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EDITÖRDEN

TVF Maden AŞ

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR

Sektörümüz 2020 yılı içerisinde önemli bir girişimi merak eder ve tartışır hale geldi. Geçtiğimiz
yıllarda kurulan Türkiye Varlık Fonu (TVF) kamuya ait bankalar, enerji, teknoloji, telekom, tarım, ulaştırma, lojistik ve maden (Eti Maden İşletmeleri) şirketlerini portföyünde bulunduran,
varlığa dayalı bir kalkınma fonu iken ansızın TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ adında bir şirket
kurarak sektörümüzün gündemine oturdu. Ardından da fon yetkilileri en büyük Maden Holding’ini oluşturmayı hedeflediklerini açıkladılar.
Ocak ayındaki kuruluşunu dergimizde duyurduğumuz TVF Maden; aramacılıktan üretime,
cevher zenginleştirmeden maden ticaretine, bir maden şirketinin yapabileceği her işi yapabilecek bir şirket olarak öne çıkıyor.
Neredeyse Cumhuriyetle yaşıt Eti Maden İşletmeleri (eski adı ile Eti Bank) ülkemizde devlete
ait en büyük maden kuruluşu iken yıllar içerisinde bu kuruluşun bünyesindeki krom, bakır, alüminyum gibi bölümler özelleştirilmiş, Eti Maden İşletmeleri günümüzde bor üretimine odaklı
bir kuruluş haline dönüşmüş, borda da söz sahibi olmuştur.
Devletimizin madencilikte özel sektörü güçlendirmeye çalıştığı iki binli yıllarda, Eti Maden
gibi köklü bir kuruluşu da bünyesinde bulunduran Varlık Fonu’nun TVF Maden AŞ’yi kurması
açıkçası sektörümüz açısından sürpriz oldu. Şirketin kuruluş amaçları arasında yer alan bilgiler
tam anlamıyla bir özel sektör şirketini andırdığından, bünyesine hızla çeşitli maden sahalarını
kattığından ve şirketin yöneticilerinin çeşitli mecralardaki konuşmalarından anlaşıldığı üzere
özellikle metaller ve değerli madenler konusunda söz sahibi olmayı hedeflediği anlaşılan yeni
oluşum, özel sektörden farklı olarak varlık fonunun yani devletin gücünü de arkasına almış bir
şirket olduğundan rekabet anlamında endişeler de ortaya çıkardı.
Tabi ki tartışmaya açıktır, 2000’li yıllarda madenciliğin özel sektör eliyle yapılması, devletin de
tüm gücüyle özel sektörü denetleyen, mevzuatlarla şekillendiren bir yapıda olması gerektiğini
savunduk. Bu durum büyük oranda bu şekilde gelişti. Şu an ülkemizdeki özel sektör işletmeleri içinde gerek kullanılan teknolojiler gerekse iş güvenliği anlamında dünyaya örnek çeşitli
maden işletmelerimiz bulunuyor. Rezerv ve üretim miktarı bakımından ise ülkemizin karmaşık
jeolojik yapısı ile alakalı olarak dev maden yatakları (özellikle metalik) maalesef bulunmuyor.
TVF Maden AŞ kuruluş amaçları doğrultusunda, halihazırda bulunmuş olan önemli ölçekteki
maden yataklarını bünyesine katacaktır diye düşünüyorum. Ancak eğer dev yataklara sahip
olunması isteniyorsa MTA’nın aramalarının yanında özel sektörün de aramalardaki gücü teşviklerle arttırılmalı, yeni keşiflerin önü açılmalıdır. Yeni yatakların keşfi ve üretimi noktasında
da özel sektör ve devlet şirketleri tam bir işbirliği halinde ilerlemeli, aralarındaki rekabet tatlı
bir liderlik yarışından öteye geçmemelidir.
Yeni oluşum, aslında devlet adına üretim yapan ve devlete önemli oranda vergi ve devlet hakkı ödeyen ve istihdam yaratan özel sektör yatırımcısını üzmemeli, sektörden uzaklaştırmamalıdır. Çünkü bir maden işletmesinin keşfinden sonra üretime geçişi on yılları bulabilmektedir.
Bilgi birikimi açısından artık dünya standartlarına erişmiş özel sektör firmalarımızın sektörümüzden uzaklaşması sonrasında yeniden şimdiki duruma ulaşmamız on yılları bulabilecektir.
Dünya devi maden şirketleri günümüzü değil 20-30 belki 50 yıl sonrasını planlamaktadırlar.
Bu çok uzun soluklu süreçte devlet ve özel sektör tam iş birliği halinde olabilirse ülkemiz dünya maden endüstrisinde söz sahibi ülkeler arasına girebilecektir.

4

www.madencilikturkiye.com

Derginin Adı
Madencilik Türkiye
İmtiyaz Sahibi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları
Ltd. Şti. adına Onur Aydın
Genel Koordinatör - Editör
Onur Aydın
onur@mayeb.com.tr
Yazı İşleri Müdürü
Volkan Okyay
volkan@mayeb.com.tr
Yurt Dışı İlişkiler
Eray İmgel
eray@mayeb.com.tr
Grafik Tasarım - Uygulama
Simge Ören
simge@mayeb.com.tr
Abonelik İletişim
abonelik@mayeb.com.tr
Reklam İletişim
reklam@mayeb.com.tr
Hukuk Danışmanı
Av. Evrim İnal
evrim@mayeb.com.tr
Akademik Editörler
Baş Editör
Prof. Dr. Kerim Küçük
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)
Editörler
Prof. Dr. Ali Sarıışık
(Har.Ü., Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Ayhan Kesimal
(KTÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. C. Okay Aksoy
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Cahit Helvacı
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. M. Emin Candansayar
(AÜ, Jeofizik Müh. Böl.)
Prof. Dr. Erol Kaya
(DEU, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. G. Gülsev Uyar
(Hac.Ü., Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Kerim Aydıner
(KTÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Melih Geniş
(BEÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Niyazi Bilim
(SÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Nuray Demirel
(ODTÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Talip Güngör
(DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.)
Yayın İdare Merkezi
A. Öveçler Mah. 1335. Sk.
Vadi Köşk Apt. No: 6/8 Çankaya - ANKARA
Tel : +90 (312) 482 18 60
Fax : +90 (312) 482 18 61
info@mayeb.com.tr
Baskı
Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Macun Mah. Anadolu Bulv.
No: 5/15 Yenimahalle - ANKARA
Tel: +90 (312) 379 16 17
Yerel Süreli Yayın
ISSN 1309-1670
Ulusal Hakemli Dergidir

15 Temmuz 2020

Daima
hedefe
odaklan...

barkomas.com

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Acacia, Kastamonu’da 100.000. Ton
Bakır Konsantresini Üretti
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Acacia Maden İşletmeleri AŞ
tarafından işletilen Gökırmak Bakır Madeni’nde 29 Mayıs 2020
tarihi itibariyle 100.000. ton bakır konsantresinin üretildiği öğrenildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada ‘’Acacia Maden
İşletmeleri olarak üretime başladığımız 2019 yılından 29 Mayıs
2020 tarihine kadar 100.000 ton bakır konsantresini üretip ihraç
ederek, ülkemiz ekonomisine ve ihracat kapasitesine katkı yap-

Haziran 2020

manın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve
paydaşlarımıza, şükranlarımızı sunarız.” denildi.
Şirket uzun yıllar süren arama, geliştirme ve inşaat çalışmalarının ardından projedeki ilk konsantreyi 4 Mart 2019 günü
üretmişti. 120.000 ton kapasiteli tesisin yaklaşık 15 ayda yüksek
kapasiteyle çalıştığı görülüyor. Üretilen konsantrenin ise yüzde
22 tenörlü olduğu biliniyor.

Öksüt Altın Madeni’nde Ticari Üretime Başlandı
Centerra Gold, 31 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Öksüt Altın Madeni’nde ticari üretime başladığını duyurdu. 31
Ocak 2020 tarihinde ilk altının döküldüğü işletmede bu
tarihten itibaren kazı, kırma-eleme, stok ve yığın liçi alanının sulanması gibi faaliyetlerin yanı sıra, altın üretimi
ve ADR tesisinin faaliyetlerinin hızlandırılmasına devam
edilmekteydi.

Haziran 2020
Centerra Gold Başkan ve CEO’su Scott Perry konu ile ilgili şu
yorumlarda bulundu: “Öksüt’te ticari üretime başlamamız şirketimiz için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Öksüt
zamanında tamamlandı. Centerra artık üretim gerçekleştiren üç
işletmeye sahip. Bu işletmelerin önemli ölçüde nakit akışı sağlamasını, gelişmeye ve hissedarlarımıza değer katmaya devam etmesini bekliyoruz.”

Diaspor Kristali için Belirlenen Ocak Başı
Satış Fiyatının Yürütmesi Durduruldu
Dünyadaki en iyi örnekleri ülkemizde çıkarılan diaspor kristallerinin ocak başı satış fiyatının yürütmesi, Danıştay’da açılan
davada alınan kararla durduruldu. 04.04.2019 tarihinde MAPEG
tarafından V. Grup Madenler 2018 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatları
başlıklı duyuru ile ilan edilen ocak başı satış fiyatı 28.980 TL/Kg
olarak belirlenmişti.

İlgili davada; diaspor kristali ocak başı satış fiyatının taşın faset
ve kabaşon kesildikten sonraki satış fiyatı baz alınarak belirlendiği iddia edilirken mahkeme iddiayı haklı bularak ocak başı satış fiyatının taşın tüvenan olarak satışından elde edilen rakama
göre hesaplanması gerektiğine hükmetti.

Ariana Resources Tavşan Projesi’nde
Kaynak Miktarını Güncelledi
Ülkemizdeki Kızıltepe Madeni ile gerçekleştirdiği üretimin yanında
arama ve geliştirme faaliyetlerine devam eden Ariana Resources,
Tavşan Projesi’nde JORC uyumlu maden kaynağını güncelledi.
Şirket tarafından yayınlanan güncellemeye göre, 2018 yılında gerçekleştirilen kaynak tahminine kıyasla kaynak miktarı
%50 artarak 4,49 milyon ton içerisinde 1,76 g/t altın ve 5,00
g/t gümüş olarak güncellendi. Tüm kategorilerde toplam
kaynak miktarı ise 253.000 ons altın ve 723.000 ons gümüş
olarak kaydedildi.
Şirket son güncelleme ile kaynakların %77’sinin ölçülmüş (Measured) ve belirlenen (Indicated) kategorisinde olduğuna dikkat çekerek kaynak tahmindeki risk miktarının daha da azaldığını vurguladı.
Ek JORC uyumlu arama hedefleri son kaynak tahminini yansıtacak şekilde 9 milyon ton içerisinde 1,00-1,30 g/t altın olarak
güncellendi.
Şirket Tavşan Projesi için ön-fizibilite çalışmalarının tamamlandığını Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun ise
tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.
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Projenin gelişimi için gerekli finansmanı sağlamak adına yürüttükleri
çalışmalardan da bahseden Ariana Resources, potansiyel kredi kuruluşları ile görüşmelerin ivedilikle başlamasını beklediklerini belirtti.
Ariana Resourses Genel Müdürü Dr. Kerim Şener, Tavşan Projesi’ndeki kaynak güncellemesi ile ilgili şu cümleleri kullandı:
“Tavşan Projesi'ndeki son kaynak güncellemesinden çok memnunuz. Bu çalışma ile bağlantılı olarak, Zenit ekibi fizibilite, sosyal ve
çevresel etki değerlendirme çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme
kaydetmeye devam etti.
Ek olarak, önümüzdeki aylarda arsa satın alımları konusunda
ilerleme kaydetmeyi bekliyoruz. Ve Tavşan Projesi’nin geliştirilmesi için gerekli finansmanı sağlayacak potansiyel kuruluşlar
ile görüşmelere başlamayı bekliyoruz. Olağan gidişat içerisinde
Tavşan Projesi’nde ilk üretimin 2021 sonlarında yapılmasını bekliyorduk ancak yaşanan Covid-19 kaynaklı sıkıntılar nedeniyle
bu sürecin uzamasını bekliyoruz. Bu süreçte Tavşan Projesi’nin
tüm sermaye gereksinimleri Kızıltepe’nin nakit akışından finanse
edilecek.”
15 Temmuz 2020

TOBB Türkiye Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil
Kırşan Sektörün Son Durumunu Değerlendirdi
Mayıs ayında TOBB Türkiye Maden Meclisi Başkanlığı seçimine
tek aday olarak katılan ve oybirliğiyle Başkan seçilen İbrahim
Halil Kırşan, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde madencilik
sektörünün son durumunu değerlendirdi.
Covid-19 salgınının dünyadaki en büyük hammadde tüketicisi olan
Çin’den yayılmasının ve Çin’in bu salgın nedeniyle dış dünyaya kapılarını kapatmasının başta madencilik olmak üzere birçok sektörü
olumsuz etkilediğini dile getiren Kırşan, buna bağlı olarak da altın
hariç madencilik ürünleri olan bakır, kurşun, çinko, nikel gibi emtiaların fiyatlarında ciddi düşüşler meydana geldiğini belirtti.
Salgın nedeniyle fiyatların son dört yılın en düşük düzeyine inerek yılbaşından bu yana bakırın %22, alüminyumun %14, çinkonun %20 ve nikelin %20’nin üzerinde değer kaybettiğini ifade
eden Kırşan, bu yılın başında 14 bin doların üzerinde seyreden
nikel fiyatlarının 12 bin doların altına, 6 bin dolar seviyelerinde
seyreden bakır fiyatlarının 4 bin 250 dolar seviyelerine, 2 bin
500 dolar seviyelerinde seyreden çinko fiyatlarının 2 bin doların
altına, 2 bin doların biraz üzerinde seyreden kurşun fiyatlarının
ise bin 500 dolara kadar gerilediğini söyledi. Kırşan, salgının etkisinin kırıldığı ve kontrol altına alınmaya başladığı bugünlerde
ise emtia fiyatlarının biraz toparlanarak nikel fiyatlarının 12 bin
250 dolara, bakır fiyatlarının 5 bin 350 dolara, çinko fiyatlarının
bin 975 dolara, kurşun fiyatlarının ise bin 660 dolara çıktığını
belirtti.
Salgın sürecinden etkilenen pek çok endüstri kolu gibi dünya
maden endüstrisinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini sözlerine ekleyen Kırşan, “Dünya madencilik endüstrisinde söz sahibi olan ABD, Kanada, Avusturalya ve Güney Afrika gibi ülkelerin
madencilikte söz sahibi olan firmaları birbiri ardına Şubat, Mart ve
Nisan ayları içerisinde madencilik operasyonlarını kısacaklarını ve
geleceğe ilişkin zorunlu olmayan yatırımlarını askıya alacaklarını
ve üretimde ciddi manada yavaşlamaya gideceklerini kamuoyuna deklare etmişlerdi.” dedi.
Dünya maden endüstrisinde yaşanan olumsuzluklardan ülkemiz madenciliğinin de etkilendiğini belirten Kırşan, “Yaşanan
bütün olumsuzluklara rağmen ülkemiz madencilik sektörü salgın
sürecinde ön alarak alınması gerekli her türlü tedbiri süratle almasıyla bulaşın önüne geçmiştir. Hükümetin ve özellikle Enerji ve Ta-
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bii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in desteğiyle belli bir yaşın üstünde ve kronik hastalığı olanlar hariç istihdamda büyük kayıplar
yaşanmadan çarklar döndürülmüş, üretime devam edilmiş ve bu
da sektör açısından büyük bir başarı olarak kayıtlara geçmiştir.”
ifadelerini kullandı.
Salgınının beraberinde getirdiği olumsuzluklardan madencilik
sektöründe en büyük şoku krom üreticilerinin yaşadığını ifade
eden Kırşan, arz-talebe bağlı olarak kırılgan bir fiyat mekanizmasına sahip olan krom madeninin salgın süreci ile beraber 200 doların altına inmesi ile birçok krom madeninin üretime ara verdiğini, gücü olan belli sayıda krom üreticisinin ise stoğa çalıştığını
ve önümüzdeki süreçte fiyatların yükselmesine bağlı olarak bu
stokların eritilebileceğini belirtti. Altın, bakır, kurşun ve çinko gibi
madenlerde üretimin aksamadan devam ettiğini belirten Kırşan,
Çin’in kapılarını kapatmasıyla ülkemizde özellikle mermer ve doğal taş sektörünün üretim ve ihracat boyutuyla bundan olumsuz
etkilendiğini ancak Çin’in salgın sürecini geride bırakmasıyla beraber gelen sinyallerin olumlu olduğunu ve kısa sürede stoklarda
biriken ürünlerin ihracata konu olacağını söyledi.
İtalya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerinde salgın
sürecinin ağır seyretmesi ve bu gibi ülkelere ihracat yapılamaması sebebiyle feldspat, kuvars, kalsit, bentonit, barit ve trona
gibi endüstriyel hammaddelerin üretim ve ihracatında da bir
miktar yavaşlama olduğunu kaydeden Kırşan, salgın sürecinin
sonuna gelinmesiyle beraber bu hammaddelerde, biriken talep nedeniyle hızlı bir toparlanma sağlanarak ihracatın artabileceğini ifade etti.
Ülkemizde salgın sürecinde zorunlu olarak uygulanan seyahat
kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalardan dolayı
ara verilen maden arama projeleri ile ertelenen maden yatırımlarının önümüzdeki yaz ayları ile beraber hızlı bir şekilde hayata
geçirileceğini belirten Kırşan, salgın nedeniyle madencilik sektöründe yaşanan üretim kayıplarının ve ihracattaki gerilemelerin telafisinin mümkün olabileceğini, alınacak tedbirlerle hızlı
bir toparlanmanın zor olmayacağını ancak bunun yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini, madencilik sektörünün en
büyük özleminin ise çıkarılacak yeni bir maden kanunu olacağını da sözlerine ekledi.

Standard Enerji, Erbaa’daki Maden Sahasında
Altın Varlığı Tespit Edildiğini Duyurdu
Verusa Holding’in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri AŞ’nin sahip olduğu 23 adet maden
ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa ilçesindeki bakır maden
sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde, elde edilen numunelerle ilgili gelen analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında 3,95-12,54 gr/ton aralığında altın varlığı tespit
edildi.
Şirketten yapılan açıklamada, bahse konu analiz raporunun
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ön incelemeler kapsamında elde edilen numunelere dayandırıldığı belirtilirken söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu
edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla
çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
Şirket tarafından bu kapsamda jeofizik ve jeoloji çalışmalarını
takiben sondaj faaliyetlerine başlanacağı da kamuoyuna duyuruldu.
15 Temmuz 2020

Söğüt Altın Madeni’nin İşletmeye Alınması İçin
Haziran 2020
Gübretaş’tan Bir Hamle Daha…
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 Koza Altın İşletmeleri AŞ’den 33 milyon 40 bin
TL (KDV Dahil) bedelle satın alınacağını duyurdu. Satın almaya
yönelik taraflar arasında bir satış sözleşmesi imzalandı.
İki şirket arasında 2007 yılında imzalanan rödovans sözleşmesiyle işletme hakkı Koza Altın’a devredilen Bilecik’teki maden
sahasıyla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi iddiasıyla
2015 yılında Gübretaş tarafından söz konusu sözleşme feshedilmiş, feshe ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi üzerine
başlayan hukuki süreçte 27 Aralık 2018 tarihli duruşmada yerel
mahkemenin Gübretaş lehine karar vermesi sonrasında davalı

Koza Altın, karara karşı Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmuştu. 30 Aralık 2019 tarihinde şirketlere
tebliğ edilen kararla dava Gübretaş lehine sonuçlanmıştı. Alınan kesin karar üzerine Gübretaş tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG’e Söğüt maden sahasındaki
madenleri işletme hakkına ilişkin ruhsatın Gübretaş adına tescil
edilmesi için gerekli başvuru yapılırken MAPEG tarafından 14
Ocak 2020 tarihinde söz konusu ruhsat Gübretaş adına tescil
edilmişti. Maden sahasının işletme haklarıyla ilgili süren hukuki
süreç Gübretaş lehine sonuçlandıktan sonra firma, maden yatırım şirketi kurduğunu açıklamış ve “Gübretaş Maden Yatırımları
AŞ” ticaret unvanı ile bir anonim şirketi kurulduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez: “Büyük Bir Maden
Holdingi Oluşturmak İçin Çalışmalara Başladık
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ ile Türkiye Varlık
Fonu’nun 2018 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim
raporlarının sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmelerinde sunum yapan Türkiye TVF Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, TVF’nin yaklaşık 20 değerli maden sahasını
bünyesine kattığını belirterek, büyük bir maden holdingi oluşturmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Türkiye’nin demir, altın, kömür, bakır, alüminyum, çinko gibi madenlerde büyük bir ithalatı bulunduğunu aktaran Sönmez, cari açığa yönelik başka bir
projenin de yerli kömürden elektrik üretimi olduğunu ifade etti.
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre TVF’nin büyük bir
linyit yatağı olan Afşin-Elbistan C segmentini aktive etmek için
fiili olarak çalıştığını kaydeden Sönmez, bu konunun Türkiye’nin cari açığına dönük yatırımları olduğunu vurgularken bu
yatırımlara Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Dünyadaki varlık fonlarının değerinin 8 trilyon dolar civarında
olduğunu aktaran Sönmez, 2018 konsolide denetimine göre
TVF’nin sermaye toplamının ise yaklaşık 33 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Sönmez, TVF’nin daha çok Singapur ve Malezya’daki modele benzediğine işaret ederek, “3 yıllık TVF esasında daha emekleme döne-
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mini yeni bitirmiş, büyümeye doğru adım atmakta olan bir fondur.
Her kurum gibi doğum sancılarını yavaş yavaş aşıp, daha sağlam
temellere oturtulmaya çalışılan bir yapıdadır.” şeklinde konuştu.
Fonun üçlü bir denetim yapısı bulunduğunu dile getiren Sönmez, öncelikle bağımsız denetim şirketinin denetleyip rapor
hazırladığını, Devlet Denetleme Başkanlığı’nın rapor üzerinde
inceleme yaptığını ve incelemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunularak sürecin tamamlandığını anlattı.
TVF’nin yapısı hakkında da bilgi veren Sönmez, Varlık Fonu’nun,
banka olmadığını, kredi vermediğini anımsatırken, “Hazine değildir, bütçeyi fonlamaz. Merkez Bankası değildir, para politikasını
belirlemez. Özelleştirme İdaresi değildir, portföyündeki şirketleri
satmak gibi bir amacı yoktur, amacı değer yaratmaktır. Sigorta
kuruluşu değildir.” değerlendirmesinde bulundu.
Sönmez TVF’nin yol haritasının; şirketlerin değerini arttırmak,
Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlamak, yurt dışı
stratejisine destek için şirketleri destekleyen yatırımlar yapmak,
finansal piyasalardaki iyileşme ve derinleşmeyi desteklemek olduğunu da sözlerine ekledi.
TVF’nin bilançosuyla ilgili bilgi de veren Sönmez, “Toplam aktifleri 1,2
trilyon lira. Öz kaynakları 207 milyar lira. Bunun yüzde 14’ü azınlık payı.
Toplam satışları 139-140 milyar lira. Net karı da 17,1 milyar liradır.” dedi.

Kapalı Olan 6 Termik Santrale
1 Yıl Geçici Çalışma Ruhsatı Verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre yatırımlarını 31
Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamayan ve kapatılan 6 termik
santralden ünite ile bacaları mevzuata uygun hale getirilenlere
1 yıl geçici çalışma ruhsatı verildiğini açıkladı.
Bakan Kurum konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Soma
Termik Santrali’nin 6 ünitesinden 4’üne, Kangal Termik Santra-
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li’nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali’nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali’nin 4 ünitesinden
2’sine, Tunçbilek Termik Santrali’nin 3 ünitesinden 2’sine, Afşin A
Termik Santrali’nin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı
verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir.” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz 2020

Pozitif
değişim ortağınız
Çevremizdeki dünya – gökdelenlerden köprülere, otoyollardan
internete ve ona bağlı çalışan bütün cihazlara – agrega,
mineral ve metallerden oluşur. Yeni kurulan Metso Outotec,
modern toplumun yapı taşı olan ürünlerin, sorumlu bir şekilde
üretilmesi için gerekli teknolojileri ve hizmetleri sağlar. Daha
verimli ve sürdürülebilir bir yarın için çözümlerimizi sürekli
olarak yenilerken 150 yılı aşkın deneyimimize güveniyoruz. İşte
tam da bundan dolayı pozitif değişim ortağınızız.

50’den fazla ülkede 15.000’den
fazla uzman, hizmetinizde
mogroup.com

mogroup.com

Aydın Dinçer: “Yılın Devamı İçin Umutluyuz”
Türkiye’nin maden ve doğal taş ihracatında en büyük payı alan
Çin pazarının Nisan ayıyla birlikte toparlanmaya başladığını belirten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Mayıs ayında Çin’e gerçekleştirdikleri
ihracatın artmasıyla Şubat, Mart ve Nisan ayına göre ihracatta
iyileşme yaşadıklarını, bunun da yılın devamı için kendilerini
umutlandırdığını söyledi.
Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının
hammaddenin ve kendine yetebilen bir ülke olmanın ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydederek, Türkiye’nin gerek ham madde gerekse de enerji kaynağı olarak kullanılan madenler ve doğal taşlar konusunda oldukça zengin bir
ülke olduğunu söyledi.
Türkiye’de, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün
80’inin, 650 renk ve desende mermerin, 150’yi aşkın çeşitlilikte doğal taşın bulunduğunu dile getiren Dinçer, “Sektörümüzün, tüm ihraç ürünlerinin ham maddesi olması sebebiyle
Türkiye ekonomisine değer bazında katkısı 40 milyar dolardır.”
şeklinde konuştu.
Dinçer, sektörün 2019 ihracatının 4,3 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini, maden ürünlerinden üretilen bor ve trona
soda külü eklendiğinde rakamın 6 milyar dolara çıktığını
kaydetti.
Çin’in maden sektörünün ihracatında önemli yer tuttuğunu ifade eden Dinçer, “Çin, maden tarafında yüzde 31, doğal taşta ise
yüzde 37’lik ihracat payına sahip. Yıla, ocakta yüzde 8,6’lık ihracat
artışıyla başlamıştık ancak ocak ayının sonlarına doğru Çin’de
başlayan karantina ciddi kayba neden oldu. Avrupa ve ABD pazarlarında daralma daha geç başladığı için ilk çeyrekteki kaybımız
yüzde 3,06’lık bir daralma yaşandı. İlk 5 ayda ise madende yüzde
15,07’lik düşüşle 1,53 milyar dolar, doğal taşta yüzde 20,84’lük düşüşle 595,6 milyon dolarlık ihracat yaptık.” dedi.
Dinçer, ihracattaki kaybın üçüncü çeyrekte de sürmesini beklediklerini kaydederek, Çin pazarında ise Nisan ayıyla birlikte
hareketlenme başladığını söyledi.

Covid-19 sürecinde İMİB olarak teknolojiyi ve dijital alt yapıları
etkin kullanan bir yapı olduklarını, bu süreçte yeni ticari hayatın yolları üzerinde çalıştıklarını dile getiren Dinçer, “Teknolojiyi
sağlıklı ticaret için odağımıza aldık, dijital ortamda tanıtım, satın
alma, ticaret heyeti organizasyonları düzenleme, online B2B faaliyetleri gerçekleştirmek için yoğun mesai harcadık. Bu noktaların
hepsinde önemli yollar kat ettik.” diye konuştu.
Geçen yıl gerçekleştirilen 4,3 milyar dolarlık doğal taş ve maden
ihracatının 1,34 milyar dolarlık kısmının Çin’e yapıldığını anımsatan Dinçer, “Bu pazarda yüzde 68’lere varan salgının kontrol
altına alınmasıyla azalmaya başladı. Çin pazarındaki beş aylık
rakamlara baktığımızda daralmanın geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 14,82 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Mayıs sonu
itibarıyla bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz toplam maden ihracatı
462,8 milyon dolar oldu.” ifadelerini kullandı.
Dinçer, salgının kontrol altına alınması sonrasında özel izinlerle
Çin’den bir alım heyetinin Türkiye’yi ziyareti için görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.
Çin’in yıl başında Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlerde vergi
indirimine gittiğini hatırlatan Dinçer, “Türk doğal taş ve mermerinde vergi sıfırlanmıştı. Salgın nedeniyle bu pozitif durumun etkisini görememiştik. Haziran itibarıyla faydasını daha çok görmeye
başlayacağımız düşünüyorum.” dedi.
Yaşanan küresel salgın nedeniyle dünyadaki tüm ekonomilerin daraldığını, tedarik zincirlerinde kırılma ve değişmeler
yaşandığını belirten Dinçer, “Çin ve Hindistan’dan sonra doğal taş üretiminde üçüncü sırada bulunan Türkiye, dünyada
üretimi yapılan 90 maden türünden 80’ine sahip. Avantajlarımızı doğru kullanırsak bir başarı hikayesi oluşturabiliriz.
Üçüncü çeyrekten itibaren ikinci bir salgın dalgası yaşanmaması halinde maden ihracatından hareketlenmeler bekliyoruz. Pazarlardaki daralmalarda yaşanan geri çekilmenin belli
bir periyotta devam etmesi halinde 2021’de sektörümüz için
eski iktisadi koşulları yakalayabiliriz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahaları,
Elektrik Üretim AŞ’ye Devredildi
Park Elektrik, %10 oranında pay sahibi olduğu finansal yatırımı Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Park Termik)
Ankara Çayırhan’da faaliyet gösteren toplam 620 MW kapasiteli Çayırhan Termik Santrali’nin işletme imtiyaz süresinin
30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdiğini, santral tesisi
ve ilgili diğer taşınır ve taşınmaz mallar ile santralin yakıt ihtiyacını karşılayan maden sahaları ve yardımcı tesisleri kullanılabilir ve çalışır vaziyette, 30 Haziran saat 24:00 itibariyle
Elektrik Üretim AŞ’ye devredildiğini duyurdu. Şirket, 2009 yılında Park Termik’in %10 hissesini devralması akabinde 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere Park
Termik’ten toplam 27.535.127 TL tutarında temettü geliri elde
ettiğini de açıkladı.
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Şirket ayrıca, bağlı olduğu ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim
San. ve Tic. AŞ’nin rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın’da yer alan 1247 sicil numaralı kömür
sahasından ürettiği alt ısıl değeri 1.400-1.600 kcal/kg aralığında olan 35.000 ton kömürün 18 Ağustos 2020 tarihine kadar
Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye
(Düzgün İnşaat) satışına ilişkin olarak, 18 Haziran 2020 tarihinde sözleşme imzalandığını duyurdu.
Söz konusu kömür tonajının bir taahhüt niteliğinde olmadığını açıklayan Park Elektrik, tarafların karşılıklı mutabık kalarak
sözleşmedeki miktarı %25 oranında artırıp azaltabileceklerini
belirtti. Şirket ayrıca kömürün nakliyesine ilişkin giderlerin de
Düzgün İnşaat tarafından karşılanacağını açıkladı.
15 Temmuz 2020

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: “Koza Altın, TVF
Bünyesinde Kurulan Maden Holdingine Devredilebilir”
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Holding’in devralındığı tarihten bu yana kasasındaki
nakdin %194 artarak 5 milyar lirayı geçtiğini ve 2019 yılında
Koza Altın’ın 11 tonla üretim rekoru kırdığını açıkladı.
Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör imzalı habere göre Gülal,
madencilik, turizm, gıda ve enerji alanında faaliyet gösteren,
aktif büyüklüğü 10 milyar TL’ye, özkaynakları 9 milyara yaklaşan Koza Holding’in devraldığında şirket nakdinin 1,7 milyar TL
olduğunu aktardı. Fon bünyesindeki şirketleri ülkemize kazandırmak için çalıştıklarını belirten Gülal, bu şirketlere milli servet
olarak baktıklarını, büyütüp, geliştirme hedefinde olduklarını
hem vergi verdiklerini hem de kayıt dışının engellenmesi sonucu kâr ettiklerini vurguladı.
Koza Altın’ın Kayseri Himmetdede Altın Madeni’nde incelemelerde bulunan Gülal, sadece şirketleri büyütmediklerini aynı
zamanda geçmiş vergi borçlarını da kapattıklarını belirterek,
“Koza Altın’da 129 milyon TL vergi borcu kesildi, onu ödedik. Devlete şirketin toplam vergi ödemesi ise 2019’da 664,2 milyon TL
oldu. Dolaylı vergilerle bu rakam 691,2 milyon TL’ye çıktı. 2018’de
Kurumlar Vergisi sıralamasında 20’nci sıradaydık. Bu yıl ilk 15’e gireriz. Birçok bankayı geçtik.” bilgisini verdi.
İzmir-Çukuralan, İzmir-Bergama, Eskişehir-Kaymaz, KayseriHimmetdede ve Gümüşhane-Mastra’da aktif altın üretimi
yapan Koza Altın bünyesinde Türkiye genelinde 104 işletme
ve 122 arama ruhsatı olduğunu aktaran Gülal, “Ruhsatlarla
ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Ülke ekonomisine katkımızı artıracağız” dedi.
Şirketin devralındıktan sonra üretiminin de arttığını anlatan
Gülal, “Devraldığımızda 8,4 ton altın üretiliyordu. Ondan sonra
ruhsatlar iptal edildi, 2018’den sonra tekrar aldık. 2019’da 11
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ton altın ürettik. Türkiye’de 2019’da toplam altın üretimi 38
tondu. Bunun 11 tonunu biz üretmiş olduk. Bu rakam Koza Altın tarafından gerçekleştirilen en yüksek üretim tutarıdır. Yani
Türkiye’de gerçekleştirilen altın üretiminin 3’te birini Koza Altın
yapıyor.” şeklinde konuştu.
Gülal, Koza Altın ile ilgili olarak Londra’da açılan tahkim davasının devam ettiğini belirterek, “Koza Grubu’yla ilgili müsadere kararı çıktı. Karar, İstinaf Mahkemesi’nde. Koza Grubu’nda
müsadere kararı kesinleştikten sonra burası Hazine’ye devredilir.
Varlık Fonu madencilik holdingi kuruyor. Oraya da devredilebilir.” dedi.
Gülal’ın ardından Koza Holding CEO’su İsmet Demir de Holding’in finansal yapısıyla ilgili bilgiler verirken TMSF’ye devirden önce Holding’de çalışan sayısının 1.754 olduğunu, bugün
bu sayının 2.436 kişiye çıktığını belirtti. Holdingin net kârının
devir tarihinden sonra %234 oranında artarak 1,7 milyar TL’ye
çıktığını anlatan Demir, borsadaki şirketlerin performansıyla
ilgili de bilgi verdi: Demir, Koza Altın’ın TMSF’ye devrinin ardından hisse değerinin Haziran ayı başı itibarıyla %333, Koza
Madencilik’in %604, İpek Enerji’nin de %781 arttığını söyledi.
Devir Tarihi
2016
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2016-2019
Büyüme (%)

Aktif Büyüklük

5.478

9.735

Özkaynaklar

5.075

8.932

76

Ciro

1.109

2.946

166

Faaliyet Kârı

517

1.725

234

Net Kâr

474

1.896

300

1.730

5.090

194

Nakit Tutarı

Ariana Resources, İvrindi Projesi’nde
İşletme Ruhsatını Yeniledi
Ariana Resources, İvrindi Projesi’nde İşletme ruhsatının süresinin uzatıldığını açıkladı. Şirket tarafından yayınlanan güncellemeye göre işletme izni 10 yıllığına uzatılırken ruhsatın sona
erme tarihi 3 Haziran 2030 oldu. Şirket bu tarihten sonra ruhsatın tekrar uzatılma ihtimali olduğunu da kaydetti.
Ruhsatın 45 hektarlık alanda gerçekleştirilecek altın madenciliği faaliyetlerini kapsadığı ve önceki ile aynı şartlara sahip olduğunu ifade eden şirket, saha kullanım (land access) ve orman
izinleri için ise sürecin devam ettiği bilgisini verdi.
Ariana Resources İvrindi’de gerçekleştirilen metalürjik testlerin sonucunda ortalama altın eldesinin %88,5 oranında
olduğunu aktarırken sahada yaklaşık 16 bin ton altın mineralizasyonu içeren materyalin stoklandığını ve bu materyalin ilerde Kızıltepe Madeni’ne taşınma ihtimali olduğunu
kaydetti.
Ariana Resources Genel Müdürü Dr. Kerim Şener yaşanan son

2019

78
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gelişmeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz yıl,
işletme iznini yenileme süreci içerisinde olduğumuz için İvrindi
Projesi’ndeki arama ve geliştirme faaliyetlerimiz yavaşlamıştı.
Şu an ise izni 10 yıllığına yenilemiş durumdayız. Bundan önce
şirket olumlu bir yükseliş gösterdi ve İvrindi’de madenciliğe başlama ve çıkan materyali işlemek için Kızıltepe Madeni’ne taşıma
hedefini belirtti. Buna uygun olarak İvrindi Projesi’nde geçtiğimiz yıl deneme üretimi ile birlikte metalürjik testlerde tamamlandı. Şu an İvrindi’de önümüzdeki dönemle cevher işleme denemeleri için kullanılması planlanan bir cevher stoğumuz hazırda
bulunuyor.
Bunların yanında, mineralizasyonun tam uzunluğunu test etme
amacı ile 1.500 metrelik ters sirkülasyonlu sondaj programı planlandı. Planlanan sondaj programı, yeni orman izni alındığında
işleme alınacak. Piyasaları süreç hakkında bilgilendirmeyi heyecanla bekliyoruz.”
15 Temmuz 2020

TOBB Türkiye Maden Meclisi
Maden Kanunu Gündemiyle Toplandı
TOBB Türkiye Maden Meclisi ilk toplantısını Maden Kanunu
gündemiyle gerçekleştirdi. TOBB Türkiye Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan’ın Başkanlığında ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile TOBB Genel Sekreter
Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen ve 75
kişinin katıldığı video telekonferans toplantısında Maden ve
Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç tarafından “3213 Sayılı Maden Kanunu Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin
STK’lardan gelen Öneriler Doğrultusunda Hazırlanan Çözüm
Önerileri Çalışma Özeti” adlı sunum yapıldı.
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Toplantıya madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, TMMOB’a bağlı Maden, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Oda Başkanları, 20’ye yakın Sivil
Toplum Örgütü Başkanı ile madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkilileri katıldı.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç tarafından
Maden Kanunu ile ilgili yapılan sunumdan sonra söz alan sektör temsilcileri konuyla ilgili görüşlerini ifade ederek sektörün
ihtiyaçlarına cevap verecek ve ruhsat güvencesini garanti altına
alacak yeni bir maden kanununa ihtiyaç olduğunu belirttiler.

TTK İlk Beş Ayda 73 milyon 899 Bin Lira Gelir Elde Etti
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Covid-19 tedbirleri kapsamında üretime 63 gün ara vermesine rağmen 2020 yılının ilk
5 ayında (Ocak-Mayıs) taşkömürü satışından 73 milyon 899 bin
lira gelir elde etti.
Covid-19 tedbirleri kapsamında üretimin 30 Mart’ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü
gerçekleştirilen TTK’da, 1 Haziran itibarıyla faaliyete başlandı.
AA’da yer alan habere göre işçilerin yanı sıra mekanizasyon
sistemiyle de üretimin günden güne artırılması hedeflenen
TTK’de, gün yüzüne çıkarılan taşkömürü termik santrallerin
yanı sıra demir-çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla
vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.
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Kuruma yeni alınan 1500 kişinin taşkömürü üretimine katkı
sağlamaya başladığını söyleyen Genel Maden İşçileri Sendikası
(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çatalağzı Termik Santrali’nin
(ÇATES) filtre sorunu nedeniyle üretimine ara verilmesi kurumu da
direkt olarak etkiledi. Bizim sözleşmemiz devam ediyor. Çıkardığımız kömürle stok anlamında ÇATES’in ve kurumun sahası doldu.
Bu da kömür üretimini stok edemez duruma getirmişti.” dedi.
Yeşil, Covid-19 salgın süreci nedeniyle kömür satışının istedikleri
düzeyin biraz altında kaldığını belirterek, “Ancak yeni alınan işçilerin
üretime katkıları görülmüş oldu. Maddi anlamda rakamlar bizim için
yeterli değil, önümüzdeki dönemlerde bu rakamlar daha da yükselecek.
TTK’deki kömür satışlarını daha da artırmayı düşünüyoruz.” dedi.

MTA Ülkemizde Bir İlke İmza Atarak Nadir Toprak
Haziran 2020
Elementlerini Zenginleştirmeyi Başardı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV
programında Türkiye’de ilk kez Maden Tetkik ve Arama (MTA)
Genel Müdürlüğü tarafından zenginleştirilen “Nadir Toprak
Elementleri”ni kamuoyuna duyurmuş ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Programın ardından MTA tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda; cevher zenginleştirme, metalürji,
kimya ve analiz konularında uzman bir ekip tarafından sadece
iki yılda yapılan bir çalışma ile ülkemizde bir ilk olarak laboratuvar ölçekte %99’un üzerinde saflıkta seryum, lantanyum,
neodimyum / paraseodmiyum, uranyum, toryum ve ağır nadir
toprak oksitlerinin (ANTO) kazandırıldığı açıklandı.
MTA yaptığı bilgilendirmede; dünyadaki süregelen teknolojik gelişmeler ışığında, robotik teknoloji, denizcilik, demiryolu, elektrikli
araçlar, havacılık ve uzay teknolojileri, bilişim ve internet teknolojileri, tıp teknolojileri ve ilaç sanayi, tarım ve enerji alanlarında kullanılmakta olan birçok cihaz ve ekipmanda nadir toprak elementlerinin kullanıldığını ve dolayısıyla NTE’lere olan ihtiyaç ve talebin
de gün geçtikçe arttığını, ülkemizde de Eskişehir Sivrihisar-Beylikova’da bulunan ve içerdiği florit, barit ve nadir toprak elementlerinden (seryum, lantanyum, neodimyum, toryum) dolayı kompleks cevher yatağı olarak isimlendirilen ülkemizin en önemli nadir
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toprak elementleri (NTE) rezervinin, elementlerin ayrı ayrı kazanılamamasından dolayı işletilemez durumda olduğunu belirtti.
Bölgedeki bu NTE kompleks cevher üzerinde yerli ve yabancı
birçok araştırma grubu tarafından incelemeler yapıldığını ancak bugüne kadar bu elementlerin ayrı ayrı kazanımı sağlanamadığını aktaran MTA Genel Müdürlüğü, bu durumun sahanın
keşfedici konumunda yer alan MTA’ya bağlı laboratuvarlarca
oluşturulan ve görevleri sadece NTE kazanımı olan bir ekibin
kurulması ile değiştiğini duyurdu.
MTA’nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizde bu alanda ilk kez bu seviyelere çıkarılan teknolojik
çalışmalar, Bakanlığımız tarafından da takdirle karşılanmıştır.
Kurumumuzun Milli Enerji ve Madencilik politikalarında üzerine
düşen görevlerin hepsini başarıyla tamamlamasının yanı sıra
bulduğu ve bulacağı maden sahalarına ekonomik ve teknolojik
anlamda da değer katmasından dolayı Bakanlığımız MTA-NTE
çalışma grubuna teşekkür belgesi vererek onurlandırmışlardır.
Havada, karada ve denizlerde yaptığı çalışmalarla ‘dünya markası’
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen MTA Genel Müdürlüğü 85. yılını
kutlarken, teknolojik anlamda da ülkemizde bir ilki gerçekleştiren ve özveri ile çalışmalarına devam eden değerli personeline teşekkür eder.”
15 Temmuz 2020

TÜMAD Uluslararası Siyanür Yönetim Koduna İmza Attı
Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü (ICMI), TÜMAD Madencilik AŞ’nin “Altın Üretiminde Siyanürün Üretimi, Taşınması ve
Kullanımı için Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu” başvurusunun onaylandığını resmi web sitesinden ilan etti.
Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi’de altın ve gümüş madenlerini işletmekte olan TÜMAD Madencilik, siyanür koduna
imza atarak, Siyanür Yasası’nın ilkelerini takip etmeyi, uygulama standartlarını uygulamayı ve bağımsız üçüncü taraf denetçiler tarafından ilk başvurusunu izleyen üç yıl içinde ve sonrasında doğrulama denetimlerini gerçekleştirmeyi taahhüt eden
ilk yerli sermayeli Türk maden şirketi oldu.
Siyanür yönetiminin anayasası olarak bilinen “Uluslararası Siya-
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nür Yönetim Kodu”, Birleşmiş Milletler Çevre Programı himayesinde çok paydaşlı bir yönlendirme komitesi tarafından geliştirilmiş, siyanür kullanılarak altın ve gümüş üretimi ile uğraşan
şirketler ve bu siyanürü üreten ve taşıyan şirketler için gönüllülük ilkesine dayanan bir sertifika programıdır.
TÜMAD Madencilik onaylanan anlaşmanın ardından çalışanlarına teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: “Madencilik çalışmalarında dünyada mevcut en yüksek teknolojiyi,
çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulayarak faaliyet gösteren Lapseki ve İvrindi Altın Madeni çalışanlarımızı
bu başarısından dolayı tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Muğla’da Maden Aramada Ağaçlara
Zarar Verildiği İddiası Reddedildi!
Hollywood ünlülerinin kullandığı, renk değiştirme özelliğiyle bilinen
boksit kristali diasporun dünyada sadece Muğla’nın Milas ilçesinde
bulunan maden sahalarıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Ilbıra Dağı’nda maden arama çalışmaları sırasında ağaçlara zarar verildiği iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine Milas Cumhuriyet Başsavcılığı
kamu davası açmaya yeterli suç şüphesi ve delil olmaması nedeniyle
kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Maden işletmecisi Ahmet
Murat Akgün; “Adalet tecelli ettiği için mutluyuz“ dedi.
Milas’ın Ilbıra Dağı’nda boksit madeni arama çalışmalarında ağaçlara zarar verildiği, çevrenin kirletildiği, dikkatsizce patlamalar
yapıldığı ve orman kanuna aykırı faaliyetler bulunduğu gerekçesiyle Ilbıra Platformu Başkanı Ali Özgür tarafından 2019’un eylül
ayında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurunda bulunuldu. Başkan Özgür dilekçesinde, “Ilbıra Dağı’nda madencilik firmaları çeşitli diaspor ile boksit madeni arama çalışmaları yapıyor. Bu
çalışmalarda bir çok ağaca zarar verildi. Ayrıca maden aramasından arta kalan molozlar, orman içerisine bırakılarak büyükbaş hayvanlar, ormanlar ve zeytin ağaçları zarar gördü. Yapmış oldukları
patlamalarda da su yolları değişerek yine hayvanlara ve ağaçlara
zarar vermektedirler. Maden şirketlerinin yaptığı faaliyetler Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine aykırıdır. Maden şirketlerine işletme ruhsatı veren kişi ve kişilerden şikayetçiyim“ dedi.
Şikayet dilekçesinin ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazıldı. Müdürlük tarafından
verilen cevapta, “Firmalardan kaynaklı intikal eden herhangi bir
şikayet ve uygulanmış idari yaptırım kararı bulunmuyor” denildi.
Çöp Olarak Paylaşılan Görüntüler Ormancılık Faaliyeti Çıktı
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milas Orman İşletme Müdürlüğüne de müzakere yazıldı. Ilbıra Dağı’ndaki bölgeye giden jandarma ile orman ekipleri incelemede bulunduktan sonra tutamak
tuttu. Tutanakta, “Kesim yapılacak ağaçlar Orman İşletme Şefliğince
damgalanıp üretime verilmiştir. Yapılan denetimlerde damgasız kesime rastlanılmadı. Maden sahasındaki fotoğraflarda bulunan kesim
görüntüleri firmayla ilgili değildir. Orman İşletme Şefliğinin faaliyetidir. Arazide yapılan kontrolde çevre kirliliğine neden olabilecek mo-
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loz, çöp gibi maddelere rastlanılmadı. Fotoğraflarda çöp olarak bahsi geçen görüntüler ormancılık faaliyetine ait kesim atığıdır. Doğaya
zararı yoktur. Maden sahası sınırları içerinde aşıma rastlanılmadı.
Firmayla ilgili belgeler yasa ve mevzuata uygundur“ denildi.
Faaliyetin Çevreyi Kirletecek Etkisi Bulunmuyor
Dosya için orman, çevre ve fen ekiplerinden oluşan bilirkişilerce
olay yerinde yapılan keşif sonrası rapor tutuldu. Maden işletme
sınırlarında aşım olmadığının vurgulandığı raporda, “Kesilmiş
orman ağacı tespit edilemedi. Orman sahasında görülen kabuk,
yaprak ve kozalak gibi kesim artıkları ormanda bırakılması gereken
atıklardır. Maden sahasına bitişik ve yakın çevresinde zeytinlik alanlar tespit edilemedi. Maden sahası dışında orman idaresinin kestirdiği ağaçlar dışında usulsüz kesilmiş orman ağacı yoktur. Faaliyetin
çevreyi kirletecek etkisi bulunmuyor. Patlamaya bağlı toz ve gürültü
faaliyet sahasının yerleşim birimlerine uygun mesafede olması nedeniyle olumsuz etkisi yoktur.“ denildi.
Özgür’ün Şikayetindeki İddialar Somut Olayda Gerçekleşti
Milas Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki bilgi ve belgeler, kolluk araştırma ve tespit tutanağı, bilirkişi raporu uyarınca yapılan
değerlendirmede, müşteki Ali Özgür’ün şikayetindeki iddiaların somut olayda gerçekleştiğine dair kamu davası açmaya yeterli suç şüphesi ve delilin elde edilememesi nedeniyle kamu
adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Yöre Halkına Oyuna Gelmeyin Çağrısı
Kararı değerlendiren maden işletmecisi Ahmet Murat Akgün,
“Geçen yıl ağustos ayı içerisinde Kaz Dağları civarındaki altın üretimi protestolarını fırsat bilerek bir anda şahsım ve şirketim hakkında
yerel basına servis edilmeye başlanan asılsız suçlama ve iftiralar içeren haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu tescil edildi. Adalet tecelli
ettiği için mutluyuz. Koronavirüs salgını gibi zorlu bir süreçte dünya
çapında talep ve hammadde fiyatları taban yapmasına rağmen çalışanlarımızı mağdur etmeden faaliyetlerimize devam etme gayreti
içerisindeyiz. Temennimiz yöre halkımızın bu şekilde çevrecilik, vatanseverlik ve milliyetçilik duygularını kullanarak kendilerini galeyana getirmeye çalışan ve bu durumu çıkarları doğrultusunda kullanmayı hedefleyen şahısların oyunlarına gelmemeleridir.“ dedi.
15 Temmuz 2020

Fatih Dönmez: “Altın Üretiminde
2020 Hedefimiz 45 Ton”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dönmez, 2000`li yılların başıyla altın arama ruhsatlarının hem
kamu hem özel sektöre açıldığını ve üretim artışlarının başladığını belirterek, “2001, 2002`den itibaren yıllar içinde 33 ton altın üretimine kadar geldik. 2019`da 38 ton üretim gerçekleştirdik.
2020 hedefimiz 45 ton.” ifadelerini kullandı.
Salgın dolayısıyla altın üretiminde azalmalar olduğunu, ikinci
yarıyılda sektörün o açığı telafi edecek şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dönmez, “Geçen yılki üretimin karşılığı yaklaşık 2 milyar dolar civarıydı. Üretmeseydik bunu da ithal edecektik. Son yıllar ortalamasına baktığımızda 130-150 ton civarında
altın tüketimimiz var. Yurt dışında ithal edilen altına yaklaşık 7-8
milyar dolar ödüyoruz. Altın üretiminde hedefimiz bunu en kısa
sürede üçlü hanelere getirmek. Ancak altında yatırım dönemi çok
meşakkatli ve uzun. Bir sahanın keşfiyle birlikte üretime geçmesi
için en az 5-6, hatta 8-10 yıla ihtiyaç oluyor. Yatırım tutarları da
çok yüksek bu tip tesisleri yapmak için. En az 100 milyon dolarlık
yatırımdan bahsediyoruz. Yerine göre 1 milyar dolara kadar çıkabilen bir yatırım tutarı söz konusu. Tenör dediğimiz oran önemli. Yani hangi sahada ne kadar altın var. Piyasada altının değeri
arttıkça da bu tenör değerleri belki 0,5 grama kadar ekonomik
olabilecek. Bazen altının değeri düşüyor. O zaman o sahalar ekonomik olmaktan çıkıyor ve üretim durduruluyor. Bu daha çok fiyat
ve maliyet ilişkisi. Altını sadece vatandaşlarımız değil, dünyadaki
merkez bankaları da adeta bir rezerv para gibi stoklarında tutma
eğilimindeler. Türkiye’de 6500 ton civarında bir potansiyelimiz
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var. Ama bunun 1500 tonu rezerv olarak elimizde duruyor. Altın
arama ve üretiminde kullanılan teknoloji de son derece modern.
Bugün Kanada’da, Avusturalya’da, İsveç’te, ABD’de hangi tekniklerle altın üretiliyorsa Türkiye’de de aynı tekniklerle üretiliyor. Yerli- yabancı ve yerli-yabancı ortak yapılar var. Son derece modern
ve güvenli bir şekilde bu faaliyetler yapılıyor.” şeklinde konuştu.
Nadir toprak elementleri konusunda da görüşlerini aktaran
Dönmez, büyük oranda endüstrinin, sanayicinin bu ürünleri ithal ettiğini kaydederken hem bu kaynakların elde edilmesi hem
de üretilmesi açısından Çin’in tekel durumda olduğunu söyledi. Dönmez, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu elementlerin
ithalatında herhangi bir sıkıntımız yok ancak bunların bir kısmı
kendi topraklarımızda var. Bu elementleri kendi topraklarımızdan
üretebilmek için iki sene önce Nadir Toprak Elementleri Araştırma
Enstitüsü’nü kurduk. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nde
yine benzer çalışmalar var. Kilosu 2 dolardan 200 dolara kadar
değişen fiyatlarda ürünler var. Sivrihisar bölgesinde bunların pilot
olarak laboratuvar şartlarında üretimini gerçekleştirdik. Sivrihisar-Eskişehir’de Eti Maden’in bir sahasında elde edilen nadir toprak elementlerini ayrıştırdık. Pilot olarak laboratuvar ölçeklerinde 6
tane elementi ayrıştırma imkânına kavuştuk. Endüstriyel ölçeklerde üretimi için de bir çalışma başlatıyoruz ve en kısa süre içerisinde
bunları kilogram ve tonlar seviyesinde üretebilir hale gelmemiz
gerekiyor. Bu teknoloji dünyada birkaç ülkede var. Bu teknolojiyi
de kendimiz geliştirmek arzusundayız. Türkiye’deki mühendislerle,
bilim insanlarımızla bu anlamda bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Sanayimiz de o anlamda güçlü.”

Özaltın Holding Zenit Madencilik’e Ortak Oluyor
Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Ariana Resources bir süredir devam eden ortaklık görüşmelerinin sonuçlandığını duyurdu. Şirket
tarafından yapılan açıklamaya göre Özaltın Holding AŞ’nin iştiraki
Özaltın İnşaat hem şirketin uhdesindeki Salınbaş Projesi’ni hem
de Ariana Resources ve Proccea Construction’un yarı yarıya ortaklığında bulunan Zenit Madencilik’in %53 hissesini satın alıyor.
Açıklamada Zenit Madencilik’in %53 hissesinin Özaltın madenciliğe 50 milyon dolar karşılığında aktarılacağını belirtilirken
aktarılacak hisselerin Ariana ve Proccea tarafından yarı yarıya
paylaşılacağı kaydedildi. Buna ek olarak Salınbaş Projesi’nden
de hisse alacak olan Özaltın, başlangıç olarak projenin %17 hissesini 5 milyon dolar karşılığında elde edecek. Özaltın, Salınbaş
Projesi’ndeki hisse miktarını %53’e çıkarmak için ise projeye 8
milyon dolarlık yatırım yapacak.
Hisse devirleri gerçekleştikten sonra Zenit Madencilik’te Özaltın’ın %53, Ariana ve Proccea’nın her birinin ise %23,5’luk hisseye sahip olacağı ve Salınbaş Projesi’nin Zenit Madencilik’e
devredileceği kaydedildi.
Anlaşma ile ilgili daha detaylı bilginin ilerleyen tarihlerde paylaşılacağını aktaran Ariana, mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı hissedarlarının onayına sunacağını aktardı.
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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ariana Resources Genel
Müdürü Kerim Şener şu ifadeleri kullandı: “Yeni ortağımız Özaltın Holding AŞ’nin satın alma işleminin tamamlanması için gerekli
olan resmi anlaşmayı resmi olarak kabul etmesinden dolayı çok
memnunuz. Anlaşma Salınbaş Projesi ve Zenit’in üretim ve geliştirme varlıkları üzerine gerçekleştirilen detaylı inceleme (due dillagence) çalışmasının takibinde gerçekleşti.
Ariana, Özaltın ve Proccea şu anda anlaşmayı tamamlamak için
gerekli olan bakanlık onayı üzerinde çalışıyor. Bu durum mutabakat zaptında teklif edildiği gibi anlaşmanın temelini oluşturacak
ancak anlaşmada güvenilir yasal belgelendirme, Türkiye kanunlarına uygun olarak şirket türünde yapısal değişiklikler sağlayacak
ve pratik sonuçlar elde etmek adına küçük değişiklikler yapılacak.
Bunlara ek olarak Ariana, ilk fırsatta düzenlenecek bir genel kurul
ile hissedarlarının anlaşma konusunda onayını almak için gerekli
hazırlıkları yapmaktadır.
Anlaşma şirketimize önemli ölçüde değer katarken geliştirme safhasının önemli bir evresinde olan Salınbaş Projesi’nde de sonuca
ulaşılmasındaki riskin azalmasını sağladı. Buna paralel olarak, hissedarlarımızın, nihai olarak Ağustos sonu itibari ile tamamlanmasını beklediğimiz anlaşmaya destek vereceklerine inancımız tam.”
15 Temmuz 2020

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

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

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

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

FLSmidth Mining-Turkey
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:17 06510 Çankaya, Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 287 8546

Doğu Biga Madencilik’te Üst Düzey Atama
Altın ve gümüş madenciliği alanında faaliyette bulunan, uluslararası standartlara verdiği önem ve sorumlu kurumsal yaklaşımı
ile yerel ekonomiye önemli katkılar sunan sektörün önde gelen
kuruluşlarından Doğu Biga Madencilik AŞ’nin Genel Müdürlük
görevine, alanında uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikime sahip bir isim olan Ahmet Şentürk getirildi.
Doğu Biga’daki görevine 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla başlayan Şentürk, maden keşfetme, proje geliştirme, değerlendir-
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me, stratejik planlama, finans yönetimi gibi konularla birlikte
madencilik ile ilgili yasa ve düzenlemeler alanında da önemli
tecrübeye sahip.
Ahmet Şentürk, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra meslek hayatına 1993 yılında Rio Tinto’da
arama jeoloğu olarak başladı. 1996 yılına kadar burada VMS,
Porfiri ve Epitermal tip bas metal arama programında yer alan
Şentürk, 1996-1997 yıllarında danışman jeolog olarak yerli-yabancı pek çok maden şirketinin projelerinde görev aldı.
1998-2001 yılları arasında Sevil Grup bünyesinde maden bölümünün koordinatörlüğünü üstlenen Şentürk, 2001’den 2004
yılına kadar da Noranda Madencilik’te çalıştı. Ahmet Şentürk,
2004-2018 yılları arasında Aldridge Mineral Madencilik’te önce
Arama Müdürü sonrasında da Arama Direktörlüğü ve Başkan
Yardımcısı (VP) olarak görev almasının ardından Tümad Madencilik’te üst düzey danışmanlık yaptı.
Ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapan Şentürk, Jeoloji Mühendisleri Odası üyeliğinin yanı
sıra Maden Jeologları Derneği’nin de başkanlığını yürütüyor.
UMREK Yetkin Kişisi, YERMAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa
Jeologlar Federasyonu (EFG) Türkiye Temsilcisi olarak da görev
üstlenen Şentürk, SEG, CIM gibi uluslararası madencilik kuruluşlarına da üyedir.

Maden Platformu Orman Arazi İzin Bedellerinin
Ödemesinin Yeniden Ertelenmesini Talep Etti Temmuz 2020
Madencilik sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Maden Platformu’nun ortak kararı ile hazırlanan orman arazi izin bedellerine tanınan 3 aylık ertelemeye ek süre verilmesi hakkındaki
yazı, 30 Haziran 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na
İletildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına gönderilen
yazı da 2020 yılı başından itibaren küresel çapta pandemiye
sebebiyet veren Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde gerekli
tüm önlemlerin alındığı ve 17.04.2020 tarihinde yayımlanan
7244 sayılı Kanun ile ekonomik destek paketlerinin açıklandığı, Kanunun 1 inci maddesinin b bendi, 01.04.2020 tarihinden
itibaren üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken orman
arazi izin bedellerinin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle
ertelenmesine, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde
gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine hükmedildiği hatırlatıldı.
Maden Platformu tarafından sektörün, ekonomiyi ayakta tutmak, çalışanlarını mevcut hali ile korumak amacıyla tüm sağlık
önlemlerini alarak Mart ayından bu yana kısıtlı da olsa üretimlerini devam ettirmeye çalıştığı dile getirilirken tüm dünyada
yaşanan pazar daralması nedeniyle satışların önemli ölçüde
düştüğü vurgulandı.
Yaşanan bu gelişmeler ışığında; pandemi süresince sektörün
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tam randımanla faaliyet gösterememesi, sektörün aktif çalışma dönemi başında bulunması, bu dönemde kamu kurum ve
kuruluşlarında uygulanan idari izin ve esnek çalışma usulleri
sebebiyle yapılan izin müracaatlarının içinde bulunduğumuz
Haziran ayında ancak değerlendirmeye alınmaya başlaması,
pandeminin gerek küresel gerekse ulusal düzeyde etkin olması
sebebiyle yurtiçi ve yurtdışı pazarların önemli ölçüde daralmış
olması, bulaş riskine karşı alınan ek tedbir ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin arttırdığı maliyetler nedeniyle sektörün
içerisinde bulunduğu likidite darboğazının, yılın ikinci yarısında işletmeler açısından aşılması en güç finansal problem olarak
öne çıktığına dikkat çekilirken bu dönemde madencilik sektörüne verilecek her türlü desteğin, istihdamı koruma ve kısıtlı
olan uluslararası pazarda rekabet etme gücünü artıracağına
vurgu yapıldı.
Maden Platformu’nun Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebi
“İzah edilen gerekçelerle, 7244 sayılı Kanunun 1. Maddesinin b)
bendinde düzenlenen ve Bakanlığınız yetkisinde bulunan ‘kiraya
verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan tahsil edilmesi gereken
bedellerin 3 (üç) aya kadar ek süre ile uzatılmasına’ ilişkin tasarrufun, ülkemiz ekonomisine önemli katma değer, istihdam ve
döviz girdisi sunan Madencilik Sektörü’nü de kapsayacak şekilde
kullanılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederiz.” şeklinde oldu.
15 Temmuz 2020

Dimin Madencilik,
Dimer Grubun bir iştirakidir.

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

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

Türkiye Taşkömürü Kurumunda
Üretim Yeniden Başladı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Covid-19 salgını nedeniyle 31
Mart’ta ara verdiği üretim faaliyetlerine, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı. Maske takan ve madene girişte ateşleri ölçülen
madenciler 40 kişilik asansörlere 20 kişi binerek çalışma alanlarına gittiler. Kurum tarafından görevlendirilen hijyen ekiplerince
asansörün yanı sıra işçilerin bulunduğu alanlar da dezenfekte
edilirken Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma
ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, yaptığı açıklamada; “Bugün
şartlarımızın gerektiği şekilde iş güvenliğini alarak çalışmamıza
başlamış bulunmaktayız. Şimdi 6 bin 600 işçi ocağa iniyor. Bölgelerde tüm işçilerimiz işbaşı yaptı.” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan habere göre TTK İş Yeri Hekimi Doktor Metin Çelikiz de konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken işçilerin sosyal
mesafesinin korunduğunu, ortam dezenfeksiyonunun yapıldığını ve işçilerin el hijyenlerine ve maske takmalarına çok önem
verdiklerini dile getirdi.
Maske takmanın çok önemli olduğunu aktaran Çelikiz, “1 Haziran’dan itibaren ocağa inen işçilerimiz sosyal mesafeyi koruyarak ocağa alındı. Asansörlere binen çalışanların sayısı azaltıldı.
Orada da sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Ocaktan çıkacak çalışanların madenden çıktıktan sonra da evlerine gidene kadar
maskeleri olacak.” dedi.

MAPEG Yeni İhaleleri Duyurdu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 6592 Sayılı
Kanun’la Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun hükümleri
uyarınca hukuki durumları sona eren 431 adet maden sahası
ve hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu
müracaat olmayan 284 adet maden sahasının ikinci defa olmak
üzere ihaleye çıkarılacağını duyurdu.
MAPEG yaptığı bir başka duyuruda ise İhale yönetmeliğinin
9’uncu maddesinin 1’inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak kalan 2 adet II. Grup sahanın da
mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’da ihale edileceğini açıkladı.
MAPEG ayrıca hukuki durumları sona eren 6 adet maden sahasını, uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale
edeceğini de kamuoyuna duyurdu.
Uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek
sahaların bilgileri şu şekildedir:
• Kastamonu – Çankırı illeri dahilinde bulunan ER:3393297 sayılı (7.000,24 ha.) IV. Grup maden sahası (Kuvars-Feldspat)
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• Kırşehir ili dahilinde bulunan ER:3393273 sayılı (2.134.93 ha.)
IV. Grup maden sahası (Feldspat)
• Kırklareli – Tekirdağ illeri dahilinde bulunan ER:3393448 sayılı (4.899.93 ha.) IV. Grup maden sahası (Bentonit)
• Muş – Erzurum illeri dahilinde bulunan ER:3393631 sayılı
(2.925.87 ha.) IV. Grup maden sahası (Alçıtaşı)
• Bolu ili dahilinde bulunan ER:3393785 sayılı (8.241.82 ha.) IV.
Grup maden sahası (Perlit)
• Ankara – Eskişehir illeri dahilinde bulunan ER:3388442 sayılı
(8.550.22 ha.) IV. Grup maden sahası (Sepyolit)
Kurum ayrıca 3 adet küçük alan maden sahasının mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edileceğini de duyurdu. İlgili
Kanun hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan
olarak 2 adet IV. Grup ve 1 adet II. Grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanunu’nun
30’ncu maddesine göre 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00
de ihale edileceğini açıkladı.
Detaylar: mapeg.gov.tr

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine
Uygulanacak Destek İçin Tebliğ Yayınlandı
Haziran 2020
Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak
desteğe ilişkin tebliğ 3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlandı. Kurum ve kuruluşların destekten yararlanması için
3213 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” veya “Taşkömürü” ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemi ile üretim ve/veya hazırlık yapılıyor olması, özel
hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan ruhsat sahiplerinin, sahalarında yer altı üretim ve/veya hazırlık faaliyetlerinin kendilerince
yapılıyor olması, işletmecinin, 11/9/2014 tarihi itibarıyla yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin, 4735 sayılı Kanun
kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışan olması,
3213 sayılı Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile çalışan
olması, kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahi-
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bi olarak, 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak
işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçı
olması gerekiyor.
2282 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yapılacak destek ödemelerinin sürelerinin, 3213 sayılı Kanunun geçici 29’uncu maddesinde 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 12/6/2019 tarihinden itibaren
hesaplanacağı ve 12/6/2019 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar devam edeceği de Tebliğ’de yer buldu.
Ayrıca açık ve yer altı üretim yöntemi ile faaliyette bulunulan
sahalarda, açık işletmelerden üretilen kömürün yer altı üretimi
olarak beyan edilmesinin ve/veya dışarıdan kömür alındığının
tespiti halinde, fazladan ödenen destek tutarı yasal faizi ile birlikte geri alınacağı da Tebliğ’de yer aldı.
15 Temmuz 2020

Ariana Resources Yılın İlk Yarısında
Üretim Öngörülerini Karşıladı
Ariana Resources 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile sona eren
ikinci çeyrekte ortak oldukları Kızıltepe Madeni’nde gerçekleştirilen üretim verilerini paylaştı. Şirket tarafından yayınlanan
paylaşılan bilgilere göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen üretim 4.679 ons oldu. Yılın ilk çeyreğinde de 5.129
ons altın üretimi gerçekleştiren Ariana Resources yılın ilk yarısı
için üretim öngörülerini karşılamış oldu.
İlk çeyrekte tesiste işlenen toplam cevher miktarı ortalama 3,02 g/t
Au tenörle 54.862 ton olarak kaydedilirken açık ocak olarak işletilen madendeki toplam kazı miktarı 77.179 ton olarak gerçekleşti.
Bu dönemde madende taşınan toplam malzemenin miktarı ise
973.603 oldu. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 Nisan ve
30 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde tesisteki altın kazanımı
ise %91,8 oranında kaydedildi. Ariana Resources Genel Müdürü Dr.
Kerim Şener ikinci çeyrek sonuçları ile ilgili şu yorumlarda bulundu:
“Covid-19’un küresel etkilerine rağmen 2020 yılının ikinci çeyreğinde de beklenenden daha iyi üretim sonuçlarına tanıklık ettik.
Madenden taşınan materyal miktarı yüksek seviyelerde kalmaya
devam ederken cevher üretimi de aynı şekilde rekor seviyelere
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yakın seyretti. Değirmen de aylık en yüksek seviyelerden birinde
performans gösterdi ve yıllığa vurulduğu taktirde yıllık 220.000
ton seviyelerine ulaştı. Bu rakam fizibilite raporunda yer alan rakamdan yaklaşık %45 daha fazlasına karşılık gelmektedir.
En yüksek tenörlü sahamız olan “Arzu South” planlandığı gibi
üretime yaklaşıyor. Kısa süre içerisinde sadece “Arzu North” ve
“Derya” sahalarına odaklanacağız. Ek olarak madende hala değirmeni en az 8 ay süreyle beslemeye yetecek, yaklaşık 2,5 g/t altın
içerikli 130.000 tonluk stokumuz bulunuyor.
Geçtiğimiz çeyrek sonuçları hakkında yaptığım açıklamalarda da
belirttiğim gibi, ekibimize belirsizliğin hâkim olduğu bu zamanlarda gerçekleştirdikleri takdire şayan işler için bir kez daha teşekkür
etmek istiyorum. Bu dönemin ekipteki herkes için zor bir süreç
olduğunun farkındayız ancak tüm bu şartlara rağmen ortaya konan ekip çalışması sıra dışıydı. Bu sıra dışı çalışma ile “Arzu South”
bölgesinde Sondaj yüklenicimiz ile birlikte önemli bir sondaj programını başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık.
İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda şirketin başarısında
ortak olan herkese aileleri ile birlikte sağlık ve sıhhat diliyorum. "

MAPEG Uluslararası Siyanür Yönetim Kodunun
Temmuz 2020
Kullanılmasını Önemsediklerini Duyurdu
Üretimde siyanür kullanan maden şirketlerine yönelik Maden
ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç imzalı olarak
yapılan bilgilendirmede; ülkemizde altın ve gümüş madenciliğinde zenginleştirme faaliyetlerinde belirli bir program çerçevesinde kullanılan, uluslararası güvenilirliği ispatlanmış, çevre
unsurlarını gözeten ve çevre sağlığını misyon olarak belirlemiş kuruluşlar tarafından denetlemesinin yapılması amacıyla,
“Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu”nun kullanılıyor olmasının
MAPEG tarafından önemsendiği ve siyanür ile zenginleştirme
faaliyetlerinde bulunan madenlerdeki değerlendirmelerde bu
hususunda dikkate alınacağı açıklandı.
Genç, gerçekleştirdiği bilgilendirmede; maden kaynaklarının
milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, kaynakların ülke yararına kullanılmasının sağlanması, temel ilke ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar
ile bilimsel, teknik ve idari çalışmaların yapılması, düzenlenmesi,
desteklenmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi, yürütülen
madencilik faaliyetlerinin, güvenli bir şekilde, çevre ve kaynak
koruma ilkesine uygun olarak sürdürülmesi için ilgili kuruluşlar
ile koordinasyonun sağlanmasının MAPEG’in asli görevi olduğunu belirtirken madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında
ekolojik dengenin de korunması amacı ile çağımızın gerektirdiği
tüm teknolojik gelişmelerin yakından takibinin yapılması, tabii
kaynakların verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirilmesinin ülke refahına en yüksek katkıyı sağlayacağını aktardı.
Üretilen madenin zenginleştirilmesi esnasında kullanılan siyanürden kaynaklı olarak kamuoyuna yansıyan yanlış bilgiler ne-
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deniyle altın ve gümüş madenciliğinin olumsuz etkilendiğine
vurgu yapan Genç, altın ve gümüş madenciliğinde siyanür kullanımına ilişkin yöntem ve standartların belirlenmesi gerektiğini
belirtti.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Metal
ve Çevre Konseyi (ICME) himayelerinde, Mayıs 2000 tarihinde,
siyanür üreticileri, uluslararası finans kuruluşları, altın madenciliği sektör temsilcileri, yasal düzenleme organları ve çevre
hukuk bürolarının katılımı ile Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü (ICMI) kurularak “Altın Üretiminde Siyanürün Üretimi,
Taşınması ve Kullanımı İçin Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu”
oluşturulduğunu da aktaran Genç, 2017 yılında “Uluslararası
Siyanür Yönetim Kodu”nun kapsamının genişletildiğini ve gümüş madenleri için de standartlar belirlendiğinin altını çizdi.
ICMI’nin başlıca sorumluluklarının “Uluslararası Siyanür Yönetim Kodunu” (ICMC) yönetmek, siyanür kodunun benimsenmesini ve uygulanmasını teşvik etmek, uygulamasını değerlendirmek, sertifikasyon sürecini yönetmek ve siyanür için güvenli
yönetim uygulamaları hakkında bilgi sağlamak olduğunu ifade
eden Genç, “Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu”nun uygulanmasında kullanılan ilke ve standartların, madencilik sektöründe
kullanılacak olan siyanürün üretiminin, tedarik edilmesinin, taşınmasının, maden zenginleştirme faaliyetlerinde kullanımının
ve siyanürün bertaraf edilmesi aşamalarını içermekte olduğunu, bu aşamalardaki her türlü iş gücü kabiliyetinin eğitiminin,
iş güvenliği şartlarının ve çevresel hassasiyetin sağlanmasının
amaçlandığını aktardı.
15 Temmuz 2020

...

Fatih Dönmez: “Eti Maden Gerçekleştirdiği
Ar-Ge Çalışması Sonucu Lityum Üretecek”
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğini ve ilk etapta yıllık 10
ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisin devreye alınacağını duyurdu. Bugüne kadar lityum varlığının geleneksel
üretim teknolojileri ile ekonomik olmadığından değerlendirilemediğini aktaran Dönmez, Eti Maden’in 3 yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak yeni üretim metodu geliştirdiğini, lityum karbonat ve
satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdiğini ifade
etti.
Dünyadaki geleneksel üretim yöntemlerinin dışına çıkılması
ve Eti Maden’e özgü üretim metodu geliştirilmesinin ardından patent başvuru sürecinin başlatıldığına değinen Dönmez, “Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı
atık ortaya çıkıyor. Bu atıklar uygun koşullarda depolanıyor. Sıvı
atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip
tesisi devreye alacağız. Projelendirme bitti. Temmuz ayı içerisinde tesisin montajına inşallah başlıyoruz. Yıl sonu itibarıyla da ilk
üretime geçeceğiz. Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar,
elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanım alanı mevcut. Lityum bu anlamda en yeni teknoloji
ancak ham madde olarak dünya genelinde nadir. Biz bu açıdan
şanslıyız.” dedi.
Sanayiye dönük lityum taleplerinin ülke içi kaynaklardan karşılanacağını söyleyen Dönmez, “Ar-Ge çalışmaları sonucu oluşturulan proseste, üretim tesislerinde açığa çıkan zayıf çözeltinin

içerisinde bulunan bor ve lityum alınarak, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünleri üretimini yapacağız. Böylece boraks fabrikalarındaki randımanlar arttırılacak. Bunun yanında, lityum kimyasallarının sentezlenmesiyle de sanayiye dönük lityum taleplerini
ülke içi kaynaklardan karşılayacağız. Bu prosesle üretilecek lityum
bileşikleri lityumun kullanıldığı tüm sektörlerde kullanılabilecek.
Lityum üretimi prosesinin devreye girmesiyle yeni atık stoklama
sahasına olan ihtiyaç azalacaktır. Mevcut stok sahasında bulunan sıvı atıklardan da lityum ve satılabilir bor ürünleri üretimi
gerçekleşecek. Yıllardır bu sahalarda oluşan atıklar da geri kazanılarak çevre dostu bir teknolojiyle sahip tesisi ülkemize kazandıracağız.” dedi.
Ülkemiz doğal kaynaklarının sonuna kadar kullanılacağını
vurgulayan Dönmez, “Su da aslında bir doğal kaynak. Yerin
altındaki kömür de metal de. Tüm faaliyetlerimizi çevreye saygılı bir şekilde yürütüyoruz. Bir yerde üretimin nasıl yapılacağı,
üretim sonrası sahanın nasıl rehabilite edileceği belli. Bu konuda
yasal hükümler açık ve net. Altın üretimimiz yıldan yıla artıyor.
Geçtiğimiz sene 38 ton ürettik, bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin
rekoru. Sektörle birlikte bu seneki hedefimizi yılbaşı itibarıyla 45
ton olarak belirlemiştik. Pandemi sürecinde 2-3 ay boyunca üretimde tüm dünyada olduğu gibi yavaşlama oldu lakin sektörle
de görüşmelerimiz devam ediyor. Normalleşme süreci içerisinde
meydana gelen kaybı da telafi ederek yıl sonu itibariyle yine 45
tonları yakalayacağız inşallah. Her yıl ortalama 130 ton civarında altın ithal ediyoruz. Üretim de azalınca haliyle fiyatlarda artış
oluyor.” ifadelerini kullandı.

Haziran Ayı İhracat Rakamları Açıklandı
Madencilik sektörünün 2020 yılı Haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 azalarak 312 milyon 700 bin
dolar olarak açıklandı. Bu oranla maden ihracatı genel ihracatın
%2,3’ünü karşılamış oldu.

Haziran 2020

Haziran 2020

Madencilik sektörünün 2020 ilk 6 aylık ihracatı ise geçen yılın
aynı dönemine göre %13,1 azalarak 1 milyar 850 bin dolar oldu.
2019 yılı ilk 6 aylık süreçte toplam maden ihracatı rakamı ise 2
milyar 128 bin dolardı.

Eldorado Gold’un Nisan - Haziran
Dönemi Üretimi Artış Gösterdi

Haziran 2020

Eldoradı Gold, Kışladağ’da altın üretiminin 2019 yılı ikinci
çeyreğine oranla %130, 2020 ilk çeyreğine oranla da %19
artış gösterdiğini açıkladı. Şirket, bu artışların, yığın liçi alanına geçen yıla oranla daha fazla ve yüksek tenörde cevherin
serilmiş olması ve Haziran ayının yağışsız geçmesinden dolayı yüklü çözelti derişiminin artmasından kaynaklandığını
kaydetti.
Altın içeren yüklü çözelti derişimlerinin halen yüksek seyretmekte olduğunu, yaz döneminde ise derişimlerin zamanla
düşmesinin beklendiğini ifade eden Eldorado Gold bu durumun çözeltide bulunan altının işlenmesine olanak sağlayacağını belirtti.
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DÜNYADAN HABERLER

Çin, Maden Endüstrisine Yatırımları Tekrar Arttırabilir
Çin, Covid-19 salgını sonrası açığa çıkan arz zincirindeki zayıflığı gidermek ve stratejik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak
adına madencilik sektörüne tekrar yatırım yapabilir.
Fitch Solutions tarafından yayınlanan raporda tüm dünyada
görülen arz güvenliği sorunlarının özellikle Çin’i yakından ilgilendirdiği belirtilirken metal endüstrisi büyük ölçüde ithal
malzemelere bağımlı olan Çin’in 2016 yılında yürürlüğe aldığı
on üçüncü beş yıllık planı bu gelişmeler ışığında revize edebileceğine dikkat çekildi. Çin on üçüncü beş yıllık planında metal işleme sektörüne katma değer yaratmak adına madencilik
başta olmak üzere ilgili tüm alanları güçlendirme kararı almıştı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında, Çin Çelik Birliği (China Steel Association) ve ülkedeki önemli çelik üreticileri ülkedeki demir üretimini
arttırma çağrısı yapmış aynı zamanda ek kaynaklar bulmak için
deniz aşırı arama çalışmalarına yapılan yatırımın da arttırılması
gerektiğini vurgulamıştı.

Haziran 2020
Bu gelişmeler ışığında Çin Hükümeti’nin maden aramalarını ve
geliştirme çalışmalarını arttırması ve aynı zamanda daha önce
ekonomik bulunmayan projelerden üretim yapmak için yeni
teknolojilere yatırım yapmasını beklediğini belirten Fitch, arz
güvenliğinin acil bir ihtiyaç haline gelmesi ile Çin’in ‘Tek Kuşak
Tek Yol Girişimi’ kapsamında madencilik yatırımlarının önümüzdeki beş yıl içinde hızlanacağına dair öngörülerde bulundu.
Çin’in eksikliğini hissettiği demir, bakır ve uranyum gibi başlıca emtiaları elde etmek için uzun vadeli stratejileri olduğu, bu
kapsamda arza direk ulaşım sağlamak için tüm dünyada maden
projeleriyle ilgilendiği biliniyor. Ülkenin stratejilerine uygun
olarak 2019 yılında ithalatının %40’ını gerçekleştirdiği Avustralya’dan başka kaynak yaratmak amacı ile çeşitli ülkeleri hedefine
aldığı bu ülkelerin ise bakır için Demokratik Kongo Cumhuriyeti
ve Zambiya, demir cevheri için Gine, kömür için Güney Afrika,
boksit için ise Gana olabileceği belirtildi.

Barrick Gold Japonya’da
Maden Aramalarını Hızlandıracak
Barrick Gold ve Japan Gold, Japonya’nın Hokusatsu bölgesinde
yapacakları maden aramaları için jeofizik yöntemlerle arama
çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu. Şirketler tarafından
yapılan açıklamada ortaklaşa yürütülecek olan çalışmanın amacının ülkenin altın madenciliği potansiyelini ortaya koymak olduğu belirtildi.
Şirketler, aralarında Şubat ayında imzalanan ve ‘Barrick Alliance’
olarak adlandırılan anlaşma sonrası Southern Kyushu epitermal
altın bölgesinde belirlenen 14 noktanın 8’inde kayaç örnekleme ve jeokimyasal örnekleme (BLEG) çalışması gerçekleştirdi.
32.768 hektarlık alanı kapsayan proje Japonya’nın 11 milyon
ons ile en fazla altın üretimi gerçekleştiren bölgesinde yer alıyor.

Gerçekleştirilecek yeni çalışma ile proje hakkında genel bir fikir
edinmeyi amaçlayan şirketler bölgelerdeki anomali haritasını
çıkararak bu bölgelerdeki altın bulunma ihtimalini inceleyecek.
2 yıl boyunca Japan Gold’un ülkede bulunan 30 projesinin
28’inin ön arama faaliyetlerini finansal olarak karşılayacağını
belirten Kanadalı maden devi Barrick Gold, eğer sahalar istedikleri kriterleri karşılarsa arama faaliyetlerini 3. yıl da finanse edebileceklerini ifade etti. Şirketlerin arasında yapılan anlaşmaya
göre Barrick Gold, ön-fizibilite çalışması tamamladığı takdirde
projenin %51 hissesini elde etmeye hak kazanacak bu noktadan sonra eğer şirket bankalarca geçerli fizibilite çalışmasını da
tamamlarsa projedeki hissesi %75’e yükselecek.

Avrupa Birliği’nin Enerji Dönüşüm Hedefi
Koronavirüs ile İvme Kazandı
Avrupa Birliği, iklim hedeflerini karşılamak ve ithalata olan bağımlılığını azaltmak amacı ile kömür madenciliği bölgelerini
kobalt ve nadir toprak elementleri gibi temiz teknolojilerde
kullanılan mineral kaynaklarına dönüştürmeyi planlıyor.
Uzun zamandır doğal kaynakların ithalatına olan bağımlılığı ile
sıkıntı içerisinde olan Avrupa Birliği, koronavirüs krizini kullanarak 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı hedefleyen
ideallerini hayata geçirmek için temiz teknolojiler öncülüğünde bir toparlanma hedefliyor. Avrupa Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir komisyon, birliğin bu hedefi doğrultusunda ihtiyaç duyulan yeni emtiaları kendi bünyesinde elde
etmesini sağlayacak yeni madencilik projelerini desteklemek
ve Avrupa’daki 230.000 kömür işçisinin bir kısmını yeniden
eğitip istihdam sağlamak için kullanılacak 40 milyar avro (44,92
milyar dolar) değerinde bir geçiş fonu sunulmasını teklif etti.
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İlgili komisyon ayrıca sürdürülebilir madencilik planlarını ortaya koymak ve yeni maden ihtiyacını sınırlamak için geri dönüşümü arttıracak bir hammadde stratejisi üzerinde çalıştığını da
kaydetti.
Yaptıkları araştırmalarda elektrikli araç bataryalarının öncülüğünde Avrupa’nın kobalt ihtiyacının 2030 yılına kadar 5 kat
artacağını kaydeden Avrupa Birliği Endüstri Politikaları Departmanı Genel Müdürü Kerstin Jorna, rüzgâr türbinleri ve robotları işaret ederek, Avrupa’nın nadir toprak elementi ihtiyacının
ise 10 kat artacağının altını çizdi. Jorna, katıldığı bir çevrimiçi
toplantıda Avrupa Birliği olarak bulundukları durum ile ilgili şu
cümleleri kullandı: ”Kendimize geçmişte olduğu gibi bu materyalleri ithal ederek ve bu bağımlılığı sürdürerek mi devam etmek
istediğimizi yoksa çeşitlilik yaratmak adına bu materyallerin bir
kısmını burada üretmek mi istediğimizi sormalıyız.”
15 Temmuz 2020

Delme Patlatma Ekipmanlarında
En İyilerin Tercihi
Siz de Boart Longyear Delme Patlatma ekipmanları
kullanarak en iyilerin arasında yerinizi alın!

kayensondaj
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Türkiye tek yetkili distribütörü

Codelco El Teniende Maden Genişletme Projesi,
Haziran 2020
Covid-19 Nedeni ile Durduruldu
Şilili Codelco, amiral gemisi olan El Teniente Madeni’nde gerçekleştirdiği genişleme projesi kapsamında devam eden inşaat
faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıkladı. Şirket hızla
yayılan Covid-19 salgını ile mücadele etmek için böyle bir önlem almanın gerekli olduğuna dikkat çekti.
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olma özelliğini taşıyan Co-

delco, söz konusu tedbir ile birlikte El Teniente operasyonlarında bulunan personel sayısının 4.500 kişiye düşeceğini belirtti.
Şirket, önceden duyurulan 14 gün çalışma ve 14 gün tatil olarak
planlanan vardiya programı ile çalışmaya devam edeceklerini
açıklarken bu şekilde virüsün çalışanlar ve yükleniciler arasında
yayılma ihtimalini azaltmaya çalışacaklarını kaydetti.

Derin Yer Altı Yapıları Baz Metal Yatakları
Hakkında Yeni Bilgiler Sunabilir
ABD ve Avustralya'dan araştırmacılar, yer kürenin derinliklerinde bulunan ve bugüne kadar fazla bilinmeyen yapısal hatların
dev bakır, kurşun ve çinko gibi baz metal kaynaklarının yerlerini işaret ediyor olabileceklerini keşfetti. Bu hatlara denk gelen
bölgelerdeki kaynakların çıkarılacak kadar yüzeye yakın ancak
mevcut arama yöntemleri kullanılarak bulunamayacak kadar
derinde olduğu belirtildi.
Nature Geoscience’da yayınlanan, Geoscience Australia, Harvard, Columbia ve Avustralya National University’de faaliyet
gösteren bilim insanlarının ortak çalışması olan makaleye göre
bu keşif arama alanlarını büyük ölçüde daraltmak ve gelecekteki potansiyel madenler hakkında bilgi edinmek adına referans
noktası olabilme imkânı sunuyor.
Yayınlanan çalışma, sedimanlar içerisine yer alan, tüm bilinen
baz metal yataklarının %85'inin, 10 milyon tondan fazla metal
barındıran tüm yatakların ise tamamının eski kıtaların sınırlarına denk gelen ve tüm dünyayı derinden saran hatlar üzerinde
olduğunu ortaya koydu. Bugüne kadar bu yataklar yüzeye yakın
bölgelerde bulunması nedeni ile dağılımları rasgele olarak nitelendiriliyordu.
Yayınlanan makaleye göre bugüne kadar bu sahaların keşfi için
jeolojik saha çalışmaları, gravite veya diğer parametrelerden
yararlanmak adına jeofizik çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatılırken yüksek teknoloji kullanarak oluşturulacak bir
harita ile maden aramacılarının bakacakları alanı daraltmanın
mümkün olabileceği vurgulandı.
Bu haritayı oluşturmak için bozulmamış kısımlarında 300

kilometreye varan, okyanus tabanındaki genç tabakalarda
ise neredeyse 0 kilometre olan değişken litosfer kalınlığını
tespit etmek için sismik dalgalardan faydalandıklarını aktaran araştırmacılar bu bilgileri kullanarak Avustralya’nın
en zengin madenlerinin kıyı şeridine yakın kısımlarında,
litosferin kalınlığının 170 kilometreye çıktığı hat boyunca
düzgün bir şekilde hizalandığını keşfetti. Araştırmayı genişleterek sedimanlar içerisinde cevher barındıran 2.100 madeni inceleyen araştırmacılar benzer sonuçları elde etti. Bu
sonuçlara göre 170 kilometrelik kalınlığa sahip hatların bir
kısmı kıyı şeridine yakın yerlerde bulunurken birçoğunun
ise iç kısımlarda yer aldığı görüldü. Araştırmacılar bunun
durumun nedeni olarak dünyanın oluşumundan bugüne
kadar kıtaların birçok kez şekil değiştirerek tekrar oluşması
olduğunu aktardı.
Araştırmacılar tarafından oluşturulan bu yeni harita potansiyel
bölgeler olarak; Batı Kanada, Avustralya, Grönland ve Antarktika kıyıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı, Güneydoğu ve
Büyük Göller bölgeleri, Amazon’un büyük bir kısmı, Kuzeybatı ve Güney Afrika, Kuzey Hindistan ve Orta Asya’yı işaret etti.
Tanımlanan alanlardan bazılarının zaten zengin içerikli madenlere ev sahipliği yaptığı bilinirken bir kısmının ise madencilik
açısından bakir olması dikkat çekti.
Araştırmacıların görüşüne göre, bu çalışma Avustralya, Orta
Asya ve Batı Afrika'nın bir kısmı da dahil olmak üzere yeterince
araştırma yapılmamış alanlarda gerçekleştirilecek maden arama çalışmalarına yardımcı olmayı vaat ediyor.

Maple Gold Altın Aramak için
Yapay Zekâ Kullanacak
Maple Gold Mines, Quebec'te yer alan Douay Projesi’nde altını
arama çalışmaları için yeni ve genişletilmiş bir yapay zekâ kullanmayı planladığını açıkladı. Çalışmasında sayısal yer bilimlerini kullanacak olan şirket, olasılıkları incelemek için haritalar
oluşturacak.
Gerçekleştirilecek çalışmanın altın olasılığını incelemek adına
haritalar oluşturmak ve bu yolla ek hedefler sağlamak için bilinen cevher kaynağını merkeze alan 128 kilometrekarelik bir
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arazide mevcut tüm dijital verilerin kullanılacağı, elde edilen
verilerin ise yıl sonunda yapılması planlanan sondaj çalışmasında değerlendirileceği kaydedildi. Kanada merkezli şirket, yapay
zekâ çalışmalarının, göz ile görülemeyen özelliklerin veya modellerin tespit edilmesi amacı ile veri açısından zengin ortamlara otomatik matematiksel modellerin veya akıllı algoritmaların
uygulanmasını içerdiğini kaydetti.

15 Temmuz 2020

KoBold Metals, Kobalta Özel
‘Google Maps’ Üzerinde Çalışıyor
Bill Gates başta olmak üzere dünyanın önde gelen milyarderleri tarafından desteklenen KoBold Metals, gelişmiş haritalama
teknikleri kullanarak Kanada’da kobalt arayacak. Şirketin odaklandığı bölge ise Quabec’te yer alan Glencore’un Raglan Nikel
Madeni’nin yer aldığı bölge olacak.
2018 yılında kurulan ve 1000 kilometre karelik bir alanın arama
haklarını elde eden şirket, yıl sonuna kadar sahada jeofizik veriler toplamayı planladığını kaydetti. Dünyada finansal açıdan
güçlü destekçilere sahip olması ile dikkat çeken KoBold Metals’i
destekleyenler arasında Jeff Bezos, Ray Dalio, Michael Bloomberg, Richard Branson ve Bill Gates de bulunuyor. Bunun yanında Andressen Horrowits ve Breakthrough Energy Ventures
firmaları da şirketin destekçileri arasında yer alıyor.
Şirketin hedefinin yer kürenin yüzeyini kobalt odağı ile haritalamak için bir ‘Google Maps’ yaratmak olduğunu kaydederken
yaratacakları sistemin birçok farklı kaynaktan veri toplayıp analiz edeceğini belirtti. Şirket sistemin veri toplayacağı kaynakla-
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rın eski sondaj sonuçlarından uydu görüntülerine kadar çeşitlilik göstereceği ve bu sayede yeni sahaların nerede olabileceği
konusunda daha iyi bir öngörüye sahip olacaklarını not etti.
Toplanan verilere uygulanacak algoritmalar ile doğal olarak
nikel ve bakır ile birlikte bulunan kobaltı içeren yeni sahaları
belirlemek adına jeolojik modeller oluşturmayı hedefleyen firmanın CEO’su Kurth House, şirketin Quebec’te yer alan sahada
gerçekleştirecekleri arama çalışmalarının şirketin araştırmalarının değerini ortaya koyacağına inandığını belirtti.
Bloomberg’e yaptığı açıklamada House: “Jeofizik anomalilerin
inceliği ancak tüm verilere sahip olduğunuzda ve bu verileri titiz
bir şekilde sistematik ve istatiksel olarak incelediğinizde ortaya
çıkıyor. Bu kadar verinin değerlendirilmesi insan beyni için çok
fazla.” ifadelerini kullanırken şirket olarak atacakları sonraki
adımlar ile ilgili şunları söyledi. “Önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde
jeofizik verileri toplamaya başlayacağız sondajlar ise önümüzdeki
birkaç yıl içeresinde başlayacak.”

Yükselen Altın Fiyatları Sektöre Hareket Kazandırdı
Altın fiyatındaki yükseliş ve rezervlerin zamanla tükenmesi altın madenciliği sektöründe birleşme ve satın alma faaliyetlerine hız verdi. Bank of Amerika Securities (Bofa Securities) tarafından yayınlanan rapora göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde
gerçekleştirilen satın alma ve birleşme anlaşmalarının toplam
değeri 2,86 milyar dolara ulaştı. Bu anlaşmalar içerisinde Çinli
alıcıların altın varlıklarını satın alması ve küçük ölçekli maden
üreticilerinin orta ölçekli bir şirket yaratma amacı ile gerçekleştirdikleri birleşmelerin yer aldığı kaydedildi.
2,86 milyar dolar tutarındaki 12 anlaşmanın 2012 yılının son
çeyreğinden itibaren çeyrek bazında görülen en yüksek tutar
olduğuna dikkat çeken yatırım bankası, 2020 yılının önceki çeyreğine kıyasla ise bu tutarın nerdeyse iki katına çıktığını belirtti.
Bofa Securities aynı zamanda yılın ikinci çeyreğinde şirketlerin
eğiliminin halihazırda üretimde olan ya da üretime geçmek
üzere olan sahalar üzerinde yoğunlaştığı bilgisini vererek ger-
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çekleşen 12 anlaşmanın 6 tanesinin hali hazırda üretime devam
ettiğini not etti.
Anlaşmalardan 5 tanesinin ise güncel altın fiyatlarına kıyasla
%23 indirimle gerçekleştiğini kaydeden Banka, tarihi ortalamanın ise -%20 ile + %10 arasında olduğunun belirtti. Şirket genel
görünüm olarak artan fiyatlar göz önüne alındığında anlaşmaların değerlerinin ise 2011 yılından beri en düşük, 1998 yılından
beri ise ikinci en düşük seviyede olduğuna dikkat çekti ve bu
veriler ışığında 2020 yılının ilk çeyreğinin altın şirketi, madeni
ve proje alıcıları için en iyi çeyreklerden birisi olacağı sonucunu
paylaştı.
Bank of America Securities gerçekleşen 12 anlaşma içerisinde
en dikkat çekici anlaşmayı ise SSR Mining ve Alacer Gold arasında gerçekleşen ve 600.000 onstan fazla altın üretim kapasitesine sahip bir şirketin ortaya çıkmasına vesile olan anlaşma
olarak değerlendirdi.

Ekvator Maden Sektörüne
Yatırımları Arttırmak İstiyor
Ekvator, Covid-19 salgınına rağmen ülkedeki madenciliğin
ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için çalışmalarına devam
ediyor. Ülkenin Maden Bakan Yardımcısı Fernando Benalcázar,
ülkenin bir jeolojik potansiyele sahip olduğunu vurgularken
bugüne kadar yapılan yatırımlar ile Ekvator’un madencilik için
elverişli koşullara sahip olduğu ve madencilik araştırmaları için
cazip bir ülke haline geldiğini kaydetti.
Yatırım çekmeye devam etmek ve madencilik endüstrisini Ekvator’un ekonomisinin önemli bir parçası olacak şekilde geliştirmek için gerçekleştirecekleri çalışmalara devam edeceklerini
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belirten Benalcázar, Covid-19'un neden olduğu küresel kriz nedeniyle 2020 yılında madencilik arama yatırımlarının son 14 yılın
en düşük seviyesine gerileyeceğinin tahmin edilmesine rağmen
Ekvator’da maden arama yatırımlarını sürdüren birçok şirket bulunduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı bu şirketlerden bazılarının
ise arama yatırımlarını daha da arttırdığının altını çizdi.
2018 yılında ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların %53,1'i,
2019 yılında ise %42,1'i ülkedeki madencilik endüstrisine yapıldı. Ülkenin madencilik sektörüne gelen yabancı yatırımların ise %98'inin
Kanadalı ve Avustralyalı şirketler tarafından yapıldığı belirtildi.
15 Temmuz 2020
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ŞIRKET HABERLERI

Metso ve Outotec Arasındaki Birleşme Tamamlandı
Metso ve Outotec
arasındaki kısmı
birleşme sürecinin
tamamlandığı duyuruldu. Taraflar arasında 4 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan ilk anlaşmadan yaklaşık bir yıl sonra tamamlanan kısmı
birleşme anlaşması sonrası Metso Minerals ve Outotec’in,
Metso Outotec” adı ile faaliyetlerine devam edeceği açıklandı. Yeni oluşumun Finlandiya Ticaret Sicili’ne (Finnish Trade
Register) kaydının gerçekleştirildiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Anlaşmanın tamamlanması ile sürdürülebilir mineral ve metal
prosesi alanında eşsiz bir şirketin çalışmalarına başladığını belirten Metso Outotec, 15.000’den fazla çalışanı ile ülkemiz dahil
50’den fazla ülkede faaliyet gösterecek.
Yapılan önceki açıklamalarda Metso Flow Control şirketinin ise
kısmi birleşme anlaşmasına tabi olmayacağı açıklanmıştı. Yapılan yeni açıklamada kısmı birleşme anlaşması sonrasında Metso Flow Control’un Neles Corporation ismini alarak 1 Temmuz
2020 tarihi itibari ile Nasdaq Helsinki’de listelenmeye başlayacağı bilgisi yer aldı.
mogroup.com

Sürdürülebilir Yeşil Teknolojilere Yönelik
COST Aksiyonu GREENERING Çalışmalarına Başladı
Avrupa ülkelerindeki araştırmacılar arasındaki işbirliğini geliştirmek için uygulanan bir program olan COST (European
Cooperation in Science and Technology) programının “Green
Chemical Engineering Network Towards Upscaling Sustainable Processes-GREENERING (CA18224)” adlı aksiyonuna yönetim komitesi üyesi olarak atanan Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü Cevher-Kömür Hazırlama
ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin
Yener Yazıcı programın çalışmalarına başladığını açıkladı.
14 Ekim 2019 tarihinde ilk toplantısı Brüksel’de gerçekleştirilen COST aksiyonunda Türkiye’yi temsilen 2 asil ve 2 yedek
üye bulunurken Dr. Yazıcı komitenin Türk üyeleri arasındaki
tek maden mühendisi olarak göze çarpıyor. 33 ülkeden üniversite ve endüstriden 150 araştırmacının yer aldığı komitenin
başkanlığını ise Dr. Ana Rita Duarte (Faculty of Sciences and
Technology, NOVA University of Lisbon) yürütüyor.
Konuyla ilgili görüşlerini Madencilik Türkiye dergisi ile paylaşan Yazıcı aksiyon çalışmaları ile ilgili şu değerlendirmelerde
bulundu:

“GREENERING aksiyonunun amacı yeşil kimya temelli sürdürülebilir teknolojilerin endüstriyel ölçekte uygulanmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. Aksiyon, farklı bilim/mühendislik dallarında
(maden, kimya, kozmetik, ilaç, gıda, geri dönüşüm, malzeme, enerji) çalışan araştırmacıları bir araya getiriyor. 4 yıl sürecek aksiyon
(2019-2023) boyunca konferans, seminer, yaz okulu ve kurslar organize edilecek. Aksiyon, maden ve cevher hazırlama mühendisliği dahil olmak üzere her alanda sürdürülebilir yeşil teknolojilerin
geliştirilmesi için çalışan araştırmacıların katkısına açıktır.”

GREENERING Hakkında
GREENERING Cost Aksiyonu farklı konularda çalışan dört çalışma grubundan oluşmaktadır:
1.Yeşil proseslerin endüstriyel ölçekte uygulanması için fırsatlar,
2.Girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi,
3.Eğitim ve Hareketlilik ve
4.Etki.
Temel amaç yeşil teknolojilerin endüstriyel düzeyde uygulanması için fırsatların sağlanması, hedef endüstrilerin belirlenmesi, patent portföyünün analizi, “endüstri dostu” eğitim,
ölçek büyütme analizi ve araçları, girişimcilik yeteneklerinin
geliştirilmesi, çalıştay ve eğitim kurslarının düzenlenmesidir.
GREENERING COST Aksiyonu ile ilgili detaylı bilgi için:
aduarte@fct.unl.pt (Dr. Ana Rita Duarte, Aksiyon Başkanı)
cost.eu
greenering.eu
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KAPAK KONUSU

Leopard DI650i

50 yılı aşkın uzmanlığıyla Sandvik,
beklentilerinizi karşılamak için üst
düzey teknolojiye sahip, yüzey
delici makinaları geliştirme konusunda ısrarcı davranmaya devam ediyor. Sandvik bu uzmanlığı ile,
geniş delik çaplarındaki pazar ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen yeni bir yüksek basınçlı DTH delici tasarladı: Leopard DI650i.
Kanıtlanmış Sandvik mühendislik çözümleri ve bileşenleri üzerine inşa edilen Leopard DI650i, zorlu kaya koşulları için sürekli
verimlilik ve gelişmiş otomasyon seçenekleri sunar. Üretiminizi en üst seviyeye çıkarmak için çalışırken, bu başarıyı somut
bir gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyoruz.

‘‘Leopard DI650i, zorlu kaya koşulları için
sürekli verimlilik ve gelişmiş otomasyon
seçenekleri sunuyor. ’’

Teknik Veriler
Tavsiye edilen delik
çapları
Tüp çapı

Güvenlik bizim için temel bir değerdir ve tüm delici makinalarımızın kendine has bir özelliğidir. Operasyonel güvenliği geliştirmek
için proaktif çalışmanın yanı sıra, gereksinimleri teknik çözümlere
dönüştürüyoruz .Sonuç olarak Leopard DI650i, delici makine güvenlik standardı EN16228'i uyguluyor ve seçilen modele bağlı olarak Faz 3 / Faz 4F / Faz V emisyon yönetmeliklerini yerine getiriyor .
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89, 102, 114, 127 and 140 mm* (3½”, 3 7/8”, 4½”, 5” and 5 ½”*)

DTH çekiç ebadı

4”, 5”, 6”

Rotasyon ünitesi

HTRH6, MRH6 (heavy duty option)

Max delik derinliği

53,6 m with up to 114 mm pipes

Dizel motor

Caterpillar C15 (Tier 3, Tier 4F / Stage V)

Motor gücü

403 kW / 1800 rpm

Hava kapasitesi

28.3 m /min (1000 cfm), working pressure up to 30 bar
(435 psi)

Operatör kabini

iCab

3

Sertifikalar

ROPS and FOPS

Nakliye uzunluğu

12.4 m (40.7 ft)

Nakliye genişliği

3.00 m (9.8 ft)

Nakliye yüksekliği

3.50 m (11.5 ft)

Toplam ağırlık

Güvenlik

115-203 mm (4½”-8”)

25100 kg (55336 lb) **

*Sadece MRH6 rotasyon ünitesi ile mevcuttur
** Net ağırlık (opsiyon ve delici takım hariç)

Leopard DI650i – Şimdi Yeni Liderin Zamanı
Leopard DI650i, uzun süreli ve kesintisiz verimlilik ve üstün
duraylılık sunar. Bunun sebebi, en son teknolojik çözümlerle
entegre edilmiş güvenilir ve dayanıklı ana bileşenler kullanma15 Temmuz 2020

sıdır. Yeni Leopard, seviyelendirilebilir otomasyon, kolay bakım ve verimli çalışma için tasarlanmıştır. Yeni iCab ürünümüz,
DTH deliciler için en sessiz ve ergonomik kabini sunmaktadır.
Kabin geniş, sessiz ve güvenlidir. Ayrıca iCab, delme alanına
net ve gelişmiş görünürlük sağlamak için tasarlanmıştır.

İhtiyaçlarınıza göre Seviyelendirilebilen Otomasyon
Leopard DI650i Akıllı ve Seviyelendirilebilir

Seviyelendirilebilen otomasyon konsepti, üretim sürecinizi hızlandırmak ve maden operasyonlarınızı desteklemek için otomasyon seçeneklerinin ve dijital hizmetlerin seçilebileceği akıllı bir delici makine
platformu sunar. Gelecekteki otomasyon seviyesi taleplerinize göre,
tüm seçenekler sonradan kolayca eklenip genişletilebilmektedir.

TIM3D - Delici Navigasyon Sistemi
Son derece gelişmiş TIM3D delici navigasyon sistemi, operatöre yürüyüş, delik
konumlandırma ve kızak hizalamanın yanı
sıra, delme parametre kontrolü ve raporlamaya kadar delme işleminin tüm aşamalarında rehberlik edecektir. Sistem iki
yönlü bir kablosuz bağlantı sağlar: delme
planlarının ve yüzey modellerinin delici
makinaya aktarılması ve analiz amacıyla
delik kalitesi raporlarının toplanması.
TIM3D delici navigasyon sistemi Sandvik için özel olarak üretilmiştir ve son on
yılda dünyadaki maden ve taş ocakları
tarafından başarıyla kullanılmaktadır. 10
santimetrelik hassasiyetle çalışan bu yüksek çözünürlüklü navigasyon sisteminin
temeli, GNSS konumlandırma sinyallerine ve baz istasyonundan veya bir mobil
ağdan (VRS) alınan bir düzeltme sinyaline
dayanır.

Muntazam Bir Delik Delmenin Yolu : Veriler
Akıllı delme kontrol sistemine ek olarak Leopard DI650i, GPS
tabanlı navigasyon ve temel sistemlerden gelişmiş sistemlere
kadar uzanan veri toplama sistemi ile size teknolojik çözümler
sunar.

TIM3D sistemi, Leopard DI650i delici makine ile sorunsuz işlevsellik sağlayan ve
Sandvik tarafından test edilip onaylanan
bileşenleri kullanmaktadır. Sistem ayrıca
Sandvik SICA kontrol sistemine tam olarak entegre edilmiştir,
yani ekstra ekranlara gerek yoktur. Tüm ölçümler, hidrolik silindirlere yerleştirilmiş sağlam entegre sensörler kullanılarak
yapılır. Uydu antenleri yalnızca taşıyıcıya monte edilir, böylece
titreşim ve toza daha az maruz kalırlar. TIM3D, otomatik kı-

TIMi Eğimli Delik Delme Sistemi
Dikey delikler ve derinlik ölçümü için TIMi açı ölçüm sistemi
DI650i için bir standart özelliktir. Sistem ayrıca, eğimli delikler,
GPS ile hizalamalı delikler, otomatik kızak hizalama ve TIM3D
hazırlığı gibi ek seçeneklerle genişletilebilir. Tüm farklı seçenekler, otomasyon ve sorun giderme özellikleri dahil olmak
üzere modern dokunmatik ekranla çalıştırılır. Mevcut ihtiyaçlarınızla eşleşen sistemi seçebilir ve gerekirse kolayca yükseltebilirsiniz.
15 Temmuz 2020

Sandvik TIM3D Navigasyon Sistemi
TIM3D navigasyon sistemi (opsiyonel)

10 cm kadar hassasiyet ile hızlı ve doğrusal
delgi ile iyileştirilmiş delgi sonuçları. Yüzey
modeli ve delgi planı kullanılabilir

Driller’s Notes (opsiyonel)

MWD datası görüntüleme, ayrıca operatör
tarafından not ekleyebilme

SanRemo Premium (opsiyonel)

Delgi planı, kalite raporları ve MWD dataları için kablosuz transfer

Driller’s Office (opsiyonel)

Ofis yazılımı ile hızlı ve doğru delgi planı
hazırlama ve MWD data analizi yapabilme.
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zak konumlandırma ve Automine® Yüzey Delici uzaktan kullanım sistemleri gibi operatöre yardımcı ve tamamen otonom
bir makine için otomasyon seçim alternatifi de sunar.

MRH6
MRH6 rotasyon ünitesi, 6 ”ve 6.5” DTH çekiçler ve 127-203 mm
delik boyutları için optimize edilmiştir. Ekstra güç için yeterince ağırdır ve son derece dayanıklıdır.
Rotasyon ünitesi ağır işler için tasarlanmıştır ve özellikle sağlam bir tasarıma sahiptir. Şanzıman, zorlu madencilik koşullarında oluşan ekstra yükleri taşımak ve güvenilirliği artırmak
için tasarlanmıştır. Patentli rulman ön yükleme mekanizması
rulman bakımını kolaylaştırır ve dayanıklılığı artırır. Ayrı bir yüzer mil servis kolaylığı sağlar. Taşıyıcı grubu ise hızlı değiştirme
ve bakım için ayrılmıştır.
Teknik Veriler

Delme Uygulamaları

Rotasyon ünitesi

Mükemmel bom erişimi, delik başlangıç yüksekliği, 168 kN yürüyüş gücü ile birlikte kızak delme açıları ve mükemmel stabilite, zorlu arazilerde mümkün olan en geniş erişim ve tarama
alanını sağlar. Bu özellikler Leopard DI650i'yi farklı üretim delgileri ve pre-split delgi uygulamaları için vazgeçilmez bir seçenek haline getirir.

Sandvik MRH6

Delik çapı

127-203 mm

DTH çekiç

5”, 6” and 6,5”

Rotasyon torku-max
Operasyon basıncı
Tij-tüp

5 800 Nm
30 bar (Air inlet) 200 bar (rotation max.)
102, 114, 127, 140 mm

Rotasyon Ünitesi Seçenekleri

Hızlı Delgi ile Zoru Başarır

Rotasyon ünitesi, DTH delici makinanın yüksek kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlayan önemli bileşenlerden biridir.
Leopard DI650i için ihtiyaçlarınıza uygun iki rotasyon ünitesi
modeli vardır: Standart HTRH6 ve isteğe bağlı olarak ağır hizmet tipi MRH6.

Kanıtlanmış i-serisi akıllı delici performansı ve seviyelendirilebilir otomasyon altyapısı üzerine inşa edilen Leopard DI650i,
yeni RH560 serisi 6 ”DTH çekiçimiz için mükemmel eşleşerek,
yakıt tüketiminizi ve işletme maliyetlerinizi minimumda tutarken, DTH çekici de benzersiz bir şekilde daha üretken hale
getirir.

HTRH6 115-178 mm delik boyutları için ve MRH6 127-203 mm
delik boyutları için tasarlanmıştır. Her ikisi de sağlam, son derece güvenilir ve bakımı kolaydır.

HTRH6
HTRH6 rotasyon ünitesi, 4 ”, 5” ve 6” DTH çekiçler ve 115-178
mm delik çapları için tasarlanmıştır. Hem modüler hem de bakımı kolaydır.

Yeni RH560 DTH çekiç, gelişmiş hava döngüsü nedeniyle daha
hızlı delmenize yardımcı olur. Daha az hava ile daha yüksek
penetrasyon oranı elde etmeniz mümkündür. RH560, kanıtlanmış Sandvik teknolojisi ile güvenilir ve güçlü delme ekipmanınızdır.

HTRH6 rotasyon ünitesi, en iyi performansı gösterecek şekilde
tasarlanmış dört ana modüle ayrılmıştır. Tahrik modülü 6” DTH
delgi için gerekli olan yüksek torku üretir. Yatak modülü, ağır
yükleri taşımak için optimize edilmiştir. Ayrı hava giriş modülü
sızdırmazlık elemanları için bakımı kolaylaştırır ve ayrıştırılmış
yüzer mil sayesinde servis kolaylığı sağlar. HTRH6'nın modüler
tasarımı, tüm servis noktalarına kolay erişilebildiğinden bakım
yapılmasını kolaylaştırır.
Teknik Veriler
Rotasyon ünitesi

Sandvik HTRH6

Delik çapı

115-178 mm

DTH çekiç

4”, 5” and 6”

Rotasyon torku-max
Operasyon basıncı

4300 Nm
30 bar (Air inlet) 180 bar (rotation max.))

Tij-tüp
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89, 102, 114, 127 mm
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SANDVIK – OPTIMINE
*Analytics
*Location Tracking
*Task Management
* Scheduler
*Drill Plan Visualizer
*Mine Visualizer
Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
0312 587 80 00
www.rocktechnology.sandvik.com

Yeni iCAB Kabinde Sessizliğin Keyfini Sürün
Yeni iCab kabin, delme alanı için mükemmel görünürlük ve
böylece üst düzey delme deneyimi sunar. iCab kabin, HEPA
ve isteğe bağlı HEPA H13 filtresi ile FOPS & ROPS sertifikasına
sahiptir. Aynı zamanda DTH delici makinalarındaki en sessiz ve
ergonomik kabindir. Tüm makine bilgileri tek bir dokunmatik
ekrana sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Operatör koltuğunun arkasında eğitmen veya servis teknisyeni için de yer
vardır.
Kontrol Sistemi
Kullanıcı arayüzü

Kabin içerisinden dokunmatik ekran üzerinden tüm
parametreler ayarlanabilir

Sandvik iTorque

Farklı formasyonlara göre farklı delgi tarifleri
hazırlanabilir.)

Çözüm bulma fonksiyonu

Çözüm bulma için akış şeması

Tek delik otomatiği
(opsiyonel)

Tam çevrim otomatik delik delme özelliği.

Sandvik iFlow (opsiyonel)

Akıllı hava akış kontrol sistemi ile bozuk zeminler için
en iyi performans.

Otomatik kızak hizalama
ve pozisyonlama
(opsiyonel)

Delikler arası geçişlerde hızlı ve en doğru pozisyonlama

Kızağı yürüyüş
pozisyonuna alma
(opsiyonel)

Kızak ve bomu yürüyüş pozisyonuna otomatik alma

Bakım ve Servis Kolaylığı
Yeni Leopard DI650i, günlük bakım ve servis noktalarına zemin
seviyesinden kolay erişim sağlar. Ek olarak, makinanın modüler tasarımı, ana bileşenlere kolayca ulaşılmasını, onarılmasını
ve gerekirse değiştirilmesini sağlar. Bu özellikler çalışma süresini en üst seviyeye çıkarır ve servis personeli için daha güvenli
bir çalışma ortamı sağlar.
rocktechnology.sandvik

LEOPARD DI650i
BG01149824-A

D: 89 mm (3 1/2”) L: 300 mm
Male thread: M80*3
Female thread: API 2 3/8”
52-089-11516555

ROTATION UNIT ADAPTER
D: 114 mm (4 1/2”) L: 300 mm
Male thread: M80*3
Female thread: API 3 1/2”
52-114-11505151

DRILL PIPE

D: 89 mm (3 1/2”) L: 6000 mm
Thread type: API 2 3/8”
6,3 mm thick:
52-089-10505952
8,8 mm thick:
52-089-10671706

D: 127 mm (5”) L: 300 mm
Male thread: M80*3
Female thread: API 3 1/2”
52-127-11516261

DRILL PIPE

D: 127 mm (5”) L: 6000 mm
Thread type: API 3 1/2”
6,3 mm thick:
52-127-10505190

ALL LENGTHS ARE SHOULDER TO SHOULDER MEASURE
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QLX560-4 SHANK BITS

42-4HFA115-S48. 115 mm FF XT48
42-4HFB127-S48. 127 mm FF XT48

DRILL PIPE

D: 114 mm (4 1/2”) L: 6000 mm
Thread type: API 3 1/2”
6,3 mm thick:
52-114-10505147
8,8 mm thick:
52-114-102072

ROTATION UNIT ADAPTER

RH560g 4”

Top Sub thread: API 2 3/8”
32-5645-GTA-16S

RH560g 5”

Top Sub thread: API 3 1/2”
32-5655-GQA-04C

RH560g 6”

Top Sub thread: API 3 1/2”
32-5665-GQA-04C

QL560-5 SHANK BITS

42-5H19140-S48. 140 mm CC XT48
42-5H2D152-S48. 152 mm FF XT48

QL560-6 SHANK BITS

42-632E165-S48. 165 mm FF XT48
42-63DE172-S48. 172 mm CC XT48

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

15 Temmuz 2020
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ROTATION UNIT ADAPTER

TANITIM

Çamur ve Maden Su Pompalarının
Seçiminde Toplam Sahip Olma
Maliyeti Yaklaşımı

‘Toplam Sahip Olma Maliyeti Modeli’, çamur ve su atımı
pompalarının satın alma ve
Furkan Kuyumcu
işletimine ilişkin toplam maliMaden Mühendisi,
yetlerin tüm yaşam döngüsü
Weir Minerals Türkiye Satış Müdürü
boyunca analiz edilmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.
‘Toplam Sahip Olma Maliyeti Modeli’, pompa boyutunu/türünü tamamen ekonomik bir temelde optimize etmek, proses
değişikliklerinin pompa üzerindeki maliyetlerini hesaplamak,
pompa malzemesinden tasarruf etmek veya tasarım iyileştirmeleri için idealdir.
Çamur pompası ya da su atımı pompası gibi bir ekipmana
sahip olmanın maliyetini belirlerken, birçok farklı faktörün
göz önünde bulundurulması gerekir. İlk satın alma maliyeti
açık bir şekilde önemli olsa da sonuç olarak pompanın ömrü
boyunca oluşan Toplam Sahip Olma Maliyetinin (TSOM) sadece küçük bir parçası olacaktır. Pompanın çalıştığı tesisin
maliyet yapısı ve çeşitli parçaların aşınması hakkında tahmini veya gerçek verilerin anlaşılmasıyla pompanın sahip olma
maliyetlerini tam olarak göstermek mümkündür.
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Örneğin, Weir Minerals Warman DWU® maden yer altı su atımı
pompalarının bakımını, güç tüketimini ve arıza süresini azaltarak, müşterinin yılda yaklaşık 195.000 sterlin tasarruf etmesini
sağlayan projelerden bahsetmek istiyorum.
Türkiye'deki büyük bir metal cevheri üreticisi, yer altı maden
ocağındaki su atımı uygulamasında yerel olarak üretilen su
pompaları kullanıyordu.
Bu uygulama için tercih edilen ilk pompaların yanlış seçimi nedeniyle, müşteri bir takım güvenilirlik ve performans
sorunuyla karşılaşıyordu. Zamanla bunlara mekanik rulman
arızaları, pompaların hızla aşınması, pompaların difüzörlerinin tıkanması ve yüksek güç tüketimi sorunları da eklendi.
Bu sorunlar, müşterinin yer altı operasyon ekibi tarafından
aşırı ve ağır işleyen bakımlar gerçekleştirilmesine neden
oldu. Ayda bir kez, yerli üreticiye ait 10 pompadan her biri,
ocağın her katında iki adet olmak üzere 150 metrelik kat
aralarında 5 kat yukarı, yeryüzüne taşınıyordu. İşlem, pompa başına iki işçi ve iki gün gerektiriyordu. Ayrıca, müşteri
her yıl her pozisyon için yeni pompalar satın almak zorunda
kalıyordu.
15 Temmuz 2020

Mevcut debi 120 m3/sa ile 250 m3/sa arasında değişmekle beraber yıllık ortalama 180 m3/sa idi. Müşterinin sorunu çözmek
için tamamı 150 mm iç çapa sahip mevcut kurulu boru hatlarının kullanılması gerekiyordu.
Weir Minerals mühendislik ekibinin müşterinin endişelerini inceleme fırsatı bulmasının ardından ekip, Warman® DWU pompanın bu uygulama için doğru pompa seçimi olduğuna karar
verdi. Mühendislik ekibinin sonraki adımı pompa sistemi
yerleşim düzenini inceleyerek iki kademeli (132 kW/
Kademe) seri konfigürasyonun en iyi çözüm olduğunu belirlemek oldu. Bu montajın başarılı olması
ile bu müşteriye şimdiye kadar toplam altı adet iki
kademeli seri pompa sistemi tedarik edilmiştir.
Çözüm, müşterinin on iki aylık bir süre boyunca bakım nedenli duruşlarını önlemesini sağlayarak daha
yüksek verimlilik ve daha düşük güç tüketimi ile Toplam Sahip Olma Maliyetini önemli ölçüde azaltmıştır.
Warman® DWU pompalarımız, rakip pompalar tarafından
konum başına tüketilen 260 kW/s yerine yalnızca 220 kW/s
tüketerek anında enerji tasarrufu sağlamıştır.
Bu çözüm, bakım aralıklarını yılda bir defaya kadar düşürmüştür. Müşteri artık her pompayı her yıl her konumda tamamen
değiştirmek zorunda kalmadan yılda yaklaşık 100.000 sterlin
tasarruf etmektedir. Tüm pompa konumlarında sağlanan 480
kW/s toplam güç tasarrufu, müşteriye yılda yaklaşık 75.000
sterlin tasarruf sağlamaktadır. Buna ek olarak yılda 40 günlük
bakım işgücü tasarrufu, müşteriye yılda yaklaşık 20.000 sterlin
daha tasarruf sağlamaktadır.

Ürün
Warman® DWU susuzlaştırma pompası tasarımı, dizel ve elektrikli uygulamalar için 130 metreyi aşan yüksek basma yüksekliği seçeneği sunar.

Mekanik Kısım:
• Warman® WBH® pompasının mekanik kısmı ile değiştirilebilir, %90 oranında ortak parça kullanılabilen yeni kompakt tasarım
• Tek parçalı gövde, rulmanların, salmastraların ve fanın doğru
hizalanmasına yardımcı olur
• Sağlam rulaman yatağı, dış boru hattı yüklerinden kaynaklanan titreşimleri ve bozulmaları en aza indirir
• Yüksek kapasiteli rulmanlar büyük yüklere dayanabilir, böylece uzun yatak ömrü sağlar
• Kolaylaştırılmış montaj ve sökme prosedürleri
Yaş Uç:
• CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) kullanılan hidrolik
tasarım
• Radyal yükleri azaltan çift sarmal tasarım ve eksenel baskı yüklerini azaltan baskı azaltıcı fan tasarımı, yatak ömrünü
uzatır
• Seri pompalama için ideal olan maksimum 7000 kPa gövde
basınç dayanımı
• Aşınma ömrünü uzatmak için yüksek dereceli krom demir
fan ve yan aşınma burçları
• Boru hattı yerleşimlerine uyum sağlayan 4 boşaltma yönü
Pompalarımız ve ilgili teknolojilerimize dair daha fazla bilgi
almak için +90 216 688 16 06 numaralı telefon ve +90 216
688 13 03 faks numaralarından temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.
global.weir
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CubicGEO Jeoteknik Çözümleri

Madencilik faaliyetlerinin projelendirme aşamasında etkin maliyet yönetimi için açılan karotlu
sondajlar sistemin tanımlanması
için önem arz etmektedir. Açılan sondaj kuyularında gerçekleştirilecek hidrojeolojik ve jeoteknik parametre ölçümlerinin
bütünleşik olarak değerlendirilmesi CubicGEO firmasının fark
yaratan en önemli unsurudur.
Cevher potansiyelini ortaya çıkaran kaynak modeline istinaden yapılacak maden planlama ve tasarım çalışmalarındaki
katkımız öngörülebilir seviyede pratik çözümler sunmakta ve
en önemlisi ekonomik riskleri önlemektedir.
Ayakları yere basan jeoteknik model tasarımı için tarafımızdan
sorulan ve proje kapsamında cevap aranan sorular; jeoloji, yapısal unsurlar, kaya dayanımı ve hidrojeolojik parametrelerdir.
Maden yatağı projelendirme aşamasında oluşturulacak bu
veriler konusunda, büyük ölçekli metalik maden yataklarında
arama döneminde cevap alınmaya başlamaktadır.

Ocak dizaynında kullanılan kilit veri oluşturan oryantasyonlu
karotlu sondaj çalışması detaylarını yazı içeriğinde inceleyelim.

Madencilikte Karot Oryantasyonunun
Rolü & QA/QC Çalışmaları
Kaliteli yapısal veri tabanı güvenli ve ekonomik madenciliğin
her aşamasında kritik bir rol oynar. Karot oryantasyonu, mineralizasyon üzerindeki kontrolleri ortaya çıkarmak ve hedefleri
tanımlamak için ideal bir metottur. Ancak en önemlisi jeokimya, mineraloji ve jeofizik verilerinin daha iyi yorumlanmasına
olanak sağlayan veri setleri için ekstra bir kaynak sağlamasıdır.
Oryante Karotlu Sondaj uygulaması, sondaj kuyusunun kontrollü sapmasına izin vererek, birden fazla kuyunun yol açtığı
maliyet, çaba ve belirsizliği azaltır. Projenizde bunların göz
ardı edilmemesi için tecrübesiyle ve başarılı projeleriyle CubicGEO sizin için ekonomik ve verimli bir çözüm olacaktır.

Jeoteknik model iş akışı içeriğinde dayanım, yenilme modları
ve kırık çatlak ve eklem sistemlerinin veri setleri, dizayn sektörlerinin temelini oluşturmaktadır. CubicGEO tarafından gerçekleştirilecek stabilite analizleri için yapısal, dayanım, yeraltı
suyu, yerinde gerilim verileri kısmi ve genel açıların belirlenmesi ve final dizayn kapsamındaki risk değerlendirmesi kapsamında detaylı olarak çalışılmaktadır. Detaylı ölçümlenen parametreler doğrultusunda projenin yürürlüğe konması patlatma
ve susuzlaştırma çalışmaları ile gerçekleştirilecek yerinde izlemeler (hareket, dizayn model vb.) desteklenmektedir.
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yerleştirileceğinin kararlaştırılması gibi
detaylı veriler elde etmek mümkündür.
Oryantasyonlu sondaj kuyuları, jeokimya, litolojik ve yapısal bileşenlerin
yorumlanmasına olanak sağlayan hidrotermal elemanların yönlerini ölçmek
için mükemmel bir fırsat sağlar ve bu
da jeolojik modellemelere katkı sunar.
Kuyu içi yapısal ölçümlerden elde edilebilen veri, yüzey üstü verilere dayanmak
yerine hidrotermal elemanların 'baskın'
yönelimi hakkında istatistiksel olarak
daha anlamlı gözlemler sağlar.

Kaynak Tanımı ve
Modelleme Aşaması
Bir sondajdan alınabilecek maksimum bilgiyi elde etmek için en
önemli adımlardan biri sondaj kuyusunun amaç ve kapsamlarının
planlanmasıdır. Yapısal veriler, sistemin mekânsal dizilimi ve jeoloji
yeterli bilgiye veya yüksek hassasiyetli kesinliğe sahip olana kadar,
her şey varsayımlara dayanır. Bu noktada karot oryantasyonu, kalite
kontrol çalışmaları ile de desteklendiğinde projelerin ilerlemesi ve
yeni keşiflerin yapılmasında belirleyici bir etkendir. Oryante karotlu sondaj programına QA/QC çalışmalarının entegre edilmesinin
temel amacı yapısal verilerin kalitesini ortaya koymak ve jeolojik
modelleme ve yorumlama için kaliteli verilere öncelik tanımaktır.

Karot oryantasyonu, cevhere yönelik
yapısal modellemenin güvenilirliğini arttırır. Fay yüzeylerindeki
kayma vektörlerinin ölçümü, mineralize blokların ofset yönünün
tahmin edilmesine izin verebilir. Karot oryantasyonu, jeolojik
girdinin dereceli enterpolasyon modellemesinde variografik
olarak kullanılmasına olanak sağlar. Mineralleşmeyi barındıran
yapıların yönelimi bilindiğinde (damarlar, yataklar, faylar), variogram jeolojik olarak daha makul bir sonuç verecek şekilde yönlendirilebilir. Ayrıca, farklı yönelimlere sahip olan bir hidrotermal
paragenezin farklı aşamalarında varsa, farklı metallerin variografisindeki farklılıkları tanımlamak ve ön görmek de mümkündür.

“Yapısal verilerin oryante karotlu sondaj ile eş zamanlı olarak
elde edinimi & QA/QC çalışmaları ile güvenli verilerin oluşturulması için ideal bir sondaj programı sunuyoruz.”

“Odak noktamız, modern oryantasyon araçlarının potansiyelini
en üst düzeye çıkararak ortaya çıkan jeolojik verilerin bütünlüğünü sağlamaktır.”

CubicGEO Oryantasyonlu Karot Sondajı uygulamaları ile projenizde yapısal verilerin belirlenmesinden tutun analiz ve modellemeye kadar modern odaklı karotlu sondaj donanım ve
yazılımlarından maksimum seviyede yararlanılmasını amaçlar.
• Sondajın doğru bir şekilde konumlandırılması için güvenli,
doğru jeolojik veriler elde edin
• Arama ve sondaj maliyetlerini azaltarak projelerinizde zamandan ve paradan tasarruf edin
• Projelerinizde jeolojik modelleme ve raporlama için daha
doğru veriler sağlayın

Madenciliğin Farklı Aşamalarında
Oryante Karot Sondajının Önemi

Maden Tasarım Aşaması

Madenciliğin erken aşamalarında yapısal bilgiler, genellikle
mostralar seyrek olduğu için, sınırlıdır. Yatakların tipik yapısal
ölçümleri ve mineralizasyon barındıran damarların yönü de
dahil olmak üzere karot oryantasyonundan sağlanacak birçok
kazanım vardır. Bununla birlikte, size sağlayacağımız bir sondaj programı ile, karottan bir fay düzleminin yer değiştirme yönünün belirlenmesi ve yeni bir sondaj kuyusunun hangi yöne

Maden arama ve sondaj aşamalarında keşfedilen yapısal özellik yönelimlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, jeoteknik
çalışmaların yanı sıra maden tasarımında da kullanılabilecek
kritik bir veri kümesini oluşturur. Fay, damar ve yatak düzlemleri gibi yapısal özellikler, daha sonraki aşamalarda ölçülen ve
maden tasarımında kontrol parametreleri olarak kullanılan fiziksel kaya özelliklerine önemli katkıda bulunur.
cubicgeo.com

Arama Dönemi
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Petroteks, Levanto ve Dingxin
Markalarıyla Gücüne Güç Kattı
Sondaj kimyasalları konusunda sektörün önde gelen firmalarından birisi olan Petroteks,
ürün portföyünü genişletmeye, yeni markaları bünyesine katmaya devam ediyor. Petroteks tarafından ülkemiz madencilik sektörüne sunulan Finlandiyalı Levanto yüksek kaliteli matkap uçları
geliştirirken Çinli Dingxin ise çelik boru üretimi gerçekleştiriyor.

Mühendisliği ve İmalatındaki Uzmanlık, Levanto'yu Elmas Matkap Uçlarında Ön Plana Çıkarıyor
80 yılı aşkın bir süredir Levanto, maden arama endüstrisi için yüksek kaliteli delme aletleri geliştirmekte ve üretmektedir. Levanto
elmas ürünleri, günümüzün delme ve kesme taleplerini karşılamak
için müşterileri ile yakın işbirliği içinde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Levanto matkap uçları, uzun yılların tecrübesi sonucunda tüm
pazar gereksinimlerini karşılayacak şekilde garanti edilmektedir.

Birlikten Başarı Doğar
Dünya çapındaki son kullanıcılardan elde edilen gereksinimler,
ihtiyaçlar ve beklentiler, Levanto’nun sürekli başarı odaklı yeni
ürünler geliştirmesini yönlendirmektedir. Zorluklara karşı, sürekli
değişen teknolojiye uyum sağlamak ve bireysel gereksinimlere
göre uyarlanmış özel sondaj matkapları sağlamada uzmanlaşmaktır. Kalite, tutarlılık ve hizmet taahhüdü Levanto'nun uzun
soluklu müşteri ilişkileri kurmasında önemli rol oynamaktadır.

Birinci Sınıf Hammaddeler
Dünya çapındaki son kullanıcılardan elde edilen gereksinimler,
ihtiyaçlar ve beklentiler, Levanto’nun sürekli başarı odaklı yeni
ürünler geliştirmesini yönlendirmektedir. Zorluklara karşı, sürekli
değişen teknolojiye uyum sağlamak ve bireysel gereksinimlere
göre uyarlanmış özel sondaj matkapları sağlamada uzmanlaşmaktır. Kalite, tutarlılık ve hizmet taahhüdü Levanto'nun uzun
soluklu müşteri ilişkileri kurmasında önemli rol oynamaktadır.

Wolf Serisi Elmas Karot Uçları
Mükemmel penetrasyon/matkap ömrü sağlamak için özel olarak
tasarlanmış Wolf serisi uçlar çok sert zemin koşulları için mükemmel
bir seçimdir. Yüksek kaliteli malzemeler, titiz testler sonucunda ortaya
çıkan yeni turbo flush tasarımı, matkabın herhangi sert zeminde mükemmel performans göstermesini sağlar.

için mümkün olan en iyi akışı sağlayarak ve su yollarının tıkanmasını önleyerek matkabın en iyi performansla çalışmasını sağlar.
Kolayca modifiye edilebilen segment bileşimi, Wolf serisi elmas
matkaplar müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilme olanağı tanımaktadır.Petroteks, Levanto Diamond Solutions’ı Türkiye madencilik sektörüne sunmaktan gurur duyar.

Dingxin Müşterilerine Daha İyi Hizmet İçin Rekabet Gücünü Sürekli Geliştiriyor
2004 yılında kurulan Zhejiang Dingxin, profesyonel hassas soğuk çekilmiş ve soğuk haddelenmiş çelik boru üreticisidir. Dingxin, Şanghay'dan sadece 100 kilometre uzaklıkta olan Zhejiang Eyaleti, Jiaxing, Haiyan'da yer almaktadır.25.000 m2 alana
kurulmuş gelişmiş üretim ekipmanları, üstün proses teknolojisi
ve iyi donanımlı Ar-Ge merkezi bulunan modern üretim tesisi
ile Dingxin, yıllık 25.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.
T 3639, DIN 2391, EN 10305-1, ASTM A519, JIS G3445 standartlarında tamamen müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda çelik kalitesi kullanarak dolu malzemeden boşaltma, soğuk çekme, soğuk
haddeleme, ısıl işlem, skiving ve merdane parlatma gibi proseslerle nihai ürün çıkarmaktadır. İstikrarlı kalite ile, Dingxin yurtiçi
ve uluslararası müşteriler arasında büyük bir üne sahiptir. Ürünler
Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Güneydoğu
Asya, Ortadoğu ülkelerine düzenli olarak ihraç edilmektedir.
Dingxin standart ve kapsamlı bir kalite yönetim sistemi kurmuştur.
2007 ve 2012 yıllarında sırasıyla ISO9001 ve IATF16949 tarafından
sertifikalandırılmıştır. Bu arada, şirket teknoloji odaklı ve ekipman,
süreç ve Ar-Ge geliştirmek için büyük yatırımlar yaparak Çin’de
2018'de “Ulusal Yüksek Teknoloji İşletmesi” onurunu kazanmıştır.
Dingxin "Önce Kalite, Önce İtibar, Önce Hizmet" ilkesine sıkı sıkıya
bağlı kalarak yerli ve yabancı müşterilerine daha iyi hizmet vermek
için ürünlerin rekabet gücünü sürekli olarak geliştirmektedir.
Petroteks, Dingxin Steel Pipe Türkiye Distribütörü olup madencilik sektörüne daha iyi hizmet vermek amacıyla stoklarında muhtelif çaplarda diş açılmamış haliyle muhafaza boruları,
tijler, iç ve dış tüp boruları bulundurmaktadır.
petroteks.com

Segmentlerdeki dahili turbo yüzeyi
ile yeni turbo yıkama şekli, sondaj
sıvısının su yollarından serbestçe
akmasını sağlar. Bu tasarım küçük
parçacıkları önleyerek delme sıvısı
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LYNCIS'den Maya Online
Element Analizörü

Cevher ve minerallerin kimyasal verilerini doğrudan proseste
(konveyör bandında veya boru
hattı üzerinde) gerçek zamanlı
olarak sürekli olarak ölçebilen
online element analizörleri, madenciliğin Endüstri 4.0’a geçişinde öncü uygulamalardan biri olmuştur.

büyük Rus çelik şirketlerinden birisi MAYA analizörleri sayesinde, standart dışı sinterlemeyi %8'den yaklaşık %4'e düşürmüş
ve yüksek fırın prosesinde her bir ton demir üretimindeki kok
tüketimini 0,6 kg azaltmıştır. Bu başarı, sürekli sinter kontrolü
ile fluks ve kok tüketiminin optimize edilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Analizörün geri ödeme süresi 6 aydan daha kısa
sürmüştür.

Endüstriyel uygulamalardaki bilgi birikimi ve deneyimini harmanlayarak kullanan LYNCIS, üretim koşullarında kararlı ve
hassas online ölçümler için MAYA analizörlerini geliştirmiştir.
MAYA analizörleri güvenli LIBS teknolojisine (Lazerle Uyarılmış
Analiz Spektroskopisi) sahiptir ve oldukça kolay bir kullanım ve
düşük maliyetli bir bakım imkânı sunar. Ayrıca, tehlikeli iyonlaştırıcı radyasyon üretmediğinden, kullanıcılarına çevresel
fayda, iş güvenliği avantajları ve parasal tasarruf sağlar. Gerçek
zamanlı, kararlı ve doğru ölçümler sağlamak için LYNCIS, çok
çeşitli istatiksel ve optimizasyon teknikleri kullanmaktadır.

MAYA analizörleri SCADA, ERP ve diğer sistemlere kolaylıkla
entegre edilebilir.

MAYA analizörleri 10 yılı aşkın süredir kömür, demir-çelik, çeşitli metaller, fosfat, endüstriyel mineral ve refrakter gibi zorlu endüstriyel koşullarda 7/24 otomatik olarak çalışmaktadır.
MAYA online analizör ölçümü ile proses performansını iyileştirmek, istenmeyen malzemeleri prosesten bertaraf etmek,
ham madde, su, reaktifler ve enerji tüketimini azaltmak, geleneksel laboratuvar analizleriyle ilgili zaman ve işçilik maliyetlerini düşürmek ve en önemlisi de prosese zamanında müdahale
edebilmek mümkün hale gelmiştir.
MAYA analizörleri, 8 yıldan uzun süredir sinter ve yüksek fırın
çalışmasını optimize etmek için başarıyla kullanılmaktadır. En
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MAYA analizör kullanmanın başlıca avantajları:
• Üretimdeki element ve minerallerin gerçek malzeme
balansı;
• Malzeme balansının prosesin herhangi bir aşamasında
sayısal olarak izlenip kontrolü;
• Hammaddelerin ve nihai ürünlerin kalite kontrolü;
• Reaktiflerin optimum şekilde dozajlanmasının sağlanması;
• Tasarruf – tesise giren hammadde ve yardımcı maddelerin gerçek zamanlı bilgilere dayanan hızlı kontrolü ile
üretim maliyetlerinde %3'e varan oranda ekonomi sağlar.

Maya online lazer analizörleri, malzeme akışlarının sürekli otomatik kontrolünü sağlayarak, prosesin optimize edilip üretim
maliyetinin azaltılmasını ve ürün kalitesinin istenilen nitelikte
tutulmasını sağlar.
troyaproses.com
15 Temmuz 2020
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Stack Sizer® ile Temiz Kömürde Kül
İçeriğinin Önemli Ölçüde Azaltılması
• Daha önce atık olarak atılan +75 mikron kömür geri kazanıldı
• Kül içeriği 75μm Polyweb® poliüretan paneller ile %33’ den %16’ ya düşürüldü
• Olağanüstü uzun ömürlü poliüretan paneller
Çalışmanın Özgeçmişi
The Alliance Kömür Şirketi 1922 ton/saat +75 mikron kömürü
tikinere oradan da kömür atığı
olarak atmaktaydı. Bu malzeme yaklaşık %40 kül içeriyordu.
Kaybı önlemek için şirket, kül içeriğini azaltarak bu atığı satılabilir bir ürün olarak geri kazanmanın bir yolunu arıyordu.

Çözüm
Şirket, atık malzemenin kül içeriğini azaltmak amacıyla, 6 inçlik
hidrosiklon alt akım akışlarından alınan numuneleri, Stacksizer
ekipmanında -75 mikron (200 mesh) şlam azaltma performansını değerlendirme testleri için Derrick'e gönderdi. Gönderilen
temsili numuneler ağırlıkça %15 katı oranında ve %30-60 oranında -75 mikron malzeme içermekteydi. Elek altından alınan
ürün %8-10 katı oranına sahip ve %90-97 oranında -5 mikron
malzeme içermektedir. Bu testler Derrick’in endüstriyel ölçekli
laboratuvarında gerçekleştirilmiş olup 75 mikronluk panellerle
%92 genel verimle eleme performansı elde edilmiştir. Tablo
1’de 3 farklı debideki sonuçlar listelenmiştir.
Panel Tipi

TH48-30x0.075 MT

Panel Açıklığı (Mikron)

75

Besleme Oranı m /h

119.24

23.71

95.52

Besleme Oranı t/saat

18.5

6.71

11.79

Yıkama Suyu m3/h

34.07

-

3

Besleme

Elek Üstü

-

Elek Altı

% katı w/w

14.73

34.61

8.46

Kümülatif +75µm %

33.13

83.27

3.44

+250 µm %

2.60

8.30

0.00

-250+150 µm %

7.32

19.75

0.00

-150+75 µm %

23.21

55.22

3.44

-75+45 µm %

14.05

8.55

16.27

-45 µm%

52.82

8.18

80.29

-

100.00

100.00

100.00

üç adet 5-Katlı Derrick Stacksizer’ın nasıl konumlandırıldığı
görülebilmektedir. Bu üç makinanın üzerinde yer alan Derrick
üretimi patentli poliüretan paneller uzun yıllar boyunca aşınmadan ve tıkanmadan hizmet vermektedir. Eleklere beslenen
malzeme 46-55 ton/saat arasında değişirken üç elek makinasından alınan ürün de 19-22 ton/saat arasında değişmektedir.
Beslemenin içerisinde -75 mikron malzeme miktarı yaklaşık
olarak %52-54 oranında olup bu koşullar altında çalışan Derrick Stacksizer makinaları yaklaşık %90-92 oranında genel verimle çalışmaktadır.

Sonuç
Derrick Stacksizer ekipmanı patentli poliüretan panelleri ve
dayanıklı vibromotoru ile kül içeriği azaltma ve şlam atma
gerektiren yaş kömür eleme uygulamaları için yüksek verimli
ince eleme performansına sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ayrıca 75 mikron gibi çok ince kömür boyutlandırma
uygulamaları için de uzun yıllar dayanımı olan poliüretan teknolojisine sahip olduğunu da ispatlamıştır.

Tablo 1: Derrick Stacksizer Yaş Kömür Eleme Sonuçları

The Alliance Kömür Şirketi White County Hazırlık Tesisi 75
mikron poliüretan paneller ile donatılmış üç adet 5-Katlı Derrick Stacksizer makinası satın aldı. 2009 yılında ekipmanların
kurulumu yapıldı ve atığı bu tesiste işlemeye başladı. Tablo
2‘de bu üç makineye ait besleme ve ürüne ait kül değerleri
yer almaktadır. Bu tabloya göre kül miktarlarında ciddi miktarda azalma gözlemlenmektedir. Ayrıca akım şemasında da
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Besleme
% Katı

Ürün (Elek Üstü)
Kül %

% Katı

Kül %

6.0

36.7

33.9

15.1

5.9

38.1

33.9

16.1

5.1

39.4

33.1

16.0

Tablo 2: Stacksizer besleme ve 75 mikronluk panel ile elenmeden sonraki % katı ve kül değerleri

derrick.com
15 Temmuz 2020

%10

a Kadar Düşük
Kül Değeri

DAHA DÜŞÜK KÜL İÇERİĞİNE
SAHİP TEMİZ KÖMÜR
Derrick Stack Sizer® ve Polyweb® Panel Teknolojisi
Geçmişteki uzun yıllar boyunca Derrick gelişmiş ince eleme teknolojisini kömür

12-24
Aya Kadar Uzun
Panel Ömrü

endüstrisine de entegre etmeyi başarmıştır. En gelişmiş ince eleme teknolojisine
sahip Derrick firması 45 mikrona kadar elemede yüksek verimlilik elde edebilmektedir.
Sonuç olarak Derrick firması dünya genelinde birçok kömür üreticisine daha temiz
kömür üretimi, temiz kömür geri kazanımını artırma, kömür nemini düşürme,
susuzlaştırma maliyetlerini azaltma ve atık havuzu yükünü azaltma gibi konularda
çözümler getirmektedir. Sizin de ihtiyacınız: şlam uzaklaştırma, susuzlaştırma,
boyutlandırma veya atıktan kömür geri kazanılması ise Derrick’in kanıtlanmış
çözümleri vardır.

50’

Amerika’da Kömür
Uygulamalarında
50’den fazla Stacksizer
Makinası

Stack Sizer® – Sulu Eleme Makinası

YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

MTM Makina Ticaret Mümessillik Ltd. Şti.
Ataturk Bulvari 199-A/42
Kavaklidere Ankara Turkey
Tel: +90 312 466 1950
Email: mtm@mtmmakina.com.tr

Tecrübe,
prestiji yeniden
şekilendirdi...

BD1200S
YERÜSTÜ
SONDAJ MAKİNESİ
barkomas.com

BARKOM
Tecrübesiyle üretildi,
özgürce tasarlandı.

SÖYLEŞI

Hasan Yücel: “Salgınla Birlikte
Yer Altının Geleceğimiz
Olduğu Perçinlendi!”
Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisine aldığı süreçte ülke
ekonomileri derinden sarsılırken birçok sektörde iflaslar ve yoğun işten çıkarmalar yaşanıyor. Salgının ekonomik etkilerinin
önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi bekleniyor. Ülkemiz ekonomisi de bu süreçte önemli bir sınav verdi.
Türk Maden Endüstrisi’nin ve altın madenciliğinin ise bu süreçten nasıl etkilendiğini Madencilik Türkiye Dergisi olarak Altın
Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel ile
görüşme fırsatı bulduk.
Yücel, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen Covid-19 virüsünün sadece madencilik sektöründe değil, tüm sektörlerde 2020 yılı ekonomik hedeflerinin
revize edilmesine yol açtığını belirtirken salgının ardından
dünyada birçok şeyle ilgili yaklaşımların artık eskisi gibi olmayacağının altını çizdi. İnsanların günlük alışkanlıklarından, iş
yapış biçimlerine kadar hayatta her şeyin alt üst olduğu bir süreçten geçildiğini aktaran Yücel, “Dünya bildiğimiz, tanıdığımız
o eski dünya değil. Maskeli yaşam, sosyal mesafe, sosyal izolasyon, esnek çalışma yöntemi artık günlük yaşamımızın bir parçası
haline geldi. Tüm sektörlerde olduğu gibi madencilik sektörü de
stratejilerini, üretim modellerini, hedeflerini, trendlerini salgının
getirdiği bu yeni normlara göre düzenlemek zorunda.” dedi.

Yerli Kaynaklara Yöneliş Var
Salgından sonra ülkelerin kendi hammadde ihtiyaçlarına göre
yer altı kaynaklarıyla ilgili yeni hamleler, düzenlemeler, yaklaşımlar, standartlar ve trendler ortaya koymak zorunda olduğu-

nu ifade eden Yücel, küresel krizde sağlam hammadde politikasının ve bunun içerisinde, yerli hammadde üretiminin ne
kadar önemli bir payı olduğunu da öğrendiğimizi vurguladı.
Hammadde ihtiyacını kendi kendine karşılayan dünyada hiçbir
ülke olmadığını da belirten Yücel, her ülkenin kendi yerli hammadde üretim politikasını, tüm ihtiyaçlarıyla ilgili stratejilerini
oluşturmak zorunda olduğunu söyledi. Böylesi bir sürecin ardından ister istemez bütün ülkelerin salgın sürecinde yaşananlardan dersler çıkararak yerli kaynaklara yöneleceklerinin altın
çizen Yücel, “Türkiye’nin de bu yeni duruma hazır olması ve yer
altı potansiyelini ekonomiye kazandıracak atılımları yapması gerekiyor.” dedi.

Her Kriz Fırsatını Beraberinde Getirir
Ülkemizin yer altı potansiyelini ekonomiye kazandıracak atılımlar konusunda da fikirlerini paylaşan Yücel, her krizin fırsatları da beraberinde getireceğini, bazı stratejik yatırımların
değerinin ancak kriz dönemlerinde görüleceğini ifade etti. Konuyla ilgili bir de örnek veren Yücel, “Örneğin salgın öncesi şehir hastaneleri sürekli tartışma konusu yapılıyordu. Ancak salgın
bize şehir hastanelerinin önemini gösterdi.” ifadelerini kullandı.
Madencilik sektöründe de son 4-5 yılda uluslararası standartlara uygun yapısal dönüşümler yaşandığını aktaran Yücel, bu
yapısal dönüşümler sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün, her
zaman madencilerin yanında olmasını takdirle karşıladıklarını
ancak bu yapısal dönüşümlerin artık hayata geçirilmesi, üretime yönelik özel sektörün desteklenmesi, teşvikler, kamunun
üretimde nasıl rol oynayacağının daha net ortaya konulması
gerektiğini ifade etti.

Madencilik, tedarik zincirinin
ilk halkasıdır.
Yer Altı Gelecek Demektir!

Altın Madencileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel
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Madencilik sektöründe işletmeye hazır, bekleyen pek çok projenin şu veya bu nedenden dolayı halen üretime geçemediğini
sözlerine ekleyen Yücel, “Oysa böylesine küresel derin bir sağlık
krizinden, ekonomik açıdan en az hasarla çıkabilmemiz katma
değeri ve yerlilik düzeyi yüksek, döviz ve istihdam yaratıcı madencilik gibi iş kollarına yönelmemizle mümkün olacaktır. Unutmamalıyız ki madencilik, tedarik zincirinin ilk halkasıdır. Madencilik
sektöründe yaşanacak olası bir kriz, üretimde yaşanacak krizin ilk
adımıdır. Bu yüzden yer altı politikası olmayan hiçbir ülkenin geleceği yoktur. Bu sebeple de yer altı kaynakları politikası dönem15 Temmuz 2020

sel olarak bakılacak bir alan değildir. Kısa, orta ve uzun vadeli
olarak planlanması ve yönetilmesi gereken stratejik bir alandır.
Kısacası; yer altı gelecek demektir! Salgınla birlikte de yer altının
geleceğimiz olduğu bir kez daha perçinlendi! Yer altındaki kaynaklarımızı ne kadar tespit edip üretime katarsak o kadar geleceğimizi garantiye alırız.” şeklinde konuştu.

Ülke Olarak Sahip Olduğumuzu da İthal Ediyoruz
Madencilik sektörünün stratejik bir alan olması ifadesini
kullanırken aslında bizlerin büyük resmi görmemiz açısından böyle bir söylemi dile getirdiğini ifade eden Yücel,
ülke olarak kendi yer altı kaynaklarımızı arayıp ortaya koymamız gerektiğini, elbette ki hiçbir ülkenin tüm maden
ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını ancak ülke
olarak halen kendi topraklarımızda olmasına rağmen kimi
madenleri ithal ettiğimizi hatırlattı. Yücel sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Bunları biz üretebiliriz, yıllık ithalatımızı karşılayabiliriz. Dünyada hammadde tedarikinde iddialı olabilmenin yolu tam da buradan geçiyor. Sen, kendi kaynaklarını hakkıyla arayıp, bulup,
üreteceksin ki dünyada da iddialı olacaksın. Bu noktada Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Madencilikte ulaşılan en ileri
seviye bizim için de dünya için de aynıdır. Bunlar, en iyi sektörel
uygulamalar olarak tarif edilmiş durumdadır. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, beş yıl önce bunu görerek profesyonellerden
oluşan kurumlar kurdu. Ülkemizin dünya ile entegrasyonunu

sağlayacak adımlar atıldı. Bugün kıymetli madenler ile kömür
yataklarımıza başka bir gözle bakmayı öğrendik. Potansiyeli anlama yolunda iyi mesafe aldık. Bundan sonra iyi bir planlamayla,
gerekirse kimi madenleri zarar etsek bile üretmeyi göze almalıyız.
Bazen pahalı olsa da bazı stratejik, yerli kaynakları tedarik etmek,
üretime hazır hale getirmek gerekiyor. İşte bu noktada kamuya
önemli roller düşüyor.”

Patronun yalnızca Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının olduğu bir
düzenlemeye ihtiyacımız var.
Maden Kanunu Yeniden Değişiyor
Maden Kanunu’nda değişiklik yapılacağının bir süredir sektör
tarafından bilindiğini ve konuşulduğunu belirten Yücel, yeni
kanunla birlikte özellikle uluslararası standartlara geçişle ilgili
çok ciddi çalışmalar olduğunu, bunun da çok sancılı olduğunu
bildiklerini söyledi. Yücel sözlerini “Çünkü altın madenciliğinde
olmasa da madencilik kültürümüz, yapımız, sistemimiz, ruhsat hukukumuz çok eski. Bu çağda bu yapıyla bu işin sürdürülebilir olması mümkün değil. Aslında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın
Fatih Dönmez, son 5-6 senedir bu yapısal dönüşümün içerisinde,
konulara hakim, beklentilerimizi çok iyi biliyor. Sektörde, uluslararası normları içeren, ruhsat güvencesini kapsayan, madenlerde
devlet haklarını, vergi uygulamalarını ve yüksek orman mülkiyet
bedellerini madencilik endüstrisinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki
uygulamalara benzer noktaya gelmesini sağlayan, sade, anla-
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şılabilir, yeni, bütüncül bir maden kanunu beklentimizin olduğunu
da biliyor. Kısacası onlarca kurum ve kuruluşun değil, patronun
yalnızca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının olduğu bir düzenlemeye ihtiyacımız var.” şeklinde sürdürdü. Ülkemizin bunu başardığı takdirde bu sektörde büyük atılım yapacağını da sözlerine
ekleyen Yücel, bu yeni düzende böyle bir maden yasasının, yer
altı kaynaklarına dayalı büyümenin lokomotifi rolünü üstlenebileceğini, bunu başaramadığımız takdirde ise ülkemizin kendi
kaynaklarını verimli kullanamayacağını ve dışa bağımlılığın devam edeceğini aktardı.

Sektör Olarak Desteğe İhtiyacımız Var
Ülkemiz altın madenciliği konusunda da fikrilerini paylaşan Yücel, ülkemizde altın madenciliğinin hem felsefi hem de kullandığı
teknolojik olarak rol model olduğunu ve bu başarıda özel sektörün katkısının büyük olduğunun altını çizdi. Ülkemizde altın
madenciliğinde kullanılan teknolojinin dünya standartlarının da
üstünde olduğunu belirten Yücel, altın madencileri olarak dünya
ile rekabet etmeye hazır olduklarını söyledi. Tam da bu noktada
kamunun objektif olarak, düzenleyici ve denetleyici desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Yücel, aynı zamanda madencilikle
ilgili temel bilgi üretimindeki aktif faaliyetlerin de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Yücel,
“Bu temel bilgiler ne kadar sağlıklı olursa gelir amaçlı kamu ve özel
kuruluşlar, özel madencilik şirketleri o kadar başarılı olur.” dedi.

Vizyoner Bir Kültür İçin Öncü Olmalı
Türkiye Varlık Fonu tarafından maden ve enerji sektörlerinde
hizmet vermek amacıyla kurulan TVF Maden Sanayi ve Ticaret
AŞ hakkında da görüşlerini bizimle paylaşan Yücel, yeni kurulan bu şirketin sektörün ihtiyaçlarını giderici farklı bir pozisyon
alabileceğini söyledi. TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yeni
kurulan bir kurum olarak, arzu edilen stratejilerin oluşturulması noktasında vizyoner, uluslararası standartlara uygun
madenciliğin yapılması noktasındaki kültürün yerleşmesi için
öncü olabileceğini belirten Yücel, özel sektörü de sekteye uğratmadan, hatta özel sektöre yardımcı olan, finans ve üretim
aşamasındaki zorlukların aşılmasında devreye giren bir rol
üstlenmesini arzu ettiklerini söyledi. Çünkü bugüne kadar uygulanan madencilik rejiminin, bütüncül ve havza bazlı değerlendirilemediğini belirten Yücel, oysaki Brezilya ve Şili’de kamu
ve özel şirket iş birliği ve ortaklığı noktasında güzel örneklerin
olduğunu, özellikle bakırda dünyanın %25-30 üretiminin bu iki
ülke tarafından sağlandığını aktardı.
TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de sonuçta bir şirket olarak
kurulduğunu söyleyen Yücel, dolayısıyla madencilik alanında
diğer özel şirketlerle eşit rekabet ortamında yürümesi gerektiğini, okyanustaki balinaların bunun çok güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Yücel, cümlelerine şu sözlerle devam etti:
“Balina, başlı başına okyanuslarda bir ekoloji yaratır. En küçük
deniz varlıklarını doğrudan bünyesinde taşır, o bünyesindeki varlıklar küçük balıkları besler, küçük balıklar orta büyüklüktekileri,
onlar da daha büyükleri ve hepsi birden balinayı beslerler. Böy-
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lece ortaya devasa bir ekosistem çıkar. Madencilikte de durum
bundan farklı değildir. Madenlerin büyüklüklerine ve çeşitliliklerine göre sadece arama faaliyetleri ile kendini sınırlayan ve proje
geliştiren en küçük şirketlerden, milyar dolarlık cirolara ulaşan
dev şirketler sektörde bir arada yer alır. Bunlar bir yandan birbiriyle rekabet ederler, diğer yandan da birbirlerini beslerler. Çünkü
maden projeleri çok uzun soluklu projelerdir. Ciddi finansman
problemleri yaşayan projelerdir. Bu sektöre yabancı yatırımcıların yatırım yapabileceği bir sektör değildir. Ancak madencilikte
uzmanlaşmış irili ufaklı şirketler buraya yatırım yapabilir. İşte
tam bu noktada madencilikte ileri gitmiş Kanada, ABD, Avusturalya, Şili, Brezilya gibi ülkelerde bu balinalardan çok sayıda olduğunu görürüz. Bunlar dünyanın en büyük 50 devini oluşturur.
Ama bunların altında binlerce irili ufaklı şirketler de madencilik
sektöründe yer alırlar. Ülkemizin belki de metalik madencilikteki
en büyük eksikliği böyle bir balinasının olmamasıdır. Bu kapsamda TVF Maden AŞ’nin varlığı kritik bir öneme sahiptir.”
TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kendilerine göre bunu
hedeflemesi gerektiğini ifade eden Yücel, ülkede metalik madenciliğinin ihtiyaçlarını gideren, sektörün önünü açan, sektöre hayat veren, sektörün finansman sorununu çözen, sektörün
büyümesi için stratejik yatırım ve üretimlerle sektörün büyümesini sağlayan bir rol üstlenmesi gerektiğin belirtti.

TVF Maden AŞ’nin varlığı
kritik bir öneme sahip!
Varlık Fonu’nun geçmişte Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT)
yaşadığı acı tecrübeleri iyi irdelemesi gerektiğine dikkat çeken
Yücel, Türkiye’nin KİT’lerden kurtulmak için ağır bedeller ödediğini, yeni kurulan şirketinde aynı anlayış ile yönetilmemesi
gerektiğini vurguladı. Ülkemizde çok başarılı yönetilen kamu
şirketlerinin de olduğunu vurgulayan Yücel, bu şirketlere Türk
Hava Yolları (THY) ve ETİ Maden İşletmeleri’ni örnek verdi. Eti
Maden’in bor üretiminde dünya lideri olarak endüstriyel hammadde alanında tam da anlattığı balinaya karşılık gelen bir kurum olduğunu ifade eden Yücel, madenciliğin çok teknik bir
konu olduğunu, yönetimde mutlaka liyakatın esas alınması gerektiğini, aksi takdirde zaten çok riskli olan madencilik sektöründe kamu kaynaklarının zarar görebileceğini ancak şu ana kadar
medyadan ve sektörden takip edebildiği kadarıyla Türkiye Varlık
Fonu’nun, iyi bir vizyon ile yola çıktığını gözlemlediğini söyledi.

Altın Doğal Mevduat Aracıdır
Dünyada kriz dendiğinde herkesin sığındığı tek güvenli liman
ve ortak finans aracı olarak altını öne çıkardığını aktaran Yücel,
neden altın sorusunun cevabını şu sözlerle ifade etti:
“Altın doğa tarafından üretilen, doğal bir mevduat aracıdır. Tüm
diğer mevduat araçlarının arasında hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek bir yatırım aracıdır. Bizim ülkemizin hane halkının öncelikli tasarruf aracı olarak altını tercih etmesi de çok kritik bir önem
arz ediyor. Bu kriz süreçlerinin en az hasarla atlatılmasında altının
büyük rolü olduğuna inanıyorum. Bunun iktisatçılarımız tara15 Temmuz 2020
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başına üstlenmesi mümkün değildir. Büyük projelerin hayata geçmesi için burada büyük bir işbirliği gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Altın Madencileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel

fından ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Onun için yıllardır
altın üreticileri olarak biz, altının sadece güvenli liman olarak değil
finansal açıdan ülkemizin sahip olduğu stratejik bir ürün olarak da
görülmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Ülkemizde altın üretmenin
çok yüksek katma değerli ve kıymetli olduğunu kamunun kavraması lazım. Daha fazla arama yatırımlarını desteklemeli. Sadece
vergi ve devlet haklarını artırma anlayışından kurtulmalı. Yer altı
kaynaklarının yönetimi anayasal hak olarak tamamen kamuya
aittir. Kamunun burada stratejik ve akılcı rol oynaması gerekiyor.
Hakem olarak rekabetçi bir ortamın önünü açmalıdır. Rekabetçi
ortam olursa, Türkiye, bu alanda ciddi başarılar elde eder.”

500 Aramadan 1 Tanesi Madene Dönüşüyor
Madenciliğin sadece işletmeden ibaret olmadığını belirten Yücel, madenin aranan ve bulunan bir olgu olduğunu, en büyük
riskin de burada saklı olduğunu söyledi. 500 arama ruhsatından
sadece 1 tanesinin altın madenine dönüştüğünü de sözlerine
ekleyen Yücel, “499 aramada harcanan sermaye, insan gücü,
zaman ve emek yok olup gidiyor. Altını bulsanız bile onu üretime
katmak için gerekli olan finansı bulmanız bu kez kolay olmuyor.
Hele hele şu anda olduğu gibi dünyada büyük bir ekonomik daralma varsa büyük altın projeleri için finansman bulmanız daha
da zorlaşabiliyor. O yüzden özel sektörün ve kamunun bu riski tek

Altının yarattığı katma değerin de kritik bir öneme sahip olduğunu aktaran Yücel, 1 ton agreganın 25 Türk Lirası, 1 ton
kurşunun 1700 dolar, 1 ton çinkonun 2000 dolar, 1 ton bakırın
6000 dolar olduğunu ancak 1 ton altının ise 57 milyon dolar
olduğunu vurguladı. Ülkemizin katma değeri yüksek, büyük
bir altın kaynağı potansiyeline sahip olduğuna atıf yapan Yücel, bu durumu tüm sorumluların, hükümetin, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının, diğer kurumların ve tüm paydaşların
dikkatine sunduğunu belirtti.

Madencilik ve çevre,
et ile tırnak gibidir…!
Madenler Doğanın Parçasıdır
Madencilik ve çevre ilişkisi konusunda da düşüncelerini paylaşan Yücel, Türkiye’de maden ve çevre ilişkisi üzerinden yanlış
bir algı ve kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Halbuki madenlerin birer doğal ürün ve doğanın parçası olduğunu
aktaran madencilik ve çevreyi “et ile tırnak gibi” şeklinde nitelendirdi. Yücel, “Bir diğer önemli nokta da madencilik geçici
bir faaliyettir. Madencilikte yapılan işlem doğanın doğal dengesi
içerisindeki bir işlemdir. Günümüzdeki teknolojik ilerlemeler sayesinde artık çevreye en az zararla üretim yapmak mümkün. Türkiye’nin de bunu gerçekleştirecek potansiyeli, teknolojisi ve insan
kaynağı mümkündür. Buna rağmen burada kamunun denetleyici rolünün dışında biz madencilere de büyük görevler düşüyor.
Madenciler olarak önce çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Dünyanın en harika coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bu
güzelliğe sahip çıkarak, doğal dengeyi koruyarak rehabilitasyon
projelerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Birbirimizle, üretim yaptığımız sahalarımızı en iyi rehabilitasyonla doğaya kazandıran
projeler noktasında da yarışmalıyız. İnsana ve çevreye saygılı madencilik yaparak kamuoyunu doğru madencilik konusunda ikna
etmeliyiz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.
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Halkla İtişmelerden Halkla İlişkilere:
Madencilikte Sosyal Lisans
Kaynak: Reuters

Madencilik Türkiye dergisi
için kaleme aldığım bu yazıdan, madencilik sektöründe
olan iş sağlığı güvenliği yöneticisi bir arkadaşıma bahsedince bana şunu sordu: “Yazıyı madenciler için mi yazdın, halk için mi?..” Neyse ki yazıya başlarken
bu soruyu kendime de sormuş ve “sosyal lisans (social license
to operate)” konusunun tek başına bir tarafı olmadığı, yaşayan
bir süreç olan sosyal lisansın hem madenci hem de halk için
“ortak bir paydada” ele alınması gerektiğini düşünmüştüm.
Bana göre tüm taraflar için tek bir gerçek vardı: “Yalnızca doğru bir iş yapış biçimi sosyal lisansı hak eder.”
Hakan Karan
Orman Mühendisi, Sosyal Etki Uzmanı
info@hakankaran.com

İşte tam da burada sosyal lisansın zorlu virajları başlıyor: ‘Doğru iş yapış biçimi’ne kim nasıl karar verecek?
Bu soruya tek bir doğru yanıt bulmak da sosyal lisans konusunu
enine boyuna incelemek de doğrusu uzun akademik çalışmalar
gerektiriyor. Benim bu yazıdaki amacım, okuyucunun neredeyse tamamının maden sektöründen olduğunu düşünerek, sosyal lisans konusunda geliştirilecek farklı yaklaşımlara bir katkı
olması amacıyla enerji ve maden sektörlerindeki halkla ilişkiler
deneyimimden çıkardığım sonuçları paylaşmak. Bu nedenle de
literatür, uluslararası tanımlar gibi bilimsel bir çerçeveden ziyade yaşananlardan alınan dersleri aktarmaya çalıştım. Elbette
anlatmaya çalıştığım her şey öncelikle büyük etkileri olan projeler için geçerli olmakla beraber, her ölçekteki yatırımın yaşayabileceği dinamiklere ve tecrübelere de değiniyor.
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Halkla Neden İtişiyoruz?
Antropolog bir arkadaşım, insanlara bir şey yaptırabilmek için
üç etkili yol olduğunu söylemişti:
• Zor kullanmak,
• Para vermek,
• İnandırmak.
Ne yazık ki pek çok projenin ilk iki yöntemle ilerlemeye çalıştığına, az sayıda şirketin üçüncü yolu seçtiğine, özellikle maden
ve enerji yatırımlarında çokça şahit olduk.
Yıllardır gerek enerji gerekse madencilik sektörlerindeki projelerde şunu gördüm ve görmeye devam ediyorum: Yatırımcılar
bir projeye başlamak, ilerlemek ve tamamlamak için yasal izinlerin yeterli olduğunu düşünüyor.
Bu bakış açısı, özellikle ciddi çevresel ve sosyal etkileri olan
ya da toplumsal refleks açısından hassas bölgelerde yer alan
projelerde, ilk kazmanın vurulmasıyla birlikte “halkla itişmeler”
sürecinin de fitilini ateşliyor.
Bu itişmenin katılımcıları, şiddeti, süresi ve yarattığı etkinin
karşısında yatırımcının aldığı tavır ve yaklaşım biçimi, süreci
çözüme ya da çıkmaza götürüyor. Bazen sorunlar çözülemese de yatırım yoluna “sosyal lisans olmaksızın” devam edip
tamamlanıyor ancak bunun da taraflar için hiç beklenmeyen
farklı etkileri olabiliyor.
15 Temmuz 2020

Sosyal Lisans Olmadan da Olur mu?
Dünya Bankası 2003 yılında sosyal lisansı şöyle tanımlamış:
“Yerel toplumun ve paydaşların rızasının alınması ve bu rızanın korunması.”
Ülkemizdeki bazı yatırımlar, “sosyal lisans olmadan da olabildiğini” gösterse de kimi projeler sosyal lisansı elde edemediği
için hayata geçirilemiyor, şirketler yatırım kararından vazgeçiyor ya da ruhsatlar el değiştiriyor.
Böyle durumlarda yatırımcı para, zaman, itibar kaybederken,
ülke için üretim kayıpları, toplum içinse istihdam başta olmak
üzere çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel kayıplar yaşanıyor.
Yazının girişinde sosyal lisansın “ortak paydada” değerlendirilmesi gerektiğini söylerken bunu anlatmak istemiştim. Maden yatırımlarında kazanç yatırımcı tarafında yoğunlaşsa da
çıkarlar ve çok yönlü kazanımlar aslında ortak. Yapılamayan
projelerin kazananı olmamakla birlikte, kaybedeni yalnızca
yatırımcı değil.
Burada elbette çok kıymetli doğal varlıkların ya da kültürel değerlerin geri döndürülemez biçimde kaybına, ender biyolojik
çeşitlilik veya kültür varlığının yok oluşuna neden olabilecek
projeleri farklı değerlendirmek gerekir. Bazen ülke olarak “yapmayarak” da kazanabiliriz. Nitekim bazı durumlarda “üstün
kamu yararı” ve insan yaşamının sağlıkla sürdürülebilirliğinin
tek yolu, yeryüzünün “olduğu gibi” korunmasıdır.
Sosyal lisansı almaya çalışan yatırımcının da, bu gücü elinde tutan toplumun da; stratejileri, yöntemleri, etkileri ve
sonuçları ortaklaşa değerlendirerek proje süreçlerinde neyin-nasıl yapılacağına ilişkin kararları birlikte verebilmesi,
ideal bir durum.
Bu yüzden sosyal lisansın ilk adımı “paydaş katılımı.” Sektördeki adıyla “halkla ilişkiler”… Zira günün sonunda sosyal lisansı
veren de alan da “halk.”

Paydaşım, Paydaşsın, Paydaş.
İyi de Kim Bu Paydaşlar?
Paydaşı, “projeden etkilenen ve projeyi etkileyebilecek kişiler
ya da kurumlar” olarak tanımlayabiliriz.
Unutulmaması gereken, her proje için geçerli tek bir paydaş
yaklaşımı olamayacağıdır. Yani her projenin etkileri, etkilediği
paydaşları ve kendisini etkileyebilecek paydaşlar farklıdır.
Bu nedenle sosyal lisansa giden yolun en başında paydaşların
kimler olduğu doğru tespit edilmelidir. Burada ‘yolun en başı’ndan kastım araştırma, fizibilite, arama gibi gerçek anlamda
erken safhalardır. Kimi projelerde sondaj çalışmaları bile paydaşlarla ilişki kurmaya başlamak için geç kalınmış bir safha olabiliyor. Bazı yatırımcılar bu aşamayı “kimselere görünmeden
sondajı yapıp çıkma” dönemi olarak görse de…
15 Temmuz 2020

Kaynak: PODER

Projeler açısından paydaşlar kadar, “etkilerin” de doğru belirlenmesi önemli. Bu iki konunun birlikte yönetilmesi, yöntemlerin projenin yaşam döngüsü boyunca değişebilen etkilere
göre güncellenmesi gerekiyor.
Şirketlerin paydaşlarını tanıması ve paydaşların proje hakkında
bilgi sahibi olması, etkilerin doğru yönetimi ve projenin hedeflerine ulaşabilmesi açısından kritik öneme sahip. Bu ikisinden
biri eksik olunca genellikle bir şeyler ters gidiyor.

Paydaşlarımız da Bizden Biridir
Paydaşların proje hakkında bilgilendirilmesi ve gerekirse proje
faaliyetleriyle ilgili kararlarda söz sahibi olabilmesini bir bütün
olarak ele aldığımızda buna “paydaş katılımı” süreci diyoruz.
Kararlarda söz sahibi olmak deyince tüyleri diken diken olmayan yönetici ya da patron az gördüm desem büyük bir
kitleye haksızlık etmiş olur muyum bilmiyorum. Genellikle
bir proje sahada çalışmaya başladığında yatırımın ekonomik ömrüyle ilgili stratejiler bulunmuş, inşaat süreçleriyle
ilgili kararlar verilmiş, üretim yöntemleri belirlenmiş oluyor.
“Sondajları yapıp çıktığımıza, tüm ruhsat ve izinlerimizi alıp
taşeronları da seçtiğimize göre çalışmaya başlayabiliriz” yaklaşımıyla şantiyeler kuruluyor. “Hani paydaş katılımı?” diye
sorunca “aman şimdi ses etmeyelim, pek görünür olmayalım,
civar köylerden ve ilçelerden talepler gelmesin, projeyle ilgili
bilgilendirme toplantısı yapmaya gerek yok zaten ÇED sürecinde toplantı yaptık gelen geldi (5-10 kişi), ne zaman birileri karşı
çıkar gelir o zaman karşılarına geçer konuşuruz” deniyor. Size
de tanıdık geldi mi?
Sonra bir sabah şantiyeye geldiğinizde kapınızda yüzlerce
insan buluveriyorsunuz. Siz kimseyi tanımıyorsunuz, onlar da
sizi tanımıyor. Bırakın saygı ya da güven duymayı, karşınızda
sizi dinlemeye bile hazır olmayan ve projenizin etkileriyle ilgili ciddi rahatsızlıkları olan bir topluluk var. Böylece siz istemeseniz de nur topu gibi bir ‘paydaş katılım süreci’niz oluyor.
Tek farkla: Şimdilik paydaş katılım sürecinizi yöneten siz değilsiniz, kapının önündeki tepkili topluluk. Her proje bunu yaşıyor mu, elbette hayır. Ancak konu sosyal lisans olunca önce
“kötü örneklere” bakmak, yapılması ve yapılmaması gerekenleri görmek açısından herkes için daha hızlı bir aydınlanma
sağlayabilir.
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varlıklar, geçim kaynakları, kültürel değerler gibi somut ve somut olmayan pek çok alanda etkilerin yönetimiyle doğrudan
bağlantılı.

Kaynak: scroll.in/Pamela D'Mello

Paydaş katılım süreci, bir proje ile paydaşları arasında mümkün
olan en erken aşamadan başlayarak projenin ömrü boyunca
süren, şeffaf, katılımcı, saygılı faaliyetler bütünü olarak düşünülmeli. Şirketler paydaş katılımını dekapaj, çevre yönetimi
ya da iş sağlığı güvenliği kadar rutin ve “işlerinin bir parçası”
olarak görmeli.
Paydaş katılımı, projeyle ilgili etkilerin yönetiminde bir mekanizma olarak kullanılabilmeli. Yatırımcı da paydaşlar da bu
süreçten karşılıklı fayda sağlamalı. Bununla birlikte katılımcı
süreçler, projenin doğal kaynaklar ve insanlar üzerindeki etkilerinin doğru yönetilmesi için etkin bir araç haline gelebilmeli.
Paydaş katılımı başlı başına ele alınması gereken bir konu.
Madencilik Türkiye dergisinin geçmiş sayılarında uzmanların
bu konuda çok kıymetli yazıları var. Bu nedenle ben bu yazıda
paydaş katılımıyla ilgili daha fazla ayrıntıya değinmeyeceğim
fakat paydaş ilişkileri, sosyal lisansın önemli bileşenlerinden
biri. Yazının devamında okuyacağınız örnek vakaların hepsinde de başrolde.

Etkileri Doğru Yönetmek
Sosyal lisansın ilk adımı paydaş katılımıysa, ikinci adımı “etki
yönetimi.” Aslında eş zamanlı ve birlikte yürümesi gereken
süreçler.
Yasalarımız şirketlere projelerin etkilerinin yönetilmesi konusunda ciddi sorumluluklar yüklemekte. Ancak mevzuatımıza
ve uygulamalara baktığımızda, bu sorumlulukların daha çok
çevre ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yoğunlaştığını, Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının dahi sosyal etkileri yeterince ele almadığını görüyoruz.
Oysa sosyal lisans olgusu, bütüncül bir toplumsal kanaati içeriyor. Toplum projeyi her yönüyle değerlendirerek sosyal rızaya karar veriyor. Dünyada da ülkemizde de endişeler çevre ve
sağlık konularında yoğunlaşsa da sosyal lisans kavramına kapsayıcı yaklaşmak gerekiyor.
Sosyal lisansın kazanılması, korunması ve sürdürülmesi, çalışanlarınızla ilgili konulardan başlayarak çevre, atıklar, doğal
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Etki yönetimi, mühendislik açısından genellikle kolay bir iş
olarak görülür. Kolay olmadığı durumlardaysa “mümkün” kabul edilir ve süreçler bazı hesaplar ve öngörülerle tasarlanır.
Bu durum elbette teknik açıdan kabul edilebilir. Ancak etki
yönetimine sosyal lisans penceresinden bakacak olursak, öngörülen “etkinin” farklı bir “sonuç”la karşımıza çıkması, ya da
sosyal etki alanındaki uzmanların yoksunluğu nedeniyle “öngörülemeyen” etkilerin ciddi sonuçlar doğurması, işi karmaşık
hale getiriyor.
Siz etkilerinizi iyi yönetmiyorsanız ne paydaşlarla iyi ilişki kurabiliyor ne de toplumun rızasını alabiliyorsunuz. Tabi uygulamada bunun aksi örnekler yaşanabilir. Yani etkilerinizi iyi
yönetmeseniz bile paydaşların önemli bir kısmıyla çeşitli nedenlerle iyi ilişkiler içinde olabilirsiniz. Bu durum bazen hem
yatırımcılar hem de paydaşlar tarafından “proje körlüğü” haline gelebiliyor.
Fakat unutulmamalı ki, sosyal lisansın yazılı bir “son kullanma
tarihi” ya da “yarım porsiyonu” yok. Her an dinamikler değişebilir, “ilişkiler bozulabilir”. Eksiklerin giderilmesi ve sürdürülebilmesi için “tam,” devamlı ve anlamlı bir çaba şart.
Bir projenin toplum tarafından onaylanması hiç de kolay bir iş
değil. Ancak çok ekstrem koşullar dışında, bunu mümkün kılmanın bana göre olmazsa olmaz iki ana yolu var:
• Doğru etki yönetimi,
• İyi paydaş ilişkileri.
İşe paydaşlarınızı tanımlamak, projenin etkilerini doğru yönetmekle başlamak gerekiyor. Ardından “neyi nasıl yapacağınızı”
paydaşlarınıza anlatmanız, onlarla bir “istişare” süreci geliştirmeniz ve uygulamalara katılmalarını sağlamalısınız.
Elbette yatırımcının yapması gerekenler bunlarla sınırlı değil.
Kapsayıcı bir iş modeli geliştirebilmek; özellikle projeden doğrudan etkilenen paydaşlar için çevresel, sosyal ve ekonomik fayda
yaratabilmek de sosyal lisansın temel bileşenleri arasında.
Tüm bunlar (ve tabi ki daha fazlası) anlamlı bir şekilde bir araya gelebilirse, sosyal lisansı elde etme konusunda oldukça yol
almış sayılırsınız. Ancak yukarıda belirttiğim gibi, sosyal lisansı
kazanmak yetmiyor, korumak ve proje ömrü boyunca sürdürülebilmek lazım. Yani projenin ilk zamanlarındaki kısa süreli
‘şirin görünme hamleleri’ne kimse güvenmesin!
Etki yönetiminin en kritik olduğu konuların başında doğal kaynaklar, çevre yönetimi ve sağlık geliyor. Bu konuların yalnızca
sosyal lisansın değil proje yönetmenin en önemli şartlarından
olduğunu hatırlatmaya sanırım gerek yoktur.
15 Temmuz 2020

Ülkemizden Örnek Vakalarla Sosyal Lisans
Bu başlığın kitabını yapalım desek madencilikten örneklerle
hayli kalın beş cilt kitap basarız. Enerji sektörü on cildi bulur.
Peki geçmişte yaşadığımız olaylardan hiç ders çıkarmadan,
hala aynı hataları, aynı sorunları ve aynı yaklaşımları görmemize neden olan “yatırımcı özgüveni”nin sebebi ne? Haydi sosyologlar bunu da açıklasın…
Aşağıdaki örneklerde ülkemizde yaşanmış, benim de bir şekilde şahit olduğum olayları isim kullanmadan anlatmaya çalıştım. Kimseyi eleştirmek, doğru ya da yanlışın ne olduğunu
tespit etmek gibi bir amacım olmamakla beraber, pek çoğumuzun kendimizden ya da çalıştığımız projelerden bir şeyler
bulacağına eminim.
Ülkemizdeki projelerde çevresel sosyal etki yönetimi ve paydaş katılımı konularında başımıza gelen en güzel şeylerden
biri, “uluslararası standartlar.”
Ekvator Prensipleri’yle başlayan, uluslararası proje finansmanında özellikle Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile gelişerek devam eden çevresel sosyal sürdürülebilirlik
standartları, madencilik sektöründeki bazı sivil otoritelerin etik
kuralları ve ülkemizde toplum tarafından pek de sevilmeyen
yabancı maden şirketlerinin varlığı sayesinde hayatımıza giren
bu ilkeler, etki yönetimi konusunda seviyemizi bir miktar yükseltmekle beraber, hazırlanan yönetim planlarının gerçekten
uygulanıp uygulanmadığını iyi izlemek gerekiyor.
İzleme konusunda proje sahibi şirket, finansmanı sağlayan
banka danışmanlarıyla birlikte paydaşlara da iş düşüyor.
Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, bankalar bu standartları şirketlere kredi şartı olarak sunmasa bir Allah'ın kulu o
denli kapsamlı yönetim planları hazırlar mıydı, mesela projenin “Paydaş Katılım Planı” olur muydu, kendi kendime bazen
düşünüyorum…

Yolu Yaptık Ama Gidemedik
Büyük bir maden projesi.
Orman izinleri tamamlanmış bir yol yapılacak. Yol için en kısa
ve en az maliyetli güzergah seçilmiş, tüm yasal süreçler tamamlanmış, Orman İşletme Müdürlüğü yer teslimini yaparak
yolu yapacak şirketi çalıştırmaya başlamış. Bir gün projedeki
halkla ilişkiler sorumlusunun telefonu çalıyor. Arayan inşaat
mühendisi şeflerden biri şöyle diyor: “Abi koş köylüler iş makinesinin önünü kesip işi durdurdu!” Halkla ilişkiler uzmanı arkadaşımız olay yerine gidiyor. Dozer operatörü kaçmış, şef arkadaş
da şantiyeye dönmüş. Köyden gelenler hala orada ve kızgın.
Yapımı başlayan yol tam da vatandaşın hayvanlarını otlatmak
için meraya çıkarırken geçtiği rota üzerinde. Topoğrafya nedeniyle başka yerden meraya çıkış yok.
Ertesi gün şirket mühendisleri, Orman İşletme, muhtar ve vatandaşlar bir araya gelerek haritayı inceliyor, araziyi geziyor
ve yeni bir yol güzergahı üzerinde taraflar anlaşıyor. Böylece
vatandaşın sorunu çözülüyor. Bu arada şirket yeni yol için yeniden orman izin başvurusu yapıyor, yeniden parasını yatırıyor,
iş uzun süre duruyor; harcanan para,
kaybedilen zaman ve bozulan ilişkiler de cabası.
Çıkan sonuç şu: Yapacağın iş birilerinin hayatını etkiliyorsa, paydaşının
fikrini sormalı, doğru etki yönetimini
bulmalısın. Yoksa doğa, cüzdanın ve
itibarın zarar görür.

Üç Beş Çevreciden Bir Şey Olmaz
Yine bir maden projesi.

Kaynak: trphotoonline.com
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Yasal olarak hiçbir eksiği yok. Hatta
uzun süredir yakın köylerde bazı sosyal sorumluluk projeleri yürütülüyor.
İnşaat ve saha hazırlıkları başlıyor.
İşe alım tam gaz devam ediyor.
15 Temmuz 2020

Öte yandan proje, alan büyüklüğü, konumu ve çevresel etkileri
açısından kritik bazı özelliklere sahip. Uzunca süredir de bazı
gruplar ve sivil toplum kuruluşları projeye karşı tepkili ve farklı
mecralarda mücadele ediyorlar. Projenin başından beri paydaş
ilişkilerine yönelik gerekli adımlar atılmamış olmasına rağmen
bir yandan da proje sahası yakınındaki köylerde bazı iletişim
faaliyetleri, bağışlar ve küçük sosyal sorumluluk projeleri yapılıyor. Şirket bunu “başarılı halkla ilişkiler faaliyetleri” olarak görüp
yöreyle iletişimlerinin iyi olduğunu söylüyor.
Projeye karşı olan kişi, grup ve kuruluşların tepkilerine yönelik
bir strateji ya da iletişime dönük bir yaklaşım sergilenmiyor.
Hatta bu tepkiler proje yöneticileri tarafından eleştiriliyor ve
bilinçli şekilde muhatap kabul edilmiyor. Ancak öyle bir döneme giriliyor ki proje karşıtı hareket hiç beklenmedik şekilde
ve hızla büyüyor, yaygınlaşıyor, gelinen noktada proje faaliyetlerine devam edemiyor ve uzun bir süre durmak zorunda
kalıyor.

Derken sıradan bir şantiye gününde çalışanların işi durdurduğu ve eylem için toplandıkları, yakın köylerden de büyük bir
grubun şantiyeye doğru yürüdüğü haberi ulaşıyor. Yüzlerce
insan (muhtarlar dahil) yönetim ofislerine geliyor ve dertleriyle
ilgili bugüne kadar dinlenmediklerini, şikayetlerinin çözülmediğini, verilen sözlerin tutulmadığını oldukça sert bir tavırla
şirket yetkililerine iletiyor hatta bazı gruplar ekipmanlara ve
ofislere zarar veriyor, şantiyede iki gün iş duruyor. Şikayet konularını merak edenler için en çok dile getirilenleri yazayım:
“Şantiyede tuvalet yetersizliği, içecek su olmaması, çay servisinin kaldırılması, tarlalara düşen taşların alınmaması, köydeki
‘herkesi’ işe alacağız sözünün tutulmaması.”
Çıkan sonuç şu: Çalışanlar ve tüm paydaşlar için çözüm odaklı
işleyen bir şikayet mekanizması kurmak, etkileri doğru yönetebilmene yardımcı olur. Şikayet ve talepleri görmezden gelmekse pahalıya mal olabilir.

Sosyaliz Ama Lisansımız Yok

Çıkan sonuç şu: Topluma faydalı işler için milyonlarca lira da
harcasan, etkilerini ve paydaşlarının görüşlerini yok saymamalısın. Aksi takdirde öngörmediğin bedeller ödemek zorunda
kalabilirsin.

Yazıya bir soruyla başlamıştım: “Bu makale madenciler için mi,
halk için mi?”. Yanıtım da “herkes için” olmuştu. Bu cevabım
değişmedi. Sosyal lisans da iletişim gibi. Ancak çift taraflı ve
karşılıklı olduğunda anlamlı.

Muhtarla Aramız İyi Hallederiz
Büyük ölçekli entegre bir proje. Proje içerisinde farklı maden
sahaları var.

Sosyal lisansı kazanmak yani “toplum tarafından onaylanmak,” yatırımcı için ne kadar zorlayıcı şartlar gerektiriyor gibi
görünse de halkın bu rızayı göstermesi sanıldığı kadar zor
olmayabilir.

Projenin yakınında arazisi kamulaştırılan, maden sahaları nedeniyle toz, gürültü, trafik vb etkiler nedeniyle pek mutlu olmayan köyler var. Şirket yakın köylerden çok fazla insanı işe alıyor.
Hatta işe alımlarda yöre halkıyla iyi geçinmek için “muhtarların
gönderdiği” herkesi bir şekilde istihdam ediyor. Proje müdürü
mutlu. Her fırsatta köylerden ne kadar insanı işe aldıklarını ve
muhtarlarla aralarının ne kadar iyi olduğunu gururla anlatıyor.
Halkla ilişkiler konusunda ne zaman bir sorun gündeme gelse
“muhtar çözer o işi” deniyor.

Paydaşların saygı görmek, bilgilendirilmek, etkilerin doğru
yönetildiğinden emin olmak ve proje sonuçları açısından
kapsayıcı faydalar (çevre koruma, sosyal değer, kalkınma,
sürdürülebilir kaynak yönetimi vb) üretildiğini görmek gibi
son derece doğal beklentileri var. Yatırımcının da haklı beklentilere uygun, etik ve doğru bir iş yapış biçimi geliştirme
sorumluluğu...
Türk milleti gibi sosyalleşmeyi seven bir toplum olarak, iş yaparken de “sosyal hassasiyetlere” ve “ortak değerlerimize”
özen göstermek, önceliklerimiz arasında olmalı.
Kısacası madencilikte sürdürülebilirlik ve sosyal lisansın yolu
“halkla itişmeler”den değil, “halkla ilişkiler”den geçiyor. Ancak halkla ilişkileri okula bilgisayar bağışlamak, köy odası
yapmak gibi yalnızca sosyal sorumluluk projeleri olarak görmemek lazım.
Sosyal sorumluluk aslında “parayı nasıl kazandığımız.”. Madenci için sorumluluk toprağın üzerinde başlıyor, altında devam
ediyor. Çünkü bu topraklar, bu ağaçlar, bu dereler hepimizin…
Şair Attila İlhan’ın dediği gibi:
“Hayır başka türlü olmayacak
Ben sana mecburum bilemezsin”
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DEĞERLENDIRME

Covid-19 Maden Arama Sektöründe
İbreyi Aşağıya Döndürdü

Kaynak: Bitroc.com

Küresel madencilik sektörü düşük
seyreden emtia fiyatları ve küresel
ekonomik şartların arama yatırımlarını finanse etmeyi zorlaştırması nedeni ile 2018 yılını olumsuz bir noktada
kapatmıştı. 2019 yılına girildiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki Ticaret savaşları öncülüğünde birçok büyük ekonominin daha da yavaşlaması ile endüstriyel metaller
başta olmak üzere birçok emtianın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam etti. Buna rağmen maden arama sektörü, 2019 yılının
2. çeyreğinden itibaren piyasaların olumsuzlukla boğuştuğu bir
dönemde güvenli liman olarak bilinen altının yüksek bir performans göstermesi, nikel ve demir cevheri arzında yaşanan
gelişmelerin fiyatlara artış olarak yansıması ile dengeyi sağlamayı başardı. Ancak tüm bu gelişmeler ancak negatif seyirden
kaçınarak durağan görünümü korumaya yaradı.
Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
eray@mayeb.com.tr

Sondaj faaliyetleri ise Haziran ayında dikkat çekici şekilde düşüş göstererek neredeyse üç yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ekonominin dalgalı seyrine devam etmesine rağmen maden
arama harcamaları 2019 yılının Ocak-Şubat döneminde gördüğü düşük seviyelerden toparlanmayı başardı ve yıl sonuna
doğru metal fiyatlarının sabitlenmesi ile altının öncülüğünde
maden arama çalışmaları tekrar toparlanarak 2018 yılsonu ile
aynı seviyelere ulaştı.
2019 yılı genel olarak durağan bir görünüm sunmasına rağmen 2012 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda aktif maden ara-
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ma şirketlerinin sayısında artış yaşandığı görüldü. Aktif arama
faaliyeti sürdüren şirket sayısı önceki yıla kıyasla artış göstererek 1,708 oldu. Geçtiğimiz yıllarda atıl durumda bulunan bir
çok şirket, 2018 yılında tekrar aktif pozisyona geçti. Aktif şirketlerin artması fiyatlardaki düşüş kaynaklı arama finansmanının
zorlaştığı bir döneme denk gelmesi deneni ile arama bütçeleri
düşüş yaşamaktan kurtulamadı ve ortalama arama bütçeleri
5,4 milyon dolara geriledi.
Arama amaçlı ayrılan sermaye yatırımlarında da değişim negatif yönlü oldu. 2019 yılında 2,53 milyar dolar olan sermaye yatırımları 2018 yılındaki 2,91 milyar dolara ve 2017 yılındaki 3,39
milyar dolara kıyasla düşük kaldı. Küçük ölçekli maden arama
şirketlerinin arama faaliyetleri için fon bulmakta zorlanması
bütçelerin önceki yıla kıyasla %10 düşüş göstermesine neden
oldu. Büyük şirketler ise genel olarak pozisyonlarını korumayı
tercih etti. Arama piyasalarında görülen bu durum sektörün
arama faaliyetlerini finanse etmek için elde edeceği gelire bağımlı hale geldiğini ortaya koydu.
Genel itibari ile 2019 yılı, küresel ekonomik göstergelerin stabil
ya da olumlu hale gelmesini bekleyen maden arama endüstrisinin nefesini tutarak beklediği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bu
yatay seyir sürecinde yapılan çalışmalar arama harcamalarının
son aşamaya gelmiş projelere ve maden geliştirme yatırımlarına odaklandığını ortaya koyarken bir süredir azalan yeni projelere olan ilgi bu süreçte de azalmaya devam etti. Küçük ölçekli
maden arama şirketlerinin ekonomik olarak sıkıntılı dönemler15 Temmuz 2020

de riski azaltmak ve elde edecekleri geri dönüşü en üst seviyede tutmak için hali hazırda var olan projelere odaklanmaları
sıklıkla görülen bir durum olarak biliniyordu. 2019 yılında ise
bu durum daha da ön plana çıktı. Maden geliştirme amaçlı arama çalışmalarına yapılan harcamalar bir önceki yıla kıyasla %7
artış göstererek 3,57 milyar dolarak olarak gerçekleşti. Toplam
9,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçen arama yatırımlarının
%38’ine denk gelen 3,57 milyar dolarlık yatırım ilk defa hem
yeni proje hem de son aşamada proje yatırımlarından fazla olması ile dikkat çekti. Bu süreçte yeni proje yatırımlarının %14
son aşama projeler için yapılan arama harcamalarının ise %1
oranında düşüş göstermesi ise dikkat çeken bir başka veri oldu.
Ekonomik bağlamda risk azaltma kaygıları ile erken safhada
arama çalışmalarından uzaklaşılması, raporlanan keşiflerin
sayısında ve kalitesinde de önemli ölçüde düşüş yaşanmasına
neden oldu. 2010 ve 2014 yılları arasında yıllık ortalama 94 öncül kaynak keşfi raporlanırken bu rakam 2015 ve 2019 yılları
arasında yıllık ortalama 54 olarak gerçekleşti. Keşiflerin sayısının yanında keşiflerin niteliğinde de önemli ölçüde düşüş yaşanması dikkat çekti. 2010 ve 2014 yılları arasında raporlanan
176 altın keşfinin toplam içeriği 835.000 ons olarak kayıtlara
geçerken 2015 ve 2019 yılları arasında gerçekleştirilen 176 keşfin toplam içeriği ise 559.037 ons oldu.
Sektörün keşif ve değer yaratma amaçlı yatırımlarının yeterli
düzeyin altında kaldığı görülürken yeni ve kaliteli sahaların eksikliğinin sektöre kısa vadede etki etmesi beklenmiyor. Ancak
bu durumun etkisinin 10 - 15 yıllık süre içerisinde, hali hazırda
faaliyet gösteren madenlerin gerçekleştirdikleri üretimlerin
azalmaya başlaması ile ortaya çıkması bekleniyor.
2018 yılı sonu ve 2019 yılı başında görülen zorlu finansal koşulların maden arama endüstrisi üzerindeki etkileri bu dönemde
gerçekleştirilen sondaj çalışmalarına bakıldığı zamanda rahatlıkla görülebiliyor. 2019 yılında maden arama şirketleri 1.093
projede toplam 38.958 sondaj raporlarken bu veriler 2018 yılında 1.262 projede gerçekleştirilen 49.061 sondaj ile kayıtlara
geçmişti. Bu veriler ışığında proje sayısında %21, yapılan sondaj sayısında ise %13 düşüş olması dikkat çekti. 2018 yılı son
ve 2019 yılının ilk aylarını kapsayan dönemdeki sondaj miktarı
yaşanan finansal zorluğu gözler önüne seriyor. 2019 yılının ilk
yarısında sondaj miktarı 18.265 olurken ikinci yarısında emtia
fiyatlarının nispeten toparlanması ile bu rakamın %13 artışla
20.723’e çıktığı görüldü.
Gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında ise altın aramaları ön
plana çıktı. 2018 yılında toplam sondajların %58’ine denk gelen altın arama sondajları 2019 yılında artış göstererek toplam
sondajların %63‘ü olarak gerçekleşti. Bu oran 2016 yılından bu
yana görülen en yüksek oran olması ile dikkat çekerken artışın başlıca nedenleri olarak İngiltere’de gerçekleştirilen Brexit
oylaması ve ABD’deki seçimler gösterildi. Toplam altın arama
sondajı miktarındaki önemli artışa rağmen sondajların gerçekleştiği proje sayısındaki düşüş de dikkat çeken bir diğer nokta
15 Temmuz 2020

oldu. 2018 yılında sondajlar 707 projede gerçekleştirilirken
2019 yılında proje sayısı %9 düşüşle 641 olarak kayıtlara geçti. Toplam sondajlar içindeki oranının artmasına rağmen sondaj sayısında düşüş yaşandı ve önceki yıla kıyasla altın arama
amaçlı 6.730 sondaj daha az yapıldı. Ortaya konan bu veriler
maden arama şirketlerinin tercihlerini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Proje sayısında yaşanan düşüş, kaynak tahmini yapmak için daha çok sondaja gerek duyulması neticesinde ileri
aşamadaki projelerin tercih edildiğini gösterdi.
Altın fiyatlarının olumlu seyri öncülüğünde şekillenen altın
arama sondajlarına kıyasla düşük performans gösteren baz
metal fiyatları bu emtiaların sondaj faaliyetlerinde düşüş yaşanmasına neden oldu. 2019 yılında önceki yıla kıyasla toplam
sondaj sayısı %19, sondajın gerçekleştirdiği proje sayısı ise
%15 düşüş gösterdi. Bu dönemde özellikle Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşlarından kurşun-çinko ve nikelin daha
çok etkilendiği görüldü. Bu dönemde sondaj gerçekleştirilen
kurşun-çinko projelerinde %19, nikel projelerinde ise %32 düşüş gerçekleşti. 2019 yılı boyunca daha stabil bir fiyat hareketine sahip olan bakırda ise düşüş daha sınırlı gerçekleşti. Bakır
arama sondajlarında toplam proje sayısında düşüş %9 olurken
sondaj kuyusu sayısı ise %9 artış gösterdi.
Tahmini limit tenör beklentilerini karşılayan dikkat çekici sondaj sonuçları da 2019 yılında düşüş gösterdi. Tüm emtialar bazında önceki yıla kıyasla düşüş %21 oldu. Bu düşüşün büyük
bir kısmı %20 ile baz metallerde görülürken altında ise düşüş
%9 olarak gerçekleşti. Altın arama sondajlarındaki genel düşüşe zıt bir şekilde erken evre altın arama çalışmalarından elde
edilen önemli sonuçlar artış gösterdi. Buna ek olarak bakırda
da proje sayısı bazında %21 artış görüldü.
En fazla arama çalışmasına ve sondaja ev sahipliği yapan ülke
2018’de olduğu gibi 2019 yılında da Avustralya oldu. Avustralya ile ikinci sırada yer alan Kanada arasındaki fark bu sene daha
da açılarak iki ülke arasındaki proje sayısı farkı 314’e ulaştı.
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İki ülke arasındaki fark açılmış gözükse de bu durum sadece
Avustralya’daki arama faaliyetlerinin daha az yavaşlamasından
kaynaklandı. 2019 yılında önceki yıla kıyasla Avustralya’daki
arama projesi sayısı %7, Kanada’da ise %11 düşüş gösterdi.
Sondaj sayısında ise Avustralya’nın %19 düşüş gösterdiği görülürken Kanada’da ise bu düşüş %15 olarak gerçekleşti. Proje
sayılarının Afrika’da %24, Güney Amerika’da %17 ve Avustralya dışındaki Pasifik bölgesinde %8 düşüş göstermesi arama
çalışmalarının daha stabil ve güvenli coğrafyalara kaydığının
bir işareti olarak yorumlandı.
Maden arama çalışmalarına ayırılan bütçeler açısından bakıldığında da bütçelerin Kanada’nın %18 düşüşle 29 milyar dolar, Avustralya’nın %12 artışla 1,9 milyar dolar, geri kalan tüm
dünyada ise %2 artışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği
görüldü.
Altın fiyatlarının ons başı 1.500 dolar olmasının arama çalışmalarını hızlandırması, 2020 yılı için dillendirilen beklentiler arasında
yer alıyordu. Ons altın bu günlerde 1.800 doları görerek tekrar
rekor kırmasına rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çalkantılardan kurtulamayan küresel ekonomi nedeni ile 2020 yılı maden aramaları açısından geçtiğimiz
15 yılın en kötü performansını göstermeye aday gösteriliyor.
S&P Global’in tahminlerine göre 2019 yılında 9,3 milyar dolar
olan maden arama harcamaları 2020 yılında 6,6 milyar dolara
gerileyebilir. Altın fiyatlarının rekor kırarak yükselişine devam
etmesine rağmen altın aramalarındaki sondaj çalışmalarına
yapılan harcamaların 800 milyon dolardan fazla düşüş göstermesi bekleniyor. Altın aramalarının büyük bir kısmının küçük
ölçekli maden şirketleri tarafından gerçekleştirildiğine dikkat
çekilirken bu grupta yer alan şirketlerin yeterli finansmanı sağlayamadığı için büyük bir baskı altında oldukları belirtildi.

2020 yılının ilk çeyreğinde bu grupta yer alan şirketlerin büyük bir kısmının borç nitelikli 781 milyon dolarlık finansman
sağlayabildiği ifade edildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde ise
bu oranın 1,54 milyar dolar ile 2019 yılından %50 fazla olarak
gerçekleşmesi dikkat çekti.
2019 yılı küresel altın üretiminde yaşanan düşüş açısından da
dikkat çekici oldu. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ilk defa düşüş
gösteren küresel altın üretimin 2020 yılında toparlanmasında
dair beklentiler bulunurken yaşadığımız salgının bu beklentileri boşa çıkardığı görüldü. Salgın nedeni ile maden faaliyetlerinin yavaşlamasının, üretimde yaklaşık 2,7 milyon onsluk
düşüşe neden olması öngörülüyor. Beklentiler gerçekleşirse
2019 yılında görülen 2 milyon onsa ek olarak 2,7 milyon ons
üretim kesintisi yaşanmasının piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı kestirilemiyor.
Küresel altın üretiminde yaşanan bu düşünün başrolünde Güney Amerika ve Afrika’nın bulunduğu belirtilirken bu bölgelerde kesintiye uğrayan altın üretimin küresel altın üretiminin
düşüşündeki önemli nedenler arasında yer aldığı ifade edildi.
Yapılan tahminlere göre küresel altın üretimindeki toparlanmanın ancak 2021 yılına mümkün olabileceği öngörülüyor.
Altın ticari olarak küresel ekonomiler için önemli bir gösterge
olması dolayısı ile de yeri emtialar arasında her zaman farklı
olmuştur. Geçtiğimiz ünlerde Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
tarafından yayınlanan bir makale Covid-19 krizinin kritik minerallerin arz güvenliğinin de geleceğimiz için ne kadar önemli
olduğunu bizlere tekrar hatırlattı.
IEA tarafından yayınlanan makalede minerallerin, günümüzde
önemini arttıran rüzgâr türbinleri, güneş panelleri gibi temiz
enerji kaynakları ve elektrikli araçlar gibi güncel teknolojiler
için önemini belirtilirken bu minerallerin arz güvenliğinin küresel enerji
dönüşümünü desteklemesi açısından
hayati öneme sahip olduğu belirtildi.
Ayrıca bu konunun henüz yeteri kadar
araştırılmadığının da altını çizdi.
Lityum, kobalt ve nikelin pillerde, bakırın iletkenliği sayesinde elektrikli
sistemlerinde gittikçe artan kullanıma
sahip olduğunu, neomidyum gibi bazı
nadir toprak elementlerinin ise güçlü
manyetik özellikleri dolayısı ile rüzgâr
türbinleri ve elektrikli araçlar için hayati
öneme sahip olduğu belirtildi.
Covid-19 salgını nedeni ile birçok
ülkenin tedbir amaçlı kısıtlamalar
uygulamasının maden işletmelerini
etkilediği, bu durumun temiz enerji
kaynakları ile ilgili emtiaların daha
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melerin, ticari kısıtlamaların hatta politik değişimlerin bile bu emtiaların
arzını etkileyebileceğini vurguladı.

dikkatli incelenmesine neden olduğu kaydedildi. Küresel bakır
arzının %12’sini karşılayan Peru’nun salgınla mücadele amaçlı
maden işletmelerini durdurması ve temiz enerji teknolojileri
için önemli olan platinyumun küresel arzının %75’ini karşılayan G. Afrika’nın uyguladığı karantina önlemlerinin küresel arzı
etkilediği örnek gösterilerek arz güvenliğinin ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğu vurgulandı.
Temiz enerji teknolojilerinin genellikle fosil yakıt bazlı muadillerinden daha fazla mineral kullanımı gerektirdiği, elektrikli bir
otomobilde geleneksel bir otomobilin beş katı kadar, bir rüzgâr
santralinin aynı kapasitedeki bir gaz yakıtlı bir santrale kıyasla
sekiz kat daha fazla mineral kullanıldığına dikkat çekildi. Fosil
yakıt bazlı teknolojilerde bile daha yüksek verimlilik ve daha
düşük emisyon elde etmek amacı ile minerallerin yoğun kullanımına dayandığı hatırlattırılırken termik santrallerin daha
yüksek yanma sıcaklıklarına ulaşmak için en az verimli olanlara kıyasla çok daha nikel gerektirdiği not edildi. Temiz enerji
teknolojilerinin yayılması hızlandıkça, kritik minerallere olan
talebin önemli ölçüde artacağı hatta bazı mineraller için, enerji
dönüşümünün ana kaynağı olduğuna dikkat çekildi. 2015 yılından bu yana, elektrikli araç ve enerji depolama sektörleri hızlı
bir şekilde artarak lityum talebinin %35'ini oluşturacak talebe
ulaşmışlardır. Aynı şekilde, bu uygulamaların kobalt talebinde
payı, aynı dönemde %5'ten yaklaşık %25'e ulaştığı hatırlatıldı.
Bu hızlı büyüme, 2016 - 2018 yılları arasında kobalt fiyatlarındaki artışın da gösterdiği gibi arz üzerinde baskı yaratabileceği, arz tarafı şimdilik talebi karşılamış olsa da bu dönemin arz
güvenliğinin öneminin anlaşılması konusunda önemli bir fırsat
olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz dönemde birçok şirketin
olumsuz ekonomik koşullar ve düşük
seyreden fiyatlar nedeniyle planlanan
yatırım bütçelerini ertelediği veya
azalttığı hatırlatılırken elde edilen ilk
veriler ışığında yeni proje onaylarının
yavaşladığını ve yıllık maden arama
bütçelerinin 2019'a kıyasla %30 oranında düşme ihtimali bulunduğu
belirtildi. Bu durumun da arz kısmında daha uzun vadeli etkileri olacağı
öngörülerek maden arama kısmına
daha fazla önem verilmesi gerektiğine
dikkat çekildi. Ayrıca arama harcama
kesintilerinin, alıcıların tedarik kaynaklarını çeşitlendirme veya
tedarik zincirlerini yerelleştirme ihtimallerini sınırladığı ve yeni
madenleri veya pazara yeni girenleri olumsuz bir şekilde etkilediği ifade edildi. Yatırım kesintilerinin etkileri her emtia için farklı
olsa da özellikle bakır ve nikel gibi emtialarda talepte toparlanma görülmesi ile birlikte kısa vadede sıkıntı yaşanabileceği tahmin edilirken bakır, nikel talebi ve arzının salgından önce hassas
bir şekilde dengelendiği ve önümüzdeki yıllarda arz dengesizliklerinin ortaya çıkabileceği ifade edildi.
Covid-19 krizinin neden olduğu talep daralması ile kısa vadeli
baskıların zayıfladığı ancak dünya krizden çıkarken, özellikle
de birçok hükümetin ekonomik teşvik paketlerinin merkezine
yenilenebilir enerji teknolojilerini koyması halinde enerji geçişlerini hızlandırma çabalarının artacağını ve talebin hızla büyüyeceğinin görülebileceğinin altı çizildi. Günümüzde faaliyet
gösteren bakır ve nikel madenlerinin çoğunun üretimde tepe
noktasına yaklaştığı düşünüldüğünde, bakır ve nikel ile yan
ürün olarak üretilen diğer minerallere olan talebi karşılamak
için yeni madenlere yeterli yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğu
vurgulandı.
2020 madencilik endüstrisi için çok zor bir yıl olacağı şimdiden
kesinleşti. Arama faaliyetlerinin daha da düşmesi ile 2012'den
bu yana azalan küresel proje portföyünün daha da zayıflamasına neden olabilir. Eğer salgının etkileri 2021 yılına kadar iyileşme gösterirse küresel ekonomik koşulların iyileştirilmesi ile
maden arama faaliyetleri toparlanma eğilimi içerisine girebilecek ve ancak bu şekilde maden arama faaliyetlerinde beklenen
toparlanma gerçekleşebilecektir.
Kaynaklar

Bu süreçte ihtiyaç duyulan birçok mineralin belirli coğrafyalarda yoğunlaştığı, hatta bazı durumlarda tek bir ülkenin arzın yarısına yakınını karşıladığına dikkat dikkat çeken IEA, bu
durumun enerji dönüşümünde aktif rol oynayan şirketler için
önemli bir sorun teşkil ettiğini, yaşanabilecek yasal düzenle-
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1. iea.org/articles/clean-energy-progress-after-the-covid-19-crisis-will-need-reliable-supplies-of-critical-minerals
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3. mining.com/chart-mining-exploration-spending-to-drop-29-this-year/
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Laboratuar derecesinde hassasiyeti ile karşılaştırılabilir
teknolojilerden beş kat daha hassas bir ölçüm teknolojisine
sahiptir. En zorlu ortamlarda sürekli çalışma için tasarlanmıştır.
Pompa veya filitre kullanılmadığından bakım maliyeti çok
düşüktür.
AIR XD, çok çeşitli Partikül (PM) boyutları aralığında, yüksek
hassasiyet ve ölçüm tekrarlanabilirliği sağlamak için yeni nesil
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Gelişmiş teknolojinin sağlam mühendislikle birleştirilmesi,
AIR XD’nin en zorlu ortamlarda bile sürekli ve doğru şekilde
çalışabileceği anlamına gelir. Uyarlanabilir akış hızlarını
kullanarak, ünite örneklemenin üzerinde veya altında
olmamasını sağlamak için parçacık hesaplamalarını dinamik
olarak ayarlayabilir.

Leading safety technology

Kimi arayacağınızı biliyorsunuz.
Her neredeyseniz, ne zaman neye ihtiyacınız varsa Global servis takımımız
Weir Mineral Solutions size yardımcı olacaktır. Çünkü sadece Weir Minerals
Solutions size daha fazla performans, güvenilirlik ve dünyadaki herkesten
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etmenizi saglar.
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2. Jeoloji Mühendisleri Yapay
Zekâ ile Baş Edebilirler mi?

Yapay Zekâ Tehdidi Karşısında Jeolojinin Geleceği
İnsan, bir iş/proje sürecinde etkinliğini beş aşamada yürütür: 1)
Veri toplama, 2) Bilgiyi kazanma, 3) Öngörme, 4) Karar verme,
5) Eylem1. Yapay Zekâ (YZ) bunların ilk üçünü, insan kadar hatta ondan daha iyi yerine getirir.
Matematiğin sayıların oluşturduğu desenlerin incelenmesi olduğu gibi, yer bilimleri de zaman ve uzamda (mekânda) yerküreyi oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenlerin desenlerinin incelenmesi olarak düşünülebilir2. Doğanın yapısını ve
örgütlenmesini de bu desenler oluşturur. Gezegenimizin herhangi bir durumunun bilimsel olarak incelenmesi bu desenlerin
varlığı sayesinde olası olur. Yerbilimciler, jeolojik geçmişi boyunca Yerküre üzerinde çeşitli biçimlerde kendini gösteren bu
desenlerin bazı türlerini tanımada gerçekten çok başarılıdırlar.
Ortaya konulan yetkinlik düzeyi, iyi eğitilmiş ve deneyim kazanmış yerbilim uzmanlarından beklenen başarımın ötesinde
kalır2. Bulunduğu ortam, zaman baskısı, güven, yorgunluk/
sıkıntı, dikkat dağılması, vb gibi çeşitli etkenler belirli bir görev sırasında insan başarımının sınırlanmasına neden olabilir.
YZ’nin Makine Öğrenmesi (MÖ) ile bu sorunun üstesinden gelmesi olanaklıdır.
Ekonomik yapısı, işgücü/toplumsal sermaye niteliği ve siyasal/
toplumsal/kültürel dinamikleri dikkate alındığında ülkemizin
sayısal dönüşümü gerçekleştirme kapasitesinin oldukça düşük
olduğu söylenebilir3. TUİK verilerine göre, 2017’de ülkemizdeki
en büyük 500 şirketten sadece % 3,6’sı ileri teknoloji kullanmaktadır. Geleceğin üzerine kurulacağı araştırma-geliştirme-

Alt Yapı

Madencilik

Petrol-Gaz

Büyük veri analizleri

65

62

87

Web etkin piyasalar

53

50

61

Nesnelerin interneti

76

50

83

Makine öğrenmesi

53

69

70

Bulut yükleme

71

62

78

Kuantum matematiği

24

19

43

Sayısal ticaret

47

50

57

Artırılmış ve sanal gerçeklik

59

62

65

Kodlama

41

25

57

Yeni malzemeler

82

62

83

Giyilebilir elektronik

24

25

70

Blok zinciri

18

38

48

3D yazıcı

41

50

57

Otonom (özerk) taşıma

41

50

30

Sabit robotlar

35

38

52

İnsanımsı olmayan kara robotları

29

25

30

İnsanımsı robotlar

12

25

13

Hava ve sualtı robotları

29

25

52

Biyoteknoloji

12

44

39

Değer zinciri

78

44

87

Otomasyon nedeniyle işgücü kaybı

33

72

62

Göreve uzmanlaşmış yüklenici
genişlemesi

56

56

52

Yerleri değişmiş faaliyetler

28

44

57

İşgücü genişlemesi

28

22

35

Otomasyon nedeniyle işgücü
genişlemesi

22

33

26

Geçiş finansmanı

56

22

30

Çizelge 1- Alt yapı, madencilik ve petrol-gaz sektörlerinde
2018-2022 döneminde beklenen yeni teknolojinin kullanım oranları (%)4

* Yazının birinci bölümü olan Yapay Zekâ Nedir? Derginin bir önceki sayısında yayımlanmıştır.
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deyse durum çok daha kötüdür: 2016’da, AR-GE/GSYH oranı %
0,94’dür. Ne kadar uzak görülse de YZ yayılmasından jeolojinin
de payını alması kaçınılmaz olduğundan düşünsel temelde hazır olmak gerekir.
Dünya Ekonomik Forumu 2018 yılındaki bir raporunda işlerin
geleceğini incelemiştir4. Sanayi sektörlerinde 2018-2022 döneminde beklenen yeni teknolojinin kullanım oranları tahminleri,
meslektaşlarımızın genel olarak yoğunlaştığı alt yapı, madencilik ve petrol-gaz sektörleri için Çizelge 1’de verilmiştir.

olasılığı belirlenmiştir8. Ücret ve eğitimdeki üstünlüğün bilgisayarlaşma olasılığı ile ters bağlantısı vardır. Bu modellemede
taşıma ve lojistik sektörlerinde çalışanların çoğu ile ofis ve idari
işlerde çalışanların büyük kısmı ve üretimde çalışan işçilerin
risk altında oldukları görülmüştür. Çalışmanın ekler bölümündeki mesleklerin bilgisayarlaşma olasılıkları listesinde (bilgisayarlaşmaz ‘0’ ve bilgisayarlaşır ‘1’ dereceleri arasında sıralanmış olarak) hidrojeoloji mühendislerinin olasılık derecesi 0,014
iken jeoloji ve maden mühendislerininki 0,14 düzeyindedir.

Jeolojide YZ Uygulamaları
Ülkemizdeyse TUİK verilerine göre, madencilik sektöründeki
teknolojik yenilik oranı 2002-2004 dönemindeki %31,57 düzeyinden 2006-8 döneminde %22,70’e ve 2008-10 dönemindeyse %19,60’a kadar düşmüştür. Daha sonra, belki de yeni nesil
şirketlerin devreye girmesiyle, 2010-12 döneminde %24,60
olarak yeniden yükselmeye başlamıştır5.
Jeoloji biliminde yaklaşık 70 yıldır, “Jeoinformatik” denilen veri derlenmesi, yönetilmesi, çözümlenmesi ve aktarılması etkinlikleri için
bilgisayar kullanılmaktadır6. Jeobilişim (Jeoinformatik) içerisindeki
veri çözümlemesinin çekirdeğiniyse “jeoistatistik” oluşturur.
Son zamanlarda, YZ’nin geniş yayılımlı altlığını oluşturan
MÖ’nün jeoloji bilimlerinde çok sayıda uygulaması görülmüştür.
IUGS (Jeoloji Bilimleri Uluslararası Birliği) tarafından 2019 yılında
başlatılan Deep-Time Digital Earth (Derin Zamanlı Sayısal Yerküre)a projesinde öngörüldüğü gibi, YZ ve MÖ büyük ölçekli sayısal
ve görüntü veri tabanlarının bütünleştirilmesiyle sağlanır2. Genelde YZ ve özelde MÖ yerbilimlerinde grup düzeyindeki saptamaların niteliğini ve verimliliğini iyileştirir; Yerküre’nin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki durumları üzerine çok geniş olarak
deneysel tabanlı incelemeleri sağlar; veri türlerinin ve veri analiz
geleneklerinin belirgin biçimde ayrımlaştığı durumlarda bile
Yerküre’nin incelenmesinde kapsamlı, disiplin içi ve çok disiplinli yaklaşımları kolaylaştırır. Bununla birlikte, veri analizlerinde
bu araçların kullanılmasının tüm alanlarda insan zekâsı uzmanlığını, sezisini ve yaratıcılığını azaltacağı beklenmemelidir. Bu
sistemler gerçekten, yerbilimcilerin işlerini tehdit yerine, bilişim
teknolojisi kullanımının bir mantıksal ve doğal sonraki adımı olarak insan yeteneklerine derin ve önemli bir uzantıyı temsil eder.
Öte yandan jeoloji bilimi incelediği çok uzun bir tarih dönemine bağlı olarak elindeki veri setinin sayısına karşın büyük boyutlu veri setine sahip olduğundan diğer fiziksel bilimlerden
ayrı bir yerdedir7. Bu verilerin jeoloji bilimi için çok önemli potansiyeli olsa da çok daha önemli olarak MÖ’ye ve dolayısıyla
YZ’ye ket vurmaktadır.
Mesleklerin bu yeni teknolojik devrime ne kadar duyarlı olduğunun araştırıldığı bir çalışmada 702 mesleğin bilgisayarlaşma

Madencilik sektöründeki meslek dergilerinde yer alan yazıları
okuduğumuzda, teknolojik uygulamaların “akıllı madencilik”
olarak sunulduğu görülür. Örneğin üretimde, kazı ve yükleme
çalışmalarındaki mekanize madencilik ile zenginleştirmede
kullanılan yarı özdevinimli (otomatik) sistemler ve algılayıcılar (sensör) ile cevher ve çözelti akışının izlenmesi böyle kabul
edilmektedir9. Madencilik uygulamalarında sayısal sistemlerin
kullanılması da böyle algılanmaktadır10. Aramalardaysa Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden yararlanma, sondaj karotlarından elde
edilen verilerin veri tabanında işlenmesi, hem jeolojide hem
de maden üretiminde üç boyutlu programların kullanılması
bu sınıftan sayılmaktadır9. Araçlara takılan algılayıcılar ile bakım gereksiniminin uzaktaki merkezden izlenmesi de “akıllı
teknoloji” kabul ediliyor.
Sayısal (dijital) jeoloji kavramı ülkemizde “sayısal jeoloji haritaları” ve “CBS-Coğrafi Bilgi Sistemleri” olarak düşünülmektedir11. Böyle olmakla birlikte jeoloji çalışmalarında oldukça yaygın olarak uygulanmakta olan yapısal ölçümler, sondaj verileri,
zamana bağlı değişimler, yerinde yapılan ölçümler, mineralojik-petrografik özellikler, hidrojeolojik ölçümler, jeokimyasal
ölçümler gibi her türlü jeolojik veri MÖ’nün bir uyarlaması olarak düşünülebilir.
Yukarıdaki bölümde verdiğimiz açıklamalardan anlayacağınız
gibi, YZ özellikle tanımlama, bilgi toplama, toplanan veriyi
deneştirme ve çözümleme, tanı koyma ve belirlemede üstün
durumdadır. Bu durumda, jeolojinin benzer alanlardaki uygulamalarının da belki yakın bir gelecekte YZ tarafından yerine
getirilmesi beklenmelidir. Bu beklenen son karşısında dövünerek üzülmek yerine, bir dakikayı bile daha fazla boşa tüketmeden geleceğe gerektiği gibi hazırlanmak gerekmektedir.
Jeoloji biliminde YZ uygulamasına ilişkin kuramsal destekler
ve yöntemler daha henüz olgunlaşmamıştır6.
Jeoloji biliminde MÖ ve YZ uygulaması tam anlamıyla gerçekleştiğinde üç boyutlu (3D) haritalar üretilebilecek ve en sonunda, zaman ölçekli olarak yerküre üzerinde etkili olan süreçler
kestirilerek yeraltının dört boyutlub (4D) betimlemesi ortaya
konabilecektir7. Bu ise depremlerin, toprak kaymalarının, su

Programın birincil amacı, ‘derin zamanlı’ sayısal jeolojik veriyi düzenlemektir. Derin zamanlı veri, jeolojik zaman boyunca Yerküre’nin başından geçen dönüştürücü süreçlerle ilgili veridir. Yaşamın evrimi, iklim, levha tektoniği
hareketi ve gezegenin coğrafyasının evrimi hakkındaki veriyi kapsar. Bu veri, Yerküre’nin jeolojik geçmişi ve geleceğine kısa bir bakış sağlar. (https://www.iugs.org/dde)
b
Dört boyutlu (4D), Einstein görelilik kuramına göre, geleneksel üç boyuta (genişlik-derinlik-yükseklik) zamanı da ekleyerek bulunulan yerin uzamsal yapısının gösterilmesidir. Blok diyagramdaki üç eksene bir de sanal ‘t’
ekseni eklenir. Böylece, üç boyutlu uzayımızın dışındaki her şeyi de doğrudan gözlemleyebilmemiz olanaklı olacaktır.
a

15 Temmuz 2020

www.madencilikturkiye.com

79

basmalarının, kuraklığın, yerdeki çökmelerin, büzülme-şişme
ile obrukların, vb önceden bilinmesi anlamına gelir. Zaman
dizilimli veriler ve anomaliler kullanılarak insan yaşamını sürdürmesinde önemli gerçek değişim noktalarının önceden bilinmesi olası olacaktır.
MÖ algoritmaları, çok değişkenli veriler arasından desenleri
etkinlikle tanımlamak ve doğrulukla öngörmek amacıyla tasarlanmışlardır12. Devasa veri setleri (metinler, çizimler, fotoğraflar, çizelgeler, vb) arasından insanın kolaylıkla ayırdına varamayacağı saklı desenleri, kümeleri ya da ilişkileri kısa zamanda
deneştirerek ortaya koyar13. Çözümleyicilere, veriler ve incelenen olay arasındaki etkileşimlerin kararlama modellemesini
ve yorumlamasını yapmak üzere hesaplama araçlarını sağlar.
Jeoloji bilimi verileri, sıklıkla, doğrudan gözlemlerin sayısı ve
dağılımındaki sınırlamayla, bu verilerdeki azaltılamaz parazitle
ve fazlaca tür içi değişkenlik ile türler arası benzerlikle nitelendirilir. Şu halde MÖ algoritmalarının seçimi ve bunların ayrıntıları jeoloji bilimi verilerinin kapsamına uygun olmalıdır. Bu
konuda esası koyacak jeologlar da MÖ sonuçlarının anlamlı ve
kullanılabilir, analizlerinin de özgeçmişlerine bakmaksızın herkes tarafından anlaşılabilir olduğundan emin olmalıdır13.
Bununla birlikte, geleneksel MÖ algoritmalarının yararlı olmasını sınırlayan çok sayıda jeolojik özellikler vardır14. Bunlardan
ilki, jeolojik nesneler arasında, diğer alanlarda görülmeyen, jeolojik süreçlerin doğasından kaynaklanan zaman ve uzamda
genel olarak belirsiz sınırlar bulunmasıdır. Jeolojik olgu ayrıca
uzam-zamansal yapıdadır, fazlaca çok değişkenlidir, çizgisel
olmayan ilişkiler (yani kaotik) izler, durağan olmayan özellikler gösterir ve çoğu kez ender fakat ilginç olaylar içerir. İkinci
olarak, jeolojik gözlemlerin toplanması süreçleri, verilerde değişken ölçeklerde parazitler, yetersizlik ve belirsizlik gibi MÖ’ye
aykırılıklar kapsar. Üçüncüsü, zamanda az sayıda yeterli kayıtların bulunduğu küçük boyutlu örnekleme olanağıdır. Jeolojik
bilgilerdeki bir başka önemli sorun da deniz yüzeyi ısısındaki
dönemsel değişikliklerin karalarda neden olduğu etkiler gibi
farklı fiziksel süreçlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını anlamaktır. Jeoloji bilimi uygulamalarında karşılaşılan sorunların
karmaşıklığı ve jeoloji biliminin geçerli yöntemsel çerçevelerindeki sınırlamalara karşın derin öğrenmeyle birlikte MÖ gelecek için büyük olanaklar doğurmaktadır. Jeoloji biliminde MÖ
uygulamalarının başarılı olması, MÖ araştırması sürecinin tüm
aşamalarında araştırıcının jeoloji bilimcisi/bilimcileri ile yakından işbirliği yapmasına bağlıdır. Çünkü jeoloji bilimcileri, hangi
bilimsel sorunun yeni ve önemli olduğunu, bu soruyu yanıtlayacak değişkenleri ve veri setini verebilecek veri toplama sürecinin özünde hangi güçlüklerin ve zayıflıkların bulunduğunu
ve süreç öncesinde hangi adımların atılacağını anlamada daha
iyi bir konumdadırlar.
Jeoloji Haritası Alımı
Uzaktan algılama spektral görüntüleme, jeofiziksel (manyetik ve gravite) ile jeodetik (yükseklik) veriler kullanılarak
jeolojik haritalama ve yorumlama amacıyla MÖ algoritma-
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ları oluşturulur15. Var olan jeolojik ve jeofizik veriler kullanılarak arazideki litolojileri yansıtan türlerin oluşturulan MÖ
algoritmaları vasıtasıyla doğru jeoloji haritaları yapılacağı
bir doktora çalışmasıyla gösterilmiştir12. Bu yaklaşım, geleneksel arazide haritalama tekniğine göre daha hızlıdır ve
nesnel yollara sahiptir15. Özellikle geniş veri setleri konu olduğunda, bu verilerin insan eliyle değerlendirilmesi kişiden
kişiye değişen bir biçimde öznel ve uyumsuz olabilir. Üstelik
bu teknik ile jeoloji haritalaması, bitki ve su örtüsüyle kapalı
bölgelerde güvenilir sonuç vermez. Kaya türlerinin doğru
tanımlanmasıysa ancak yerden sağlıklı doğrulama bilgisiyle
gerçeklik kazanır. Şu halde, bu yaklaşım, jeoloji haritalaması
için özgün arazi incelemesinin yerini şimdilik tutamaz. Arazinin jeolojik yorumlanmasının niteliğini yükseltmek üzere
etkin gözlem kesit yollarını planlamak amacıyla ofiste kullanılabilir. Bu olumsuzlukları gidermek amacıyla, bir arazinin
jeolojik olarak incelenmesinin temel ve vaz geçilmez unsuru olan yüzeylemelerin yüksek görünürlükte görüntülerini
alarak bir jeolojik panorama oluşturmak için araştırmalar
yapılmaktadır16.
Örneğin, on binlerce veri kullanılarak büyük veri ve MÖ teknolojileri yoluyla deniz tabanı litolojilerinin sayısal haritası büyük
bir doğrulukla (%80’in üzerinde) hazırlanmıştır17. Okyanus açılmasından günümüze kadar derin zamanlı bu harita sayesinde,
litostratigrafik dizilimler içerisinde kronostratigrafik birimler
arasında jeokronolojik deneştirmeler yapılabilmektedir. Bu örnek, küresel ölçekte jeolojik olayların çözümlenmesinin ve evrimsel model oluşturulmasının olanaklı olduğunu göstermiştir.
Ayrıca bu olayların, gezegenimizin ekosistemleri üzerindeki etkileri de anlaşılmış olacaktır.
YZ ve Maden Arama
Arama, bir maden ömrünün en uzun ve doğası gereği en riskli evresidir. Kolayca bulunabilir cevherleşmelerin neredeyse
tamamı, günümüzde, ortaya çıkarılmıştır. Daha güç olanlarını
aramak ve bulmak zorunda olan aramacılar, daha az harcamayla daha kısa zamanda keşif yapacakları daha güçlü yeni
teknikler ve yöntemler araştırmaya başladılar. Bilişim teknolojisindeki devrim sayılabilecek ilerlemeler olan MÖ ve buna
bağlı YZ sayesinde bu arayış gerçekleşti18. Şirketlerin yeni maden arama programlarında, geleneksel yöntemlerin maliyetlerinin çok artması ve yeni hedef saha keşiflerinde fazla başarılı
olmamaları nedeniyle MÖ ve YZ giderek anahtar unsur konumuna gelmektedir.
Aramada ilk sorun, hatasız bir biçimde yararlanmak üzere geniş, karmaşık ve sürekli miktarı artan büyük verinin nasıl oluşturulacağıdır19. Dünya Ekonomik Forumu20 bu yeni teknolojinin başarısındaki temel belirleyici noktanın, maden jeolojisi
konusundaki devasa veri yığınını sayısal olarak toplaması ve
işlemesiyle oluşan veri yönetim becerisi olduğunu belirtmektedir. Bunun için, bilgi-işlemsel düşünme ve jeolojik kuramla
birlikte çok ölçekli jeolojik veri canlandırma yöntemlerinin kuramsal modelleri önerilmektedir19. Çok ölçekli ve çok çözü15 Temmuz 2020

nürlüklü jeolojik veriler, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak
canlandırılabilir. Sonunda, bir sarmalayıcıc 3D sanal gerçeklik
platformu kurulur (Şek. 1).

Şekil 1 – Sanal gerçeklik tekniği kullanarak çok ölçekli jeolojik büyük veri etkileşimi19.
(a) İnsansız hava aracıyla arazi verisi toplamaya ilişkin sanal etkileşim sahnesi, (b) Sanal gerçekliğe dayalı
jeolojik arazide sarmalayıcı sanal etkileşim sahnesi, (c) Kristal yapısının sarmalayıcı sanal etkileşimi,
(d) Sanal gerçeklik etkileşiminde mineral ve kristal yapı modelleri.

Anlamsal veri madenciliği ve etkinlik alanının ontolojisine dayalı
metaveri bilgisi keşfinde kullanıcının yönlendirilmesi gerekir.
Kanadalı Integra Gold şirketi, Eylül 2015’te, “Altına Hücum
Meydan Okuması” adıyla 1 Milyon ABD Doları ödüllü bir yarışma açtığının duyurusunu yaptı21. Katılımcılar, Sigma ve
Lamaque madenleri (Quebec, Val d’Or) bölgesindeki verileri
çözümleyerek yeni büyük bir saha bulacaklardır. Birinci gelen
SGS Geostat, var olan verileri birbirinin içine katıp (interpole)
ve yeni bir kestirim yapıp (ekstrapole) bunları temel alan bir
blok model üreterek MÖ yoluyla çözümledi. Kendi geliştirdiği
Genesis yazılımıyla sondaj kuyuları planladı ve bunun için gerekli açı ve yönlendirmeleri hesapladı. Böylece YZ kullanılması,
altın cevherleşmesinin yerleşimini belirlemede en hızlı olumlu
sonucu verdi.
Günümüzde, maden arama amaçlı çeşitli MÖ sistemleri kullanılmaktadır13. Quantum Geology şirketi Avustralya’da, 2018
yılında OreFox’u yaratmıştır. Bir başka Avustralya’lı Cicada
Innovations şirketi, 2016’da EarthAI sistemini geliştirmiştir.
Bütün dünyadan milyonlarca veriyi çözümleyen bu MÖ algoritmaları, ulaşılması zor önceden araştırılmamış sahalarda bile
cevherleşmeyi kestirmektedir. Güncel olarak bu arama sürecine, yüksek çözünürlükte manyetik inceleme ve özdevimli
elmaslı sondaj donanımı taşıyan dron da eklenmiştir. Kanada
kökenli Koan Analytics, yapılandırılmamış verileri (harita, belge, görüntü, çizelge, vb) jeo-uzamsal olarak bütünleştirerek
ve kestirimci çözümlemeler yürütmek için duruma uyarlanmış
algoritmalar sağlayarak çözüm getirmektedir. ABD kökenli
KoBold Metals 2018’de geliştirdiği sistemle, temel maden ya-

takları bilimini, büyük veriyi ve yatırımcıyı birleştirerek özellikle
batarya malzemeleri projelerinde maden aramayı gerçekleştirmektedir. MÖ alanında en tanınmış olan Kanadalı Goldspot
Discoveries 2016’dan beri, YZ kullanarak maden arama yapmaktadır. 2013’te kurulmuş olan İsrail kökenli Quantum Discovery, MÖ kullanarak Şili’de porfiri bakır yataklarını bulmayı
amaçlamaktadır. Kanadalı Minerva Intelligence, jeoloji bilimindeki sorunlara YZ kadar verilerden elde edilen MÖ çözümlerini
uygulamaktadır. Kanadalı Albert Mining kendi CARDS (Computer Aided Resources Detection System-bilgisayar yardımıyla
kaynak belirleme sistemi) sistemini kullanarak bilinen cevherleşme sahalarına yüksek istatistiksel olasılıklı benzerlikteki sahaları belirlemektedir. Los Alamos National Laboratory’nin bir
ticari uygulaması olan Descartes Labs, Yerkürenin kabuk altına
uzanan bir sayısal modelini oluşturmak için jeo-uzamsal ve
jeo-bilimsel verileri durmaksızın üst üste yığarak buluta yüklenmiş bir veri rafinerisi platformu yaratan ilginç bir çalışmadır.
Ülkemizde yapılmış bir çalışmada11, bir mermercilik bölgesindeki bej renkli kireçtaşı yüzeylemelerinin özellikleri bilgisayar ortamında analiz edilerek benzer yüzeylemeler belirlenmiş ve ardından, araştırmanın sonuçları saha verileriyle desteklenmiştir.
Jeoteknikte YZ Uygulamaları
Jeoteknik projelerinde riskin yönetimi en önemli konudur;
MÖ’nün önceli olan Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri kullanılarak bu riskler kısmen aşılabilir. YSA yani MÖ, çeşitli derecelerde
başarılı sonuçlar vererek pek çok jeoteknik soruna uygulanmıştır22: Zemine çakılan kazıkların ve taşıyabileceği yük kapasitesinin kestirilmesi, çeşitli zemin özelliklerinin ve davranışının
modellenmesi, yer seçimi nitelendirmesi, istinat duvarı yapıları, yapıların oturması, şev duraylığı, tünellerin ve yeraltı açmalarının tasarımı, sıvılaşma, gözeneklik ve hidrolik iletkenlik,
zemin sıkıştırması, zemin şişmesi ve zemin sınıflaması gibi. Bu
uygulamalarda sinir ağı modellemesi, gerçek olay kayıtlarına
ilişkin saha verileriyle eğitilmiştir.

Jeoloji Mesleğinin Geleceği için Yapılabilecekler
Bugünkü durumda YZ, robotbilim teknolojiler ve özdevinim
(otomasyon) çalışmalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak jeoloji mesleğinin gelecekte neler ile karşılaşabileceğini
kestirme denemelerine geç kalmadan biran önce başlanmalıdır. Bu süreçte, güçlenerek gelişmekte olan sayısal teknolojik
gidişin gelecekteki insan kaynağınıd, iş kalıplarını ve hizmet-çalışma standartlarını kendi ilke ve kurallarına göre değiştireceği
hiç unutulmamalıdır.
Mineraloji, petrografi, paleontoloji gibi, eldeki örnekleri benzeştirerek sonuca varma işinde YZ’nin bir insan jeologdan
daha başarılı olacağı mutlaktır. Jeokimyasal ve jeofiziksel

Sarmalayıcı (immersive), birisinin duyularına bağlanarak bir bozulmuş zihinsel durum yaratabilen sayısal teknoloji ya da görüntü
Z Kuşağı ya da Yeni Sessiz Nesil denilen bu topluluk 2000-2021 yılları arasında doğan (Alfalar ise tamamı 21. Yüzyılda doğan ya da doğacak olan tüm bireyler), dünya zevklerine düşkün, teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan,
işlerini kısa sürede ve titiz biçimde yerine getiren, bireyselliğe önem veren, en yeni iletişim araçlarını kullanan, yeniliğe açık, haberleşmek için toplumsal medyayı kullanan, arkadaşlık ilişkilerini Facebook üzerinden yürüten,
teknolojiyi doğal yaşam standardı olarak algılayan, her türlü teknolojik yenilikle yaşamlarını hızla bütünleştiren bir kuşaktır23. Z’ler aceleci, yaratıcı, çoklu dikkat ve çoklu karar alma becerisine sahip, her şeyi çabuk isteyen
ve anlık tüketen, bireyselliği savunan, içe dönük, ikili ilişkilerde başarısız, takım çalışmasına uyumsuz, öz güvenleri oldukça yüksek, kendilerini iyi ifade eden, bağımsızlığı savunan, analitik düşünme yetenekleri dikkat çekici
düzeyde, bilgiye aç, eğitime, yaratıcılığa ve toplumsal konuma önem veren, ne istediklerini çok iyi bilen, hayatta her şeyin olanaklı olduğuna inanan bir profil çizmektedirler24.
c

d

82

www.madencilikturkiye.com

15 Temmuz 2020

çalışmaların programlanması, elde edilen verilerin yorumlanması, sondalama işlemlerinin planlanması ve modelleme çalışmaları zaten yirmi yıla yakın bir zamandır YZ’ye başlangıç sayılabilecek bilgisayar programlarıyla yürütülmektedir. Her türlü
çizim işleri çeşitli programlarla gerçekleştirilmektedir.
Sonraki aşamada beklenen jeoloji haritalarının arazide insan
jeolog tarafından yapılıp yapılmayacağıdır. Harita alımında
temel koşul olarak belirlenen noktalarda jeolojik gözlem yapılması ve gereken mineraloji ve paleontoloji örneklerinin alınması işlemlerinde, belki şimdilik, insan jeolog görevli olur. On
yıla yakın bir süredir yapay zekânın ilk adımlarından dron (insansız hava araçları) denilen robot bilgi toplayıcılar, ulaşılması
güç yerlerde havadan gözlem yaparak ve fotoğraf çekerek katkıda bulunmaktadır.

Kaynak: aithority.com

ne anlatır” olmuştur. Robot, buradaki “deprem”, “gezegen” ve
“tarih” anahtar sözcüklerini dikkate alarak dört yanıtf seçeneğinden “Dinozorlar 65 milyon yıl önce yok olmuşlardır” yanıtını; insan zekâsı ise “Kıtalar sürekli hareket durumundadır” yanıtını seçmişlerdir. Çünkü YZ’nin, insan zekâsı gibi usa vurma
yeteneği yoktur. Şu halde, seyrek karşılaşılan ender durumlarda jeologlar YZ’nin üstesinden geleceklerdir.

Şekil 2 – YZ ve insan zekâsı kavrama yeteneğinin veri yoğunluğuyla bağlantısı

25

İnsan zekâsı, ender ve seyrek verilerin yorumlanmasında uzmandır (Şek. 2); YZ ise bir ağla birleşmiş büyük veri konusunda
uzmandır25. Örneğin YZ, bir menderesli ırmağın terk edilmiş
eski kollarının izlerini kolaylıkla ayırt edemez; fakat gözleri alışkın bir arazi jeologu bu eski kolları hemen belirler. YZ, bir sorun karşısında, onun anlamını kavrayamaz fakat belleğindeki
büyük veri arasında bu duruma uyanların istatistiksel deneştirmesini yaparak çakışanı arar. İnsan ise sorunun temelindeki
kavramı, anlamını kavradığından uygun yanıtı düşünür. Kavramı, anlamı kavradığından yanıt belleğinde olmasa bile neyi
arayacağı konusunda benzeştirmeler, yakıştırmalar yapar. Fakat ileri bir zamanda, YZ’nin büyük veri takımına gerekli yüklemeler yapılarak bu sorun kolaylıkla aşılabilir. İnsan, bu kadar
kısa zamanda bu kadar veriyi beynine yükleyemez. Aradaki
fark da buradadır.
Bir robotla yapılane denemelerde sorulan bir soru ve yanıtı, bu
konunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır25. Robota sorulan
soru, “Depremler, gezegenin tarihi hakkında bilim adamlarına

YZ etkisiyle meslekte yaşanan dönüşüm ve gelişen işgücü
gereksinimleri doğrultusunda bireylerin sahip olması gereken beceriler de değişecektir. Yeni teknolojik gereksinimlere
uygun olarak jeoloji eğitiminin de yenilenmesi gerekeceği
kaçınılmaz bir gerçektir. Yeni yetişenlerin eğitimi kadar, eski
işini yitirdiğinden yeni beceriler edinmek isteyenlere yönelik
meslek içi eğitim programları da planlanmalıdır. Kuşkusuz bu
ikinci gruptakiler, kısa zamanda başarılı olmak isteyeceklerdir.
Meslek insanları, yapay sinir ağları, algoritma, kestirme, bulut
sistemler gibi bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeleri izleyebilir olmalıdırlar.
Jeolojik büyük veriye ve bilgilenmeye, açık internet hizmetiyle
her isteyenin kolayca erişmesi büyük önem taşımaktadır.

Sonuç Yerine
Bu yazıyı hazırlamaya başladığımda Korona salgını daha günlük yaşantımızı vurmamıştı. Salgının önümüzdeki günlerde
daha da ağırlaşacağını gösteren korkutucu ve hapisli günlerde,
son bölümdeyken, internet sitelerine düşen hem konumuzla
hem de salgınla ilgili bir haberig okuyunca sonuç bölümünü
karşımda buldum.

e
Gary Marcus’un yönettiği, 2016’daki “Why toddlers are smarter than computers” (Neden yeni yürümeye başlayan çocuklar bilgisayarlardan akıllıdır) başlıklı bir TED konuşması
(https://www.youtube.com/watch?v=IBoJcDlqmo0&feature=youtu.be)
f
1) Dünyanın iklimi düzenli olarak değişir, 2) Kıtalar sürekli hareket durumundadır, 3) Dinozorlar 65 milyon yıl önce yok olmuşlardır, 4) Milyonlarca yıl önceye göre, okyanuslar bugün daha derindir.
g
23/03/2020 11:20 https://www.cnnturk.com/turkiye/yer-antalya-alisveris-icin-evden-markete-drone-yolladi?page=1
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“Antalya’da yaşayan bir vatandaş, hobi amaçlı çekim yaptığı
droneyle marketten alışveriş yaptı. Hem evde kal çağrısına uyan
hem de alışverişte yeni çığır açan vatandaş "evde kal" çağrısında
alışverişe yeni bir boyut kazandırdı.”22
Özellikle yaratıcılık, akıl yürütme ve sorun giderme gerektiren işlerde insanların egemenliği, kuşkusuz, sürecektir.
Yapay zekânın robotları yapması kadar nerede ve nasıl kullanılacağına karar verme konusunda da insan zekâsına gereksinimi vardır.
Tüm sektörlerde işgücünün yerini YZ ile donanmış makinelerin almakta olduğu bir gerçektir. Nakliyeci robotların, üretim bandında vidalayıcı robotların, resepsiyoncu robotların,
kasiyer robotların, çevirmen robotların, muhasebeci robotların, güvenlikçi robotların, vb giderek çoğalmakta olduğunu
görüyoruz. Yakın gelecekte, birçok işin yiteceği ve belki de
milyonlarca insanın işsiz kalacağını da kestiriyoruz. İnsanlığın
önündeki en büyük sorun, bu işsiz kalan ve bu yüzden “yararsız” etiketini taşıyan bu insanların ne olacağıdır? Şimdiden,
çok geç olmadan, bu soruna çözüm bulunmasına herkes ve
her işkolu katılmalıdır.
YZ’nin yaşantımızı derinden etkileyeceği gelecek için kuşkusuz
hazırlıklı olmalıyız. Çalışanlar açısından, nitelikli bir eğitim alarak beceri ve yetilerini YZ ile uyumlu duruma getirmek birincil
önemdedir. Toplum olarak da toplumsal bakımdan YZ geleceğini kabullenmeye hazırlıklı olmalıyız.
15 Temmuz 2020

YZ’nın temeli olan MÖ algoritmalarının başarılı biçimde oluşturulması için kamu ve özel sektörde bulunan veri setlerinin
güvenilir ve korunaklı bir biçimde tüm sektörler arasında paylaşılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması önceliklidir.
Bu düzenlemelerin en önemlisi, YZ araştırması, geliştirilmesi ve
uygulaması ile YZ’nin uygun ve rahat kullanımı amacıyla gerekli yasal altyapının sorumluluk ve bilişim güvenliği verecek
biçimde oluşturulmasıdır. Bu düzenlemeler yapılırken bireysel
gizlilik ve haklar korunmalı ve insan-YZ ilişkisinde etik ilkelerin
ve sınırların belirlenmesi esas olmalıdır. Yetkili otorite, sorumluluk ve bilişim güvenliğinin sağlandığına, bireysel gizlilik ve
haklar ile etik ilkelerin ve sınırların korunduğuna ilişkin güvence vermelidir.
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1.Giriş

da olduğu için madencilik sektörü izin süreçlerinde belirsizlikler
yaşanmakta, bürokratik işlemlerde zaman zaman büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu etkilerle madencilik sektörü 2012
yılından bu yana varolan genel büyüme rakamları karşısında
maalesef küçülmektedir. Bunun temelinde yatırım ortamının
iyileştirilmemesi, sektörün önündeki engellerin kaldırılmaması
bulunmaktadır. Mevcut ortam da sektörün küçülmesine neden
olmaktadır. 2013 yılından bugüne kadar bu küçülmeye sebebiyet veren (mevzuat) nedenleri; “Başbakanlık Genelgesi, (…),
ruhsat güvencesinin azalması, sektörün birçok Bakanlık ve Kurumlarından alması gereken izin işlemlerinin aylar hatta yıllarca sürmesi ve özellikle izin veren kurum ve kuruluşların madenciliğe kısıtlı
alanlar yaratması, varolanları genişletmemesi, doğal kaynakların
işletilmesi önceliğinin hiçe sayılması vb.” şeklinde sıralayabiliriz5.

Dünyada bugün halen birçok
ülkede madenciliğin en önemli
sorunlarının başında, alınması gerekli izinler ve ruhsatlar gelmektedir. Maden satış fiyatlarının hızlı değiştiği bir piyasada, izinlerde
oluşan gecikmeler yatırımcı şirketler için çok büyük zararlara
neden olabilmektedir. Bu durumdan daha kötüsü izinlerin hiç
alınamaması ve şirketlerin yatırımlarını geri çekmesi olabilmektedir. 5177 sayılı Kanun değişikliğiyle 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan 2004 yılındaki değişikliklerden evvel yeni bir
maden işletme projesi için yaklaşık 30’a yakın farklı kurumdan
ve kuruluştan izin almak gerekmekteydi. Bu mevzuat reformu
bürokratik sorunları azaltmış olsa da bu konuda halen atılması
gereken adımlar vardır10. Nitekim maden işletme ruhsatı ve işletme izni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından
verilmekte, ancak bugün halen işletme faaliyetine geçilebilmesi
için 8-10 farklı Bakanlığın 15-20 adet ayrı biriminden izinlerin
alınması gerekmektedir. Bu durum yatırımcıyı sektöre girme
noktasında caydırmakta, kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasını önlemektedir. Ayrıca, işletme izni alındıktan sonra dahi
üretimlerin gerçekleştirilmesinde, sonradan, birtakım sorunlar
ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu durumlar madenciliğimizde üst
yönetimde bir boşluğun, koordinasyon eksikliğinin ve kurumlar
arası iletişimsizliğin mevcut olduğunu düşündürmektedir.

Nitekim ülkemiz madenciliğine yerli ve yabancı sermaye
girişi azalmış olup bunun sebebi kaynakların yetersizliği olmayıp, madencinin önünde bulunan izin süreci engelleridir.
Bu nedenle tüm izinlerin hızlı işleyen ve şeffaf bir uygulama
sürecinin işletildiği bir idari mekanizmaya bağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizde madencilik sektöründeki
belirtilen söz konusu mevzuat sorunlarını tespit etmek ve çıkacak sonuçları analiz etmek amacıyla 2018 yılı Mayıs, Haziran ve
Temmuz aylarında "Survey Monkey" anket programı aracılığıyla maden işletmelerine anket düzenlenmiştira.

Yıllardan bu yana diğer Bakanlıkların maden kanunu ve yönetmeliklerini işlemez hale getiren yasaklamaları söz konusudur.
Belirsizlikler, haksız rekabet, tarife dışı engeller ve sürekli değişen
mevzuat, idareye olan güveni zayıflatmaktadır14. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm kurumlarını oluşturma aşamasın-

Bu çalışmada öncelikle, Türkiye’de maden işletme faaliyetleri
yapılabilmesi için maden işletmelerinden istenen izin sürecinden ve izinlerde yetkili olan kurumlar ile bu kurumların izin sürecini etkilemesinden bahsedilmiştir. Ardından yapılan anket
çalışması sonucu maden işletmelerinin, izin süreçleri konusun-

a
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Anket soruları, maden şirketlerinin konuyla ilgili departmanları tarafından yanıtlanmıştır. Anketlerin hangi şirketler tarafından doldurulduğu ve hangi yanıtlar verildiği görünmeksizin, cevaplar toplu olarak anket programına aktarılmıştır. Hangi şirketin anketi doldurduğu bilinmemekte, ancak, tek tek maden şirketlerinin bireysel tüm yanıtları anket programı sisteminde görülmektedir.
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da yetkili kurumlar ile izin sürecindeki işleyiş hakkındaki görüşleri alınarak çözüm önerileri ortaya konmuştur.

2.Maden Yatırımı Yapılmasında Mevzuat Düzenlemelerinin Etkisi
2023 yılında Türkiye’de maden ihracat hedefi 15 milyar ABD
doları olarak hedeflenmiştir. İhracatı bu rakama çıkarabilmek
için madencilikte yatırım süresini ve yatırım maliyetlerini azaltabilecek önlemlerin sürat ile alınması gerekmektedir.
Bu doğrultuda büyük sermayeler gerektiren ve parasal geri dönüşü yaklaşık 15 yıl sonra gerçekleşecebilecek madencilik sektörüne
ciddi yatırımcıların yatırım yapmalarının sağlanabilmesi için ülke
riskinin kabul edilebilir seviyede olması, yatırım ortamının uluslararası standartlarda olması, haksız sebepler ile ruhsat iptalinin
olmadığı, kanunların ve yönetmeliklerin istendiğinde askıya alınabildiği uygulamaların olmadığı, yatırıma başlanması sonrasında kuralların değiştirilmediği, güvenilir bir yatırım ortamı ve tüm
bunları kapsayan bir hukuki güvencenin olması gerekmektedir15.
Dünya madencilerinin karşısındaki riskler ve uğraştıkları konular ise Türkiye’den oldukça farklıdır. Fakat yine de Türkiye’nin
ve dünyanın önümüzdeki yıllarda neler ile karşılaşabileceği
hakkında bir fikir vermektedir21. Ernst & Young (EY) şirketi 2014
yılında, 2014-2015 yıllarında uluslararası ortamda madencilik
ve metalik maden sektörünün karşılaşabileceği 10 temel riskin
detaylı bir şekilde incelendiği bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda, yüksek kazancı ve ekonomik büyümeyi ön plana alan
ve öncelikle teknik riskleri göz önüne alan ve bunlara çözüm
bulma yöneliminde olan geleneksel madencilik faaliyetlerinin,
son 2008-2015 yılları dikkate alındığında, ciddi sorunlarla karşılaştığı ve bu durumun 2015 yılı içerisinde ve sonrasında da
devam edebileceği özetlenmektedir26. (Şekil 1).

Türkiye’de maden işletme faaliyeti yapılabilmesi için gerekli izinler yanı sıra, işletme izni alınsa dahi tümü hakkında izin vermeye
yetkili kurumlardan görüş sorulması ve onay istenmesi durumları Oygür’e göre dünya madenciliğindeki “devletleştirme” riski
ile benzer bir anlam taşımaktadır. Yani yazara göre söz konusu
riskler bu kategoride değerlendirilebilinir. Bütün prosedür tamamlandığı halde izinlerin kolayca ve zamanında verilmemesi
de madencilik faaliyetinin engellenmesi anlamına gelmektedir21.
Maden yatırımları risk sıralamasında yer alan “mevzuatın çoğalması” konusu özellikle son yıllarda Türkiye’de maden yatırımcılarını etkileyen en önemli risklerin başında gelmektedir.
Fraser Enstitüsü, bir ülkenin dünyadaki maden yatırımlarını
çekme derecesini (Investment Attractiveness Index) belirlemek üzere, maden şirketlerine anketler gerçekleştirmiştir. Bu
araştırmada, “Mevzuatın Çoğaltılması ve Tutarsızlıkları” (“Regulatory Duplication and Inconsistencies”) (şehirlerdeki/devletteki yetkili idarelerde yetki/görev çakışmaları vb.) kategorisinde (1) ve “İdare ile İlgili Belirsizlik, Mevcut Düzenlemelerin
Yorumlanması ve Uygulanması” (“Uncertainty Concerning the
Administration, Interpretation and Enforcement of Existing
Regulations”) kategorisinde (2), Türkiye son yıllarda geriye giderek, 2017 yılında 91 ülke içerisinde 74. ve 76. sıraya düşmüştü. Ancak, son olarak 2018 ve özellikle de 2019 yılında, her iki
kategoride Türkiye’nin sırasının belirgin bir yükselme kaydettiği göze çarpmaktadır (Çizelge 1).
Kategori

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Türkiye/
Dünya

Yıl

1

60/122

71/109

78/104

74/91

74/83

52/76

Türkiye/
Dünya

2

52/122

35/109

73/104

76/91

46/83

29/76

Çizelge 1. Maden mevzuatı ve yetkili idareleri değerlendirme kategorileri27,51.

Topaloğlu’na göre, 2018 yılına kadar, Türkiye son 4-5 yılda uygulanan madencilik ve hukuk politikaları sebebiyle bu kategorilerde
bu kadar alt seviyelere düşmüştür38. Nitekim son yıllarda Maden
Kanunu, Çevre Kanunu, Orman Kanunu ve bunlara dayalı yönetmeliklerde çok sık yapılan değişiklikler sektörü öngörülemez bir
hale getirmiş, mevcut projeleri ve yeni yatırımları neredeyse durma noktasına getirmiştir33. 2018 ve özellikle de 2019 yılında Türkiye’nin sıralamada yükselmesini sağlayan faktörler arasında şunlar
sayılabilir: Yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi aracılığıyla Başbakanlık Genelgesi kaldırılmıştır. Ayrıca, MAPEG tarafından elektronik ortamda daha hızlı izin süreci uygulamalarına geçilmiştir.
Ciddi bir yatırımcı 10-15 yıl sonra geri dönecek bir alana yüz
milyonlarca liralık bir yatırım yapmadan önce, bu alandaki risklerin ne kadar öngörülebilir ve yönetilebilir olup olmadığına
bakar. Madencilikte ruhsat güvencesi yoksa, hukuki güvence
yetersiz ise o ülkede madencilikte ciddi bir gelişme söz konusu olamaz. Nitekim Türkiye’deki madencilik sektöründeki en
önemli sorun ruhsat güvencesidir14.

Şekil 1. 2014 ile 2015-2016 yıllarında dünyada maden yatırımlarının karşılaştıkları risk sıralaması21.
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Yukarıda da vurgulandığı üzere, madencilik yatırımcıları için
her ne kadar halen alt sıralarda vurgulanmış olsa da, dünya-
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da etkisi son yıllarda artan riskler; yasal risk ve devletleştirme
riskidir. En yaygın yasal risk ise, kanunun olumsuz yönde değişmesi riskidir24. De Sa'ya göre de, başarılı bir maden politikasının
öncelikli “yapı taşları” şunlardır: Şeffaf bir yasal ve düzenleyici
çerçeve. Bunları uygulamak için de güçlü kurumlar ve sağlam
çevre yönetim sistemleri gerekmektedir25. Dolayısıyla, ev sahibi ülke mevzuatı, geniş bir alan yelpazesinde ruhsat güvenliğini sağlama konusundaki yeterliliği için, her zaman dikkatli bir
şekilde gözden geçirilmelidir24. Tabi unutulmamalıdır ki her ülkenin kendi ulusal politikası vardır. Ulusal hukukun şartnamesi,
ekonomi politikasının şartnamesidir7.

Alınacak İzin

İzni Veren Makam

1

Maden İşletme Ruhsatı

MAPEG

2

ÇED Olumlu Belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3

Maden İşletme İzni

MAPEG

4

Atık Depolama İzni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

5

Ön Emisyon ve Emisyon İzinleri

Sağlık Bakanlığı

6

Arazi Kullanım İzni

Tarım İl Müdürlüğü

7

Arazi Kullanım İzni

Arazi Sahibinden

8

Orman İzni

Tarım ve Orman Bakanlığı

9

Yer Seçimi İzni

MAPEG

Özellikle yukarıda belirtilen konulardaki belirsizlikler ve uygulamalar nedeniyle maden yatırımı yapılması aşamasında
yatırımcılar Türkiye yerine diğer ülkelere yönelebilmektedir.
Oluşan bu durum, Türkiye’deki maden işletme faaliyetleri izin
sürecinde idarenin daha kısa süren bir değerlendirme prosedürü uygulaması gerekliliğini göstermektedir. Fraser Enstitüsünün yaptığı araştırmada 2019 yılında Türkiye’nin sırası yükselmiş olsa da, izin süreçlerinde istikrarlı bir idare uygulaması
gerekmektedir.

10

Tesis İzni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

11

Mera Vasfının Kaldırılması

Tarım ve Orman Bakanlığı

12

Kültür ve Turizm Bakanlığı Olumlu Görüşü

Kültür ve Turizm Bakanlığı

13

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Belediye ve İl Özel İdareleri

14

İşyeri Bildirimi

SSK, Çalışma Bakanlığı, Vergi Dairesi

15

İmar İzni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya
Belediye

16

İnşaat İzni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya
Belediye

17

Elektrik Ruhsatı

TEDAŞ

3.Maden İşletme Faaliyetleri İzin Süreci

18

Su Ruhsatı

DSİ veya Belediye

Ülkemizde madencilikle ilgili izinler, ilgili Bakanlıkların ve kurumların kendi kanunlarına, Maden Kanununa ve Yönetmelik
hükümlerine göre verilir. Bu bakımdan, ilgili Bakanlıklar ve kurumlar izin sürecini değerlendirirken hem maden mevzuatını
hem de kendi Yönetmelik hükümlerini göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Maden haklarının alınmasında önem
sırasına göre işleyen mevzuat şöyledir:

19

Patlayıcı Madde Depo İnşaat İzni

İç İşleri ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

20

Patlayıcı Madde Alma ve Kullanma Ruhsatı

İç İşleri Bakanlığı

21

Diğer İzinler

Askeriye, DSİ, vd.

• Maden Kanunu ve yönetmelikleri,
• Çevre Kanunu ve yönetmelikleri,
• Orman Kanunu ve yönetmelikleri,
• Mülkiyet konusunda ilgili mevzuat (Kamulaştırma Kanunu vd.),
• İmar Kanunu ve yönetmelikleri,
• 20 kadar izin belgesinin belirtildiği diğer mevzuat hükümleri.

Çizelge 2. Madencilik faaliyetlerinde izinler ve yetkili kurumlar29

işletme ruhsatı alınmasından itibaren işletme izni alınarak üretim faaliyetine başlanana dek geçen izin süreci aşağıda verilmiştir (Şekil 2).

Madencilik faaliyetleri gürültü, toz, kirlilik ve diğer bazı risklere
yol açabilmektedir. Bu nedenle madenlerin belirli izin ve kontrollerle işletilmesi gereklidir. Maden Kanunu, maden işletmelerinin çevresel, sıhhi, ekonomik ve sosyal etkilerini göz önüne
alarak ilgili bakanlıklar, müdürlükler ve yerel yönetimlerce verilecek izinleri şart koşmuştur. Madencilik faaliyetlerinde izinler
ve bu izinleri veren yetkili kurumlar gösterilmiştir. (Çizelge 2)
Şekil 2. İşletme izni alınana kadar geçen süreler (temsili)45

Çizelgede görüldüğü üzere madenlerin yeryüzeyine çıkarılabilmesi için işletme ruhsatı alınması yetmemekte, bu ruhsatın
alınmasının devamında üretimin gerçekleştirilebilmesi için işletme izni alınana kadar birçok ruhsat ve izin alınması gerekmektedir. Uygulamada, yukarıda belirtilen bu mevzuatların
çakışması, izinlerin alınacağı mercilerin çokluğu ve izin kriterlerindeki belirsizlikler sorunlara yol açmaktadır. Bu bürokratik
işlemlerin uzun sürmesi izin sürecini yavaşlatmaktadır. Maden
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Türkiye’de maden işletme izni alınana kadar geçen bu (yaklaşık) süreler, maden üretim faaliyetlerinin gecikmesine ve
hatta önemli derecede maden yatırımlarının kaybedilmesine yol açmaktadır. Bu durumun önlenmesi ancak, maden
işletme faaliyetleri izin sürecinin çok daha kısa sürelerde
tamamlanmasını sağlayacak bir yetkili idare yapılanmasıyla
gerçekleştirilebilir.
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4.Maden İşletme Faaliyetleri İzin Sürecinde İdarelerin Yetkileri ve İdari Yapılanma

tünlüğünün sağlanmasında gerekli planlama ve koordinasyon
gereksinimini sağlayan41 bir idari yapılanma gerekmektedir.

Maden idareleri, madencilik konusunda yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler yürürlüğe koymak ve bürokratik işler
olarak ifade edilen bireysel işlemler gerçekleştirmek suretiyle
maden hukuku uygulamasında ciddi bir rol üstlenmektedir.
Madencilik izinlerinin verilmesi birçok kamu kurumunu ilgilendiren bürokratik işlemleri gerektirmektedir37.

Her kurumun ayrı madencilik mevzuatı olmamalıdır. Her türlü
izin, kontrol, denetleme, yönetim, faaliyetleri durdurma veya cezalandırma tek elden yürütülmelidir47. Son birkaç yılda bu yolda
gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, izin sürecinde daha şeffaf ve hızlı
hareket eden bir idari yapılanmanın kurulması gerekmektedir.

Türkiye’de madencilik faaliyetlerinde izinler konusunda, ETKB
ve bu bakanlığa bağlı MAPEG yetkili olmasına karşın, ayrıca
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve alt birimleri ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi pek çok bakanlık
ve alt birimleri yanı sıra yerel idari teşkilatlardan Valilik ve Belediye de “izinler” konusunda verdikleri kararlar ile belirleyici
olabilmektedir.
Maden yatırımcılarının en büyük sıkıntılarından olan ve yatırım
projesine negatif yönde büyük etki eden izinler aşamasında çok
sayıda farklı kurumlardan izin alınması, hem maddi hem de zaman
yönünden büyük kayıplar oluşturmaktadır. Bu da özellikle küçük
yatırımcıları zorlamakta hatta yatırımcıların maden projelerinden
vazgeçmelerine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda üretim ülke
bazında düşmekte ve ülke ekonomisi zarar görmektedir23.
Dünya madencilerinin karşısındaki en yüksek oluşturan riskler sıralamasında yer alan “mevzuatın çoğalması” hususu,
ülkemizde hem mevzuatın çoğalması hem de çok sık olarak,
neredeyse her sene değişmesi biçiminde önümüze çıkmaktadır. Böylece Oygür’e göre maden işletmecileri sadece, dünya
genelindeki riskler karşısında sıkıntıda olmayıp bunlara ek olarak bir de Türkiye’deki bürokrasinin ortaya çıkardığı ekonomik
ve idari “engeller”in varlığında yatırım ve işletme dönemlerini
zorlukla sürdürebilmek durumunda kalmaktadır21. Bu nedenle;
• Edinilen maden haklarının etkin bir biçimde devlet güvencesi altına alınmasını,
• Maden yatırımcılarının faaliyetlerini iş güvenliği ve emniyet
içerisinde devam ettirebilmelerini,
• Madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin süratlendirilmiş
bir uygulama anlayışı içinde verilmesini,
• Sektörde yerli/yabancı sermaye girişi için gerekli yatırım güvenliği şartlarının oluşturulmasını,
• Sektörde devletin izin sürecine olumsuz bir müdahalesinin
en aza indirilmesini,
• Kaynak kullanımı ve dağılımında etkin ve ekonomik verimliliği
ön plana alan ve madencilik sektörünün diğer sektörler ile bü-

4.1.MAPEG’in Maden İşletme Faaliyetleri için Gereken
İzinlerde Yetkisi
Maden potansiyeli bulunan yerlerde, ekonomik olarak işletmek için uygun bir cevherin keşfedilmesi halinde ruhsatların
verilmesi, denetimi, projelerin değerlendirilmesiyle alakalı madencilik faaliyetleri, son 1 yıla değin, ETKB adına MİGEM tarafından yürütülmekteydi. 15 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe
giren, “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile ETKB’nin bir kuruluşu olarak Maden ve
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur. MİGEM’in
yetkilerini de üstlenecek bu teşkilatın görev, yetki ve sorumlulukları söz konusu Kararname ile düzenlenmiştir.
MAPEG, MİGEM’den farklı olarak ayrı bir tüzel kişiliği olan (katma bütçeli) bir kuruluştur. Yeterli bir personel ve altyapısı oluşturulamadan kurulmuştur. Topaloğlu bu kuruluşun Maden
ve Petrol İşleri Bakanlığı’na evrilmesinin faydalı olabileceği
düşüncesindedir40. MAPEG’in vizyonu; “enerjide ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek”, misyonu ise; “enerji kaynaklarını
ve doğal kaynakları, verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak” olarak belirtilmektedir52. MAPEG’in görevlerib arasında özellikle iki tanesi
çalışmanın konusunu teşkil eden izinler konusunda olanlarıdır.
MAPEG’in örgütlenme yapısı, neredeyse yalnızca madenlere
ruhsat vermek üzerine kuruludur. Bu sebeple Tamzok’a göre bu
Kurum çalışanları dosyalar içerisinde boğulmaktadır. Bir taraftan
sevk fişinin veya devlet hakkının takibi gibi, esasen Maliye Bakanlığınca yapılması gerekli bürokratik işlemler ile ilgilenmekte,
diğer yandan da birçok Kanunla kendisine verilen sayısız görevi
yapmaktadır28. Kayadelen’e göre de; MAPEG maden haklarıyla ilgili ruhsatları vermek, ruhsat alanlarındaki madencilik faaliyetlerini izlemek, maden sicilini tutmak gibi görevlerin dışına çıkarak
diğer araştırmaları beklenen ölçüde gerçekleştirememektedir12.
Yukarıda aktarılanlar da dahil madencilik sektöründeki birçok
zorluğun çözümü, uzun yıllar evvel oluşturulan mevcut MİGEM

MAPEG’in (MİGEM) tüm görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (1. ve 4. maddede belirtilenler izinler konusunda olanlardır):
“1. Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,
2. Madenlerin aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirler almak,
3. Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik için gerekli önerilerde bulunmak,
4. Madencilik faaliyetlerini çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,
5. Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek,
6. Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak,
7. Maden sicilini tutmak, madenlerin genel envanterini yapmak,
8. ETKB tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak” (URL-2).
b
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yapısının, sektörün bugünkü gereksinimleri doğrultusunda yeniden tasarlanıp organize edilmesiyle mümkün olabilecekti28. Son
dönemde ETKB kararıyla MİGEM kadrosundan yaklaşık 40-50 adet
personelin MTA kurumuna geçiş yapması sonucunda MİGEM personel sayısında azalma olmuştur. MAPEG’in kuruluşu kararı sonrası,
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden henüz personel gelmediği 2018
yılı Aralık ayı itibariyle MAPEG’in toplam personel sayısı 451’dirc.
Yeni kurulan MAPEG’le, yakın zamanda Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen yeni personellerle MAPEG kadro sayısı artacaktır.
Bazan, maden ruhsat alanları ile orman alanları çakışabilmektedir.
Böyle durumlarda Orman Yönetmeliği yanı sıra Maden Kanunu
hükümleri çerçevesinde maden yatırımcısının Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alması gerekmektedir. Bu izinler hususunda çakışan saha ve teknik bilgilerinin ortaya konması adına
MAPEG ile irtibat kurulmaktadır. Ülkemizdeki tüm madenlerin 1015 bin arasında değişen maden ruhsatlarının/izinlerinin her türlü
işlemleri başta olmak üzere birçok görevi bulunan MAPEG’in kadrosu yalnızca 451 iken, ormanların korunması ile yükümlü Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman Bölge Müdürlükleri de dahil
söz konusu bakanlığın kadrosu ise ~37 bindir (Bu sayı alt taşeron
kadroları ile yaklaşık 250-300 bini bulmaktadır)1,22. Bu tablo Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Bölge Müdürlükleri’ne
kıyasla MAPEG’in oldukça düşük sayıda bir personelle ülkedeki
tüm madencilik faaliyetlerinin yürütülmesini yeterli ölçüde yürütebilmekte midir sorusunu akıllara getirmektedird.
Ayrıca 2017 yılında yayınlanan 7020 sayılı Kanunla “maden bölgesi” ilanı için öncelikle MAPEG tarafından proje ve planlama
yaptırılacağı öngörülmüştür. Bu ve benzeri birçok görev, MAPEG’in mevcut hali ile proje ve planlama yapacak yeterli kadrosu
ve ihtisas sahibi elemanı olmadan8, taşra teşkilatları olmadan,
merkezdeki sınırlı kadrosuyla iş yükünü ileride arttırabilecektir.
Bu noktada Topaloğlu, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde maden
idaresinin yerinden yönetim ilkesine göre yapılandırılmasının uygun
bir yönetim örneği oluşturmasına işaret etmektedir35. Geçmişte, 1954
yılında yürürlüğe giren 6309 sayılı Maden Kanunu’nda 6 ay içinde
taşra teşkilatının kurulması öngörülmüştü ancak günümüzde halen
bu teşkilatlar kurulamamıştır. Bu teşkilatların kurulması, madencilik
projelerinin yerinden takibini sağlamakla kalmayacak, izin sürecindeki haksız durumlar da son bulabilecektir. Bölgelerde MAPEG’in yetkili
birimler açması madencinin zaman kaybını da önlemiş olacaktır.
Tufan’a göre de kurulacak MAPEG Bölge Müdürlükleri yeterli kadro
ve ekipmanlar ile donatılmalı, valiliklerin bünyesinde yatırım bakanlıkları ve denetim unsurları görevlendirilmelidir. Tufan da, ruhsat

verme ve izinler konusunda Bölge Müdürlüklerine yetki verilmesini,
ülkemiz gibi geniş bir coğrafyaya sahip bir alanda başkentten tüm
madencilik sektörünün yönetilmesini olanaksız olduğunu hatırlatarak öneri olarak sunmuşture,43. Gerçekten de, özellikle MAPEG’in
taşra teşkilatının kurulması, uygulamada, madenci müteşebbislerin
karşılaşmakta olduğu aksaklıkların azaltılmasını sağlayabilecektir.
Ancak, MAPEG’in bu teşkilatlarının Valilik bünyesinde olması ya da
Valiliğin alınan kararlarda ve çalışmalarda yer alması ve yetkili kılınması bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Zira Valilikler, objektif değerlendirme yapabilecek ve bu teşkilatları yönetebilecek bilgi
birikimine sahip değildir. MAPEG teşkilatlarının Valilik bünyesinde
olması halinde, Valilikler, nesnel olmayan birtakım gerekçelerle
(bölge halkından etkilenerek veya siyasi) MAPEG'in teşkilatlarının
vereceği kararları ve çalışmaları aksatabilir. Bu konuda yapılacak
herhangibir düzenlemede bu düşünce dikkate alınmalıdır.
Son dönemde, yukarıda belirtilen eleştiriler dikkate alınarak
MAPEG’de önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu konuda MAPEG
bazı açıklamalarda bulunmuştur: Açıklamada, yapılan çalışmalar ve hizmet sunumunda iyileştirmeler sağlanarak MİGEM’de
yaklaşık 24000 işin, 2017 Eylül itibariyle sıfıra indirildiği belirtilmiştir. Ayrıca, MAPEG bünyesindeki tüm bürokratik süreçlerin
elektronik ortamda ve şeffaf bir altyapıda yürütülerek, iş akışının hızlanmasını sağlayacak e-maden proje çalışmalarının,
TÜRKSAT ile imzalanan sözleşme sonucunda fiilen başladığı ve
yakın bir zaman içerisinde hayata geçirileceği ilan edilmişti16.
Nitekim son dönemde aşağıdaki gelişmeler ortaya konmuştur:
• Analiz ve tasarım çalışmaları biten ve yazılım çalışmaları da %
95 oranında tamamlanan e-maden projesi kapsamında, MAPEG
ile 32 kurum arasında veri alış verişi bütünlüğü sağlanmış, projenin devreye girmesine yönelik test çalışmaları başlatılmıştır,
• Madencilik işlemlerinin hızlandırılarak bürokratik süreçlerin
azaltılması ve e-Devlet sistemiyle bütünleştirilmesi hedefiyle,
“e-Maden” projesinin bir parçası olan “Maden Kamu Portalı” hizmete açılmıştır,
• MAPEG bünyesinde daha önce yayımlanmış 500’e yakın İç
Genelge ve Komisyon Kararı tek bir uygulama esası oluşturulması amacıyla birleştirilerek “Çatı İç Yönerge (Maden Mevzuatı
Uygulama Yönergesi)” yayımlanmıştır6.

4.2.Maden İşletme Faaliyetleri İzin Sürecinde
Yetkili İdare Yapılanması
Türkiye’de madencilik izinlerinin verilmesinde birçok kamu
kurumunun yetkili kılınmış olması, yıllardan bu yana bürokrasiyi ve maden yatırımcılarının izin alacağı kurumlar arasındaki
uyum ve koordinasyon eksikliğini beraberinde getirmiştir.

c
2010 yılında MİGEM’in memur kadrosunda 296 personel bulunmaktaydı (Yıldırım, 201050, s.344).
Nitekim, “TBMM’nin Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”nda MİGEM (MAPEG) ile ilgili olarak: “MİGEM mevcut
hâliyle ruhsat veren, kontrol-denetim yapan, uzman personel sayısının yetersizliği, Kuruluş Kanunu’ndan ve kurumsallaşamamasından kaynaklanan nedenler ile çoğunlukla evrak ve dosya bazında hareket eden bir Genel Müdürlük
görüntüsüne bürünmüştür. … MİGEM personeli, mevcut uygulamaya göre; ruhsatlandırma, izleme, inceleme, raporlama yapan, aktif olarak mahallinde denetim görevi icra edip kanuna bağlı olarak cezai yaptırım uygulayan bir
denetim elemanı görüntüsündedir. ..Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline yayılmış yaklaşık 45 bin adet maden ruhsatlı (yaklaşık 12 bin işletme ruhsatlı) sahanın denetim hizmetlerini yürütmektedir. Her hafta en az
35-40 heyet denetime gönderilmekte olup personel sayısının yetersizliğine rağmen yılda ortalama 5 bin maden sahası denetlenmektedir.“ (TBMM,29 2010, s.253-254).
e
Tufan’a göre Yerel Yönetim yasası ile Büyükşehir olan illerde Bölge Müdürlükleri açılarak idari, teknik, mali denetim sağlanmalıdır. Maden işletmelerinin izin, ruhsat ve projelendirme çalışmaları Bölge Müdürlüklerinin
yetkisinde olmalıdır. Yazar MAPEG’in tüm Büyükşehirlerde Bölge Müdürlüğü açarak ve tüm illerde valiliklerin bünyesinde örgütlenerek tüm maden işletmelerinin bu Bölge Müdürlüklerince ve illerdeki şube müdürlüklerince
yakın takibe alınmasını önermektedir (Tufan, 201543, s.13).
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Misal; bazı maden işletmeleri orman idaresi izin vermediğinden dolayı işletmeye başlayamamakta, ancak, maden işletme
sahasını işletmediği için de ilgili kurum/bakanlık ona yaptırım
uygulayabilmektedir. Ya da bazı merciler, belirli sahaları madencilik faaliyetlerine yasaklayabilecek şekilde koruma alanları
ilan edebilmektedir (Misal; bir maden yatırımcısı ruhsat alarak arama gerçekleştiriyor, fakat sonradan öğreniyor ki, ilgili
belediye, o alanı sonradan koruma alanı ilan etmiş.)11. Bu gibi
durumlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen yaşanmaktadır. Ayrıca, kamulaştırma uygulamalarında da sorunlar
devam etmektedir. GSM ruhsatı ile ilgili her ilde farklı uygulamalar mevcuttur. Bunun yanı sıra SİT ve yasak alan uygulamalarında koordinasyonsuzluk bulunmaktadır. İzin sürecinde
yetkili hemen hemen her kurumda, çeşitli müdürlüklerde bile
uygulama farklılıkları ortaya çıkmaktadır.
Bu tablo dikkate alınarak, ulusal gelir ve istihdama en yüksek
derecede katkı ortaya koyabilen bir madencilik sektörü oluşturulabilmesi için sektörle birlikte, sektörle uyumlu hareket
edebilen idari bir yapılanmanın kurulması gerekmektedir9,f.
Yakın zamanda -örneğin- Avrupa Birliği (AB) içerisinde daha
verimli bir ruhsat-izin sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Bu
noktada izinlerde “tek noktada çözüm” sistemi oluşturulmaktadır. Yani, farklı bakanlıklar arasında bütün koordinasyonu
gerçekleştirecek bir bakanlık olacak ve bu suretle madencilik sektörü yaklaşık yirmi farklı izin almak için farklı mercilere
gitmek durumunda kalmayacaktır. Bunun AB’de madencilik
endüstrisini ileri derecede iyileştireceği düşünülmüştür30. Nitekim Türkiye’de de benzer olarak, madencilik izin işlemlerini
hızla gerçekleştirecek ve organizasyonu sağlayacak ayrı bir
“Maden Bakanlığı” kurularak tek merkezden yönetim ilkesinin
yürürlüğe geçirilmesinin uygun30,35,36,42 olacağı birçok yazar ile
kesim tarafından yıllardan bu yana ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, maden işletme faaliyetleri izin sürecinde maden işletmelerinin/şirketlerinin tercihlerini anlayabilmek adına “Survey
Monkey” Anket Programı kullanılarak bir anket sorusu yöneltilmiştir (Şekil 3).
Buna göre maden işletmelerinin (%77,9’u) büyük çoğunlukla; “İzin sürecinde tek yetkili ve sorumlu merci olarak tüm izinleri,
yeni kurulacak “Maden Bakanlığı” vermelidir.” cevabını vermiştir.
Maden işletmelerinin (%16’lık) az bir kısmı ise “İzinleri, tek yetkili ve sorumlu olmak kaydıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
bünyesinde oluşturulacak bir üst merci vermelidir.” görüşündedir.
(%5,5’lik) Çok az bir kısmı ise “mevcut maden işletme izni verme
sistemi devam etmelidir.” düşüncesindedir. Anket sorularında görünen bireysel cevaplarda da maden işletmecileri izin sürecinde
tek yetkili ve sorumlu merci olarak, Maden Bakanlığının veya en
azından ETKB bünyesinde oluşturulacak (Madencilik Müsteşarlı-

Şekil 3. Maden işletme faaliyet izin süreci tercihi

ğı gibi) bir üst mercining mutlaka kurulması gerektiği vurgulanmaktadır. Maden işletmecilerinin diğer görüşleriyse şöyledir:
• Yukarıda belirtilen idari yapılanmada, ruhsatlarla ilgili bölümde tüm bakanlıkların konu ile ilgili yetkili temsilcileri olmalı
ve imzalar yerinde atılarak izin süreci kısaltılmalıdır.
• Elbette, böyle bir yapılanmada kalifiye ve yetkin personel
eksikliğinin giderilmesi gerekir. Ayrıca imza aşamalarında bürokratların yetkilerinin sınırlı olması ve üst mercilerden imza
dönüşlerinin gecikmesi sebebiyle süreçlerde tıkanıklık olmaktadır. Bu durum da dikkate alınmalıdır.
• Maden Bakanlığı veya yukarıda belirtilen benzeri yapılanmanın kurulması ile; izin süreçleri, denetimler, harç alınması gibi
tüm konuların bu yapılanma bünyesinde (diğer bakanlık yetkililerinin de eş zamanlı bulunması kaydıyla) gerçekleştirilmesi,
maden işletmecilerinin ayrı ayrı diğer bakanlıkları veya kurumları dolaşmamasını sağlayacak ve böylece yatırımlar hızlı bir
şekilde, aksamadan gerçekleştirilebilecektir.
• Ülkemizin maden çeşitliliği bakımından çok zengin bir ülke
olduğu da unutulmayarak maden bakanlığına ihtiyacı vardır.
Ya da izin süreçlerinin kısaltılması için Genel Müdürlükler veya
ETKB bünyesinde oluşturulacak teknik bir Komisyon onayı ile
izinlerin verilmesi uygun olacaktırh.
• Herşeyden önemlisi tüm izin süreçlerinin birleştirilerek ilgili
kurumların katılımıyla tek seferde çıkması gerekmektedir.
• İzin sürecinde tek yetkili merci olur ise şüphesiz ki izin süreci
kısalacaktır. Örneğin bir orman izni almak için bile DSİ görüşü,
Milli Parklar Görüşü, Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşü gibi kurum görüşlerine girmeden izin süreci işlemleri sonuçlanacaktır.
Yukarıda, maden işletme faaliyetleri izin sürecinde idari yapılanma konusunda çeşitli görüşler paylaşılmıştır. Bir de Türkiye’de

Bu doğrultuda, orta ve büyük ölçekli maden yatırımlarını yakından takip ederek bürokratik işlemlerin tek elden süratle sonuçlandırılmasını hedefleyen “Tek Durak Ofis” yapılanmasının ilk adımı olarak “Yatırımcı İlişkileri ve
Destek” ile “Yatırım Değerlendirme ve İzleme” birimleri MAPEG içerisinde oluşturulmuştur6.
Bu kapsamda, 17 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde “Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı” oluşturulmasına karar verildi18. Bu karar sonrasında,
maden izinleri konusunda olumlu yansımaların olması ümit edilmektedir.
h
Bu noktada Günay, madencilik projelerinin nihai izinlerinin, bilimsel ve özerk bir yapılanma olarak “Ulusal Maden Konseyi”nce verilmesini, bu suretle orta ve küçük boy madenciliğin de mutlaka geliştirilmesine çaba
sarfedilmesini önermektedir8.
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“kısıtlamalar”, “izne tabi alanlar” ve işletme izni alınmasına rağmen izin sürecinde yetkili diğer kamu kurumlarına görüş sorma uygulamaları devam etmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan
sorunlar ve çözüm önerileri aşağıdaki bölümde incelenmiştir.

4.3.Kısıtlamalar, İzne Tabi Alanlar ve İşletme İzni
Alındıktan Sonra Diğer Kurumlardan Görüş Sorulması
Türkiye’de son dönemde orman ve doğa koruma mevzuatı açısından; 2014/1 sayılı Ekosistem Genelgesi ile yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler üzerinde kısıtlamalar getirilmiştir.
Bu Genelgenin uygulanmasından kaynaklanan, Maden Kanununa ve Maden Yönetmeliğine aykırılık teşkil eden hususlar,
yer altı kaynaklarının atıl kalmasına ve bürokrasiye neden olmaktadır. Bakınız33.
Mera, GSM ruhsatları ve orman izinlerinde aynı maden şirketinin
iki ayrı izin talebinden birisine olumlu diğerine olumsuz cevap
verilmesi anlaşılamamaktadır17. Ayrıca, örneğin tarım mevzuatı
açısından; “Toprak Koruma Yönetmeliği” ve “Mera Yönetmeliği”
konusunda yapılan farklı uygulamalar yatırımların gecikmesine
veya yapılamamasına neden olmaktadır. Daha önce düzenlenen
“Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılatılmasına Dair Yönetmelik”
değişikliğinin iptal edilmesine rağmen bu konuda yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle halen zeytinliklere 3 kilometre
mesafede maden yatırımı yapılamamaktadır. Zeytin Kanunuyla
madencilik faaliyetleri çok geniş bir alan içerisinde kısıtlanmakta,
bu duruma bir çözüm bulunması gerekmektedir.
Böylece, madencilik gerçekleştirilmesiyle oluşabilecek önemli
derecede katma değer, gerçekçi olmayan sebeplerle engellenebilmektedir. Yukarıda belirtilenleri açacak olursak, misal, bir
bölgenin avlak sahası olduğu gerekçesiyle madenciliğe izin
verilmeyebilmektedir. Benzer durum orman ve mera sahaları
için de geçerlidir. Nerenin mera olduğu bilimsel bir değerlendirme olmadan belirlenebilmekte; ağaç topluluğunun dahi
bulunmadığı saha, “orman alanı” olarak tesis edilebilmektedir11. Belediyeler de oy kaygılarından dolayı ruhsat izinlerinde
nesnel olmayan sorunlar üretebilmektedir.
ÇED Yönetmeliği, EK-1 ya da EK-2 kapsamında düzenlenen
rapor formatlarında ve işleyişlerinde ilgili bütün kurum ve kuruluşlardan olumlu görüş alınmasına rağmen, örneğin, işlemlerin sonuçlanmasından sonra mülkiyeti ormana ait alanlardan
alınacak izin sürecinde benzer kurumların birçoğundan tekrar
görüş istenmektedir. Halbuki, ÇED sürecindeki kurum görüşleri esas alınarak, orman izinlerinin alınması sırasında tekrar tekrar aynı kurumlardan yeni görüşler talep edilmemelidir33.
Bu tabloda, idarelerin; yanlı, çevreci hareketlerin olumsuz yaklaşımları etkisinde kalmamaları ve madenlerin çevreye duyarlı
bir şekilde, kaynak olarak sektöre yararlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapması gerekmektedir. Belirtmek
gerekirse, kamu kuruluşları ise aldıkları hammadde üretim
izinlerinde maden yatırımcılarının gösterdiği hassasiyeti göstermeksizin bu tür sorunlarla daha az karşılaşmaktadır.
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Bazı kamu kurum ve kuruluşları, işletme ruhsatı ve işletme izni
alınan alan sınırları içerisinde, daha sonradan kendi isteklerine
göre milli park, sit alanı, su toplama havzası, hatta piknik sahası ilan edip bu sahalarda maden işletme faaliyetlerinin önünü
kesmektedir20. Nitekim MAPEG verdiği ruhsatlarda sonradan; sit,
tarihi eser gibi sorunlardan dolayı ruhsatların bazılarını geçersiz
kılmaktadır. Halbuki maden işletmecileri işletme ruhsatlarını aldıktan sonra herhangi bir sorun ile karşılaşmamalıdır19. Bu belirtilenlere ek olarak, zorunlu izinler haricinde, bazı şehirlerde işletme
izni verilebilmesi için valilik uygun görüşünün de aranmasıyla,
kısıtlı alanlar gibi bir engelleyici uygulamaya gidilmektedir49.
Ülkemizde ilan edilen milli parklara, tabiat koruma alanlarına
ve SİT bölgelerine ilişkin belirleme yapılmadan önce bölgenin
madencilik yönünden kontrol edilmesi ve araştırmalar sonucunda karar verilmesi daha uygun olur. Zira orman alanlarına
yapılan kaçak konutlardan ya da hammadde üretim izinlerinden doğan tahrip edilmiş alan, maden işletme faaliyetleri için
kullanılmakta olan orman alanının yüzlerce katıdır. Üstelik ilk
belirtilen tahrip edilen alan üzerinde, madencilik faaliyetleri sonrası istenen doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri ve
reklamasyon -madencilik sektöründen istendiği ölçüde- diğer
sektörlerden istenmemekte19, bu yüzden madencilik dışındaki
diğer sektör faaliyetleri nedeniyle doğa tahrip edilmektedir.
Geçmişte, 3213 sayılı Maden Kanununda 2010 yılında değişiklik getiren 5995 sayılı Kanun öncesinde madenlerin bulunı
alanda işletilmek zorunda oluşları ve diğer sanayi tesisleri gibi
alternatif yer seçim olanağı bulunmaması nedeniyle, değişik
nitelikteki alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinin izin
koşulları, Kanun ile, bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak
Yönetmeliğe bırakılmıştı. Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde,
bakanlıklarla kamu kurumlarının ve kuruluşlarının çıkaracağı
madencilik faaliyetlerini ilgilendiren hükümlerin getirilmesinde, ETKB’nin görüşünün alınacağı belirtilmiş olmasına karşın;
bu kuruluşlar madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen, adeta madencilik faaliyetlerini yapılamaz duruma getiren
mevzuat düzenlemelerini, ETKB’nin görüşlerine itibar etmeksizin yapmışlardı. Bu nedenle, bakanlıklar ile kamu kurumları ve
kuruluşlarınca çıkarılan ve madenciliği etkileyen yönetmeliklerinde, “madencilik faaliyetleri izin yönetmeliğinde belirtilen
kısıtlamaların dışında başka kısıtlama getirilmemesi ve getirilmiş olanların da kaldırılması” önerilmişti. Ayrıca Bakanlıklar ve
kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmelikler konusunda ETKB’nin olumlu görüşünün alınması
için ilgili kurumların acilen uyarılması gerektiği ifade edilmişti9.
Sonraki dönemde; Maden Kanunu 7. madde 1. fıkrasının son
cümlesine göre; Maden Kanunu haricinde madencilik faaliyetleriyle ilişkili olarak yapılacak her türlü kısıtlamanın ancak
Kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Maden Kanunu 7/7
madde fıkrasına göre ise; “izne tabi alanlarda madencilik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için yasa hükümleri uyarınca
gereken izinlerin alınması zorunludur. Ancak, MAPEG tarafından işletme ruhsatının verilmesi sonrasında, işletme ruh-
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sat sahasının diğer yasalar uyarınca “izne tabi alan” durumuna gelmesi halinde ilgili yasaların belirlediği yükümlülükler
yerine getirilerek faaliyetler sürdürülür. Bu durumda ruhsat
hukuku çerçevesinde değerlendirilebilecek olan, kazanılmış
hakların gözetilmesi gerekir”. Diğer kanunlar uyarınca izne
tabi alanlar MAPEG’in görüşü alınarak belirlenir.
Yeşilyurt’a göre bu Kanun kurallarına, 03.03.2014 tarihli Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2014/1 sayılı Genelgesi aykırılık
oluşturmaktadır. Kamu idareleri, görev alan(lar)ıyla ilgili olarak
yönetmelik, tüzük haricinde, tebliğ, genelge gibi mevzuatlar
çerçevesinde düzenleme yapabilirler. Fakat, bu düzenlemeler
içerisinde “normlar hiyerarşisi” bulunmaktadır. Hiyerarşinin en
açık görüntüsüyse, bir düzenlemenin daha aşağıda bulunan
bir düzenlemeyle değiştiril(e)memesi ve kaldırıl(a)mamasıdır.
Düzenleyici işlemler, bir hakkın kullanımını üst normda belirlenmeyen biçimde daraltamaz ya da kısıtlayamaz. Zira, maden
kanununda, madencilik faaliyetleri hususunda kısıtlamanın
sadece kanunla düzenlenebileceği, madencilik faaliyetlerinde bulunulan sahaların “izne tabi alan” haline getirilmesi işleminin de kanunla ve MAPEG’in görüşünün alınması suretiyle
belirlenebileceği, kural altına alınmıştır. Sonuç olarak bu hükümün varlığında, (yeni adıyla) Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014/1
sayılı Genelgesini uygulamada gerçekleştirirken hem Maden
Kanunu’na doğrudan aykırı hareket etmiş hem de MAPEG’in
görüşünü dikkate almamıştır49.
Aslında tüm bu düzenlemeler içinde madenciliği en önemli ölçüde etkileyen düzenleme 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesiydi.
Başbakanlık Genelgesi ile MAPEG tüm ruhsat ve işletme izinlerinin verilmesi işlemlerini durdurmuştu. Böylece, Genelgeden
en çok etkilenen sektörlerden biri madencilik sektörü olmuştur. Bu sektörde yatırım sürecinde büyük güçlükleri aşmak ve
yüksek riskler almak durumunda kalan yabancı yatırımcıların
söz konusu Genelge nedeniyle ruhsatlarını alamadıklarından
yatırımlarını ya durdurdukları ya da Türkiye'den ayrılmaya başladıkları tespit edilmiştir. Yerli yatırımcıların da benzer olarak,
ruhsatlarını devretmeye çalıştıkları gözlenmiştir32,53. Sonuçta
Genelge madencilik sektörünü derinden etkilemiştir. Madenciliğin neredeyse tüm aşamalarının kamu taşınmazlarını ilgilendirmesi nedeniyle, her bir işlemden önce Başbakanlıktan
görüş sorulması, zaman ve sermaye yönünden sektörü zarara
sokmuştur. Genelge uygulaması son yıllarda yoğun derecede
yargıya taşınmıştır4. Nitekim 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrası açılan yüzlerce dava bulunmaktadır40.
Bu uygulama 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7 (1) madde fıkrasındaki; “… Bu Kanun dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili
olarak yapılacak her türlü kısıtlama ancak kanun ile düzenlenir”
ibaresine açıkça aykırılık göstermekteydi. Genelgenin hukuka
aykırı olduğu iddiasıyla hem Genelgenin hem de buna dayalı
olarak arama ruhsatı verilmesi talebinin reddi işleminin iptali
için bireysel başvuru sahibi Danıştay’da iptal davası açmıştı.
Danıştay 8. Dairesi iki yıl süren yargılama sırasında 11.11.2015
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gün ve E.2014/7883 sayılı kararıyla Genelgenin maden ruhsatları yönünden yürütmesini durdurmuştur. Bu tarihten sonra
maden hukuku ile ilgili işlemler tümüyle ETKB iznine bağlı
olarak yürütülmeye başlanmıştır. Yani ruhsat devirleri yanı sıra
işletme izinlerinde de ETKB’den görüş sorulmaktadır. Ancak,
Danıştay kararından sonra, bu izinlerin verilmesinde yetkili idareler konu hakkında “Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
İşler Başkanlığı”ndan görüş sormaya devam etmişlerdir.
Bu Başkanlığın ruhsat verilip verilmemesi hususunda hangi
kuralları dayanak aldığı veya hangi hükümler kapsamında konuyu incelediği bilinmemekte, yalnızca “uygun” veya “uygun
değil” görüşü verilmekteydi. Ayrıca, konu yalnızca Maden
Kanunu ile de sınırlı tutulmamakta; orman izni, mera tahsisi
gibi durumlarda da Başbakanlıktan görüş istenmekteydi48.
18.02.2015’te yürürlüğe giren “6592 sayılı Kanun ile Değişik
3213 sayılı Maden Kanunu”nda ruhsat devri ve rödovans işlemlerinde Bakanlık onayı istenmesine rağmen ruhsat sahiplerinin
işletme ruhsatı, işletme izni ve ruhsat süre uzatım talepleri için
de ilgili şubeler tarafından 1 ay içerisinde listelenerek ETKB’ye
görüş için gönderilmektedir. Bakanlık görüşü olumlu veya
olumsuz olarak 3-12 ay içerisinde verilmektedir. Kömürder’e
göre, bu noktada Maden Kanunu’nda belirtildiği üzere sadece
ruhsat devri ve rödovans talepleri için ETKB’nin onayının alınması, ancak, Kanunda bakanlık onayı istenmeyen talepler için
ise ETKB’ye görüş sorulmaması uygulaması izin ve ruhsat alım
süreçlerini hızlandırarak zaman kaybını ortadan kaldıracak ve
yatırımların gecikmemesini sağlayacaktır13. Çünkü, ruhsat hukuku bakımından onay verilmiş ruhsat sahiplerine ait işlemlerin tekrar Bakanlık onayına sunulması, işlemlerde tekrara ve
büyük zaman kayıplarına neden olmaktadır3.
Başbakanlık Genelgesinin Danıştay tarafından, maden ruhsat
uygulamaları açısından durdurulmasına karşın, orman, mera
ve benzeri kamu taşınmazlarının madencilik izinleri için Genelge hükümleri uygulamasına devam edildiğinden yukarıda
bahsedildi. Maden işletme izni için gerekli olan bu tür mülkiyet izinlerinin Başbakanlık Genelgesi kapsamından çıkarılması gerekmekteydi3. Nitekim artık Başbakanlık değil ETKB’den
görüş sorulmaktaydı. Oluşan bu tablo sonrasında söz konusu
Başbakanlık Genelgesi 12.09.2018 tarihinde 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece
Başbakanlık Genelgesi’nin sonrasında yeni dönemde izin süreçlerinin; “Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve
kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar
vasıtasıyla yürütülmesi” öngörülmüştür. “Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz
ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir”.
Şu an mevcut durumda, madencilik faaliyetleri için alınması
gerekli izinlere ilişkin yapılan başvurularda kanun ve yönetmeliklerde öngörülen koşulları sağlayan başvuru sahipleri, bir
eksiklikleri bulunmadığı halde izinlerini çok uzun zaman geçmesine karşın alamamaktadır. Bu noktada TÜMMER; güven15 Temmuz 2020
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lik soruşturması sebebiyle yapılan işlemlerin hızlandırılması,
daha evvelden güvenlik soruşturması olumlu tespit edilmiş
ruhsat sahiplerinin ortaklık yapısında bir değişiklik bulunmuyorsa yeni ruhsatların, işletme ruhsatlarının, işletme izinlerinin,
devir işlemlerinin, temdit projelerinin yeniden Bakanlığa gönderilmemesi, bu sahalarda mülkiyet (mera/orman) izinleri için
Cumhurbaşkanlığına tekrar görüş sorulmaması doğrultusunda düzenleme yapılmasını33,46 önermektedir.
Topaloğlu’na göre, yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 3213
sayılı Maden Kanunu çerçevesinde gerekli izin süreçlerine uygulanıp uygulanmayacağı öncelikle belirlenmelidir. Nitekim
Maden Kanunu’nda öngörülen yaklaşık 10 adet izin sürecinden
sadece ruhsat devirleri 3213 sayılı maden Kanunu m.5/II hükmü
gereği açıkça ETKB’nin onayına bağlanmıştır. Maden Kanunu’nda öngörülen diğer izinler ise -yukarıda belirtilen- Danıştay 8.
Dairesinin E.2014/7883 sayılı kararı gereği Başbakanlık Genelgesi kapsamı dışında tutuluyordu. Topaloğlu’na göre, Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olsa da, Danıştay’ın
anılan kararında belirtilen “maden ruhsatlarının Kanun’da açıkça
düzenlenmedikçe herhangi bir izne tabi olmadığı ilkesi” yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi açısından da geçerlidir. Diğer yandan,
Cumhurbaşkanının yetkisini yeniden düzenleyen 21.01.2017
tarihinde değişikliğe uğrayan Anayasanın 104. maddesine göre
bütün yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu bakımdan Cumhurbaşkanının kendisine doğrudan bağlı olan bakanlıkların tasarruflarına ilişkin düzenlemeler yapmasında Anayasaya ve hukuka aykırılık yoktur. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi ile Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı olarak kendisine
bağlı bulunan kamu kuruluşlarının taşınmazlarına ilişkin izin,
tahsis, satış, tahsis gibi tasarruflarda bulunurken özel bir komisyon vasıtasıyla nihai kararın verilmesini öngörmüştür. Bu Genelge ile idarenin izin sürecinin organizasyonu belirlenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ilgili komisyonların yılda
dört kez izin başvuru ve sonuçlarının Cumhurbaşkanlığına bildirileceği öngörülmüşse de, Topaloğlu, buradaki bildirimin -Başbakanlık Genelgesinde olduğu gibi- onay amaçlı değil sadece
bilgi amaçlı olduğuna vurgu yapmaktadır39,41.

hesiz ki maden yatırımlarının üretime geçebilmesi için işletme
izni sürecinin daha kısa sürede tamamlanması sağlanabilecektir.
Maden Kanunu’na göre işletme ruhsatı alması sonrasında ruhsat sahibinin ÇED belgesi ve (mülkiyet, işyeri açma ve çalışma
ruhsatı gibi) diğer izinleri elde etmesi suretiyle işletme izni verimektedir. İşletme izni, maden ruhsat sahası içinde bulunan
madenler için bütün izinlerin alınmış olduğunu ve maden
üretimine bir engel kalmadığını gösterir. Ancak Türkiye’de
2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kaldırılmasına rağmen ve
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile izin sürecinde bir yetki gaspı oluşmayacağı düşünülse de, halen diğer kurumlardan görüş
sorulması uygulamaları devam etmektedir. Bu durum maden
işletmecilerinin işletme izni olmasına rağmen maden üretimine başlayamadığı bir tabloyu devam ettirmektedir. Bu tablonun Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri sonrasında uygulamada
değişmesi madencilik sektörünün beklentisidir.
Özellikle, son zamanlara kadar, izinlerin ETKB onayında uzun
süre kalmasının ya da izin çıkıp çıkmayacağının belli olmamasının yatırım riski yarattığı unutulmamalıdır. Bu doğrultuda,
(Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmadan önce) maden
işletmelerine 2018 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında; “İşletme izni alındıktan sonra Başbakanlıktan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından veya diğer bakanlıklardan sizce görüş sorulmalı mıdır?” anket sorusu yöneltilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. İşletme izninden sonra görüş sorulması

Bu konuda ETKB Bakan Yardımcısı Mithat Cansız da benzer bir
değerlendirmede bulunmuştur. Bu açıklamaya istinaden, sadece
Başbakanlık Genelgesi nedeniyle iki yılı bulan sürelerde bekletilen izinlerin yeni dönemde hızlanacağı ve madencilik sektörünün
her alanda olumlu etkilenmesi beklenmektedir2. Topaloğlu’na
göre de mevcut durumda izin süreci, işleyiş olarak daha hızlı yürüyebilecektir. Ayrıca, madencilik sektörünü etkileyebilecek bir
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2018/13 sayılı) daha, 12.10.2018
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, kamu kurumları mevzuat kapsamında çözmesi gereken bir konuyu sürüncemede
bırakamayacaklar. Bu durum, madencilik sektörü için, üst üste
görüş sorulmasını engelleyerek olumlu bir katkı sağlayabilir40.
Tüm şartların sağlandığı ve prosedürlerin tamamlandığı noktada
maden üretimine hemen geçilebilmesi madencilik sektörü için
çok önem arz etmektedir. Maden yatırımcısı aylarca bekletilmemelidir. Yukarıda belirtilen bu düzenleme uygulanabilirse, şüp-

100

www.madencilikturkiye.com

Şekil 4’te görüldüğü üzere, bu soruya 87 adet maden işletmesinin büyük çoğunluğu (%83’ü): “Hayır. Kesinlikle sorulmamalıdır.
Bu durum ruhsat güvencesini ortadan kaldırmaktadır.” cevabını
vermiştir. Cevap veren diğer işletmeler (%17): ise “Evet sorulmalıdır. Ancak, verecekleri cevap konusunda en azından bir süre sınırlaması getirilmelidir.” görüşünü aktarmışlardır. Nitekim süre kısıtı
olmaksızın, ya da gerekçeli bir karşı görüş olmaksızın, işletme izni
alındıktan sonra herhangi bir kuruma görüş sorulması uygulaması doğru bir yaklaşım değildir. Tersine, “işletme izni” verilmeden önce görüş sorulması süreci artık tamamlanmış olmalıdır.
Diğer yandan, maden işletme izni verilmiş bir sahaya, daha
sonra diğer kurumlardan görüş alınması sonucunda çıkacak
olumsuz bir karar sonrasında, yapılan tüm maden yatırımlarının kaybedilecek duruma getirilmesi Maden Kanunu’na
aykırılık teşkil etmektedir. Zaten maden işletme faaliyetinin
15 Temmuz 2020

yapılamayacağı bir alana baştan izin verilmemeli, bu kararı da
bu konuda teknik yeterliliğe sahip kurumlar vermelidir. İşletme
iznini almış olması, madencinin tüm prosedürleri yerine getirdiği anlamına gelmektedir. İşletme izni alındıktan sonra farklı
kurumlara görüş sorulması ihtiyacının hissedilmesi, nesnel olması gereken izin sürecine hem bürokrasinin hem de siyasetin
karıştırılmasını ortaya çıkarabilecektir.
Esasen ruhsatın kendisi baştan bir görüşü ifade etmektedir.
Bu noktada ETKB’nin, işletme izni alınmadan önceki teknik
değerlendirmeleri, görüşleri -maden şirketlerine güvenlik soruşturmaları haricinde- yeterli olmalıdır. Söz konusu Bakanlık
değerlendirmesine güvensizlik gereksiz zaman kayıplarına yol
açmamalıdır.
Yukarıda belirtilen 2018/8 Sayılı Genelge madencilik sektöründe özellikle mülki izin süreçlerinin kısalması açısından umutla
karşılanmıştı, ancak bugün gelinen noktada TMD’ye göre;
uygulamada 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nden çok
farklı bir uygulama gerçekleştirilmemektedir. TMD durumu
şöyle değerlendirmektedir: Öncelikle Genelge çerçevesinde
kurulan Komisyon görevine başlamış ve bir kısım orman izin
olurları süratle başvuru sahiplerine tebliğ edilmeye başlanmıştı. Buna karşın bu süreç henüz başlamış iken bütün kurumlara izin dosyalarının Cumhurbaşkanlığı Makamı’na gönderilmesi talimatlanmış ve bu izin süreci tekrar başa dönmüştür.
Bu nedenle “Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulama
Yönetmeliği” uyarınca yapılan izin başvurularının OGM’de sonuçlandırılması (başvurudan sahanın teslimine kadar geçen
sürece; taşra teşkilatınca değerlendirme, müracaatın ilgili Kurumlar tarafından değerlendirilmesi, merkez teşkilatı tarafından değerlendirme, Cumhurbaşkanlığınca değerlendirme süreçleri dahil edilerek) halen ortalamada 10-12 ay sürmektedir.
Oluşan bu tablo yatırımcı tarafından planlanan yatırımların
öngörülen terminlere göre gerçekleştirilememesine neden
olmakta ve yatırım kararlarının ertelenmesine veya yatırımdan vazgeçilmesine de neden olmaktadır34.

5.Sonuç
Madencilik yatırımlarının yapılamamasının, yapılan yatırımların kaybedilmesinin veya yatırımcıların bu sektöre ilgisinin
azalmasının en büyük nedenlerinden biri, madencilik faaliyetlerinde yetkili onlarca kurumun getirdiği gereksiz kısıtlamalar,
uygulamalar ve madencilik sektörünü tanımayan bürokrasidir.
Özelikle maden işletme faaliyetleri izin sürecinde sadece ETKB’nin değil, bu bakanlık dışındaki birçok bakanlık ve kamu
kurumunun yetkilendirilmiş bulunması Türkiye’de izin sürecini
geciktirmekte ve böylece yatırım kayıplarına sebep olmaktadır. Bu durumun oluşmasında en önemli etkenler (Çevre ve
Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi) diğer Bakanlıkların
çıkardığı mevzuat, yapılan bu mevzuat değişikliklerinde ETKB’nin görüşlerinin dikkate alınmaması ve yapılan uygulamalar
ile MAPEG’in uygulama alanının kısıtlanmasıdır. Maden işletme izni olmasına rağmen, sonradan diğer kurumlardan görüş
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sorulması uygulamaları ortadan kaldırılmalıdır. Böylece ancak
öngörülebilir bir madencilik gerçekleştirilebilecektir.
Ayrıca, yatırımların korunması-kullanılması ilkeleri göz önüne
alınarak yönlendirilmesi yöneliminde madenciliği ilgilendiren
yürürlükteki mevzuat ile uygulamalarının gözden geçirilmesi
ve bunun bürokrasiye olumlu yansıması önem arz etmektedir.
ETKB’nin bu konuda belirleyici olması gerekmektedir. Şüphesiz ki bu yeni yapılanmada MAPEG de önemli bir rol oynayacaktır. MAPEG bu noktada yeterli bilgi birikimine sahiptir. Ancak teknik kadrosu şu an için yeterli sayıda değildir.
Madencilik sektörünün beklentisi doğrultusunda maden işletme faaliyetleri izin sürecinde tek yetkili ve sorumlu merci olarak
tüm izinleri, yeni kurulacak “Maden Bakanlığı” ya da tek yetkili
ve sorumlu olmak kaydıyla, ETKB bünyesinde oluşturulacak bir
üst mercinin verdiği bir idari yapılanma, ilgili Kurumların katılımıyla, tüm izin süreçlerinin birleştirilerek tek seferde çıkarılmasını sağlayacaktır. İzin sürecinde böyle bir idari yapılanma,
maden yatırımlarının gecikme yaşanmadan gerçekleştirildiği,
yatırım kayıpları olmaksızın ruhsat güvencesinin sağlandığı bir
tabloyu da beraberinde getirecektir.
Bu doğrultuda, çalışmada belirtilen Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile Kararnamesinin uygulamalarının madencilik sektörüne
olumlu yansıması beklentisi büyüktür. Böylece izin sürecinin hızlanması ile maden yatırımcıları Türkiye’deki maden yatırımlarını
arttırabilecek ve ülkemizdeki madencilik hızla gelişebilecektir.

Makalenin kaynakçasına buradan ulaşabilirsiniz.
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2020/07/
Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-88-Taskin-DenizYildiz-Kaynakca.pdf
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Titreşimli Elekler - 2
Eleme Verimi
Orkun Öksüz
Maden Y. Mühendisi
oksuz.orkun@gmail.com

Eleme taneleri ebat farkına göre
ayıran bir mekanik prosestir. Elek
titreşimi etkisi altında olan taneler
sınıflandırma prosesine tabi tutulur, kesme boyundan (cut
size) büyük ise elek üstü (over size), kesme boyundan küçük ise
elek altı (under size) olarak alınır. Elek verimi kesme boyundan
küçük olup elek altına geçen tanelerin, beslemedeki kesme
boyundan küçük tanelere oranını ifade eder.

İnce bir tane eleğe beslenip eleme yüzeyine ulaştıktan sonra olasılık ilkeleri geçerli olur. Besleme tarafından ürün ucuna doğru yaptığı seyir esnasında, tane tekrarlı olarak elek açıklığına denk gelerek
elek altına geçmek bakımından sınanır. İnce tanelerin elek açıklığına denk gelme sayısı ile doğru orantılı olarak, elenme olasılığı artar
ve genel eleme verimi yükselir. Eğer beslemedeki tüm inceler elek
altına geçerse eleme verimi %100 olur. Fakat endüstriyel ölçekte
%100 verim ile eleme yapmak mümkün değildir. Madencilik sektöründeki genel kabul %90-95 oranında eleme verimimin yeterli
olduğu yönündedir. %95’in üzerine çıkılması isteniyorsa özel tip
eleklerin ve elek panellerinin kullanılması gerekir. Bir önceki yazımızda detaylı şekilde anlattığımız üç şaftlı eliptik hareketli yatay
elekler, standart üzeri performans gereken uygulamalar için en
uygun ekipmandır.Genel olarak elek verimini etkileyen faktörlerin 20-25 tane olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan elek tipi ile ilgili
olanların bir kısmına önceki makalemizde değinmiştik ve elek paneli ile ilgili olanları ise bir sonraki yazımızda inceleyeceğiz. Diğer
faktörlerden en önemli gördüklerimizi aşağıda anlatmaya çalıştık.

Tabakalaşma: Eleğe beslenen taneler dikey eksendeki hızını
kaybeder ve tane hareketinin yönü yataya değişir. Titreşim sayesinde, elek üzerindeki taneler akışkan bir yatak oluşturur (bkz.
Şekil 1.1). Bu yatak oluşurken iri taneler üst tarafta kalırken, ince
taneler irilerin arasından süzülerek yatağın altına yani eleme
yüzeyine (elek panellerine) ulaşır. Bu duruma tabakalaşma
(stratification) denir (bkz. Şekil 1.2) ve tabakalaşma verimli bir
elemenin olmazsa olmaz şartlarındandır. (bkz. Şekil 1.3).
Şekil 2’de yatak derinliği (bed depth) ve eleme verimi (screening
efficiency) ilişkisini anlatan tipik bir eğri verilmiştir. Buradan görüleceği üzere, kapasitesinin çok altında çalışan bir eleğin verimi
düşer. Bunun nedeni optimum yatak derinliğinin oluşmama-

Şekil 1.1 Besleme
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Şekil 1.2 Tabakalaşma

sıdır. Optimum yatak
derinliği oluşmadığında
ince taneler elek üzerinde zıplamaya başlar ve
bir kısımı elek paneliyle
yeterince temas şansı
bulamadan elek üstüne
kaçar. Optimum kapasitede beslenen bir elekte
Şekil 2. Yatak Derinliğinin Eleme Performansına Etkisi
ise üstteki iri tanelerin
baskılama ve çekiçleme etkisi sayesinde alttaki inceler daha
kontrollü bir şekilde hareket eder, dolayısıyla elenme yüzeyi ile
temas sayısı artar ve nihayetinde eleme verimi yükselir.
Yatak derinliği belli bir değerden fazla olduğunda ise yeterince
tabakalaşma sağlanamayacağından eleme verimi düşer. İnce
tanelerin bir kısmı yatağın altına süzülmeye fırsat bulamaz, elek
paneliyle yeterince temas edemez ve elek üstüne kaçar. Diğer bir
deyişle, elek üzerindeki malzeme akışına kapılır ve kısa devre (bypass) yaparak eleği terk eder. Şekil 2’de de gösterildiği üzere yatak
derinliği arttıkça hatalı sınıflandırılan incelerin oranı bir hayli yükselir ve eleme verimi dramatik bir şekilde düşer.Bu nedenlerle elek
seçimi yapılırken yatak derinliği doğru şekilde kurgulanmalı ve Şekil 2’de gösterilen optimum çizgisine mümkün olduğunca yakın
olacak şekilde ayarlanmalıdır. Elek seçimi yapılırken öncelikle ürün
tarafındaki yatak derinliği (Discharge Bed Depth) için uygun elek
genişliği seçilir. Genel kural, ürün tarafındaki yatak derinliğinin
eleme açıklığından, besleme yığın yoğunluğu ile doğru orantılı
olarak, 3-4 kat fazla olmasıdır. Sonra istenilen eleme verimine göre
eleğin uzunluğu ve dolayısıyla nihai elek ölçüleri belirlenir.
Verimsiz çalışan bir elekte; eleğin titreşim genliği, titreşim açısı,
montaj açısı, çalışma hızı, dönüş yönü, panel tipi, vb. parametreler değiştirilerek yatak derinliği optimize edilebilir. Ayarlanabilir parametreler elbette elek tipine göre değişken olmakla
birlikte, daha kompleks yapıdaki eleklerde bu gibi ince ayar
parametreleri daha fazladır. Burada verilen ve benzeri modifikasyonlar yapılırken eleğin mekanik limitlerin aşılmadığı da
gözetilmelidir. Ekipman üreticisi ile iletişim kurmadan yapılan
değişikler, eleğin çok hızlı bir şekilde yıpranmasına ve ağır hasar almasına sebep olabilir.
Besleme: Pek çok elekte besleme doğrudan panel üzerinde değil
de besleme kutusu (feed box) üzerine yapılır. Bu durumda, taba-

Şekil 1.3 Eleme
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kalaşma besleme kutusundan itibaren başlayacağından eleme
performansı olumlu etkilenir. Bunun yanı sıra besleme genellikle
dökülme şeklinde olduğundan, besleme bölgesi aşındırıcı darbelere maruz kalır. Bu darbeleri hassas ve pahalı elek paneli yerine, çok daha sağlam ve ucuz bir malzeme ile kaplanmış besleme
kutusunda karşılamak tercih edilir. Böylece, dökülmeden dolayı
oluşan darbe daha ekonomik bir yolla sönümlenmiş olur.
Tabakalaşmanın doğru şekilde sağlanabilmesi için önemli
olan diğer bir unsur da eleğin beslenme şeklidir. Uygun şekilde beslenen bir elekte, elek üstünde akan malzeme eleğin tüm
genişliği boyunca homojen olarak yayılarak yatak yapar. Bunu
sağlamak için elekteki malzeme akışı ile aynı yönde olan ve
mümkünse elek ile aynı genişlikte bir besleyici kullanılmalıdır.
Yandan elek üzerine besleme yapılarak ilk anda segregasyon
oluşturulması ve elek genişliğinden daha dar besleyici/şut ile
noktasal besleme yapılması en sık yapılan hatalardır. Beslenme
şekli düzgün olmazsa uygun tabakalaşma sağlanamaz, eleğin
genişliğinden tam olarak yararlanılamaz ve sonuç olarak eleğin kapasitesi ya da performansı düşer.
Bazı uygulamalarda uygun şekilde besleme yapılmasına rağmen
taneler elek üzerinde belli bir tarafta birikir. Bu şekilde elek titreşiminin segregasyona sebep olduğu durumlarda, problemi eleğin
ve/veya taşıyıcı şasenin ve/veya zeminin fiziksel kondisyonunda
aramak gerekir. Sağlıklı çalışan bir eleme sisteminde malzeme
akışı tam homojen şekilde ve tüm elek genişliğince yayılır.
Tane Boyu Dağılımı:Tanelerin elenme hızı kesme boyuna
(cut size) oranla ne kadar ince oldukları ile doğru orantılı olarak artar. Yani kesme boyuna yakın bir tane, daha zor ve yavaş elenirken daha ince bir tanenin elemesi kolay ve hızlıdır.
Bu nedenle elek seçimi yapılırken eleme boyunun yarısına
eşit olan yarı-boy (half size) tanelerin miktarı önemli bir dizayn parametresi olarak belirlenmiştir. Şekil 3’de tipik bir uygulamada eleğe beslenen farklı fraksiyondaki tanelerin elek
altına geçme karakteristiği verilmektedir. Elek üzerine gelen
taneler ilk önce homojen yatak oluşturma ve tabakalaşmayı tamamlar. Bu bölgede elek açıklığına oranla oldukça ince
olan ve Şekil 3’de
yeşil renkle gösterilen çeyrek-boy tanelerin büyük kısmı
alınır. Sarı renk ile
gösterilen tanelerse yarı-boya kadar
olan
tanelerdir.
Yarı-boy ile kesme
boyu arasında kalan
taneler ise kırmızı
renk ile gösterilmiştir. Bu boydaki tanelerin elenebilmesi
için daha uzun süre
Şekil 3. Farklı Fraksiyonların Elek Altına Geçme Davranışı
gerekir.
15 Temmuz 2020

Eleme açıklığından daha iri boyların varlığı ise eleme verimi
açısından önemli bir zorluk yaratmaz. Yeterince iri olanlar, eleme açıklığına yakın boylara çekiçleme etkisi yaparak elenmesini kolaylaştırır. Diğer yandan iri boylar sebep oldukları yüksek
darbe etkisi nedeniyle elek panellerine (screening media) ya
da elek katlarına (screen deck) zarar verme eğilimindedir. Elek
seçimi yapılırken elek üzerine gelen en iri tane boyu da hesaba
katılmalı, özellikle karşılama katının (en üst katta) tasarımı, elek
paneli ve elek üreticileri ile görüşülerek belirlenmelidir.
Yüzey Nemi ve Yaş Eleme: Nem, malzeme yatağına akışkan
özellik kazandıramayacak kadar küçük miktarda olan ve tanelerin yüzeyine yapışan suyu ifade eder. Özellikle yüzey nemi
tutma potansiyeli yüksek olan ince tanelerin varlığında, eleme
performansı olumsuz etkilenir. İnce taneler suyun yüzey gerilimi nedeniyle birbirine ve iri tanelere yapışır ve elek üstüne
kaçar. Eğer beslemede yüksek miktarda kil ve nem varsa, paneller tıkandığından eleme imkansızlaşabilir. Bu gibi durumlar
için geliştirilmiş özel elekler ve elek panelleri kullanarak eleme
yapmak mümkündür. Fakat belli bir dereceden sonra bu yaklaşımlar çözümsüz kalabilir ve malzemeyi yıkama zorunluluğu
ortaya çıkar. Yıkama işlemi kompleks akım şemaları gerektirdiğinden ve su beslemesi zaruri olduğundan, en son çare olarak
görülmelidir. Tane boyu irileştikçe tanelerin ortalama yüzey
alanı azalacağından su tutma potansiyeli düşer ve nem faktörünün etkisi kritikliğini yitirir. Yaş eleme ise su miktarının çok
daha fazla olduğu, pülp elemesi yapılan uygulamaları ifade
eder. Nemli beslemenin aksine yaş elemede ayırım kolaylaşır.
Su içeriğinin elemeye etkisi Şekil 4’de özetlenmiştir. “A” bölgesinde, nem değeri takriben %3’ün altındadır ve “kuru” olarak adlandırılan bu tip uygulamalarda nem içeriğinin eleme üzerine etkisi
hissedilemeyecek kadar azdır. “B” bölgesinde ise yani su içeriği
takriben %4-5 oranını geçince, nemin eleme üzerinde olumsuz
etkileri daha da belirginleşir. “C” bölgesinde, takriben %9-30 su
içeriği nedeniyle eleme yapmak oldukça zordur. Çünkü su-tane
karışımı hamurlaşmış bir yapı gösterir ve akışkanlığa karşı direnci
çok yüksektir. “D” bölgesinde gösterildiği gibi su içeriği %30 oranını üstüne çıkınca, suyun varlığı elemeyi nispeten kolaylaştırır.
Buradan sonra uygulama artık yoğun pülp ile yaş eleme olarak
adlandırılabilir. “E” bölgesinde ise su içeriği %50 değerinin üzerine çıkmıştır. Yaş eleme olarak adlandırılan bu tip bir uygulamada
“A” bölgesindeki gibi performanslı eleme yapmak mümkündür.

Şekil 4. Su İçeriğinin Elemeye Etkisi
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Şekil 5. Yaş Elek - Katlara Su Besleme Sistemi

Şekil 6. Yaş Elek - Kaz Ayakları ile
Basıçlı Su Uygulama

Yaş eleme için su eklenecekse, besleme kutusunda ve/veya kaz
ayakları yardımıyla yapılabilir. Besleme kutusunda verilecek su
hemen akıp gideceğinden ürün ucuna doğru pülpün hamurlaşmaması için elek boyunca çeşitli noktalardan da su verilebilir
(bkz. Şekil 5 ve Şekil 6). Özellikle kil oranının fazla olduğu durumlarda suyun itici gücünden ve yıkayıcı etkisinden istifade etmek
için 2-4 bar basınçla kaz ayakları kullanılarak su püskürtülmesi
faydalıdır. Genel yaklaşım suyun 1/3’ünü besleme kutusundan,
2/3’ünü ise elek katlarına püskürterek vermek yönündedir.
Tane Şekli: Doğada doğal süreçler içerisinde oluşmuş (kırılmamış) taşların şekli nispeten daha az köşeli ve ve daha yuvarlak
olduğundan elenmesi kolaydır. Kırma taşlar ise genellikle açılı
ve keskin köşelere sahiptir ve elenmesi yuvarlak taşlara göre
daha zordur. Yassı (elongated, slaby) tanelerin eleme performansı diğerlerine oranla çok daha düşüktür. Çünkü elek paneli
açıklıklarına uzun tarafıyla denk gelen bir yassı tane, aslında
elek altı boyunda olsa da elek açıklıklardan geçemeyebilir.
Dolayısıyla elenme olasılığını arttırmak için daha uzun bir elek
kullanımı gerekir. Taneleri kübikleştirerek kıran bir kırıcının,
sonrasında gelen eleğin performansı üzerinde olumlu etki
yaptığı da bilinmektedir.

Elek Seçimi
Etken parametrelerin çokluğu ve bazılarının da nicel olmaması nedeniyle bir eleğin çalışmasını matematiksel olarak ifade
etmek bir hayli zordur. Bu nedenle elek seçimi rakamsal çözümlemelerin yanı sıra tecrübeye bağlı yorumlamalar ile yapılır. Burada verilecek olan elek alanı hesaplama formülünü
kullanmak ve formülde yer alan katsayıları veritabanlarından
bulmak suretiyle elek seçimi yapılabilse de bu seçimin yalnızca
bir reher niteliğinde olacağı unutulmamalıdır. Nihai elek seçimi için elek üretiminde önde gelen ve güvenilir tedarikçilerin
tavsiyeleri alınmalıdır. Biz burada yalnızca ana formülü vererek
okuyucunun elek seçiminde önemli parametreleri genel hatlarıyla anlamasını sağlamaya çalışacağız. Bu ve benzeri formüller
kullanılarak yapılan hesaplarda eğer elek çok katlıysa, her elek
katı için ayrı ayrı hesaplama yapılarak formülün çalıştırılması
gerekir. Elek alanı formülü (VSMA) aşağıdaki gibidir:

U- Elek Altı= Beslemedeki elek altı mazleme miktarı faktörüdür.
A- Temel Kapasite= Elek açıklığına göre belirlenmiş olan standart elek kapasitesi faktörüdür. Elek açıklığı küçüldükçe eleme
zorlaşır. Standart elek kapasitesi belirlenirken beslemede %25
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elek üstü ve %40 yarı-boy olduğu göz önüne alınmıştır. Ayrıca
beslemenin serbest akabilir (free-flowing) olduğu da varsayılır.
B- Elek Üstü= Beslemedeki elek üstü malzeme miktarı faktördür. Beslemedeki elek üstü oranı arttıkça hesaplanan elek
alanı büyür.
C- Yarıboy= Beslemedeki yarı-boy (elek açıklığının yarısı) malzeme miktarı faktörüdür. Yarı-boy oranı arttıkça hesaplanan
elek alanı küçülür.
D- Elek Katı= Birden fazla katı olan eleklerde uygulanan faktördür. Alt katlara malzeme geçene kadar yaşanan alan kaybını
telafi etmek için kullanılır. Örneğin, eleğin en üst katında “1”
değerindedir, yani eleğin tüm alanını eleme amaçlı olarak kullanılabildiği var sayılır. Fakat, ikinci ve üçüncü katlarda sırasıyla
“0,9” ve “0,8” olarak alınır. Böylece, katlar arası geçiş esnasında
yaşanan gecikme fomülize edilmiştir.
E- Yaş Eleme= Eleme yaş yapılıyorsa kullanılır. Yaş eleme ile
kuru elemeye kıyasla hesaplanan elek alanı azalır.
F- Yığın Yoğunluğu= Besleme malzemesi 1,6 t/m3 değerinden farklı olduğunda kullanılan düzeltme faktörüdür. Yığın
yoğunluğu arttıkça hesaplanan elek alanı azalır.
G- % Elek Açıklığı= Standart elek panelinden farklı bir yapıda
olan elek paneli kullanıldığına uygulanması gereken düzeltme
faktörüdür. Kullanılan panel tipine ve tasarımına göre % elek
açıklığı değişir ve elek seçiminde çok önemli bir parametredir.
Uygulama koşulları göz önünde bulundurularak hangi tip elek
paneli kullanılacağı en baştan belirlenmeli ve elek alanı hesaplamasına başlanmadan % elek açıklığı bilinmelidir. Bu konuda
daha detaylı bilgilendirme “Elek Panelleri” konulu yazımızda
yapılacaktır.
H- Açıklık Şekli= Standart kare elek açıklığı dışında, farklı geometride elek açıklığı uygulandığında kullanılan düzeltme
faktörüdür. Kareden dikdörtgene geçildikçe eleme kolaylaşır.
Bu konuda daha detaylı bilgilendirme “Elek Panelleri” konulu
yazımızda yapılacaktır.
J- Verim= Standart elek veriminden daha az elek verimi
öngörülen uygulamalarda kullanılan düzeltme faktörüdür.
İstenilen elek verimi azaldıkça hesaplanan elek alanı küçülecektir. Örneğin %95 eleme verimi istendiğinde bu katsayı
“1,0” olarak alınırken, %70 eleme verimi için “1,9” olarak belirlenmiştir.
Bir eleğin alanı proses koşullarına uygun olarak seçilmiş olsa
da, taşıma kapasitesinin (carrying capacity) yeterli olup olmadığı da hesaplanmalırdır. Taşıma kapasitesi bir eleğin yarattığı
momentin elek üzerindeki malzemenin canlı ağırlığını yüklenebilmesi ile ilgilidir. Taşıma kapasitesi hesabı ise aşağıdaki
formül kullanılarak yapılır.

M= Elek üzerindeki malzemenin ağırlığı N= Eleğin dönüş hızı
V= Elek üzerindeki malzemenin hızı
C= Sabit
S= Elek Atımı
L= Elek Uzunluğu
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KÜRESEL FOKUS

Kolonyal Sisteme
Direnişin Simgesi Gana

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana
Cumhuriyeti tarihi boyunca büyük
krallık ve imparatorluklara ev sahipliği
yapmıştır. 15 – 17. YY arasında ülkede
kurulan Dagomba, Mamprusi ve Gonja gibi krallıklar günümüzde
Gana’nın kuzeyinde bulunan bölgelerde kurulmuş ve sınırlarını
Orta Gana’nın yağmur ormanlarına kadar dayandırmışlardır. Ülkenin orta bölümleri ise 1200’li yıllara kadar herhangi bir yerleşime
sahip değilken bu tarihten sonra kuzeyden gelen Akan toplulukları ile birlikte yerleşim almaya başlamış özellikle 15. YY sonları ile 16.
YY başlarında hızlı bir göç alan bölgede birbirinden kopuk Akan
toplulukları birleşerek krallıklar oluşturmuşlardır. 1680 yılında kurulan Ashanti Krallığı ile birlikte dağınık krallıklara son verilmiş, Ashanti tüm Akan krallıklarını hâkimiyeti altına alarak birleştirmiştir.
Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
eray@mayeb.com.tr

1471 yılından itibaren bölgeye gelen ilk Avrupalılar olan Portekizli tüccar ve askerler ilk olarak günümüzde de bu bölgelerde
yaşayan güney bölgelerindeki küçük gruplar ile karşılaşarak
ilişkilerini ilerletmiş ve bölgeye ayak basmalarından sadece
11 yıl sonra 1482’de yerli kabile reisleri ile anlaşarak sahile üs
olarak kullanabilecekleri Elmina Kalesi’ni yapmışlardır. Portekizlilerden sonra bölgeye Danimarka, İsveç, Hollanda, Birleşik
Krallık ve Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi gelmiştir. İlk yıllarında baharat ve altın madeni ilgisi
nedeniyle bu bölgede bulunan Avrupalılar daha sonraki yıllarda ise özellikle Amerika’ya gönderilme amacı ile köle ticareti
yapmaya başlamıştır. Başlarda herhangi bir zorlama olmasa da
sömürge sisteminin yoğunlaşması ve Avrupalıların özellikle de
İngilizlerin yerel halk üzerindeki baskıcı bir anlayış uygulamaya başlamasından sonra 19.yy içerisinde dört farklı savaşı yaşanmıştır. 1894 ile 1896 yılları arasında gerçekleşen son savaş
neticesinde Ashanti Krallığı’nın varlığına son verilmiş ve bölge
Birleşik Krallık’ın himayesi altına alınmıştır.
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Birleşik Krallık 1896 yılından bu yana hâkim olduğu toprakları 1 Ocak 1902 tarihinden itibaren sömürgecilik sisteminin bir
parçası olarak tam anlamıyla kendi bünyesine dâhil etmiş ve
bölgede bulunan tüm kabile liderlerini dolaylı yönetim şekli
ile valiye bağlamıştır. Bu kapsamda 29 kişilik yasama konseyi
oluşturulmuş, bu konseye de dokuz Afrikalı seçilmiştir. 1946 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile yasama konseyine Ashanti
bölgesi ile kuzey bölgelerin de temsilci göndermesine karar
verilmiş ve böylece yerel temsilcilerin temsil alanında güçlenmesine neden olunmuştur. Güç kazanan yerel yönetimler İngiltere’yi kendilerini tanımaya zorlamış ve 6 Mart 1957 tarihinde Britanya Kraliyet kolonisi Altın Sahil ve Britanya Togoland
Gana ismi ile bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Özellikle 6 Mart
olarak belirlenen tarih Fanti Federasyonu’nun Britanya Krallığı
ile anlaşma yaparak Britanya hâkimiyeti altına girmesinin yıl
dönümüdür.
Afrika kıtasında Avrupa kolonizasyonundan bağımsızlığını
kazanan ilk ülke olan Gana, bağımsızlığını kazanmasının ardından kısa süre içerisinde iktidar mücadeleleri yaşamış ve
1966, 1972, 1978 ve 1979 yıllarını darbeler ile geçirmiştir. Son
olarak 1981’de gerçekleşen darbe ile ülkede iktidarı ele alan
Jerry Rawlings demokratikleşme adına yeni anayasa çalışması başlatmış, bağımsız seçimlerin önünü açmış ve çok partili
sisteme geçişi onaylamıştır. Aynı zamanda basın ve fikir özgürlüğü önündeki engelleri kaldıran Rawlings, herkesin yasa
önünde eşit olduğunu kabul eden ve BM’nin onayladığı insan
hakları maddelerini kabul etmiştir. Rawlings’den sonraki Başkan olan Mills’in Temmuz 2012’de hayatını kaybetmesi neticesinde başkan yardımcılarından John Dramani Mahama bu
göreve atanmış, Aralık 2012’de gerçekleştirilen ara seçimler
ile de makama resmen seçilmiştir ve o günden bu yana görevini sürdürmektedir.
15 Temmuz 2020

Afrika Kıtası’nda demokrasi, hak ve özgürlükler açısından örnek
bir ülke olan Gana Başkanlık tipi Cumhuriyet ile yönetilmektedir.
Ülke 1992’de kabul edilen yeni anayasa ile çok partili demokrasiye geçmiştir. Hükümete başkanlık eden Devlet Başkanı, en fazla
iki dönem yani sekiz yıl görev yapabilmektedir. Yasama organı
olan ve 230 sandalyeli Parlamento seçimi de dört yılda bir yapılmaktadır. Ülkede dördüncü Cumhuriyet döneminin başladığı 7
Ocak 1993 tarihinden bu yana sağlam bir siyasi zemin mevcuttur.
Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler’e üye olan ülkenin komşuları
batıda Fildişi Sahili, kuzeyde Burkina Faso ve doğuda Togo’dur.
Güneyinde ise Gine Körfezi yer almaktadır. Başkenti Akra olan ülkenin yüzölçümü ise 238.537 km2 olarak bilinmektedir. Kuzey ve
güney olarak ikiye ayrılmış bir görüntü çizen Gana kuzeyde Kuzey, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı güneyde ise Ashanti, Brong-Ahafo,
Orta, Doğu, Greater Accra, Volta ve Batı olmak üzere toplam 10
bölgeye ayrılmıştır. Her bir bölge bir bölge bakanı ve ekibince
yönetilmektedir. Ayrıca bu bölgeler de merkezi hükümetçe mali
yönden desteklenen meclislerce yönetilen ilçelere bölünmüştür.
Koloni döneminden beri kalkınma program ve projeleri açısından güney daha avantajlı konumda olmuştur. Doğal kaynaklarda güneyde yoğunlaşmıştır. Ayrıca tarım açısından güney
daha uygun bir iklime sahiptir.
Gana’nın nüfusu 2018 yılında yaklaşık 29,6 milyon olarak kaydedilmiştir. 2024 yılında ise yaklaşık 33,7 milyona ulaşması
beklenmektedir. Ülkenin nüfus artış hızı son yıllarda giderek
yavaşlamaktadır. Bunda doğum oranlarının düşüşü ve özellikle
AIDS’e ve diğer bulaşıcı hastalıklara bağlı yüksek ölüm oranları
rol oynamaktadır. Yine de Gana’da AIDS problemi pek çok Afrika ülkesine kıyasla kriz boyutuna ulaşmamıştır.
Ashanti, Gana’da nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Nüfusun
yaklaşık %20’si bu bölgede yaşamakta, bu bölgeyi ise Büyük
Akra bölgesi takip etmektedir. Ülkedeki işgücünün yaklaşık

10 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Toplam işgücünün
%50,4’ü erkek, %49,6’sı kadındır. Birçok etnik grubu bünyesinde bulunduran Gana’da birçok yerel dil konuşulmaktadır ancak ülkenin kayıtlı resmi dili İngilizce’dir.
Gana Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden sonra, Afrika’nın ikinci büyük altın üreticisidir. Aynı zamanda dünyanın
ikinci en büyük kakao üreticileri arasındadır. Gana'da 2016 verilerine göre GSMH verileri 120,9 milyar dolar düzeyinde olup,
Dünya Bankası sıralamasında 82. sırada yer almaktadır.
Gana'da atılan sanayi adımlarına rağmen hala büyük oranda
tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğu bir ülke konumundadır. 2017 yılı itibarıyla GSYİH’sı 59 milyar dolar olarak gerçekleşen ve 2018 yılında da 65,2 milyar dolara yükseldiği
tahmin edilen Gana’da tarım sektörünün GSYH’ye katkısı
son yıllarda önemli ölçüde azalarak %35’lerden %19’a gerilemiştir. Hizmet sektörü GSYİH’dan %56 civarında pay almakta, sanayinin GSYİH’ya katkısı ise %25 olup, sanayi sektörü içinde değerlendirilen madencilik ve petrol sektörünün
katkısı ise %10 düzeyindedir. Sadece madencilik sektörünün
katkısı ise %5 oranındadır. Gana aynı zamanda 2010 yılı sonundan itibaren off-shore petrol üretmeye başlamıştır. 2018
yılı itibariyle petrol üretim ve ihracatının önemli ölçüde artış
göstermesi nedeniyle GSYİH’da petrolün payı önemli ölçüde
artış göstermiş 1-2 yıl içerisinde de %15’in üzerine çıkması
beklenmektedir.
Ülkede çalışan nüfusun yaklaşık %55’i ülkenin ekonomisinin
temelini oluşturan tarım sektöründe istihdam edilmektedir.
İstihdama katkı veren diğer sektörler sanayi ve hizmet sektörleridir. Gana’da işsizlik oranı resmi verilere göre %11’ler düzeyinde iken gerçekte daha yüksek oranlarda olduğu tahmin
edilmektedir. Yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus 2000’li
yılların başında toplam nüfusun %40’ını oluştururken bu oran
son yıllarda %25’in altına gerilemiştir.
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Ülkede ekonomik anlamda en önemli tarımsal ürün kakaodur. Kakao aynı zamanda altın madeni ile birlikte Gana’nın en
önemli ihraç kalemi olup, tarımsal ürünler içerisinde kakaoyu
ormancılık ürünleri, sebzeler, deniz ürünleri ve ananas takip
etmektedir. Tarım sektörü uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına açık olan bir sektör olduğu için ürün çeşitliliğini
arttırma çalışmaları sınırlı kalmaktadır.
Özellikle son yıllarda dış ticareti büyük bir açık veren Gana’nın
ihracatı büyük ölçüde altın, ham petrol ve petrol yağları, kakao
ve kakao ürünleri, kereste, madenler, su ürünleri ve sert kabuklu meyveler gibi belli başlı ürün ve ürün grubuna bağımlıdır.
Bu bağımlılık, söz konusu temel ürünlerin üretimlerindeki ve
dünya fiyatlarındaki dalgalanmalara göre, ihracat gelirlerinin
değişken olması sonucunu doğurmaktadır.
Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) verilerine göre Gana’nın
toplam ihracatı 2018 yılında 17,1 milyar dolara ulaşmış olup,
en önemli kalemler altın, petrol, kakao ürünleri, manganez, su
ürünleri ve tropikal meyvelerdir. Bu ürünlerin toplam ihracattaki payı %90’a yaklaşmaktadır.
ITC verilerine göre Gana’nın 2014 yılında toplam ithalatı 15,6
milyar dolarla maksimum düzeyine ulaşmış 2018 yılında ise
11,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin ithalat düzeyini
özellikle iç talep ve imalat sanayi ürünlerinin uluslararası fiyatları belirlemektedir. Aynı zamanda kur politikalarının ve döviz
rezervlerinin de ithalat üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır.
Son yıllarda ekonomide önemli bir büyüme hızı yakalamış olan
Gana, özellikle 2000’li yıllardan sonra özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yapmış olan Kofi Annan ile uluslararası
ilişkilerini de hızla güçlendirmektedir. İçinde bulunduğumuz
dönemde Afrika ülkeleri içinde adından en çok söz edilen ülkeler arasında yer alan Gana ayrıca, 2008 yılında Afrika Futbol finallerine başarı ile ev sahipliği yapmış olması nedeniyle dünya
gündeminde yer almış ve önemli gelişme sinyalleri vermiştir.
Altın ülke için önemli bir yere sahiptir. Altın haricinde petrol,
elmas, kireç taşı, mangan ve boksit diğer önemli ve ihracatı yapılan madenleri ve yer altı zenginliklerini oluşturmaktadır.
Ülkenin altın yatakları Ashanti’nin batı ve orta bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Ancak Orta ve Brong-Ahafo bölgelerinde de geniş
rezervler bulunmaktadır. Altın ülkenin en önemli ihracat geliri
kaynağı ve madencilik sektörünün en önemli cevheridir. Altın
ve diğer minerallerin ihracatı toplam ihracatın yaklaşık %50’sini
oluşturmaktadır. Bunun içinde altının payı yaklaşık %90’dır. Ülkenin en büyük altın üreticisi Anglo Gold Ashanti’dir.
Ülkede önemli miktarda elmas rezervi bulunmamaktadır. Elmas sektörü, uygulanan politikalarla yolsuzluk, kaçakçılık gibi
hususlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Sektör, devlet
elindeki Ghana Consolidated Diamonds (GCD) tarafından yönetilmektedir Kapasitesinin çok altında üretim yapan GCD tam
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kapasite ile üretim gerçekleştirebilmesi için yatırıma ihtiyaç
duymaktadır. Gana Hükümeti’nin bu amaçla GCD’yi özelleştirmeyi hedeflediği bilinmektedir.
Dünyanın önde gelen manganez ihracatçılarından biri olan ülkede Devlet elindeki Gana Ulusal Manganez Şirketi’nin 1995
yılında özelleştirilmesinin ardından üretim artışı gözlenmiştir.
120 milyon ton boksit rezervlerine sahip olduğu tahmin edilen
ülkede Ghana Bauxite isimli şirket tek üretici konumundadır.
Gana hükümetinin boksiti alüminyuma çevirme yönünde entegre tesis kurulması için çabaları bulunmaktadır.
Ülkede madencilik faaliyetlerini düzenleyen ilgili bakanlıklar,
kamu kuruluşları ve yetkili merciler arasında ise Başkan, Madencilik Bakanı, Maden Komisyonu, Maden Komisyonuna Bağlı Maden Teftiş Departmanı, Jeolojik Araştırma Kurumu, Maliye
Bakanı, Küçük Ölçekli Madencilik Komitesi, Endüstriyel Mineraller Komitesi, Su Kaynakları Komisyonu, şirket denetimlerinden sorumlu Maden Kontrolörleri, Yetkili Satın Alma Memurları ve Maden Komisyonu Yerel Büroları bulunmaktadır.
Bu kurumların Gana Cumhuriyeti’ndeki madencilik faaliyetlerinin
düzenlenmesinde başvurduğu kanunlar ve yönetmelikler arasında ise ülkenin 1993 tarihli Anayasası, Ek Gelir Vergisi Kanunu, Cıva
Kanunu, Asil Metaller Pazarlama Kurumu Kanunu, Devlet Altın
Madenciliği Kurumu Kararnamesi ve 2006 tarihli Gana Madenler
ve Madencilik Kanunu gibi kanunlar bulunmaktadır. Bunun yanında ülkededeki yönetmelikler de madenciliğin düzenlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu yönetmelikler arasında, Elmas
Madenciliği Endüstrisi Koruma yönetmeliği, Offshore Madenler
Yönetmeliği, Madenlerde “Devlet Hakkı” Yönetmeliği, Arama ve
Kazı Lisansı Yönetmeliği ve Altın Ticari İşlemleri Düzenlemeleri
Yönetmeliği ve Maden Yönetmeliği dikkat çekenler arasındadır.
Ülkede madencilik söz konusu olduğunda 2006 Tarihli Maden
Kanunu temel olarak alınmaktadır. Gana’daki madenciliğin yürütülmesinde başlıca hükümleri içeren bu kanun, hala koloni
döneminden kalma eski sistemin mirasını taşıdığı düşünülerek
değişiklik talepleri ve birçok itirazlar olmasına karşın halen yürürlüktedir. Bu kanuna göre aksi belirtilmedikçe hiç kimse Bakanlıktan ruhsat almadan maden üretemez, satamaz, ihraç edemez
veya kullanamaz. Bir maden hakkı alabilmek için başvuru önceden belirlenmiş usullere göre Bakanlığın Maden Komisyonu’na
yapılmalıdır. Bakan, Komisyonun onayı ile şartları belirleyerek
ruhsat verme yetkisine sahiptir. Yapılan başvuruda madencilik
faaliyetine ait mali ve teknik kaynakları, işlemle ilgili tahmini
maliyet uygulanacak madencilik faaliyetine ait özellikler, kullanılacak personel ve yerel çalışan sayısı belirtilmelidir. Başvuru
yapıldıktan sonra Komisyon başvuruyu değerlendirerek 90 gün
içinde Bakan’a iletir. Bakan’da 60 gün içinde müracaat hakkında
karar vererek yazılı olarak müracaatçıya bildirir. Bu kararda onaylanan maden cinsi, müddet ve alan hakkında bilgiler yer alır.
Bakan karar vermeden önce maden hakkı verileceğini varsa arazi sahibine veya vekiline ve o bölgenin şefine veya idari yet15 Temmuz 2020

Uzaktan katman izleme
Son derece hassas, sürekli veri
6 km’ye kadar izleme olanağı sağlar
Yapılandırılabilir alarmlar ve uyarılar

RockMonitor XR, çalışanların ve ekipmanların beklenmedik kaya
düşmelerinden korunmasını sağlamak için sürekli, maden çapında
katman izleme sağlar. Tünel katmanlarında ayrıntılı, doğru veriler
toplar ve bu verileri kaya saplama destek stratejilerini optimize etmek
için kullanır. Yan duvarlar, tavan ve aynada yaşanan göçüklere bağlı
kaya düşmeleri, yer altı madenciliğindeki ölümcül yaralanmaların
%40’ını oluşturmaktadır. RockMonitor XR, maden operasyonlarının
güvenliğini önemli ölçüde artırırken, madencilik faaliyetlerini
durdurma ve katman hareketini manuel olarak kaydetme ihtiyacını
azaltarak, operasyonunun genel verimliliğini arttırır.

MTM Makina Ltd Şti
Atatürk Bulvarı 199-A/42
Kavaklıdere, ANKARA
0 312 466 19 50
mtm@mtmmakina.com.tr

Sistem 6 km’ye kadar mesafede çalışabilir, düz veya papatya
zinciri konfigürasyonuna izin vererek ve tek bir kontrolör tarafından
çalıştırılan 150’ye kadar telltale ekstansometresini destekleyebilir.
RockMonitor XR, güvenlik ve verimliliği önemli ölçüde artırabilecek
katman izlemeye sağlam ve esnek bir çözüm sunar.

Leading Safety Technology

kilisine yazılı olarak bildirir. Bu bildirimde talip olunan arazinin
sınırları ve madenin cinsi belirtilir. Karar mutat vasıtalarla yayınlanır. Ayrıca Bölge İdaresinin Resmî Gazetesi’nde ilân edilir.
Onay yazısını alan müracaatçı 60 gün içinde aldığını ve kabul
ettiğini yazılı olarak Bakan’a bildirir. Bu şekilde kabulü bildirilmeyen ruhsatlar düşer. Bakan kabul yazısını aldıktan sonra müracaatçıya ruhsatını verir. Müracaat için önceden belirlenmiş bir
ücret ödenmesi gerekir. Ayrıca ruhsat alanı için önceden belirlenmiş yıllık bir kira ödenmesi zorunludur. Bunlara ek olarak
maden için bir Devlet Hakkı ödemek de gerekmektedir. Bu ücretler değişkenlik göstermekle birlikte miktarı yönetmeliklerle
belirlenmektedir.
Ülkedeki madencilik faaliyetleri gerçekleştirmeden önce
(birçok ülkede olduğu gibi) ilgili ruhsat için başvurarak onay
alınması gerekmektedir. Bu ruhsat türleri Ön Arama (Keşif) (Reconnaissance) Lisansı, Arama Ruhsatı (Prospektion) ve İşletme
Ruhsatı (Mining Lease) olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca endüstriyel mineraller ve küçük ölçekli maden işletmeleri için de
farklı müddet ve alanlar içeren uygulamalar bulunmaktadır.
Ön Arama Ruhsatı: Bakan, Komisyonun tavsiyesi ile dilekçede
kayıtlı maden taleplerinin hepsine veya bazılarına, talep edilen
alanın tümü veya bir kısmı için bir ön arama ruhsatı verebilir.
Bu ruhsatın süresi 12 aydan fazla olamaz. Ön arama ruhsatının
alanı en az bir blok veya en fazla birbiriyle birer kenarları ortak
beş bin blok yani 105.000 hektar olabilir. Ön Arama ruhsatı sahibi ve bu kanuna göre yetkilendirdiği kimseler araziye girebilirler, kamp veya geçici binalar kurabilirler. Jeolojik araştırma,
etüt, uzaktan algılama yöntemleri ile arama, numune alma işleri yapabilirler ancak sondaj ve kazı yapamazlar.
Ruhsat süresi uzatılmak istendiğinde süresi sona ermeden en
az 3 ay evvel bakanlığa müracaat edilmesi gerekir. Süre uzatma talebi ruhsat alanının tamamı veya bir kısmı için olabilir.
Yükümlülükler yerine getirilmiş ise Bakan ruhsatın süresini bir
defalık ve sadece 12 ay için uzatabilir. Ruhsat sahibi uzatma
talebiyle beraber ruhsatı devretmek isterse veya arama veya
işletme ruhsatı müracaatı yaparsa, bu başvuruyu devir alan kişi
yapmış gibi süreç devam eder.
Arama Ruhsatı: Bakan, Komisyonun tavsiyesi ile bütün madenler
veya dilekçede belirtilen madenler için arama ruhsatı verebilir.
Arama ruhsatı süresi 3 yıldır. Arama ruhsatı alanı en fazla birbiriyle birer kenarları ortak 750 blok yani 15.750 hektar olabilir.
Arama ruhsatı yükümlülükler yerine getirilmek şartı ile ruhsat
bitiminden 3 ay evvel başvurulursa yine 3 yıl süreyle uzatılabilir.
Arama ruhsatı sahibi ruhsatta belirlenen araziye girebilmekte
ve ruhsatını aldığı madenleri arayabilmektedir. Sahada kamp
kurma ve geçici binalar inşa etme hakkının yanında arama faaliyetleri için sondaj ve kazı başta olmak üzere her türlü faaliyeti
yapma hakkına da sahiptir. Ancak ruhsatın alındığı tarihten itibaren veya Bakan’ın belirlediği müddet varsa o zaman zarfında
faaliyete başlama zorunluluğu bulunmaktadır.
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Herhangi bir maden bulunduğu takdirde 30 gün içinde Komisyon vasıtasıyla Bakan’a bildirilmek zorunludur. Herhangi bir
madenin ekonomik bir rezervi bulunduğu takdirde bunun da
30 gün içinde bildirilmesi gerekir.
Ruhsat sahibi belirli periyotlarda faaliyet raporu vermekle yükümlüdür. Ruhsat müddeti bittiğinde faaliyet devam etmeyecekse ruhsatın bitimini takiben 60 gün içinde sahayı terk etmek
ve saha terk edilirken, sondaj deliklerini kapatmak ve kazı çukurlarını doldurmak gibi sahayı ilk haline getirecek eylemleri gerçekleştirmek gerekir. Arama müddetince programda belirtilmiş olan
masrafların tamamı yapılmamışsa kalan kısmı devletin alacağı
olarak değerlendirilir ve mahkeme yoluyla da olsa tahsil edilir.
İşletme Ruhsatı: Herhangi bir ruhsat sahibi olmayanlar bir formla
belirtilen bir maden için başkasının ruhsatı olmayan bir alana doğrudan işletme ruhsatı talebinde bulunulabilmektedir. Ön arama lisansı
veya arama ruhsatı sahibi olanlar da ruhsat müddeti bitmeden önce
bir formla lisansındaki veya arama ruhsatındaki bir veya birden çok
maden için bir blok veya birden fazla blok için işletme ruhsatı için
başvurabilmektedir. Bakan, Komisyonun tavsiyesi ile müracaat edilen alanın tamamı veya bir kısmı için daha önceden yönetmeliklerde
belirlenen şartlarla bir maden işletme ruhsatı verebilir.
İşletme ruhsatı müddeti en fazla 30 yıldır ve taraflar arasındaki görüşmeler ile belirlenir. İşletme ruhsatı alanı bir bloktan az
yani 21 hektar ve birbirine bitişik olan 300 bloktan yani 6300
hektardan fazla olamaz. Bakan belirli koşullar dışında bir maden işletme müracaatını reddedemez. Bu koşullar; bakan tarafından işletme program veya yöntemleri ile ilgili düzeltilmesi
istenen bir hususun müracaatçı tarafından düzeltilmemesi,
müracaatın ve evrakların eksik, hatalı olması ve verilen makul
süre içinde tamamlanmamasıdır.
Bir maden ruhsatında işletmeye yahut üretime geçilirse devletin bu işletme faaliyetinden karşılıksız olarak %10 pay alma
yetkisi bulunmaktadır. Bu hak devletin maden işletmecisi ile
başka anlaşmalar yapmasını engellememektedir.
Maden işletme sahibi, ruhsat süresi sonundan üç ay evveline kadar yahut Bakan’ın izni ile bitime daha kısa süre kala
bir formla işletme süresinin uzatılması için müracaat edebilir.
Uzatma süresi en fazla 30 yıldır ve ruhsattaki tüm madenleri
veya herhangi birini kapsayabilir.
Ruhsatın süresinin uzatılması için bir faaliyet programı verilmelidir. Bütün yükümlülükler yerine getirilmiş ise Bakan ruhsat
müddetini uzatabilir. İşletme sırasında üretim programında veya
işletme projesinde değişiklik yapılmak istendiğinde bu proje değişikliğinin Bakan’a önceden bildirilerek onay alınması gerekir.
İşletme ruhsatı, sahibine, vekiline veya personeline sahaya girme
hakkı verir. Bunun yanında ruhsat işletme hakkı sahibi yanında
sahada tesis kurulması, teçhizat konulması, binalar yapılması,
nakliye, yıkama, cevher hazırlama, izabe ve rafinasyon tesisleri
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kurma yetkisini sağlar. Ruhsat sahibi aynı zamanda madenlerin
sevkiyatını ve pazarlanmasının, madenlerin veya atıkların çevresel etkilere dikkat edilerek stoklanması, depo edilmesi ve işletme
ile ilgili diğer faaliyetlerin yönetim haklarına sahip olur.
Endüstriyel Minerallerle İlgili Ruhsatlar Bakanlık endüstriyel minerallerle ilgili diğer madenlere benzer şekilde Kısıtlı ön arama lisansı, kısıtlı arama ruhsatı, kısıtlı işletme ruhsatı verebilir. Ruhsatlar
kayıt altına alınan tek mineral için geçerli olsa da Bakanlığın onayı
ile başka endüstriyel mineraller ruhsata eklenebilmektedir. Bu
ruhsatlar sadece Gana vatandaşlarına verilir. Bir kısıtlı endüstriyel
mineral işletme ruhsatı maksimum 15 yıl için verilmekte, uzatılması da yine bir periyot yani en fazla 15 yıllık olmaktadır. Ruhsat,
Gana vatandaşı olmayan birine devredilirse iptal edilmektedir.
Küçük Ölçekli Madencilik Ruhsatı: Ülkede Küçük Ölçekli Madencilik (KÖM) yapılacak bölgeler önceden belirlenir ve ilân
edilir. KÖM lisansı Bakan tarafından veya onun yetkili kıldığı
memur tarafından bir tek maden için verilir. KÖM lisansı için
müracaat Maden Komisyonu’nun yetkili Yerel Bürosu’na yapılır. KÖM ruhsatı alabilecek kişilerin Gana vatandaşı olması, 18
Yaşına girmiş olmaları ve KÖM için belirlenmiş Bölgelerdeki
Maden Komisyonu’nun Yerel Bürosu’nda kayıtlı olmaları gibi
şartları karşılamaları beklenmektedir.
KÖM için Belirlenen Bölgeleri Bakan komisyonla görüşerek belirlemektedir. Halkın ilgisini çekmek ve madenciliğe teşvik etmek amacıyla bazı madenler için belirli bölgeler seçilmekte ve
bu bölgelerde Komisyonun Yerel Büroları açılmaktadır. Ayrıca
her bir bölgenin KÖM yönetimini yürüten bir komite bulunmaktadır. Bölge Maden Memurunun veya vekilinin başkanlık
ettiği komitede, Bölge bürosundan, yönetiminden ve konseyinden seçilen temsilcilerin yanı sıra Maden Komisyonu Teftiş
Departmanı’ndan ve Çevre Koruma Ajansı’ndan seçilen birer
temsilcide bulunur. Komitenin amacı bölgenin madenciliğinin
gelişmesi ve desteklenmesi olarak tanımlanmaktadır.
KÖM Lisansı almaya hak kazanan kişiler etkin ve randımanlı
yöntemlerle madeni işletme durumundadır. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat etmeli ve çevrenin korunmasına özen gösterilmelidir. Maden ruhsatının veya uzatma
müddetinin son bulması halinde saha terk edileceği zaman
maden sahibi ruhsatın sona eriş tarihinden itibaren 6 ay içinde
bütün tesisleri sökmek ve teçhizatı alıp sahayı terk etmek yükümlülüğündedir. İşletme süresince ödenecek diğer bedel ve
alınacak başka izinlerde bulunmaktadır.
Devlete Verilen Özel Hisse: Bakan işletme hakkı sahibi şirketten
devlete özel bir hisse verilmesini isteyebilir. Bu hisse “tercihli” bir
hisse olmakla birlikte oy hakkı yoktur. Bu hisse Başkan yahut Bakan
tarafından yetkilendirilmiş kişi adına verilmekte ve sahibine genel
kurullara, toplantılara katılma ve söz alma hakkı sağlamaktadır.
Su Hakları: Maden sahibi madende veya madene bağlı bir tesiste kullanmak üzere, bir dere, nehir, yer altı rezervuarı veya
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kanaldan su alır, kullanır veya mecrasını değiştirir. Depolarsa
ise Su Kaynakları Komisyonu’ndan izin almak zorundadır.
Orman ve Çevre Korunması: Bir maden faaliyete geçmeden
önce maden hakkı sahibi doğal Kaynakları, halk sağlığını ve
çevreyi korumak adına Orman Komisyonu ve Çevre Koruma
Ajansı’nın iznini almak durumundadır.
Radyo-Aktif Mineraller: Herhangi bir maden ruhsatında herhangi
bir radyoaktif madene rastlandığı takdirde bu durumun hemen
Maden Komisyonu’na ve Jeolojik Araştırma Kurumu’na haber verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu kurumlara düzenli rapor verilmesi gerekmektedir. Bakanlıktan bu konuda şartları içeren bir izin
alınmadan radyo-aktif madenler üretilemez ve ihraç edilemez. Ayrıca bu üretim ve ihracat izinli dahi olsa bir ücret ödenmesi gerekir.
Gana Cumhuriyeti ülkede madencilik faaliyetleri gösteren şirketlere çeşitli teşvikler sunmaktadır. Bir maden işletme ruhsatı
sahibi, komisyonun tavsiyesi ve Bakanın onayı ile, ön arama
(keşif) ve arama masraflarını vergiden düşebilir. Devlet tarafından sunulan diğer destekler arasında maden için özel olarak
ithal edilen makina, teçhizat, tesisatın gümrük ve ithalât vergisinden muafiyet, personel için yapılmış ve döşenmiş konaklama tesislerinde oturanların vergiden muafiyeti, belli sayıda
yabancı personel için ülkeye göç izni, yabancı işçilerin kazandıkları parayı ülke dışına transfer olanağı sağlanmaktadır.
Bunların yanında sermayenin dışarıya transferi, dövizle ihracat yapan yabancıların şirketin kazancının (yabancı sermaye payı %25’ten
az olmamak üzere) yurt dışına çıkarılma imkânı sunulmakta, yedek
parça alımı, temettü ödemesi, şirketin satılması halinde elde edilen
paranın ülke dışına çıkarılabilmesi olanağı ile Bank Of Ghana’da hesap açılarak para birimleri arası geçiş garantisi verilmektedir.
Gana Cumhuriyeti 1957 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin
ardından Türkiye’yle karşılıklı ilişkilerini geliştirilmeye başlamış
ve Türkiye Akra Büyükelçiliği’ni 1964 yılında açmıştır. Tasarruf
tedbirleri nedeniyle 1981 yılında faaliyetlerine son veren Büyükelçilik. 2010 yılında tekrardan açılmıştır. Gana Cumhuriyeti ise
2012 senesinde Türkiye’de elçilik açmıştır. İki ülke liderlerinin
karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleştirmesi ilişkilerin alt yapısını oluşturan Teknik, Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması ile
Güvenlik İş birliği Anlaşmalarının imzalanmasını sağlamıştır.
Kaynaklar
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INOVASYON

Değişen Alışkanlıklar,
Değişen Dünyalar

İsveç'teki bir madende uzaktan kontrol odası,
Atlas Copco arşivinden...

Geçmiş yıllardaki yaz aylarını bu
senenin yaz aylarıyla kıyaslarsak
neredeyse her konuda gündemimizin çok ciddi oranda farklı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin tatil, seyahat, eğlence, yemek,
alışveriş gibi hayatımızın rutin bir parçası haline gelmiş alışkanlıklarımızı küresel pandemi sebebiyle askıya aldık, azalttık veya gözden geçirmeye başladık. Küresel salgın sebebiyle
dünya genelinde mobilizasyon konusunda ciddi bir azalma
söz konusu. Gerekmedikçe insanlar dışarı çıkmak veya bir
araya gelmek istemiyorlar, daha az sosyal, sanatsal, kültürel
etkinlikler yapılıyor. Açıkçası güvenlik ve sağlığın ön planda
olduğu bir dönemdeyiz. Bu durum bazı sektörleri çok ciddi
oranda sıkıntıyı soktu ancak öte yandan nispeten küçük olsa
da yeni sektörlerin de ortaya çıkmasına sebep oldu. Özellikle
hizmet sektörünün bu durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini söylemeden geçemeyeceğim. Bu mikro
veya makro anlamda önemli bir değişiklik. Ne zamana kadar
süreceği belli olmayan bu sürecin sonunda ülkelerde en büyük istihdam oluşturan bu tür sektörlerin ayakta kalabilmesi
çok kolay değil. Örneğin, bu süreçte bazı havayolu firmaları batarken, bu ayakta kalabilmeleri için devletlerin ülkenin
öncü havayolu firmalarına destek çıktığıyla ilgili haberleri inceleyebilirsiniz. Yine bir diğer benzer durum Türkiye’nin cari
dengesinde önemli bir sektör olan Turizm Sektörü için de
geçerli. Akdeniz'de yer alan turizm ülkeleri bu seneyi geçen
senenin yarı cirosuyla kapatmayı başarı olarak görüyorlar.
Sektör uzun yıllardır hiç olmadığı kadar zorluklarla karşı karşıya. Bu süreçte önemli bir küçülme yaşamış olsa da sanayi
ve üretim sektörleri nispeten daha hızlı bir geri dönüş poDr. M. Mustafa Kahraman
Maden Mühendisi
www.mmkahraman.com

116

www.madencilikturkiye.com

tansiyeline sahip. Ancak her durumda tüketici davranışlarının değiştiği ve zorunlu veya gönüllü olarak sosyal ilişkilerin
soyutlaştığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bunun sonucunda metal ve maden sektörünün etkilenmemesi mümkün
değil.
Pandeminin başladığı günlerden bu yana maden ve metal
fiyatları ilk etapta negatif etkilenseler de şu anda kayıplarını kapattılar hatta artıda olan bir çok metal var. Bu süreçte
kömür ve enerji fiyatlarının genel olarak negatif olarak ayrıştığını belirtmem gerekiyor. Dünyanın önemli maden üreten
ülkeleri ve firmaları pandemi sürecinde farklı önlemler aldılar. Peru, Güney Afrika, Arjantin gibi ülkelerde metal ve kömür üretimleri bir süreliğine de olsa tamamen durduruldu.
Çin, Hindistan, ABD ve Kanada gibi ülkelerde ise üretim kısmen dursa da tamamen durdurulmadı. Rusya, Brezilya, Şili
ve Avustralya’da ise üretimler durdurulmadı ancak önlemler
arttırıldı. Yine emtia cinsinden küresel üretim rakamlarına
bakacak olursak, Çin (~%50) dışında kömür sektörünün %510 arası, Şili (~%30) dışında bakır sektörünün %10-20 arası,
altının %5-10 arası ve Avustralya (~%40) dışında demirin ise
yaklaşık %20 kadarının bu süreçten etkilendiğini söyleyebiliriz. (Kaynak: USGS, BP Review) Elbette bu rakamlar çok
küçük değil ancak pandeminin etkisinin diğer sektörlere
olan etkisiyle kıyaslandığında oldukça iyi bir durum söz konusu. Türkiye maden sektöründe de benzer bir durum söz
konusu, bu durumun etkisinin nispeten sınırlı kaldığını; bazı
üreticilerin diğerlerinden daha fazla etkilendiğini ancak sektörün genelinde çok ciddi bir daralma olmadığını söylemek
mümkün.
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döngüsel olan görevler sağlanan başarının, döngüsel olmayan görevlerde de sağlanmadığını hatırlamak gerekiyor.
Küresel rekabetin hiç olmadığı kadar karmaşıklaştığı bir dönemden geçiyoruz. Uluslarası ticaret, ekonomi, politika ve ilişkilerin önemli miktarda değişeceği, ortalama insanların hayat
tarzlarında ciddi kırılmaların başladığı yeni bir dönemin arefesindeyiz. Bu sürecin sonunda bildiğimiz anlamda bir çok sektör
2019 yılında ulaştığı rakamlara bir daha ulaşamadığını görecek.
Bu sebeple sektörlerde sadece finansal olarak güçlü, verimliliği
yüksek ve vizyon sahibi firmalar ayakta kalacak. Değişime uyum
sağlayan ve ona göre pozisyon alan firmalar bu süreçten daha
güçlü çıkabilecekken; gidişatı okuyamayan ve pozisyon alamayan firmalar ise daha da küçülecek ve sürecin sonunda ayakta
kalamayacaktır. Bu madencilik dahil tüm sektörler için geçerli
bir durumdur. Maden sektöründe bundan yıllar sonra da var olmak isteyen firmaların küresel bir rekabetin parçası olduğunu
bilmesi ve yatırımlarını, önceliklerini buna göre belirlemesi gerekmektedir. Uzun yıllardır dünya çapında yaşanmamış ekonomik bir buhranın başlarındayız. Yer yüzündeki bütün insanlığı
etkileyen bir sürece tanıklık ediyoruz. Kriz dönemleri genellikle
toplumlardaki büyük kitlelerin yoksullaştığı dönemler olmuştur. Bu yoksullaşmanın tüketimi etkilemeyeceğini düşünmemek mümkün değil. Şu an için madenciler açısından işler çok
kötü görünmüyor olsa da bunun böyle süreceğine dair bir kesinlik yok. Bugün için en çok tüketilen metaller ve mineraller,
insanların yoksullaşmasıyla sonuçlanacak bir dönem sonrasında eskisi kadar tüketilmeyebilir. Firmaların en kötü senaryoları
da düşünerek bir yol haritası hazırlaması ve maliyetlerini esnek
hale getirmesi gerekmekte. Bunun için de verimliliği, üretkenliği ve dijital dönüşümü gündemlerine almaları yerinde olacaktır. Bu tür girişimlerle maliyetleri arttırmak değil, bilakis kontrol
etmek veya düşürmek mümkün olacaktır.

Bu süreci işleyiş ve verimlilik anlamında lehine çevirmek isteyen firmalar da mevcut. Teknolojinin ucuzlaması ve insan
faktörüne olan bağımlılığı kırmak isteyen bir çok sektör bu
süreçte yeni teknolojileri ve çözümleri denemek için bir fırsat bulmuş oldular. Firmaların dijital dönüşüm konusunda
hiç olmadığı kadar pozitife döndükleri bir dönemi başlattı
Covid-19. Bugün halen teknolojik olarak yeterli altyapıya
ve entegrasyona sahip firmalar, çalışanlarının önemli bir
kısmını evden çalıştırmaya devam ediyor. Evden çalışmanın
performans üzerine olan etkisi zorunlu olarak test edilmiş
oluyor. Toplantılara farklı programlar yardımıyla evlerden
katılınıyor. Bu alanda ABD’li öncü bir kuruluşun hisse değeri
son bir kaç ayda ABD’nin bütün havayolu sektöründen daha
değerli hale gelmiş oldu. Bu klasik anlamda işe gitmenin yeniden sorgulandığı bir dönemi başlatmış oluyor; özellikle Z
kuşağının daha da kolay uyum
sağlayacağı bağımsız çalışmayla birlikte klasik anlamdaki çaDüzeltme
lışma saatleri ortadan kalkmış
Madencilik Türkiye Dergisinin 1 Haziran 2020 çıkış tarihli 87. Sayısında 119. sayfasınını
oluyor. Bu durumdan bankacısonunda yer alması gereken aşağıdaki grafik sehven yazıya eklenmemiştir. Okuyucularımızdan ve yazarımızdan özür dileriz.
lık, teknoloji, akademi, medya,
perakende gibi bir çok sektör
faydalanabilirken, diğer bazı
“Şekil 1. Yıllara göre maden mühendisliği bölümlerinin Türkiye geneli öğrenci alan bölüm
sektörlerin ise daha gidecek çok
sayısı, açtıkları kontenjanlar ve yerleşen öğrenci sayısı (Kaynak: ÖSYM)”
yolları var. Sektör olarak maden
sektörü, hizmetten daha çok
sanayiye yakın bir sektör olduğu için fiziksel olarak ortamda
bulunulması gerekebiliyor ancak bugün itibariyle pandemi
sürecinde önemli sayıda firma
beyaz yaka çalışanlarına evlerinden de çalışmayı opsiyon olarak
sunmakta. Mavi yaka işlerinin
otomasyonuna yönelik yıllardır
yapılan çalışmalar bugünlerde
daha fazla ilgi çekiyor. Ancak
15 Temmuz 2020
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EKONOMI

Temel Maden Fiyatları
DEĞERLİ METALLER

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

(PRECIOUS METALS)

Metal

9.Tem.20

Altın

9.Tem.20
9.Tem.20

Gümüş
Platinyum

Değişim
%

Son Fiyat
1810,10

Yıl Sonu
Fiyatı

18,66

18,76

1525,50

4,34

847,00

Birim

17,98

-12,14

964,00

USD/tr. oz
USD/tr. oz
USD/tr. oz

9.Tem.20

Rodyum

6500,00

16,49

5580,00

USD/tr. oz

9.Tem.20

Palladyum

1867,00

-2,91

1923,00

USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Metal

Değişim
%

Son Fiyat

Yıl Sonu
Fiyatı

Birim

(31.Aralık.2019)

Alüminyum

1619,00

-10,03

1799,50

USD/ton

9.Tem.20

Bakır

6194,00

0,63

6155,50

USD/ton

9.Tem.20

Çinko

2094,00

-8,62

2292,00

USD/ton

9.Tem.20

Kalay

17126,00

1,79

16825,00

USD/ton

9.Tem.20

Kurşun

1819,00

-5,36

1922,50

USD/ton

9.Tem.20

Nikel

13415,00

-4,11

13990,00

USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih

Metal
Antimuan

9.Tem.20

Bizmut

9.Tem.20

İndiyum

9.Tem.20

İridyum

9.Tem.20

Kadmiyum

9.Tem.20

Yıl Sonu
Fiyatı

Birim

(31.Aralık.2019)

5677,00

-3,63

5891,00

USD/ton

9,99

0,00

9,99

USD/lb.

920,00

7,60

855,00

USD/şişe

0,00

1460,00

17,99

0,00

17,99

USD/lb.

Civa

2000,00

0,00

2000,00

USD/şişe

9.Tem.20

Magnezyum

15000,00

15,38

1300,00

USD/ton

9.Tem.20

Manganez

5,22

12,99

4,62

9.Tem.20

Molibden

19,38

-12,35

22,11

USD/tr. oz

Değişim
%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.19)

Birim

31.Oca.20

Lantanyum Metal ≥ 99%

5045,34

0,00

5045,34

USD/ton

31.Oca.20 Lantanyum Oksit ≥ 99.5%

1741,00

0,00

1741,00

USD/ton
USD/ton

31.Oca.20

Seryum Oksit ≥ 99.5%

1741,00

0,00

1741,00

USD/ton

31.Oca.20 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 92379,43
Praseodmiyum Oksit ≥
31.Oca.20
47610,94
99.5%
31.Oca.20 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 50950,81

0,00

92379,43

USD/ton

0,00

47610,94

USD/ton

0,00

50950,81

USD/ton

31.Oca.20 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5%

40291,64

0,00

40291,64

USD/ton

31.Oca.20 Samaryum Metal ≥ 99.9%

15,60

0,00

15,60

USD/kg

31.Oca.20

30,56

0,00

30,56

USD/kg

31.Oca.20 Gadolinyum Metal ≥ 99.9%

131,90

0,00

131,90

USD/10gr

31.Oca.20 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5%

22313,19

0,00

22313,19

USD/ton

31.Oca.20

Terbiyum Metal ≥ 99.9%

643,10

0,00

643,10

USD/kg

31.Oca.20

Terbiyum Oksit ≥ 99.5%

485,35

0,00

485,35

USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Metal ≥ 99%

290,64

0,00

290,64

USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5%

223,13

0,00

223,13

USD/kg

31.Oca.20

Erbiyum Metal ≥ 99.9%

26,90

0,00

26,90

USD/kg

31.Oca.20

Erbiyum Oksit ≥ 99.5%

23094,86

0,00

23094,86

USD/ton

31.Oca.20

İtriyum Metal ≥ 99.9%

33,40

0,00

33,40

USD/kg

31.Oca.20

İtriyum Oksit ≥ 99.99%

2842,44

0,00

2842,44

USD/ton

31.Oca.20 Skandiyum Metal ≥ 99.9%

3408,00

0,00

3408,00

USD/kg

31.Oca.20 Skandiyum Oksit ≥ 99.95%

47,20

0,00

47,20

USD/kg

20607,72

0,00

20607,72

USD/ton

31.Oca.20

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)
Kalori

471

Kütahya-Tavşanlı (GLİ)

4.768

S.Kısrakdere yıkanmış
+18 mm

471

Manisa-Soma ( ELİ )

5.090

Mayıs.20

Kısrakdere krible +20 mm

529

Manisa-Soma ( ELİ )

4.957

Mayıs.20

Çan krible +30 mm

361

ÇLİ

4.537

USD/tr. oz

16,77

USD/kg

9.Tem.20

Tantal

151800,00

0,00

9.Tem.20

Tungsten

38,05

11,55

34,11

9.Tem.20

Uranyum

32,80

33,06

24,65

USD/lb.

9.Tem.20

Vanadyum

6,20

-3,13

6,40

USD/lb.

LME

Tunçbilek yıkanmış +18 mm

255,00

(kcal/kg)

USD/ton

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

USD/kg
UXC

Choreme Ore Prices of Turkey

Birim

3.Nis.20

Krom cevheri (CIF-Çin)

40-42% parça

185-190

3.Nis.20

Krom cevheri (CIF-Çin)

38-40% parça

170-180

USD/dmt

6.Kas.19

Krom cevheri (CIF-Çin)

36-38% parça

165-170

USD/dmt

USD/dmt
USD/dmt

FerroAlloyNet

3.Nis.20

Krom cevheri (CIF-Çin)

Fiyat
Maden

(TL/TonKDV Hariç)

Yer

Nis.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

750

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6500

Nis.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

750

KOZLU MÜ. LAVUARI

6600
6900

(kcal/
kg)

Nis.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

750

KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV.

Nis.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

850

ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI

7400

Nis.20

18/150 PARÇA (PAKET)

630

AMASRA MÜ. LAVUARI

6000

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)
Son Fiyat

Değişim
%

9.Tem.20

Lityum Metal ≥ 99%

67958,11

9.Tem.20

Lityum Karbonat ≥ 99.5%

5722,79

9.Tem.20

Lityum Hidroksit

9.Tem.20

Rafine Kobalt ≥ 99.8%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.19)

Birim

-19,64

84562,71

USD/ton

-28,73

8029,90

USD/ton

7081,95

-13,34

8172,03

USD/ton

36196,64

-2,61

37164,96

USD/ton

Mineral Prices

Metal

Tarih

dmt : (dry metric tonne) kuru bazda
metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları

Kalori

Tarih

TTK

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
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Fiyat

Mayıs.20

0,00

118

Mixed Metal ≥ 99%

Mayıs.20

9,18

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram
tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram

Europyum Oksit ≥ 99.5%

USD/lb.

18,31

195-205

4903,22

USD/kg

255,00

46-48% Konsantre

0,00

Yer

Selenyum

Fiyat

4903,22

(TL/Ton)

Rutenyum

Metal

Seryum Metal ≥ 99%

Maden

9.Tem.20

151800,00

31.Oca.20

Tarih

9.Tem.20

Tarih

Son Fiyat

TKİ

1460,00

Mineral Prices

9.Tem.20

Değişim
%

Son Fiyat

Metal

Mineral Prices

9.Tem.20

London Metal Exchange

Tarih

Tarih

(31.Aralık.2019)

Quandl

Tarih
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler
1 Eylül Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, iccet.org.tr/
3 – 5 Eylül Marble, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
9 - 11 Eylül 11. Cevher Hazırlama Sempozyumu, Ankara, imps2020.com/
5 - 9 Ekim Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/
22 – 25 Ekim CNR Marble Tech , İstanbul, cnrmarbletech.com/
24 - 25 Kasım Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu ve Sergisi
Duyurusu, Antalya, delmepatlatma.org.tr

24 - 25 Kasım 9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Antalya, kirmatas.org/
1 - 4 Aralık 4. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve
Sergisi, Istanbul, Turkey
10 - 13 Aralık Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, madenturkiyefuari.com/en/

Yabancı Etkinlikler
10 – 12 Ağustos Discoveries 2020 Mining Conference,Meksika, discoveriesconference.com/
16-18 Ağustos 7th International Conference on Mining, Material, and
Metallurgical Engineering, Çekya, mmmeconference.com/
16 - 25 Ağustos 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020,Bulgaristan, sgem.org/
30 Ağustos - 3 Eylül 3rd Conference on Geophysics for Mineral Exploration & Mining, Sırbistan, eage.eventsair.com/near-surface-geoscience-2020/3rd-mineral-exploration-mining
2 - 4 Eylül International Conference on Mining and Mineralogy 2020,
Almanya, immnetworks.com/
8 - 10 Eylül Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.com/
9 - 11 Eylül MinTech 2020, Kazakistan, kazexpo.kz/en/about-exhibition-mtpav-menu/about-exhibition-mintech-pavlodar
14 - 17 Eylül GEO 2020 — 14ht Middle East Geoconference and Exhibition,
Bahreyn, geo-expo.com/
16- 18 Eylül Central Asian International Mining Exhibition, Kazakistan,
miningworld.kz/en/
6-8 Ekim Minex Russia, Rusya, 2020.minexrussia.com/en/main/
6 - 8 Ekim Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz/en/index.
html
14 - 15 Ekim Astana Mining Congress, Kazakistan, amm.kz/en/
15 - 16 Ekim Mining Tech South America, Şili, miningtechsouthamerica.
com/
19 - 20 Ekim Future of Mining Americas, ABD, americas.future-of-mining.
com/usa2020/en/page/home
20 - 22 Ekim Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/

27 - 29 Ekim Internatıonal Mınıng And Resources Conference + Expo,
Avustralya, imarcmelbourne.com/
29 - 30 Ekim Mining Investment Latin America, Meksika, mininginvestmentlatinamerica.com/
29 - 30 Ekim The IPCC 2020, Meksika, im-mining.com/ipcc-2020-conference/
2 - 3 Kasım Future of Mining EMEA, İngiltere, imarcmelbourne.com/
7 - 14 Kasım ALTA 2020 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE, Gold-PM, In
Situ Recovery, Lithium Conference & Exhibition, Avustralya, altamet.com.
au/conferences/alta-2020/
9 - 13 Kasım ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php
9 - 14 Kasım IGC 2020 — 36th International Geological Congress, Hindistan, 36igc.org/
10 - 12 Kasım Minex Kazakistan 2020, Nur-Sultan, 2020.minexkazakhstan.
com/
16 - 17 Kasım The Electric Mine Conference, İsveç, theelectricmine.com/
19 - 20 Kasım MiningTech Africa, G. Afrika, miningtechafrica.com/
24 - 25 Kasım BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminingandenergy.com/
30 Kasım Minex Eurasia, İngiltere, 2020.minexeurasia.com/
30 Kasım - 1 Aralık Future of Mining Australia, Avustralya, australia.
future-of-mining.com/
1 - 3 Aralık Mauritanides 2020 (Mauritanian Mining), Moritanya, mauritanidesmr.com/
3 - 4 Aralık Geoscience Forum 2020, Avusralya, ausimm.com/news/tasmania-branch-geoscience-forum-2020/
Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

Tüm Dünyayı Etkileyen Covid-19 Salgını Nedeni ile Etkinlik Tarihlerinde Değişikler Yaşanabilmektedir.
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