevreciler ise madenciliğin 
çevreyi koruyarak da yapılabileceğini anlamak, öğrenmek ve kabul etmek zorundadırlar. Bu 
yaklaşımın temel koşulu, her ikisi de ülkenin geleceği açısından aynı derecede önemli olan ne 
çevreyi ne de madenciliği günlük siyasete, politik polemiklere konu etmektir. 

Bugünkü biçimiyle ÇED süreci, başarılı bir madencilik çalışması için yeterli değildir. Kesinlikle 
sözde olmayan gerçek bir Çevre Yönetim Sistemi yatırımın başında kurularak maden kapatı-
lana dek sürdürülmelidir. Bütün proje süresince ÇED Raporu gereklerine ve teknik standartlara 
uyulmalı, gereken bütün ölçümler periyodik olarak yerinde ve zamanında yerine getirilmeli, so-
nuçlar idareye bildirilmeli ve yöre halkına açıklanmalıdır. 

Hem madencinin hem de devletin projenin her aşamasında ve her konuda saydam davranması 
yöre halkıyla kurulacak iyi ilişkinin temelidir. Halktan olumlu ya da olumsuz hiçbir bilgi saklan-
mamalı, projenin her bir aşamasına geçmeden önce görüş alışverişinde bulunulmalıdır.

Şirketler bir zorlama beklemeksizin sosyal uzlaşma ilkelerine uygun davranmaya başlayarak 
yöre halkına karşı sorumluluk taşıdıklarını göstermelidir.

Madencilik meslek örgütleri, üyelerini Çevre ve Sosyal Sorumluluk Beyannamesi imzalamaya 
çağırmalı, imzalayanları kamuya açıklamalı, onları denetlemeli ve uygunsuz tutumları kamuo-
yuna duyurmalıdır. Gözümüzü kapatarak, yanlışların üzerini örterek doğruya ulaşamayız!

Devlet hem madenciye hem de halka sahip çıkmalı, kuralları ve mevzuatı herkese eşit ve gerek-
tiği gibi uygulamalı, sıkı denetlemeli ve gereğini yerine getirmeli, şikayetleri inceleyerek kamu-
oyuna duyurmalıdır.

Lütfen özetini okuduğunuz bu makalenin tamamını 88. sayfadan itibaren okuyunuz.
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Demir Export'tan 134 Milyon Dolarlık Yatırım
Demir Export AŞ Erzurum iline bağlı, İspir ilçesinin yaklaşık 
20 km kuzeyinde Ulutaş köyü ve yakın civarında bulunan ve 
2012 yılının Mart Ayında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü (MAPEG) tarafından gerçekleştirilen 103. grup ihaleden 
alınan ruhsat sahasında 134 milyon dolarlık yatırım gerçek-
leştirecek.
2012 yılının Haziran ayından itibaren sahada çalışmalarını sürdüren 
şirket uluslararası standartlara uygun olarak sürdürdüğü çalışma-
lar sonucu NI 43-101 koduna uygun fizibilite raporunun tamam-
landığını ve Koç Holding Yatırım Komitesinin onayı sonrası detay 
mühendislik çalışmalarının başladığı bilgisini verdi. Bu çalışmaların 
sonucunda Mart ayında 65 metrelik gövde yüksekliği ile işletmenin 
en önemli yapılarından biri olan atık barajının inşaatına başlamayı 
planlandığını aktaran şirket, yılda 850 bin ton cevher işleme kapasi-
teli flotasyon tesisinin ise 2022 yılının son çeyreğinde üretime geç-
mesini beklediğini belirtti. Ortalama %1 bakır ve %3,5 çinko içeriğine 
sahip 5,5 milyon ton cevheri 7 yıl boyunca işleyerek bakır ve çinko 
konsantreleri üretecek olan şirket ihraç edeceği bakır ve çinko kon-
santreleri ile ülkemizin döviz girdisine katkı sağlamayı hedefliyor. 
Projenin Geçmişi
Ruhsatın üzerinde bulunduğu Doğu Pontit magmatik yayı üze-
rinde gelişmiş Ulutaş Cu-Mo cevherleşmesine yönelik ilk çalışma, 
1971-1974 yılları arasında MTA ve Birleşmiş Milletler tarafından 
yapılmış, bu çalışmalarda, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik etütler-
le birlikte 14 farklı lokasyonda toplam 3.050 m sondajlı aramalar 
gerçekleştirilmiştir. Etütler sonucunda, ruhsat sahasında saçınım-
lı ve ağsal tipte cevherleşme tespit edilmiş, MTA Türkiye Yer Altı 
Kaynakları 2009 – Ankara envanterine göre; %0,31 Cu ve %0,022 
Mo tenörlü 73,6 milyon ton mümkün jeolojik kaynak belirlenmiş 
ve 1974 yılının koşullarında ekonomik olmadığı raporlanmıştır.
2012 yılının Haziran ayında sahada çalışmalara başlayan Demir 
Export AŞ, ilk olarak MTA tarafından yapılmış ve yüksek bakır 
molibden değerlerinin elde edildiği yerlere sondajlar planlamış 
ancak sahada yürütülen jeolojik ve jeokimyasal çalışmalar sonu-
cunda porfiri sisteme komşu bir skarn cevherleşmesi varlığından 
şüphelenerek arama çalışmaları bu bölgeye yöneltilmiş ve kısa 
sürede cevherleşmenin varlığını kesinleştirmiştir. Bu gelişmeler 
ışığında yüksek tenörlü bakır ve çinko minerallerini içeren İspir 
skarn cevherleşmesi Demir Export’un öncelikli projesi olmuştur.
Sahada, 2012-2019 yılları arasında 5.000 m hidrojeolojik ve jeo-
teknik sondaj ile birlikte 277 lokasyonda 45.000 m arama sondajı 
gerçekleştirilmiştir. Akredite laboratuvarlarda tamamlanan 13 
bin adet kimyasal analiz ile arama çalışmalarının değişik evrele-
rinde JORC koduna uygun 3 farklı kaynak raporu hazırlanmıştır. 
Takip eden tüm teknik çalışmalar uluslararası standartlarda yürü-
tülmektedir. Bu kapsamda sahada sosyal ve çevresel çalışmalar 
da arama çalışmaları ile eş zamanlı olarak başlatılmıştır.
Sosyal çalışmalar kapsamında paydaş görüşmeleri yalnızca 
proje sahasında değil köy derneklerinin İstanbul şubelerini de 
kapsayacak şekilde geniş katılımlı yapılmaktadır.  
Demir Export’un “sürdürülebilirlik amaçları” doğrultusunda 2017-
2019 yıllarında ruhsat sahasının tamamını kapsayan “Tür Tespit 
Projesi” yürütülmüştür. Çalışmanın amacı ruhsat sahasının ekolojik 

hassasiyetlerini belirlemek ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklı 
etkileri en aza indirmeye yönelik girişimleri geliştirmekti. Bu amaç-
la, 2017 ve 2018 yıllarında hedef türler belirlenmiş ve bu türlerin sa-
hadaki varlıkları ayrıntılı şekilde uzmanlarca araştırılmıştır. İki yıllık 
çalışma sonucunda türlerin varlığını korumak amacıyla oluşturulan 
izleme çalışmalarına 2020 yılında başlanmış ve sahayı kullanma 
potansiyeli olan memeli hayvanları izlemek için 10 adet fotokapan 
yerleştirilmiştir. Ayrıca, yine sahayı kullanma olasılıkları yüksek olan 
üç kelebek türünün besin bitkisi olan korunga bitkisinin uzmanla-
rın belirlediği alanlara ekimine 2021 yılında başlanacaktır. Bu çalış-
malara ek olarak Demir Export ve alt yüklenici firma çalışanlarının 
madencilik faaliyetleri süresince çevreye karşı azami özen göster-
mesi için alandaki biyolojik çeşitlilikle ilgili eğitimler planlanmış, 
Demir Export’a ait tüm çevre, İSG ve sosyal yönetim standartları sa-
hada çalışacak alt yüklenicilerin de standartları haline getirilmiştir.
ÇED çalışmaları kapsamında 2014 yılında başlatılan çevresel 
veri toplama çalışmaları kesintisiz devam ettirilmiş, veri kalite-
sinin artırılması sağlanmıştır. Faaliyet başlamadan önceki doğal 
ortamı temsil eden bu referans veriler, faaliyet başladıktan son-
ra operasyondan kaynaklanan çevresel etkileri de ölçülebilir 
kılarak zamanında önlem alınmasını sağlayacaktır. 
2016 yılında ÇED olumlu kararı alınan projede ocak alanının ge-
nişlemesi sebebiyle ÇED revizyonu yapılmaktadır. Bu süreçte ulu-
sal ÇED ile birlikte sosyal etkinin de araştırıldığı uluslararası çev-
resel sosyal etki Değerlendirme çalışmaları da tamamlanacaktır. 
Henüz sahada hiçbir madencilik faaliyeti yapılmamış olmasına 
rağmen, uluslararası en iyi uygulamalarda yapıldığı gibi proje-
ye ait bir kapama planı oluşturulmuştur. Bu plan sürekli güncel-
lenerek aşamalı rehabilitasyon sağlanacaktır. 
Yerli üreticilerin desteklenmesi konusuna önem veren Demir 
Export, bu bağlamda son yıllarda madencilik sektörüne hizmet 
veren yerli firmalarla detay mühendislik, tesis ana ekipmanlarının 
tedariği, inşaat ve kurulum çalışmalarını sürdürmektedir. İklim ve 
topografya açısından ülkemizdeki en zorlu projelerden biri olan 
İspir Projesi’nin toplam yatırım tutarı 134 milyon dolardır.  
Madencilik projeleri uzun ve zorlayıcı süreçleri, farklı disiplinle-
ri içeren kapsamları ile çok boyutlu ve paydaşlı projelerdir. Bu 
bağlamda, Demir Export, İspir Bakır-Çinko Madeni Projesi’nin 
tüm süreçlerini uluslararası standartlarda yürüterek ülkemiz 
için iyi uygulama örneği teşkil edecek bir maden kurulumu ger-
çekleştirecektir.

TÜRKIYE’DEN HABERLER
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2020 Yılı Üretim Öngörüsünü Yakalayan SSR Mining 
2021 Planlarını Paylaştı Ocak 2021

SSR Mining 2020 yılında faaliyet halindeki 4 işletmesinde ger-
çekleştirdiği, 220.000 onsu son çeyrekte olmak üzere toplam 
711.000 ons eşdeğer altın üretimi ile yıllık üretim öngörülerini 
yakaladığını duyurdu. Şirket 2021 üretim öngörüsünü ise top-
lam 720.000 – 800.000 ons olarak belirledi.
Şirket ülkemizdeki Çöpler Altın Madeni’nde de 2020 yılı öngö-
rüleri ile paralel olarak 83.000 onsu son çeyrekte olmak üzere 
toplamda 327.000 ons üretim gerçekleştirildiğini kaydetti. Ma-
denin 2021 yılı üretim öngörüsü 310.000 – 340.000 ons olarak 
kayıtlara geçti.
Yılın ortasında devreye alınması planlanan ve sülfit tesisi plan-
larında bulunan flotasyon devresinin otoklavlarda işlenen sülfit 
cevher tenörlerini arttırarak tesisin kapasitesini de yükselteceği-
ni, böylece üretimde artış sağlayacağını öngören şirket yılın ikin-
ci yarısında üretimin hızlanacağına dair beklentilerini paylaştı.
2021 yılı için 8 milyon doları Covid-19 kaynaklı gecikmeler 
nedeni ile 2020 yılından devredilen 52 milyon dolarlık tesis 
faaliyetlerini sürdürmeye yönelik sermaye harcamasının plan-
ladığını kaydeden şirket, genişlemeye yönelik sermaye harca-
malarının ise 26 milyon dolar olarak planlandığını belirtirken 
bu harcamalar içerisinde flotasyon devresi ve yığın liçi alanı 
genişleme projesinin yer aldığını not etti.

SSR Mining, Ardıç projesindeki arama ve geliştirme çalışma-
larının 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk üretim 
hedefi doğrultusunda eşzamanlı olarak ilerlediğini kaydeder-
ken “C2” arama hedefinde büyütülebilir bir genişleme planı 
odağı ile arama ve geliştirme çalışmalarına devam edildiğini 
belirtti.
SSR Mining Başkan ve CEO’su Rod Antal, şirketin 2020 üre-
tim sonuçları ve 2021 öngörüleri ile ilgili olarak şu cümleleri 
kullandı: “2020 yılı Alacer Gold ile birleşmemizi tamamladığı-
mız ve entegrasyonu sağladığımız bir dönüşüm yılı oldu. Bu 
yılda birçok değer katan gelişme kaydettik ve Covid-19 kay-
naklı zorlukları başarı ile atlattık. Görülmemiş değişikliklerin 
yaşandığı bu yılda faaliyet halindeki 4 işletmemizde 2020 üre-
tim öngörülerimizi gerçekleştirmeyi başardık ve yılı güçlü bir 
üretim ivmesi ile tamamlamanın yanı sıra gelişim imkanlarını 
tanımladık.
2021 yılına bakacak olursak, ihtiyatlı bir şekilde yatırım yapmaya 
ve varlıklarımızı optimize etmeye devam ederken emsal teşkil ede-
cek bir nakit akışı yaratmaya odaklanıyoruz. Bu yıl, üretimi arttır-
mayı, madenlerimizin civarındaki sahalarımızla madenlerimizin 
faaliyet sürelerini uzatmayı hedefleyerek organik büyüme portfol-
yomuzu geliştirecek ve hayata geçireceğiz.”

Koza Altın Vergi Rekortmenleri Sıralamasında 
13. Olarak Rekor Kırdı 

MTA Genel Müdürlüğü Görevine 
Doç. Dr. Yasin Erdoğan Atandı 

Ocak 2021

Şubat 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), “2019 Vergilendirme Dönemi Ku-
rumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması”nı açıkladı. GİB 
tarafından verilen bilgiye göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF) yönetiminde bulunan Koza Altın İşletmeleri AŞ, 2019 yılın-
da Kurumlar Vergisi sıralamasında Türkiye 13’üncüsü oldu. Faali-
yetlerindeki başarısını tahakkuk eden vergiyle de taçlandıran Koza 
Altın’ın 512 milyon 639 bin 149 TL vergi ödeyeceği kaydedildi.

Sırlamada 13. olarak kırdıkları rekorun kendilerini onurlandır-
dığını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kurumlar Vergisi 
sıralamasında Koza Altın’ın önünde bulunan kurum ve kuru-
luşların Türkiye’nin ‘en büyükleri’ olduğunu işaret ederek Koza 
Altın’ın vergi sıralamasında bu devlerin hemen arkasında yer 
almasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü görevine Doç. 
Dr. Yasin Erdoğan atandı. Daha önce MTA Uluslararası Maden-
cilik AŞ (MTAIC), Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü 
görevini yürüten Erdoğan, MTA Genel Müdürlüğü görevine 
getirildi.
Yasin Erdoğan Kimdir?
Yasin Erdoğan 1976 yılında Artvin, Borçka’da doğmuştur. Li-
san eğitimini Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bö-
lümü’nde, yüksek lisans eğitimini Ecole des Mines de Paris’te, 
doktora eğitimini 2007 yılında Çukurova Üniversitesi’nde ta-
mamlamış ve 2017 yılında doçent unvanını kazanmıştır.
Erdoğan’ın 1997 yılında başlayan kariyer hayatı sırasıyla Çu-

kurova Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, MTA’da mühendis, Mustafa Kemal Üniversitesi 
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı, 
İskenderun Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, basın ve 
halkla ilişkiler danışmanı, yabancı diller yüksekokul müdürü, 
mühendislik ve fen bilimleri enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, 
enerji enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, senatör ve genel sekre-
ter olarak görev yürütmüştür.
30 Eylül 2019 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
bağlı MTA Madencilik AŞ’ye (MTAIC) Genel Müdür ve yönetim 
kurulu üyesi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Erdoğan; 
Fransızca, İngilizce ve Gürcüce bilmektedir.
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Fatih Dönmez: “Madencilerin Emeği 
Son Derece Kutsaldır” Ocak 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 enerji santrali-
nin ve iki ilçeye doğal gaz arzının toplu açılış töreni için geldiği 
Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağını ziyaret ederek 
madencilerle bir araya geldi.
Gerçekleştirdiği konuşmada fırsat buldukça madencileri ziyaret 
etmeye çalıştığını belirten Dönmez, madencilerin emeğinin 
son derece kutsal olduğunu vurgulayarak “Bunun farkındayız. 
Ama bazı kesimler maalesef madende çalışan kardeşlerimizin bu 
emeğini, bu zorluğu görmezden geliyor. Biz her türlü kara algıya 
ve propagandaya rağmen madenci kardeşlerimizin yanında dur-
maya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Dönmez, “Kömür halen bugün dünyada elektrik üretiminde cid-
di bir pay alan enerji hammaddemiz. Dünyada üretilen elektriğin 
yaklaşık yüzde 38’i kömürden üretiliyor. İlk yıllardaki gibi kömür 
yakmak, kazan sistemleri, santral sistemleri, eski teknolojilerde 

olduğu gibi havayı kirletmiyor. Şimdi çok daha çevreci. Toprağa, 
havaya, suya, canlıya ve insana daha az etki eden sistemlerle do-
natılmış durumda.” ifadelerini kullandı.
Soma kömür havzasının Türkiye’nin ikinci büyük kömür havzası ol-
duğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: “Bugün açılışını yap-
tığımız termik santralin emisyon değeri yüzde 99. Sadece yüzde 1’ini 
emisyon olarak havaya veriyor. Avrupa Birliği normları ne diyorsa biz-
de daha iyisi var ama bazı çevreler bunu görmezden geliyor. Biz ısrarla 
doğru olanı haykırmaya ve doğru bildiğimiz yolda gitmeye kararlıyız. 
Bana göre kömürün karası altının parıltısından daha değerlidir.”
Soma’da 2014 yılında meydana gelen maden kazasını da anım-
satan Dönmez, şehit olan maden işçilerini rahmetle andı.
Hem işveren hem de işveren temsilcilerine iş güvenliği konusunda 
sıfır tolerans ve sıfır taviz uyarıları yaptıklarını dile getiren Bakan Dön-
mez, konuşmasının ardından madencilerle bir süre sohbet etti.

Satın Alma ve Birleşme Anlaşmaları 
2020’de Rekor Kırdı Ocak 2021

2020 yılında Türkiye’de gerçekleşen birleşme ve satın alma faali-
yetleri Covid-19 nedeni ile yılın ilk döneminde yavaşlamış olsa da 
Haziran ayından itibaren hızlandı ve gerçekleştirilen 304 anlaşma 
ile adet olarak tüm zamanların rekoru kırıldı. İşlem hacmi olarak ise 
en yüksek rakam ise 22 milyar dolar ile 2012 yılında kaydedilmişti.
Deloitte tarafından yayınlanan “2020 Yılı Satın Alma ve Birleş-
me Raporu (Annual M&A Review 2020)”de her ne kadar tü-
münün bedeli bilinmese de bu anlaşmaların toplam bedelinin 
yaklaşık 9 milyar dolarlık işlem hacmine sahip olduğu 4,6 milyar 
dolarının ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği 
kestiriminde bulunuldu.
Satın alma ve birleşme anlaşmamalarının yıllık bazda işlem 
hacmi olarak %70, anlaşma sayısı olarak ise %30 büyüme yaşa-
dığı görülürken 2019 yılına kıyasla yabancı yatırımcıların işlem 
hacminin %35 oranında artması, yabancı yatırımcıların güven 
tazelediği şeklinde yorumlandı.
Sektörel bazda en fazla anlaşma 97 adet ile internet ve mobil 
servisler kategorisinde gerçekleşirken, onu 52 adet ile teknoloji 
ve 26 adet anlaşma ile üretim başlıkları takip etti. Madencilik 
başlığında ise 4 anlaşma gerçekleştirildi.
2020 yılında Madencilik kategorisinde gerçekleştirilen anlaş-

malar şu şekilde oldu:
Zenit Madencilik ile Özaltın Holding’in iştiraki Özaltın İnşaat 
arasında gerçekleştirilen anlaşma en yüksek bedelli anlaşma 
oldu. Özaltın Holding, Ariana Resources ve Proccea Constructi-
on’un yarı yarıya ortaklığında bulunan Zenit Madencilik’in %53 
hissesini vergi ve maliyetler hariç yaklaşık 37 milyon dolara sa-
tın almak üzere anlaşmaya vardı.
Gübre Fabrikaları TAŞ (Gübretaş) Söğüt Altın Madeni Sahasına 
ilişkin her türlü veri/data, analiz ve raporlar ile üçüncü kişilerle 
yapılan ve devri mümkün sözleşmeler dâhil olmak üzere bütün 
bilgi ve belgelerin tüm haklarının KDV dahil yaklaşık 33 milyon 
TL (yaklaşık 4,9 milyon dolar) karşılığında satın alınmasına dair 
Koza Altın İşletmeleri AŞ ile Anlaşmaya vardı.
Altınyağ Madencilik, hisseleri TMSF’nin elinde olan ve Tekirdağ 
sınırları içerisinde yer alan Malkalara Kömür İşletmeleri’nin his-
selerini gerçekleştirilen ihaleyi kazanarak yaklaşık KDV dahil 23 
milyon TL (yaklaşık 3 milyon dolar) karşılığında devraldı.
Fernas İnşaat’ın sahiplerinden Ömer Faruk Nasıroğlu Türk-Yu-
nan ortaklı Pabalk Maden’in hisselerinin tamamını satın aldı. 
Pabalk Maden’in inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde kullanılan 
perlit madeni üretimi gerçekleştirdiği biliniyor.

Erdemir’in, Kümaş Manyezit’i Satın Almasına 
Rekabet Kurulu’ndan Onay Ocak 2021

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, nitelikli man-
yezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmeci-
si, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit’i 
satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Kü-
maş Manyezit Sanayi AŞ hisselerinin devrinin, diğer yasal izin 

ve onayların alınmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.
Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüz-
de 20’sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10’da yer 
alıyor. Erdemir, bu satın alma dikey entegrasyonu sağlayarak, 
maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek.

Sürdürülebilir verimlilik ve çalışma 
süresi için tasarlanmış endüstrinin 
sağlam teknolojik çözümü
Çamur pompaları, verimli değirmen işlemleri için en kritik bileşenlerden 
biridir. En son tasarım ve teknoloji ile üretilen Metso Outotec MD serisi 
pompalar,  olağanüstü çalışma süresi ve sürekli verimlilik sunarak, değirmen 
devrelerindeki oldukça aşındırıcı çamurlar için uygundur.

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

Pozitif değişim partneri

mogroup.com

10

http://www.madencilikturkiye.com


Sürdürülebilir verimlilik ve çalışma 
süresi için tasarlanmış endüstrinin 
sağlam teknolojik çözümü
Çamur pompaları, verimli değirmen işlemleri için en kritik bileşenlerden 
biridir. En son tasarım ve teknoloji ile üretilen Metso Outotec MD serisi 
pompalar,  olağanüstü çalışma süresi ve sürekli verimlilik sunarak, değirmen 
devrelerindeki oldukça aşındırıcı çamurlar için uygundur.

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

Pozitif değişim partneri

mogroup.com

https://www.mogroup.com/


www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2021

İMİB Başkanı Aydın Dinçer Maden Sektörünün 
2020 Performansını Değerlendirdi Ocak 2021

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 
maden sektörünün 2020 performansını değerlendirdi. Sektö-
rün 2020 yılını 4,27 milyar dolarlık bir ihracatla kapattığını söy-
leyen Dinçer, bu rakamın 1,7 milyar dolarlık kısmını doğal taş 
ihracatının oluşturduğunu kaydetti. Bütün ürünlerin hammad-
desi olması sebebiyle ihracata dolaylı katkılarının ise 40 milyar 
dolar olduğuna dikkat çeken Dinçer, 2021’de daha güçlü bir 
duruş için maden arama çıkarma ve işlemeye ilişkin sektörün 
önünü açacak şekilde kamunun desteğine ihtiyaç olduğunu 
ifade etti.
Pandemi krizinden ilk ve en fazla etkilenen sektörlerden olduk-
larını ve Şubat 2020 itibariyle ilk sert düşüşü sektör ihracatının 
yüzde 30’unu oluşturan Çin pazarında yaşadıklarını aktaran 
Dinçer, “Yeni normal dönemin başlangıcı olarak kabul edilen 
haziran ayı ile birlikte toparlanmaya başladık. İhracattaki düşü-
şü hızla telafi etmek adına sektörümüzün her bir paydaşı bizimle 
birlikte büyük çaba gösterdi. Dijital tanıtım organizasyonlarının 
yanı sıra dokuz ülkeyi kapsayan sanal ticaret heyetlerimiz düşü-
şün yüzde 0,9’a kadar geri çekilmesinde önemli rol üstlendi. Sektör 
olarak 2020 yılında 190 ülkeye ihracat yaptık ve bütün zorluklara 
rağmen Türkiye’nin toplam ihracatındaki payımız yüzde 2,73 ola-
rak gerçekleşti” dedi.
Dinçer’in verdiği bilgiye göre, en çok ihracat yaptığımız ülke-
ler Çin, ABD, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Suudi Arabistan, 
İtalya, İsrail, Hindistan ve Romanya oldu. Çin, toplam maden 
ihracatının yüzde 30’unu oluştururken Dinçer şunları kaydet-
ti: “2020 yılında değer bazında en çok ihraç edilen maden ürünü 
yüzde 16,98’lik pay ile işlenmiş mermer oldu. İkinci sırada yüzde 
15,53’lük pay ile blok mermer-traverten, üçüncü sırada yüzde 
7,10’luk pay ile bakır cevherleri yer aldı. Çinko cevherleri yüzde 
6,78’lik pay ile dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada yüzde 
6,35’lik pay ile işlenmiş traverten yer aldı. İşlenmiş mermer ihra-
catımızda ilk sırada yüzde 27’lik pay ile ABD, ikinci sırada yüz-
de 17’lik pay ile Suudi Arabistan, üçüncü sırada ise yüzde 9’luk 
pay ile İsrail yer aldı. Blok mermer-traverten ihracatımızda ise ilk 
sırada yüzde 81’lik pay ile Çin, ikinci sırada yüzde 9’luk pay ile 
Hindistan, üçüncü sırada yüzde 2’lik pay ile Mısır yer aldı. Bakır 

Cevherleri ihracatımızda yüzde 54’lük pay ile Bulgaristan ilk sıra-
da, yüzde 29’luk pay ile Çin ikinci sırada, yüzde 8’lik pay ile İsveç 
üçüncü sırada yer aldı.”
Maden sektörünün pandemiyi ve onun yarattığı yeni normali 
en iyi etüt eden sektörlerden olduğunun altını çizen Dinçer, bu 
strateji ile 2021 yılına başladıklarını söyledi. İMİB olarak Ağustos 
– Ekim döneminde; Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Fas ve Tunus’a sa-
nal ticaret heyeti düzenlediklerini, bu heyetler kapsamında 757 
ikili görüşme gerçekleştiğini aktaran Dinçer, “2021 yılında da 
heyet organizasyonlarımıza sanal ticaret heyetleri ile devam ede-
ceğiz. 22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Mısır, Ürdün ve Cezayir’e, 
8-19 Mart 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık’a sanal ticaret 
heyeti gerçekleştireceğiz. Bangladeş – Tayvan ticaret heyetlerimizi 
ise 29 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğiz. 12-16 Ni-
san tarihleri arasında ise bir diğer pazarımız olan Rusya’ya sanal 
ticaret heyetiyle gideceğiz. Amacımız Türk doğal taşının tanıtımını 
aralıksız sürdürmek ve sonrasında ticarete dönecek ikili buluşma-
ların gerçekleşmesini sağlamak.” diye konuştu.
Sektörün çatı kuruluşu olarak maden arama, bulma, çıkarma 
ve işleme süreçlerine ilişkin yapısal reformun sektörü daha ileri 
taşıyacağı inancı içinde olduklarını da dile getiren İMİB Başka-
nı Aydın Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı: “Madencilik aslında 
bir kamu yararıdır. Otomotiv, kimya, çelik, enerji, inşaat, tekno-
loji, tarım, cam, seramik, mücevher ve tekstil başta olmak üzere 
tüm sektörlere hammadde sağladığı gibi ülke istihdamına ciddi 
oranda katkı sağlıyor, yer altı zenginliklerimizi yer üstüne çıkarı-
yor. Dolayısıyla yetkililerden 2021 yılında en önemli beklentimiz, 
maden arama, çıkarma ve işleme süreçlerine ilişkin sektörü daha 
ileriye taşıyacak, iş süreçlerini hızlandıracak, kapsamı büyütecek 
düzenlemeler yapmalarıdır. Hammadde ve enerji kaynağı olması 
bakımından stratejik bir noktada bulunan ve aynı zamanda çeşit-
lilik bakımından dünyanın onuncu büyüğü olan Türk madenciliği-
nin daha dinamik bir çerçeveye oturması için bunların yapılması 
elzemdir. Bu noktadaki beklentilerimizi bakanlıklarımıza ve ilgili 
bütün kurumlara ilettik. Ülkemizin geleceği için bütün tarafların 
üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz.”

2021 Yatırım Planı’nda Madenciliğin Payı 
%306 Artış Gösterdi Ocak 2021

2021 yılında yatırım için ayrılan kaynakları içeren “2021 Yılı Ya-
tırım Programı”na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre 2021 yılında gerçek-
leştirilmesi beklenen 3 bin 91 proje için 138 milyar 264 liralık 
kaynak ayrıldı.
2020 yılına kıyasla ayrılan miktar toplamda 79,3 oranında artış 
gösterirken geçtiğimiz yılın planlamasına kıyasla sektörel baz-
da en büyük artış %306 ile madencilik alanında gerçekleşerek 
toplam yatırım miktarı 14 milyar 371 milyon 251 bin lira oldu.

2021 Yatırım planı içerisinde madencilik yatırımları için merke-
zi yönetim bütçesinden ayrılan miktar 2020 yılında 327 milyon 
329 bin lira olurken 2021 yılında bu rakam 411 milyon lira oldu.
Kamu iktisadi Teşebbüsü Yatırımları başlığı altında madenciliğe ay-
rılan bütçe ise 13 milyar 960 milyon 251 bin lira olarak kaydedildi.
2021 Yatırım Planı’nda madencilik Kategorisinde en büyük payı 
alan kuruluşlar arasında TPAO Genel Müdürlüğü ilk sırada yer 
alırken onu sırasıyla MTA ve Eti Maden işletmeleri Genel Mü-
dürlüğü izledi.
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"Kamu Binalarında İthal Taş Kullanımı Yerli 
Kaynakların Kullanılması Politikası ile Uyumlu Değil" 

Türkiye’den Çin’e Gidecek Olan 
İlk Bor Yüklü ihracat Treni Yola Çıktı 

Ocak 2021

Ocak 2021

Ankara’da inşaatı devam eden Yargıtay Başkanlığı Hizmet 
Binası’nda Türk doğal taşı yerine ithal (yabancı) doğal taşın 
tercih edileceğine dair haberler Türk doğal taş temsilcilerini 
üzdü. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın 
Dinçer, ülkemizin en önemli yapılarından biri olan bu projede 
yerli taş kullanılmasının Türk doğal taşının temsiliyeti nokta-
sında önemli olduğunu söyledi. Bugün 650’nin üzerinde fark-
lı renk ve desen çeşitliliği ile eşsiz bir doğal taş cenneti olan 
Türkiye’nin aynı zamanda dünya doğal taş rezervinin büyük 
bir kısmına sahip olduğunu belirten Dinçer, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Türkiye özellikle mermer-traverten ihracatın-
da dünyada birinci, doğal taş ihracatında ise üçüncü sıradadır. 
Yaklaşık 7 milyar dolar olan dünya mermer traverten pazarının 
yüzde 25’ini elinde bulunduran ülkemiz, her yıl yaklaşık 2 mil-
yar dolara yakın ihracatı ile ekonomimize katkı sağlamakta ve 
bu vesile ile yerli firmalarımız büyüme, üretim, istihdam ve ya-
tırımlara destek olmaktadır. Ülkemiz ABD ve Çin gibi ülkelerin 
en büyük doğal taş tedarikçisi konumundadır. Türk doğal taş 
sektöründe yaklaşık 2.800 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçe-
ğinde faaliyet gösteren 2.000 kadar tesis, orta ve küçük ölçekli 
9.000 atölye faaliyet göstermekte olup istihdam edilen kişi sayısı 
300.000 civarındadır. Gücü ve ülke ekonomisindeki yeri bu ka-
dar önemli iken, dünya Türk doğal taşına bu kadar büyük bir ilgi 
gösterirken, kendi ülkemizde özellikle kamu binalarında ithal 

taş kullanımı düşündürücüdür. Kullanılan taşların yerli ve milli 
kaynakların kullanılması politikasıyla uyumlu olması gerekir. 
Yerli ürün kullanımının önemi üzerine ciddi politika yürütürken 
Yargıtay Binası için alınan kararın tekrar gözden geçirilmesini 
beklemekteyiz.”

Rengi ve kalitesi ile dikkat çeken Türk doğal taşının dünyanın 
pek çok ülkesinde tanınmış yapılarda kullanıldığını hatırlatan 
Dinçer, “Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın 
pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılmak-
tadır. Vatikan’ın en önemli kiliselerinden biri olan Saint Pierre 
kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamalarda Afyon İscehisar 
mermerleri kullanılmıştır. ABD’de Beyaz Saray’da yetkililerin ba-
sın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ’da 
üretilen Elazığ vişnedir. Alman Parlamentosu, Fransa Parlamen-
tosu ve ABD Temsilciler Meclisi Elazığ vişnenin kullanıldığı diğer 
mekânlardır. Hollanda’da bulunan Uluslararası Ceza Mahkeme-
si’nde ve dünyanın en önemli eğlence merkezlerinden Disney-
land’da 18 bin metrekare Türk mermeri yer alırken; dünyanın dört 
bir yanındaki pek çok lüks otelin ıslak zeminlerinde Türk mermeri 
tercih edilmiştir. Hal böyleyken kendi kamu kurum ve kuruluş-
larımızın binalarında ithal taş kullanılması yerli üreticilerimizin 
tepkisini çekeceği gibi, taşımızın uluslararası alandaki algısını da 
olumsuz etkileyecektir.” açıklamasında bulundu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin’in Xi’an şehrine 
gidecek olan ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tara-
fından ihraç edilen rafine bor ürünlerini taşıyan tren hazırlıkları-
nı tamamlayarak yola çıktı. Tren, Çin ve Türkiye arasında demir 
yoluyla gerçekleşen ilk bor ihracatını gerçekleştirecek. Eskişe-
hir- Kırka’dan yola çıkan rafine bor ürünleri yüklü tren Ankara- 
Sivas-Kars güzergâhının ardından Gürcistan-Azerbaycan-Hazar 
Denizi Geçişi ve Kazakistan’dan geçerek Çin’e varacak. Toplamda 
7,792 kilometrelik yolculuk 15-20 gün boyunca devam edecek ve 
tren yolculuk süresince 2 kıta 2 deniz ve 5 ülkeden geçiş yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez düzenlenen tö-
rende şu açıklamalarda bulundu: “754 metre uzunluğunda, 42 
konteyner yüklü trenimiz, Eskişehir Kırka’dan yola çıkan rafine bor 
ürünlerini Çin’in Xi’an şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaş-
tıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat’ta tamam-
layacak. Daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden Xi’an 
şehrine ulaşacak. Türkiye’den Çin’e toplam 7 bin 792 kilometre yol 
kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. 
Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz 
ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz. Özel-
likle son dönemde deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda yükselme 
trendi devam eden navlunlara karşı TCDD’nin yaptığı yurt dışı 

taşımacılık bizlere yeni bir alternatif sunuyor ve önemli bir fırsat 
imkânı doğuruyor. Süreden ettiğimiz tasarruf sadece bizim açı-
mızdan değil, ihracat yaptığımız pazarlar açısından da ciddi bir 
kazanım olacak.”
Çin‘in ülkemizin en çok maden ihracatı yaptığı pazarların ba-
şında geldiğini kaydeden Dönmez, ülkemizin 2020 yılında Çin’e 
5,8 milyon ton maden ihracatı gerçekleştirdiğinin altını çizdi. 
Çin’in Türkiye’nin Uzak Doğu’daki en büyük ihracat rotası ol-
duğunu vurgulayan Dönmez, Çin’e gerçekleştirdiğimiz maden 
ihracatı ile ilgili olarak şu cümleleri kullandı: “Maden tarafında 
%31, doğal taşta ise yaklaşık %35’lik bir ihracat payına sahibiz. 
Özellikle blok mermer-traverten, bakır, doğal taş ihracında ilk sı-
ralardayız. Bor cevheri de Çin pazarında güçlü olduğumuz alan-
lardan biri. Eti Maden’in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon 
tona ulaşan satış rakamı var. Bu rakamın %60- 70’lik bölümünü, 
yani yılda 600 -700 bin tonluk bor ürünlerinin satışını Çin’e yapı-
yoruz. Çin Eti Maden’in bölge pazarında, ilk sırada yer alıyor. Eti 
Maden’in Çin pazarından bu yılın ilk 4 ayı için aldığı 400 bin tonluk 
sipariş miktarı, 2021’de de Çin’deki pazar payımızın artarak, lider-
liğimizin güçlü bir şekilde süreceğine işaret ediyor. Bugün adımı-
nı attığımız bu iş birliği Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar bizlere 
önemli bir avantaj sağlayacak.”
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Orman İzinleri En Geç 3 Ay İçerisinde 
Neticelendirilecek Ocak 2021

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşlarından oluşan “Maden Platformu” ile T.C. Tarım ve Or-
man Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Orman Genel Müdürü 
Bekir Karacabey’in katılımları ile düzenlenen Maden İstişare 
Toplantısı 28 Ocak 2021 tarihinde Gerçekleştirildi. Toplantı 
kapsamında madencilik sektörünün sorunları dile getirilirken 
çözüm önerileri ile ilgi taleplerde bulunuldu. Toplantıda Ba-
rış Ünver’in Madencilik ve Orman İlişkisi konulu sunumu ile 
sektörün sorunlarını detaylı bir şekilde anlatmasının ardından 
STK başkanları sıra ile söz alarak yaşadıkları sorunları ve çözüm 
önerilerini dile getirdi.
Gerçekleştirilen sunumda, izin bedellerinin 2014 yılında 2-2,5 
katına, 2021 yılı itibari ile ise 6-7 katına çıktığına dikkat çe-
kilerek bu bedellerde iyileştirilme talep edildi. Diğer maden 
bedelleri için uzatma yapılsa da orman izin bedelleri için ayrı 
temdit gerektiği, bu durumun kazanılmış hakların kaybına 
neden olabildiği bilgisi aktarıldı. Bunun yanında ruhsat sü-
resinden kısa orman izni verilmesi ve saha tesliminin ruhsat 
süresinden daha sonra yapılmasına dair sorunlar dile getirildi. 
Orman izin süreçlerinin en az 1 yıllık sürece yayıldığı belirtilir-
ken bu sürecin 2-3 aylık bir zaman dilimine indirilmesi gerekti-
ği kaydedildi. Taslak kanun ile ilgili olarak ise sektörden alınan 
görüşlerin hazırlanan taslağa yeterince entegre edilmediği 
belirtilirken sorunlu görülen maddeler hakkında sektörün çe-
kinceleri paylaşıldı.
Sunum sonrası söz alan STK başkanları yaşadıkları sorunları 
dile getirdi. Belirtilen görüşler sonrasında sektörün ortak çe-
kinceleri, izin bedellerinin yüksekliği, izin süreçlerinin uzun-
luğu ve belirsizliği olarak ön plana çıktı. Aynı zamanda kanun 
taslağında yer alan maddelerin bir kısmı ile ilgi çekinceler Fa-
tih Metin’e ve Bekir Karacabey’e sunuldu. İçinde bulunduğu-
muz salgın sürecinin ülkelerin kendine yetmesinin ne kadar 
önemli olduğu, özellikle gıda ve tarım sektörü ile sanayi üre-
timine hammadde sağlayan madencilik sektörünün önemi-
nin bir kez daha anlaşıldığı herkes tarafından dile getirilirken 

ülkemizin kalkınması adına madencilik sektörünün önünün 
açılması gerektiği vurgulandı.
Sektörle ilgili sorunları dinleyen Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin, gerçekleştirilen istişare toplantısının 
faydalı olduğuna dair görüşlerini paylaştı. Bu toplantıların 
devam edeceğini belirten Metin, sektörle iletişim halinde ol-
maya büyük önem verdiklerini kaydetti. Gerçekleştirilen bu 
toplantıların sadece sorunların dinlenildiği bir mecra olması-
nın ötesinde çözüme ulaşılmasına da dikkat ettiklerini belirt-
ti. Madencilik ve Orman arasındaki ilişki ile ilgili Metin “Başta 
madencilik olmak üzere birçok faaliyet ormancılık ile ilgilidir ve 
bunların iyi yönetilmesi gerekmektedir. Madenciliğin son dere-
ce önemli olduğunun farkındayız. Bu aşamada işlemlerin en az 
zararla mümkünse zararsız yapılmasını hedefliyoruz.” dedi. Ma-
denciliğin sorunlarının farkında olduklarını ve geçtiğimiz dö-
nemde bu kapsamda yetki devri ve online takip sistemi gibi 
girişimler ile süreci hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Me-
tin, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı kapsamında diğer kurum-
lar ile elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımı konusunda 
çalışmaların devam ettiğinin bilgisini verdi. Eksik görülen nok-
talar ve yaşanan sorunlar konusunda bakanlığın kapsının açık 
olduğunu kaydeden Metin, madencilik sektörü ile “Sıfır Sorun” 
anlayışını benimsediklerini ve kurulacak iletişimle bunun sağ-
lanacağına inandığını dile getirdi. Toplantı sırasında izinlerin 
sonuçlanması konusunda bildirilen sorunlarla ilgili ise Metin, 
“Eğer evraklar tam ise başvurudan en fazla 3 ay içinde talep 
neticelendirilecektir. Bu konuda çalışmalarımızı yapacağız.” 
dedi. Metin ayrıca iki konuya dikkat çekti: “Dikkat çekmek iste-
diğim iki konu var biri rehabilitasyon, rehabilitasyon meselesine 
önem verelim. Bu konudaki taahhütlerinize uyun. 2021 yılında 
bu süreci sıkı takip edeceğiz. Uymayanlara müeyyidelerimiz ağır 
olur. Nasıl sıfır sorun dediysek bu konuda da sıfır toleransımız 
var. Sıfır toleransımızın olduğu ikinci konu, sınır aşım konusu. Bu 
konuda da hassasiyet sahibiyiz. Biz süreçler konusunda çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Siz de izin için başvurarak izninizi alın.”

Öksüt Madeni’nin 2020 Yılı 
Altın Üretimi 106.068 Ons Oldu Ocak 2021

Centerra Gold, 2020 yılında gerçekleştirdikleri üretim faaliyet-
leri hakkında bir güncelleme yayınladı. Şirket 2020 yılı boyunca 
tüm işletmelerinde toplam 824 bin ons altın üretimi gerçekleş-
tirdiklerini duyurdu. Şirket, en yeni madeni olan ve ülkemizde 
Kayseri ilinin sınırları içerisinde yer alan Öksüt Madeni’nde ise 
2020 yılının son çeyreğinde 39.380 ons altın üretildiğinin bil-
gisini verirken 2020 yılının tamamında üretilen altın miktarının 
ise şirketin 2020 yılı altın üretim öngörülerini aşarak 106.068 
ons olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Centerra Gold Başkan ve CEO’su Scott Perry paylaşılan 
2020 üretim verileri ile ilgili şu cümleleri kullandı: ”2020 

yılında işletmelerimizde başarılı bir performans göstererek 
toplamda. 824.000 ons altın üretimi gerçekleştirdik ve şirke-
timizin toplam altın üretim öngörüsünü aştık. Bu kapsamda 
en yeni madenimiz olan Öksüt Madenine bir parantez açma-
mız gerekiyor. İlk altın dökümünün 31 Ocak 2020 tarihinde, 
ilk ticari altın üretiminin ise 31 Mayıs 2020 tarihinde gerçek-
leştirildiği madende üretilen altın miktarı yıllık altın üretim 
öngörümüzün üzerinde oldu. Altın üretimimize bakıldığında 
satılan her ons altının her şey dahil maliyeti (all-in sustaining 
costs per ounce sold) 2020 yılı öngörülerimizin alt sınırına ya-
kın olmasını bekliyoruz.”
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Türkiye Maden Meclisi Yılın İlk Toplantısını Yaptı 

Koza Altın İşletmeleri UMREK Uyumlu 
Maden Rezerv Raporunu Kamuoyuna Duyurdu 

Ariana Resources Ortaklık Anlaşmasının 
Tamamlandığını Duyurdu

Şubat 2021

Şubat 2021

Şubat 2021

TOBB Türkiye Maden Meclisi yılın ilk toplantısı, madencilikte algı 
ve iletişim gündemiyle video telekonferans yöntemiyle gerçek-
leştirildi. Türkiye Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan’ın 
Başkanlığında toplanan Maden Meclisine TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu, iletişim uzmanı Ali Saydam, 
maden meclisi üyesi firma temsilcileri ve sektör yetkilileri katıldı.

Maden meclisi toplantısına katılan iletişim uzmanı Ali Saydam 
“Madencilik Sektörüne Yönelik Olumsuz Algının Değiştirilmesine 
Yönelik Yapılabilecekler” konusunda sunum yaptı. Daha sonra ma-
dencilik sektöründe algı yönetimi ve iletişim konularında başarı hi-
kayelerine imza atarak önemli madencilik projelerini hayata geçiren 
sektör temsilcileri söz alarak konuyla İlgili görüşlerini açıkladılar.

Koza Altın İşletmeleri, Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama ko-
mitesi ile (UMREK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve özel bir 
şirket tarafından da onaylanan (JORC Kodu) şirkete ait 2019 yılı 
maden rezerv raporunu kamuoyuna duyurdu.
Açıklanan raporda, 2019 yılında Koza Altın’ın tüm sahaların-
dan 354 bin 425 ons altın, 142 bin 936 ons gümüş üretilirken 5 
milyon 830 bin ton tüvenan cevher işlendiği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sermaye Piyasası Kuru-
lu (SPK) 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı kapsamında serma-
ye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde; maden arama, 

maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının raporlanma-
sında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden 
rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Ra-
porlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından 
hazırlanan raporların esas alınacağını Kurul, 21.09.2017 tarih ve 
2017/32 sayılı haftalık bülteni ile kamuya duyurmuştu.
Buna göre Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama komitesi ile (UM-
REK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve özel bir şirket tarafından 
da onaylanan (JORC Kodu) şirketimize ait 2019 yılı maden rezerv 
raporunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.”

Ariana Resources, bir süre önce duyurduğu Ariana, Özal-
tın ve Proccea arasındaki ortaklık anlaşmasında sürecin 
tamamlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Zenit Madenci-
lik’te Ariana Resources ve Proccea İnşaat toplamda %47’luk 
hisseye sahip olurken Özaltın Holding %53’lük hisseye sa-
hip oldu.
Ortaklığın şirket tarihindeki en önemli gelişme olduğunu be-
lirten Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener, şirket ola-
rak pozisyonlarını güçlendirirken hissedarlarına önemli değer 
sağlamayı sürdürecek ve pozisyonlarını güçlendirecek olmaları 
konusunda heyecanlı olduklarını kaydetti ve ortaklığın değer 
yaratma ve iş risklerini azaltma stratejilerinin bir sembolü oldu-
ğunu belirtti.

Anlaşmanın heyecan verici bir ortaklığın başlangıcı olduğu-
nu ve şirketin ilk madencilik girişimini temsil ettiğini aktaran 
Özaltın CEO’su Muzaffer Özdemir ise hâlihazırda Zenit ekibi 
ile verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve proje portfolyosu 
üzerinde bir anlayış geliştirdiklerini belirterek hızlı bir başlangıç 
yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Ortaklığın Ariana ile olan on yıllık geçmişe sahip iş ilişkilerini 
güçlendirdiklerini ve yeni ortakları olan Özaltın’ın katılımının 
madencilik alanındaki faaliyetlerini hem Türkiye’de hem de 
daha ilerili alanlarda geliştirme olanağı sağladığını kaydeden 
Proccea Construction Genel Müdürü Deniz Aybars da önümüz-
deki 10 yıllarda daha fazla değer yaratmak konusunda heye-
canlı olduklarını ifade etti.

MT Bilimsel 10 Yaşında! Şubat 2021

Akademik dünyaya hizmet etmek amacıyla 2011 yılında yayın 
hayatına başlayan ‘MT Bilimsel’ 10 yaşında.
10 yıldır aksama olmadan yayın hayatına devam eden ve ulus-
lararası, hakemli bir dergi olan MT Bilimsel “Yer Altı Kaynakları” 
(maden, petrol, doğal gaz, jeotermal vs.) ile ilgili her konuda 
İngilizce veya Türkçe hazırlanmış bilimsel makaleleri kabul et-
mektedir. Scopus ve TR Dizin’de taranmak üzere de başvuru-
larını yapmış olan dergi uluslararası editörler kuruluna sahip, 
çeşitli uluslararası indekslerde taranmakta ve akademik teşvik 
ödeneğinde de puan getirmektedir.
MT Bilimsel dergisi yazar ve okuyucularından ücret almayan 

açık erişimli bir dergidir. Hızlı ve kapsamlı hakem değerlendir-
me süreci ile yayın hayatına başarılı bir şekilde devam etmeyi 
hedeflemektedir. MT Bilimsel Dergisine göndereceğiniz maka-
leleriniz ile siz de akademik çalışmalarınıza değer katabilirsiniz.
MT Bilimsel dergisi aşağıda ismi verilen dizinlerde taranmaktadır.
Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, 
Google Scholar, Rootindexing, DRJI, EZB Elektronische Zeitsch-
riftenbibliothek, i2or, SOBIAD, EBSCO, International Scientific 
Indexing, WorldCat, Europub
Dergi ile ilgili daha detaylı bilgiye dergipark.org.tr/tr/pub/mtb 
adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
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Bakan Dönmez, Söğüt Altın Sahasında 
İncelemelerde Bulundu Şubat 2021

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’in 
Söğüt ilçesinde yer alan ve Gübretaş’a ait Söğüt altın sahasın-
da incelemelerde bulundu. Şirket yetkililerinden çalışmalarla 
ilgili bilgi alan Dönmez, Türkiye’de şu anda 42 ton olan yılık 
altın üretimi kapasitesini 5 yıl içerisinde yıllık 100 tona çıkar-
mayı hedeflediklerini tekrarladı. Bakan Dönmez, “Son 5 yılda 
gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gerekse özel 
sektör eliyle yaklaşık 400 ton üretilebilir altın rezervi keşfi söz 
konusu oldu. Bunların içinde şu anda bildiğiniz gibi özel sektör 
ile üretime aldığımız yerler de var. Geçtiğimiz yıl altın üretimin-
de bir rekor kırdık; 42 ton. Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram 
mertebesinde olan altın üretimimizi artık tonlarla ifade ediyoruz. 
Hedefimiz 5 yıllık süreç içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak. 
Böylece dünya üzerinde 100 ton üzerinde üretim yapan 10 ülke 
arasına girmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bir başka rekorumuz 
daha vardı. Altın ithalatında da önemli bir rekor kırılmış oldu. 
Neredeyse 25 milyar dolarlık bir ithalat söz konusu oldu. Kuyum 
sektörü açısından sevindirici, sanatkarlarımız sayesinde külçe 
halinde getirdiğimiz altını, işleyip dünyaya ihraç ediyoruz. Geçti-
ğimiz yıl 42 tonluk altın üretimiyle ekonomiye 2,5 milyar dolarlık 
katkı sağlamış olduk. Bu sektörde 13 bin kişi istihdam ediyoruz. 
Üzerinde özellikle durduğumuz husus; madeni, kurallara uygun 
olarak yapacaksınız. Hem çevreye hem de çevredeki insanlarımı-
za saygılı bir şekilde bu işletmeleri kurarsak ekonomiye gerekli 
katkıyı sağlamış olur.” dedi.
Türkiye’nin altın madenciliği işletmeciliğinde dünyaya örnek 
işletmelere sahip bir ülke olduğunu belirten Dönmez, Bilecik’in 
Söğüt ilçesinde 2023 yılında ilk altın üretimini gerçekleştirmeyi 
planladıklarını ifade etti.
Gübretaş Maden İşletmesi’nde 1000 kişiye istihdam yaratı-
lacağını ifade eden Dönmez, “1,92 milyon onsluk kısmı rezerv 
durumunda yani üretilebilir durumda. 60- 65 tonu kesin olmakla 
birlikte, ilave keşiflerle 100 tona çıkabilecek bir potansiyelden bah-
sediyoruz. Son derece modern olacak. Çevre kurallarına uygun ve 

saygılı bir işletmecilik planlanıyor. Türkiye artık eskisi gibi değil. 
Altın madenciliği işletmeciliğinde hakikaten dünyaya örnek işlet-
melere sahip bir ülke. Burada da en kısa sürede başta yöre halkı 
olmak üzere milletimize bu ekonomik rezervi katmanın sevincini 
beraber yaşamış olacağız. Bu işletmede 800 ile 1000 kişi arasında 
istihdam söz konusu. Söğüt, madenciliğe uzak bir yer değil. Kaliteli 
mermer ocaklarının olduğunu biliyorum. İnşallah altın madencili-
ği de burada canlanır. Başta yöre halkı olmak üzere ulusal ekono-
miye de katkı sağlamış olacak.” şeklinde konuştu.
Diğer Gelişmeler
Gübretaş Maden Yatırımları AŞ’nin Genel Müdürü Halit Se-
mih Demircan Oldu
Gübre Fabrikaları TAŞ iştiraki Gübretaş Maden Yatırımları AŞ 
Genel Müdürlüğü görevine Halit Semih Demircan getirildi. 
Gübretaş tarafından yapılan açıklamada daha önce genel 
müdür olarak görevlendirilen Mahmut Karaman’ın Gübretaş 
Maden Yatırımları AŞ’deki geçiş sürecine ilişkin iş ve işlemleri 
tamamlamasının ardından,18 Ocak 2021 tarihi itibariyle, şirket-
teki İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cılığı görevine döndüğü duyuruldu.
Söğüt’te Maden Kaynak ve Rezervi UMREK Yetkin Kişilerince 
Teyit Edildi
Şirket tarafından yapılan açıklamada, 82050 numaralı ruh-
sat kapsamındaki maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız 
bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası 
standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar 
kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin 
sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmış, UMREK Koduna uygun 
raporun hazırlanması sürecinin de devam ettiği bilgisini 
vermişti. Şirket en son açıklamasında UMREK yetkin kişile-
rince yapılan çalışmaların tamamlandığını 07 Aralık 2020 
tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezer-
vine ilişkin tüm bilgilerin UMREK yetkin kişilerince de teyit 
edildiğini kaydetti.

“2021, Enerji, Madencilik ve Petrokimya 
Sektörlerinde Doğrudan Yatırım Yılı Olacak” 

Şubat 2021
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, 2021’in 
ise enerji, madencilik ve petrokimya sektörlerinde doğrudan 
yatırımların başlama yılı olacağını kaydetti. 2020 yılının TVF için 
ağırlıklı olarak satın alma ve birleşme yılı olduğunu hatırlatan 
Sönmez, Bloomberg’e verdiği röportajda TVF olarak 2021 yılı 
itibari ile doğrudan yatırımlar için artık sahada olduklarını kay-
detti. Sönmez şu cümleleri kullandı: “Doğrudan yatırımlar için 
artık sahadayız. Önümüzdeki 5 yıl içinde proje büyüklüğü toplam-
da yaklaşık 15 milyar dolar olan projelere başlıyoruz. 2020 bizim 
açımızdan bir birleşme ve satın alma (M&A) yılıydı. Türkiye’deki en 
büyük 10 işlemden 3’ünü biz gerçekleştirdik. Bu alan her zaman 
gündemimizde olacak. Ancak bu yılki asıl alanımız sıfırdan başla-

nan (greenfield) yatırımlar olacak”
Sönmez, 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdürüldüğü Afşin El-
bistan Santrali yatırımı için bu yıl inşaat ihalesinin yapılacağını 
kaydederken proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağ-
lanacağını ve Varlık Fonu’nun büyük ortak olarak projede yer 
alacağını not etti.
Sönmez ülkemizdeki altın madenciliği ile ilgili olarak ise “Türki-
ye’nin 9 bin ton altın potansiyeli var. Biz yıllık 42 ton çıkarıyoruz. 
Bu çok yavaş. Bu rakamı 100-150 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Şu 
anda 20 ruhsat aldık ve potansiyeli yüksek bölgelerde çalışmalara 
başladık. Bu alanda yabancı ortaklıklara sıcak bakıyoruz.” ifade-
lerini kullandı.
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DÜNYADAN HABERLER

Çin, NTE İthalatını Kısmayı Tekrar Gündemine Aldı

Bakır Fiyatları 9 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü 

Madenciler Dijitalizasyonda Geride Kaldı 

Endonezya Li-ion Batarya Arz Zincirindeki 
Yerini Güçlendiriyor

Şubat 2021

Şubat 2021

Şubat 2021

Şubat 2021

Çin, ABD savunma sanayi için büyük önem taşıyan nadir toprak 
elementlerinin ithalatını kısmayı planlıyor. Küresel nadir toprak 
elementi talebinin %70’ini karşılayan Çin’in, 4 milyon dolarlık pi-
yasanın %90’ı üzerinde kontrole sahip olduğu tahmin ediliyor. 
NTE ithalatının azaltılması ile ilgili ilk söylentiler 2019 yılında Çin 
ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının başlaması ile ortaya çıkmış 
ancak söylentiden öteye gidememişti. Yine de bu durumun ger-
çekleşme olasılığını değerlendiren ABD’nin o tarihten bu yana 
NTE arzını çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. 
USA Rare Earth CEO’su Pini Althaus bu söylentiler eğer hayata 

geçerse, bu durumun Çin’in “Made in China 2025” ve “Kuşak Yol” 
projeleri aracılığı ile piyasalara hükmetme çabasının da ötesine 
geçeceğini ve nadir toprak elementleri ve kritik mineralleri silah 
gibi kullanmaya başladığına dair bir sinyal olacağını dile getirdi.
Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde NTE’lerin 
yerel üretim kapasitesini arttırmak için çalışmalar yapılmıştı. Bu 
çalışmalar sonucunda ABD’nin yıllık olarak 5 bin ton NTE üreti-
mi gerçekleştirmesi bekleniyor. Güncel ABD Başkanı Joe Biden 
ise Çin lideri ile ilk görüşmesinde Çin’in politikalarını zorlayıcı 
ve adaletsiz olarak değerlendirmişti. 

Dünyanın en büyük nikel üreticisi olan Endonezya, ABD’li elekt-
rikli araç üreticisi Tesla’dan bir yatırım teklifi aldığını açıkladı. 
Hükümet yetkililerince görüşmelerin henüz başlangıç aşama-
sında olduğu belirtilirken yatırımın ülkede lityum-ion batarya-
larının üretilmesi konusunda olduğu tahmin ediliyor. 
Liyum-ion bataryalar için kritik öneme sahip nikelin dünyada-
ki en büyük üreticisi olan ülke, 2020 yılının son döneminde LG 
Chem ile de elektrikli araç bataryalarının üretimi konusunda 

karşılıklı bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.  
Elektrikli araç sektörünün nikel talebinin artacağı yönündeki bek-
lentiler, nikel fiyatlarını 6 yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı. 
Uzmanlar ulaşılan bu fiyat seviyesinin yeni üretim yatırımları için 
öngörülen kritik eşiğin üzerinde olduğu yönünde görüş belirtti. 
Bunun yanında nikel talebinin 20 yıl içerisinde 2,6 milyon tona 
ulaşması bekleniyor. Bu rakam geçtiğimiz yıl kaydedilen 92 bin 
tonluk nikel üretiminin oldukça üzerinde bulunuyor. 

Bakır fiyatları Çinli yatırımcıların bir haftalık tatilden dönme-
si sonrasında hızlı bir artış gösterdi. Geçtiğimiz dokuz yılın en 
yüksek seviyesine ulaşan fiyatlarda görülen artışın geçtiğimiz 
Mart ayında salgına dair endişeler ışığında yaşanan artışın iki 
katı olduğu kaydedildi. 
Artışın işlem hacimlerindeki büyük artış sonrasında geldiği gö-
rülürken sadece tatilin sona erdiği gün öğlene kadar 17 milyar 
dolar değerindeki 4,3 milyar poundluk bakır el değiştirdi. Diğer 
endüstriyel metal fiyatlarında da aynı şekilde artış görüldü. Alü-

minyum fiyatları 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesine 
ulaşırken nikel fiyatları ise 2014, kalay 2012 ve kurşun ise 2019 
yılından bu yana kaydedilen en yüksek fiyatlardan işlem gördü.
Fiyatlardaki hızlı artışın dünyanın en büyük tüketicilerinden 
Çin’in talebinin hızla artmasından kaynaklandığı not edilirken 
uzmanlar arz sıkıntısına dair beklentilerin yanında aceleci ve 
spekülatif yatırımlar sonucunda fiyatların hızlı bir şekilde yük-
seldiğine dair görüş belirtti.

Management Controls Inc’nin madencilik endüstrisinde yükle-
nici yönetiminin durumunu incelediği raporuna göre madenci-
lik yöneticilerinin %90'ı verileri manuel olarak işlemeye devam 
ediyor ve yalnızca %11 gibi küçük bir kısım dijital veri toplama 
imkanlarından faydalanıyor.
140 yöneticinin dahil olduğu araştırmada bir şirketin yönettiği 
yükleniciler ne kadar fazlaysa, ek maliyet, işi gerçekleştirmek 
için uygun donanımı denetleme, anlaşma şartlarındaki deği-
şiklikleri yönetme ve proje zaman çizelgelerini tutma gibi ko-
nularda daha fazla zorlukla karşılaşıyorlar. Raporda enerji ve 
üretim sektörlerinin Endüstri 4.0 gibi büyük bir dijital dönüşü-
mü benimsediği bir dönemde madenciliğin yüklenici ve proje 
yönetimi için daha modern dijital sistemler benimseyerek ko-
numunu güçlendirebileceğine dikkat çekildi.  Ayrıca raporda, 
rekabet gücünü korumak, manuel süreçleri azaltmak ve daha 

doğru harcama, zaman ve kaynak tahsisini teşvik etmek için di-
jital araçları benimsemenin önemi vurgulandı.
Geçtiğimiz yılların gerisindeki piyasa görünümü ve belirsizli-
ğini koruyan küresel ekonomiye rağmen, madencilik sektörü-
nün hala güçlü bir konumda olduğu belirtilirken 2019 yılında 
gösterilen başarılı finansal performans ve sermaye disiplininin 
madenciliği ekonomik daralmanın ardından iyi bir konumda 
kalmasına neden olduğu belirtildi. 
Sürekli gelişmek ve daima bir adım önde olmak adına, maden-
cilik şirketlerinin maliyetlerini düşürmek ve yüklenici yönetimi-
ni daha verimli ve daha şeffaf hale getirmek için dijital araçlar-
dan yararlanmalarının teşvik edilmesini tavsiye eden rapor, bu 
şekilde şirketlerin darboğazı azaltabileceği harcamaları daha 
doğru bir şekilde kontrol edebileceği ve başarılı proje sonuçla-
rına ulaşma şansını arttırabileceği vurgulandı. 
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ABD 2020 Yılında 82 Milyar Dolarlık 
Maden Üretimi Gerçekleştirdi Şubat 2021

Amerika Jeolojik Araştırmalar Dairesi (USGS)’in verilerine göre 
ABD, 2020 yılında bir önceki yılı kıyasla %1,5 düşüşle 82,3 mil-
yar dolarlık maden üretimi gerçekleştirdi. 82,3 milyar dolarlık 
üretimin 54,6 milyar doları endüstriyel minerallerde olurken 
metal madenciliği ise 27,7 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdi. 
Metal madenciliğinde en büyük pay %38 ile altının olurken onu 
%15 ile demir cevheri, %6 ile çinko takip etti. 
ABD’nin 2020 yılında yakıt dışı emtiların kullanıldığı çelik üreti-
mi, uzay sanayi ve elektronik alanlarında yaklaşık olarak 3 tril-
yon dolarlık katma değerli ürün ürettiği tahmin ediliyor. Bunun 
yanında ham ve işlenmiş madencilik ürünleri için yoğun şekilde 
dışa bağımlı olduğu bilinen ABD’nin 46 emtiada ihtiyacının ya-
rısını, 17 emtiada ise tamamını ithalat yoluyla sağladığı bilinir-
ken bunların 14 tanesi ise kritik mineraller arasında bulunuyor. 
Kritik minerallerden bir diğer 14 tanesinin ise %50’den fazlası 
ithal ediliyor.   
USGS tarafından yapılan araştırmaya göre ABD tarafından kritik 
öneme sahip olarak tanımlanan 35 mineralin 23’ünün arzı ABD 

üretim sektörü için büyük risk teşkil ediyor. Tedariği ithalata da-
yanan kritik minerallerin büyük bölümünün Çin’den ithal edil-
mesi ise ülke adına riski daha da arttırıyor. 
ABD’nin 1 milyar doların üzerinde değerle üretim gerçekleştir-
diği emtialar arasında ise altın, inşaat kumu, bakır, demir cevhe-
ri, tuz, fosfat, çinko ve soda külü bulunuyor. 
Ülkede 50 eyaletten 13 tanesinin 2 milyar dolar üzerinde üre-
tim gerçekleştirdiği belirtilirken bu eyaletler şu şekilde sıra-
landı: Nevada, Arizona, Texas, Minesota , California, Florida, 
Utah, Alaska, Missouri, Michigan, Wyoming, Georgia, Pennsy-
lvania.
Bunun yanında ABD’nin Utah eyaletinde 2013 yılından bu yana 
ilk defa yan ürün olarak vanadyum üretimi gerçekleştirildiği be-
lirtildi. Ayrıca arz konusunda dışa bağımlılığı konusunda çalış-
malarını sürdüren ülke yerel olarak 36,1 milyar dolarlık ürünün 
geri dönüşümünü gerçekleştirdiği ve 36 milyar dolarlık geri 
dönüşümün 17,6 milyar dolarının hurda demir ve çelik geri dö-
nüşümü yoluyla sağlandığı kayıtlara geçti. 

Dünyanın En Büyük Bataryası 
Bir Kömür Madeninde İnşa Edilecek Şubat 2021

Avustralya, büyük boyutlu enerji depolama projelerinin ardı 
ardına tanıtılmaya başladığı bir dönemde, başka bir devasa ba-
tarya projesini hayata geçirmeyi planlıyor.
Bugün dünyanın en büyük elektrik depolama amaçlı batarya-
sından üç kat daha fazla depolama kapasitesine sahip olacak 
proje, enerji portfolyosunda yenilenebilir enerjilerin payını art-
tıran Avustralya’da enerji depolama kapasitesini daha da arttır-
mayı hedefliyor.
Yenilenebilir enerji fonu CEP Energy Pty, 2022'nin başlarında 

1.200 megavatlık projenin yapımına başlamayı ve ertesi yıl 
projeyi tamamlamayı planladığını açıkladı. Şirket Başkanı Mor-
ris Iemma yaptığı açıklamada, “Büyük piller kömür ve gaz yakıtlı 
enerji üretim tesislerinin kademeli olarak kullanımdan kaldırılma-
sının bıraktığı boşlukları doldurmada önemli bir rol oynayacak.” 
ifadelerine yer verdi 
Projenin, Avustralya’nın kömür madenciliği merkezlerinden 
birisi olan Hunter Valley bölgesinin uzun vadeli değişimini des-
teklemesi de bekleniyor.

Avustralya İhracatta Rekor Kırdı Şubat 2021

Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre, Avustralya'nın 
madencilik endüstrisi 2020'de demir cevheri, altın ve bakır 
ihracatında gelir rekorları kırdı. Kırılan rekorlar sonrasında 
madencilik ve doğal kaynaklar sektörü 2020 yılında Avustral-
ya ekonomisine sağladığı 270 milyar dolarlık katkı ile ülkenin 
toplam ihracat gelirinin yüzde 62'sini tek başına karşılamış 
oldu
Demir cevheri, emtia ihracatı için rekorlarla dolu olan bu yıl-
da 100 milyar doları aşan ilk emtia olurken, emtia da Aralık 
2020'de 12,6 milyar dolarla aylık rekor da kırıldı. Bu dikkat çekici 
yükselişin Asya piyasalarındaki yüksek talepten kaynaklandı-
ğı belirtilirken Çin’in geride bıraktığımız yılda 1,17 milyar ton 
demir cevheri ithal ederek 2017 yılındaki 1.075 milyar dolarlık 
rekorunu kırdığı kaydedildi.
Ülkenin altın ihracatında sağlanan yüzde 12 artış ve 27 milyar dolar-
lık gelir ile rekor kırdığı kaydedilirken bakır ihracat gelirinin ise 2020 

yılında 10,2 milyar dolardan 10,4 milyar dolara çıktığı belirtildi.
Avustralya'nın kaynak ihracatının ülkenin refahı için hayati 
önem taşıdığını vurgulayan Avustralya Mineraller Konseyi baş-
kanı Tania Constable, "Çok zorlu şartlar altında geride bıraktığı-
mız 2020 yılında, Avustralya maden endüstrisi Avustralya'da refa-
hı artırdı ve yatırıma, ihracata, ücretlere, işlere ve devlet gelirlerine 
önemli katkılar sağladı." dedi.
Doğal kaynaklar sektöründe doğrudan istihdam edilen 
260.000 kişi, madencilik ve madencilik ekipmanı, teknoloji 
ve hizmetler (METS) sektörlerinde toplam 1,1 milyon doğru-
dan ve dolaylı istihdam sağlandığının altını çizen Constable, 
Avustralya’da madenciliğin istihdama katkısını da şu cüm-
lelerle vurguladı: "Madencilik şirketleri aynı zamanda Avust-
ralya'daki binlerce bölgesel işletmeyi ve endüstrinin işlemesini 
sağlayan temel hizmetleri sağlayan çalışanları ve kuruluşlara da 
destek sağlıyor. “
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Platinyum Fiyatlarında Artış Kalıcı Olabilir Şubat 2021

Platinyum fiyatları on yıllık durgunluğunu bozarak 2014 yı-
lından bu yana görülen en yüksek değerine ulaştı. Piyasalar 
artan talebin mevcut arzı aşacağını ve yükselen fiyatların bu 
seviyelerde kalacağına dair görüş belirtti. Yükselen talepte ise 
gelişmekte olan hidrojen endüstrisinin önemli bir payı olduğu 
kaydedildi. 
Otomobil üreticileri, sanayi üretimi ve kuyumcular tarafından 
kullanılan platinyumda fiyatlar aşırı arz ve düşük talep nedeni 
ile 2008'de kaydedilen ons başına 2.290 dolar değerinden ge-
ride bıraktığımız yılki 558 dolarlık değerine gerilemişti.  Ancak 
küresel ekonominin hareketlenmesi ile fiyatlar toparlanarak 
Şubat ayında %20'den fazla artış gösterdi ve 1.300 dolar sevi-
yesinin üzerine çıktı.
Fiyatların daha da artacağını öngören Bank of America analisti 
Michael Widmer, piyasaların 2023 yılından itibaren arz ve talep 

arasında büyük açıklar göreceğini ve platinin sürekli yetersiz 
arz nedeniyle yükselen paladyumu taklit edebileceğini söyledi. 
Örnek gösterilen Palladyum fiyatları 2001 yılından itibaren 10 
yıl boyunca düşük seviyelerde seyretmiş ancak daha sonrasın-
da %1500 artış kaydetmişti. 
Yaklaşık 8 milyon onsluk yıllık platin talebinin yaklaşık %40’ını 
platinyumun zararlı gaz salınımlarını düşürmek amacı ile kulla-
nan otomobil üreticileri tarafından sağlanıyor. Uzun bir süre bu 
amaçla paladyum ve rodyumu tercih eden üreticiler fiyat artışı 
nedeni le bir süredir platinyuma yöneldiği biliniyor.
Citi'deki analistler, otomobil üreticilerinin 2022 sonuna ka-
dar yaklaşık 800.000 ons daha az paladyum ve 800.000 ons 
daha fazla platin kullanmasını, toplam paladyum talebini %8 
azaltmasını ve toplam platin talebinin ise %10 artırmasını 
bekliyor.

BHP “Süper Döngü” Tartışmalarını Tekrar Ateşledi

Avustralya’dan İstihdam İçin Yeni Adım

Şubat 2021

Şubat 2021

BHP yatırımcılarına 5,1 milyar dolarlık rekor bir ilk yarı temet-
tü dağıtımı gerçekleştirdi. BHP yayınladığı açıklamada küresel 
ekonominin toparlanma emareleri göstermesi sonrası emtia 
piyasaları görünümü için "çok yapıcı" beklentisinde bulunması 
emtia piyasaları için bir süredir devam eden “Süper Döngü” tar-
tışmalarını tekrar ateşledi.
2020 yılında dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin'in talebi, 
demir cevheri fiyatlarını %70 artırarak ton başına son dokuz 
yılın en yüksek seviyesi olan 176,90 dolara yükselmesinin ne-
denlerinden biri olmuştu. Dünyanın en büyük maden üretici-

si olan BHP bu sayede ilk yarı karını %16 artarak yedi yılın en 
yüksek seviyesini kaydetti. WSJ.com'un tahminlerine göre, bu 
fiyatlar çoğu küresel maden üreticisinin demir cevheri çıkarmak 
için harcadığı ton başına yaklaşık 10 ila 20 dolarlık maliyetin çok 
üzerinde bulunuyor.
Uzmanlar yüksek fiyat seviyelerine ulaşan demir cevheri ve bakı-
rın mevcut seviyelerini koruduğu takdirde, BHP’nin net borcunu 
azaltabileceğine inanıyor. Her şey olumlu seyrederse BHP'nin 
Haziran ayında tamamlanacak mali yılının sonuna kadar 12-17 
milyar dolar hedefinin altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Avustralya Hükümeti, madencilik ve doğal kaynaklar sektö-
ründe görev alan çalışanlara gelecekteki istihdam talebini 
karşılamak adına ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak 
amacı ile bir strateji geliştirdi. Sektördeki istihdam, salgın 
nedeni ile karşılaşılan zorluklara rağmen 2020 yılının Şubat- 
Kasım döneminde yüzde 8,5 artarak 20.000'den fazla yeni iş 
imkânı yarattı.
Bu artışı devam ettirmek isteyen Avustralya Hükümeti, gele-
cekteki iş gücü katılımı ve istihdamdaki artışı desteklemek için 
eğitim ve öğretimi planlarına dahil ederek “Ulusal Kaynaklar 
İşgücü Stratejisini” hayata geçirdi.
Bu stratejinin temelinde istihdam yaratma ve gerek duyulan 
yetenekleri sağlama konusunda talebi karşılamak için planla-
ma gerçekleştirmek, özellikle bölgesel topluluklarda yerel istih-
damı desteklemek, iş gücünde cinsiyet eşitliğini sağlamak ve 
madencilik ve doğal kaynaklar alanında ilgili eğitimlere erişile-
bilirliği artırmanın yer aldığı kaydedildi.
Doğal Kaynaklar, Su ve Kuzey Avustralya Bakanı Keith Pitt, CO-
VID-19 sırasında sektörde kaydedilen büyümenin dikkat çek-
tiğini belirterek doğal kaynaklar sektörünün Avustralya'daki 
sektörler arasında öne çıktığını vurguladı. Pitt, yeni strateji ile 
ilgili şu cümleleri kullandı: “Bu strateji, Avustralyalıların istih-

damı için gerekli becerileri edinmesini desteklemeyi amaçlıyor. 
Özellikle bölgesel topluluklarda yaşayan insanların çalışmak için 
eğitim ve becerilerini geliştirme fırsatlarına sahip olmasını sağla-
mak istiyoruz."
Central Queensland Üniversitesi bünyesinde kurulan 30 milyon 
dolar değerindeki Madencilik ve Üretim Okulu'nu finanse eden 
Avustralya Hükümeti, pilot bir madencilik becerileri organizas-
yonu da dahil olmak üzere mesleki eğitim ve öğretim alanların-
da 585,3 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.
Bu yatırımların, hükümetin halkın bugünü ve yarını için sun-
duğu bir yetenek geliştirme paketinin bir parçası olduğunu 
kaydeden Pitt, "Sektör, yeni kaynak potansiyelini ve üretken-
liği ortaya çıkarmak ve ülke olarak dünya lideri bir kaynak ve 
enerji tedarikçisi statümüzü korumak için belirli bu becerilen 
kazanabileceğine güvenimiz tam. Bu yeni strateji, sektörün ih-
tiyaç duyduğu yeteneklerin karşılanmasına yardımcı olmayı ve 
Avustralyalı işçilere kaynak, iş fırsatları ve eğitimi teşvik etmeyi 
amaçlıyor."
Avustralya madencilik ve doğal kaynaklar sektörünün, 
260.000'den fazla kişiye doğrudan 1 milyondan fazla kişiye ise 
dolaylı yoldan iş imkânı sağlamakta olduğu belirtildi. 

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

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

bu yenilikçi performans ile verimlilk arttırılmıştır. 
Karmaşık sorunlarınıza bulacağımız basit çözümleri 
keşfetmek için bizimle irtibata geçin.
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“Pandemi Sürecinde Madenciliğe Avrupa’dan Bakış“ 
Webinarı Gerçekleştirildi

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından organize edilen 
“Pandemi Sürecinde Madenciliğe Avrupa’dan Bakış“ konulu 
webinar 27 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Avrupa 
metal ve mineral madencilik endüstrisini temsil eden Euromi-
nes’ın Başkanı Mark Rachovides, içinde bulunduğumuz süreç-
te madencilik sektöründe yaşanan gelişmeleri aktardı.

Etkinlikte ilk olarak TMD Başkanı Ali Emiroğlu söz alarak Co-
vid-19’un Türk madencilik endüstrisine etkilerini ve 2021 yılın-
dan beklentilerini değerlendirdi. Pandemi sürecinin başlaması 
ile madenciliğin hem dünyada hem de Türkiye’de derinden et-
kilenen sektörlerden biri olduğunu kaydeden Emiroğlu, ülke-
mizde özellikle Çin’e bağlılığımızdan dolayı ilk etapta neredey-
se bir şok yaşandığını ancak İlk 6 aydan itibaren sektörün bir 
toparlanma süreci içerisine girerek 2020 yılı ihracatını bir ön-
ceki yıla göre %1 gibi çok düşük bir kayıpla kapattığını belirtti. 
2021 yılına bakıldığında henüz belirsizliklerin devam ettiğini 
belirten Emiroğlu, aşıların yaygınlaşması ve başarıya ulaşması 
ile birlikte 2021 ve sonraki yılların iyi olacağını düşündüklerini 
ve umutlarını koruduklarını kaydetti.

Daha sonra ise Euromines Başkanı Mark Rachovides söz aldı. 
Tüm dünyayı değiştiren pandeminin madencilik sektörüne 
de birçok belirsizlikler getirdiğinin altını çizerek sözlerine 
başlayan Rachovides, salgının ortaya çıkardığı değişiklikle-
rin ekonomik ve kişisel alanlarla sınırlı kalmadığını jeopoli-
tik ve demografik değişikliklerle de karşı karşıya kaldığımızı 
belirtti. 

Genel olarak bakıldığında mecburi kapanmalar, tedarik zinci-
rindeki aksamalar, çalışan kapasitesinin azalmış olması, seya-
hat kısıtlaması gibi konular nedeni ile bazı şirketlerin sorun 
yaşadığını belirten Rachovides bunun yanında sipariş alışkan-
lıklarında yaşanan değişiklik, tedarik zincirlerinde lojistik ve 
pazara getirme ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve uzman ve danış-
manların seyahat kısıtlamalarından etkilenmesi gibi konulara 
dikkat çekti. Aynı şekilde işletmelerde kullanılan malzeme ve 
ekipmanlara erişimin zorlaştığı, zaman zaman ise imkânsız 
hale geldiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz salgın döneminin yanında tüm dünyayı 
ve özellikle madenciliği etkilemesi beklenen iklim değişikliği, 
yeşil sözleşme ve ESG gibi kavramları vurgulayan Rachovides, 
metaller ve minerallerin yeşil bir gelecek için son derece ge-
rekli olduğunu hatırlatarak yeteri kadar geri dönüşüm ya da 
tekrar kullanım yapmamızın mümkün olmadığını, birincil ve 
ikincil üretimin birlikte ve en yüksek uzun vadeli sürdürülebi-
lirlik standartlarına uygun şekilde devam etmesi gerektiğinin 
altını çizdi.  Ekonomik bağımsızlık kavramından da bahseden 
Rachovides, ABD’nin lanse ettiği programı hatırlatarak ve Av-
rupa Komisyonu’nun da benzer anlayışı benimsediğini ifade 

etti. Tedariği daha fazla Avrupa Birliği içerisinden gerçekleş-
tirme çabasının genel olarak tüm ülkelerin içine kapanmasına 
neden olabileceğini belirten Rachovides, bu durumun ekono-
mik belirsizliklere ve halkın çekincelerine karşın Avrupa Birli-
ği’nin benimsediği, arz zincirini aktif bir şekilde kısaltan ve aynı 
zamanda güçlendiren büyük ölçekli bir programın sonucu or-
taya çıktığını kaydetti.

Sektörün yaşanmakta olan değişikler sonrasında yapması ge-
rekenler ile ilgili olarak standartların madencilik sektöründe 
neler sağlayabileceğinin anlatılması gerektiğini belirten Ra-
chovides, öncelikli olarak entegrasyon ve kaynak verimliliği 
sağlanması gerektiğinin altını çizdi. İnsanlara madenciliğin 
19. yüzyıldaki gibi yapılmadığının gösterilerek madenciliğin 
insanların kabuslarındaki gibi olmadığının aktarılması gerekti-
ğini vurgulayan Rachovides, doğruyu yaparak, örnek göstere-
rek ve tanım kazandırarak insanlara doğrunun gösterilmesinin 
gerekliliğinden bahsetti.

Güncel politika değişiklikleri kapsamında 2021 yılında birçok 
gelişme olacağını belirten Rachovides, madencilik sektörünün 
bu tartışmalar içerisinde yer alarak sorumluluğu paylaşması 
gerektiğini vurguladı. Yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye’nin 
ilerleyen dönemdeki durumunu da değerlendiren Rachovides, 
Türkiye’nin yine çok önemli malzemeler sağlamayı sürdürece-
ğini ve gümrük birliği anlaşmaları, mevcut iş ilişkileri ve Avru-
pa'ya yakınlığı gibi durumların Türkiye için çok önemli olmaya 
devam edeceğini belirtti. “Yeşil Anlaşma” olarak ifade edilen 
anlayış kapsamında Avrupa'nın kendi kendine her şeyi ürete-
meyeceğini bu nedenle mevcut iş ortaklarına güvenmeye de-
vam etmek zorunda olduğunu belirten Rachovides, ilerleyen 
süreçle ilgili olarak ise standartların karşılanması gerekeceğine 
dikkat çekti. 
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”Madencilik Sektöründe ArcGIS Çözümleri” 
Webinarı Esri Türkiye Tarafından Gerçekleştirildi

esri.com.tr

Esri Türkiye tarafından gerçekleş-
tirilen “Madencilik Sektöründe 
ArcGIS Çözümleri” konulu webi-

nar online olarak gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen webinarda, 
Bekir Yüzer’in moderatorlüğünde Arda Ayhan, Esin Şişman 
ve Gökhan Kanaat madencilik sektöründe ArcGIS’in sunduğu 
çözümleri ve saha örneklerini hazırlanan demolar üzerinden 
aktararak tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Esri mimarisinin madencilik sektöründeki yeri ve kabiliyetle-
rini katılımcılarla buluşturan webinar, özellikle maden sektö-
ründe farklı birim ve iş süreçlerinin olduğu düşünüldüğünde, 
işleyişin bütüncül ve tek bir platformdan yönetilmesi konu-
sunda fikir verici bilgiler verdi. Esri mimarisi yapı itibariyle saha 
ile ofis arasındaki bağlantıyı kurarak etkileşimli ortak çalışmayı 
sağlarken webinar boyunca sektörde genel olarak yapılan ça-
lışmalar ile Esri’ye gelen soruların cevaplarını aktarmanın yanı 
sıra en önemli konulardan birisi olan aynı ürünün farklı iş ve 
amaçlar doğrultusunda rahatlıkla kullanabilirliğinden bah-
sedildi. Örneğin, ArcGIS Survey123 ile iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) faaliyetleri kapsamında kontrol formları düzenlenebilir-
ken aynı zamanda saha çalışmalarında da bu uygulamayı kul-
lanarak formlar oluşturulabildiği anlatıldı.

Etkinlikte madenciliğin sahada gerçekleştirildiği ve çalışmalar-
da muazzam zaman harcandığına dikkat çekilirken Coğrafi Bil-
gi Sistemleri (CBS)’nin harcanan emeğin, zamanın ve maliyetin 
anlamlı sonuçlara ulaşması açısından çok önemli olduğu vur-
gulandı.  Sahada toplanan tüm verinin anlık olarak, aracı başka 

bir yazılım kullanılmaksızın veri tabanına aktarılmasının Esri 
tarafından sunulan çözümler ile mümkün hale geldiği kayde-
dilirken bu şekilde maliyetlerin düştüğü, kişiye bağlı hataların 
minimuma indirildiği ve işleyişin hızlandığı belirtildi.  

Madencilik sektöründe birçok farklı kaynaktan farklı formatlar-
da veri akışı olduğu not edilirken merkezi ve paydaşların anlık 
erişebildiği bir veri tabanının varlığının öneminin altı çizildi ve 
verilerin tek bir merkezde saklanmasının veri güvenliği ve hızlı 
erişim imkânı sağlamasının önemine değinildi. Bu sayede top-
lanan verilerin âtıl durumda kalmasının önlenerek veri kaybı-
nın en aza indirildiği, veri üretim potansiyelinin arttırıldığı ve 
verilerin ihtiyaca uygun şekilde düzenlenerek şirket portalında 
yayınlama imkânı sunulduğu kaydedildi.  

Esri’nin bütünleşik ve entegre mimarisi içerisindeki ürünlerin kul-
lanılması sayesinde saha ve ofis arasındaki bağlantının hassasiyet 
olarak en üst noktaya çıkarılıp, bağlantı ve personel maliyetini en 
düşük seviyeye indirilecek imkânların sunulduğu ifade edildi. 

Bunun yanında uzmanlar, farklı veri formatlarının dönüşümü 
ve standardizasyonu, yüzey modelleme çalışmaları, tesis alanı 
belirleme, konumsal verilere Z değerlerinin eklenmesi, rapor-
lama kapsamında oluşturulan tematik harita hazırlama süreç-
leri ve kullanılan semboloji, saha ve ofis arasındaki bağlantının 
kurulması, anlık takip edilmesi gereken saha verilerinin sunu-
mu ve kişiselleştirebilir raporlama konularında gösterimi ger-
çekleştirilen örnek çalışmalar üzerinden teknik bilgiler paylaştı.

Düzenlenen etkinliğin Esri Türkiye tarafından gerçekleştirilme-
si planlanan ve Esri’nin madencilik çözümlerini içeren webinar 
serisinin ilki olduğu belirtilirken farklı konu başlıkları altında 
etkinliklerin devam edeceği bilgisi verildi.

Webinara katılım sağlayamayan kullanıcılar webinar kaydına 
aşağıda bulunan QR kod üzerinden ulaşabilirler:   

ETKINLIK DEĞERLENDIRME
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KAPAK KONUSU

FKK Kauçuk Değirmen 
Astar ve Lifterbarları

Cevher hazırlama tesislerinde ilk ya-
tırım ve işletme maliyetleri en yüksek 
ekipmanlar değirmenlerdir. Bir cevher 
hazırlama tesisinde öğütme işlemleri 
%35 ile enerji tüketiminde en yüksek 
paya sahiptir. Öğütme işleminde yay-
gın olarak bilyalı, çubuklu ve otojen/

yarı-otojen değirmenler kullanılmaktadır. Değirmen türü, 
öğütülmesi istenen cevherin özelliklerine, ürün giriş-çıkış 
tane boyutuna ve kapasiteye göre belirlenmektedir. Öğüt-
me işleminin yüksek etkinlikte gerçekleştirilebilmesi için 
öğütmeye etki eden parametrelerin optimize edilmesi ge-
rekmektedir.

Aşınmaya etki eden parametreleri belirlerken üretim kaynak-
lı ve kullanım kaynaklı olmak üzere 2 ayrı başlıkta belirlemek 
doğru olacaktır.

Üretim Kaynaklı Parametreler: Kauçuk çok aşındırıcı ve abra-
sif malzemelere karşı dayanımlıdır. Kauçuğa has özelliklerin 
iyi bilinmesi değirmenlerdeki seri ve başarılı uygulamalar için 
en önemli husustur. Değişik öğütme koşullarında farklı kauçuk 
formülasyonları gerekmektedir. Formülasyon doğrudan aşın-
maya etki eden üretim kaynaklı parametrelerdendir. Vulkani-
zasyon sıcaklığı, vulkanizasyon süresi, kauçuk sertliği, kopma 
direnci gibi parametreler belirlenmiştir.

Kullanım Kaynaklı Parametreler:
• Ayrıca öğütülen madenin cinsi, miktarı, malzeme büyüklüğü, 
malzeme şekli,
• Kullanılan astarın geometrisi,
• Değirmenin tipleri,
• Değirmendeki bilya çapı,
• Değirmenin doluluk oranı,
• Değirmen içi kuru-sulu, bazik-asidik olması
• Firmanın değirmeni çalıştırma süresi ve sıklığı,
• Değirmenin devir hızı,
• Değirmen içi sıcaklık ve basınç,
• Değirmenden hangi hızda çıkış alındığı gibi kullanım kay-
naklı parametreler belirlenmiştir.

Düşük öğütme performansı, öğütme sonrası uygulanan 
zenginleştirme (gravite ayırma, flotasyon vd.) ve/veya liç 
süreçlerini ve dolayısıyla cevher hazırlama tesisindeki me-
talürjik performansı olumsuz etkileyecektir. Çünkü zengin-
leştirme ve liç süreçlerini etkileyen önemli parametrelerin 
başında tane boyutu gelmektedir. Bu nedenle öğütme aşa-
ması bir cevher hazırlama tesisindeki en önemli süreçlerden 
bir tanesidir.

Öğütme işleminin etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için cev-
herin ve öğütücü ortamın (bilya, çubuk vb.) dönen değirmen 
içerisinde belirli bir yüksekliğe taşındıktan (kaskad hareketi) 
sonra öğütücü ortamın merkezkaç ve yerçekimi kuvvetiyle 
değirmen içerisine düşerek (katarakt hareketi) cevher ile te-
masının sağlanması gerekmektedir. Değirmen gövdesinin 
aşınmaya karşı korunması ve öğütmenin gerçekleşebilmesi 
için gereken cevher+öğütücü ortam hareketinin sağlanması 
amacıyla değirmenlerin iç kısmı astar ve lifterbarlar ile kaplan-
maktadır.

Değirmen astar/lifterbar malzemesi olarak döküm, çelik, 
seramik, polimer bazlı veya lastik (kauçuk) kullanılabilmek-
tedir. Kauçuk astarlar, döküm/çelik astarlara göre teknik ve 
ekonomik açıdan önemli üstünlüklere sahiptir. Kauçuk as-
tarlar, aşağıda sayılan üstün özelliklerinden dolayı döküm/
çelik astarların yerini almakta ve günümüzde daha da yay-
gınlaşmaktadır.

• Düşük gürültü seviyesi
• Düşük değirmen ağırlığı (Lastik ve döküm/çelik yoğunluğu 
sırasıyla 1,25 ve 7,5 g/cm3) nedeniyle değirmen yataklarının 
maruz kaldığı yük azaldığı için mekanik arızalar azalır
• Düşük güç tüketimi (%4-5 seviyesinde enerji tasarrufu)
• Düşük bilya tüketimi (Döküm/çelik astarlar bilya aşınmasını 
artırır)
• Düşük aşınma (Lastik, darbe soğurma özelliği nedeniyle dö-
küm malzemeye göre daha az aşınır)
• Düşük maliyet
• Birçok kimyasala karşı dirençli
• Aşındırıcı malzemelere karşı yüksek dayanım (metalik cev-
herlerin öğütülmesi için uygun)
• Korozyona yüksek dayanıklılık
• Teknik açından daha kolay bakım ve değişim işlemleri

Şekil 1. Cevher hazırlama tesislerinde birim işlemlerin enerji tüketimine katkısı
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Öğütmenin etkin şekilde devam edebilmesi için belirli bir kritik 
seviyenin üstünde aşınan astar/lifterbarların değiştirilmesi ge-
rekmektedir. Astar/lifterbar değişim süreleri astar üretici firma-
nın taahhüt ettiği garanti sürelerinde yapılmaktadır.

Parçaların işlevi açısından değirmenin çalışma mekanizma-
sından bahsedilecek olursa değirmen giriş ayna, çıkış ayna ve 
gövde denilen 3 kısımdan oluşuyor. Öncelikle kayalar halinde 
gelen altın kütleleri giriş aynadan giriyor ve gövdenin içine dü-
şüyor. Ağırlık aşağı indiği için aşınma aşağıda oluyor. Yaklaşık 
100 mm çapında bilyalar değirmenin içinde yer alan kayalara 
tepeden hızla çarparak onları parçalıyor. Kırılan parçalar ilerle-
dikçe çıkış aynaya geliyor. Belirli büyüklükteki parçaları dışarı 
almak için çıkış ayna üzerinde yer alan elekli ızgara şeklinde 
astarlar görev alıyor. Kayalar halinde değirmene giren altının 
çıkışını sağlamak için değirmende kullanılan çıkış aynadaki ız-
garalar (eleme sistemi) öğütülen madenin belirli boyuttakile-
rin dışarı aktarımını sağlıyor. 

Bu noktada FKK Firması istenen verimin sağlanması için giriş 
ve çıkış aynada çalışmalar yapmıştır. Giriş aynada kullanılan 
lifterbar, bilyaları ve malzemeyi kaldıran parçalardır (kaldırıcı 
görev). 2 lifterbar arasında değirmenin iç yüzeyini koruyan 
kaplama parçalarına astar deniyor (Aradaki boşluğu kapatan 
koruyucu malzeme görevi görüyor).

Çıkış aynadaki parçalar ise lifterbarlar, astarlar, delikli ayna as-
tarları (çıkışını sağladığımız) ve bu bütün yapının arkasında ça-
nak denilen malzemeyi son olarak çıkış odacığına taşıyan par-
çadır. Önceden değirmeninin iç kaplamasının tamamen metal 
olması, metalin ağırlığının fazla olması, değirmenin taşımış ol-
duğu ağırlığın fazla olmasına, bununla beraber motordan çe-
kilen gücün de fazla olmasına sebep oluyordu. Aynı zamanda 
astarın belli periyotlarda aşınmadan kaynaklı olan değişimini 
de zorlaştırıyor, demontaj ve montaj sıkıntıları üretimin uzun 
süreli durmasına sebep oluyordu. Kayalar halinde değirmene 
giren altının çıkışını sağlamak için önceden kullanılan çıkış ay-
nadaki ızgaralar (eleme sistemi) öğütülen madenin belirli bo-
yuttakilerin dışarı aktarımda istenen verimi sağlamıyordu.

FKK firması tarafından tasarlanmış kauçuk astar ve lifterbar 
imalatları teknik avantajları:

• Müşteri firma demontaj ve montaj sırasında ağır malzemeyle 
çalışmaktan kurtuluyor
• Değirmen kauçuk astarlarının ağırlığı çelik astara nazaran 
yaklaşık %75 daha az olduğundan değirmen yatakları ve yağ-
lama sistemi arızaları minimuma inmektedir.
• Buna bağlı olarak motordan çekilen enerji, güç azalmış olu-
yor. Enerji sarfiyatı azalmış oluyor.
• Aşınma ve değişim süreleri daha yüksek sürelere çekilmiştir. 
Lastik astar ve lifterbarların ömrü çeliğe nazaran 1-5 misli daha 
fazla olmaktadır. Öğütme rejiminde hiçbir değişiklik olmaz-
ken lastik astarın aşınması daha yavaş olduğu için değirmenin 
birim zamandaki öğütme kapasitesi daha fazla olmaktadır. 
Yapılan denemelerde otojen değirmenin en çok aşınan böl-
gesindeki çelik lifterbar 600 saat çalışarak 75.000 ton cevher iş-
ledikten sonra devre dışı kalırken aynı bölgedeki lastik lifterbar 
minimum 2700 saat çalışarak 390.000 ton cevher öğütmüştür.
• Çelik astar ve lifterbar civatalarının delikleri sık sık deforme 
olabilir. Buralardan meydana gelebilecek sızıntılar değirmenin 
yataklarına ulaşabilmekte ve yatağa zarar vermektedir. Kauçuk 
astarda sızdırmazlık sağlanmış durumdadır.
• İlave olarak makina seslerinde büyük ölçüde azalma meyda-
na gelmiştir. Kauçuğun sesi izole etme ve emme özelliğinden 
dolayı fabrika içinde gürültü minimuma inmiştir.
• Tasarladığımız çıkış ayna ızgaralarında öğütülen altınların 
elemesi sırasında ilk kullandıkları metal eleklere oranla daha 
fazla çıkış alınmıştır.
• Kauçuk astar öğütülen cevher tonajı başına düşen birim ma-
liyeti çelik astara nazaran her zaman daha düşük olmaktadır.

Yapılan tasarım çalışmaları ile; projenin ilerleyen süreçlerinde 
Giriş aynada ve çıkış ayna lifterbarların değişim-aşınım süreleri, 
değirmenin toplam ağırlığındaki azalma ve firmanın kazanım-
ları hakkında güncel proje çıktıları paylaşılacaktır.

Şu anda değirmenin verileri takip edilmekte ve kayıt altına 
alınmaktadır.

fkk.com.tr 

Krumovgrad Altın Madeni cevher öğütme işlemini
 6706 mm x 4414 mm boyutunda bir SAG değirmeni ile yapıyor.

DSI Emniyet Tedarik Eder
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TANITIM

Türkiye’de İlk Yerli Üretim CN Katlı 
Soğuk Yapıştırma Kauçuğu

Vizyon Kauçuk ve Kaplama San. Tic. 
Ltd. Şti. 2009 yılından bu yana kau-
çuk merdane kaplama sektöründe 
maden endüstrisi, ambalaj, demir 
çelik, kâğıt, oluklu mukavva, tekstil, 

deri sektörüne hizmet vermektedir.

Firma Kurucusu Fahriye Yüksel 1990 yılından itibaren kauçuk 
sektöründe yer alan 20 yıllık birikimi, çözümcü ve yenilikçi ba-
kış açısıyla 2009 yılında merdane sektörüne giriş yaparak kau-
çuk merdane kaplama alanında hizmet vermeye başlamıştır.

Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası 32. Grup Meslek Komi-
tesi’nde görev almakta ve Kauçuk Derneği Başkan Yardımcısı 
görevini sürdürmektedir.

Vizyon Kauçuk olarak 
amacımız; müşterilerimi-
ze çözüm odaklı, kalite-
mizden ödün vermeden 
dünya standartları ve son 
teknolojiyi takiben genç 
kadrosu ile her zaman 
daha yeniyi sunmaktır.

Ayrıca tüm dünyada 
maden ocakları, taş 
ocakları, yem fabrikala-
rı, şeker fabrikaları vb. 
sektörlerde yer alan 
işletmelerin konveyör 

İletişim Bilgileri
E-Posta: neslicirit@vizyonkaucuk.com / 
hasanyasar@vizyonkaucuk.com
Tel: 0 212 595 48 14 / 0 507 995 89 04 / 0 507 995 89 02

tamburlarının kaplamasında kullanılan soğuk kaplama (CN) ka-
uçuğunun Türkiye de bir ilk olarak 2020 yılından bu yana üreti-
mini yapmakta olup önde gelen birçok firma ile çalışmaktayız.

Üretimini yapmış olduğumuz soğuk kaplama (CN) kauçuğu 
kullanıcı firmalara birçok yönden avantaj sağlamaktadır (Ürün 
kalitesi, uzun ömrü, sert hava koşullarına dayanım). Kolay ve 
kısa sürede uygulanabilirliği, kullanıcı firmaların sistemlerini 
en kısa sürede devreye alabilmelerini sağlamaktadır.

Bununla birlikte madencilik sektöründe kullanılan bandobar 
ve poliüretan titreşim elekleri imalatımızla da firmalarımıza ge-
rekli hizmeti sunmaktayız.

vizyonkaucuk.com
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gelecek
için varız!

Atıksu Arıtma ve Geri Dönüşüm Sistemlerinde
20 yılı aşkın tecrübe…

İstanbul Mermerciler San. Sit. Yapı Koop. 32. Sk. No:11
Köseler Köyü I Dilovası I KOCAELİ

T: 0262 728 13 75 - 76 - 77 F:0262 728 13 78
Mail: ketmak@ketmak.com

www.ketmak.com
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İstanbul Altın Rafinerisi Kapasite 
Olarak Dünyanın En Büyük 
10 Rafinerisi Arasında Yer Alıyor

Ayşen Esen
CEO

İstanbul Altın Rafinerisi

Ülkelerin en önemli zenginliklerin-
den biri yer altı kaynaklarıdır. Yer altı 
kaynakları açısından ülkemiz aslında 
çok şanslı olmakla birlikte, bu kay-
nakların çıkarılması, işlenmesi  ve 
değerlendirilmesi konularında he-
nüz istenen seviyeye gelememiştir. 
Belki bu hususta ülkemizin jeopolitik 
konumunun da etkisi olduğunu söy-

leyebiliriz ancak bizler hepimiz yer altı kaynaklarımızdan daha 
fazla yararlanmak için elimizden gelen çabayı sarfetmeliyiz.

Bu doğrultuda Türkiye’nin altın rezervlerine baktığımızda, 
6500 ton gibi bir rezerv olduğu ve bunun 1500 tona yakın kıs-
mının potansiyel konumda olduğunu, Altın Madencileri Der-
neği’nin yaptığı çalışmalardan biliyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda ortalama madencilik sektöründen 30 ton 
mertebelerinde altın çıkışı kaydedilirken, 2020 yılında bu rakam 
40 tonun üstüne çıkmış, bu da bizleri sektörün büyük ve öncü 
oyuncuları olarak mutlu etmiştir. Gelişen teknoloji ve çevre 
hassasiyetleri göz önüne alınarak geliştirilen yeni üretim tek-
nikleri, planlama ve dünya ile entegre uygulamalar sayesinde 
madencilik sektörünün çok hızlı geliştiğini gözleyebiliyoruz. Bu 
hızla doğru orantılı olarak devlet makamları ile beraber çalış-
malar yürütülmek suretiyle süreçler hızlandırıldığında, ülkenin 
ekonomisine güven arttırıldığında, kısaca stabilite ve sürdürü-
lebilir ekonomik yapılar sağlamlaştığında, yatırımlar artacak, 
yıllık altın madeni arzı 100 tonlara rahatlıkla ulaşacaktır.

Altın, aynı petrol gibi doğada varolan hayatımızda önemli rolü 
olan değerli bir doğal kaynak ancak bu doğal kaynak rafine 
edilip işlenmedikçe kullanılır hale gelemiyor ve sistemin içinde 
yaygın kullanılamıyor. Bu nedenle altın sektörünün kilit taşla-
rından biri altın rafinerileridir. Biz İstanbul Altın Rafinerisi ola-

rak Türkiye’de kurulan ilk resmi altın rafinerisi olmanın verdiği 
misyon ve vizyonla hep sektöre öncülük ettik, önünü açmaya 
çalıştık. Altın madencileri derneğinin kurucu üyeleri arasında 
yer aldık. Türkiye’nin dünyada bir ‘Altın Merkezi’ olma yolunda 
ilerlemesi için çaba gösterdik.

Altın rafinerilerinin hammaddesi de altın olduğundan, en 
önemli kaynak madenden çıkan ham altın ve sistemden geri 
dönen hurda altın olmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Altın Ra-
finerisi dünyada da LBMA (London Bullion Association) tarafın-
dan akredite edilmiş altınları tüm dünyada merkez bankaları, 
bankalar, finansal kuruluşlar tarafından kabul edilen 71 “Good 
Delivery List” rafinerisi arasında yer almaktadır ve kapasite ola-
rak dünyanın en büyük 10 rafinerisi içindedir.

Dolayısı ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak, iç piyasadan ulusal 
kaynaklarımızdan çıkan her gram altın bizim için çok değerlidir 
ve ithalat ihtiyacını azaltarak ihracatımıza katkıda bulunacağı 
için ülke için de çok değerlidir.

Uzun yıllardır ülkemizden çıkan altınının çok önemli bir kısmı-
nı İstanbul Altın Rafinerisi olarak biz rafine etmekteyiz. Dünya 
üstünde de birçok maden ile sözleşme bazlı çalışarak katma de-
ğeri ülkemize çekmekte, birçok madene rafinasyon hizmeti ver-
mekteyiz. Yıllık 1-1,5 milyar dolar civarında ihracat yaparak, yıl-
lardır ülkenin en büyük 15 ihracatçısı arasında yer almakta olan 
İstanbul Altın Rafinerisi, borsa aracı kurumu olarak, çok gelişmiş 
yeteneklere sahip hazine departmanı aracılığı ile rafine edilmiş 
altını borsada satışa sunabilir, ihtiyaca göre kendisi satın alabilir 
ve/veya T.C. Merkez Bankası alımlarına aracılık edebilir.

Hizmette ve ürün kalitesindeki üstünlüklerinin yanı sıra, İs-
tanbul Altın Rafinerisi TURKAK, Darphane, LBMA tarafından 
akredite edilmiş laboratuvar ve ayar evi hizmetleri ile de öne 
çıkmaktadır. Maden rafinasyonunda en önemli konulardan 
biri hassas, güvenilir, kesin sonuç veren ayar hizmetleridir. Bu 
konuda laboratuvarımız, mahkemeler tarafından dahi hakem 
laboratuvar olarak kullanılmaktadır. 

Kısaca;  bilgimiz, deneyimimiz, rafinasyon alanındaki akreditas-
yonlarımız ve ürün kalitemiz, hizmet kalitemiz, hızımız ve en 
önemlisi güvenilir, kesin laboratuvar ve ayar evi hizmetlerimiz 
ile madencilik sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaya; 
yurt içi maden firmalarımıza, hem ürün hem hizmet hem de 
aracılık olarak en iyi hizmeti vermeye devam etmekteyiz.

iar.com.tr
Ayşen EsenAyşen Esen

TANITIM

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

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

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

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

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

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

Y E R E L  T E C R Ü B E

W W W . D A M A - M U H E N D I S L I K . C O M38

http://www.madencilikturkiye.com
http://www.iar.com.tr/


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

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

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

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

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

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

Y E R E L  T E C R Ü B E

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

https://www.dama-muhendislik.com/


www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2021

Sektörün Döküm Bilya Tedarikçisi 
ÇEMAŞ 2021’deki İlk Hat 
Yatırımını Gerçekleştiriyor

TANITIM

Dövme bilya sektörünün tek yerli 
tedarikçisi, öğütücü elemanların 
üretim ve pazarlamasında 45 yıllık 
tecrübeye sahip olan ÇEMAŞ, 2020 

yılında gerçekleşen sermaye artışının meyvelerini toplamaya 
devam ediyor. 

Dünya genelinde yaşanan belirsizliklere rağmen, yükselen he-
defleri doğrultusunda ilerlemeye ve iş ortaklarına sunduğu 
hizmetlerini çeşitlendirmeye durmaksızın devam eden ÇEMAŞ, 
2021 yatırım planlarında yer alan iki hat yatırımından ilkini Mart 
ayında devreye alacak. Söz konusu yeni hatta, 70 mm’ye kadar 
olan bilyaların dökümünün de yapılması planlanmaktadır.

Dünyaca tanınan LafargeHolcim, HeidelbergCement, Votoran-
tim, Molycop, Christian Pfeiffer vd. kuruluşların uzun yıllardır 
onaylı döküm bilya tedarikçisi olan ÇEMAŞ, 2021 yılında yapa-
cağı kapasite artırımıyla, çimento ve madencilik sektörlerine 
kırktan fazla ülkede verdiği hizmetleri daha da geniş bir coğ-
rafyada sunmayı hedeflemektedir. 

İletişim Bilgileri:
ÇEMAŞ Satış Bölümü
E-mail: cs@cemas.com.tr
Tel: +90-386-2348080
Faks: +90-386-2348349

2021 yılında devreye alınacak iki yeni (DISA ve HWS) hattımız, 
geniş ürün ve servis portföyümüzle birlikte, seçkin iş ortakları 
listemizi genişletmek arzusundayız. İlgili tüm taraflarla, ürünle-
rimizin yerel ve uluslararası pazarlardaki dağıtımını güçlendire-
cek uzun vadeli işbirlikleri kurmaktan memnuniyet duyacağız.

DISAMATIC C3-B-350 (Dikey Derecesiz Kalıplama, AMC: 18 m, 
SBC hız kontrolü)
Kapasite: 350 kalıp/saat
Kalıp Ölçüsü: 535x650x(120-340) mm 
Ağırlık Aralığı: 0.10 – 25.00 kg (2021 Q2’de devreye girmiş ola-
caktır)

HWS SINTO EFA-SD 5.5 (Yatay Kalıplama)
Kapasite: 80 kalıp/saat
Kalıp Ölçüsü: 950x1100+350x350 mm
Ağırlık Aralığı: 10 – 250.00 kg (2021 Q4’de devreye girmiş ola-
caktır)

Bilya kataloğumuz https://cemas.com.tr/data/dosyalar/ce-
mas-grinding-balls-english.pdf adresinden indirilebilir.

Genel kataloğumuz https://cemas.com.tr/data/dosyalar/ce-
mas-general-catalogue.pdf adresinden indirilebilir.

cemas.com.tr
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Körfez Döküm, Müşteri 
Memnuniyetini Ön Planda Tutuyor

Madencilik, çimento ve enerji 
sektörleri için yüksek alaşımlı çe-
lik döküm üretimi yapan Körfez 

Döküm, üretiminin %90’ını başta Avrupa ülkeleri olmak üze-
re dünyanın farklı ülkelerine ihraç etmeye devam etmektedir. 
Körfez Döküm; 2020 yılında, Rusya, Afrika, Amerika ve Uzak 
Doğu pazarlarına da ağırlık vererek ihracat yaptığı müşteri sa-
yısını 400’e çıkarmıştır. Avrupa’da bulunan mühendislik mer-
kezi, dünyanın farklı yerlerinde bulunan ofisleri ve de kurduğu 
geniş temsilcilik sistemi ile 5 kıtada, 70 ülkeye ihracat yapma-
nın mutluluğunu taşımaktadır. Müşteri odaklı bakış açısıyla 
Körfez Döküm, farklı kıtalardaki müşterilerinin farklılaşan ihti-
yaçlarına hızla cevap vermeyi başarmakta ve bu sayede müş-
terileri ile ilişkilerini uzun süreli bir biçimde sürdürerek ihracat 
rakamlarını her geçen yıl arttırmaktadır.

Yüksek teknolojili sistemleri, fabrikalarına entegre ederek 
40.000’den fazla türde ürün üreten Körfez Döküm, çevik üretim 
sistemleri sayesinde, tesisinin üretim süreçlerini müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyebilmektedir. 2019 yılında 
kurulan işleme tesisi sayesinde müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını 
Dilovası’ndaki merkez tesisinden karşılayan Körfez Döküm, bu 
sayede teslim sürelerini kısaltmakta ve müşteri memnuniyeti-
ni yüksek seviyelerde tutmayı başarmaktadır. Tüm dünyada-
ki müşterilerine aynı zamanda mühendislik ve süpervizörlük, 
süreç kontrol ve optimizasyonu, ekipman iyileştirme ve yedek 
parça tedariki gibi hizmetler de sunmaktadır. Körfez Döküm, 
bu hizmetleri dünyanın farklı yerlerinde bulunan mühendislik 
ofisleri ile de vermekte olup, müşterilerine kısa sürede çözüm 
önerilerinde bulunmaktadır. Bimetal parça döküm, kompozit 
döküm ve savurma döküm gibi kullandığı gelişmiş teknolojiler 
sayesinde rekabet gücünü günden güne arttırmaktadır. Aynı 

zamanda ürettikleri ürünlerin, kalite kontrol süreçlerine büyük 
önem veren Körfez Döküm için kalite, son kontrolden çok daha 
fazlasıdır. Kalite süreçlerini hammadde girdisi ile başlatmakta, 
üretim boyunca ve sevk sonrasında da devam ettirmektedir.  
Körfez Döküm ailesinin her üyesi kurumsal kalite anlayışını be-
nimsemekte ve sürdürülebilir çevre politikalarına uygun yük-
sek kaliteli çözümler sunmaya özen göstermektedir. 

Körfez Döküm Genel Müdürü Çağdaş Alan, Dilovası’nda bu-
lunan tesislerinden farklı coğrafyalara ihracat yapmanın ve 
ihracat yaptıkları ülke ve müşteri sayısını arttırmanın gururu-
nu yaşadıklarını belirtti.  2021 yılında da ihracat yaptıkları ülke 
sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten Alan, tesislerin de 
kapasite artırımına gittiklerini söyledi.

Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemi, işletmelerinin ve ül-
kemizin en az kayıpla atlatacaklarına inandığını söyleyen Alan, 
bulundukları sektörün dinamiklerini göz önünde bulundurarak 
özellikle bilgi teknolojilerine yatırımlarına devam ettiklerini, 
verdikleri pek çok hizmeti çevrimiçi olarak desteklediklerini ve 
bu sayede seyahat kısıtlaması olduğu durumlarda bile müşte-
rilerinin ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 
her zaman her koşulda müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin 
odağına koyduklarını; bu sebeple başarı sağladıklarını belirtti.

Tüm sektörlerde olduğu gibi demir çelik sektöründe de geli-
şimin sürekli olması gerektiğinin altını çizen Alan, tesislerini 
endüstri 4.0 doğrultusunda geliştirdiklerini ve alanında uzman 
kadrosunun gelişimini sürdürmek için yenilikçi eğitimlerle in-
san kaynağına yatırım yaparak, dinamik bir iş ortamı oluştur-
duklarını belirti. 

korfezdokum.com
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Geçmişten günümüze insanlık tarihi 
boyunca maden ve su, insan hayatı ve 
sağlığı ile biyolojik hayatın devamlılığı 
için büyük öneme sahiptir. Bu neden-
le dünya genelinde göl, nehir, kaynak, 
kuyu ve akifer gibi içme suyu temini için 
kullanılan su kaynaklarının korunması 
insanlar için hayati önem taşımaktadır. 

Maden çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en temel konu 
madencilik faaliyetlerinin çevreye olan etkisinin belirlenme-
sidir. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek en önemli çevre sorunu 
madencilik faaliyetlerinin su kaynakları üzerinde yaratabileceği 
olumsuz etkilerdir. Dikkatsizce yapılacak madencilik faaliyetleri 
sonucu oluşabilecek olumsuz etkilerin meydana gelmemesi için 
detaylı hidrojeolojik araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Yapılacak hidrojeolojik çalışmaların ilk adımı hidrosensus çalışma-
larıdır. Hidrosensus çalışmaları sonucu su noktaları tespit edilerek, 
bu noktaların kullanım amaçları, miktarları ve birbirleri ile olan iliş-
kileri kurularak beslenim ve boşalım yerleri belirlenmektedir. Tespit 
edilen su kaynaklarından işletme dönemi öncesi, işletme dönemi 
ve sonrasında gerçekleştirilen izleme çalışmaları sonucu madencilik 
faaliyetlerinin su kaynaklarına etkisi izlenmektedir. Açılan gözlem 
kuyularında gerçekleştirilen pompa testleri sonucu hidrojeolojik 
parametreler belirlenerek akifer karakteristikleri belirlenmektedir. 

Yapılan bu araştırmalar kavramsal model çalışmalarına alt-
lık oluşturmaktadır. Kavramsal model, sahanın hidrojeolojik 
özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için oluşturulan genelleş-
tirilmiş şekildir. Kavramsal modelin temeli akiferler arası ilişki-
leri belirlemektedir. Arazi çalışmaları sonucu toplanan veriler 
proje ünitelerinin konumuna göre değerlendirilerek bölgenin 

Maden Yatırımlarının Çevrede 
Bulunan Sulara Verdiği Önem

Emre Özgür Polat
Jeoloji Mühendisi
Mitto Danışmanlık

TANITIM

hidrojeolojik yapısı ortaya konmaktadır. Kavramsal model yeni 
eklenecek veriler ve değerlendirmeler sonucu güncellenerek 
nümerik modele altlık oluşturmaktadır.

Hidrojeolojik çalışmalar içerisinde en önemli noktalardan biri 
su bütçesi hesaplamalarıdır. Oluşturulan su bütçesinin temel 
noktası yer altı suyuna sızan su miktarını belirlemektir. Bu kap-
samda oluşturulan bütçenin denetlenmesi için akım gözlem 
istasyonları kurularak yüzey akışına geçen su miktarı hesaplan-
malı ve bütçeden çıkan sonuca göre kalibre edilmelidir. 

Maden işletme faaliyetleri sonucu çevredeki su kaynaklarının et-
kilenip etkilenmeyeceği oluşturulan nümerik modele göre değer-
lendirilmektedir. Gerçekleştirilen susuzlaştırma faaliyetleri sonucu 
su kaynaklarının etkilenme durumunu görmek için nümerik mo-
delin kalibrasyonun en az %85 olmasıyla birlikte model üzerinden 
çalışmalar yapılarak oluşturulmaktadır. Model verileri sonucunda 
susuzlaştırma faaliyetleri için ne kadar su çekilmesi gerektiği he-
saplanmakta olup, susuzlaştırma için açılacak kuyu yerleri ve di-
key–yatay kuyu olma durumları model senaryolarında denenerek 
optimum sonuç elde edilmeye çalışılmaktadır. Oluşan bu düşüm 
sonucu yer altı suyunda düşüm konisi oluşarak çevresinde bulu-
nan su noktalarını etkileyebilmektedir. İşte bu kapsamda maden-
cilik faaliyetlerinin çevrede bulunan su kaynaklarına potansiyel 
etkisi ortaya konabilmektedir. Ayrıca olası bir kirlilik durumunda 
oluşan kirliliğin yıllara göre yayılımı ve yoğunluk miktarı da oluş-
turulan kirletici taşınım modeliyle ortaya konabilmekte olup ope-
rasyon sonunda statik seviyeye gelecek olan suyun taşınarak etki 
alanında bulunan yüzey suyu ve yer altı suyuna etkilerini tahmin 
edip çözüm önerileri üretmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Yukarıda bahsedilen tüm çalışmalar madencilik faaliyetlerinin 
su kaynakları üzerindeki fiziksel ve kimyasal etkilerinin orta-
ya konması için yapılan çalışmaların genel durumunu ortaya 
koymaktadır. 15 yıllık tecrübesiyle MİTTO Danışmanlık, hidro-
sensus çalışmalarından başlayarak potansiyel etkinin ortaya 
konması sürecine kadar olan bütün bu çalışmaları en kapsamlı 
şekilde ve alanında uzman kadrosuyla birlikte sürdürmektedir. 

Ulusal, özel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 
kuruluşu olan YERMAM’ın açılımı; Yerbilimleri, Maden ve Meta-
lurji Profesyonelleri Birliği’dir. YERMAM, profesyonelleri bir araya 
getirmek, yüksek standartlarda mesleki faaliyet göstermek ve 
yatırımların doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı 
sağlamak amacıyla kurulan bir kuruluştur. YERMAM kurumsal 
üyeliği bulunan MİTTO Danışmanlık, madencilik faaliyetlerinin 
gelişimine ışık tutan ve sürekli gelişmeye odaklanan yapısıyla 
madencilik sektöründe bir numara olmaya devam etmektedir. 

mitto.com.trEmre Özgür PolatEmre Özgür Polat
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Hexagon Operatör Uyarı Sistemi 
Yorgunluk ve Dikkat Dağınıklığı ile 
Mücadele Ediyor

Operatör yorgunluğunun ma-
denlerdeki kazaların önde gelen 
nedenlerinden biri olduğu bir 
sır değil. Ağır makineler, tekdüze 

çalışma ve uzun mesai saatleri tehlikeleri artırıyor. Dikkat da-
ğınıklığı ile birlikte, açık ocak işletmelerinde kazaların yüzde 
65'inin arkasında yorgunluğun olduğu söyleniyor.

NIOSH'a (ABD federal ajansı, Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık 
Enstitüsü) göre çalışan yorgunluğu, tüm işyeri kazalarının en 
az %20'sini oluşturuyor ve işverenlere yılda en az 135 milyar 
dolara mal oluyor.

Hexagon Güvenlik Konusunda Ciddi
Sensör, yazılım ve otonom çözümlerde dünya lideri olan Hexa-
gon AB, madencilik sektöründeki çalışma ortaklarının karşılaş-
tığı risklerin farkındadır. Operatörler genellikle kritik durum-
ların farkına varmazlar, bu nedenle ilgili riskleri azaltmak için 
yorgunluk seviyelerini tespit etmek çok önemlidir.

HxGN MineProtect Operatör Uyarı (Alarm) Sistemi- Hafif Araç 
(OAS-LV), yorgunluk ve uyku seviyelerini tespit eden, dünya-
nın 120`den fazla noktasında 40,000`den fazla araç içerisinde 
kullanılan kanıtlanmış bir teknolojidir.

OAS-LV 
OAS-LV bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı sınırı hesaplama al-
gılama birimidir. Yapay zekâ kullanarak, tüm yardımcı ve orta 
ölçekli mobil ekipmanların yanı sıra hafif araçlar, otobüsler ve 
kamyonetlerde kabin içindeki operatör uyanıklığının(tetiklili-
ğinin) gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Dikkat dağınıklığı, uyuşukluk ve mikro uykular durumunda 
sistem sürücülerin harekete geçmelerine izin vermeyen ger-
çek zamanlı bildirimler alarak kazaların önüne geçer. Kabin 
içi cihazın kurulumu kolaydır ve hem aydınlık hem de karanlık 
koşullarda ve numaralı gözlükler ve/veya lensler ile de çalışır. 
OAS-LV cihazı, OAS-HV Analytics sunucusuyla sorunsuz bir şe-
kilde iletişim kurar, entegre olur ve tüm ağır ve hafif araç filola-
rının izlenmesini sağlar.

OAS-LV, proaktif karar verme ve raporlama için performans öl-
çümünün yanı sıra kanıtlanmış bir müdahale planı dahilinde 
uzaktan operatör alarmı (uyarı) ve video izleme özelliği sağlar. 

Amacımız Madenlerimizi Daha Güvenli 
Bir Yer Haline Getirmek
OAS-LV, Hexagon’un MineEnterprise analitiği ve raporlama 
portföyüyle entegre olmasıyla, madenlerde yorgunluk ve 
dikkat dağınıklığı nedeniyle meydana gelebilecek kazalardan 
çalışanları ve madenin tüm araç filosunu koruyabilecek yapıya 
sahip olmuştur.

Hexagon olarak bir madenden çıkan en önemli değerin ma-
denciliği mümkün kılan insanlar olduğunu ve kapsamlı bir gü-
venlik portföyünü taahhüt etmenin, bir madenin yapabileceği 
en akıllı yatırım olduğuna inanıyoruz.

OAS-LV, çalışma ortaklarımızın madenlerinde elde etmek is-
tedikleri sıfır kaza hedeflerine ulaşmalarında üretilmiş en son 
teknolojik gelişmedir ve amacımız herkesin eve güvenle dön-
mesini sağlamaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için selcuk.akinci@hexagon.com 
mail adresinden Selçuk Akıncı ile iletişime geçebilirsiniz.

hexagonppm.com
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40,000`den fazla araç içerisinde kullanılan kanıtlanmış teknolojimiz 
ile çalışanlarınızın eve güvenle dönmesini sağlıyoruz.

| hexagonmining.com 
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Neden Pozitif Deplasman Pompası?

TANITIM

Atık hatlarında kullanılan seri bağlı 
çamur pompaların düşük verimli 

olması, işletme maliyetlerinin yüksek olması, operasyon zor-
lukları (üç veya dört seri bağlı çamur pompasının aynı anda 
devreye alınması), çamur pompaları arasında borulama ge-
reksinimi ve tüm bunların yanında her bir çamur pompasının 
sahada kurulu olan yedekleri ve yedek parça giderlerinin fazla 
olması yüksek basınç gerektiren atık hatlarda kullanımını pozi-
tif deplasman pompalarına bırakmaktadır.

%65 katı oranı 1000m3/h debi, 400 bar basınç ve tahrik gücü 
2500 kW’a kadar çalışabilen Feluwa Çift-Hortum Piston Diyaf-
ramlı Pompa proses içerisinde Atık Depolama Tesisi’ne (ADT) 
gönderilen su miktarını ciddi ölçüde azaltmaktadır. Bu sayede 
hem ADT dizaynı daha düşük kapasitelerde yapılabilmekte 
hem de su tüketimi konusunda santrifüj tip pompalara göre 
avantaj sağlamaktadır.

Feluwa’nın gövde dizaynı gereği sadece vanalar, borular ve 
hortumlar akışkan ile doğrudan temas eder. Bu durum, göv-
de malzemesinin dupleks, paslanmaz çelik gibi özel ve pahalı 
malzemeler kullanılmasının gerekmediği anlamına gelir. Aynı 
zamanda birbirinden bağımsız olan diyaframlar sayesinde bü-
tün pompayı sökmeye gerek duymadan hızlı bakım ve müda-
hale sağlanır. 

Geleneksel olarak üretilen piston 
diyaframlı pompalara nazaran yağ-
lama sistemi oldukça basittir. Olası 
bir diyafram hasarında geleneksel 
piston diyaframlı pompalarda tüm 
kafalar birden kirlenir ve bütün haz-
ne, vanalar, sirkülasyon pompasının 
beraber temizlenmesi gereklidir. 
Feluwa’da yağlama sistemi de her 
kafada bağımsızdır. 

Feluwa Çift Hortum Dizaynı 
Feluwa ödüllü ve patenti kendine ait olan çift hortum dizaynı 
teknolojisinde kullandığı Hortum-Diyafram Koruması (HDK), iç 

ve dış hortum diyaframını kalıcı olarak iz-
ler ve sızıntıları erken tespit eder. Hortum-
ların birinde kaçak olsa bile operasyon 
planlanan servis organizasyonuna kadar 
korunur ve taşınan ürünün kontaminas-
yonu veya hidrolik yağ ile teması güvenli 
bir şekilde önlenir.

FELUWA Çift Küre ve Hızlı Değişim Sistemi
Feluwa'nın akışkan transferinde kullandığı küre vana tasarı-
mı, kürelerin yatakta bağımsız hareket etmesi sayesinde, içe-
risinden geçebilecek büyük hacimli katıların kürenin yüzeyini 

kolayca aşındırmasının önüne geç-
miştir. Kürelerin her seferinde farklı 
bir yüzeyi akışkan temasına maruz 
kaldığı için çalışma ömrü daha uzun 
olmaktadır. Ayrıca bu kürelerin ko-
laylıkla değiştirilmesi bakım kolaylı-
ğını sağlamaktadır.

FELUWA Pulsation 
Dampener (Pulsatrol)
Pozitif deplasman pompaların ge-
nel bir özelliği emme ve basma 
stroklarında basınç sabit olmadığı, 
değişken olduğu için hatta bir dalgalanma yaratmasıdır. Bu 
basınç, dalgalanmanın sıklığına göre debide değişiklik olur ve 
kesikli bir akış elde edilir. Hatta konulan bir dampener ve akü-
mülatör ile bu dalgalanmanın önüne geçilir.

Çift hortum diyafram pom-
palar birimsel tasarımlara 
dayanır, akış hızı 1000 m3/h’e 
kadar, 400 bar basınç uygula-
yan ve tahrik gücü 2500 kW’a 
kadar çalışabilir. 

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız referansları olan FELUWA 
markasının Türkiye distribütörlüğünü 2012 yılından bu yana 
Seterm Teknik yapmaktadır. Seterm Teknik, 2004’ten beri en-
düstriyel ağır hizmet tipi pompa ve özel imalat vana uygula-
maları konusunda işletmelerin çözüm ortağı olarak çalışmak-
tadır. Ayrıca servis ekibi ile devreye alma, montaj, bakım ve 
saha süpervizörlüğü hizmeti vermektedir.

seterm.com.tr
Simplex Duplex Triplex Quintuplex
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TANITIM

Maden Sektörleri İçin Üretilen 
Greslerin Özellikleri

Kalsiyum sülfonat kompleks gresler, 
kalsit parçaların jelleşmesi ile mey-
dana gelir. Adını aldığı kalsiyum sül-
fonat, bu gresin temelini oluşturur. 
Kalsiyum sülfonat kompleks gres, 

normal petrol bazlı greslerin özellikleri ile karşılaştırıldığında 
daha düşük sürtünme, daha yüksek yük taşıma ve geniş çalışma 
sıcaklık aralıkları ile uzun süreli çalışma performansı sunar. 

Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda bile üstün performansı-
nı sürdürür. Kalsiyum sülfonat kompleks gres, sulu ve tuzlu sulu 
ortamlarda pasa karşı mükemmel performans sağlar. Sülfonat’ın 
pas önleyiciliği sayesinde oksidasyon ve pas oluşumunu engel-
ler. Düşük sıcaklık torklarına karşı üstün performans sergiler.

Dünya’da otorite olan Ulusal Yağlama Yağı Enstitüsü (NLGI), 
üreticiler için belirlediği standartlar dahilinde; geniş çalışma 
aralığında, tüm ortam streslerinde en iyi performansı kalsiyum 
sülfonat kompleks greslerin verdiğini ifade etmektedir. 

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

EP greslerin kullanımına ihtiyaç duyulan tüm noktalarda, 4 kat 
daha fazla performans sağlar:

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

Lityum kompleks gresler genellikle yüksek dayanım, yüksek 
sıcaklık ve su geçirmezlik özelliklerine sahip olarak ifade edilir. 
Aşırı basınç, aşınma önleyici, pas – korozyon önleyici gibi diğer 
performans katkılarına ihtiyaç duyarlar ve uygulanacağı sektö-
re, prosese göre katkı maddeleri ilave edilir.  

Bu durum normal gibi görünse de tesisteki birden çok yağla-
ma noktasına farklı gres çeşitlerinin uygulanması gereksinimi-
ni doğurur. Örneğin; konveyör vb. noktalara EP gres, titreşimli 
noktalara kuru yağlayıcılı lityum gres, basınç altındaki sistem-
ler için yüksek EP katkılı gres gibi.

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

Kalsiyum sülfonat kompleks gresler bu katkılara ihtiyaç duy-
madan tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Yüksek sıcaklık ve 
basınçta; kalsiyum sülfonat kompleks ürünlerdeki üstün me-
kanik kayma ve çalışma sırasındaki veriler, lityum kompleks 
greslere oranla daha az erime ve damlama gösterir. Yüksek 
sıcaklıkta kalsiyum sülfonat kompleksler daha iyi bir üründür. 
Çünkü bu greslerin erime ve damlama noktaları daha yüksektir 
(>300oC). 

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

corfin.com.tr
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Bu yazıda Dr. Harald Osthof (DMT, 
Essen- ALMANYA), ve İstanbul DMT 
ekibi geçmişte yapılmış işletme tesi-
si kaynaklı atıkların arıtılmasında uy-
gun bir proses mühendisliğinin ne-
den önemli olduğunu tartışacaktır.

Küresel madencilik ve işletme tesisi 
doğası sürekli gözlemlendiğinde, 
herhangi bir projenin ilk gününden 
itibaren ayrıntılı ve teknik kapsamlı 
bir çalışmaya gereksiniminin olduğu 

kaçınılmaz olacaktır. Gelenekselleşmiş standart cevher proses 
yöntemleri, cevherlerin yapısındaki mineralojik dokunun çok 
karmaşık olması ve/veya çevresel ve sosyal bilincin artan öne-
minin ele alınması gerektiğinden ötürü, pek çok projede her 
zaman geçerli olmayabilir.

Proses akım şemasında "norm dışı" belirli bir cevher türündeki 
malzemenin saf kimyasal ve mineralojik analizi ve sınıflandı-
rılması da artık tek başına yeterli değildir. Laboratuvar ölçekli 
testler ve ardından gelecek pilot testler, projelerde ilk günün-
den itibaren daha da önemli bir hale gelmiştir.

Müşterilerin istenilen ürünlerde piyasa koşullarına göre daha 
istemli hale gelmesi, teknolojide sağlanan gelişme, hız ve daha 
da önemlisi çoklu metal/maden yataklarının artan önemi ne-
deniyle, proses alanında, artık daha kapsamlı çalışmalara ge-
reksinim vardır. 

Belirli bir metalle bağlantılı belli mineralleri izleyen yataklar 
ve bu yataklarda görülen değişiklikler, proses açısından daha 
karmaşık hale gelmekte ve teknoloji seçimini daha da güçleş-
tirmektedir. Bu seçimdeki en önemli etkenlerden biri de müş-
terinin geri kazanımların mümkün ve sürdürülebilir olduğunu 
anlaması ve DMT gibi teknik donanıma ve bilgiye sahip, konu-
sunda uzman danışmanlardan bunu başarabilecek uzmanlığı 
alabileceğini görmesidir. Bir maden yatağında genellikle aynı 
yataklanmada tungsten, bakır, bizmut ve fluorspat gibi bir dizi 
mineralleri içeren polimetalik seçenekler bulunabilir ve bunla-
rın hepsinin piyasadan gelecek taleplere bağlı olarak geri ka-
zanılması gerekebilir. Bu durum, madencilik operasyonunun 
pazarlanabilir ürünleri olarak görülür ve böylece projenin gelir 
akışına da katkıda bulunur.

Ek olarak, çevresel nedenlerden dolayı veya "sıfır atık" olarak 
adlandırılan bir operasyon haline gelmek için, eski atıkların geri 
kazanılması ya da genel tesis atıklarının bir "inşaat hammad-
desi" olarak kullanılabilecek şekilde işlenmesi daha da önem 

Dr. Harald Osthof
DMT GmbH & Co. KG

Proje Müdürü 
Dr. Hakan Arden

DMT Consulting Limited
Proje Müdürü

hakan.arden@dmt-group.com
Enes Beşir

DMT GmbH & Co. KG İstanbul Şb.
Proje Koordinatörü

enes.besir@dmt-group.com

TANITIM

Uygun Cevher Hazırlama 
Mühendisliği

kazanmaktadır. Öyle ki, bu durum uluslararası finans gerekti-
ren projelerde, yüzden fazla banka ve finans kuruluşunun “Ek-
vator İlkeleri” çerçevesinde imza attığı protokollerde de yerini 
alarak, bu kuruluşların oluşabilecek atıklara karşı daha duyarlı 
hale gelmesine neden olmakta ve bu atıkların doğa ve insan 
dostu olarak değerlendirilmesini ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ 
kapsamında gündeme taşımaktadır.  

Daha önceleri kısmen madenlerde dolgu için kullanılmakta olan 
bu tür malzemeler artık inşaat endüstrisinde ve hatta yol yapı-
mında da katkı olarak kullanılmaktadır. Geçmiş kaynaklı atıkla-
rın diğer bir avantajıysa, kullanıma hazır bir kaynak olabilmesi 
test edilebilmesi, tanımlanma açısından kolay olabilmesi ve terk 
edilmiş bir alanı çevresel olarak "temizlemesi" gibi çoklu işlevle-
re sahip olabilmesidir. 

Geçmiş madencilik operasyonlarında değerlendirilmemiş 
bu atıklardan bazılarıysa, daha gelişmiş modern proses iş-
lemlerinin gündeme gelmesiyle, önemli gelir fırsatları su-
nabilen değerli atık mineral içeriklerine sahip kaynaklara 
dönüşmüştür.

Eski ya da terk edilmiş bir atık alanının kaldırılması ya da sökül-
mesi söz konusu olduğunda, tesisin “jeolojik değerlendirmesi” 
çok önemli ve gerekli olmasına karşın, olası proses teknolojisi 
sorusunun daha da ön plana çıkması nedeniyle genellikle göz 
ardı edilir. Oysaki, ayrıntılı jeolojik değerlendirme seçilecek 
proses yöntemiyle çok yakından bağlantılıdır ve hata paylarını 
minimuma indirmektedir. Öyle ki, bu durum JORC Kodu gibi 
uluslararası standartlarda da yerini bulabilmektedir.

Eski ya da Terk Edilmiş Atık Tesisinden 
Kazanım ve Dönüşümler
Atıkların veya atık arıtmanın karmaşıklığını daha iyi anlatmak 
ve burada örnek oluşturması açısından, DMT’nin geçmişte 
yaptığı bir proje kullanılacaktır. Proje, eski bir çinko liç atıkları 
tesisi ve mevcut işletmeden kaynaklı jarosit ile ilgilidir. 

Buna göre çinko liç atıkları tesisi/alanı, yer işgalinden kaynak-
lanan bir yük olarak belirlenmiş, mevcut operasyon kaynaklı 
jarosit ise, yüksek arsenik içeriği nedeniyle ayrı bir sorun olarak 
değerlendirilmiştir. Bu nedenle, mevcut çinko liç atık tesisi, mev-
cut üretim kaynaklı jarosit için boşaltma tesisi olamamış; soruna 
çözümse, her iki atığın da çoğunlukla "pazarlanabilir" nihai ürün-
lere dönüştürülerek işlenmesinden geçmiştir.

Her iki atığın da toplam arıtma maliyetini karşılayan bir kalıntı 
değerine sahip olabileceği düşünüldüğünden, projeyi kârlı bir 
uygulamaya dönüştürebileceği araştırılmıştır.
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Çinko için uygulanan liç kaynaklı süzdürme işlemi, süzdürme 
işleminden gerekli demirin çıkarılması nedeniyle jarosit üretir; 
ayrıca buradaki liç süzdürme işleminden çıkan kurşun, gümüş 
atığı da geçmişte ayrı olarak geri kazanılmamış olabilir. Dolayı-
sıyla, içerilen olası değer, Zn, Pb ve Ag kalıntısındadır. Hâliha-
zırda üretilen jarositin yüksek arsenik içeriği ve bunun çevresel 
etkisini ve buna bağlı yüksek atık yönetim maliyetini de ayrıca 
hesaba katmak gerekir.

Her iki kalıntı da ilkesel olarak benzerdir ancak yine de ara-
larında temel farklılıklar vardır. Hidrometalurjiye dayalı bir 
‘yeniden arıtma işleminin’ seçilmesi, her ikisi de hâlihazırda 
hidrometalurjiden çökeldikleri için mantıklı değildir. Bu ne-
denle, Avusturyalı teknoloji ortağımız tarafından geliştirilen 
temel proses hattı, iki aşamalı bir pirometalurjik işlem olup ilk 
aşamasında kükürt ve hidrojen bileşiklerinin ortadan kaldırıl-
masını içerir, ikinci aşamasındaysa pazarlanabilir bir metal 
fazı ve inşaat için kullanılabilecek bir cüruf oluşturmayı kap-
sar.  Bu aşamalı süreç her iki jarositle de çalışır. Aradaki farksa, 
kükürt ile birlikte ilk adımda çıkış gazı fazına zorlanacak olan 
arseniktir.

Arseniği çıkış gazından çıkarmak için kullanılan mevcut stan-
dart işlem, çıkış gazı temizlemede sulu gaz yıkayıcı kullanmak 
ve sonunda bir kalsiyum arsenat üretmektir. Kalsiyum-arsenat, 
süzülebilir arsenik tarafından kirletilen alçıtaşının bir parça-
sıdır. ‘Sorunlu atık’ olarak düşünülen atıkların, özel bir arazi 
dolgusuna belli koruyucu mühendislik işlemleri sonucunda 
atılması gerekir. Ancak bu durum "Sıfır atık" kavramından uzak 
bir süreçtir.

Bu nedenle, atık arıtma işlemi, arseniğin geleneksel kükürt gi-
dermeden alçıdan ayrı kararlı bir bileşik içinde çıkarıldığı bir 
gaz temizleme adımını gerektirmiştir. Bu, alçıtaşının inşaat 
endüstrisi için muhtemelen pazarlanabilir bir ürün olmasını da 
sağlamıştır.

Çevreye duyarlı bir demir-arsenat üretmek için, kükürt gider-
meden önceki ilk gaz arıtma adımında atık gazın bir filtre tu-
zuyla işlenmesi, bir pilot tesiste uygulanabilir olduğunu sonu-
cunu da getirmiştir.

Özet olarak, atıkların arıtılması ve geri kazanılması, cevher işle-
me ile ilgili ayrıntıları anlamak için atık baraj tesisinin ayrıntılı 
bir “jeolojik araştırmasını” kesinlikle içermelidir. Uygun işleme 
teknolojisi seçeneklerinin seçimi sırasındaysa, değerlendirme 
süreci yalnızca atıkların kimyasal element analizini değil, aynı 
zamanda uygun standart ölçekli testleri ve ardından gelecek 
olan pilot testleri de içermelidir. Bunu tam proses değerlen-
dirmesi, yeni proses adımı geliştirme ve yeniden arıtma tesisi 
dışındaki ürünler için pazar analizi ve ticari değerlendirmeler 
de izlemelidir.  

DMT dünyanın değişik yerlerinde kazandığı “know-how” ile 
müşterilerine bu hizmetleri bir bütün olarak sunabilmektedir.  

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için +90 212 293 
2980 ve +90 535 206 7175 numaralı telefonlardan bizimle ile-
tişime geçebilirsiniz. 

DMT Hakkında
DMT, Madencilik Endüstrisine hizmet vermek için 1737'de 
kurulmuştur. Bugün DMT, dünya çapında 30 lokasyonda 
13 mühendislik ve danışmanlık şirketi ile mühendislik ve 
danışmanlık hizmetleri ile küresel bir aktör haline gelmiş-
tir ve ana kapsamda odaklandığı konular arasında aşağı-
daki başlıklar vardır:

• Jeoloji ve Maden Mühendisliği,
• Tesis ve Proses Mühendisliği,
• Altyapı ve İnşaat Mühendisliği, 
• Doğal Kaynaklar 

Misyonumuz, müşterilerimize mühendislik mü-
kemmelliği, performans ve yenilik sağlamaktır. 
Vizyonumuz ise, DMT markasını geliştirirken, tek-
nolojideki değişiklikleri kucaklamak, hizmetlerimizi 
doğruluğu en üst düzeye çıkarmak ve maliyeti en 
aza indirmek için uyarlamaktır. Müşterilerimiz için 
sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflerken bunun 
anahtarını bilgi, dijitalleşme ve küreselleşme olarak 
görmekteyiz.

Genel merkezi Essen, Almanya'da olan DMT GROUP, TÜV 
NORD GROUP’un mühendislik bölümünün başındadır ve 
hizmet portföyünde yalnızca bu alanda 100’ün üzerinde 
tanınmış uzmanı istihdam eden çok sayıda resmi olarak 
tanınmış uzman kuruluşa ve akredite test laboratuvarla-
rına sahiptir.

Yenilikçiyiz ve şu anda bizim ve müşterilerimiz için mev-
cut ve yeni iş modellerini, hizmetleri ve ürünleri dijitalleş-
tirme çalışmalarını kapsayan 40'tan fazla finanse edilmiş 
inovasyon projesinde yer alıyoruz. Sorumlu, sürdürüle-
bilir ve etik bir şekilde, istisnasız olarak müşterilerimizin 
yararına hareket etmekteyiz. Biz buna “Mühendislik Per-
formansı” diyoruz.

DMT, bir madencilik şirketi için gerekli olan Jeoloji, Ma-
dencilik, Proses ve Metalürji gibi temel uzmanlık alanla-
rını kapsar. 

DMT'nin üniversitelerle uzun vadeli iş ilişkileri ayrı-
ca laboratuvar ve pilot tesislerine erişimi vardır, bu 
da araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra en 
uygun proses yöntemlerini seçmek için hammadde-
lerin test edilmesi için tesisler sağlamamıza olanak 
tanır.

dmt-group.com
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Covid-19, diğer pek çok sektör gibi 
dökme malzeme taşıma ve işleme en-
düstrisine de bir dizi zorluk getirdi. Bu 
durum, konveyör güvenliğini ve üre-
tim verimini artırmak için verilen kri-
tik eğitim seçeneklerini sınırlandırdı. 

Martin, virüsün yüz yüze öğrenme konusunda getirdiği kısıtla-
malara yanıt olarak, yıllar boyunca dökme malzeme taşıma ve 
işleme endüstrisine çok iyi hizmet veren, ticari kaygılar gütme-
yen bir müfredatı temel alan bir dizi interaktif çevrimiçi modül 
oluşturdu. 

2010'dan beri Martin'in uygulamalı Foundations™ konveyör 
işletmeciliği, iki temel kategoride ele alınıyor. Güvenli çalışma 
uygulamalarına ve yaygın konveyör sorunlarının çözümlerine 
dair eğitimler, bakım ve operasyon personeline yönelik olarak 
düzenlenirken, güvenlik ve üretim verimi için konveyörlerin 
tasarımına ve çalışmasına ağırlık veren eğitimler, teknik perso-
nel ve yönetim personeli hedef alınarak geliştiriliyor. 

TANITIM

Çevrimiçi İnteraktif Konveyör Eğitimi 

Uzman Mühendis ve Satış Müdürü 
Oğuzhan Cemoğlu, şirketin çevri-
miçi eğitimleri için Zoom platfor-
munu tercih ettiklerini ifade ediyor. 
"Platformumuz, katılımı olabildiğin-
ce artırmak için oluşturuldu" diye 
ekliyor Cemoğlu. "Pek çok eğitmen, 
pandemi nedeniyle çevrimiçi eğitime 
zorunlu geçiş yaptığından, mevcut 
platform özelliklerini etkili şekilde 
kullanamıyor. Ancak biz, el kaldırma 
düğmesi, sohbet, soru ve cevap, ek-
ran paylaşımı, beyaz tahtalar, özel 
alt odalar ve anket gibi seçeneklerle 
etkileşim özellikleri sunmak ve öğ-
renci katılımını artırmak için gayret 
gösteriyoruz."  

Martin Engineering, uzaktan konveyör eğitimi için bir dizi çevrimiçi modül oluşturdu.

Konveyör operatörleri ve tesis yöneticileri, çevrimiçi eğitim seanslarında sürekli eğitim kredileri alabiliyor.

Çevrimiçi seminerler, pazarlamaya değil konuya özel sorun çözme 
bilgileri sunmaya yönelik olarak geliştiriliyor.

Martin Engineering, bu eğitimlerin yanında, müşterilerle farklı 
şekillerde etkileşime geçiyor. Müşteriler, Martin'in endüstri uz-
manlarına telefon, canlı sohbet, e-posta veya sosyal medya ara-
cılığıyla her zaman erişebiliyor ve Foundations™ serisi endüstri 
referans kitapları, şirketin web sitesinden ücretsiz olarak beş 
dilde indirilebiliyor.  

Martin Engineering’in her iki eğitim yöntemi de son derece 
interaktif, etkili ve ticari kaygılardan uzak. Eğitim birkaç dilde 
sağlanabiliyor.

Martin eğitimleri hakkında daha fazla bilgi almak veya bir seans 
planlamak için: www.martin-eng.com/content/page/546/
conveyor-system-training-education adresini ziyaret edebilir 
ya da +90 216 499 34 91 numaralı telefonu arayabilirsiniz.  
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TANITIM

Bizim Uzmanlığımız Sizin Verimliliğiniz 
Yeni Ranger DXi Serisi Yüzey Deliciler

50 yılı aşkın süredir delgi çözümle-
rinde, en zorlu çalışma koşullarını-
zın neden olduğu zorlukların üste-
sinden gelmenize yardımcı olmak 

için kapsamlı bir uzmanlık geliştirdik. Bu uzmanlık, yeni Ranger 
DXi serisi yer üstü kaya delici makinalar ile birleştirildi. Üretimi-
nizi artırmak ve maliyetlerinizi en aza indirmek için üstün özel-
liklerle donatılmış Ranger DX800i ve Ranger DX900i'yi seçin.

Pastadan Daha Büyük Dilim Alın
Yeni Ranger DX900i, yeni Ranger DXi ailemizin amiral gemi-
si modelidir. Sınıfının en güçlü hidrolik tabancasına, Sandvik 
smart özelliklerine, en üst düzeyde stabiliteye olanak tanıyan 
bir karşı ağırlık sistemine ve kule dönüş sistemine sahip olan 
Ranger DX900i, üstten darbeli Ranger DXi serisi makinalarımızın 
devrim niteliğindeki özelliklerini taşır. 290° (55 m2) tarama ala-
nıyla sınıfındaki en güçlü ve verimli makinedir.

Konumlandırma Başına 
Daha Fazla Delik
Tüm Ranger DXi serisi üstten darbeli yer üstü 
kaya delme makineleri, 55 metrekarelik tarama 
alanına olanak sağlayan 290 derecelik kule dönüş 
sistemine sahiptir. Zamandan tasarruf edecek ve 
makinanızı yeniden konumlandırma ihtiyacını en 
aza indireceksiniz. Makinanın dönüş kabiliyetine 
rağmen, karşı ağırlık yapısı, bomun karşısındaki 
ağırlığı koruyarak stabiliteyi sağlar. Ranger DXi se-
risi makinalar, alçak ağırlık merkezi ve yüksek hareket gücü sayesinde 
son derece yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.

Sınıfında En Güçlü Hidrolik Tabanca Ailesi
Yeni hidrolik tabanca ailemizle yer üstü delme performansınızı artırın. 
Farklı delici takım dizileri ve delik boyutları için üç versiyonlu Sandvik 
RD920 serisi hidrolik tabancayı geliştirdik. Bu ideal eşleşmeler delme gü-
cünüzü geliştirecek, verimliliğinizi artıracak ve maliyetlerinizi azaltacaktır.

SANDVIK RD921SC
En küçük hidrolik tabancamız, Sandvik T45 kaya delme ta-
kımları ve 64–89 mm delik çapları için tasarlanmıştır. Güçlü 
RD921SC hidrolik tabanca, 71 Hz'lik yüksek bir frekansa sahip-
tir ve bu yüksek gücüne rağmen mükemmel delik kalitesi ve 
uzun takım ömrü sunar.

SANDVIK RD925MC
Orta büyüklükteki hidrolik tabancamız, Sandvik T51 kaya del-
me takımları ve 89–115 mm delik çapları için tasarlanmıştır. Bu 
sürüm, 25 kW gücünde 69 Hz yüksek frekans sunar.

SANDVIK RD927LC
Yeni ailemizin en büyüğü olan Sandvik RD927LC, Sandvik GT60 
kaya delme takımları ve 92-127 mm delik çapları için ideal bir 

seçimdir. Bu seçenek, daha geniş 
deliklerde delik kalitesini iyileştirir 
ve maksimum delme gücüyle takım 
ömrünü uzatır. 

Bu üç yeni nesil hidrolik tabanca 
modellerinin tümü, yağı yeniden 
dolaştırarak ve yeniden kullanarak 
yağ tüketimini ve maliyetleri en aza 
indiren isteğe bağlı bir CSL sistemi 
barındırabilir. 

rocktechnology.sandvik
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Digital Twin (Dijital İkiz) Teknolojisi 
Tarafından Desteklenen Bantlı 
Konveyörlerin Güvenilir Çalışması

Bantlı konveyörler, tüm bileşenlerin 
ve parçaların sert ve zorlu bir çalışma 
ortamında birlikte çalışmasını gerek-
tiren karmaşık makinelerdir. Konve-
yörlerin tasarlanması, oluşturulması 
ve işletilmesinde karşılaşılan en bü-

yük zorluk, bir konveyörün gerçek hayattaki performansının 
tasarım beklentilerinden farklı olabileceği gerçeğidir. Yan yana 
kurulduğunda ve çalıştırıldığında aynı konveyörler bile farklı 
performans sorunları ile karşılaşabilir. Birçok tasarım değişkeni 
ve karmaşık çalışma koşulları bu performans farklılıklarının ana 
nedenleridir.

Geleneksel güvenilirlik tahmini kavramı, çalışan gerçek sistem-
den çok fazla veri toplanmasını gerektirir. Arıza verileri, per-
formans geçmişi ve diğer bakım/işletim sorunları güvenilirliği 
artırmak için son derece önemlidir. Gerçek sistem güvenilirliği, 
tasarım/üretim kalitesi ve işletim/bakım koşullarından gelir. Bir 
konveyör sistemi kötü performans gösterdiğinde, tasarımcının 
ve operasyonun karşılıklı olarak birbirini suçlaması çok kolay-
dır. Tasarım mühendisliği ile operasyonlar/bakım arasında açık 
bir boşluk vardır. Çalışma koşulları ne kadar iyi bilinirse, gü-
venilirlikten ödün vermeden o kadar uygun maliyetli kararlar 
alınabilir. Her bileşenin her çalışma koşuluna tam olarak nasıl 
tepki verdiğini ve her tasarım kararının ope-
rasyonlar üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını 
bilmek, bir sonraki bantlı konveyör işletim ve 
bakım seviyesine kapıyı açar. Gerçek şu ki, ta-
sarım ve işletim birlikte çalıştığında, geliştiri-
lebilecek çok şey vardır. Digital Twin Tekno-
lojisinin önemli ve belirleyici bir rol oynadığı 
yer burasıdır.

thyssenkrupp’dan Digital Twin 
Teknolojisiyle Bantlı Konveyör
thyssenkrupp, Kuzey Amerika merkezli Over-
land Conveyor Company (OCC) ile birlikte, 
güçlü ve iyi bilinen Belt Analyst™ yazılımını 
çerçeve olarak kullanarak bantlı konveyörlere 
yönelik bir Digital Twin Teknolojisi geliştirmiş-
tir. Digital Twin Teknolojisine sahip Konveyö-

rün amacı, konveyör sisteminin tasarlandığı gibi çalıştığından 
emin olmak için konveyörün sürekli olarak değerlendirilebil-
mesi ile aktif çalışma geri bildirimini sağlamaktır. Tanınmış bir 
bant konveyör sisteminin onlarca yıllık deneyimden elde edilen 
bilgi birikimi ile kombinasyonu, bant konveyörlerinin tasarımı 
ve işletimi arasındaki boşluğu mükemmel bir şekilde doldurur. 
Yazılım, varlığın davranışının tam olarak anlaşılmasını sağlayan 
fizik tabanlı motoru nedeniyle, başlatma/durdurma ve farklı yük 
koşulları altında sürekli çalışma gibi çeşitli dinamik simülasyon-
ları çalıştırabilir. thssenkrupp Digital Twin Teknolojisi, işletme/
bakım ve varlık tasarımı arasındaki boşluğu kapatır. Gerçek iş-
lem değişkenleri zaman içinde değişse bile, her ana bileşenin 
davranışının tam olarak anlaşılmasını sağlar.

Digital Twin Teknolojisini kurmak için ne gerekir?
1. Simülasyon Modelinin Kurulumu: Bantlı konveyörün di-
namik bir sanal temsili, konveyör mühendisliği ekibimiz tara-
fından simülasyon ortamında modellenmiştir. Operasyon ve 
bakım ile ilgili her ana bileşen dikkate alınır.

2. Kalibrasyon: Gerçek işletim verilerini içine aktararak ve si-
mülasyon gerçeklikle eşleşene kadar farklı işletim koşullarını 
simüle ederek model sanal ortamda kalibre edilir. Bu yük ana-
lizleri, varlığın her bir ana bileşeni için tamamlanır.

thyssenkrupp Digital Twin Teknolojisi ile bant konveyör sisteminizin güvenilirliğini 
artırın ve keşfedilmemiş üretkenliğin ve verimliliğinin kilidini açın. 

Digital Twin, bant konveyör sisteminizin işletimini ve bakımını optimize etmek için 
gerekli anahtar noktaların anlaşılmasını sağlar. 
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2.Çevrimiçi Digital Twin Teknolojisi
Konveyör sisteminin sürekli izlenmesi için de aynı dijital ikiz 
model kullanılabilir. Çevrimiçi dijital ikizler, tek bir veri dışa 
aktarımı kullanmak yerine, yükleri ve diğer parametreleri girdi 
olarak canlı verilerle sürekli olarak simüle edecektir. Gerçek za-
manlı analiz, ölçülen veriler ile simüle edilen veriler arasındaki 
korelasyonu sürekli olarak gösterir. Sistem herhangi bir tu-
tarsızlık tespit ederse veya belirli bileşenler üzerinde aşırı yük 
öngörürse, bir alarm tetikler. Bu bilgiler, operatörler tarafından 
süreci zamanında ayarlamak veya kök neden analizi başlatmak 
için kullanılabilir. Varlıkların özellikleri hakkında sürekli öğren-
me, operasyonel kararları ve yenilikleri kesin ve hızlı bir şekilde 
yönlendirir. Çevrimiçi Digital Twin Teknolojisi için bazı uygula-
malar şunlardır:

• İzlenecek bileşenlere sensör takmaya gerek kalmadan tork 
üzerinden tahrik, bileşen aşırı yükü, aşırı aşınma vb. kritik çalış-
ma koşullarının canlı algılanması
• Bileşen aşınmasının ve kullanım ömrünün iyileştirilmiş tah-
mini
• Sistem davranışlarındaki eğilimleri tespit etme
• Sistemin daha fazla kök neden analizi ve anlaşılması için sü-
rekli kayıt verileri
Detaylı bilgi almak için +90 549 8237781 numaralı telefondan 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

thyssenkrupp-industrial-solutions.com

3. İsteğe bağlı Veri Günlüğü Kurulumu: Canlı 
analiz yapmak için, gerçek operasyon ile diji-
tal ikiz simülasyon ortamı arasında bir arayüz 
sağlamak için kanıtlanmış thyssenkrupp kenar 
cihazının makineye bir veri kaydedici olarak 
kurulması gerekir.

thyssenkrupp Digital Twin 
Teknolojisini İki Şekilde Sunuyor
1. “Durum Kontrolü” Danışmanlık Hizmeti
Konveyör durum kontrolü hizmetinde  
thyssenkrupp mühendisleri, mevcut konve-
yör verilerini ve dijital ikizden simüle edilen 
verilerle korelasyonları inceler ve değerlen-
dirir. Tüm olası iyileştirme fırsatlarının analizi 
uzmanlar tarafından yapılır ve daha sonra 
uygulama için önerilerde bulunulur. Karar-
lar nihayetinde insanlar tarafından verilir. Konveyör durum 
kontrolü için örnek uygulamalar şunlardır:

• Konveyör kapasitesi yükseltme ve/veya yenileme: Herhan-
gi bir yenileme veya yükseltmenin ilk adımı, mevcut sistemin 
sınırlarının kalite anlayışını almaktır. Digital Twin Teknolojisi, 
mevcut konveyörle eşleşen mükemmel bir kıyaslama oluştu-
rur, böylece kapasite artışının artımlı değerlendirmelerine gü-
venilebilir ve üretim artışı hedeflerine ulaşmak için tam olarak 
hangi bileşenlerin değişmesi gerektiği konusunda net geri bil-
dirim verilebilir.
• Güvenilir olmayan sistemler: Kronik problemlerle sürekli 
arızalanan konveyörler arızaların kök nedenlerini bulmak için 
Digital Twin Teknolojisi’nden yararlanılabilir.
• Yeni sistemlerin güvenilir şekilde devreye alınması: Yeni 
bir konveyörün devreye alınması sırasında tasarımın işletim 
gereksinimlerine uygun olup olmadığı konusunda anında geri 
bildirim alınabilir. 
• Güç tüketimi analizi: Aşırı gücün nerede tüketildiğini anla-
mak için güç talebi analiz edilebilir ve düzeltilebilir.

https://www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com/
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Giriş
Cevher tenörlerinin gittikçe 
azalması ve ham madde ihtiya-
cına talebin artmasıyla, düşük 
tenörlü cevherlerin, kompleks 
ince taneli cevher rezervleri-
nin ve atıkların işlenebilmesi 
için yeni proseslerin geliştiril-
mesine ihtiyaç duyulmakta-
dır. Ancak, atıkların işlenmesi 
birçok problemi beraberinde 
getirmektedir. Bunlara örnek 
olarak; ince ve çok ince taneler, 
zayıf serbestleşme ve mineral 
yüzey özelliklerindeki değişik-
likler (oksitlenme, çökelme) 
gösterilebilir.

Cordillera de Los Andes’de, Santiago’nun 50 km Kuzey-Doğu-
su’nda bulunan ve Codelco firmasının bir birimi olan Andina Bakır 
Konsantre tesisi günlük ortalama 93 bin ton atık ve yıllık toplam 30 
milyon ton atık üretmektedir. Bu büyük atık miktarına göre atık-
taki bakır tenörü (%0,09-0,11 Cu) çok azdır, buna rağmen günlük 
90-100 ton ince taneli bakır cevheri atılması oldukça önemli eko-
nomik kayıptır. Bu atıklar açık bir beton kanaldan baraja doğal akış 
ile akmaktadır. Dört adet Hidrofloat hücre 
ve dört hat mekanik hücre kullanılarak 
%0,3-0,4 Cu içeren günlük 20.000 ton mal-
zemeyi kanaldan geri kazanarak ön-kon-
santre elde edilmekte ve geri kalan atık alt 
kotlarda kanala verilmektedir (Şekil 2). Bu 
ön-konsantre Maelgwyn Mineral Services 
tarafından dizaynı yapılan ve teslim edilen 
pönematik Imhoflot hücreleri ile işlenerek 
satılabilir tenörde bakır konsantre üretil-
mektedir.

Konvansiyonel flotasyonun aksine, pö-
nematik flotasyon hücreleri kinetiği 
hızlı, yüksek-yoğunluklu flotasyon ma-
kinaları olarak sınıflandırılmakta olup, 
kalma süresi mekanik hücrelerin yarısı 
ve kolon hücrelerin dörtte biri kadardır. 
Pönematik hücreler tipik olarak iki aşa-
malıdır, havalandırıcı (reaktör ya da kon-
taktör olarak adlandırılır) ve ayırma kabı 
(seperatör). İnce hava kabarcıklarının 
oluşturulması için hareketli parça bulun-
mamaktadır. Taneciklerin hava kabarcık-

Duong Huu Hoang
Maelgwyn Mineral Services Ltd 

dhoang@maelqwyn.com
Rainer M. Imhof

Maelgwyn Mineral Services Ltd
Samuel Sanchez-Pino

Ingeniería de Minerales SA
Heinrich A. Sprenger

Maelgwyn Mineral Services Ltd
Fevzi Durunesil

Maelgwyn Mineral Services Ltd
fdurunesil@maelgwyn.com 

TANITIM

Pönematik Imhoflot ile Andina 
Atıklarından Bakır Kazanılması 

larına yapışması verimli şekilde yüksek sıyırmalı havalandırıcıda 
olmaktadır. Böylece mekanik hücrelerde atık barajına giden çok 
ince tanecikler çok az enerji kullanılarak mükemmel şekilde ka-
zanılmaktadır. Andina atıklarındaki ana kayıp olan 20 mikron 
altında serbestleşmiş çok ince kalkopiritin Imhoflot hücrelerde 
üretilerek konsantre yapılması ana yatırımcı için çok karlı bir ya-
tırım olmuştur.

ImhoflotTM hücrelerin kömür, potaş ve manyezit flotasyonun-
da çok başarılı olduğu; bakır, molibden, çinko gibi birçok ana 
metallerde ve demirin ters flotasyonunda H-hücre, V-hücre ve 
G-hücre tiplerinin çok başarılı uygulamaları olduğu yaygın şekil-
de bilinmektedir. 2003 yılında Sanchez-Pino tarafından Şili ma-
dencilik endüstrisinde bazı uygulamaları vurgulanmıştır; bunlar 
Los Pelambres’deki molibden konsantresi (Dona Ines de Colla-
huasi, Codelco Şili, Andina ve Chuquicamata bölümleri), demir 
cevheri ters flotasyonu (Huasco Mining Co.), sülfit/oksit bakır 
cevherleri (Minera Michilla S.A.), kalkopirit /altın içeren cevherler 
(Minera Tamaya) ve bakır cürufları (Compania Los Maitenes). 

Bu çalışma ImhoflotTM’un Andina atıklarından tekrar konsant-
re kazanımının uygulanmasını hakkında bilgi vermektedir. 
Yapılan akım şeması üç aşamalı Inhoflot flotasyonun ve de-
vamında iki öğütme devresinin tam otomasyonla çalışmasını 
göstermektedir (Şekil 1 ve Şekil 2). %0.47 Cu içeren ön kon-

Şekil 1 – Üç-aşama Imhoflot flotasyon akım şeması
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Şekil 3 – V45 hücrelerinin kaba-süpürme devresi fotoğrafı

Şekil 2 –Andina atıklarında ki bakır kazanımı tesisi basitleştirilmiş akım şeması

santreden, Imhoflot flotasyon kullanarak %80,7 verimle %25,7 
Cu içeren konsantre üretilmesi başarılmıştır.

Imhoflot Kurulum ve Yeniden İşleme Akım Şeması
Andina atıkları yaklaşık %0,1 Cu içermekte ve ön konsantre 
edilerek %0,3-0,5 Cu içeriğine çıkarılmaktadır. Bu ön-konsant-
re önce dekante edilerek %30 katı içeriğine getirilmektedir. 
Devamında çamur (pulp) kondisyonlanarak Imhoflot flotasyon 
tesisine beslenmektedir. Şekil 1’de gösterilen atık işleme tesi-
si akım şemasında dört adet V-45 hücre, dört adet V-25 hücre 
kaba-süpürme devresi ve devamında birinci temizleme-geri 
temizleme devresi olarak; bunu takiben üç adet G-18 hücre 
ikinci temizleme-geri temizleme devresi olarak kullanılmakta-
dır. Tesis 2013 yılında inşa edilmiş ve 2014 yılından beri çalış-
maktadır. Kapasite yaklaşık 550-600 m3/s (220 t/s) dir.

Değerlendirmeler ve Sonuçlar
Üç aşamalı ImhoflotTM hücreler ile iki aşamalı ince öğütme kul-
lanılarak, %0,47 bakır içeren beslemeden %80,7 verimlilikte 
%25,7 Cu içeren bakır konsantresi elde edilmiştir.

Aşağıda belirtildiği gibi, son bakır tenörü ve kazanımı ön-kon-
santre özelliklerine bağlıdır. Ön-konsantre bakır tenörü %0,17-
0,3 aralığına düştüğü zaman, son konsantre kalitesi %15-22 Cu 

tenörüne düşmektedir ve verin %60-72 ara-
lığında gerçekleşmektedir. Ancak atıktaki Cu 
içeriğine bağlı olarak son konsantre bazen 
%28 Cu içeriğine çıkabilmektedir. Özellikle 
vurgulanması gereken mekanik laboratuvar 
testlerinde %0,2 Cu, %5 Fe, %3 S ve %0,02 
Mo içeren beslemeden %60 verimlilikte 
%0,4 Cu içeren kaba konsantre elde edil-
miştir. Flotasyon zamanı 20 dakika gibi kısa 
bir süredir, diğer bakır sülfitlerde mineral 
yüzeylerinin oksitlenmesinden dolayı zayıf 
kazanım olmakta, devamında mineraller çok 
yavaş flote olmaktadır. İlave 6 dakika ince 
öğütme ile d80 56 mikrondan 45 mikrona 
düşürüldüğünde %20 Cu kazanımıyla %0,5 
Cu tenörü alınmaktadır. Hızlı öğütmenin, 
mineral yüzeylerini temizlediği ve yeni yü-
zeylerin kazanımını arttırarak flotasyon per-
formansını geliştirdiğini göstermiştir.

Maelgwyn pönematik Imhoflot’un kalkopirit 
konsantre atıklarının kazanımında kullanılmasının mükemmel 
bir uygulama olduğu ortaya konulmuştur. Her bir hücre için 
1,5 ile 3 dakika arası çok kısa kalma süresi oluşmakta, mekanik 
hücrelere göre çok küçük alana ihtiyaç duyulmaktadır. Buna 
ilaveten, sekiz yıl çalışmadan sonra, çamuru hareketlendirmek 
için rotor-statör olmadığından aşınma meydana gelmediği ve 
çok az bakım gerektiği bahsedilmeye değerdir.

Görev Analiz, Cu % Cu 
Verimi %

Zenginleşme 
Oranı

Beş. Kon. Atık

Kaba (2x V-45) 0,47 1,54 0,24 86,48 3,25

Kaba-Süp. (2x V-45) 0,21 0,76 0,09 33,17 3,63

Temizleme (2x V-25) 1,35 6,27 0,38 - 4,63

Temizleme-Süp. (2x V-25) 0,33 1,57 0,11 18,84 4,77

Geri-tem. (2x G-18) 6,38 25,73 3,36 80,66 4,03

Geri-tem-Süp. (1x G-18) 3,36 6,72 1,92 40,40 2,00

Tablo 1- Imhoflot flotasyon sonuçları

ImhoflotTM hücrelerin kapasite artırımında hibrit devre olarak 
var olan konvansiyonel hücrelerin yenilenmesinde kullanılma-
sı idealdir. Imhoflot hücreler atıkların tekrar işlenmesinde me-

kanik hücrelere göre çok az alan gereksinimi ile yatırım 
maliyetlerini düşürerek geleneksel hücrelere göre çok 
büyük tasarruf sağlar.

Teşekkürler
Yazarlar Codelco-Andina ve Minera Valle Aconcagu-
a’daki meslektaşlarına desteklerinden ve verileri temin 
etmelerinden dolayı teşekkür etmektedirler.

maelgwyn.com
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Medeniyetin Temelindeki 
Metal: Bakır

DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

Tarih boyunca insanoğlunun hayatını kolaylaştıran madenle-
rin başında yer alan bakır, bir çağa adını da vererek insanlığın 
bir dönemine damga vurmuştur. İnsanların bakır kalay birle-
şiminden oluşan tuncu keşfetmeleri medeniyet seviyesinde 
büyük ilerleme sağlarken bu devirde insanlar bakırın çok kolay 
şekillendirilebilen bir metal olduğunu keşfetmişler ve savaş 
aletlerini de tunçla imal etmişlerdir.

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 yılla-
ra uzanan bir kullanım tespit edilmiştir. Bakır boru, eski Mısırlılar 
tarafından M.Ö. 2750 yıllarında su taşımak için kullanılmıştır. 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 eko-
nomik değeri olan cevher mineralleri daha azdır. Bunların başlı-
caları 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 sınır yüzde 0,5 olabil-
mektedir. Yüzde 0,3 bakır içeren yataklar ise potansiyel yataklar 
olarak düşünülmektedir. Günümüzde dünya bakır üretiminin 
4’te 3’ü yerüstü işletmelerinden gerçekleştirilmektedir. 

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 iletken 
metallere göre daha güçlü, korozyona ve sünmeye daha di-
rençli olması, elektrik ve enerji sektöründe vazgeçilmez bir yer-
de olmasını sağlamaktadır. İletişim sektöründe de bakırın öne-
mi 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 çıkartıl-
dıktan sonra kırma ve eleme işlemlerini takiben flotasyon ile 
zenginleştirme işlemine geçilir. Elde edilen bakır konsantreleri 
yüzde 13 ile yüzde 44 arasında bir aralığa sahiptir. Bazı durum-
larda işleme, kavurma işleminin ardından ergitme işlemiyle 
devam edilerek bakır yüzde 50-70 tenörlü “mat” bakıra dö-
nüştürülür. Ergimiş mat bakır, konverter fırınlarında işlenerek 
yüzde 98,5-99,5 tenörlü blister (ham bakır) elde edilir. Sonra-
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ki adımda, blister bakır geleneksel alevle rafinasyon işlemine 
veya uygulamaları her geçen gün gittikçe artan, tekrar ergitme 
ve elektrorafinasyon için anotları besleme işlemlerine tabi tu-
tulur. Elektrorafinasyon yönteminden yüzde 99,99 saflıkta rafi-
ne 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 hammadde tasarrufu 

sağlanmaktadır. İkincil bakır üretiminde, birincil üretimlerde 
uygulanana benzer yöntemler tatbik edilmektedir.

Dünyada Bakır Rezervi ve Üretimi 
Dünyada bilinen bakır rezervleri, talebi uzun yıllar karşılayacak 
durumda olmasına rağmen, dünyada en çok arama yapılan 
madenlerin başında yine bakır gelmektedir. Bugüne kadar 
yapılan araştırmalara göre dünyada tespit edilen bakır rezervi 
yaklaşık 870 milyon ton civarındadır. Bakırın kullanım alanla-
rının çok olması ve tüketiminin her geçen gün artması, bakır 
üreticilerini yeni yataklar aramaya itmektedir.  

Günümüzde aramadan inşaata kadar farklı evrelerde bulunan 
ve faaliyete geçmesi ile birlikte küresel bakır arzına önemli kat-
kı sağlayacak büyük projeler bulunmaktadır. Bu projelerden 
önde gelenleri Cascabel, El Pachon, Frieda River Kamoa-Kaku-
la, Pebble, Reko Diq, Resolution, Taca Taca, Tampakan, Udo-
kan projeleri şeklindedir. Bu projeler arasında çok dikkat çeken 
proje ise belirlenmiş kaynak miktarı 2,74 g/t bakır tenörü ile 38 
milyar ton eşdeğeri bakır ve potansiyel kaynak miktarı %1,68 
g/t bakır tenörü ile 5.690 bin ton eşdeğer bakır olan Kamoa-Ka-
kula projesidir. Üretime geçmeye en yakın projeler Kakula ve 
Udokan olup Pebble ve Reko Diq projeleri ise şimdilik ertelen-
miş durumdadır. Diğer projelerde ise çalışmaların devam ettiği 
bilinmektedir.

http://chconsultans.com/
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Ülke
Üretim (x1000 ton) Rezerv

 (x1000 ton)2019 2020*

Şili 5.790 5.700 200.000

Peru 2.460 2.200 92.000

Çin 1.680 1.700 26.000

ABD 1.260 1.200 48.000

Avustralya 934 870 88.000

Rusya 801 850 61.000

Zambiya 797 830 21.000

Meksika 715 690 53.000

Kazakistan 562 580 20.000

Polonya 399 400 32.000

Diğer 3.100 3.300 200.000

Toplam 20.400 20.000 870.000

 Dünya bakır üretim değerleri ve rezerv bilgileri (Kaynak: U.S.G.S. – Mineral Commodity - Ocak, 2021)

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

İhracat - 
2019

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)

Dünya 57.842.469 36.622.649 1.579 100

Şili 17.955.582 13.111.479 1.369 31

Peru 11.865.690 8.258.603 1.437 20,5

Avustralya 4.253.445 1.944.325 2.188 7,4

Kanada 2.835.680 411.124 6.897 4,9

Meksika 2.339.269 1.554.476 1.505 4

ABD 2.337.862 366.615 6.377 4

Brezilya 2.253.901 1.129.502 1.995 3,9

Moğolistan 1.795.868 1.403.622 1.279 3,1

İspanya 1.432.648 1.031.205 1.389 2,5

Endonezya 1.280.054 676.675 1.892 2,2

İthalat - 
2019

Ekonomik 
Değer 

(Bin USD)

İthal 
Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 

(USD/Ton)

Toplam 
İhracatta-
ki Pay (%)

Dünya 59.331.547 35.953.146 1.650 100

Çin 34.080.603 22.023.818 1.547 57,4

Güney Kore 8.292.775 4.789.596 1.731 14

İspanya 3.455.694 1.731.618 1.996 5,8

Almanya 2.330.908 1.493.080 1.561 3,9

Bulgaristan 1.925.161 1.020.158 1.887 3,2

Tayvan 1.208.373 731.274 1.652 2

Meksika 1.203.818 757.586 1.589 2

Brezilya 871.156 415.242 2.098 1,5

Finlandiya 780.369 442.043 1.765 1,3

Rusya 728.495 450.886 1.616 1,2

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

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 
92 milyon ton rezerv ile Peru, 88 milyon ton rezerv miktarı ile 
de Avustralya takip etmektedir.

Şili, bakır cevheri üretiminde de dünyada birinci sıradadır. Şili, 
2020 yılında 5 milyon 700 bin ton ile dünya bakır üretiminin 
yüzde 27’sini gerçekleştirmiştir. Şili’nin ardından 2017 yılında 
dünyanın en çok bakır üretimini sağlayan ikinci ülkesi 2 milyon 
200 bin ton ile Peru olurken 1 milyon 700 bin ton ile Çin üçüncü 
sırada yer almaktadır. 

2020 yılında dünyadaki madenlerden gerçekleştirilen toplam 
bakır cevheri üretimi yaklaşık 20 milyon tondur. Dünyada rafi-
nerilerden üretilen bakır metal üretimi ise 2020 yılında yaklaşık 
25 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hurdadan elde edilen 
bakırlar ikincil üretim olarak adlandırılmaktadır ve dünyada 
hurda bakırların yaklaşık %29’u geri dönüşüme tabi tutulmak-
tadır. 2019 yılında ikincil kaynaklardan yaklaşık 4 milyon ton 
bakır elde edilmiştir. 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 3,2 
milyon ton ikincil üretim gerçekleşmiştir. Sadece bu dönem-
de bile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4’lük bir düşüş 
görülmüştür. Yıl sonu değerlerinin de geçtiğimiz yıla kıyasla 
%1,5 daha düşük olması beklenmektedir. Bu düşüş hurda me-
tal kaynaklarının ulaşılabilirliğinin azalmasına bağlanmaktadır.  
Bu durumda birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilen bakır 
metali miktarı toplamı yaklaşık 28 milyon tona ulaşmaktadır. 
Küresel bakır kullanımı ise 2019 yılında yaklaşık 25 milyon ton 
seviyelerinde kaydedilirken 2020 yılının ilk dokuz aylık döne-
minde %2 oranında bir artış göstermiştir. Günümüzde küresel 
talebi ancak karşılayan üretim miktarı, özellikle teknolojinin 
gelişmesi ve karbon salınımını azaltma çalışmaları kapsamında 
yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araç üretimi gibi sek-
törlerin gelişmeye devam etmesi ile küresel bakır kullanımın-
daki artışın ivmeli bir şekilde artış göstereceği tahmin edilmek-
te ve mevcut cevher ve rafine metal arzının ilerleyen yıllarda 
yeterli olmayacağından endişe edilmektedir.

Dünya bakır ihracat ve ithalatında eksiksiz en güncel fiyatlar 
2019 yılına aittir. İhracatta ekonomik değer bazında ilk sırada 
17 milyar 955 milyon dolar ile Şili yer alırken ikinci sırada 11 
milyar 865 milyon dolar ile Peru, üçüncü sırada ise 4 milyar 253 
milyon dolar ile Avustralya yer almaktadır.

2019 yılında Şili’nin toplam ihracattaki payı yüzde 31 olurken 
ikinci sıradaki Peru’nun toplam ihracattaki payı yüzde 20,5, 
üçüncü sıradaki Avustralya’nın payı ise yüzde 7,4’tür. 

Dünya bakır ithalatında ise ekonomik değer bazında ilk sıra-
da 34 milyar 80 milyon dolar ile Çin yer alırken ikinci sırada 
8 milyar 292 milyon dolar ile Japonya, üçüncü sırada ise 3 
milyar 455 milyon dolar ile Güney Kore yer almaktadır. İt-
halatta ilk üç sırada yer alan ülkelerin aynı zamanda dünya-
da elektronik ürünlerin üretimi konusunda başı çeken Uzak 
Doğu ülkeleri olması dikkat çekmektedir. 2019 yılı verilerine 
göre dünya bakır ithalatında birinci sırada yer alan Çin’in 
toplam ithalattaki payı da yüzde 57,4’tür. İkinci sıradaki Gü-
ney Kore’nin payı ise yüzde 14 olarak dikkat çekmektedir. Bu 
da Çin’in bakır fiyatlarının belirlenmesindeki gücünü gözler 
önüne sermektedir.
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Türkiye Bakır Yatakları 
Doğada bakırın yataklanma şekilleri, porfiri, ağsalsaçınımlı, 
damar ve masif olmak üzere dört ana tiptir. Literatürde bili-
nen bakır yataklarının en önemlilerini ağsalsaçınımlı ve masif 
tip yataklar oluşturmaktadır. Ağsal-saçınımlı tip yataklardaki 
esas bakır minerali kalkopirittir ve genellikle piritle beraber 
kuvars gang içinde izlenir (Çakmakkaya). Bazen bu yataklarda 
önemli miktarda olmamakla birlikte sfalerit de izlenir (Murgul 
ve Espiye-Kızılkayalar). Bu yataklarda cevher mineralleri daha 
iri tanelidir

Türkiye’de başta MTA olmak üzere yerli ve yabancı sermaye-
li şirketler tarafından etüt edilen 650 civarında bakır mostrası 
bulunduğu bilinmektedir. Genellikle magmatik kökenli olan 
cevherleşmeler, jeolojik özelliklerle kayaç türlerine göre köken 
ve parajenez yönünden farklılıklar gösterirler. Bakır ve pirit 
cevherleri genellikle ya bakır-pirit ya da Cu-Pb-Zn-Pirit zuhur-
larıyla birlikte bulunmaktadır.

Ülkemizdeki bakır yatakları jenetik olarak porfiri yataklar, ma-
sif sülfit yatakları, hidrotermal damarlar ve kontak metasoma-
tik yataklar şeklinde sınıflandırılabilir. Hidrotermal ve kontak 
metasomatik yataklar sayıca fazla olmasına rağmen rezerv 
bakımından büyük değillerdir. Porfiri tip yatakların ekonomik-
liğinde yüzde 0,8 bakır tenörlü ve ortalama rezervi 500 milyon 
ton olması beklendiğinden ülkemizde şu ana kadar tespit edi-
lebilen porfiri yataklar ekonomik düzeyde değillerdir. Alp oro-
jenik kuşağında yer alan Doğu Toroslar, Çanakkale-Balıkesir ve 
Kütahya bölgesi, porfiri bakır yataklanması için jeolojik açıdan 
uygun ortamlar oluştururlar. Bunlardan Keban porfiri yatağı bu 
kuşak içerisinde bulunmuş bir yataktır. Orta Anadolu Bölgesin-
de, Kazakistan ve Özbekistan’da olduğu gibi kıta içi porfiri ya-
taklarının varlığı muhtemel görülmektedir.

Buna karşılık masif sülfit yatakları ülkemizin bakır madenciliği 
açısından önemlidir. Murgul, Çayeli-Madenköy, Lahanos, Er-
gani, Siirt-Madenköy, Cerattepe ve Küre ülkemizde bilinen en 
önemli masif sülfit bakır yataklarıdır ve üretimimizin önemli 
bölümü bu yataklardan gerçekleştirilmektedir. Bir volkanik kö-
kenli masif sülfit yatağı, üstte çoğunlukla merceğimsi bir masif 
cevher kütlesi ile altta volkanik ve volkano-tortul çökeller için-
deki ağsal (stockwork) ve saçılmış zonlardan oluşur. Bu volka-
nik yan kayaçlar Kıbrıs, Ergani ve Küre yataklarında olduğu gibi 
bazik (Kıbrıs tipi yataklar) ya da Doğu Karadeniz’deki gibi riyo-
lit-dasit bileşimli asidik kayaçlar (Kuroko tipi yataklar) olabilir.

Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yatakları: Bugün ekonomik olarak işle-
tilebilen sülfürlü bakır yataklarının büyük kısmının bakır içeriği 
yüzde 1’in üzerindedir. Oksitli cevherlerde ise bakır içeriği yüz-
de 0,3’ün üzerindeki yataklar liç yöntemiyle ekonomik olarak 
işletilebilmektedir. Bakır yönünden önemli olan bu kuşak Hak-
kâri’den İskenderun’a kadar uzanmaktadır. Ergani ve Siirt-Ma-
denköy bu kuşağın en önemli yataklarıdır. Türkiye’nin büyük 
bölümünde yüzeyleyen ofiyolitik alanlar da Kıbrıs tipi masif 
sülfit yatakları için hedef alan oluşturmaktadırlar. Küre’deki 

Türkiye Bakır Üretimi 
(Tüvenan)

Yıl Ton

2011 5.687.058

2012 7.684.052

2013 7.983.438

2014 6.422.445

2015 3.642.130

2016 5.094.268

2017 5.742.454

2018 6.601.685

2019 4.021.978

Bakır Üretimi 
(Metal Eşdeğeri)

Yıl Ton

2014 96.300

2015 108.000

2016 107.300

2017 85.200

2018 87.000

Kaynak: MAPEG 2021

Kaynak: World Mining Data 2020

Kıbrıs tipi bakır yatağı bir kuşak oluşturmayıp, ofiyolitler içinde 
bulunan masif bir bakır yatağıdır.

Kuroko Tipi Bakır Yatakları: Doğu Karadeniz bölgesinde bu-
lunan masif sülfit yatakları (Lahanos-Espiye, Çayeli, Kutlular, 
Murgul, Cerattepe, vb.) kuroko tipi veya pontid tipi olarak ad-
landırılırlar. Yataklarda pirit, bakır, zaman zaman çinko, kurşun, 
altın, gümüş ve barit bulunur

Türkiye’de işletilen ve ekonomik olduğu belirlenen yatakların 
tümü dört ana metalojenik provens içerisinde görülür. Bunlar-
dan birincisi ve en önemlisi Makedonya-Balkanlar’dan gelerek 
Istranca’dan sonra Karadeniz’den geçerek Sinop yakınlarından 
itibaren Doğu Karadeniz boyunca devam eden, Kafkaslar ve 
İran üzerinden Himalayalara doğru uzanan kuşaktır. Bu ku-
şakta porfiri bakır yatakları ve kuroko tipi masif sülfit yatak-
ları yaygındır. İkinci sırada, Kıbrıs üzerinden gelerek İskende-
run-Hakkâri arasında devam eden ve daha sonra İran’a geçen 
Güneydoğu Anadolu ofiyolit kuşağı yer alır. Bu metalojenik 
provenste Kıbrıs tipi masif sülfit yatakları bulunur. Üçüncü me-
talojenik provens, Kıbrıs tipi masif sülfit yataklarının yer aldığı 
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Küre yöresidir. Asidik plutonizma-
ya bağlı hidrotermal damar ve kontak metasomatik Cu-Pb-Zn 
yataklarının bulunduğu Kuzeybatı Anadolu Bölgesi dördüncü 
metalojenik provensi oluşturur.

Diğer bölgelerimizdeki değişik tipteki cevherleşmeler düşük 
tenörlü ve küçük rezervlidir. Pb-Zn yataklarında bulunan ba-
kır cevherleşmeleri ikinci derece olup, bunlar Balya, Sisorta, 
Şavşat, Asarcık, Bulancak, Gölköy’de olduğu gibi, genellikle 
asidik plütonizmaya bağlı damar ve saçınımlar şeklindedir. 
Üst kretase ile eosen-oligosen yaşlı dasitik, andezitik volka-
nizmayla ilgili lav ve tüflerde oluşan bazı yataklar özellikle 
Kuzey Anadolu fayına paralel doğu batı doğrultusu boyunca 
görülmektedir.

Ülkemizde günümüze değin tespit edilmiş bakır metal içeriği-
nin yaklaşık 3,79 milyon ton olduğu hesaplanmaktadır. Bugün-
kü bilgilere göre dünya bakır cevheri metal içeriği 870 milyon 
ton civarında olup dünya bakır rezervinin yaklaşık yüzde 0,45’i 
ülkemizde bulunmaktadır.
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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.

MAPEG tarafından yayınlanan maden üretim istatistiklerine 
göre ülkemizin 2019 yılı tüvenan bakır üretimi 4.021.978 
tondur. World Mining Data’nın 2020 yılı verilerine göre ise 
2014 – 2018 yılları arasında ülkemizde üretilen bakır me-
tal eşdeğeri ortalama 90.000 ton miktarındadır. Ülkemizde 
metal bakır üretimi gerçekleştirecek tek izabe tesisi Sam-
sun Bakır İzabe Tesisi’dir. Ülkemizde tek olan tesis Samsun 
ili sınırları içerisinde bulunmakta ve özel sektör tarafından 
işletilmektedir. Elektroliz yöntemiyle bakır metali üretilen 
yüzde 99,99 saflıkta elektrolitik katot bakır üretimi gerçek-
leştirilmektedir. 588 adet üretim havuzu barındıran elektro-
liz tesisi, 70.000 ton/yıl katot bakır üretim kapasitesine sahip 
olduğu bilinmektedir.

Ülkemizin bakır konsantre üretimi yıllar içerisinde dalgalanma 
gösterse de ortalama 550 bin ton seviyeleri referans olarak 
alındığında üretilen bu konsantrenin azami 400 bin ton kon-
santre cevher işleme kapasiteli Samsun bakır izabe tesislerinde 
işlenmesi sonucu 70 bin ton metal bakır elde edilmesi müm-
kündür. Ülkemizde bakır talebinin büyük bir bölümü bakır me-
tali üzerine olduğundan dolayı geri kalan 150 bin ton konsant-
renin büyük bölümü ise yurt içinde değerlendirilme imkânı 
olmadığı için yurt dışına ihraç edilmektedir. 

Hammadde verip ara ürün ithal etmemizden dolayı ciddi bir 
ithalat rakamı ve döviz çıkışı gerçekleşmekte ve bu sebeple 
de yine kayda değer bir dış ticaret açığı oluştuğu gözlemlen-
mektedir. 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 edilmek zorundadır. Katot 
bakır ithalatının ekonomik karşılığı 2019 yılı itibari ile yakla-
şık 2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmektedir. Yaklaşık 
450 bin tonluk metal bakır tüketimimizin sanayi, üretim, ye-
nilenebilir enerji gibi alanlarda yapılan yatırımlarında netice-
sinde ivmeli olarak artış göstermesi beklenmektedir. Küresel 
bakır tüketiminin özellikle elektrikli araçlar ve karbon salınımı 
azaltmayı hedefleyen politikalar öncülüğünde yıllık ortalama 
olarak %2,5 oranında artış göstereceği tahmin edilmekte an-
cak bu sektörlerin beklenenden hızlı büyümesi artış oranının 
yıllık bazla katlanarak artabileceğini de göstermektedir. Ülke-
mizin hedefleri doğrultusunda yapılacak bir değerlendirme 
ise iç metal bakır talebinin dünyayla paralel bir şekilde artış 

göstereceği ancak kendi imkanlarımızın iç talebi karşılamaya 
yeterli olmaması nedeni ile talebin ülkemizin dış ticaret açığı-
nın büyümesine neden olacağını göstermektedir. Bu nedenle 
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 2019 yılında 187.423 ton olarak gerçekleşti-
rilmiştir. İhracat artışının önümüzdeki yıllarda üretim miktarla-
rına paralel davranış göstermesi beklenmektedir.

Bakır ithalatı geçtiğimiz yıllarda ülkemizde inşaat sektörünün 
gelişmesiyle artmış ancak son yıllarda ise düşüş eğilimine gir-
miş ve 2019 yılında 335 bin 300 ton olarak gerçekleşmiştir. Ba-
kır katot ithalatının sanayi ve teknoloji yatırımları ile daha da 
ivmelenmesi beklenmektedir.
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LME - 5 yıllık bakır fiyatları

İhracatı ve ithalatımızın karşılaştırılması noktasında ise ihra-
catımızın ithalatı karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. 
Hammadde ihraç edip ara katma değerli ara ürün ihraç ettiği-
miz için değerler arasında büyük fark görülmektedir. Aşağıdaki 
tablodan inceleyebileceğiniz üzere bakır konsantre ihracatı 
ve bakır katot ithalatı arasındaki fark 2019 yılında 1 milyar 871 
milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Bakır Fiyatları 
2016 yılında ton başında 4.500 dolar ile son yılların en düşük 
rakamını gören bakır fiyatları, 2020 yılının ilk döneminde Co-
vid-19 salgını nedeni ile gerilediği 4.615 değeri ile son 5 yılın 
en kötü ikinci dönemini yaşadı.  Daha sonra ise üretim faali-
yetlerinin kontrollü bir şekilde geri dönmesiyle birlikte küresel 
bakır talebi yıl sonuna doğru toparlanma gösterdi. 10 Şubat 
2021 tarihi itibari ile bakır fiyatları 8.146 dolar/ton seviyesinde 
seyretmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların kullanımının tüm 
dünyada artması, gelişen teknoloji, insan nüfusunun artışına 
paralel olarak artan konut ihtiyaçlarına çözüm bulmak adına 
yeni projelerin hayata geçirilmesi ve yeşil teknolojilerin daha 
da yaygınlaşması sonucunda bakıra olan talep de artmaya 
devam edecektir. Bu talebe karşılık üretimin de aynı oranda 
artması gerekmektedir. Talebin üretime karşılık gelememesi 
durumunda ise bakır fiyatlarında yukarı yönlü hareketler ka-
çınılmaz olacaktır. Global ölçekte yapılan projeler göz önü-
ne alındığında ise uzun vadede talebin, üretimin bir miktar 
üzerinde kalacağı uzmanlar tarafından kamuoyuyla paylaşıl-
maktadır.

Sonuç 
Türkiye’nin güncel metal bakır üretim kapasitesi, iç talebin an-
cak yaklaşık yüzde 15’ünü karşılayabilmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda bakır ihtiyacının daha da artacağı dikkate alınırsa, ba-
kır arama, geliştirme ve üretim projelerine önem verilmesinin 
yanı sıra ülkemizdeki izabe bakır üretim kapasitesinin arttırıl-
ması gerektiği apaçık ortadadır. 

Toplam maliyet içerisindeki oransal dağılıma bakıldığında, ma-
dencilik sektöründe özellikle ithal edilen hammadde maliyet-
lerinin toplam maliyet içerisinde en yüksek paya sahip olduğu 
görülmektedir.

Türkiye bakır yataklarına sahip bir ülkedir. Bakır ithalatı ve 
ihracatı incelendiğinde, Türkiye’nin blister ve özellikle katot 
şeklinde yarı mamul bakır ithal ettiği; bunun yanında ihra-
catının ise genellikle bakır konsantresi üzerinden yapıldığı 
görülmektedir. Ülkemizin dış ticaret açığının artmasına 
neden olan bu durum, ülkemizin ihtiyacını karşılayabilmek 
için çok daha fazla faaliyet göstermemiz gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Bakır pazarında faaliyet gösteren işletmelerin düşük maliyet-
li nihai ürün elde etmeleri, bakır pazarında rekabet avanta-
jı sağlayabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

anlamda bakır endüstrisine gereken 
önem verilmeli, Ar-Ge çalışmaları 
daha da kuvvetlendirilmelidir. Yak-
laşık 15 bin kişinin istihdam edildi-
ği tahmin edilen bakır madenciliği 
sektöründe yapılacak ek yatırımlar 
istihdam sayısının artmasına vesile 
olacaktır.

Yeni devreye girecek konsantre 
tesislerince beslenebilecek yeni 
izabe tesisi/tesisleri kurulmalı ya 
da kurulu kapasite arttırılmalıdır. 
Bu noktada kurulacak tesislerin 
en büyük girdilerinden birisinin 
elektrik enerjisi olduğu bilinmek-
tedir. Ülkemizde ise enerji mali-
yetlerinin yüksek olması üretim 
maliyetlerini arttırmakta ve yatı-

rımları zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bakır sektöründe, 
maliyetleri düşürmek ve daha ekonomik bakır üretmek 
için önlemler alınmalıdır. Ülkemizdeki üretim maliyet-
lerinin düşürülmesi ve uluslararası piyasalarda rekabet 
edebilecek şartların oluşturulması açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
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DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

2020/2021 Bakır Görünümü
2020 yılı tüm dünyanın Covid-19 salgının getirdiği zorluklara 
adapte olmaya çalıştığı bir yıl olarak geride kaldı. Gerek günlük 
gerekse iş hayatında tüm sektörler insan sağlığını tehdit eden 
bu salgını mümkün olan en az can kaybıyla atlatabilmek için 
bir dizi önlem alarak uygulamaya geçirdi. Küresel madencilik 
endüstrisi de alınan önlemlerden ve dünyadaki değişimden 
olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldi. Ülkelerin kapan-
maya gitmesi ile lojistik sorunların baş göstermesi, üretim 
kapasitelerinin düşmesi, küresel talebin eski seyrinden uzak-
laşması özellikle 2020 yılının ilk dönemi başta olmak üzere iler-
leyen dönemlerde de etkisini hissettirdi. 

Bakır piyasaları da bir şekilde bu olumsuzluklardan payını aldı. 
Yakın tarihte bir örneği görülmeyen salgın, 2020 yılında piyasa-
ların belirsizlikler üzerinden şekillenmesine neden oldu. 2020 
yılının ilk birkaç ayında talep seviyelerinin önemli ölçüde düşüş 
göstermesi sonrası bakır fiyatları da paralel olarak gerileme gös-
terdi. Yıla 6.000 dolardan başlayan bakır fiyatları Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Covid-19’u küresel bir salgın olarak ilan etmesinin 
ardından 23 Mart tarihinde yıl içerisindeki en düşük seviyesine 
gerileyerek ton başına 4.617 dolar seviyelerinden işlem gördü. 
Daha sonraki dönemde alınan önlemlerin kısmi olarak hasta-
lığın yayılmasını yavaşlatması piyasaların biraz hareketlenme-
sine neden oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında dünyanın en 
büyük bakır tüketicisi olma özelliğini taşıyan Çin’in talebindeki 
artış bakır fiyatlarının hıza toparlanmasına neden oldu. Yıl so-
nuna doğru ise ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın yanı sıra 
birçok ülkenin duyurduğu ekonomik paketler ve aşılama çalış-
malarının umut vadeden şekilde hızlanarak devam etmesi ba-
kır fiyatlarının yıl sonuna kadar yükselişini sürdürmesine sebep 
oldu ve fiyatlar 2013 şubatından bu yana görülen en yüksek 
değere ulaşarak ton başına 8.000 dolar seviyelerini gördü. 

Geçtiğimiz beş yıllık süreçte gerek elektrikli araç piyasalarının 
umut vadeden performansı gerekse iklim değişikliği çalışma-
ları kapsamında ülkelerin karbon salınımını düşürme ve yeni-
lenebilir enerjiye yönelme çalışmaları, bakır piyasalarının umut 
vadettiğini göstermişti. 2020 yılı beklenmedik bir salgın nede-
ni ile bu gidişatı ertelemiş olsa da piyasalardaki genel görüş 
bakırın geleceğinin hala parlak olduğu yönünde. Bu bağlamda 
2021 yılının bakır açısından olumlu geçeceği düşünülüyor an-
cak geçtiğimiz yıl beklenmedik bir salgınla karşılaşan piyasalar 
salgın henüz tamamen hayatımızdan çıkmadan kesin görüş 
belirtme konusuna temkinli yaklaşıyor. Bakır üreticilerinin bü-
yük bir kısmı 2020 yılının sıra dışı gelişmelerin yaşandığı ender 
bir yıl olduğu konusunda fikir birliği içerisinde olurken salgının 
etkilerinin atlatılması sonrasında bakırın daha önce öngörülen 
pozitif seyrinin devam edeceğini düşünüyor. Aşı çalışmalarının 
küresel ölçekte istenilen hıza ulaşamamasının tüm dünyada 
endişe yarattığı günümüzde, ek olarak birçok Covid-19 mutas-
yonun gündeme gelmesi herkesin dilinde olan belirsizliklerin 
gündemden düşmesini engelliyor. Uzun uğraşlar sonucu kitle-

sel kullanım onayı almaya başlayan ve salgına karşı elimizdeki 
tek silah olan aşıların etkisinin mutasyondan etkilenmemesi 
şimdilik herkesin ortak dileği olurken bir sürpriz daha gerçek-
leşmezse bu çalışmalar sonunda dünyanın ve dolayısı ile piya-
saların daha olumlu bir seyir içerisinde olacağı tahmin ediliyor. 

2021 yılının geride bıraktığımız kısmında da başrolü salgın 
almış gibi gözükse de yılın ilerleyen dönemlerinde bakır piya-
salarını etkileyebilecek bir diğer gelişme ise küresel bakır arzı-
nın %40’ını karşılayan Şili’de gerçekleşecek seçimler olarak ön 
plana çıkıyor. Ayrıca Şili, maden birlikleri ile yeni bir anlaşma 
yapmayı planladığı biliniyor ve bakır fiyatlarının yüksek seyret-
tiği bu dönemde talep edilen şartların yüksek olabileceği ve 
anlaşmaların yoğun görüşmelere tabii olabileceği belirtiliyor. 
Önceki yıllarda anlaşmaların tıkanması sonucu Şili’nin bakır 
üretiminde aksamalar yaşandığı görülmüştü. Bakır arzı son yıl-
larda talebin hızlı artışı ve yaşanan dönemsel arz sıkıntıları ne-
deni ile başa baş bir görüntü sergiliyordu. Özellikle salgın son-
rası arz zincirinin etkilendiği bir dönemde benzer senaryoların 
hayata geçmesi tedarik şartlarının zorlaşacağı paralel olarak da 
fiyatların yükselebileceği şekilde yorumlanıyor. 

Tüm bu gelişmelerin yanında önümüzdeki günlerde bakır da-
hil olmak üzere tüm piyasalara yön verecek yeni gelişmelerde 
yaşanmaya devam ediyor. Salgınla boğuşmaya devam ettiği-
miz bu dönemde ABD’nin Paris Anlaşması’na bağlı kalacağını 
tekrar ilan etmesi ve aynı dönemlerde Avrupa Birliği Komis-
yonu’nun “Yeşil Anlaşma” olarak isimlendirdikleri girişimini 
kamuoyu ile paylaşması bakır başta olmak üzere yeşil enerji 
sektörlerinde kullanılan emtiaların önümüzdeki dönemde 
her zamankinden daha kritik olacağının sinyalini vermiş oldu. 
Benzer olarak Çin’de 2020 yılının sonlarında karbon salınımı 
azaltma konusunda her zamankinden daha katı bir yaklaşım 
benimseyeceğinin sinyallerini vermişti.

Varoluşsal bir tehdit olarak değerlendirilen iklim değişikliği ve 
çevresel bozunma gibi konuların üstesinden gelme amacı taşı-
yan ve “Yeşil Anlaşma (Green Deal)” olarak adlandırılan bu yeni 
büyüme stratejisi Avrupa Birliği’ni rekabetçi ekonomiye sahip, 
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modern, kaynak-verimli olacak şekilde dönüştürmeyi hedefli-
yor. Bu kapsamda 2050 yılına kadar net karbon emisyonunun 
sıfırlanması, kaynak kullanımından bağımsız ekonomik büyü-
me sağlanması ve hiçbir yerin veya hiç kimsenin bu stratejiden 
muaf olmaması hedefleniyor. Bir açıdan 2015 yılında imzalanan 
Paris Anlaşması’nın kapsamı ile benzerlik gösteren strateji uy-
gulama olarak ise daha agresif bir anlayış sunacağa benziyor. 

Bu strateji kapsamında yayınlanan aksiyon planına göre çevre 
dostu teknolojilere yatırım yapılması, endüstride inovasyonun 
desteklenmesi, kişisel ve toplu taşımada daha ucuz, daha sağ-
lıklı ve daha temiz alternatiflerin sunulması, enerji sektörünün 
karbon emisyonlarının azaltılması, binaların enerji verimli hale 
getirilmesi ve uluslararası ortaklarla iş birliği halinde küresel 
çevre standartlarının iyileştirilmesi gibi başlıklar yer alıyor ve 
bu başlıklarda yapılacak yatırımlar kapsamında finansal destek 
sağlanacağı belirtiliyor. 

Bu başlıklar arasında çevre dostu teknolojilere öncelik verilme-
si ve küresel standartların iyileştirilmesi başlıkları özellikle dik-
kat çekiyor. Çevre dostu teknolojiler arasında yer alan elektrikli 
araçların ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi teknolojilerin 
AB tarafından desteklenmesi ve yatırım kapsamına alınma-
sı bu teknolojilerde yoğunlukla kullanılan bakıra dair talebin 
önümüzdeki yıllarda beklenenden fazla bir artış göstermesine 
neden olabilir. Bunun yanında AB’nin iş ortaklarının da belirle-
necek standartları karşılamasının beklenmesi kimi maden üre-
ticileri için zorluk yaşanacağı anlamına gelebilir. Yine de küre-
sel standartların yükseltilmesi, madenciliğin kamu nezdindeki 
imajının toparlanabileceğini düşündürüyor.

Ek olarak AB geçtiğimiz dönemde “Kritik Hammadde Aksiyon 
Planı”nı da kamuoyu ile paylaştı.  Bu planın öncelikleri arasında 
Avrupa’nın diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltmak, birincil ve 
ikincil kaynaklardan elde edilen arzı çeşitlendirmek, kaynak ve-
rimliliğini ve dolaşımını arttırırken bir yandan da küresel ölçekte 

sorumluluğu arttırmak olarak kaydeden Avrupa Birliği, planın 
amaçları arasında AB bünyesindeki endüstriyel ekosistemde 
sağlıklı bir değer zinciri geliştirmek, yeniden kullanım, sürdürü-
lebilir ürünler ve inovasyon yolu ile birincil hammadde arzında 
bağımlılığı azaltmak, kaynakları AB bünyesinden tedarik etmek, 
diğer ülkelerden elde edilen kaynaklarda arz çeşitliliği sağlamak 
ve AB’nin uluslararası yükümlülükleri göz önüne alınarak ulusla-
rarası ticarette karşılaşılan sorunları azaltmak olduğunu belirtti.

Hem AB’nin Green Deal stratejisi hem de ABD Başkanı Joe Bi-
den’ın bakırında içinde bulunduğu stratejik minerallerde yerel 
arzı destekleyeceğine dair açıklamaları ülkelerin yerel kaynakla-
rına öncelik verecekleri mesajı taşıyor. Bu durum küresel bakır ar-
zına dair dengelerin nasıl etkileneceği gibi soruları akla getiriyor.

Tüm güncel gelişmeler ışığında, yaşamakta olduğumuz salgın 
bir süredir yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çeken ba-
kır için bir yıllık zorunlu bekleme süreci sağlamış gibi gözükü-
yor. Bakır fiyatlarının yükseliş eğiliminde olduğu belirtilirken 
yaşanan güncel gelişmelerin ise bakır piyasalarının geleceğini 
destekler nitelikte olduğu görülüyor. Tüm dünyanın salgının 
getirdiği belirsizliklerden kurtulması ile birlikte bakır piyasala-
rının hızla performans arttırması bekleniyor. 

Kaynaklar

1. ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-de-

al_en
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3. eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474

4. investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/cop-
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DOSYA KONUSU: BAKIR MADENCILIĞI

Acacia Maden İşletmeleri AŞ - 
Gökırmak Bakır Madeni

Acacia Maden İşletmeleri AŞ, Kastamo-
nu ilinin 2.000 nüfuslu Hanönü ilçesi 
sınırlarında Gökırmak Bakır Madeni’ni 
2019 yılı Mart ayında işletmeye almış-
tır. Gökırmak Bakır Madeni, Kastamonu 
il merkezinin 70 km doğusunda bulu-

nan Hanönü ilçesinin yaklaşık 5 km güneydoğusunda, Samsun 
limanına 225 km mesafede yer alıyor. Madene adını da veren 
Gökırmak Nehri, ruhsat sahasının içinden geçmektedir. Mev-
cut durumda sahaya erişim Kastamonu ilini Sinop’a bağla-
yan D-30 Devlet Karayolu üzerinden sağlanmaktadır (Şekil 1). 
Bölgede toplamda 14.000 hektar alana sahip 6 adet IV. grup 
maden işletme ruhsatı bulunan Acacia Maden İşletmeleri AŞ, 
Akfen Holding ve İlbak Madencilik ortaklığıyla işletme faaliyet-
lerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Şekil 1. Gökırmak Bakır Madeni yer bulduru haritası

Şekil 2. Gökırmak Bakır Madeninde yapılan sondajlar

Acacia Maden İşletmeleri AŞ CEO’su Zeki Sayılır’ın verdiği bil-
gilere göre madendeki arama çalışmaları 2007 yılında başla-
mış ve 10 yılı aşan bir süre boyunca devam etmiştir. Yapılan 
çalışmalara göre tespit edilen maden yatağı Volkanojenik Ma-
sif Sülfit (VMS) tipinde olup, Türkiye’nin kuzeyindeki merkezi 
pontidlerin metalojenik kuşağında yer almaktadır. Üretilen ba-
kır minerali genel itibariyle kalkopirit (CuFeS2) olmakla birlikte 
sahadan zaman zaman oksitli ikincil bakır mineralleri de üretil-
mektedir. Gökırmak bakır yatağı ile ilgili bugüne kadar rezerv 
tespit çalışmaları için 100.000 metreye yakın sondaj yapılmış 
ve 10.000’in üzerinde analiz değerlendirmeye alınmıştır (Şekil 

2). Sahada uluslararası standartlara uygun olarak 20 milyon 
ton, ortalama %1,4 Cu tenörlü rezerv tespit edilmiştir.

Maden ömrü boyunca 700 kişiye doğrudan, 350 kişiye dolay-
lı olarak toplamda 1.000’den fazla kişiye iş imkânı sağlanacak 
olup madenin ülkemiz ve Kastamonu ekonomisine yapacağı 
katkı; maaş, vergi ve devlet hakkı ödemeleri ile birlikte yaklaşık 
1,5 milyar TL seviyesinde olacaktır. 10 yıllık maden ömrü bo-
yunca yapılacak ihracattan yaklaşık 1,5 milyar USD döviz girdisi 
sağlanması beklenmektedir. Madenin yatırım tutarı 300 mil-
yon dolar olup, bu tutarın %50’si öz sermayeden, kalan %50’si 
ise üç yabancı bankanın oluşturduğu konsorsiyumdan proje 
finansmanı marifetiyle sağlanmıştır.

2,5 yıllık yatırım ve inşaat dönemi sonunda 2019 yılının Mart 
ayında konsantre üretimi gerçekleştirildiğini ve üç ay kadar kısa 
bir süre içerisinde tesis tam kapasitesinde çalışmaya başladığı-
nı belirten Sayılır, 2019 yılında açık ocaktan üretilen 1,3 milyon 
ton cevherin işlenerek 55 bin ton bakır konsantresi üretimi ger-
çekleştirildiğini, 2020 yılında ise tüm dünyada yaşanan pande-
mi koşullarına rağmen tesisin tasarım kapasitesinde çalışarak 
1,8 milyon ton cevherin yüksek randıman değerleriyle işlenerek 
toplam 105 bin ton bakır konsantresi üretildiğini eklemektedir. 
2020 yılında gerçekleştirilen konsantre satışıyla İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin Aralık 2020 raporuna göre Şir-
ket, maden ihracatında Türkiye’de dördüncü sırada, bakır ma-
deni ihracatında ise birinci sırada yer almaktadır.

Sayılır’ın özetlediği bilgilere göre derlenen Gökırmak Bakır 
Madeni’nin ana bileşenleri ve öne çıkan özellikleri aşağıda yer 
almaktadır.

Açık Ocak
Nihai açık ocak alanının en üst noktası 940 kotunda, ocak ta-
banı ise deniz seviyesinden 270 metre yükseklikte olup ocağın 
toplam ayak izi 161,5 ha büyüklüğünde olacaktır (Şekil 3). Ol-
dukça derin ve geniş bir alana yayılan açık ocağın stabilitesini 
anlık olarak kontrol etmek için radar sistemi kurulmuştur ve  Zeki Sayılır, CEOZeki Sayılır, CEO
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Şekil 3. Açık Ocak Madeni

Şekil 8. Flotasyon ünitesi

Şekil 7. Flotasyon tesisi ve yardımcı üniteler

Şekil 4. Atık su arıtma tesisi ve çökeltme havuzu

Şekil 5. Çorakoğlu pasa sahası

bu sistemden gelen verileri inceleyip yorumlayacak jeoteknik 
mühendisler istihdam edilmektedir. Gerek şev stabilitesini 
sağlamak ve gerekse güvenli bir üretim ortamı tesis etmek için 
sahadan yer altı ve yüzey sularını uzaklaştırmak amacıyla su-
suzlaştırma işlemleri konusunda uzman ekipler istihdam edil-
mektedir. Sahadan uzaklaştırılan ve cevherle irtibat halindeki 
suyun arıtılması amacıyla günde 5 bin m3 kapasiteye sahip bir 
atık su arıtma tesisi (Şekil 4) yatırımı tamamlanmış olup haliha-
zırda tam kapasiteyle çalıştırılmaktadır. Tesisin entegre çevre 

izni süreci son aşa-
masında olup deşarj 
edilen suyun kalitesi 
ulusal ve uluslararası 
standartlara uygundur.

Açık ocağın aylık pasa üretim kapasitesi halihazırda 1,7 mil-
yon m3 seviyelerinde olup buna karşılık tesisin ihtiyacı olan 
180 bin ton cevher de aylık olarak üretilmektedir. Açık ocak-
tan bugüne kadar yaklaşık 52 milyon m3 pasa kazısı ve 3,2 
milyon ton cevher üretimi gerçekleştirilmiştir. Maden ömrü 

boyunca 20 milyon 
ton cevher üretimi ya-
pılması ve yaklaşık 140 
milyon m3 pasa kazıl-
ması planlanmaktadır 
(Şekil 5).

Pasa kazısı ve cevher üretim faaliyetleri başlamadan önce ma-
den yatağının üzerinden geçmekte olan Gökırmak nehrinin 
yatağı 700 metre uzunluğunda 2 adet tünel (Şekil 6) ile açık 
ocak üretim alanından uzaklaştırılmıştır.

Flotasyon Tesisi
Gökırmak Bakır Made-
ninde; açık ocak mari-
fetiyle üretilen cevher, 
bakır konsantresi elde 
etmek amacıyla açık 
ocağın yaklaşık 5,2 ki-
lometre doğusunda 
bulunan flotasyon tesisinde (Şekil 7) işlenmektedir. Tesis; yılda 
2 milyon ton %1,4 Cu tenörüne sahip bakır cevherinin işlene-
rek ortalama tenörü %22 Cu olan 110 bin ton bakır konsantresi 
üretilecek şekilde tasarlanmıştır. %85’in üzerinde metal üretim 
randımanına sahip olan tesisin üniteleri şu şekildedir:

• Üç aşamalı kırma ve eleme ünitesi,
• Öğütme (bilyalı ve dikey (HIG) değirmenler) ve sınıflandırma 
ünitesi,
• Flotasyon ünitesi (Şekil 8),
• Konsantre susuzlaştırma ünitesi,
• Atık yoğunlaştırma ve depolama sistemleri,
• Kireç / reaktif hazırlama ve dağıtım tesisi.

2020 yılında tesiste operasyonel iyileştirme kapsamında 
çeşitli çalışmalar tamamlanmış, bu vesileyle dizayn para-
metrelerinin üzerinde üretim yapılabilmektedir. 2021 yılı 
içerisinde de benzer iyileştirmeler yapılacaktır. 2020 yılında 
tamamlanan iyileştirme kalemlerinden bazıları aşağıda sıra-
lanmaktadır;

• Cevher işleme kapasitesinin artırılması: Bu amaçla muhtelif 
projeler yürütülmüş olup en önemli darboğaz olan atık tikineri 
kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler tasarım kapasitesi 
olan 6 bin ton/gün cevher işleme kapasitesinin üzerinde üre-
tim sağlanmıştır.
• Pres filtre kapasitesinin artırılması: Bu proje kapsamında 
konsantre ürünün nemini azaltan filtre ekipmanına 4 adet pla-
ka takılmış olup bunun sonucunda filtre kapasitesi ve dolayı-
sıyla cevher işleme kapasitesi artırılmıştır.
• Metal üretim randımanının artırılmasına yönelik iyileştir-
meler: Dizayn randımanının oldukça üzerinde randıman de-
ğerleri elde etmemizi sağlamıştır.
• Değirmendeki öğütücü ortamının değiştirilerek flotasyon 
veriminin artırılmasına yönelik iyileştirmeler.
• Flotasyon hücrelerine beslenen cevherin tane boyutunun 
stabil hale getirilmesine yönelik iyileştirmeler.Şekil 6. Derivasyon tünelleri
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Atık Depolama Tesisi
Halihazırda atık de-
polama amacıyla 
kullanılmakta olan 
Kepezkaya Atık De-
polama Tesisi (Şekil 
9), flotasyon tesisinin 
yaklaşık kuş uçuşu 3,5 

kilometre kuzey doğusunda konumlanmış olup maden ömrü 
boyunca flotasyon tesisinden kaynaklanan atık malzeme, top-
lam iki adet atık depolama tesisinde depolanacaktır. İkinci atık 
depolama tesisinin yatırımına 2022 yılında başlanacak olup in-
şaat süresinin yaklaşık iki yıl civarında olması planlanmaktadır.

Kepezkaya ADT’nin toplam kapasitesi 5,2 milyon m3 olup 2020 
yılı sonuna kadar yaklaşık 3,6 milyon m3 atık çamuru, tesis ve 
ADT’yi birbirine bağlayan boru hattı vasıtasıyla taşınmıştır. 
ADT’de biriken su, tesise geri beslenerek tesis ihtiyacı bu şekil-
de karşılanmaktadır.

Tesisin taze su ihtiyacını ve ADT’de biriken suyu asgari seviye-
ye indirmek için atık su arıtma tesisi yatırımı 2021 yılında ta-
mamlanarak Kepezkaya ADT’nin ömrü 2024 yılına kadar uzatıl-
ması planlanmaktadır.

Şekil 9. Kepezkaya atık depolama tesisi

Şekil 11. Sıfır Atık Politikası kapsamında kullanılan atık kutuları

Şekil 12. 2020 yılından bazı izleme çalışmaları

Şekil 10. Samsun Limanı'na sevkiyat

Çevre
Acacia Maden İşletmeleri bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı, Gü-
venliği ve Çevre Bölümü, işletme sahasındaki çevresel çalışmala-
rı yürütmekte, gelişmeleri takip etmekte ve bu çalışmaları rapor-

lamaktadır. Mevcut yönetmelik ve mevzuatlara bağlı kalınarak 
bilinçli bir çevre kültürünün oluşturulması, sosyal sorumluluk ve 
şeffaf yönetim anlayışıyla verimli üretim ilkesinin benimsenme-
si ile sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin devam ettirilmesi 
ana hedeflerdendir. Bu anlayış ile Acacia Maden, çevre yönetimi 
konusunda da ülkemize ve dünyaya örnek bir maden işletmesi 
olma hedefi ile yol almaktadır. Çevresel faaliyetlerden bazıları;

Sıfır Atık Projesi
Duyarlı, sorumlu madencilik ilkesi kapsamında Acacia Maden 
Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri çerçevesinde atıklarını kontrol 
altına alarak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve ya-
şanılabilir bir dünya bırakmak için “Sıfır Atık” prensibi entegre 
bir yaklaşımla atıkların yönetimini sağlamaktadır.

Bu doğrultuda şirketin yürütmekte olduğu çevresel çalışmalar 
sayesinde 2020 yılı Aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanılmıştır.

İzleme Çalışmaları
Acacia Maden İşletmeleri, inşaat faaliyetinin başlangıcından 
itibaren arama ve işletme faaliyetlerinin bulunduğu tüm alan-
larda çevre önlemlerini bir bütün içerisinde değerlendirerek 
etki alanlarını belirlemek ve gerekli önlemlerin alınması için 
Çevre Mevzuatı ve IFC Standartları kapsamında su, toprak ve 
hava kalitesi izleme planı kapsamında her ay düzenli olarak 
ölçümler yapmaktadır. Temel çevresel çalışmalarının yanı sıra 
biyoçeşitlilik izleme planı, Acacia Çevresel Yönetim Sistemi için 
önemli bir yapıtaşıdır. Bu değerlendirmelerle su, toprak, hava, 
biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar üzerindeki potansiyel etkiler 
tanımlanmakta ve kontrol altında tutulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Acacia Maden İşletmeleri yürütmekte olduğu tüm çalışmalar-
da çalışanlarının, yüklenicilerinin, ziyaretçilerinin kişisel sağlık 
ve güvenliğini azami derecede önemsemektedir. Olası kaza 
ve risklerden korunmaya yönelik olarak etkili bir İş Sağlığı ve 
Güvenliği sistemini benimseyerek olası kazaların önlenebile-
ceğine inanmaktadır.

Acacia Maden’in İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki esas 
amacı kazaları “Sıfır Zarar” hedefi doğrultusunda en aza in-

Özetle Acacia Gökırmak Bakır Madeninde;

• Projenin yatırım bedeli 300 milyon dolar olup %50'si öz  
  sermaye, %50'si ise yurtdışından kredi yoluyla karşılanmıştır.
• Açık ocakta 20 milyon ton ortalama %1,4 Cu içeren ekono- 
  mik üretilebilir rezerv tespit edilmiştir.
• Açık ocaktan yılda 2 milyon ton bakır cevheri üretilecektir.
• Açık ocaktan bugüne kadar 52 milyon m3 pasa kazısı, 3,2 
  milyon ton cevher üretimi gerçekleştirilmiştir.
• Çıkarılan cevher kamyonlar ile 5,2 km mesafede bulunan 
  flotasyon tesisine taşınmaktadır.
• Tesiste yılda 110 bin ton %22 Cu içeren bakır konsantresi 
  üretilmektedir.
• Konsantre Samsun Limanı’na sevk edilerek burada tama- 
  mı ihraç edilmektedir (Şekil 10).
• 2020 yılı sonuna kadar 160.000 ton konsantre üretilerek 
  ihraç edilmiştir. İhraç edilen konsantrenin bakır içeriği yak- 
  laşık 34.000 ton metaldir.

İNOVASYON 
STANDARTLARINI 
BİZ BELİRLİYORUZ

CAVEX® 2

www.global.weir

%30’a Kadar Daha Yüksek Hacimsel Kapasite
Laminar inlet geometrisinin (LIG) varisi olan yeni tasarım LIG+TM’ye sahip Cavex® 2 
hidrosiklon %30’a varan yüksek kapasitesi ile kısa sürede yatırım maliyetini geri ödeyerek 
büyük tasarruflar sağlıyor. Ek olarak, Synertrex® akıllı izleme teknolojisi ile roping ve 
tıkanmaları engelleyerek sizi plansız duruşlardan korumak suretiyle optimum düzeyde 
sürekli işletim sağlıyor. Bunlara ek olarak su ve enerji tüketimini de azaltan Cavex® 2 hiç 
olmadığı kadar sürdürülebilir.

cavex2.weir adresinden deneme başvurusunda bulunabilirsiniz.

Daha Sürdürülebilir 
bir Hidrosiklon Tasarımı
Daha düşük su ve güç tüketimi.

Düşük Türbülans
Yeni tasarım besleme 
haznesi ile daha yumuşak 
çamur akışı.

Üretim
%30’a kadar ek kapasite.

Daha Yüksek Ayırma 
Verimliliği 
Azaltılmış kaçak 
miktarları ile daha düşük 
oranda baypas ve daha az 
miktarda üst akıma kaçan 
iri tane miktarı.

Synertrex® IIoT 
Teknolojisi ile 
Akıllı Performans
Operasyonun sürekli 
olarak optimum koşullarda 
çalıştığının garantisi.
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dirmektir. Bu nedenle iştirak içerisinde tüm seviyelerde aktif 
bir katılım sağlanarak bu amaca ulaşılması hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında 2020 yılında yürütülen faa-
liyetlerden bazıları aşağıda başlıklar halinde verilmektedir;

Dijital Dönüşüm
2020 yılı içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapmış 
olduğumuz çalışmalara ek olarak, dijital çağın gerekliliklerini 
aktif bir İSG süreci ilerletmek amacıyla Acacia İSG Portalı hiz-
mete sunulmuştur.

Devreye giren bu uygulama ile tüm çalışanlar ister cep tele-
fonları üzerinden ister bilgisayar üzerinden tehlikeli durum bil-
dirimleri yapabiliyor, denetim gerçekleştirebiliyor, iş izinlerini 
alabiliyorlar.

Şekil 14. Güvenli Üretim Belgesi

Şekil 13. İSG Portalı

Şekil 15. Salgına karşı yemekhanede alınan önlemler

Şekil 16. Sosyal sorumluluk projelerinden görüntüler

Şekil 17. Mesleki eğitim programından görüntüler

Toplum Sağlığı ve Güvenliği
Acacia Maden, bünyesinde ve yüklenicilerinde çalışan perso-
nellerin yanı sıra bölgede yaşayan toplumu ve Acacia paydaş-
larının da güvenliğine ve sağlığına önem vermektedir. 2020 
yılında dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 virüsü 
nedeniyle oluşan pandemiyi de yönetmek için birçok çalışma 
yürütmüştür. Bu doğrultuda;

• İşletmede Covid-19 salgınına karşın alınan önlemler sayesin- 
 de TSE tarafından gerçekleştirilen denetim çerçevesinde şir- 
 kete “Güvenli Üretim Belgesi” verilmiştir.
• Maden işçilerinin konaklama yerlerinin yeniden tasarlanarak;  
 korona virüs ile ilgili Türk Stan- 
 dartları Enstitüsü standardıyla  
 uyumlu hale getirilmesidir.
• Sağlık Bakanlığı tarafından PCR  
 testleri yapabilir izni olan bir la- 
 boratuvar ile anlaşma yapılmıştır.  
 İşyeri hekimimiz kontrolünde gö 
 revli laborant tarafından çalışan- 
 lara belirli aralıklar ile antikor ve  
 PCR testi yapılmaktadır.
• İşletmemizde 2020 yılı içerisinde 
 1448 adet antikor testi, 3579 
  adet PCR testi yapılmıştır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri
Acacia Maden İşletmeleri, ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Poli-
tikası’nı hayata geçirmiş olup sahada yürüttüğü projeleri bu 
politika çerçevesinde takip etmektedir. Şirket uygulamaya 
gayret ettiği sosyal yönetim planlarını, politikaları ve program-
ları şeffaflık ilkesi ile paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmakta, 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya sağlanacak desteklere paydaş 
katılımı ile karar vermektedir.

Toplumsal Kalkınma ve Geçim Yollarını Yapılandırma Planları 
kapsamında bölge halkına katkı sunulmaktadır. Bu kapsamda 
3 ayrı lokasyonda yürütülen tarımsal sulama suyu projeleri ile 
tarımsal ürün çeşitliliği ve veriminin artırılması hedeflenmekte-
dir. Hayvancılık için ise mera alanlarının genişletilmesi ve iyileş-
tirilmesi faaliyetleri yürütülerek 45.000m2 büyüklüğünde mera 
alanı temini ve iyileştirilmesi gerçekleştirilmiş olup hayvan 
sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Bu projelerden bazıları;

• Yılanlı Köyü Camii ve İmam Evi İnşaatı,
• Yeniköy Camii Restorasyonu,
• Dereköy tarımsal sulama suyu projesi,
• Bağdere sulama kanalı projesi,
• Yılanlı sulama kanalı projesi,
• Bağdere arazi iyileştirmesi,
• Gübre desteği,
• Ağaçlandırma projeleri,
• Geymene yolu asfaltlanması

Acacia Maden İşletmeleri projeden etkilenen yerleşim yerlerinde 
istihdama katılımı desteklemek ve bölge gençlerinin iş piyasasında 
rekabet gücünü artırmak amacıyla Acacia Toplumsal Gelişim Prog-
ramı kapsamında mesleki sertifikasyona sahip eğitimler düzen-
lenmektedir. Bunun yanı sıra madencilik alanında yetişmiş teknik 
eleman ihtiyacını karşılamak üzere Hanönü Çok Programlı Lisesi 
Maden Teknolojileri Bölümü’nün kuruluşuna öncülük etmiştir.
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Cehalet Değilse Nedir?
Ana muhalefet partisinin Genel 
Başkan Yardımcısı, "Türkiye, siyanür 

cehennemine dönüştürülmek isteniyor” diye demeç vermiş2. 
Gerekçesini de şöyle açıklıyor3: “Türkiye'nin kuzeyden güneye, 
doğudan batıya tamamına yakınında siyanürle altın aranıyor”. 
Aynı demecinde, sözlerinin sadece siyaset amaçlı, iktidar kav-
gasında yukarıya tırmanmanın aracı olduğunu da saklamıyor: 
“Çevre duyarlılığı konusunda Cumhuriyet tarihinin en kötü 
hükümetiyle karşı karşıyayız”. Ulusal duyguları kabartmayı da 
atlamamış4: “Savaş meydanlarında yapılamayan, bugün altın 
madeni aracılığıyla yapılmaya çalışılıyor”.

Çevre konularındaki haberleri ve yazılarıyla tanınan gazeteci 
Yusuf Yavuz’un “Sit Alanı Olan Selinus Sahiline 10 Katlı Otel 
Projesi” başlıklı haberineyse5 yukarıdaki yayın organlarının hiç-
birisi yer vermedi. Zaten açıklamaya çalıştım, amaç, gerçekten 
çevreyi korumak değil ki!

Yukarıdaki anlatımlar, sadece siyasilere özgü değil. Başta ga-
zeteciler olmak üzere bilim adamları ve teknik adamlar da 
kullanıyor6. Altın madenciliğinde uzmanlaşmış bilim insanları 
ve teknik insanlar tarafından altın aramalarında siyanür kulla-
nılmadığı, altın madenciliğinde siyanürün sadece cevherden 
altının kazanılması aşamasında çevreden yalıtılmış ortamlarda 
kullanıldığı yıllardır defalarca açıklandı7. Amaç üzüm yemek 
olmadığından bu konuda bilim ve teknik hiç dikkate alınmadı.

Madencilikte çığır açan “siyanürle altın arama” buluşunun sa-
hibi bu “bilir bilmezlerin8” hangi yazdığına güvenebiliriz, artık. 
Acaba siyasi konularda da bizim ayrıntısını bilemediğimiz, 
anlamadığımız noktalarda benzer saptırmalar mı yapıyorlar? 
Doksanlı yıllarda, bir profesör arkadaşım, "Senin yüzünden 
Cumhuriyet gazetesini bıraktım" demişti de çok gülmüştüm. 
Ne kadar haklıymış! Bu trajikomik olay, bize, çevrenin kesinlikle 

Çevre Günlük Siyaset 
Malzemesi Değildir

Birgün gazetesinde okuduğum bir madencilik haberi , onu yazanın ne kadar müthiş 
bir teknik buluş (!) yapmış olduğunu gösteriyordu. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

"Altın aramada siyanür kullanılmaz" demiş; kendisini çevreci olarak gören gazeteci de 
hemen manşeti yapıştırmış: "Bakanın madendeki siyanürden haberi yok", diye.

A. Vedat Oygür
Dr. Jeoloji Müh., Emekli, Ankara

siyaset üstü olması gerektiğini kanıtlıyor. Çevre konuları gün-
lük siyaset malzemesi yapıldığında bir taraf savunurken, diğer 
taraf da kendiliğinden karşı çıkacaktır. Aslolan, işin doğru veya 
yanlış yapılması olmalıdır. Genel ifadelerle madenciliğin kara-
lanması yerine proje temelinde mevzuata ve teknik standartla-
ra uygunluğu tartışılmalıdır.

Altın madenciliğinde uygulanan yöntemler madenciliğin bir 
parçasıdır ve her metal madencilik projesinde uygulananlar-
dan bir farkı yoktur. Arama, madeni çıkarma ve zenginleştirme 
teknikleri hemen hepsinde aynıdır. Siyanüre gelince, sadece 
madenciliğin değil sanayinin temel maddesi, daha doğru bir 
deyişle sihirbazıdır. Mademki siyanür izin verilmemesi gereken 
bir kimyasaldır, madencilikten çok daha fazla, 50-60 katı kadar 
siyanür kullanan diğer sanayi sektörleri ne olacaktır? Çeşitli 
siyanür bileşikleri kullanmakta olan metal işleme ve kaplama, 
galvanizleme, plastik, boya, tekstil, elektroteknik, tarım kim-
yasalları ve hatta maya, gıda ile ilaç sektörlerinde üretim nasıl 
sürdürülebilecektir?

Altın madenciliğine karşı çıkışla başlayan çevreci eylemcilik, 
günümüzde, giderek madencilik karşıtı bir harekete dönüş-
müştür. Artık sadece altın madeni projeleri değil, mermer ve 
agregaya kadar bütün madencilik çalışmaları “çevreci” karşıtlı-
ğın hedefindedir. Oysa hem bilimde hem de teknikte toptancı 
yaklaşımda bulunmak sakıncalı ve sağlıksızdır. Günümüzün 
ileri bilim ve teknoloji dünyasında, bir sektörü veya bir tek-
nolojiyi kökten istememek çok anlamsızdır. Gerekli önlemler 
alınmaksızın küçük bir konut yapılması, tarlanın gübrelenmesi 
ya da bahçenin ilaçlanması gibi en masum bir insancıl faaliyet 
bile gün gelip de uygun koşullar ortaya çıktığında çevre açısın-
dan yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. 

Doğada her bir olgu, ayrı fiziksel koşullar altında, farklı or-
tamlarda, uygun mekanizmalar kurulduğunda oluşurlar. Hiç 

1 Birgün, 10/11/2020, www.birgun.net/haber/ormanlik-alanlarin-talanindan-ve-siyanur-kullanimindan-bakanin-haberi-yok-323027
2 Birgün, 10/12/2020, www.birgun.net/haber/chp-li-oztunc-turkiye-siyanur-cehennemine-donusturulmek-isteniyor-326111/ ; Cumhuriyet, 10/12/2020, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-oztunc-turkiye-siya-
nur-cehennemine-donusturulmek-isteniyor-1797678
3 Tele 1, 10/12/2020, tele1.com.tr/chpli-oztunc-turkiyenin-siyanur-haritasini-acikladi-37-yerde-arama-yapiliyor-284541/
4 www.youtube.com/watch?v=H7rwz0CYhvE/ 
5 Açık Gazete, 10/12/2020, www.acikgazete.com/sit-alani-olan-selinus-sahiline-10-katli-otel-projesi/ 
6 Oygür, V., 2019, Madencilik Saldırı Altında, Madencilik Türkiye, Ekim, Sayı 82, sf. 116-126; https://alivedatoygurmadencilik.wordpress.com/2020/08/09/madencilik-saldiri-altinda/ 
7 TMMOB Maden Müh. Odası, Altın Raporu, www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=121&tipi=5&sube=0/ ; malzemebilimi.net/altin-uretiminde-siyanur-nasil-kullanilir.html/ ; https://eksisozluk.com/siyanur-
le-altin-aramak--1791039/ ; 
8 Bilirbilmezler (Bouvard ile Pécouchet), klasik Fransız yazar Gustave Flaubert’in 1874’te yazdığı son romanıdır. Bilgisizliklerinden ve bönlüklerinden kaynaklanan sınırsız bir gözü peklikle her konuya el atan iki dostun gülünç 
maceralarını anlatır. Bu olaylar sayesinde aydın/yarı aydın, düşünce/saptırmaca, bilgi/bilgisizlik vb. gibi karşıtlıkları en somut biçimiyle görmemizi sağlar.
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birisinin diğeriyle bir benzerliği yoktur. Şu hâlde “maden” 
diye genellemek yerine her bir maden sahasını kendi projesi 
temelinde inceleyerek değerlendirmeliyiz. Projenin teknik içe-
riğinin, yörenin çevresel koşulları ile günümüz teknolojisine 
uygunluğunu ve projenin bir bütün olarak yöre halkının sos-
yal yaşamına olası etkilerini değerlendirmek gerekli ve yeterli 
olacaktır.

Çevre ve Madencilik
Günlük yaşantımızda sürekli kullandığımız elimizden düş-
meyen akıllı telefondan tabletimize, yazdığımız kalemden 
bilgisayarımıza, evimizin kendisinden içindeki beyaz ve siyah 
eşyalara, bütün yapıların inşasında kullanılan her türlü malze-
meden bindiğimiz araçlara kadar neredeyse bütün eşya, araç 
ve aletlerin yapımında yararlanılan hammaddelerin üretimi 
için madencilik yapılması gereklidir. Bütün bu günlük yaşam 
gereksinimlerinden ya da çok daha basiti, yeni modellerini 
edinmekten vaz geçebilir misiniz? Günümüzde kime sorsak, 
acaba yaşamı kolaylaştıran bu teknolojik gelişmeleri bırakıp 
da daha geri bir yaşama dönmek ister mi? Eğer bunu kabul 
ediyorsak, madenciliği bırakalım. Biz yapmayalım, dışarıdan 
alalım diye düşünen varsa, ekonominin temel esaslarına aykırı 
ama hadi sanayi hammaddesi olanlar kalsın da ev yapımı ya 
da yol bakımı için gerekli malzemeyi de mi yurt dışından ge-
tirelim?

Madencilik her ne kadar insanın yaşamını kolaylaştıran gerek-
sinimleri karşılayan bütün sanayi dallarına hammadde temin 
etmesi nedeniyle ekonomik olarak vazgeçilmez ise de toplum 
madenciliği ısrarla “kirli, tehlikeli ve uzak durulması gereken” 
bir çalışma olarak kabul etmektedir. Madencilik çalışmalarının 
birinden ortaya çıkan ufak bir hata bile bütün sektöre mal edi-
lerek madenciler çevreye ve halka duyarsız olarak tanıtılmak-
tadır. Bu akıldışı yaklaşımın sonucunda madencilik, çevre ile 
uyumsuz bir sanayi dalı olarak algılanmaktadır.

Bir yöre halkının, çevresinin suyu, toprağı ve havasının bozul-
ması ile çocuklarının sağlığından ve alıştıkları yaşam biçimine 
müdahale olmasından endişe duymadan yaşamını sürdür-
mek istemesine saygı duymak gerekir. Madencilik projeleri-
nin de ve diğer bütün sanayi yatırımlarının da bu yaklaşıma 
uygun olarak planlanması, gerçekleştirilmesi ve uygulanma-
sı esas olmalıdır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
“Sürdürülebilir Madencilik” dediğimiz bu ilkelerin yaşama 
geçirilmesini olanaklı kılan ise ÇED (Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi) sürecidir. 

Ancak günümüzde, bir projenin çevreye etkilerinin tek başı-
na, o yöredeki diğer sanayi kuruluşlarının etkileriyle birlikte 
bir bütün olarak dikkate alınmaksızın ÇED hazırlamanın ve 

bu çerçevede önlemler belirlemenin yeterli olmadığı görül-
müştür. Bir projenin olası etkilerinin yanında, o projenin etki 
alanı içerisinde bulunan işletmelerin ve raporun hazırlandı-
ğı tarihte yatırıma başlanmış, yatırım planı onaylanmış veya 
ÇED kararı alınmış diğer projelerin çevresel etkilerinin de bir-
likte değerlendirilerek ele alınacağı “kümülatif etki” dikkate 
alınmalıdır.

Bunun dışında, insanın doğal çevresine kalıcı etki yapmak-
sızın bir projenin planlanması için gerekli olan ÇED, proje-
nin sadece fiziksel yanlarını dikkate aldığından yeterli gö-
rülmeyerek AB’de on yıldan fazladır Sosyal ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi yürürlüğe konulmuştur. Sadece fiziksel 
çevreyle ilgilenmenin yeterli olmadığı ve sosyo-ekonomik 
değerlendirmelerin ve sosyal çevredeki değişimler için sos-
yal sorumluluk projelerinin de Çevre Yönetim Sistemi’ne 
dahil edilmesi gereği ortaya çıkmıştır 9,10. Bir proje, o yöre-
nin sadece doğal çevresine olan etkileri bakımından değil 
oradaki sosyokültürel ve ekonomik etkileri, kültürel mirası, 
yerleşim yerlerini ve toplumun sağlık ve güvenliği de dikka-
te alınarak değerlendirilmelidir. Sosyal Sorumluluk Projele-
ri, sadece, şirketlerin yöreye ekonomik yardım veya altyapı 
onarımı ve inşası katkısı olarak görülmemeli, maden ömrünü 
tamamladıktan sonra yöre insanının yaşamını sürdürmesini 
sağlayacak meslekler konusunda eğitim vermeli, yardımcı ve 
destek olmalıdır.

SED’in (Sosyal Etki Değerlendirmesi) konusu olan sosyal riskin 
yönetimi için en önemli araç, günümüzde birçok uluslararası 
madencilik şirketi tarafından uygulanmakta olan işletme ile 
yöre halkı arasındaki sosyal uzlaşmadır11. Sosyal uzlaşma, bir 
madencilik faaliyetine başlamadan önce toplumla kurulan 
sağlıklı iletişim ve katılım sonucunda yöre halkının geniş bir 
kesiminin bu faaliyeti benimsediğini, desteklediğini belirten 
ve bir izin ya da belge olmayan soyut anlamda bir kabul, onay-
lamadır. Artık insanların yaşamadığı, madencilik yapılabilecek 
ıssız bir yer bulmak çok güç olduğundan Sosyal Onay konusu 
günümüzde daha da önem kazanmaktadır. 

Madencilik şirketleri, arama döneminden başlayarak pro-
jenin ömrü boyunca, tamamıyla saydam davranarak yöre 
halkını projenin riskleri ve etkileri hakkında bilgilendirme, 
onların düşüncelerini alma ve önlemler ile ölçümlerin geli-
şimi hakkında bilgi verme biçiminde bir iletişim süreci oluş-
turmalıdır12. Bunu yerine getirebilmek amacıyla da proje 
sahasına en yakın ve yöre halkının en kolay ulaşabileceği bir 
yerde bilgilendirme bürosu açmalıdır. Bütün bu bilgilendir-
me ve danışma sürecinin hiç kimseyi ayırmaksızın, zamanın-
da, saydam, açık ve düzgün bir tarzda yürütülmesine dikkat 
edilmelidir.

9 UNEP, 2002, Guidelines for Mining and Sustainable Development, 52 sf.
10 Seymoat, N-K., 2000,Mining and the Social Imperative, UNEP Industry and Environment, Vol.23, Özel sayı: Mining and Sustainable Development II, sf.. 57-59.
11 Oygür, V., 2018, Çağdaş Madencilik Faaliyetlerinde Sosyal Onay, Türkiye Madenciler Derneği Sektörden Haberler, Sayı 69, sf. 64-80; https://alivedatoygurmadencilik.wordpress.com/2018/03/08/cagdas-madencilik-faaliyet-
lerinde-sosyal-onay/ 
12 Oygür, V., 2018, Sürdürülebilir Madencilik için Önemli Bir Esas: Saydamlık, Türkiye Madenciler Derneği Sektörden Haberler, Sayı 73, sf. 64-71; https://alivedatoygurmadencilik.wordpress.com/2019/01/04/surdurulebilir-ma-
dencilik-icin-onemli-bir-esas-saydamlik/ 
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ÇED Süreci Sorumlu Madencilik İçin Yeterli midir?
Ne yazık ki, özellikle ülkemizde, ÇED süreci çoğu zaman 
bir sanayi çalışmasının çevreye zarar vermeden yürütül-
mesi için “yeterli” olarak algılanmaktadır. Bir yatırımcı, 
projesi hakkında "ÇED Olumlu Kararı" çıktığı an o projenin 
çevreye etkileri konusunun tamamıyla çözümlendiğini 
düşünür. 

ÇED kararı "Tamam, bir sorun yok! Her şey düzgün ve uygun" 
demek değildir. ÇED bir izin olmayıp, gerçekleştirilmesi dü-
şünülen bir projenin var olan doğal çevreye ve sosyal yapıya 
olası etkilerinin ve bunları en aza indirmek amacıyla alın-
ması planlanan önlemlerin incelendiği ve değerlendirildiği 
bir süreçtir. ÇED Raporu da bu önlemleri işletmecinin üstle-
neceğini gösteren bir belgedir, taahhüttür. Yani tamamen 
varsayıma dayalı olarak projenin çevreye etkileri ve sadece 
kâğıt üzerinde yer alan alınacak önlemler söz konusudur. 
ÇED süreci, niteliği bakımından çevresel sorunlara çözüm 
getiremez; sadece yol gösterir. Eğer proje yanlış tasarlanmış-
sa, ÇED hazırlayıcısına eksik bilgi verilmişse, ÇED raporunda 
bulunması gereken çalışmalar yapılmayıp da sonra tamam-
lanacak notu düşülmüşse ve rapordaki taahhütler ile öneriler 
yatırım aşamasında hiç dikkate alınmaz ise ne yazık ki ÇED 
sadece göstermelik olarak kalır. Buradaki en önemli nokta, 
ÇED raporu hazırlanmadan önce, tasarlanan projenin en kü-
çük ayrıntısına kadar kesinleşmiş yani fizibilite çalışmasının 
tamamlanmış ve projenin öngörülen olası etkilerinin de ÇED 
raporunda gerçeğe en uygun biçimde doğru ve eksiksiz be-
lirlenmiş olmasıdır. 

Kâğıt üzerinde her şeyin doğru ve eksiksiz olması da yeterli 
değildir. ÇED süreci ve raporunun istenilen sonuca ulaşma-
sı için, yatırım aşamasından başlayarak üretime geçilmesi ve 
sonrasında, proje ÇED Raporu’nda belirlenen esaslara uygun 
yürütülmeli ve yapılan incelemelerde çevreyle bir uygunsuz-
luk çıkmamalıdır.  

Çevreyi Koruyarak Madencilik Olur Mu?
Toplumun madenciliği çevre karşıtı bir sanayi kolu kabul et-
mesinde hiç doğruluk payı yok mudur? ÇED süreci sonunda 
ÇED olumlu kararının alınması, o yöredeki çevre ve sosyal 
hakların korunması açısından bir madencilik etkinliğinin 
sorunsuz olacağını göstermez. Bunun temel nedeni, bir an 
önce üretime başlayabilmek için ÇED inceleme-araştırma 
süresinin kısa tutulması ve maliyetin yükselmemesi için bazı 
çalışmaların daha sonra yapılmasının planlanmasıdır. Bu ne-
denle, ÇED sürecinin yürütülmesinde ve raporun incelenme-
sinde çevre idaresi titiz, belki de sıkı davranmalıdır. Bir başka 
önemli nokta da madencilik sırasında bu önlemlerin yerine 
getirilip getirilmediğinin ve beklenmeyen durumların ortaya 
çıkıp çıkmadığının yine çevre idaresi tarafından titiz ve sıkı 
bir biçimde izlenmesidir. Ancak izleme uygulamalarındaki 
aksaklıklardan kaynaklı olabilecek nedenlerle kamuoyunun 
yetkili idarenin uygulamalarına bir güvensizlik duyduğu an-
laşılmaktadır.

Şu hâlde bir biçimde ÇED sürecinin tamamlanmış olması so-
rumlu madencilik adına yeterli olmayacaktır. Kaçamak yollara 
sapılarak yozlaşma ve yolsuzluğa yol açılmaması için gerek yet-
kili idare gerekse madencinin projenin planlanmasından baş-
layarak tamamen saydam davranmaları, yöre halkı ve STK’ların 
sağlıklı bir iletişim yoluyla projeye katılımlarının sağlanması 
olumlu sonuç verecektir. 

Madencilik sektörünün her alanında, saydamlık sağlanmalı-
dır. İdare yaptığı işlemler ve madenci de projenin gelişimi ile 
alınan kararlar hakkında yöre halkını bilgilendirmelidir. Ye-
rel halkın güvenini kazanmamış hiçbir ekonomik girişimin 
ülkeye yarar getirmesi beklenemez. Madencilik sektörüne 
ilişkin alınacak kararlarda ilgili yöre halkının da katılımı sağ-
lanmalıdır.

Günlük yaşantımızda kullandığımız her şeyin temel hammad-
desi olan madenlerin üretilmesi ve bu sırada çevrenin de ko-
runması gerektiğine göre, her ikisi de günlük siyasete konu 
yapılmadan bilimin ve tekniğin gereği yerine getirilmelidir. Ne 
her ne pahasına olursa olsun madencilik ne de her şeye karşın 
çevre söylemi yerine çevre ve madenciliği akılcı bir yaklaşımla 
dengeleyerek güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünyaya ulaş-
manın yolunu mutlaka bulmalıyız. Çok karmaşık, çözümü güç 
ve zor bir konu olmasına karşın, insanı merkeze koyarak bilim 
ve aklın yol göstericiliğinde cesaretle ve kuşkusuz siyaseti dol-
gu malzemesi yapmaksızın tartışabilmeliyiz. Bu biçimde birini 
diğerine üstün tutmadan, çevre korumayı ve madenciliği akılcı 
bir yaklaşımla dengeleyebiliriz.

Sözün Özü
Bugün yaşadığımız çevre-maden çatışmasının temel 
nedenleri
Gelişmiş ülkelerde bizdekinden daha yoğun altın madenciliği 
olmasına karşın neden 15 yıla yakın bir süredir ve halen çalış-
makta olan altın madenlerinin bulunduğu yörelerde insanların 
karşı çıkmadıkları, kanımca, sorunumuzun anahtarıdır. ABD, 
Kanada, Avustralya ile çevre konularında bütün dünyadan 
daha duyarlı olan Avrupa ülkelerinden İsveç, Finlandiya, İngil-
tere, Fransa, İspanya ve İtalya’da altın madenciliği vardır. Bu 
yörelerin halkının sıklıkla ayağa kalkmadığını görüyorsak ne-
deni çevreyi koruyarak madencilik yapma ilkelerine sıkı sıkıya 
bağlı olmalarındandır.

Günümüzde, madenciliğimizin karşı karşıya olduğu bi-
rincil öncelikteki ve en büyük sorun çevrelerini korumak 
düşüncesiyle ayağa kalkan yöre insanlarıdır. Bu sorun 
temelden çözülmedikçe, sadece devlet desteği ve/veya 
zorlamasını arkasına alarak madencilik yapmak olumlu so-
nuçlar vermez. 

Geçmişte idarede görülen bazı usulsüzlükler ile kamunun 
çıkarlarını kollamaksızın çevre ve maden mevzuatında bazı 
projelerin yararınaymış gibi algılanabilecek konularda sıkça 
değişiklik yapılmasının sonucunda, çevreci söylem ve eylem-
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ler açıkça, halkın, devletin verdiği ruhsat ve izinlere inanmadı-
ğını, yaptığı ÇED incelemesine ve denetimlere güvenmediğini 
göstermektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu bütün sıkıntılar 
gibi, doğal çevremizi korumanın çıkar yolu devletin yönetim 
sistemiyle doğrudan bağlantılıdır. Yani yaşadığımız çevresel 
sorunlar temeldedir, yüzeysel çözümlerle doğal çevremizi ko-
rumak olası değildir. 

Şu hâlde çevre sorununu çözmek için devletin yaptığı işlere 
ve söylediklerine halkın güvenmesini sağlaması gerekmekte-
dir. Halkın yetkili idarelere güven duyacağı ortamın oluşması 
için de mevzuatta sürekli değişiklik yapmak yerine en uygun 
standartları getirmek; kuralları ve mevzuatı herkese eşit ve ge-
rektiği gibi uygulamak; incelemeleri ve denetimleri titizlikle ve 
sıkı bir biçimde yapmak; inceleme ve denetim sonucunu ay-
rım yapmaksızın herkese gerektiği gibi uygulamak; son derece 
saydam bir biçimde toplumu bilinçlendirip bilgilendirmek; ve 
bütün bunların olması için de uzman ve deneyimli kadroları iş 
başına getirmek yeterli olacaktır.

Altın madenciliğinin en zayıf noktası olan yabancı sermayeli 
şirketlerden hareketle topraklarımızın yağmalandığı, devlete 
ya da kamuya bir kazanımı olmadığı tersine çevre yıkımının 
halka kalacağı propagandası günümüzde kolaylıkla taraftar 
bulmaktadır.

Çok uzakta olmayan, atmışlı yetmişli yıllara kadar süren eski 
vahşi madencilik uygulamalarının anıları hâlâ insanların akılla-
rında ve kalıntıları da sahada durmaktadır. Özellikle kurumlaş-
mamış olan madencilerin eskiden olduğu gibi kuralsız, çevre 
değerlerine önem vermeden, kimi zaman gerekli bilimsel ve 
teknolojik bilgi gereksinimine özen göstermeden hazırlanan 
bir ÇED raporu ile yatırıma girişme kararından kaynaklanan 
yanlışları bu çevreci karşıtlığın, hiç kuşkusuz, önemli neden-
lerindendir. Bazı madencilerin, mevzuatın zayıf noktalarından 
sonuna kadar yararlanma istekleri de bu karşı duruşa zemin 
hazırlamaktadır.

Öte yandan medya, madencilik ile çevre çatışmasının ate-
şine sürekli malzeme taşımaktadır. Spekülatif haberler ya-
ratmak uğruna mevzuata aykırı, bilim ve tekniğe uymayan 
anlatımlarla yanlış bilgi vererek; kendi istek ve düşüncele-
rini gerçekmiş gibi yazarak; konunun gerçek uzmanlarına 
danışmayarak ve bu konuda hiç çalışmamış, öne çıkmak 
ve kendini parlatmak isteyen kişilerin söylemlerine sanki 
uzmanmış gibi yer vererek toplumdaki gerilimi yüksekte 
tutmaktadır, medya kuruluşları. Bu konulara ilişkin çok sa-
yıda örneğin incelendiği bir makalenin6 varlığı nedeniyle 
ayrıntıya girmedim.

Ne Yapmalı?
Madenciliğe karşı olan hemen herkesten aynı nakaratı duyarız: 
‘Madenler elbette çıkarılmalı ama yolu bu değil!’ Bugüne kadar 
bunlardan birisinin bile tek bir çözüm yolunu, yarım ağızla da 
olsa, önerdiğini duymadım. Madencilik sektöründeki toplam 

41, özel sektörde altın madenciliğinde geçen fiilî 16 yıllık mes-
lek deneyimimden sonra, hiç kuşkusuz, ne yapılması gerektiği-
ne dair öneriler getirmeliyim. Meslektaşlarımın, bunları daha 
da geliştireceğine inanıyorum.

Öncelikle yöre halkının çevrenin suyu, toprağı ve havasının 
korunması ile sağlıklarının bozulmasına duydukları endişe 
ve alıştıkları yaşam biçimlerini yitirme kaygısına saygı du-
yulmalıdır.

Olmayanları olmuş gibi göstermek, spekülatif haberler üret-
mek ve genel söylemlerle iddialarda bulunmak altın madenci-
liğine karşı çıkmak değildir. Toptancı bir yaklaşım yerine proje-
de kullanılan teknik ve teknolojiyi bilimsel anlamda eleştirmek, 
mevzuata uymayan uygulamaları göstermek ve projedeki ha-
talar ile eksikleri ortaya koymak gerekir.

Öte yandan yatırım için sadece mevzuatın gereklerini yerine 
getirmek yeterli değildir. Madenciler, kamu yararına aykı-
rı yerlerde madencilik yapılmayabileceğini ve çevreciler ise 
madenciliğin çevreyi koruyarak da yapılabileceğini anlamak, 
öğrenmek ve kabul etmek zorundadırlar. Bu yaklaşımın temel 
koşulu, her ikisi de ülkenin geleceği açısından aynı derecede 
önemli olan ne çevreyi ne de madenciliği günlük siyasete, po-
litik polemiklere konu etmektir. 

Bugünkü biçimiyle ÇED süreci, başarılı bir madencilik çalış-
ması için yeterli değildir. Kesinlikle sözde olmayan gerçek bir 
Çevre Yönetim Sistemi yatırımın başında kurularak maden 
kapatılana dek sürdürülmelidir. Bütün proje süresince ÇED 
Raporu gereklerine ve teknik standartlara uyulmalı, gereken 
bütün ölçümler periyodik olarak yerinde ve zamanında ye-
rine getirilmeli, sonuçlar idareye bildirilmeli ve yöre halkına 
açıklanmalıdır. 

Hem madencinin hem de devletin projenin her aşamasında 
ve her konuda saydam davranması yöre halkıyla kurulacak iyi 
ilişkinin temelidir. Halktan olumlu ya da olumsuz hiçbir bilgi 
saklanmamalı, projenin her bir aşamasına geçmeden önce gö-
rüş alışverişinde bulunulmalıdır.

Şirketler bir zorlama beklemeksizin sosyal uzlaşma ilkelerine 
uygun davranmaya başlayarak yöre halkına karşı sorumluluk 
taşıdıklarını göstermelidir.

Madencilik meslek örgütleri, üyelerini Çevre ve Sosyal Sorum-
luluk Beyannamesi imzalamaya çağırmalı, imzalayanları kamu-
ya açıklamalı, onları denetlemeli ve uygunsuz tutumları kamu-
oyuna duyurmalıdır. Gözümüzü kapatarak, yanlışların üzerini 
örterek doğruya ulaşamayız!

Devlet hem madenciye hem de halka sahip çıkmalı, kuralları 
ve mevzuatı herkese eşit ve gerektiği gibi uygulamalı, sıkı de-
netlemeli ve gereğini yerine getirmeli, şikayetleri inceleyerek 
kamuoyuna duyurmalıdır.
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Madencilikte Etik Üzerine 
Düşünceler

Bayram Artun, MSc.
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YERMAM Etik Kurulu Üyesi
MJD Yönetim Kurulu Üyesi

DEĞERLENDIRME

Etik, felsefenin; insan yaşamının 
amacını, ahlaklı ve erdemli bir 
yaşayışın temelini oluşturan de-
ğerleri, iyi ve doğru ile kötü ve 
yanlışın neler olduğunu araştıran 

dalıdır. Etik, kişinin davranışlarını şekillendiren ahlak ilkelerinin 
tümü olarak da ifade edilebilir. TDK sözlüğünde de etik, “Çeşitli 
meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gere-
ken davranışlar bütünü” olarak ifade edilmektedir. Kısaca etik, 
ahlak felsefesi olarak tanımlanabilir.

İş veya kurumsal etik ise etiğin bir iş ortamında ortaya çıkabi-
lecek etik veya ahlaki sorunları inceleyen uygulamalı alanıdır. 
İş etiğinin özünde, belli bir iş dalının, dogmalardan etkilenme-
den bu işin kültürel, felsefi ve yaşamsal öğretileri sonucu  olu-
şan norm ve değerler yer alır. İş etiği ile ilgili bu norm ve değer-
lerin ortaya çıkış nedeni, iş ortamında tüm taraflarca uyulacak 
kurallar oluşturmak, haksız rekabeti önlemek ve iş yaşamının 
yazılı veya sözlü belirli değerlerle devamlılığını sağlamaktır. 
Sektörlere göre farklılık gösterebilsede, şeffaflık, yetkinlik, 
kapsamlılık, tarafsızlık, doğruluk, saygınlık ve güvenirlik genel 
kabul gören değerler olarak sayılabilir. Örneğin kamuda ada-
let, eşitlik ve kamu yararını gözetmek ön plana çıkarken özel 
sektörde, şeffaflık, kapsamlılık ve yetkinlik vurgulanmaktadır. 
İş etiğinin, madenciliğin farklı aşama ve konularına etkilerini 
incelemeye yönelik planlanan yazı serisinin bu ilk çalışmasında 
iş etiği kavramı ve evrensel ilkelerinin maden aramacılığı ala-
nındaki yansımaları gözden geçirilmektedir.

Madenlerin keşfi, insanlık serüveninin en önemli aşamasıdır. 
Zamanla bu keşif medeniyetlerin gelişimine sağladığı katkı ile 
insanlığın yaşamını değiştiren en önemli unsurlardan biri ol-
muştur. Bu gelişmeyle, insanlar topluluklar halinde yaşamaya 
başlamıştır.  Bu yeni yaşam tarzı, üretim süreci ile birlikte etik 
kuralların da insan yaşamına girmesinin başlangıcı olmuştur. 
Anadoluda da M.Ö. 2800’lü yıllara uzanan maden üretimi ve 
ticaretiyle birlikte etik kurallar uygulanmaya başlamıştır ve bu 
süreç Cumhuriyet dönemiyle de devam etmiştir. Bu kuralların 
oluşumu ve uygulanması ile gelişen etik bilimi, tarihin her dö-
neminde iş hayatında da insan ilişkilerinde ahlak kavramıyla 
birlikte yer almıştır.  İş etiğinin madencilik ve özellikle maden 
aramacılığındaki yansıması, alanda etik kuralların uygulanması 
ile görülebilir. Bu kuralların doğru biçimde uygulanması, kav-
ramın ve uygulamada ki yerinin  anlaşılması ve uygulamada 
sürecin her aşamasında hissediliyor olması ile mümkündür. 

Dünyada ve ülkemizde madenciliğin gelişim sürecinde, üretim 
ve ticaretinde etik ve ticari kurallar hemen uygulanamamıştır. 
Bu inişli-çıkışlı dönem, ilgili mevzuatların ve uluslararası stan-

dardların  geliştirilmesine, özellikle ticarette ve yönetimde 
kurumsallaşmaya, sivil toplum örgütlerinin çoğalarak iş etiği 
kurallarının yerleşmesine vesile olmuştur. Global ölçekte özel-
likle 1950’li yıllardan sonra madencilik aramacılığında ki meto-
doloji ve teknolojilerin gelişmesi ile birlikte rakabetin artması, 
etik dışı, haksız rekabete neden olacak bir takım ciddi sonuçları 
da beraberinde getirmiştir. Bunların en bilinen örnekleri, Pose-
idon, Cartaway ve Bre-X skandallarıdır. Bu ve benzeri onlarca 
yolsuzluk ve etik dışı davranışın sektörde çok ciddi olumsuz 
yansımaları olmuştur. Sektörün bu tür olumsuz gelişmelere 
tepkisi, uluslararası düzeyde örgütlenerek madencilik faali-
yetlerinin ve sonuçlarının daha şeffaf, kapsamlı ve yetkinliğin 
baskın olduğu bir standartlar manzumesi ortaya koyması ol-
muştur. 

Ülkemizde 1985’de ki maden kanunu değişikliğiyle, özel sektö-
rün de maden aramacılığı ve işletmeciliğine daha kapsamlı bir 
şekilde dahil edilmesi ile kamu ve üniversitelerle birlikte oluşan 
sacayağı, dinamizmi de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, 
bir yandan kamunun düzenleyici rolü, diğer yandan üniversi-
telerin akademik çalışmalarıyla sektör faliyetlerine artan katkı-
sı, özel sektörün mevzuat ve akademi motivasyonuyla birlikte 
gücünü, deneyimini ve kaynaklarını kullanarak hızlı bir arama, 
geliştirme ve üretim sürecine girmesine destek oluştur. Sektö-
rün iç dinamikleriyle oluşan sivil toplum örgütleri de tüzükleri, 
yönetmelikleri ve yönergeleriyle, üyelerinin hangi iş etiği ku-
rallarıyla çalışma hayatında yer almaları gerektiği konusunda 
düzenlemeler yapmıştır. Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Pro-
fesyonelleri Birliği (YERMAM), Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Maden Jeologları Derneği 
(MJD) gibi derneklerin etik yönetmelikleri ve kurulları, bunlara 
örnek olarak verilebilir. Bu organizasyonlara üyeliğin en önem-
li kuralı, etik değerlere ve tüzüğün genel şartlarına uyulacağına 
dair yazılı beyan vermektir. Bu anlamda, kurumun kurallarına 
ve iş etiği değerlerine bağlayıcılığıda sağlanmış oluyor. 

Ülkemizde bu gelişmeler yaşanırken, uluslararası alanda da eti-
ğin yerbilimlerinde uygulanmasını ifade eden Jeoetik kavramı 
gelişmeye başlamıştır. 2012 yılında kurulan ve  merkezi Roma 
- İtalya’da bulunan Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (In-
ternational Association for Promoting Geoethics - IAPG)  Jeo-
etik alanında uluslarası ölçekte faaliyet gösteren en etkili or-
ganizasyondur. IAPG kar amacı gütmeyen, bilimsel bir kuruluş 
olup, jeoetiğin tüm dünyada tanıtılması, geliştirilmesi, uygu-
lanması ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.  Jeoetik kav-
ramı ilk kez, Güney Afrika Cape Town’da, Uluslararası Jeoloji 
Bilimleri Birliği (The International Union of Geological Sciences 
(IUGS)) tarafından gerçekleştirilen 35. IGC – Uluslararası Jeoloji 
Kongresi sırasında hazırlanan “Cape Town Jeoetik Beyanna-
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mesi” ile gündeme gelmiştir. Yeni gelişmekte olan bu kavram, 
jeoloji mühendislerinin; meslektaşlarını, toplumu ve gezegeni 
etkileyen rolleri kapsamında; insanın her türlü faaliyeti aracılığı 
ile dünya sistemiyle etkileşime girdiği her yerde, uygun dav-
ranışları ve uygulamaları destekleyen değerler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. IAPG, 2016 yılında da Cape Town Jeoetik 
Beyannamesini kabul etmiştir. Bu çerçevede, Jeoloji Mühen-
disleri Odası (JMO) öncülüğünde yapılan başvuru ile IAPG’nin 
Türkiye Bölümü, 27 Kasım 2019 tarihinde resmen kurulmuştur. 
Bu aşamayı takiben, 2020 yılında MJD ve 2021 yılında da JMO, 
ülkemizde jeoetiğin gelişimini desteklemek amacıyla IAPG ile 
işbirliği anlaşması imzalamışdır. Anlaşma ile, jeoetik alanında 
ortak çıkarlara yönelik karşılıklı bilgi paylaşımı ve sürekli işbir-
liği için bir yapı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede 
MJD ve JMO “Cape Town Jeoetik Beyanı”nı desteklemekte ve 
26 benzer destekleyici organizasyondan oluşan listeye dahil 
edilmektedir.

Günümüzde madencilik özelinde, farklı ölçeklerde iş etiği de-
ğerlerini zorlayan kötü uygulama örnekleri mevcuttur. Bunlar 
iş etiği kavramının ve bu çerçevede ki örgütlenmelerin ve far-
kındalığın yetersiz olduğu dönemlere göre daha azdır fakat 
tamamen ortadan kalkmamıştır. Örneğin maden arama ve 
üretimine yönelik yanlış beyanlar, medyanın bilinçli şekilde 
haksız rekabeti tetikleyici yanlış ve yönlendirici haberleri, hak-
sız rekabete neden olacak kural dışı ruhsat/izin alımı veya ça-
lışanların iş yerine ait özel bilgilerin amaç dışı kullanması gibi 
durumlar hala duyulmaktadır. Maden aramacılığın da, yukarı-

da bahsi geçen kötü örneklere yönelik yaygın ve sistematik bir 
iş etiği disiplin mekanizması henüz tam anlamıyla harekete ge-
çirilememiştir. Bunun nedeni, etik dışı uygulamaların göreceli 
olarak azlığı ve var olanların da kurum ve sivil toplum örgütü 
etik kurullarının gündemine getirilmemiş olmasıdır. Bu etik 
kurullarının görevi sadece önlerine gelen şikayetleri değerlen-
dirmek ve tavsiye vermekten öte eğitim ve etkinliklerle iş etiği 
kavramının yerleşmesine yönelik çalışmalar da yapmaktır.

Genel olarak madencilik sektöründe, özel olarak aramacılıkta, 
iş etiği norm ve değerlerine hak ettiği önemin verilebilmesi; 
şeffaflık, yetkinlik, adil rekabet ve adalet için gösterilen çaba,   
sektörde ki sivil toplum örgütlerinin çoğalması, kuruluşların iyi 
sektörel uygulamalar için desteklenmesi ve bu konuda bilinç 
düzeyinin arttırılması ile  mümkün olabilir. Ülkemizin maden 
aramacılığı yapan kuruluşlarının, çalışanlarının ve paydaşları-
nın var olan iş etiği bilincinin artarak devam edebilmesinde,  
sürekli eğitim ve farkındalık için yapılan faaliyetlerinin katkısı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çabaların desteklenmesi, 
sektör ve çalışanlarının, dolayısı ile  ülkemiz  madenciliğinin 
gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. 
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1.Giriş 
Madenlerin yer seçme şansının 
olmayarak bulunduğu yerde 
üretilmek zorunda oluşu, başka 
yararlar ile alan kullanım çakış-

malarını da beraberinde getirmektedir. Nitekim bunlardan en 
çok rastlananı orman alanlarıdır. Orman alanları, Türkiye’nin 
ülke toplam yüzölçümü olan 78.534.470 hektarlık (ha) alanının 
%27,6’sını oluşturmaktadır (Şekil 1). 

MAKALE

Maden İşletme Ömrü Boyunca 
Ödenen Tüm Orman Bedellerinin 
Yatırım Tutarına İndirgenmesi

Arş. Gör. Dr. Taşkın D. Yıldız
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üni.
Maden Mühendisliği Bölümü, 

tdyildiz@atu.edu.tr 

Şekil 1. Türkiye’de arazi kullanım sınıflarının ülke yüzölçümüne oranı34,49

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre 2018 yılında, ma-
den işletme faaliyetlerine geçici olarak tahsis edilen orman alanı 
(65.883 ha ile), ülkedeki (22.621.935 ha) tüm ormanlık alanların 
yaklaşık %0,3’üne ulaşmıştır32. Dünya genelinde orman alanla-
rında madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için, kullanılan orman 
arazileri karşılığında birtakım bedeller alınmaktadır. Alınan bu 
bedellerin toplum faydalarını gerçekleştirmek üzere harcanması 
öngörülmüştüra. Bu bedellerin miktarının makul oranda ve nesnel 
birtakım parametreler ile belirlenmesi, sürdürülebilir kalkınma için 
gerçekleştirilen madencilik ile orman alanları mevcudiyetinin ko-
runması arasında bir optimum oluşturulması imkanı sağlatacaktır. 

Ekonomik kalkınmada önemli araçlardan biri olan yatırım 
projesinin, projede öngörülen hedeflere (minimum süre, mi-
nimum maliyet, minimum kapasite ile) ulaşabilmesi23 için, 
mevzuat nedeniyle sonradan ortaya konan düzenlemelerin 
beklenilenin dışında olmaması gerekir53,54,55,57. Son yıllarda 
mevzuat değişikliklerinin de etkisiyle, Türkiye’de orman alanla-
rıyla çakışan madencilik faaliyetleri için maden işletmelerinden 
alınan orman bedelleri çok yükselmiştir.

a (Türkiye’deki tüm sektörler sadece 2018 yılı içerisinde OGM’ye işletme faaliyetleri için toplamda 1,639 milyar TL ödemiştir. Bu bedelin 295 Milyon TL’si Türkiye’nin tamamının ağaçlandırma çalışmaları için harcanmıştır31. 
OGM’nin tüm sektörlerden elde ettiği gelirlerin %58’i sadece maden işletmelerinden karşılanmıştır13.
b Çevre yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla bu bedellerden sadece çevre uyum teminatının maden işletmelerine geri verilmesi öngörülmüştür.

2. Yöntem ve Metodoloji
Son yıllarda mevzuat değişikliklerinin de etkisiyle, Türkiye’de or-
man/mera/özel arazi izin alanlarıyla çakışan madencilik faaliyet-
leri için maden işletmelerinden alınan orman bedelleri52, mera 
bedelleri48, özel arazi izin bedelleri ve kamulaştırma bedelleri50 
gibi arazi kullanımlarından kaynaklı bedellerin56 maden işletme 
yatırım tutarlarına oranları, diğer dünya ülkelerine kıyasla olduk-
ça yükselmiştir51. Türkiye’de orman alanlarında madencilik faa-
liyetleri yapılabilmesi için maden işletmelerinden; “orman arazi 
izin bedeli”, “ağaçlandırma bedeli” ve (teminat, hizmet ve rapor 
gibi) “diğer bedeller”, çevre uyum teminatı + rehabilitasyon be-
delleri alınmaktadırb. Tüm bu bedellerden sadece “orman arazi 
izin bedeli” diğer dünya ülkelerinde alınan bedellere kıyasla Tür-
kiye’de binlerce katını bulmaktadır. Türkiye’deki maden yatırım 
tutarlarının düşük olduğu dikkate alındığında, maden işletme-
lerinden istenen bu orman bedelleri bir maliyet kalemi olarak 
yatırım riski yaratacak boyutu aşmıştır. Bu çalışmada;

• Türkiye’de orman alanlarında maden işletme faaliyetleri ya-
pılabilmesi için maden şirketlerinin ödedikleri farklı tür orman 
bedellerinin herbirinin ve toplamının maden yatırım tutarları 
içerisinde ne kadarlık bir pay aldığının tespit edilmesi,
• Bu payların, farklı mineral gruplarına göre değişip değişme-
diğinin tespit edilmesi,
• Bu payların yüksek maden yatırım paylarına sahip olup olma-
dığının belirlenmesi, ve miktarının diğer dünya ülkeleriyle kı-
yaslandığında yüksek olup olmadığının tespiti hedeflenmiştir. 
Bu hedef doğrultusunda öncelikle, Türkiye'de madencilik sek-
töründeki bu tür mevzuat sorunlarını tespit etmek ve çıkacak 
sonuçları karşılaştırmalı analiz etmek amacıyla 2018 yılı Ma-
yıs, Haziran ve Temmuz aylarında "SurveyMonkey" programı 
aracılığıyla maden işletmelerine sorular sorulmuştur. Bu soru-
lardan bir kısmı orman alanlarında maden işletme faaliyetleri 
yapılabilmesi için ödenmesi gerekli orman bedelleri hakkında-
dır. Anketler, maden şirketlerinin konuyla ilgili departmanları 
tarafından yanıtlanmıştır. Anketlerin hangi şirketler tarafından 
doldurulduğu ve sorulara hangi yanıtlar verildiği görünmeksi-
zin, cevaplar toplu olarak anket programına aktarılmıştır. Bazı 
sorulara, 93 adet maden işletmesinden bir kısmı cevap verme-
meyi tercih etmiştir. Çoğunlukla 80-93 arasında – farklı mineral 
gruplarına sahip- maden işletmesi sorulara cevap vermiştir. 
Soruların tümüne cevap veren maden işletmesi sayısının yak-
laşık 35’in altına ineceği, ve böylece farklı mineral grupları  
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c Orman Yönetmeliğine göre “Teminat bedeli” = İzin istenen alan (m2) x [Birim alan ağaçlandırma bedeli (TL/m2) / 10]52. Maden yatırım sahibinin yatırımından vazgeçmesi, orman izin süresinin dolması, faaliyetin bitmesi 
durumlarında, taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla teminat iade edilir37.
d Sonraki yıllara ait arazi izin bedeli, “Bedel Artış Katsayısı” (BAK) oranında artırılarak orman iznini alan maden yatırımcısı tarafından ödenir. BAK değeri, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen “Yeniden Değerleme 
Oran”ı kadar olmaktadır30.

için değerlendirmenin güçsüzleşeceği dikkate alınarak; çalış-
mada sadece, soruların tümüne eksiksiz cevap vermiş maden 
işletmeleri dahil edilmeyip -veri uyumunu sağlaması şartıyla- 
tüm maden işletmeleri değerlendirmeye alınmıştır. 

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucu maden işletmele-
rinden; işletme faaliyetleri bitimine kadar -yani madencilik 
sonrası kullanılan orman alanlarının orman idaresine teslim 
edildiği rehabilitasyon sürecine kadar- ödedikleri/(yaklaşık) 
ödeyecekleri tüm orman bedelleri öğrenilmiştir. Ardından bu 
bedellerin maden işletmelerinin yatırım tutarlarına oranları 
hesaplanmıştır. Arazi izin bedelinin her yıl ödenmesi dikkate 
alınarak, bu bedelin işletme giderine oranı ayrıca hesaplanmış-
tır. Öncelikle, arazi izin bedeli ödeyen her maden işletmesinin 
maden işletme faaliyeti boyunca bugüne kadar ödediği arazi 
izin bedelleri ile, maden işletme faaliyetlerinin bitimine kalış 
süreleri de dikkate alınarak, bundan sonra ödeyecekleri bedel-
lerin toplamı tahmini olarak bulunup yaklaşık bir değer hesap-
lanmıştır. Böylece bu bedel türü için, tüm maden işletme ömrü 
boyunca tahmini ödenen/ödenecek arazi izin bedelleri toplamı 
bulunmuştur. Bulunan bu toplam değer, maden yatırım tuta-
rına oranlanmıştır. 

Hesaplamada; her bir maden işletmesinin anket cevaplarında 
belirttikleri farklı türlerde orman bedeli aralıklarının ortalama 
değerleri alınarak toplam yatırım tutarlarına veya ortalama işlet-
me giderlerine oranlanmıştır. Böylece bu çalışmada, Türkiye’de 
orman alanlarında maden işletme faaliyetleri yapılabilmesi için 
maden işletmelerinden ödenmesi istenen farklı birtakım orman 
bedellerinin mevzuatta öngörülen hesaplanma kriterleri ile ma-
den grupları bazında dağılımları analiz edilmiştir. 

Devamında, her maden işletmesinin “işletme ömrü boyunca 
orman bedelleri olarak ödedikleri tüm tutarların toplamı”nın, 
(mevcut ve gelecekteki) yatırım tutarları toplamına oranı” tüm 
maden grupları için ortalama olarak hesaplanmıştır. Ardından, 
toplam yatırım tutarları içerisinde farklı tür orman bedellerinin 
aldıkları paylar hesaplanmıştır. Bu hesaplamada, özellikle payı 
oldukça yüksek çıkan “arazi izin bedeli”nin mevzuatta öngö-
rülen hesaplama yöntemi konusunda çözüm önerileri ortaya 
konarak, Türkiye’de tüm bedellerin toplamda daha makul bir 
dereceye indirilmesi önerilmiştir. 

Türkiye’de orman bedellerindeki aşırı yüksek artışlar, Türkiye 
ile diğer bazı dünya ülkelerinde istenen orman bedellerinin 
karşılaştırılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye için, 
ortalama olarak, ha başına ~ yıllık bir orman bedel topla-
mı bulunmuştur. Türkiye için bu değerler “(ABD $/ha-yıl)” 
olarak hesaplanarak, diğer bazı dünya ülkelerinde maden 
işletmelerinden alınmakta olan orman bedelleriyle karşılaş-
tırılmıştır.

3. Türkiye’de Orman İzinleri ve Bedelleri Konu-
sunda Öngörülen Mevzuat
Türkiye’de devlet ormanları içinde yapılacak maden arama ve 
işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat sü-
resine bağlı olarak yapılan geçici tesislere 6831 sayılı Orman 
Kanunu, Orman Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve Orman İzin 
Yönetmeliğinin öngördüğü çerçevede izin verilmesi öngö-
rülmüştür59,60. Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama 
Yönetmeliği gereği madencilik faaliyetleri için orman izinleri 
alınması amacıyla aşağıdaki işlemler sırasıyla takip edilir: 

1. Maden arama ve işletme faaliyetleri ile alt yapı tesis işleri için 
orman izinleri alınmak üzere ilk olarak OGM’ye başvuru yapılır. 
Başvurularda herhangi bir bedel istenmez. 
2. Başvurular değerlendirildikten sonra, eğer değerlendirme 
sonucu olumlu olur ise, başvuru sahibinden taahhütname ve 
bir kereliğine özgü “teminat bedeli”c alınır. 
3. Teminat alındıktan sonra bir kereliğine “ağaçlandırma be-
deli” alınır. 
4. Devam eden yıllarda ise sadece her yıl (orman) “arazi izin 
bedeli” alınır.

Maden yatırımcısı bunların yanı sıra:

• Hizmet bedeli (orman idaresine), 
• Rapor bedeli (orman idaresine),
• Ayrıca çevre uyum teminatı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na) 
ödemektedir. 
• Tüm bunların yanı sıra rehabilitasyon için maden işletme 
ömrü boyunca harcamalar yapmaktadır. 

Söz konusu belirtilen bedellerden; hizmet bedelleri, rapor be-
delleri ve teminat ücretlerinin toplamı, “diğer bedeller” kapsa-
mında değerlendirilebilir. Dolayısıyla, maden işletmelerinden, 
işletme boyunca bir defalığına, işletme faaliyetlerinin ilk başlan-
gıcında ağaçlandırma bedelleri ve diğer bedeller alınmaktadır. 
Devam eden faaliyet yıllarında ise her yıl arazi izin bedelleri alın-
ması dikkate alınabilir d,52. Çevre uyum teminatı da her yıl düzenli 
olarak alınmaktadır61. Ancak, rehabilitasyon bedeli maden işlet-
me ömrü içerisinde ve maden kapanmasının devamındaki ilk 
birkaç yıl maden işletmelerine maliyet oluşturmaktadır. 

4. Türkiye’de Maden İşletmelerinden İstenen 
Orman Bedelleri & Yatırım Tutarları İçerisindeki 
Payları
4.1 Arazi İzin Bedeli
4.1.1 Hesaplamalarda öngörülen katsayılar ile arazi izin 
bedelinin değerlendirilmesi
Türkiye’de 26.05.2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanun’un 4. maddesi 
ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 14. Maddesine göre; “ormanlık 
alanlarda 5 hektara kadar olan maden arama, işletme ve tesis  
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izin sahalarından arazi izin bedeli alınmaz. 5 hektarı geçen orman 
alan kullanımı için ise “arazi izin bedeli” tahsis edilmektedire. 
19.04.2015 yılında yürürlüğe giren Orman Yönetmeliği’ne göre 
hesaplanacak “ağaçlandırma bedeli”, 2010 yılında yürürlüğe gi-
ren önceki Yönetmeliktekine kıyasla az bir miktar fazlayken, asıl 
önemli artış ise “arazi izin bedeli”nde gerçekleşmiştir. 2015 yılın-
daki Orman Yönetmeliği’nin 20 (l) (b) maddesinde karışık gibi 
gözüken, ancak objektif bir kriter getirilmiştir. Buna göre arazi 
izin bedeli, orman izin alanının metrekaresi, birim alan ağaçlan-
dırma (BAB) bedeli (m2/yıl), bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin 
türü katsayısı (EK-l), çevre dengesi katsayısı (EK-2) ve il katsayısı-
nın (EK-3) çarpımlarının sonucu bulunacaktırf. Farklı iller için Or-
man Yönetmeliği’nin öngördüğü “il katsayıları”nın Türkiye iller 
haritası üzerindeki gösterimi aşağıda görülmektedir (Şekil 2).

e Örneğin, bir maden işletmesi için gerekli orman alanı 75 ha ise, orman arazi izin bedeli, 75 - 5 = 70 ha için hesaplanır.
f Arazi izin bedeli (TL) = Orman izin alanı (m2) x Birim alan ağaçlandırma bedeli (TL/m2) x İzin türü katsayısı x Ekolojik denge katsayısı x İl katsayısı. 

Şekilde görüldüğü üzere, “il katsayısı”, Türkiye’deki şehirlerin 
gelişmişlik derecesine göre artmaktadır. Buna göre, il katsayısı 
yüksek belirlenmiş şehirlerde gerçekleştirilen madencilik faali-
yetleri için daha yüksek orman bedelleri alınmaktadır.

2015 tarihli Orman Yönetmeliği ile getirilen yeni arazi izin bedeli 
hesaplama tekniğinde, kullanılan parametreleri temsil eden katsa-
yıların çarpımı ile elde edilen kümülatif katsayı, 2010 tarihli Orman 
Yönetmeliği’nde kullanılan katsayı ile kıyaslanamayacak derecede 
yüksek çıkmıştır. Bu durum arazi izin bedellerinde önceki yönet-
meliğe göre 2 ila 4 katlık bir artış ortaya çıkarmıştır41. Bu durumun 
oluşmasında sadece 2015 tarihli Orman Yönetmeliği ile “il katsayı-
sı”nın yükseltilmiş olması değil, arazi izin bedeli hesaplamasındaki 
diğer katsayıların yükseltilmesi de rol oynamıştır. Söz konusu Yö-
netmelikle yalnızca “izin türü katsayıları” düşürülmüştür.

Madencilik faaliyeti yürütülen sahalar için orman idaresince 
zaten “ağaçlandırma bedeli” tahsil edilmekteyken, maden ya-
tırımcılarından ağaçlandırma bedeline ilave olarak tüm bu be-
dellerin istenmesi anlaşılamamaktadır. Maden işletmelerinden 
ödenmesi istenecekse de, “orman arazi bedeli” her yıl yerine, 
işletme faaliyet başlangıcında, bir defa alınmalıdır. 

Nitekim bu bedel Rusya, Romanya ve Yunanistan’da bir defa 
ödenmektedir3. Maden işletmelerine getirdiği ağır mali yük 
nedeniyle, özellikle orman arazi izin bedellerinin yeniden de-

Şekil 2. İl katsayılarının “Türkiye iller haritası” üzerindeki gösterimi49,50.

ğerlendirilerek düşürülmesi için arazi izin bedeli katsayılarının 
indirilmesi gerekmektedir22. Arazi izin bedelinin düşürülmesi 
konusunda farklı/diğer öneriler ise şöyledir:

• Öngörülen il katsayısının kaldırılması,
• Ağaçlandırma bedeli hesabında cari yıl birim ağaçlandırma 
bedeli kullanılmaktadır. Bu hesaplama yönteminin arazi izin 
bedeli hesabından kaldırılması,
• Diğer ülkelerdeki arazi izin bedeli tutarlarının incelenerek ör-
nek olarak alınması41.

Gerçekten de, hesaplama kriterleri olan diğer katsayıların varlı-
ğında arazi izin bedelindeki söz konusu artış nedeniyle, üretilen 
bir ton madenin maliyeti içerisindeki arazi izin bedelinin payı 
önemli oranda yükselerek tüm sektörü olumsuz etkilemiştir. 
Öyle ki bu durum bazı işletmelerin durmasına neden olmuştur41. 

4.1.2 Arazi izin bedellerinin ortalama yıllık işletme giderleri ve 
yatırım tutarları içerisindeki payları
Son yıllarda mevzuatta yapılan değişikliklerle orman alanla-
rında maden işletme faaliyeti yapılabilmesi öncesinde gerek-
li orman izni verilmesi için maden işletme ruhsat sahibinden 
istenen arazi izin bedelleri, madencilik sektörünü ciddi oran-
da etkileyen bir konu haline gelmiştir. Bu durumu net olarak 
tespit edebilmek amacıyla maden işletmelerine “Ödediğiniz/
ödeyeceğiniz orman arazi izin bedeli ortalama yıllık kaç TL’dir?” 
anket sorusu sorulmuştur. Bu soruya 82 adet maden işletme-
si cevap vermiştir. Bu cevapların farklı maden gruplarına göre 
dağılımı aşağıda görülmektedir (Şekil 3). 

Şekil 3. Maden gruplarına göre ödenen orman arazi izin bedelleri (TL/yıl)

Şekildeki ” > 5 Milyon”: 5-10 Milyon TL olarak, yani ortalaması 
7,5 Milyon TL olarak kabul edilmiştir. Orman alanlarında ma-
den işletme faaliyeti yapılabilmesi için maden işletme ruhsat 
sahibinin ödemesi gerekli arazi izin bedelleri maden işletme 
ömrü boyunca her sene verilmektedir. Bu bedellerin her sene 
verilmesi durumu dikkate alınarak, yukarıdaki şekildeki dağı-
lım içerisinde, “arazi izin bedeli” yanı sıra “ortalama işletme gi-
deri” bilgisini veren 71 adet maden işletmesinin her birinin  
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Şekil 4. Orman arazi izin bedellerinin ortalama yıllık işletme giderlerine oranları. 

“orman arazi izin bedel”leri ortalama yıllık işletme giderlerine 
oranlanmıştır. Böylece her maden grubu için ortalama değer-
ler bulunmuştur (Çizelge 1).

Çizelgede görüldüğü üzere, tüm maden grupları için “ortala-
ma orman arazi izin bedelinin yıllık ortalama işletme giderine 
oranı”, hesaba dahil edilen maden işletmeleri için ortalama 
%7,79’dur. Çıkan bu sonuç, tek başına “arazi izin bedelleri”nin 
maden işletme giderleri içerisinde yüksek bir paya sahip oldu-
ğuna işaret etmektedir. Diğer yandan, 2 (a), 2 (b) ve 4 (a) ma-
den gruplarının “ortalama orman arazi izin bedellerinin yıllık 
ortalama işletme giderine oranı (%)” değerleri ise tüm maden 
grupları içerisinde daha düşük çıkmıştır (Şekil 4).

Çizelge 1. Arazi izin bedellerinin ortalama yıllık işletme giderlerine oranları 

Maden 
Grubu

Maden 
İşletme 
Sayısı

Yıllık 
Ortalama 

İşletme 
Gideri (TL)

Ortalama 
Arazi İzin 

Bedeli 
(TL)

Yıllık Ortalama Arazi 
İzin Bedelinin Yıllık 
Ortalama İşletme 

Giderine Oranı (%)

2 (a) Grubu 10 3.500.000 188.000 6,51

2 (b) Grubu 13 11.000.000 212.500 7,08

4 (a) Grubu 4 35.000.000 2.000.000 5,71

4 (b) Grubu 7 33.000.000 2.600.000 10,40

4 (c) Grubu 3 20.333.333 750.000 12,33

Tüm maden 
grupları için

37 16.300.000 894.333 7,79

Maden satış fiyatları -ortalama olarak- kısmen de olsa 2. grup-
tan 4. gruba doğru artar. Bu nedenle grafiklerde 2. gruptan 4. 
gruba doğru analiz yapılmıştır. Şekilde gösterildiği üzere, or-
man arazi izin bedellerinin ortalama yıllık işletme giderlerine 
oranları ile maden grupları arasında polinomsal açıdan iyi dere-
cede (R2 = 0,87) bir korelasyon bulunmaktadır. Özellikle 2 (a), 2 
(b) ve 4 (a) maden grupları için “orman arazi izin bedeli”, diğer 
grup madenlere kıyasla daha düşük bir maliyet kalemi gibi gö-
rünse de, bu bedellerin yatırım tutarları içerisindeki payının da 
hesaplanmasında fayda var. Ayrıca, maden işletmelerinden is-
tenen elbette yalnızca arazi izin bedeli değildir. Arazi izin bedeli 
yanı sıra ağaçlandırma bedeli, çevre uyum teminatı + rehabili-
tasyon bedeli ve diğer bedeller de ödenmektedir. Tüm orman 
bedellerinin toplamının yatırım tutarına oranını bulabilmek için 
ise, bu bedeller içerisinde öncelikle “arazi izin bedelinin yatırım 

tutarına oranı”nı bulmak gerekmektedir. Bunun için Türkiye’de 
“arazi izin bedeli”nin her yıl ödendiği dikkate alınarak, maden 
işletmelerinin işletme ömrü boyunca tüm “arazi izin bedeli” 

ödemeleri yaklaşık olarak hesaplanabilir. Böylelikle 
bu bulunan toplam tutarlar da maden işletmelerinin 
kendi yatırım tutarına oranlanabilir. 

Öncelikle, arazi izin bedeli ödeyen her maden işletme-
sinin maden işletme faaliyeti boyunca bugüne kadar 
ödediği arazi izin bedelleri ile, maden işletme faali-
yetlerinin bitimine kalış süreleri de dikkate alınarak, 
bundan sonra ödeyeceği bedellerin toplamı tahmini 
olarak bulunup yaklaşık bir değer hesaplanmıştır (Aşa-
ğıdadır). İlk etapta, arazi izin bedelinin her yıl verilmesi 
dikkate alınarak 2018 yılı öncesindeki, yani bugüne ka-

dar ödenmiş olan arazi izin bedellerini hesaplayabilmek için, ma-
den işletme faaliyetinin başlangıcından itibaren geçen süreler 
(Şekil 5) ile geçmiş Yönetmelikte belirlenen hesaplama yöntem-
leri kullanılarak arazi izin bedelleri yaklaşık olarak bulunmuştur.

Şekil 5. Maden işletmelerinin işletme başlangıcından bu yana geçen sürelerg 

Şekilde belirtilen, her maden işletmesinin maden işletme fa-
aliyet süreleri, son Orman Yönetmeliğine göre belirlenen ve 
“Çizelge 1”de maden işletmelerinin “ortalama arazi izin bedeli” 
olarak verdikleri değerler ile çarpılmıştır. Böylece 2017 yılı so-
nuna kadar ödenen arazi izin bedelleri toplamı bulunmuştur. 

2017 yılı sonuna kadar ödenen arazi izin bedellerinin bulunmasının 
nedeni; Türkiye’de 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sa-
yılı Kanun ile 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun değiştirilmiş olması 
ve orman alanlarındaki maden izinlerinden alınan bedellerde indi-
rime gidilmesidir. Buna istinaden 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 
16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nde de, 06.07.2018 tari-
hinde yayınlanan Yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştır. İndirimin 
hangi şartlar altında nasıl uygulanacağı hususu 8. maddede ele 
alınmıştır. Buna göre istisnalar haricinde, tüm ruhsatlarda, tüm 
maden grupları için, işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak 
üzere, ilk on yıl süreyle arazi izin bedellerinin %50’si alınacaktır. 
Yani; işletme izin belgesi 05.12.2017 tarihinden sonra düzenle-

g Bu Şekilde ve Şekil 6’da “ 30 yıl”: 30-40 yıl olarak, yani ortalaması 35 yıl olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 6. Maden işletme faaliyetleri bitimine kalan süreler

Şekil 7. Maden işletmelerinin 2017 yılı sonuna kadarki yatırım tutarlarıh (TL). 

nen bir sahada MAPEG işletme izin tarihi başlangıç alınarak o ta-
rihten sonraki 10 yıl süreyle verilecek olan tüm orman izinlerine 
%50 indirim uygulanacaktır. İşletme izin belgesi 05.12.2017 tari-
hinden önce düzenlenen bir sahada ise MAPEG tarafından verilen 
işletme izin tarihi başlangıç alınarak, 05.12.2017 tarihinden sonra, 
on yıldan arta kalan süre için indirim uygulanacaktır.

Buna göre, 2018 yılı ve sonrasındaki ödenecek arazi izin bedel-
leri toplamını hesaplayabilmek için, son Orman Yönetmeliğine 
göre belirlenen ve Çizelge 2’de maden işletmelerinin “ortala-
ma arazi izin bedeli” olarak verdikleri değerler, ilk 10 yıl %50 
ile, ilk 10 yılın sonrasında ise -faaliyet devam edecekse- maden 
işletme faaliyetleri bitimine kalan süreler (Şekil 6) ile çarpılmış-
tır. Her maden işletmesi için elde edilen değerler toplanarak 
maden grupları için ortalamaları hesaplanmıştır. 

h Şekildeki “> 500 milyon TL”: 500 milyon - 1 milyar TL olarak, yani ortalaması 750 milyon TL olarak kabul edilmiştir
i Bu hesaplamada; her bir maden işletmesinin arazi izin bedeli olarak anket cevaplarında belirttikleri bedel aralıklarının ortalama değerleri alınarak yatırım tutarlarına oranlanmıştır. Böylece her maden grubu için ortalama 
değerler hesaplanmıştır.

Arazi izin bedelleri ortalamalarının maden işletmelerinin top-
lam yatırım tutarlarına oranlarını bulabilmek için “mevcut ve 
gelecekteki yatırım tutarları”nın bilinmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla öncelikle maden işletmelerine; “Maden işletmenizin 
(2017 yılı sonuna kadarki) yatırım tutarı kaç TL’dir?” anket sorusu 
yöneltilmiştir. Bu soruya verilen 91 adet cevabın farklı maden 
gruplarına göre dağılımı aşağıda görülmektedir (Şekil 7).

Bu yatırım tutarları dağılımı, Türkiye’de maden işletmelerinin 
çoğunlukla, küçük ve orta ölçekli işletme grubunda olduğunu 
göstermektedir. Bu durum maliyet kalemlerinde mevzuatın 
öngördüğü, maden işlet-
melerinden istenen be-
dellerde işletmelere daha 
büyük bir etki gösterece-
ğine işaret etmektedir. 
Maden işletmelerinin ver-
diği bu cevaplar dikkate 
alınarak; bireysel olarak 
ankete cevap veren her 
maden işletmesinin “ara-
zi izin bedeli” olarak öde-
dikleri tutarlar, her bir 
maden işletmesinin 2018 

yılı öncesi toplam (kendi) yatırım tutarlarına oranlanmıştır. An-
cak, söz konusu maden işletmeleri 2018 yılı ve sonrasında da 
yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda maden 
işletmelerine “Maden işletmenizde 2018 yılı ve sonrasında he-
deflenen yeni yatırım tutarı kaç TL’dir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu 
soruya da 92 adet maden işletmesinin verdiği cevaplar farklı 
maden gruplarına göre aşağıda görülmektedir (Şekil 8).

Şekil 8. Maden işletmelerinin 2018 yılı ve sonrasında hedefledikleri yeni yatırım tutarları (TL).

Maden 
Grubu

Maden 
İşletme 
Sayısı

Ortalama 
Arazi İzin 

Bedeli (TL)

2017 Yılı 
Bitimine 

Kadar Öden-
miş Toplam 

Arazi İzin 
Bedeli (TL)

2018 Yılın-
dan İtibaren 

Ödenecek 
Toplam Arazi 

İzin Bedeli (TL)

İşletme Ömrü 
Boyunca 

Ödenmiş ve 
Ödenecek 

Toplam Arazi 
İzin Bedeli (TL)

Toplam Arazi 
İzin Bedeli-
nin Toplam 

Yatırım 
Tutarına 

Oranı (%)

2 (a) Grubu 10 188.000 3.460.000 4.356.250 7.816.250 36,58

2 (b) Grubu 13 212.500 2.575.000 2.603.125 5.178.125 26,98

4 (a) Grubu 4 2.000.000 35.625.000 27.187.500 62.812.500 15,83

4 (b) Grubu 7 2.600.000 57.300.000 53.700.000 111.000.000 16,03

4 (c) Grubu 3 750.000 16.291.667 20.666.667 36.958.333 24,17

Tüm maden 
grupları için 37 894.333 17.769.167 16.866.301 34.557.083 26,58

Çizelge 2. Arazi izin bedellerinin mevcut ve gelecekteki yatırım tutarları toplamına oranları 

Maden işletmelerinin ödedikleri toplam arazi izin bedellerinin, 
her maden işletmesinin 2018 yılı ve sonrasında hedefledikleri 
yeni yatırım tutarları ile 2018 yılı öncesindeki toplam yatırım 
tutarlarının toplanması suretiyle alınan ortalamalara oranı ise 
aşağıda görülmektediri (Çizelge 2).
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Çizelgeden de görüldüğü üzere, maden işletmelerinin, 2018 yılı 
ve sonrası hedeflenen yeni yatırım tutarları da hesaba katıldı-
ğında, arazi izin bedellerinin 2018 yılı öncesi (mevcut) ve sonrası 
(hedeflenen) yatırım tutarları toplamına oranı ortalaması tüm 
maden grupları için %26,58’dir. Bu %’lik rakam dahi Türkiye’de 
maden işletmelerinin işletme ömrü boyunca tüm arazi izin be-
deli ödemelerinin, tek başına, mevcut ve hedeflenen yatırım 
tutarları toplamı içerisinde oldukça yüksek bir paya sahip oldu-
ğunu göstermektedirj. Bu payın maden grupları arasındaki deği-
şimi de incelenebilir (Şekil 9).

Şekil 9. Maden gruplarına göre arazi izin bedellerinin toplam yatırım tutarlarına oranının değişimi. 

Şekilde görüldüğü üzere, maden grupları ile “arazi izin be-
dellerinin toplam yatırım tutarlarına oranı” arasında poli-
nomsal açıdan kuvvetli derecede (R2 = 0,96) bir korelasyon 
bulunmaktadır. Bu durum maden gruplarının 2. Gruptan 4. 
Gruba doğru gittikçe, “arazi izin bedellerinin toplam yatırım 
tutarları” içerisindeki payının belirtilen derecede düştüğü-
nü göstermektedir. Özellikle 2. Grup madenlerde bu payın 
yüksek olması, söz konusu grupta faaliyet gösteren maden 
işletmelerini ekonomik ve finansal açıdan daha da zorlaya-
caktır. 

5. Türkiye’de Alınan Orman Bedelleri Toplamı & 
Diğer Dünya Ülkeleriyle Kıyaslanması
5.1. Türkiye’de Alınan Orman Bedelleri Toplamının 
Yatırım Tutarları Toplamındaki Payı
Ankete cevap veren her maden işletmesinin ödedikleri tüm 
orman bedelleri toplamı, (mevcut ve gelecekteki) yatırım 

j Eğer bu bedel her yıl değil de, işletme ömrü boyunca sadece bir kez alınsaydı, “arazi izin bedelinin toplam yatırım tutarına oranı” -tüm maden grupları için ortalama- %1,25 olacaktı.
k 1. ve 2. maden grupları olan doğaltaşlar açık işletme yöntemiyle üretilmektedir. Bu durum, bu madenlerin yeraltı maden işletmelerine kıyasla, orman alanlarıyla daha çok çakışması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

tutarları toplamına oranlandığında, maden gruplarına göre 
ortalama olarak Çizelge 3’de gösterilen özet sonuçlar elde 
edilmektedir.

Görüldüğü üzere her maden işletmesinin orman bedelleri 
olarak ödedikleri tüm tutarların toplamının, “(mevcut ve 
gelecekteki) yatırım tutarları toplamı”na oranı tüm maden 
grupları için ortalama %38,32’dir. Bu %’lik rakam Türkiye’de 
maden işletmelerinden alınan tüm orman bedelleri topla-
mının, maden yatırımlarını riskli bir hale getirebilecek yük-
sek bir payda maliyet kalemi olduğunu göstermektedir. Bu 
payların maden grupları arasındaki değişimi ise Şekil 10’da 
daha net olarak görülmektedir. 2. gruptan 4. gruba doğru 
gittikçe, maden grupları ile tüm orman bedelleri toplamı-
nın yatırım tutarları toplamına oranları” arasındaki ilişki, 
korelasyon katsayısı olarak polinomsal bir değişim göster-
mektedir. Korelasyon katsayısı R2= 0,94’tür. Bu veriye bağlı 
olarak söz konusu değişkenler arasında iyi dereceli bir an-
lamlılık mevcuttur.

Maden grupları 2. Gruptan 4. Gruba gittikçe toplam ya-
tırım tutarları içerisinde tüm orman bedelleri toplamı 
payının düşmesi, aslında 2. Grup madenlerin 4. Grup ma-
denlere kıyasla daha düşük yatırım tutarları olmasından 
kaynaklanmaktadırk. Dolayısıyla oluşan durum, özellikle, 
4. gruplara kıyasla, yatırım tutarları daha düşük olan 2. 

Grup maden işletmelerinin orman 
alanları ile çakışan faaliyetlerinde, 
maliyet kalemi olarak tüm orman be-
deleri toplamının ödemelerinde de 
zorlanacağını göstermektedir. Top-
lam yatırım tutarları içerisinde farklı 
orman bedellerinin maden grupları 
ortalaması için aldıkları paylar ise Şe-
kil 11’de verilmiştir. Bu şekilde daha 
net görüldüğü üzere, sadece arazi 
izin bedelleri, Türkiye’de maden ya-
tırım tutarları içerisinde tüm orman 
bedellerinin toplamında %69,4’lük  

Maden 
Grubu

Toplam Yatırım Tutarlarına Oranları (%) Tüm Orman 
Bedelleri 

Toplamının 
Yatırım Tutarları 
Toplamına Oranı 

(%)

Arazi İzin 
Bedeli

Ağaçlandırma 
Bedeli

Çevre Uyum 
Teminatı + 
Rehabilita-
syon Bedeli

Diğer 
Bedeller

2 (a) Grubu 36,58 5,40 13,28 1,09 56,35

2 (b) Grubu 26,98 3,21 7,26 0,77 38,22

4 (a) Grubu 15,83 3,43 7,03 0,82 27,11

4 (b) Grubu 16,03 1,22 2,82 0,16 20,23

4 (c) Grubu 24,17 4,00 4,42 0,74 33,33

Tüm maden 
grupları için

26,58 3,44 7,58 0,72 38,32

Çizelge 3. Orman bedelleri toplamının (mevcut ve gelecekteki) yatırım tutarları toplamına oranı 

Şekil 10. Maden grupları - orman bedel türlerinin ve toplamının yatırım tutarlarına oranları ilişkisi. 
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Şekil 11. Orman bedel türlerinin maden yatırım tutarları içerisinde payı. 

bir pay almaktadır. Özellikle bu payın düşürülmesi konu-
sunda yapılacak mevzuat değişiklikleri maden işletmeleri-
ni ekonomik ve finansal açıdan rahatlatacaktır. 

5.2 Türkiye’de Alınan Orman 
Bedellerinin Diğer Dünya 
Ülkeleriyle Kıyaslanması
Maden işletme faaliyetlerinin 
orman alanlarında yapılabil-
mesi için dünya genelinde 
ülkelere göre değişen; arazi 
izin bedelleri, ağaçlandırma 
bedelleri, rehabilitasyon be-
delleri, kereste bedelleri ve 
diğer bedeller gibi bedel tür-
lerinden bir veya birkaç adeti 
istenmektedir. Dünyada or-
man alanlarında madencilik 
faaliyeti için çok düşük ya da 
hiç bedel almayan ülkeler de 
bulunmaktadır. Örneğin, Ka-
nadal, Almanyam, Avustralyan 
ve ABD’deo orman izinleri baş-
vurusu için düşük ücretler alın-
makta ve (örneğin Kanada’da) 
daha sonra madencilik faali-
yetlerinin yapıldığı yıllar için 
ise ha başına yıllık ~ 3 ABD $ 
gibi sembolik bir bedel alınmakta ve madencilik faaliyetleri 
teşvik edilmektedir. 

Arazi izin bedelleri diğer bazı ülkelerde yine yıllık olarak alın-
makta ve çok düşük miktarlarda olmaktadır. Örneğin Rus-

l Kanada’da alınan orman bedelleri ve uygulamalar konusunda bakınız3,7,17,19,45.
m Almanya’da madencilik faaliyetlerinin (arama, işletme, alt yapı tesis) orman arazilerinde yapılmasıyla ilgili izinlerde herhangi bir biçimde başvuru ücreti, ağaçlandırma bedeli, vb. istenmemektedir. Ayrıca orman arazilerinde 
yapılan madencilik faaliyetleri için çok düşük değerlerde yıllık arazi kullanım bedelleri alınmaktadır3,12,9.
n Avustralya ve Güney Afrika'da orman alanlarında madencilik için –Türkiye’deki gibi ağaçlandırma bedeli, orman arazi izin bedeli- gibi ayrıca bir bedel ödenmemekte, sadece maden kapatma projesi için bir teminat isten-
mektedir. Maden yatırımcısı rehabilitasyon projesini tamamladığında teminat yükümlülüğü sona ermektedir26.
o Maryland'de, açık ocak madenciliğinden etkilenen her akre arazi için (1 akre = 0,4047 ha) özel reklamasyon ücreti 75 $'dır16. ABD’deki eyaletlerin farklılaşan reklamasyon ücretleri hakkında bakınız6.
p Endonezya’da ayrıca kereste kullanım izin ücreti, ağaçlandırma fonu ve diğer ücretler $/m3 olarak alınmaktadır. Orman bedelleri konusunda farklı bilgiler için bakınız27,2,36,20.

q Farklı dünya ülkelerinde yeniden ağaçlandırma için orman idarelerinin edindikleri bedeller ve bu idarelerin bütçe kullanımındaki farklı uygulamaları konusunda bakınız21,25,40.
r Ayrıca bakınız15.
s Ankete cevap veren maden işletmelerinin orman içerisinde maden işletme izin alanları ve maden altyapı izin alanları toplamları tek tek bulunup maden gruplarına göre ortalaması alınmıştır. Ardından tümünün ortalaması 
112,1 ha olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar -makalenin hacmini arttıracağı için- verilmemiştir.

ya’da yıllık 0,02 $/m2 arazi izin bedeli alınmaktadır (Aktan vd., 
2017). Endonezya’da korunan orman alanı, ya da açık ocak/
yeraltı maden işletmeciliğine göre değişmekle birlikte, or-
talama yıllık hektar başına yaklaşık 150 $ orman bedeli alın-
maktadır (Asgari 114, azami 190 $)p,47. Dünyada bazı ülkeler 
için toplam orman bedelleri yaklaşık/ortalama olarak aşağıda 
görülmektedirq (Çizelge 4).

Çizelgede görüldüğü üzere, Türkiye’de madencilik faaliyetle-
ri yapılabilmesi için istenen orman bedellerinde son yıllarda 
getirilen yüksek artışlar sonucunda, belirtilen diğer dünya 
ülkelerine kıyasla Türkiye’de alınan toplam orman bedelleri 
oldukça yükselmiştir. Hesaplama şöyle yapılmıştır: Öncelik-
le, Türkiye’de ankete cevap veren tüm maden grupları için 
işletme ömrü boyunca orman bedelleri ortalamaları dikkate 
alınmıştır (Çizelge 5).

Maden işletme ömrü ortalamaları için bulunan bu bedel 
toplamları hesabında, öncelikle, tüm bu işletmelerin maden 
gruplarına göre ormanlar içerisinde maden işletme izin alan-
ları ve maden altyapı izin alanları toplamına (112,1 ha) bö-

Ülkeler Orman Bedelleri

Kanada 25 $ (Teminat ücreti) + 6,16 $/ha + 3,08 $/m3 Kesilecek ağaç üzerinden alınan yıllık bedel41,3.

ABD (Başvuru ücreti alınmamaktadır) Her 8 hektara kadar 155 $ + Her 8 ha için düzenleme bedeli 20 $/yıl + her 8 
ha için arazi izin bedeli 37 $/yıl + Özel reklamasyon ücreti akre başına $75’dır25,44.

Bolivya Arazi kira ücreti 1 $/ha-yıl25,11.

Avustralya Sadece 200 $ (teminat ücreti)3.

Norveç 10,5 $/ha (yıllık orman izin bedeli)28.

Çek Cumhuriyeti 2 Hektara kadar 83 $, 2 hektardan sonrası için 4,11 $/ha (EU Evaluation Report, 2019).

Galler 6,5 $/ha + rehabilitasyon bedeli14.

Kamerun 0,17-4,17 $/ha-yıl (Sieböck 2002, s.17; Comar vd., 2000) + 1,17 $/m3 tomruk kereste39,46,r.

Liberya Arazi kira ücreti 1,25-2,5 $/ha + diğer ücretler8.

Endonezya 150 $/ha-yıl (arazi izin bedeli)47.

Laos 200-300 $/ha-yıl (arazi izin bedeli)38.

Rusya (Başvuru ücreti alınmamaktadır) 200 $/ha-yıl (arazi izin bedeli)3,12.

Türkiye Ağaçlandırma bedeli + arazi izin bedeli + diğer bedeller + çevre uyum teminatı ile rehabilitasyon bedeli 
(tümü ort. toplam 1796 $/ha-yıl)*

Çizelge 4. Bazı ülkelerde alınan toplam orman bedellerinin durumu 

Ankete Cevap 
Veren Maden 

Işletmeleri Için

Arazi İzin 
Bedeli

Ağaçlandırma 
Bedeli

Rehabilitasyon 
Bedeli + Çevre 
Uyum Teminatı

Diğer 
Bedeller

Tüm Orman 
Bedelleri 
Toplamı

Tüm maden grupları için 
ortalama değerleri (TL)

34.557.083 2.715.086 2.229.099 356.762 39.520.362

Çizelge 5. Türkiye’de tüm maden grupları için işletme ömrü boyunca orman bedelleri ortalamaları (TL)
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lünmüştürs. Ardından bulunan bu değer, tüm maden grupla-
rının maden işletme ömrü faaliyet yılı ortalamasına (40,55 yıl) 
bölünmüştür. Böylece, “Türkiye için, ortalama olarak, hektar 
başına yaklaşık yıllık bir orman bedel toplamı” bulunmuştur. 
Bu bedel tüm maden grupları için ortalama [(39.520.362 TL 
/112,1 ha) / 40,55 yıl] = 8694 TLt/ha-yıl’dır (1796 $/ha-yıl)*. 

Sonuç itibariyle, dünya genelinde yapılan sınırlı sayıdaki 
araştırmalarla kıyaslandığında, Türkiye’de madencilik faali-
yetleri kapsamında verilen tüm orman izin bedelleri topla-
mının, Çizelgede belirtilen Kanada, Avustralya, ABD, Rusya, 
Norveç gibi gelişmiş ülkeler yanı sıra; Çek cumhuriyeti, Gal-
ler gibi -gelişmişlik düzeyi Türkiye’ye yakın olan- gelişmek-
te olan bu ülkelere nazaran, ayrıca Asyadan Endonezya, 
Laos, ve Afrikadan Liberya, Kamerun, ve Güney Amerika-
dan Bolivya gibi az gelişmiş/gelişmekte olan diğer ülkelere 
kıyasla astronomik ölçüde çok daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

6. Sonuç ve Öneriler
Çalışmada görüldüğü üzere Türkiye’de orman izinleri di-
ğer dünya ülkelerinde olduğu gibi maden işletmelerine 
ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle verilmeyip, yüksek 
miktarlarda bedel alınmaktadır. Dünya geneline kıyasla, 
Türkiye’de maden işletmelerinden alınan orman bedel-
lerinin bu kadar yüksek istenmesinin en önemli sebebi, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği orman bedel 
türlerinin hesaplama kriterleridir. Bu kriterlerde özellik-
le 2015 yılında yapılan mevzuat değişiklikleriyle orman 
bedelleri yüksek bir artış kaydetmiştir. OGM’nin Türkiye 
genelinde ağaçlandırma için harcadığı tüm paraların bir-
kaç katını maden işletmeleri orman bedeli olarak OGM’ye 
vermektedir. 

Türkiye’de maden grupları içerisinde “tüm orman bedelleri 
toplamının yatırım tutarı toplamına oranı” ortalama değer-
leri 4. Grup madenlerden 2. Grup madenlere doğru yük-
selmektedir. Bu durum, Türkiye’de maden işletmelerinden 
alınan orman bedelleri toplamının tüm grup maden işletme-
lerini, özellikle de 4. Grup madenlerden 2. Grup madenlere 
doğru farklı derecelerde ekonomik açıdan zorlayacağını gös-
termektedir.

Türkiye’de maden işletmelerinin maden ömrü boyun-
ca vereceği tüm orman bedelleri toplamı proje toplam 
yatırım tutarının (tüm grup madenler için) ortalama 
%38,32’sini oluşturmaktadır. Bu boyutta bedellerin ma-
den işletmelerinden istenmesi, Türkiye’de maden şirket-
lerinin iflas etmesine yol açarak madenciliği ekonomik 
açıdan yapılamaz hale getirebilir.

Türkiye’de madencilik sektöründe yatırım kayıpla-
rına sebep olmaması için, tüm maden grupları için 

orman bedelleri konusunda aşağıdaki değişiklikler 
yapılabilir:

• Sadece arazi izin bedelleri, Türkiye’de maden yatırım 
tutarları içerisindeki tüm orman bedellerinin toplamın-
da %69,4’lük bir pay almaktadır. Özellikle bu payın dü-
şürülmesi konusunda yapılacak mevzuat değişiklikleri 
maden işletmelerini ekonomik ve finansal açıdan rahat-
latacaktır. Arazi izin bedelleri, tüm orman bedelleri içe-
risinde her yıl yerine, bu bedel dışında belirtilen diğer 
bedeller gibi, işletmenin başında, bir kez alınmalıdır. 
Nitekim arazi izin bedeli hesaplama katsayıları değişti-
rilmeksizin, bu bedel türünün her yıl değil de, işletme 
ömrü boyunca sadece bir kez alınması halinde, arazi 
izin bedelinin toplam yatırım tutarına oranı tüm maden 
grupları için ortalama %1,25 olacaktır. Bu halde tüm or-
man bedelleri toplamının yatırım tutarına oranı ise orta-
lama %12,99 olacaktır.

• Bu değişikliğe ek olarak, ağaçlandırma bedellerinin %50 
oranında düşürülmesi halinde ise, “tüm orman bedelle-
ri toplamının yatırım tutarına oranı” %11,27 olmaktadır. 
Böylece yapılacak bu bedel indirimleri madencilik yatırım 
risklerini azaltabilir. Bu %’lik rakamlar dahi maden işletme-
lerini ekonomik ve finansal açıdan olumsuz etkileyebilecek 
olsa da, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı çerçevesin-
de hem madenlerin üretimi hem de ormanların korunması 
için Türkiye’de orman bedel türlerinde en azından belirti-
len bu değişikliklerin yapılması bu sürdürülebilirliğe fayda 
sağlayacaktır. 

Bu makalenin İngilizce orijinali “Gospodarka Surowcami 
Mineralnymi – Mineral Resources Management” Dergisi’n-
de 2020 yılında yayınlanmıştır. Madencilik Türkiye Dergi-
sindeki bu makaleye atıf yapmak isteyenler aşağıdaki şekil-
de atıf yapmalıdır:

Yıldız, T.D., 2020. Forest fees paid to permit mining extra-
ctive operations on Turkey's forestlands & the ratio to in-
vestments. Gospodarka Surowcami Mineralnymi: Mineral 
Resources Management, 36 (3), 29-58. doi.org/10.24425/
gsm.2020.133935

Makalenin kaynakçasına buradan ulaşabilirsiniz. 
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2018/09/
Madencil ik-Turkiye-Dergisi-1-Mart-2021-Sayi-93- 
Maden-Isletme-Omru-Boyunca-Odenen-Tum-Orman- 
Bedellerinin-Yatirim-Tutarina-Indirgenmesi-Taskin- 
Deniz-Yildiz-Sayfa-96.pdf 

t 1 ABD doları ($) = 4,7236 TL (18.06.2018)43.
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Yerbilimleri ile tanışmam ortaokul 
dönemine rastlamaktadır ve sanı-
rım bunu kelebek etkisi olarak ta-
nımlamam yanlış olmaz. Sivas’ta 
babamın dükkanına bir müşteri-

sinin getirip bıraktığı ve o zaman ne olduğunu tam olarak an-
layamadığım ancak beni bir o kadar etkilemiş olan bir cevher 
numunesinin seneler sonra kalkopirit-pirit-galenit-bornit’ten 
oluştuğunu tanımlayacaktım. 

Lise ve üniversiteye giriş dönemlerinin Türkiye’de siyasi çal-
kantıların yaşandığı yıllar olması nedeniyle jeoloji mühendis-
liği, zorunlu seçeneklerimden birisi olmuştu ancak yerbilim-
lerini öğrenmeye başladıktan sonra beni cezbetmeye ve içine 
çekmeye başlamıştı. 

Okula başlamadan önce şehir yaşamı dışında ne köy ne kasabaya 
dair bir yaşama dahil olamamış, hep şehir merkezinde sınırlı bir 
yaşam sürdürmüştüm. Hatta o kadarki 2. sınıfın yaz döneminde 
ilk araziye çıktığımda attığım ilk adımda yürümesini becereme-
miş dereye yuvarlanmıştım. O gün şunu anlamıştım ki derslerde-
ki yüksek başarımın ancak ve ancak mesleğin tek uygulama alanı 
olan arazi çalışmalarımda da göstermem gerekiyordu. Bunun 
için önce arazide yürümeyi öğrenmem gerekti ve hatta o güne 
kadar sinekten bile korkan ben bugüne geldiğimde hiçbir hay-
vandan korkmamayı öğrenmek zorunda kalacaktım. 

Aslında yerbilimlerinde 31 yıldır staj yapmaktayım ve bu bilim 
dalı bana doğayı okumayı, insanları, kendimi tanımayı ve hatta 
bilim felsefesi yapmayı da öğretti. Üzerinde yaşadığımız yer-

Gülay Sezerer Kuru
Jeo. Yük. Müh, 

Economic Geologist, 
CPG, EFG, UMREK CP

TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Yerbilimlerinde Kadın Olarak 
Çalışmayı Sürdürmek

yuvarının bir parçası olan biz insanlarda meydana gelen her 
türlü kimyasal olaylar, yeryuvarındaki tüm jeokimyasal olay-
lara benzerlikler gösterdiğini anladım. Örnek verecek olursak, 
yeryuvarında oluşan bir mineral eğer oluşum şartları idealse 
çok nitelikli, verimli bir mineral olarak kristalleniyor ve bu mi-
neraller oluştuğu ortamlardan uzaklaştığında bulunduğu or-
tamlardaki eriyik-çözelti sistemlerinin nitelik ve niceliksel özel-
liklerine bağlı olarak etkilenerek tekrar kristalleniyor ve farklı 
bir minerale dönüşebiliyor. Bu durum insanın ilk doğumundan 
ölümüne kadar geçen kişiliğindeki değişimlere de benzetmek 
yanlış olmaz. Buna benzer daha çok örneklemeleri kendi iç 
dünyamda yapmaya devam etmekteyim. 

Üniversite yıllarımda, İngiltere’de doktora yapmış olan bir ho-
cam ‘’bulunduğunuz yerin en iyisi olmaya çalışın’’ derdi. Evet 
tüm yaşamımda bunu yapmaya o yıllarda, bulunduğum koşul-
lara bağlı olarak yapmaya çalıştım ve belki bunu 31 yıllık mes-
lek hayatımda ve/veya tüm yaşamımda uygulamaya devam 
ettim. Bu önerinin bende bu kadar yer bulması belki de yetiş-
tiriliş tarzım ve/veya mükemmeliyetçi karaktere sahip olmam 
nedeniyle de olmuş olabilirdi. Sonuçta başarılı bir üniversite 
eğitiminden sonra mezun olur olmaz MTA genel müdürlüğü 
ve bölgelerinde olmak üzere çeşitli projelerde çalışmaya baş-
ladım. Usta çırak ilişkisinin Türkiye’de sürdürüldüğü ve hatta 
yerbilimlerinin okulu olan bir devlet kuruluşuna girmiştim. Ben 
kendimi hep çok şanslı hissettim çünkü mesleği bana öğrete-
cek meslektaş, hoca abilerimi, ablalarımı bulmuştum. Ne pa-
hasına olursa olsun hep onların arkasından gitmek, onlardan 
mesleğin uygulamalarını öğrenmek zorundaydım. 

Tabii ki meslekte geçen 31 yıla rağmen halen bu işin daha 
başında olduğumu da gayet iyi bilmekteyim. O dönemler-
de, kadın yerbilimci olarak neredeyse 1/30 oranında idik. 

Gülay Sezerer KuruGülay Sezerer Kuru
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Burada yöneticilerimize tekrar şükranlarımı sunmak isterim. 
Çünkü onlar meslekte kadın erkek ayırımı asla yapmazlardı. 
Eğer çok istekli iseniz sizin mutlaka arazi tecrübesine sahip 
olmanız için gerekli projelere seve seve gönderirlerdi. O dö-
nemde MTA yöneticileri yeni başlayan jeologları 1-2 sene te-
mel jeoloji harita alımı projelerine göndererek temel jeoloji 
eğitimi almalarını sağlarlardı. Daha sonra ise seçtikleri uz-
manlık dalına göre projelere yönlendirirlerdi. Aldığım temel 
jeoloji haritalama uygulamalarından sonra seçtiğim yüksek 
lisans konusu ile uyumlu olacak şekilde metalik maden ara-
ma projelerinde yer almaya başladım. Yıllarca yaptığım saha 
çalışmalarına ait olan örneklemeleri, sahada cevher-yan 
kayaç ilişkisini gözlemleyerek almaya ve bunları da minera-
loji-petrografi laboratuvarında tanımlamaya/analiz etmeye 
çalıştım. Bu kurumdan ayrılana kadar hayatım yazın arazide, 
kışın mikroskop başında geçti. Bu çalışma tarzının süreklili-
ği arazide makro gözlemlerle, mikro tanımlamaları yapma-
mı sağladı. Uzun yıllar Doğu Anadolu’da genel jeokimyasal 
prospeksiyon projelerinde de, ekip veya çalışma grupların-
da hep tek kadın jeolog olarak yer aldım. Doğuda ilk ara-
ziye çıktığımda, erkek arkadaşlarla yolda uğradığımız köy 
kahvesi, köy çeşmesi veya dağda karşılaştığımız çoban veya 
köy ahalisi beni görünce çok şaşırırlardı. Hatta bir gün erkek 
arkadaşlar gibi merhaba deyip elimi uzatıp tokalaşmak iste-
diğimde, elimin boş kaldığını hatırlıyorum. Bu olaydan sonra 
ben inatla elimi uzatıp zorla tokalaşmayı adet edindim. 

Hatta bu konuda da bir anekdot paylaşmak isterim. 1990-1991 
yılları arasında, Turhal antimuan projelerinin oldukça yoğun 
ve başarılı geçtiği dönemlerde, Allah rahmet etsin sayın Ertan 
Tuna proje şefimiz/başkanımızdı ve sondajlar 24 saat 3 vardiya 
halinde çalışırdı. Eski, tenteli jiplerimiz ve eski telsizlerimiz var-
dı. Gece yarısı sondaj cevher kestiğinde telsizden haber gelirdi 
ve hemen Ertan abi ile sondajın yapıldığı dağa çıkardık. Saat 2 
olsun 3 olsun 4 olsun fark etmezdi. Yine o gün telsizden haber 
gelmişti, Ertan abi hadi dedi Gülay gidiyoruz. Çıktık yola eski 
tenteli jiplerle uzun bir dağ yolundan sonra sondaja ulaştık. 
Karotları inceledik tanımlamalarımızı yaptık birkaç saat sonra 

kampa Turhal’a dön-
dük. Bu proje benim 
katıldığım ilk metal 
arama projesi idi. 
Proje çalışma süre-
si dolduktan sonra 
MTA Sivas bölgeye 
döndüm. Birkaç gün 
sonra 6-7 arkadaş 
odama ziyaretime 
geldiler. Sonradan üst düzey yönetici olan maden mühendi-
si bir arkadaşım söze başladı. “Senden özür dilemeye geldik. O 
gün Turhal’da gece yarısı karotları kontrole geldiğiniz gün senin 
arkandan ‘bu saatte kadın başına ne işi var’ diye konuştuk. Daha 
sonra da senin iş konusuna bakışını anlayıp seni tanıdıktan sonra 
kendi söylediğimizden utandık ve senden özür dilemeye geldik” 
dediler. Bu yaşadığım benim için oldukça şaşırtıcı idi o güne 
kadar erkek yerbilimci arkadaşlarımın, bu şekildeki olumlu ba-
kış açılarına sahip olmasında etkili olmam, beni yıllar geçmesi-
ne rağmen halen mesut etmektedir.

Başka bir anekdot daha paylaşmak isterim. MTA genel mü-
dürlüğünden 20 sene sonra ayrıldığımda, Afrika-Tanzanya’ya 
yaklaşık olarak 50’den fazla maden ruhsatının etüdü için git-
tim. İlk gece Dar’ Es salam’da kaldıktan sonra ertesi gün Afrika 
derinliklerine elimde bir jeolog çekici ve kalbimde bilim ateşi 
ile daldım. 2. gündü ve arazide granulit, eklojit fasiyesine ait 
kayaçların ve BIF formasyonun üzerinde yürüyordum. Başka 
bir deyişle eski kıta kratonunun üzerinde yürümekteydim. İna-
namıyordum, çok heyecanlıydım! Bu kadar bilimsel veriyi bir 
arada bulmuş olan, çok kimseye kısmet olmayacak bir şansı ya-
kalayan bir Türk kadın jeologu olduğum fikri aklımdan hızlıca 
geçmişti. O an aklıma sadece Ülkemizin kurucusu ve kadınlara 
bu hakları veren yüce önderimizin önünde saygıyla eğilmek 
geldi, gözlerimden akan birkaç damla yaş ile. Mesleğe başla-
dığımdan bugüne kadar hayatım boyunca nerede olursam 
olayım sadece insan olduğumu bileceğime ve yeryuvarının 
sırlarını çözeceğime dair kendime baştan beri söz verdim.

Ülkemizde son yıllarda erkek 
meslektaşlarımızın kadın mes-
lektaşlarımıza destek oldukla-
rını artık biliyorum. Bu durum-
ların daha da yaygınlaşması 
gerektiğini de umuyorum. Bu-
nun yanı sıra uluslararası, 
CRIRSCO benzeri kuruluşlara 
dahil olan YERMAM-UMREK 
ve MJD gibi organizasyon-
ların da bu ayrımcılığa karşı 
durduğunu buradan gururla 
bahsetmek isterim. Bu organi-
zasyonlarımızla, Türkiye yerbi-
limlerinde çağdaş bir konuma 
geleceği kaçınılmazdır. 
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

www.mmkahraman.com

Ekonomik Sistemde Kırılmalar

2019’un son çeyre-
ğinde dünya gün-
demine giren Covid, 
dünya ekonomik 

sistemini ilginç bir sürece soktu. Kriz bek-
lentilerine cevaben Amerika Merkez Bankası 
(FED) bütün tarihi boyunca bastığı paradan 
daha fazlasını son bir yıl içerisinde bastı. Her 
ne kadar ABD de yer alan bir merkez bankası 
olsada; uluslarası ticaretin yaklaşık 2/3’ü USD 
cinsinden yapıldığı için elbetteki bu durum 
sadece bir ülkenin değil dünyanın tamamını 
ilgilendiren bir durum. 2008 krizinden beri 
parasal genişlemelerle piyasaları tutmak bir 
bakıma yeni ‘normal’ haline gelmiş oldu. İngi-
lizce’de bu konuyla ilgili akla gelen ilk deyim ‘batamayacak 
kadar büyük’ (too big to fail) son krizde sadece büyük banka, 
araba, petrol firmalarını kurtarmak için kullanılırken bugün 
artık ülkelerin ekonomileri için kullanılır duruma geldi. Şekil 
1, son 45 yıllık süreç içerisinde yaşanan krizleri ve FED’in bu 
süreçler boyunca ve mevcut Covid dönemindeki para arzını 
gösteriyor.

Şekil 1. 1975-2021 arası FED para arzı ve krizler (Kaynak: fred.stlouisfed.org)

Şekil 2. Libre Başına Bakır Fiyatları Son 5 yıl - USD (Kaynak:Tradingview.com)

Benzer bir genişlemeyi dünyanın diğer büyük bütün 
merkez bankaları da (AB, Japonya, İngiltere vs.) yapmak-
ta oldukları için dünya genelinde varlık fiyatlarında ciddi 
şişmeler başladı. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır düşük 
enflasyon ve düşük faiz politikası mevcut. Böyle bir ortam-
da bu kadar yüksek miktarlarda yapılan para arzı elbette 
farklı emtia ve varlıklara yansımaya başlayacaktır. Örne-

ğin bu yazının hazırlandığı gün bakır 
fiyatları libre başına 3,97 USD’yi göre-
rek son 9 yılın rekorunu kırdı (Şekil 2). 
Benzer şekilde brent petrol fiyatları 
Nisan 2020’de yaşanan sert düşüşün 
neredeyse tamamına yakınını geri aldı 
ve 63 USD üzerinde seyrediyor (Şekil 3). 
Diğer birçok tarımsal emtia, metaller, 
enerji hammaddelerinde genel olarak 
yükselişler var. Bu fiyat artışları dünya-
nın enflasyonist bir döneme gireceğine 
dair ciddi ipuçları vermekte. 
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Şekil 3. Brent petrol varil fiyatı Son 5 yıl - USD (Kaynak:Tradingview.com)

Şekil 4. Ons Başına Gümüş Fiyatları Ocak-Şubat 2021 - USD (Kaynak:Tradingview.com)

Ülke olarak uzun yıllardır enflasyonla yaşayan bir toplumuz. 
Aslında yabancı olduğumuz bir durum değil ancak şöyle yeni 
bir durum ortaya çıkabilir. Bizim enflasyonun sebepleri ara-
sında yüksek parasal genişleme, artan nüfus sebebiyle yük-
sek talebe karşı düşük arz ve döviz sepetindeki oynamalar yer 
almaktaydı. Yeni dönemde bunlara bir de dünyadaki emtia 
fiyatlarında yaşanacak enflasyon eklenmiş olacak. Özellikle 
enerjinin ülke için ciddi bir ithalat kalemi olduğu göz önüne 
alındığı zaman, bu fiyat artışlarının ve turizm sektöründeki 
daralmalarında hesaba katılması durumunda ülke ekonomi-
sinin etkilenmemesi mümkün değil. 

Bu durum maden firmalarının bilançolarına da yansıyacaktır. 
2020 sonuçlarını açıklayan küresel ölçekli firmaların önemli 
bir kısmı yükselen fiyatlar sebebiyle geçen seneyi oldukça 
kârlı bir şekilde tamamladılar. Ancak dünya genelinde yük-
selmekte olan fiyatların onların maliyetlerine de yakın ge-
lecekte daha fazla etki edeceği düşünülürse bu kârlılığı her 
firmanın sürdürebileceğini söylemek pek mümkün değil. 
Aslına bakarsanız özellikle bazı değerli metaller üzerinde çok 
farklı etkenler son dönemde etki etmeye başladı. Örneğin 
geçtiğimiz ayın sonlarında bir sosyal medya platformu üze-
rinden organize olan bir grup, önce ABD borsasındaki birkaç 
hisseye yüksek talep göstererek fiyatın anormal yükselme-
sine sebep oldu. Ulusal ve uluslarası medyaya konu olan bu 

girişim (WallStreetBets) bu firmalarda açık 
pozisyonu olan bir hedge fonunu terste 
yakaladığı için çok ciddi bir zarar yazması-
na sebep oldu. Aynı grup içerisindeki bazı-
ları gümüşe yönelik benzer bir girişimle bir 
günde ons başına fiyatın 26 USD/onstan 30 
USD/onsa zıplamasına sebep oldular (Şekil 
4).  Bu örnek özellikle önümüzdeki dönemde 
küresel hacim olarak nispeten küçük sayılan 
emtiaların, bu tür manipülasyonlara karşı ne 
kadar hassas olabileceğini göstermesi açı-
sından oldukça önemli bir durum.

Varlık fiyatlarındaki şişmeler o kadar fazlaki 
elektrikli araç üretiminden bugüne kadar hiç 
para kazanamamış Tesla’nın değerinin diğer 
tüm araba firmalarının toplamından daha 
yüksek olduğu günleri, Bitcoin gibi kripto 
paraların değerinin 50 bin USD ve üstüne 
çıktığını benzer biçimde Borsa İstanbul’da 
(BİST) bazı firmaların hiç rasyonel olmayan 
rakamlara ulaştığını görüyoruz. Bugün ABD 
borsasında yer alan Türkiye’nin GSYH’sından 
fazla değere sahip yığınla firma oluştu. Mev-
cut ekonomik sistemin temellerinin atıldığı 
Bretton Woods dönemi günümüz dünyasını 
inanılmaz derecede adaletsiz bir noktaya ge-
tirdi. Pandemi döneminde neredeyse bütün 
dünya insanları yoksullaşırken, nüfusun yüz-
de biri bile etmeyen bir kesim bu dönemde 

bile ciddi oranda zenginleşti. Dünyada ekonomik sistemdeki 
bu sıkıntıların ve rasyonellikten uzaklaşmaların aslında sürdü-
rülebilir olmadığı, sistemin üst kesimleri tarafından da artık 
dile getiriliyor. Bu sebeple geçen yıl ‘Great Reset’ (büyük sıfır-
lama) gibi fikirler öne atılmaya başlandı. Yani bir başka deyişle 
dünya önemli bir değişimin veya dönüşümün arefesinde.

Her ne kadar dünyanın bir kısmında aşılanmalar başlamış 
olsa da pandemiyle bir müddet daha yaşayacağımız bir ger-
çek. Bu sürecin ne kadar süreceğini kestirebilmek gerçekte 
oldukça güç. Dünya, pandemi sonrasında insanların yaşam 
tarzlarının ve alışkanlıklarının değiştiği bir sürece başlaya-
cak. Ancak bu yeni başlayan süreçte ekonomik sistemin de 
muhtemelen ciddi oranda dönüşebileceğini düşünüyorum. 
Yeni dönemde metal ve madenlere olan ihtiyacın azalacağı-
na ihtimal vermiyorum. Ancak temiz ve verimli üretim, geri 
dönüşüm, karbon emisyonlarının kontrolü, yenilenebilir ve 
yeşil teknolojiler tarafından kullanılacak metal ve madenlere 
olan talebin artması oldukça olası. Dünyada ekonomik ağırlı-
ğın batıdan doğuya kaydığı bir dönemdeyiz, maden sektörü 
gelişmeleri yakından takip etmeli ve ekonomik, iş gücü, tek-
nolojik ve sosyal anlamda hazırlıklarını yapmalıdır. Önümüz-
deki dönemin ülkeler, toplumlar ve sosyal yapılar arasındaki 
uçurumların açılacağı ve daha adaletsiz bir dönem olma ihti-
mali hiç olmadığı kadar yüksek bir ihtimal.
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3213 sayılı Maden Yasası’nın Be-
yan Usulü başlıklı 10’uncu mad-
desi ilk fıkrasında; madencilik 

faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre devamı süresince 
teknik ve mali konularda yapılan beyanlar ile yetkili kişilerce 
tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir, kuralı bulunmakta-
dır. İdare hukukunda idare işlemleri hukuka uygunluk karine-
si taşır, olgusuna bu kural bir istisna teşkil etmektedir. İdare 
beyanları doğru kabul edecek, beyana aykırılığı tespit etmek 
zorunda kalacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, teknik elemanların sadece ihti-
sas sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilecekleri ve 
beyanları ile sorumlu oldukları, ruhsat sahiplerinin ise teknik 
konular dışındaki tüm beyanlardan sorumlu oldukları, belir-
lenmiştir. Teknik elemanların ihtisas sahibi oldukları konuların 
dışındaki beyanlardan ruhsat sahipleri sorumlu tutulamaz. 
29’uncu maddenin 4. fıkrasında; “Ruhsat sahibi, her yıl Nisan ayı 
sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faa-
liyeti ile ilgili teknik belgeleri…Genel Müdürlüğe vermekle yü-
kümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30.000 
TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye 
kadar üretim faaliyeti durdurulur.” kuralı yanında, 21.09.2017 
gün 30187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönet-
meliği’nin, 36’ncı maddesi 5. fıkrasında; “İşletme faaliyetinde 
bulunulmaması halinde de işletme faaliyet raporunun yalnız 
ruhsat sahibi tarafından imzalanarak verilmesi yeterlidir. Veril-
memesi halinde Yasanın 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrası 
gereğince işlem tesis edilir. Üretim ve/veya hazırlık faaliyeti ya-
pılmayan sahalarda imalat haritası verilmez.” denilmiştir. 

MADEN HUKUKU

Maden Yasasına Değişiklikler 
Getiren 7257 Sayılı Yasa

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maddenin 5177 sayılı Yasa ile değişik 4. fıkrasında; “Beyan-
lardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların 
uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede 
gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para 
cezası uygulanır ve beyanlardaki hata ve noksanlıklar düzelti-
linceye kadar maden üretim faaliyeti durdurulur.” kuralı bulun-
maktadır. Fıkra ilk şeklinde; beyanlardaki hata ve noksanlıklar 
gerekçe bildirilmek sureti ile verildikleri tarihten itibaren 2 ay 
içerisinde düzeltilebilir, halinde idi. Beyanda bulunanın hata 
ve noksanlığını bilmesi pek mümkün olmadığından 5177 sayılı 
Yasanın 5’inci maddesiyle bu eksiklik giderilmiştir. Uygulama-
da teknik eleman beyanlarına idarece bu kuralın uygulandığı, 
ruhsat sahiplerinin beyanlarına ise uygulanmadığı örnekleri 
görülmektedir. Kısaca gerek teknik eleman gerekse ruhsat sa-
hiplerine bu kuralın uygulanması gerekir.

Maddenin 7164 sayılı Yasa ile değişik 5. fıkrasında; gerçek dışı 
veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Maden Yasası hü-
kümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette 
hak iktisabına sebep olan teknik eleman ve daimi nezaretçiye 
1.000 TL idari para cezası uygulanacağı, gerçek dışı veya yanıltıcı 
beyanların üç yıl içinde tekrarı halinde teknik elemana ve daimi 
nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası uygulanarak Maden Yasası 
gereğince yapacakları beyanların bir yıl süreyle geçersiz sayıla-
cağı, fiilin her tekrarında hak mahrumiyeti uygulamasına devam 
edileceği, uygulanan uyarı ve hak mahrumiyetinin teknik elema-
nın bağlı olduğu mesleki teşekküle bildirileceği, düzenlenmiştir.

Yukarıda aktarılan kurala bakıldığında uyarı ve hak mahru-
miyeti konusunun açıkça düzenlendiği görülür. Gerçek dışı  
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veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik eleman 1.000 TL idari 
para cezası ile uyarılacak, gerçek dışı veya yanıltıcı beyanın 
uyarıdan sonra üç yıl içinde tekrar ederse idari para cezası ya-
nında hak mahrumiyetine uğrayacaktır. 

03.06.2016 gün 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yet-
kilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğin, 21’inci maddesi 
4. fıkrasında; “YTK’ya sözleşme ile hizmet veren kişi tarafından 
hazırlanan bilgi ve belgelerin doğru olmadığı ya da gerçeğe 
aykırı beyan içerdiği tespit edilmesi halinde ilgili kişiye bir yıl 
süre ile Kanunun 10’uncu maddesi gereğince beyanda bulun-
mama cezası verilerek ilgili meslek odasına bildirilir. Bu kişiler 
ile herhangi bir YTK arasında bir yıl süre ile yeniden sözleşme 
yapılamaz.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

Yasanın 10’uncu maddesi uyarı ve hak mahrumiyetini kurala 
bağlarken, YTK Yönetmeliği Yasaya açıkça aykırı olarak bilgi ve 
belgelerin doğru olmadığını da içine alacak şekilde uyarıyı de-
ğil doğrudan hak mahrumiyetini öngörmektedir. Yönetmelik 
bu şekliyle Yasa’ya açıkça aykırıdır.

Maddenin 6. fıkrasında; daimi nezaretçinin görev ve sorumlulu-
ğu düzenlenmiş, uyarı ve hak mahrumiyeti cezaları getirilmiştir. 
“Defterin ibraz edilmemesi, ruhsat sahibi ya da vekili tarafından 
imzalanmaması veya düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sa-
hibine 31.054 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin 
ruhsat sahibi veya vekili tarafından aynı yıl içerisinde tekrarı 
halinde idari para cezası iki kat olarak uygulanır.” denilmiştir. 

Daimi nezaretçi, nezaretçi defterini düzenleyecek görevli ve 
yetkili kişidir. Defterin ruhsat sahibi ya da vekili tarafından im-
zalanmaması, defterin ibraz edilmemesi ruhsat sahibini bağ-
larken, defterin düzenli tutulmamasının ruhsat sahibi ile bir il-
gisi ve ilişkisi yoktur. Bu nedenle, defterin düzenli tutulmaması 
daimi nezaretçinin görevi ve yetkisi içerisinde olduğundan 
bundan ruhsat sahibini sorumlu tutmak sorumlu olmayanı 
sorumlu duruma getirmektir. Böylesi durum cezaların şahsiliği 
prensibine de açıkça aykırıdır.

Maddenin 7. fıkrasında; “Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bu-
lunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelle-
yen ve/veya haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 
50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlali ha-
linde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. İlk tespit tarihinden 
itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlal edildi-
ğinin tespiti halinde ruhsat iptal edilir.” kuralı bulunmaktadır.

Yukarıda aktardığımız Yasa hükmünü, maddenin 2. fıkrası ile 
beraber incelediğimizde; teknik elemanların sadece ihtisas 
sahibi oldukları konularda beyanda bulunabilecekleri, ruhsat 
sahiplerinin ise teknik konular dışındaki tüm beyanlardan so-
rumlu oldukları görülür. Ruhsat sahası için hazırlanan imalat 
haritası teknik bir beyandır, daimi nezaretçi defterinin düzenli 
tutulmaması da teknik bir beyandır, dolayısıyla teknik bir be-
yandan ruhsat sahibi sorumlu tutulamaz. Ancak uygulamada 

10’uncu madde yaptırımlarının genelde ruhsat sahibine yöne-
lik olduğu, teknik bir beyan da olsa ruhsat sahibinin sorumlu-
luğuna gidildiği görülmektedir. Bu uygulamaların Yasa’nın özü 
ile bağdaştığı söylenemez. 

Maddenin 8. fıkrasının alt bentlerinde sayılanların gerçek dışı 
ve yanıltıcı beyan olduğu kabul edilmiştir. Bu bentlerde dü-
zenlenen yaptırımların uygulanabilmesi için beyanların sadece 
gerçek dışı olması yetmemekte gerçek dışı ve yanıltıcı olması 
da aranmaktadır. 

a-Ruhsatın ait olduğu grup dışında veya birden fazla bendi bu-
lunan grupta kendi bendi dışında veya üretim hakkı olmayan 
madenin üretilmesi. 

Örneği II-b grubu ruhsatla, II-a grubu maden üretilmesi, ben-
tonit madeni ile kömür üretilmesi gibi. Bunun istisnası Ya-
sa’nın 16’ncı maddesi 11. fıkrasında düzenleme konusu edil-
miştir. “Bir grup için verilen ruhsat, diğer gruptaki madenler 
için hak sağlamaz. Ancak ruhsata konu madenin üretilmesi 
için, işletme faaliyetinin zaruri neticesi olarak çıkarılan diğer 
grup madenler Genel Müdürlük’ten izin almak sureti ile de-
ğerlendirilebilir.” bu kural dikkate alınarak verilecek bir proje 
ve Genel Müdürlüğün onayı ile ait olunan madenin grubu dı-
şında da hak sağlanabilir.

b-Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zo-
runlu olarak maden çıkarılması veya numune alınması dışında 
üretim ve/veya satış yapılması.

Yasanın 17’nci maddesinde; arama döneminde teknolojik 
araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları 
yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden 
ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10’u ka-
dar maden üretim ve satış izni verilebilirken, bu kural kaldırıl-
mış, yürürlükte olan Yasa hükmüne göre zorunlu olarak çıkan 
madenden numune alınmasına ve sevk edilmesine izin verile-
bilir hale getirilmiştir.

c-Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı dı-
şında kullanması ve/veya ruhsat alanını madencilik faaliyetleri 
dışında kullanması ve/veya kullandırması.

Maden ruhsat sahalarında kamulaştırma işlemleri oldukça zah-
metli ve uzun süreli uğraşlar getirmektedir. Bu yolu başarıyla 
geçen maden ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı madencilik 
faaliyeti dışında kullanmasının yolu kapatılmıştır. Kuralda yal-
nız kamulaştırılan alanın dışında da ruhsat alanını madencilik 
faaliyetleri dışında kullanmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu 
yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bir düzenlemedir. Ruh-
sat alanı içerisinde ruhsat sahibinin madencilik faaliyeti dışın-
da başka faaliyetleri de olabilir. Örneğin hayvancılık faaliyeti 
yapması ruhsat alanını madencilik faaliyeti dışında kullanması 
anlamına gelmemelidir. Önemli olan ruhsat alanında maden-
cilik faaliyetinin devamlı olması, diğer faaliyetlerin maden- 

122

http://www.madencilikturkiye.com


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

Dimin Madencilik,
Dimer Grubun bir iştirakidir.

www.dimin.com.tr /dimin-madencilik

Ege Plaza İş Merkezi Konya Yolu Mevlana Bulvarı No:182 Kat:21/95 Çankaya / ANKARA
Tel:  (+90) 312 909 11 21 - E-mail: info@dimin.com.tr

mailto:info@dimin.com.tr
https://www.dimin.com.tr/


www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2021

cilik faaliyeti önleyici ve 
engelleyici olmamasıdır.

ç-Galeri atımı yöntemi ile 
patlatma yapılması.

d-Genel Müdürlükçe fa-
aliyeti durdurulan saha-
larda üretim faaliyetinde 
bulunulması, sahanın 
güvenli hale getirilmesi 
ile ilgili faaliyetler sonu-
cunda üretilen madenin 
ve/veya faaliyetler dur-

durulmadan önce üretilmiş stoktaki madenin Genel Müdür-
lükten izin alınmadan sevk edilmesi.

1-Faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunul-
ması: Faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulu-
nulmasının beyan usulü ile bir ilgisi yoktur. Ek Madde 15’e göre 
faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetin-
de bulunulması halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi 
bin güne kadar adli para cezası verileceği, bu suçtan hüküm 
giyenlerin infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca 
madencilik faaliyeti yapamayacakları, öngörülmüştür. Aynı fii-
le iki ayrı ceza verilmesi hukuki değildir. Bu nedenle, faaliyeti 
durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması ibaresi, 
10’uncu madde metninden çıkarılmalıdır.

2-Sahanın güvenli hale getirilmesi ile ilgili faaliyetler sonucun-
da üretilen maden: Sahanın güvenli hale getirilmesi ile ilgili fa-
aliyetler sonucu maden üretimi de gerçekleşebilir. Bu konuda 
idareye beyan verilmesi gerekir. Beyana aykırı olarak yapılacak 
faaliyetler ise yine Ek Madde 15’e göre cezai sorumluluğa se-
bep olacaktır.

3-Faaliyetler durdurulmadan önce üretilmiş stoktaki madenin 
Genel Müdürlükten izin alınmadan sevk edilmesi: Burada da 
bir beyan verilmesi gerekmektedir.

10’uncu maddenin 8. fıkrası (d) alt bendinin Ek Madde 15 ile 
birlikte ele alınması gerekir. Zira aynı fiil hem 10’uncu mad-
dede hem de Ek 15’te yer 
almaktadır.

e-Ruhsat sahasında yapılan 
üretim veya satışların beyan 
edilmemesi: Maddenin baş-
lığı beyan usulünü düzenler-
ken, beyan vermeme halinde 
de ceza getirilmektedir.  

f-Yapılmayan üretimin Genel 
Müdürlüğe yapılmış olarak 
beyan edilmesi: Burada bir 

beyan vardır ve bu beyan yanıltıcıdır. Zira olmayan bir üretim 
varmış gibi gösterilmektedir. Genellikle bu beyan 24’üncü 
maddenin 12. fıkrası uyarınca (Beş yılda üç yıl) bir ceza ile kar-
şılaşmamak için yapılabilir. Yanıltıcı beyanın tespiti halinde ise 
hem 10’uncu madde hem da 24’üncü madde cezası ile ruhsat 
sahibi karşılaşabilir.

g-Arama faaliyet raporlarında yapıldığı beyan edilen asgari fa-
aliyetlerin yapılmaması veya eksik yapılması.

ğ-Patlatma izni olmaksızın patlayıcı madde kullanılarak üretim 
yapılması.

h-İşletme ruhsatlarında işletme izni olmadan ve/veya işletme 
izin alanı dışında maden üretilmesi veya sevk edilmesi: Ya-
sa’nın 12’nci maddesi 7. fıkrası, ruhsatlı ancak işletme izni ol-
madan, diyerek bu konuda zaten bir yaptırımı detaylı olarak 
düzenlemiştir. Yine aynı fiile iki ayrı maddede ceza getirilmek-
tedir. Bu alt bent de madde metninden çıkarılmalıdır.

ı-7’nci madde kapsamındaki gerekli izinler alınmadan ve/
veya gerekli izinlerin alınmadığı alanda maden üretilmesi 
veya sevk edilmesi: Düzenleme Yasa’nın 7’nci maddesi 21. 
fıkrasının içerdiği fiille aynıdır. Son yıllarda bu fiili işleyen 
ruhsat sahiplerine hem 7’nci madde hem 10’uncu madde 
uygulanmaktadır. Bu nedenle, bu bendin 10’uncu madde-
den çıkarılması gerekir. Zira burada bir beyanda yoktur. Bu 
bendin uygulanabilmesi için ortada bir beyan olması ve bu 
beyanın gerçeğe aykırılık taşıması gerekir. Örneğin yapılan 
faaliyetin izin alanı dışında olduğu halde içindeymiş gibi 
gösterilmesi. 

Yukarıda sayılan bentlere aykırı fiillerin haksız yere hak iktisabı 
sayılacağı, haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlar-
la ilgili yapılmış beyanların da gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar 
olarak kabul edileceği, kural altına alınmaktadır.

Yukarıda sayılan bentlere aykırı fiillerin uygulanabilmesi için 
ortada bir beyanın olması, bu beyanın haksız yere hak iktisa-
bına imkan vermesi, beyanın gerçek dışı ve yanıltıcı olması ge-
rekir. Sadece gerçek dışı değil aynı zamanda beyan yanıltıcı da 
olmalıdır. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

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

TKİ

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

Şubat 21 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

516 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.649

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

Şubat 21 Çan krible +30 mm 395 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2020)
Birim

Q
uandl

20.Şub.21 Altın 1784,60 -5,97 1898,00 USD/tr. oz

20.Şub.21 Gümüş 27,26 3,41 26,36 USD/tr. oz

20.Şub.21 Platinyum 1266,00 19,55 1059,00 USD/tr. oz

20.Şub.21 Rodyum 23000,00 35,69 16950,00 USD/tr. oz

20.Şub.21 Palladyum 2264,00 -7,70 2453,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim London M

etal Exchange

20.Şub.21 Alüminyum 2135,50 7,94 1978,00 USD/ton

20.Şub.21 Bakır 8806,50 13,76 7741,50 USD/ton

20.Şub.21 Çinko 2864,00 5,16 2723,50 USD/ton

20.Şub.21 Kalay 29349,00 42,89 20540,00 USD/ton

20.Şub.21 Kurşun 2122,00 7,61 1972,00 USD/ton

20.Şub.21 Nikel 19496,00 17,87 16540,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim

M
ineral Prices

19.Şub.21 Antimuan 8100,00 2,53 7900,00 USD/ton

19.Şub.21 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

19.Şub.21 İndiyum 180,00 0,00 180,00 USD/kg

19.Şub.21 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

19.Şub.21 Kadmiyum 1,19 0,00 1,19 USD/lb.

19.Şub.21 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

19.Şub.21 Magnezyum 2396,00 0,00 2396,00 USD/MT

19.Şub.21 Manganez 2,20 0,00 2,20 USD/kg

19.Şub.21 Molibden 18761,00 0,00 18761,00 USD/MT

LM
E

19.Şub.21 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

19.Şub.21 Selenyum 14,73 0,00 14,73 USD/kg

19.Şub.21 Tantal 265,00 0,00 265,00 USD/kg

19.Şub.21 Tungsten 13490,00 0,00 13490,00 USD/MT

19.Şub.21 Uranyum 32,80 0,00 32,80 USD/lb. U
XC

19.Şub.21 Vanadyum 5,20 0,00 5,20 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

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

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

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

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

Şub 21 18/150 PARÇA (PAKET) 790 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.20)
Birim

M
ineral Prices

19.Şub.21 Lantanyum Metal ≥ 99% 4,10 0,00 4,10 USD/kg

19.Şub.21 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 3,40 0,00 3,40 USD/kg

19.Şub.21 Seryum Metal ≥ 99% 4,50 0,00 4,50 USD/kg

19.Şub.21 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,15 0,00 2,15 USD/kg

19.Şub.21 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 95,00 0,00 95,00 USD/kg

19.Şub.21
Praseodmiyum Oksit ≥ 

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

19.Şub.21 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 96,50 0,00 96,50 USD/kg

19.Şub.21 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 77983,00 0,00 77983,00 USD/ton

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

19.Şub.21 Europyum Oksit ≥ 99.5% 31,47 0,00 31,47 USD/kg

19.Şub.21 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 200,10 0,00 200,10 USD/10gr

19.Şub.21 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 27907,00 0,00 27907,00 USD/ton

19.Şub.21 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 1322,00 0,00 1322,00 USD/kg

19.Şub.21 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 1039,00 0,00 1039,00 USD/kg

19.Şub.21 Disporsiyum Metal ≥ 99% 390,70 0,00 390,70 USD/kg

19.Şub.21 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 297,70 0,00 297,70 USD/kg

19.Şub.21 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 38,00 0,00 38,00 USD/gr

19.Şub.21 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 26,82 0,00 26,82 USD/kg

19.Şub.21 İtriyum Metal ≥ 99.9% 31,47 0,00 31,47 USD/kg

19.Şub.21 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 3,30 0,00 3,30 USD/kg

19.Şub.21 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3302,00 0,00 3302,00 USD/kg

19.Şub.21 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 992,20 0,00 992,20 USD/kg

19.Şub.21 Mixed Metal ≥ 99% 77,50 0,00 77,50 USD/kg

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.20)
Birim

M
ineral Prices

19.Şub.21 Lityum Metal ≥ 99% 80932,00 8,25 69774,00 USD/ton

19.Şub.21 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 11793,00 48,55 9,30 USD/kg

19.Şub.21 Lityum Hidroksit 9326,00 26,04 10,20 USD/kg

19.Şub.21 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 52259,00 23,73 41,40 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

4.Şub.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 230-240 USD/dmt

4.Şub.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 210-220 USD/dmt

4.Şub.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 220-230 USD/dmt

4.Şub.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 205-210 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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