12. YIL

ISSN 1309
ISSN -1309
1670- 1670

Fiyat 8 TL | 1 Eylül 2015
Fiyat
| Yıl197 TL
| Sayı
| 1 Eylül
49 | www.madencilik-turkiye.com
2020 | Yıl 12 | Sayı 89| www.madencilikturkiye.com

Orman Alanlarında Madencilik
Yapılabilmesi İçin Yatırım Döneminde
Ödenen Orman Bedelleri
YERMAM Yeni Dönemde
Üye Yapısını Güçlendiriyor

Poltava Madencilik’te Çelik Pelet
Kalitesinde İstikrarlı Büyüme

Konveyör Bant Çözümler
tüm endüstr le ç n...
www.tle.com.tr

6

5

4

3

2

1

Eğ ml ve d key
taşıma ç n

POCKETLIFT®
FLEXOWELL®
MAXOFLEX®

Zor araz şartları
çn

SICON®

Madenc l k & Malzeme
T

1

90°eğ me kadar

Mult Protect®
Spl ceProtect®

CordProtect®

TotalProtect®

Prognost k bakım ç n

R pProtect®

WearInspect®

CordInspect® SurfaceInspect®

Sandv ç Konveyör Bant Gözlemleme S stemler
Bantlar
CONTI® Protect Systems
CONTI® Inspect Systems

Modüler S stem
Bazalt veya ısı kontrol
tabakalı

50° eğ me kadar

Oluklu çavuş bantlar

Isı ve sıcaklık
dayanım ç n

100 - 200°C

CONTIFLEX®
Vulcan Opt mum
Taşıma barlı MegaP pe® 200 - 600°C
Vulcan Pr me
Taşıma barlı Cont P pe ® 150 - 500°C
Vulcan Class c

Eğ ml aşıma
Konveyör Bantları

5

Susuzlaştırma ve
nem alma ç n

Vakum F ltre
Bantları

Transfer & Atık

CONTIFLEX®

Çel k kordlu bant kadar Tüm transfer
güçlü, tekst l katlı bant
kadar haﬁf ve düşük
uzam ç n

Aram d Bantlar

Yer Üstü Konveyör Bantları

Yanma & Enerj
Üret m

Yığın
Stoklama & Transfer

CONTIPIPE®
MEGAPIPE®

4

max.

3

Karmaşık coğraﬁk
ve altyapısal
araz ler ç n

Uzun & Kısa
Mesafe Konveyörler

2

24/7

Tüm transfer

STAHLCORD®
Çel k, teks l veya ara
darbe katmanı
seçenekler yle

d

sönen

Alev dayanımlı

CON-BITEX®

CON-MONTEX®

CONTITAN®

PVC / PVG

Çel k Kordlu Konveyör Yeraltı Konveyör
Bantları
Bantlar

Kül & Atık
Değerlend rme

6

İmkansız veya çok zor

ROPECON®

Bantlar

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

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

www.minovaglobal.com internet sitemizde tüm ürün
gruplarımız ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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

12. YIL

ISSN 1309
ISSN -1309
1670- 1670

Fiyat 8 TL | 1 Eylül 2015
Fiyat
| Yıl197 TL
| Sayı
| 1 Eylül
49 | www.madencilik-turkiye.com
2020 | Yıl 12 | Sayı 89| www.madencilikturkiye.com

Orman Alanlarında Madencilik
Yapılabilmesi İçin Yatırım Döneminde
Ödenen Orman Bedelleri

Kapak Konusu

YERMAM Yeni Dönemde
Üye Yapısını Güçlendiriyor

Uzun vadeli işbirliği beraberinde her zaman başarıyı getirir. 1985 yılında kırma ve zenginleştirme ekipmanı üzerine yapılan ilk ortak projeden başlayarak Poltava Madencilik ile Metso Outotec, peletlerin kalitesini iyileştirmek
için birlikte yaptıkları çalışmalarla 20 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Bir sonraki ortak proje olan düşük tenörlü
ürünlerin işlenmesinde demir içeriğinin artırılması projesi ise 2014 yılında tamamlanmıştır. “Vertimill” ile ince
öğütme dahil manyetit konsantre flotasyon devresinin inşası, peletlerdeki demir içeriğini %62’den %65’e çıkarmayı mümkün kılmıştır.
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Madencilik Türkiye dergisinde yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan
yazılar için yazarlara ücret ödenmez. Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama, işletme, jeoloji, jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine, ekipman, iş güvenliği
ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım, donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler bilim makalesi
şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir yayın organında (dergi, kitap, internet vs.) yayınlanan yazılar Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan
yazılar, Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff resim formatlarında gönderilecektir.
Yazılar e-posta aracılığı ile tanitim@mayeb.com.tr adresine veya CD ile yayın idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde yazılarda düzeltme
istenebilir. Bu durumda yazar ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına iade edilmez.
Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine uymayı taahhüt eder.

EDITÖRDEN

Aramanın Önemi

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

Aşağıda fotoğrafları bulunan kayaç örneklerini bir seyahat esnasında, Konya Akşehir-Isparta Eğirdir arasındaki karayolunda verdiğim bir molada buldum. Asfalt kenarındaki çeşmenin
önünde dinlenirken yerde gördüğüm, yola dolgu olarak yığılıp araç park edebilsin diye düzlenmiş kayalardan kırıp aldım. Kayaç üzerinde yoğun silişleşme ile birlikte malahit, azurit mineralleşmesi net bir şekilde gözleniyor. Bunlar oksidasyon zonunu işaret ediyor, hatta gözde
metal altının varlığı da mümkün olabilir. Bulunduğu yerdeki önemli bir maden yatağının işaretleri olabilirler.
Yere serilen malzeme muhtemelen civardaki bir taş ocağından temin edilmiştir diye düşünüyorum. Bulunduğu yere doğal yollarla taşınmış olmadığından ve hemen oralarda gözle görülen bir mostra bulunmadığından başka bir lokasyondan insan eliyle taşındığı anlaşılıyor.
Taşıma maliyetleri hesaba katıldığında çok uzaklardan nakledilmediği düşünülebilir ve yakın
çevrede araştırma yapılabilir belki.
Bu tür cevherleşme izleri, yerinde bulunduğunda ya da bulunduğu yere doğal yollarla taşınmışsa jeologlar için çok önemli ipuçlarındandır. İpuçları titizlikle takip edilerek bölgede maden yatağı ortaya çıkarılıp çıkarılamayacağı hakkında detaylı çalışmalar yapılır.
Şayet bir yatak ortaya çıkarsa ülkemiz kazanır. Bir yatak ortaya çıkarılamazsa yapılan tüm çalışmalar ülkemiz jeolojik veri tabanının bir parçası olur ve yine ülkemiz kazançlı çıkar çünkü
orada aynı yöntemlerle maden araştırması tekrar yapılmaz ve para harcanmaz. Maden var demek kadar çalışma alanında madenin olmadığını bilmek ve bunu arşivlemek de çok önemlidir.
Maden aramacılığı bu yüzden önemlidir! Eğer ülkemizin her karışını detaylıca jeolojik olarak
incelemiş, maden varlığını emarelerine kadar kayıt altına almış olsaydık, metal mineralizasyonunun gözlemlendiği bir sahayı taş ocağı olarak işletmez, bu kayaçları yollara sermezdik.
Bu saha belki de gelecekte önemli bir metalik maden ocağı olabilir, yüzlerce kişiye istihdam
sağlayabilirdi. Ekonomik katkısını ise varın siz düşünün.
Umarım bu kayaçların alındığı saha daha önce metal madenciliği açısından detaylıca incelenmiştir ve eser miktarda tespit edilen cevherleşmenin uzun vadede ekonomik olamayacağına
kanaat getirilip saha daha sonra taş ocağı olarak değerlendiriliyordur ve bu kayaçlar bu nedenle yollara serilmiştir. Aksi taktirde bir maden yatağının keşif izlerini yok etmiş olabiliriz.
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AİLEMİZİN
YENİ ÜYESİ
DIAMANTINA CHRISTENSEN

UP SERİSİ
Geçişli formasyonlara uyum, dayanıklılık...
Yüksek kaliteli kaplama elmas kullanımı sayesinde daha hızlı, uzun ömürlü ve
sürekli kesme gücü… UP serileri yüksek performans ve geçişli formasyonlara adapte
olabilirliği ile fark yaratıyor.

barkomas.com

TÜRKIYE’DEN HABERLER

Fatih Dönmez: “Nadir Toprak Elementlerine (NTE)
Çalışmalarında Önemli Başarılar Elde Ettik” Temmuz 2020
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı
yazılı açıklamada; nadir toprak elementlerinin (NTE) üretimine dair laboratuvar çalışmalarında önemli başarılar elde
edildiğini duyurdu. AA’da yer alan habere göre cevher zenginleştirme, metalürji, kimya ve analiz konularında uzman
personelden oluşan ekibin 2 yıllık çalışmasıyla Türkiye’de
bir ilkin gerçekleştirildiğini belirten Dönmez, “Çalışmayla
laboratuvar ölçeğinde, %99’un da üzerinde saflıkta seryum,
lantanyum, neodimyum, paraseodmiyum, uranyum, toryum ve
ağır nadir toprak oksitler kazanıldı. Artık milli know-how ortaya
koyan bu çalışmadan sonra bakanlığımızın koordinasyonunda
pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Söz konusu tesiste üretilecek NTE ile artık uç ürün üretimine
başlanacağını bildiren Dönmez, şunları kaydetti: “NTE’yi ayrıştırmadan önce elde edilen gelir düşüktü ama bunu ayrıştırdığınızda değeri çok daha büyük oluyor. Örneğin yüzde 99’un üzerinde saflaştırdığınızda, tonunu 200 bin dolara satabiliyorsunuz
ama bunu ayrıştırmadan satarsanız 1 dolar gibi düşük bir fiyata
satıyorsunuz. NTE içinde günlük hayatımızda kullanılan birçok
malzeme mevcut. Savunma sanayisinde füze rampalarında,

MR cihazlarında, otomotiv sektöründe, dijital kameralarda, cep
telefonlarında ve gece görüş kameralarında yine NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak. Biz Türkiye
olarak artık uç ürün üretiyoruz. Artık tonda 200 bin dolara kadar
gelir elde edeceğiz.”
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) NTE’ler
konusunda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Dönmez, “Özellikle Eskişehir Sivrihisar bölgesinde bulunan florit, barit, uranyum ve toryum içeren kompleks yatak, hali hazırda MTA verilerine göre 30 milyon tonla en önemli NTE kaynağı olarak
biliniyor. Son yıllarda yapılan aramacılık faaliyetleriyle de
Malatya Kuluncak yöresinde yeni bir yatak ortaya çıkarıldı. 13
farklı NTE’nin ülkemizde var olduğunu tespit ettik.” ifadelerini
kullandı.
Çin’in NTE’yi değerlendirme noktasında dünyada ilk sırada yer
aldığını belirten Dönmez, “Yılda ortalama 125 bin ton olan NTE
üretim miktarının yüzde 80’i Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Çin
ile birlikte üretimde Brezilya, Japonya, ABD, Malezya ve Hindistan da dünyada söz sahibi ülkeler durumunda.” açıklamasında
bulundu.

Aydın Dinçer: “Haziran Ayıyla Birlikte Daralmalarda
Temmuz 2020
Hızla Geri Çekilmeler Gözlemledik”
Bu yılın ilk yarısında 1,85 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren
Türk maden sektörü, Haziran ayıyla birlikte hızla toparlanmaya geçti. Sektörün en çok ihracat yaptığı 10 pazarda ihracat
yükseldi.
Hammadde ve enerji kaynağı olması dolayısıyla tüm sektörler
üzerinden ihracata sağladığı katkı 40 milyar dolar olan sektör,
İspanya’da %16, Bulgaristan’da %42, İsrail’de %9 ve Suudi Arabistan’da %7 büyüdü. TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Dinçer tarafından açıklanan sektörün ilk yarıyıl verilerine göre
1,85 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın içinde blok doğal taş ihracatı 260,8 milyon dolar, işlenmiş doğal taş ihracatı
469,3 milyon dolar olarak yer aldı. Maden ihracatının 392,1 milyon doları endüstriyel mineraller, 579,7 milyon doları metalik
cevherler, 68,1 milyon doları ise ferro alyajlar ihracatı olarak
gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinçer, “Tüm ihraç ürünlerinin hammaddesi olması sebebiyle Türkiye ekonomisine 40 milyar
dolarlık katkı sağlayan sektörümüzün ihracatı 2019 yılında 4,3
milyar dolar olarak gerçekleşti. Maden ürünlerinden üretilen bor
ve trona soda külü ihracatı da bu rakama eklendiğinde toplam 6
milyar dolarlık bir işlem hacmi ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
Dinçer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Covid-19 salgını
nedeniyle özellikle sert karantina koşulları bütün sektörleri
olduğu gibi bizleri de etkiledi ama Haziran ayıyla birlikte da-
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ralmalarda hızla geri çekilmeler gözlemledik. Hatta en çok
ihracat yaptığımız ilk 10 arasında bulunan İspanya’da geçen
yılın aynı dönemine %16,61, Bulgaristan’da %42,67, İsrail’de
%9,13, Suudi Arabistan’da ise %7,17 oranında artış yaşadık.
Covid-19 salgınıyla bütün dünya tedarikte tek ülke hakimiyetinin yol açtığı problemleri gördü ve yeni bir politik duruş
geliştirdi” diyen Dinçer şöyle devam etti: “Bu bizler için yeni
fırsatlar doğurabilir. Şöyle ki; dünyada üretimi yapılan 90
maden türünün 80’ine sahip olduğumuz gibi, 650 renk ve desende mermerimiz, 150 farklı çeşitte de doğal taşımız mevcut.
Buna karşın Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nda madencilik sektörünün payı yüzde 1,3. Doğrudan 150 bin, dolaylı olarak da toplam 2 milyon insanı istihdam eden sektör, işsizliğe
de çare olabilir.”
Dijital kanalları aktif bir şekilde kullandıklarını da aktaran
Dinçer, “Salgın öncesi ülke ziyaretleri şeklinde gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerini sanala taşıdık. Hindistan, blok mermer-travertende en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke. Oraya bir
sanal ticaret heyetimiz olacak. Körfez Ülkeleri; Suudi Arabistan,
Bahreyn, Katar, Kuveyt de doğal taşta önde gelen pazarlarımızdan. Bu ülkelere de sanal ticaret heyetimiz olacak. Fas, Tunus,
Özbekistan yine sanal ticaret heyeti düzenleyeceğimiz ülkeler
arasında yer alıyor. Ağustos-Eylül aylarında bu ülkelere sanal
ticaret heyetlerimizi gerçekleştireceğiz.” değerlendirmesini
yaptı.
1 Eylül 2020

YERMAM’da İki Yönetim Kurulu Üyesi Değişti
Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği’nin (YERMAM), Madencilik Türkiye dergimize yaptığı açıklamaya göre 2018
yılında gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul’da yapılan seçimlerle
göreve gelen dokuz kişilik Yönetim Kurulu’nda değişiklikler oldu.
YERMAM Kurucu Başkanı olan ve bu Yönetim Kurulu’nda Genel
Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Selami Korkmaz’ın yeni kamu görevi nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeliği’nden
ayrılması üzerine, Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Halim Demirkan Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.
YERMAM kuruluşunda büyük emekleri olan aynı zamanda Altın
Madencileri Dernek Başkanlığı’nı da yürüten Hasan Yücel de işlerinin yoğunluğundan ve Yönetim Kurulu çalışmalarına yeteri
kadar katkı koyamamaktan dolayı, Yönetim Kurulu üyeliğinden
istifa etti. Yücel’in istifasının ardından yerine, Yönetim Kurulu
yedek üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümü’nden Prof. Dr. Bahtiyar Ünver geldi.
Gerçekleştirilen görev değişikliklerinin ardından YERMAM yeni
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Semih Demircan, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyesi

Halim Demirkan, üyeler Ahmet Şentürk, Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Prof. Dr. Atiye Tuğrul, Sevda Güner Kaya, Nuri Ceyhan, İbrahim Güney ve Prof. Dr. Abdullah Karaman.
Bilindiği üzere YERMAM, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla; yer bilimleri, madencilik
ve metalürji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu.
Ulusal, özel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir Sivil Toplum
Kuruluşu olan YERMAM’ın üye, profesyonel üye, onursal üye
statülerinin yanında kurumsal üye statüsü de bulunmaktadır.
UMREK tarafından tanınmış olup, Profesyonel üyeleri, dünyadaki benzer standartlarda (CRIRSCO) olduğu gibi UMREK Yetkin
Kişiliği ünvanı için UMREK’e önerilmektedir.
YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yerbilimleri, maden ve metalurji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK standartları göz
önünde bulundurularak sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek üzere yapılandırıldı.

Liberty Gold, Halilağa'da İkinci Taksiti Aldı
Liberty Gold, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Halilağa
Projesi’ndeki %40 hissesinin Cengiz Holding AŞ’ye satışı kapsamında ikinci ödemenin alındığını ve satış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Anlaşmanın imzalandığı 2019 yılında
4 milyon dolarlık ilk taksiti aldığını kaydeden şirket, içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında ikinci taksitin başarı ile taraflarına ulaştığını açıkladı. Şirket anlaşmanın tamamlanmasının
birinci ve ikinci yıl dönümünde 6 milyon dolarlık iki ödeme
daha alacak. Liberty Gold, ayrıca anlaşmanın tamamlanmasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylandığını da aktardı.
Şirket, Halilağa Projesi’ne yakın konumda bulunan “TV Tower”
Projesi hakkında da bilgi verdi. %60 hissesini elinde bulundur-
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duğu yüksek sülfidasyonlu epitermal altın-gümüş ve porfiri bakır-altın projesi olan “TV Tower” Projesi’nin çok sayıda altın keşfini
ve henüz test edilmemiş çok sayıda arama hedefini bünyesinde
bulundurduğunu belirten şirket, projede bugüne kadar üç porfiri
bakır-altın ve iki oksit altın keşfi ve bir altın-gümüş keşfi gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Liberty Gold’un açıklamasında dikkat çektiği bir diğer nokta ise NI 43-101 kodu uyarınca hazırlanan teknik
rapora göre projedeki belirlenmiş (indicated) kaynak miktarının
996.000 ons eşdeğeri altın ve potansiyel (inferred) kaynak miktarının ise 351.000 ons eşdeğeri altın olduğunu not etti.
Liberty Gold, Halilağa satış anlaşmasından elde edilen gelirlerin, Liberty Gold’un Black Pine Altın Projesi’ndeki arama programını hızlandırmak için kullanılacağını da kaydedildi.

13 Yeni İsim UMREK Yetkin Kişisi Oldu
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK), Yetkin Kişi (YK/QP) olmaya hak kazanan 13 kişinin daha
sertifika almasına karar verildiği duyuruldu.
3213 Sayılı Maden Kanunu'nun Ek 14'üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Hakkında Yönetmelik'in 7'inci
maddesi ve UMREK Kodunun 11'inci maddesi uyarınca
13/05/2020 tarihinde yapılan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv
Raporlama Komisyonu toplantısının 2020/2 ve 2020/3 No'lu
kararları ile 17/06/2020 tarihli 2020/4 No'lu kararı doğrultusunda UMREK Yetkin Kişi Sertifikası almaya hak kazanan 13
Yetkin Kişi yandaki şekilde belirlendi.
YERMAM üyeleri arasından belirlenen yeni isimlerle birlikte
UMREK Yetkin Kişi toplamı 64'e yükseldi.
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İbrahim Halil Kırşan, Ülkemiz Altın Madenciliğine
Temmuz 2020
İlişkin Açıklamalarda Bulundu
TOBB Türkiye Maden Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Türkiye altın madenciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Habertürk’den Olcay Aydilek’in sorularını yanıtlayan Kırşan,
dünyada nüfusuna göre kişi başına altın almada Türkiye’nin
ilk üçte bulunduğunu belirterek, “Vatandaşımızın altına ilgisi
hiçbir zaman azalmadı. Altın hem önemli bir tasarruf aracı hem
de kara gün dostu olarak hep önemini korudu.” ifadelerini kullandı.
Türkiye altın madenciliğinde; maden arama, çıkarma, zenginleştirme, rafineri, metal üretimi ve katma değeri yüksek ürünler
üreten kuyumculuk ve mücevherat alanında halkaları tamamlayarak madeni, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmede
dünya standartlarının üstünde bir seviyeye gelindiğini aktaran
Kırşan, ülkemizde 18 tane altın madeninde üretim yapıldığını,
4 adet akredite altın rafinerisi bulunduğunu, altın borsamızın
1995 yılından beri faaliyette olduğunu, çok sayıda mücevherat
fabrikası ve atölyesinin faaliyet gösterdiğini söyledi.
Türkiye’de üretilen külçe altınların yurt dışına satılmasının yasak olduğunu ifade eden Kırşan, ülkemiz altın madenlerinde
üretilen dore külçelerin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
tarafından satın alındığını hatırlattı.
Cumhuriyet döneminde ilk altın madeninin 2001 yılında İzmir
ili Bergama ilçesinde faaliyet göstermeye başladığını söyleyen
Kırşan, bugün gelinen noktada 18 adet işleyen altın madeni olduğunu, ülkemizin yıllık altın ihtiyacının 200 ton olup, bunun
yaklaşık yüzde 20’sini kendi potansiyelimizden karşılanır hale
geldiğini belirtti. Yeni projelerin de devreye girmesiyle 40 ton
olan yıllık altın üretiminin, 100 ton seviyesine çıkmasının da
beklendiğini ifade etti.
Bugüne kadar altın madenciliğinde yapılan yatırımların
miktarının 6 milyar dolar olduğunu vurgulayan Kırşan,
“Maden aramaları devam ettikçe yeni yeni kaynaklar keşfedilmektedir. Türkiye halen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplamından daha fazla altın üreten bir konuma gelmiştir. 2019

yılında gerçekleştirilen 38 ton altın üretiminin ekonomiye
katkısı 1,7 milyar dolardır.” şeklinde konuştu.
2001 yılından 2019 yılına kadar ülkemizde toplam 340 ton altın üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Kırşan, 13 bin 200 kişiye
doğrudan istihdam sağlandığını, 68 ton altına eşdeğer vergi
ödendiğini de sözlerine ekledi.
Türkiye’nin altın potansiyeli hakkında görüşlerini de belirten
Kırşan, “Son 25 yıldaki gelişmeler değerlendirildiğinde Türkiye’nin
önemli bir altın potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Anadolu’da 42 medeniyet yaşamış. Müzelerimiz her bir medeniyetin
bize bıraktığı on binlerce altın ve gümüşten eserle dolu. Bu durum
Anadolu’nun altın ve gümüş açısından ne kadar zengin olduğunun en önemli kanıtlarından birisidir. Unutmayalım dünyada ilk
para günümüzden yaklaşık 2 bin 600 yıl önce Anadolu’da altın
ayarlı sikkeler şeklinde Manisa -Salihli Sart’ta basılmıştır.” dedi.
Altın madenciliğinde kullanılan teknolojiden de bahseden Kırşan,
“Türkiye’de altın üretiminde kullanılan teknoloji Kanada, ABD, Avustralya, İsveç gibi madencilikte gelişmiş ülkelerde kullanılan teknolojinin aynısıdır. Türkiye’de uluslararası standartlarda çevreye ve insan
sağlığına duyarlı pek çok proje gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.
Türkiye altın ithalatına, fiyatlardaki artış ve azalışa bağlı olarak yılda 6-8 milyar dolar ödendiğini aktaran Kırşan, Türkiye’nin dünyada önemli altın potansiyeline sahip ülkelerden
birisi olduğunu, eğer sektör desteklenirse kendi altın ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılar hale gelebileceğini, bu sayede yılda yaklaşık 8 milyar dolar döviz tasarrufu sağlanarak,
dışa bağımlılıktan kurtulabileceğini de ifade etti.
Para olduğunda herhangi bir malı ithal etmenin çok kolay olduğunu vurgulayan Kırşan, “Ama üretmek zordur. Yeni bir altın
madeninin keşfedilip üretime geçirilmesi 10-15 yılı almaktadır.
Ancak unutmayalım ki bir malı üretmeyip dışarıdan alırsak o ülkelerin ekonomisine hizmet etmiş oluruz. İthalata bağımlı hale
gelirsek yatırım, istihdam, vergi, ekonomik ve sosyal gelişmeden
mahrum kalırız.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Madencilik Yatırım Talepleri Pandemiye
Rağmen Artış Gösterdi
Devam eden Covid-19 pandemisine rağmen Madenciliğin de
aralarında bulunduğu bir çok sektörde Türkiye’ye olan yatırım
talebi, 2020 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine
göre artış gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haziran ayında düzenlenen 859 teşvik belgesi ile Türkiye’nin tarihteki en fazla
teşvik belgesine ulaştığını belirtirken bu teşvik belgeleri sayesinde 15,6 milyar TL değerindeki yatırım ile 23.445 ek iş imkanı
yaratılacağına dair beklentilerini paylaştı.
Varank, bu yatırımların %61’inin imalat, %20’sinin enerji,
%13’ünün hizmet, %3’ünün tarım ve %3’ünün madencilik sek-
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törlerinde olduğunu belirtti. Varank ayrıca, ülkemizin bu yılın ilk
altı aylık bölümünde düzenlenen belge sayısında önceki yılın
aynı dönemine kıyasla %80 artış, öngörülen istihdamda %40
artış ve sabit yatırımlarda %14 artış gerçekleştirdiğini kaydetti.

1 Eylül 2020

Zora gelir.
Arocs’un gücü kuvveti yerinde. Toprak yollar, ağır yükler, zorlu yokuşlar ona vız gelir.
Bu yüzden madende kimse onunla boy ölçüşemez. Arocs’u yakından tanımak için
sizi Mercedes-Benz bayilerine bekliyoruz.

TVF, Madencilik Dahil Stratejik Endüstrilerde Yıllık
10 Milyar Dolarlık Yatırıma Ulaşmayı Amaçlıyor
2016 yılında kurulan ve değer yaratmayı hedefleyen varlığa
dayalı kalkınma fonu Türkiye Varlık Fonu (TVF), yıllık yatırımların miktarını arttırmayı ve stratejik endüstrilere liderlik etmeyi
hedefliyor.
Bloomberg’in haberine göre, TVF CEO’su Zafer Sönmez
TVF’nun piyasalarda üstleneceği rol ile ilgili “1980’lerde başlayan özelleştirme furyası ve bu yolla devleti ekonomide küçültme
düşüncesi dünyada kendini tüketmiştir. Özel sektörün ölçeğinin
yetmediği alanlarda yatırım yapan, doğrudan yatırımcı çeken ve
bu yolla hem ölçek büyüten hem de piyasa yapısını değiştiren bir
rol oynayacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.
Koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkisi azaldıkça TVF’nin özel
şirketlerin öncülük edemediği stratejik sektörlerde büyük yatırımlara liderlik edeceğini kaydeden Sönmez, “TVF ülkemizin 2020 yılı
başında elde ettiği ekonomik ivmeyi geri kazanmak istiyor. Türkiye,

Çin’e İhracat Başladı
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya,
Çin’den dünyaya yayılan salgın nedeniyle ilk yumruğu madencilerin yediğini belirterek, yaklaşık 8 ay ara verdikleri ülke ile
maden ihracatının yeniden başladığını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğrayan Çin’e maden
ihracatının yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen Kaya, Çinli
alıcıların Türkiye’ye gelmeye başladığını açıkladı. Tüm dünyanın salgından etkilendiğini ama ilk yumruğu madencilik
sektörünün yediğini anlatan Kaya, en fazla ihracat yapılan
ülke Çin’den yayılan salgının kendilerini olumsuz etkilediğini
dile getirdi. Çin’in madenciler için çok önemli pazar olduğunu kaydeden Kaya, “İhracatımızın yüzde 40’ını Çin’e yapıyoruz.
Salgın başlayınca bir anda yüzde 40’lık kayıp yaşadık ve sistem
kilitlendi. Türkiye’de salgının etkileri Mart sonu, Nisan başı gibi
görülmeye başlarken biz 3 ay öncesinde etkilendik. Ankara’da
hükümet nezdinde girişimlerimiz oldu. Çin bizim için çok önemli
bir pazar. Toplam ihracatımızın yüzde 40’ını yaptığımız yerine
alternatif koyamayacağımız bir pazar. İhracatta bazı ülkelerde
daralma olunca alternatifler ülkelere yönelip yeni pazar araştırmalarında bulunuruz. Ama maalesef Çin özelinde böyle bir
şansımız yoktu” dedi.
Özellikle blok alımında Çin’e işlenmiş ürün satamadıklarını
dile getiren Kaya, yüksek vergi oranlarına dikkat çekti. Çin’in
doğal taştaki blokların yüzde 95’ini kendi iç tüketiminde
kullandığını anlatan Kaya, şöyle konuştu: “Doğal taş sektörü
ciddi bir sarsıntı geçirdi. İnadına üretim ve inadına ihracat diyor, geri adım atmıyoruz. Sektör çalışmaya devam ediyor. İşlerin düzelmesini bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde
Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde İstanbul Maden
İhracatçıları Birliği (İMİB) ile girişimlerimiz oldu. Çin’den alıcılar
gelmek istiyordu. Bizim sektörümüzde fotoğraf ile ürün satmak
zor. Çin’den alıcıların gelmesiyle ilgili hem Guangzhou hem Pekin ataşeleri birebir ilgilendi ve konuyu belli bir noktaya getirdik.
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Covid-19 nedenli zorunlu karantinalardan önce gelişmekte olan piyasalar arasında en hızlı büyüme oranlarından birine sahipti.” dedi.
Hükümetlerin sık sık reformsal girişimlerin arkasındaki güç olduğunu savunan İtalyan doğumlu ekonomist Mariana Mazzucato’nun da kullandığı “girişimci devlet” fikrine dikkat çeken
Sönmez, pandemi sırasında Türk kamu bankalarının üstlendiği
rol, kimi zamanlarda devlet müdahalesinin ne kadar gerekli
olabileceğini gösterdi. Sönmez ayrıca özelleştirmeleri savunan
ve hükümetin gücünü azaltan düşünce yapısının artık bugünün sorunlarını çözemediğini dile getirdi.
Sönmez’in verdiği bilgilere göre TVF, 2023 yılına kadar yıllık
enerji, petrokimya, madencilik ve havacılık yatırımlarını 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Günümüz itibari ile
şirketin 2020 yılı yatırım tutarının ise yaklaşık olarak 6 milyar
dolar seviyesinde olduğu biliniyor.
Ağustos 2020

Kurban Bayramı’ndan sonraki bir gün planlıyorduk. 23 Temmuz
itibariyle Türk Hava Yolları’nın uçak seferleri başladı ve daha
önce gerçekleşmiş oldu.”
Salgının bir anda gündeme geldiğini ve üreticilerin elinde parası, işçiliği, ödenmiş stok ürün kaldığını belirten Kaya, 23 Temmuz’dan itibaren uçak seferlerinin başlamasıyla ilgili üyelerle
irtibata geçtiklerini anlattı. Maden ihracatçılarının alıcılarla irtibata geçtiğini dile getiren Kaya, vize konusunda büyükelçilik
talimatıyla kolaylık sağlandığını vurguladı. Sektör temsilcilerinin mutlu olduğunu söyleyen Kaya, “Parası ödenmiş ürün var.
Sektör bu stoku satma fırsatını yakaladı. Umarız bu seyahatler
devam eder” dedi. Alıcılarla irtibata geçildiğini ve zor günlerde
önemli bir dayanışmanın sağlandığını belirten Kaya, “Zaten ilişkiler devam ediyordu. Bu trafiğin başlamasıyla 1,5-2 ay öncesinden üyelerimizi bilgilendirdiğimiz için üretim planlamasını yaptık.
Üretimle birlikte istihdam da başladı. Madencilik sektöründe umut
var. Ürünlerin 7-8 ay gönderilememesinden kaynaklı bir ihtiyaç
oluştu. Çinli alıcılar Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Bursa, Bilecik gibi Türkiye’de daha çok doğal taşın üretildiği
yerlerde görüşmelere başladı.” diye konuştu.
Madencilik sektörünün çok sayıda sivil toplum kuruluşu çatısı altında yeni maden kanuna hazırlandığını kaydeden Kaya,
sahada elini taşın altına koyanlar olarak söyleyecekleri sözün
olduğunu vurguladı. Kaya, “Bizi büyütecek maden kanunu yapmak istiyoruz. Hem hükümet hem bakanlık nezdinde anlatmaya
çalışıyoruz. Madenciliğin önemini izah ediyoruz. 5 milyar dolar gibi
bir ihracat gelirimiz olmasına karşın yarattığımız katma değer 40
milyar dolar civarındadır. Yan sanayileri de düşündüğümüzde çok
büyük bir sektörün temsilcileriyiz. Yediğimiz ekmekte bile maden
var. Ama algı çok kötü. Bütün doğayı tahrip ediyormuşuz gibi bir
algı var. Oysa ki bir alanın binde 1,6’lık kısmında tahribat yapıyoruz. Sezaryen yapıp cevheri alıyoruz, tekrar rehabilite ederek doğaya kazandırıyoruz.” dedi.
1 Eylül 2020

Sizin için en zor şartları sıradan hale getiriyoruz. Satış
opsiyonlu dalgıç pompa kiralama hizmetleri ile kazancınızı
artırın ve paranızı kontrol edin. Vergi avantajı sağlayın.
Yedek parça ve periyodik bakım masraflarını unutun.
Bırakın paranız cebinizde kalsın. Kiralık pompa hattımızdaki
pompaları kiralayabilir ya da 2. el olarak satın alabilirsiniz.
Hemen bizi arayın.

+90 262 677 1677 +90 312 447 6041

www.anadoluflygt.com.tr

Mevlüt Kaya: “Sektörün Önünü Açıp Büyütecek Yeni
Kanun Çalışmalarının Hız Kazanmasını İstiyoruz”
2019’da Türkiye’ye 4,3 milyar dolar döviz kazandıran madencilik
sektörü, Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri
oldu. Sektör son bir buçuk aydır çarkların dönmesiyle beraber
toparlanma sürecine girdi. Maden Platformu'nda yer alan STK
Başkanları, EMİB ev sahipliğinde salgının etkilerini, sektörün beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak için masaya
oturdu, birlik ve beraberliğe devam mesajı verdi. Madenin tüm
ihraç ürünlerinin hammaddesi olduğunun altını çizen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, STK Başkanları olarak sektöre güvenin artırılması
ve madenciliğin insan hayatının her alanına dokunan bir sektör
olduğunun vurgulanmasında görüş birliğine vardıklarını söyledi.
Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, Mart ayının sonlarına doğru
salgının etkilerini hissetmeye başladı. Biz ise ihracatımızın %50’sini
gerçekleştirdiğimiz Çin’in kitlenmesi nedeniyle bunu 3 ay öncesinden
hissettik. Ciddi bir çaba göstererek en az hasarla bu süreci atlatmak
için mücadele ettik. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği, kamu bankalarının çok düşük rakamlarla kredi olanakları, Eximbank’ın mevcut
kredileri ötelemesi gibi destekler sektöre gerçekten nefes aldırdı. Son
bir buçuk aydır çarkların yavaş yavaş dönmeye başlamasıyla salgın
döneminde yerli ve milli ürünlerin önemi daha çok fark edildi. Sektörümüzün daha da güçlü bir şekilde canlanması için hedeflerimize
daha sağlam adımlarla ulaşmak için takım ruhuyla hareket ederek
yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Yeni normalle birlikte yeni bir atılım
dönemine başlıyoruz. Çevreye duyarlı, dünya standartlarında madencilik yapabilen kapasitemiz, insan kaynağımız, teknolojimizle her
bir insanımızın sesine kulak kabartarak, dün olduğu gibi yarın da el
ele omuz omuza çalışarak ortak akılla üretmek şiarımız olacak.”
Şu anda yürürlükte olan ve yıllar içinde yapılan onlarca değişiklik ile yıpranmış Maden Kanunu’nun her maddesinin madenciliğin önünde bir engel olarak durduğundan bahseden Kaya,
sektörün önünü açacak ve büyütecek yeni bir maden kanunu
çalışmalarının hız kazanmasını istediklerini söyledi.
Ülkemiz yer altı kaynaklarının, yer bilimleri öğretileri temelinde
çevreye duyarlı bir şekilde üretilerek ekonomiye kazandırılmasının, istihdamın artırılmasının, kaynakların günümüz koşullarının yanı sıra gelecek nesillere de aktarılmasının öncelikli hedef olması gerektiğini belirten Kaya, bu hedef doğrultusunda,
hazırlanacak yeni Maden Kanunu çalışmalarında tüm sektör
STK’ları olarak imza altına aldıkları metni kamuoyuyla paylaştı:
• Yer altı kaynaklarımızın korunarak ruhsat güvencesinin sağlanması, Kanunun amaçları arasında yer almalı
• Madencilik sektöründen elde edilen devlet gelirinin artırılması
için sektörden alınan vergi ve devlet hakkının artırılması yerine, yatırım ve üretimi artıracak, istihdamı artıracak düzenlemeler olmalı
• Ruhsat düzenlendikten sonra, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından getirilecek olası kısıtlamalar karşısında, Maden Kanunu’nda, ruhsat hukukunu koruyan ve olası dış etkilere karşı ruhsat
güvencesini kesin olarak sağlayan düzenlemeler sağlanmalı
• Maden üretimi ile doğrudan ilgisi olmayan, yükleme, tesis/
fabrika maliyetleri, ihracat giderleri gibi kalemlerden Devlet
hakkı alınması önlenmeli
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• Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi ulusal maden kaynak rezerv raporlama sisteminin, yatırımcının ihtiyacına bağlı
olarak borsada işlemleri, banka kredisi gibi benzeri durumlarda işletilmesini sağlayarak zorunluluk olmaktan çıkarılmalı,
dünya ülkelerindeki gibi gönüllülük esasında olmalı
• Orman arazi izin bedellerine getirilen yüzde elli indirimin, bir
defaya mahsus olmak üzere on yıl boyunca tüm ruhsatlara uygulanarak haksız rekabetin önüne geçilmeli
• Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin, üretim teknolojisinden kullanım yerlerine kadar büyük farklılık gösteren maden grupları ve bentlerine göre ayrı ayrı düzenlenmeli
• Ruhsat ve izin işlemleri öngörülebilir sürede sonuçlandırılmalı, süreç şeffaf olmalı
• Vergi borcu yoktur yazısı ve benzeri gibi belge eksikliklerinden dolayı uygulanan ruhsat iptallerinden vazgeçilmeli
• ETKB ve MAPEG’in yetkilerinin artırılarak tek merci, tek izin
ilkesi güçlendirilerek uygulamaya geçirilmeli
• Son yıllarda öngörülemez oranlarda artırılan devlet hakkı,
ruhsat bedeli, orman arazi izin bedeli gibi bedeller yabancı ülkeler baz alınarak makul seviyelere indirilmeli
• Valilik, yerel belediye ve köy tüzel kişiliklerine devlet hakkından pay verilerek madenciliğe sahip çıkılması sağlanmalı
Madenciliğe ceza, mali yaptırım, diğer bakanlıkların mevzuatı
ve bürokrasiden başka bir yükümlülük getirmeyen mevcut Maden Kanunu’nun geçen 34 yıl içinde 4’ü köklü olmak üzere 23
kez değişikliğe uğradığını ifade eden Kaya, yeni Kanun çalışmasının tüm bunlardan arındırılarak hazırlanmasının ülkemiz madenciliği için çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Ruhsat devri, rödovans, arama ve işletme ruhsatı, ruhsat temdidi, işletme izni gibi işlemlerin eskiden olduğu gibi MAPEG
içinde sonuçlandırılması gerektiği görüşünde olduğunu da
ifade eden Kaya, “Hangi kriterlere göre değerlendirildiği, ne kadar sürede izin verileceği, işlemlerle ilgili sonucun bilinmemesi
belirsizliği de beraberinde getiriyor. Bu yüzden izin süreçlerinin
öngörülebilir ve şeffaf olması lazım. Bir diğer önemli konu ise
maden hakları ve ruhsat güvencesinin arttırılması. Yatırımcıyı
koruyor ve yatırımcının ruhsat aldıktan sonra yapılan yasal değişikliklerden olumsuz etkilenmemesini sağlıyor. Ruhsat sahipleri
ruhsatın alındığı tarihte geçerli olan yasal yükümlülüklerden sorumlu tutuluyor. Günümüzde ürün taahhüdüne girmiş, madene
dayalı tesis kurmuş, yatırım yapmış ruhsat sahiplerinin ruhsat
güvencesi yok. Bu durum madencilerin ve yatırımcıların sektörden uzaklaşmasına neden oluyor.” dedi.
Maden Kanunu’na göre ruhsat sahiplerinden ruhsat bedeli adı altında yüksek bedeller talep edildiğini, ruhsat bedeli ve devlet hakkının makul seviyelere çekilmesi taraftarı olduğunu aktaran Kaya,
“2019’daki 7164 sayılı kanunla bu bedellerin hesaplanması karmaşık
hale getirildi ve aşırı yükseltildi. Diğer taraftan da devlet hakkı ödemeleri ruhsat bedelle ilişkilendirilerek ruhsat sahibinin ödeyeceği devlet
hakkı kat kat artırıldı. Yakın zamanda taleplerimizle ilgili olumlu gelişmelerin yaşanmasını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.
1 Eylül 2020

Oriole Resources Son Anlaşmalar Sonrasında
Değerlendirmelerde Bulundu
Türkiye’nin yanı sıra Afrika ve Avrupa’da maden arama faaliyetlerini sürdüren Oriole Resources son dönemde ülkemizdeki
faaliyetleriyle ilgili olarak bir dizi gelişme ve değerlendirme yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre;
30 Haziran 2020 tarihinde sona eren ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdiği danışmanlık hizmetlerinden 162 bin sterlinlik nakit akışı sağladığını kaydeden şirket bu durumun şirketin aynı
tarihler için olan öngörüsünü aştığına dikkat çekti.
Varlıklarını değere çevirme stratejisi kapsamında çalışmalarının
sürdüğünü ileten Oriole, bu kapsamda Karaağaç projesindeki net
izabe gelirinin Anadolu Export Maden Sanayi ve Limited Şirketi’ne 300 bin dolar karşılığında satışının gerçekleştiğini kaydetti.
Karaağaç projesinde önceden belirlenen bir kaynak miktarına
ulaşılması ile aktif hale gelen 425 bin dolarlık başarı bazlı ödeme
konusunda ise görüşmelerin devam ettiği belirten şirket, Hasançelebi ve Doğala projelerinin satışını içeren anlaşma kapsamında ise Batı Toroslar Madencilik Sanayi ve Limited Şirketinin
30 bin dolarlık ilk ödemeyi gerçekleştirdiğinin bilgisini verdi.
NSR haklarına sahip olduğu, ÇED onayı sürecindeki Muratdere
bakır-altın projesi gibi projeler ve artan altın ve bakır fiyatları
ile şirketin iyi bir konumda bulunduğunu vurgulayan Oriole Resources, sağlanan nakit akışının geçmişteki istihdam yükümlü-
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lüklerinin gerçekleştirilmesini sağladığını ifade etti.
Oriole Resources CEO’su Tim Livesey şirketin güncel durumu ile
ilgili şu yorumlarda bulundu: “Türkiye’deki şirketimizin kendine yettiğini ve nakit akışı sağlayarak istihdam yükümlülüklerinin ödenmesini
mümkün kıldığını görmekten çok memnunuz. Tüm bunlar Türkiye’deki
yöneticimiz Bahri Yıldız ve ekibinin mükemmel çabaları ile gerçekleşti.
Türkiye’deki portföyümüzen gelir elde etmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarımız kapsamında Türk ortağımızın ilk red
hakkını kullanması sonucunda mütevazi bir başarı yakalamış olduk.
İlk red hakkı kullanımı kapsamında Batı Toroslar’ın ödemenin ilk
kısmını gerçekleştirmesi iki erken safhadaki projenin satışından ise
80 bin dolarlık fon elde etmiş olduk. Ayrıca koşulların yerine gelmesi ile 470.000 dolarlık bir ödeme ihtimali de bulunuyor.
Aynı zamanda artan bakır fiyatlarına ve 29 Ekim 2019 tarihli duyurumuzda da yer aldığı üzere Muratdere bakır-molibden-altın
projesindeki %1,2 oranındaki NSR hakkımızın önemine dikkat
çekmek istiyoruz.”
Şirket gelişme yaşanan varlıklarının yanında, Muratdere projesinde %1,2, Konya-Doğanbey-Karacaören projesinde %1,5, ve
Muradağı projesinde %1 net izabe geliri hakkının bulunduğunu ve süren varlık değerlendirme stratejisi kapsamında olumlu
haberler paylaşmayı umduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
İkinci Yılında Madencilik
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci yılında
madencilik sektöründe gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.
Hazırlanan video ile madencilik sektörünün aldığı yol anlatılırken rakamlarla da bu gelişmeler desteklendi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci yılında madencilik alanındaki gelişmeler şu şekilde anlatıldı:
• 2018 yılında 27,1 ton olan altın üretimi, 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 38 ton olarak gerçekleşti.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı hizmetler içerisinde en fazla işlem yapılan servis e-Maden oldu.
• MTA’nın elinde bulundurduğu toplam maden ruhsat sayısı
2019 yılında 770 olurken Temmuz 2020’de bu rakam 812 oldu.
• Son iki yılda MTA tarafından yapılan toplam sondaj miktarı
2,3 milyon metre olarak gerçekleşti.
• MTA tarafından gerçekleştirilen sondajların ardından tespit
edilen madenler; 3,5 milyar ton kömür, 820 bin ton metal bakır, 4,3 milyon ton metal kurşun-çinko, 235 bin ton nadir toprak elementleri (NTE), 20 bin ton uranyum.
• 2018 yılında MTA tarafından yapılan analizler 525 bin adet olurken 2019 yılında bu rakam 611 bin 496 adet olarak gerçekleşti.
• Bu sürede yer altındaki madenlerin tespiti amacıyla havadan
jeofizik yöntemiyle 920 bin kilometrekare taranırken 18 manyetik, 54 radyometri olmak üzere toplam 72 harita hazırlandı.
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• MTA yurtdışındaki faaliyetleri kapsamında Sudan, Özbekistan ve Nijer’de 8 adet maden ruhsatı aldı.
• Türkiye jeokimya atlası tamamlandı (182 yeni ruhsat sayısı).
• Nadir toprak elementleri (NTE) Türkiye’de ilk kez laboratuvar
ortamında üretildi.
• Eti Maden’in son iki yıldaki rekorları; rafine bor üretimi 2,43
milyon ton, toplam bor ürünleri satışı 2 milyon 447 bin ton,
toplam bor ürünleri ihracatı 2 milyon 370 bin ton, toplam satış
geliri 1,01 milyar dolar, toplam ihracat geliri 989 milyon dolar,
dünya bor pazar payı %58 olarak gerçekleşti.
• Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’ne son iki yılda 56
projeye destek ve 11 patent başvurusu yaptı.
• Bor konusunda Ar-Ge faaliyetleri devam eden ürünler; borlu hafif tuğla, sert Ni-B kaplama, borlu seramik karo, çeliklerin
borlanması, borlu yara iyileştirici sünger, çinko boratlı aktilik
elyaf, pet atıklarından borlu ahşap tutkalı, trimetilborat ve sodyum borhidrür üretimi, çinko borat ve baryum metaborat üretimi, borlu hidrojen üretim ve yakıt pili sistemleri, melamin borat, guanidinyum borat, imidazol borat üretimi şeklinde oldu.
• Kömür ve türevleriyle yapılan Ar-Ge çalışmaları konusundaki
gelişmeler ise biyokütle ve kömür karışımından sıvı yakıt, TKİ
Tunçbilek Kömür Gazlaştırma Tesisi, yerli bitümlü şeyllerden
petrol ve sentetik gaz üretimi ve yerli leonarditlerden hümik
asit üretimi şeklinde açıklandı.
1 Eylül 2020

Kömür Üreticileri Derneği’nin Adı “Türkiye Kömür
Ağustos 2020
Üreticileri Derneği” Olarak Tescil Edildi
Kömür Üreticileri Derneği, dernek ismi için 2020 yılında “Türkiye” ön ismini alabilmek amacıyla gerçekleştirdikleri başvurunun olumlu sonuçlandığını ve
derneğin isminin “Türkiye Kömür Üreticileri Derneği” olarak
tescil edildiğini duyurdu.
Türkiye Kömür Üreticileri Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, derneğin ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip
olan kömürde yerli üreticileri bir araya getiren ilk ve tek sivil
toplum kuruluşu olduğu belirtildi. Enerji arz güvenliği açısından yerli kömürlerin etkin bir şekilde kullanılması için bugüne
kadar atılan olumlu adımların yanında bazı düzenlemelerin
yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Bu sebeple yerli
kömür üretiminin artırılmasının, üretimin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasının, enerji ve sanayide ithal kömür kullanımının
azaltılarak yerli kömürün öncelikli olarak kullanılmasının son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda son yıllarda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde başlatılan ve
bizzat Bakanlarımız tarafından her platformda önemle dile getirilen ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ söylemlerinin temel amacı da
enerji arz güvenliğimizin sağlanması ve dışa bağımlı olmaksızın
sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturmaya yöneliktir.” denildi.
Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Büyükyıldız, uzun vadeli planlamalar gerektiren sektörde
yatırım ortamın iyileştirilmesinin en önemli beklentileri olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 21 milyar ton kömür rezervine sahip olan
ülkemizde kömür madenciliğinde 450’ye yakın işyerinde yaklaşık
50 bin civarında bir istihdam söz konusudur. Bu potansiyel ile birlikte kömür sektörünün uzun vadeli planlamalar gerektiren dinamik
bir sektör olduğu da göz önünde bulundurularak yatırım ortamın
iyileştirilmesi, sürdürülebilir olması, sorunların çözüme kavuşturulması, belirsizliklerin giderilmesi, sektörün beklentilerini karşılayacak yeni maden mevzuatının oluşturulması, yerli kömürün ithal
kömür karşısında desteklenmesi, Milli Enerji ve Maden Politikasının
uygulamada gerçek bir karşılık bulabilmesi için bütün paydaşlarla
birlikte ortak akıl yürütülerek hareket edilmesi ve yerli kömür piyasası oluşturulması en önemli beklentilerimizdir.” diye konuştu.
Büyükyıldız, ‘Türkiye Kömür Üreticileri Derneği’nin’ ülke genelindeki bütün kömür üreticilerinin ortak sorunlarının çözebilmesi

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Büyükyıldız
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için önemli çalışmaların yaptığını kaydetti. Dernekte toplam 42
üyenin yer aldığını belirten Büyükyıldız, şunları söyledi: “Bugüne
kadar ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştiren
derneğimiz 2020 yılında ‘Türkiye’ ön ismini alabilmek amacıyla
başvuru yaptı. Başvurumuz çok kısa sürede olumlu değerlendirilerek ‘Türkiye Kömür Üreticileri Derneği’ olarak tescil edildi. Yerli kömür ve milli enerji konusundaki hassasiyetlerini çok yakından bildiğimiz ve her platformda bunu önemle dile getiren Sayın Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Şeref Kalaycı’nın bu konudaki yakın ilgileri ve desteği derneğimiz
üyeleri tarafından daima takdirle anılacaktır. Türkiye Kömür Üreticileri Derneği, yerli kömür üretiminin artırılması, bunun önündeki
engellerin ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması, yerli kömürden
enerji üreten santrallarda ve sanayi sektöründe ithal kömür yerine
öncelikli olarak yerli kömürün kullanılması, yerli kömürün rekabet
gücünün artırılması konularındaki taleplerini, görüşlerini ve önerilerini ilgili devlet kurumlarına sürekli iletmektedir.”
Üreticilerin üzerine düşen en önemli görevin, öncelikle iş sağlığı
ve güvenliği odaklı ve çevre hassasiyetini dikkate alarak üretim
yapmaları olduğunu kaydeden Büyükyıldız, “Devletimizden beklenen ise, öncelikle madencilik mevzuatının bir an önce sektörün
beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, yatırım
ve üretim maliyetlerinin dikkate alınması, kömürdeki dinamik yapının ve uzun vadeli planlamaların göz önünde bulundurulması,
enerji piyasasında ve sanayide ithal kömür veya petrokok ithalatının olabildiğince azaltılması, bunun için yerli kömürün rekabetini
artıracak somut düzenlemelerin yapılması veya var olan düzenlemelerin bu kriterlere göre güncellenmesidir.” ifadesini kullandı.
Kömür üreticileri açısından önemli bir maddi destek olan ‘işçilik
maliyet artışlarının karşılanması’ konusundaki uygulamanın yeniden yürürlüğe girmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade
eden Büyükyıldız, şunları kaydetti: “Yerli kömür üreticilerimizin
sorunlarına çözüm olan ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılan her düzenleme üreticilerimizi memnun etmektedir ve
kuşkusuz desteklenmektedir. Ayrıca yapılan bazı düzenlemelerde
devletimizin fedakârlığı da asla yadsınamaz, bunun karşılığında
yerli kömür üreticilerimiz de gerçekleştireceği yüksek ve kaliteli üretimlerle üzerine düşen görevi yerine getirecek; ekonomiye
sağladığı katma değeri daha da artıracaktır. Milli enerji ve maden
politikalarımızın istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için yeraltındaki kömür kaynaklarımızın kullanılmasının
kaçınılmaz olduğunu, bu politikaların uygulamada gerçek bir karşılık bulabilmesi için yerli kömür piyasasının desteklenmesi gerektiğini ve yeraltındaki kömürlerimizin beklemeye asla tahammülü
olmadığını belirtmek istiyorum.”
Büyükyıldız ayrıca, yeni maden kanunu çalışmalarının bir süredir devam ettiğini, bu amaçla sektörün bütün bileşenlerinin
zaman zaman bir araya gelerek görüşlerini sunduğunu, bu konuda ortak hareket edilmesinin memnuniyet verici olduğunu
ve yeni Maden Kanunu’nun sektöre pozitif ivme kazandırmasını umduklarını ifade etti.
1 Eylül 2020

Ariana Resources Salınbaş Projesi’nde
JORC Uyumlu Kaynak Miktarını Arttırdı
Ülkemizde maden arama ve üretim faaliyetlerine devam eden
Ariana Resources, Salınbaş Projesi’nde JORC uyumlu kaynak
miktarında güncellemeye gitti. Şirket paylaştığı güncellemede
Salınbaş Projesi’nin 1 milyon ons olarak bilinen kaynak miktarını 1,5 milyon ons olarak revize etti.
Projedeki toplam kaynak miktarının yüksek tenörlü Salınbaş sahası ile düşük tenör-yüksek tonaja sahip Ardala sahasının kaynaklarının toplamından oluştuğuna dikkat çeken şirket, her bir
sahadaki kaynak miktarını ayrıca paylaştı. Buna göre; Salınbaş
sahasında; 8,4 milyon ton içerisinde 2,21 g/t Au + 16,9 g/t Ag
tenör ile 0,6 milyon ons altın ve 4,6 milyon ons gümüş bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ardala sahasında ise 66,4 milyon ton içerisinde 0,44 g/t Au tenör ile 0,9 milyon ons altına ek olarak 3,3
milyon ons gümüş, 110 bin ton bakır ve 4 bin 200 ton molibden
yer aldığı belirtilirken aynı zamanda bu malzemenin içerisinde
yer alan 32,5 milyon ton içerisinde 0,51 g/t Au, %0,21 Cu, %0,01
molibden bulunduğuna da dikkat çekildi.
Son güncelleme sonrası kaynak sınıflandırmasının %35’inin
ölçülmüş (measured) ve belirlenen (indicated) kategoride bulunduğunu not eden Ariana Resources, tüm ruhsatlarda devam
etmekte olan “Çevre Etki Analiz” çalışmalarının tamamlanmak
üzere olduğunu aktardı.
Şirket ayrıca Ardala, Salınbaş ve Hızarlıyayla ruhsatlarında bulunan farklı bölgelerde yapılacak sondaj çalışmaları için planlama
sürecinin devam ettiğini not etti.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener, kaynak güncellemesi ile ilgili şu cümleleri kullandı: “Yeni kaynak kestirimi kaynak
miktarında önemli bir artış sağladı. Kaynak kestirimi aynı zamanda projenin multi-milyon ons ve birçok emtia içerme potansiyelini
onayladı ve projenin ilerleyen dönemde büyüme olasılığını ortaya
koydu. Bölgenin zenginliği, ruhsatlarımızın güneyinde bulunan 4
milyon onsluk Hod Maden sahası örneğinde olduğu gibi civarda
bulunan büyük ölçekli bakır-altın sistemlerinin varlığı ve Ardala,
Hızarlı yayla ruhsatlarında bulunan porfiri merkezlerinde karşılaşılan alterasyon sistemlerinin boyutları ile kanıtlanmıştır. Şimdiden 100 kilometrekarelik alan içerisinde 10 milyon onstan fazla

bir potansiyel ile büyük miktarda altın ve bakır içeren bir bölgenin
merkezinde iyi bir konuma sahibiz.
Bu heyecan verici projede Özaltın Holding ve Proccea Construction
arasında gerçekleşen yeni anlaşma kapsamında önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz arama çalışmalarını heyecanla bekliyoruz.”
Ariana Resources, Salınbaş Projesi’ndeki kaynak güncellemesinin yanı sıra geçtiğimiz dönemde KEFI Minerals ile imzalanan
anlaşmada değişikliğe gidildiğini de kamuoyu ile paylaştı.
Açıklamada; ilk olarak 16 Ekim 2019 tarihinde duyurulan anlaşmanın son halinde Kızılçukur Projesi’nin %2’lik net izabe
gelirinin (NSR) yer almayacağı ve Doğu Akdeniz Mineralleri’nin
Ariana Resources’in iştraki tarafından satın alınmayacağı bilgisi
yer aldı.
KEFI Minerals’in 2007 yılından bu yana Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmaları içeren veri bankasının Ariana Resources’a aktarılacağı belirtilirken ayrıca Ariana’nın KEFI Minerals’a 75.000
sterlin daha ödemesi halinde Doğu Akdeniz Minarelleri’nin
elinde bulundurduğu Koza Altın İşletmeleri’ne ait Yatık Projesi’ndeki %2,5 net izabe gelirine sahip olacak. Bu durumda proje
üretime geçmesi halinde Koza Altın tarafından Ariana Resources’a verilecek izabe gelirlerinin, maliyetler düşüldükten sonraki %50’lik kısmı KEFI Minerals’a geri ödenecek.
Kerim Şener, iki şirket arasında imzalanan anlaşma ile ilgili şunları söyledi: “Doğu Akdeniz Mineralleri üzerine gerçekleştirilen
detay çalışma sonrasında, Ariana Resources ve KEFI Minerals
anlaşma üzerinde değişiklikler yapmak istedi. Bu değişiklikler
arasında en önemli olan, orijinal anlaşmada yer alan Doğu Akdeniz Mineralleri’nin, Ariana Resources tarafından satın alınmasının gerçekleşmeyecek olması oldu. Bunun yanında verilecek
olan Kızılçukur Projesi’nin %2,5 net izabe geliri iptal edildi ve
bunun yerine Koza Altın’ın sahip olduğu Yatık Projesi’ndeki
%2,5 NSR şartların gerçekleşmesi halinde Ariana Resources’a
verilecek. Bu NSR, Ariana’nın sahip olduğu ilk NSR olma özelliğine sahip ve aynı zamanda Koza Altın ve diğer birkaç şirket
tarafından aktif olarak araştırılan ve geliştirilen bir bölgenin gelecekte ulaşacağı değeri temsil ediyor.”

Park Elektrik, CTC Enerji ile Yapılan Rödovans
Sözleşmesinin Tadil Edildiğini Duyurdu
Park Elektrik, hukuku uhdesinde kalmak kaydıyla, IV. Grup işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep ili Islahiye ilçesinde
yer alan, işletme ruhsatlı boksit sahası ile ilgili olarak; işletmeci
CTC Enerji Madencilik şirketi ile 3 yıl başlangıç süreli rödovans
sözleşmesi imzaladığını ve rödovans sözleşmesinin üçüncü
yılın sonunda tarafların karşılıklı anlaşması durumunda uzatılabileceğini, 15 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklaması ile
kamuya duyurmuştu.
Park Elektrik tarafından yapılan açıklamada; söz konusu sözleşme taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak tadil edilirken 3
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yıllık sözleşme süresi rödovans başlama tarihinden itibaren 5
yıl olacak şekilde uzatıldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Piyasa
koşulları, ekonomik gelişmeler ile sahadaki rezerv ve tenör koşulları
göz önünde bulundurularak CTC Enerji’nin talep etmesi durumunda
sözleşme ruhsat bitim tarihi olan 14 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılacaktır. Sözleşme uyarınca CTC Enerji; birinci rödovans yılı için asgari
200.000 ton, ikinci rödovans yılı için asgari 600.000 ton ve üçüncü rödovans yılından başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar her yıl için
1.000.000 ton boksit üretimi taahhüt etmektedir.”
1 Eylül 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

Koza Altın İşletmeleri 2020 Yılının İlk Altı Ayında
132.649 Ons Altın Üretimi Gerçekleştirdi
Ağustos 2020
Türkiye genelinde 53 işletme ruhsatı ve 134 arama ruhsatına
sahip olan Koza Altın, 2020 yılı ilk altı aylık faaliyet raporunu
yayınladı. Bu rapora göre şirketin yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği toplam üretim, 2019 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen 147.330 ons altın ve 66.100 ons gümüşlük üretime kıyasla
azalarak 132.649 ons altın ve 64.800 ons gümüş oldu. Geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 76 milyon TL olan
şirket gelirleri ise 2020 yılının aynı döneminde yaklaşık 340,2
milyon TL’lik artışla 1 milyar 417 milyon TL olarak gerçekleşti.
Koza Altın beş adet ruhsatlı sahasından; Ovacık’ta yer altı ocak
işletmeciliği, Çukuralan’da açık ocak ve yer altı ocak işletmeciliği, Kaymaz’da açık ocak işletmeciliği, Himmetdede açık ocak
işletmeciliği ve Mastra’da açık ocak ve yer altı işletmeciliği ile
üretim sağlamaktadır.
Koza Altın’ın paylaştığı bilgilere göre işlettiği dört proses tesisindeki üretim rakamları şu şekilde oldu: 2001 yılından bu yana faaliyette olan Ovacık tesisi (Bergama) halen ağırlıklı olarak Çukuralan cevheri ile üretimine devam etmektedir. 2020 yılının ilk altı
aylık döneminde Ovacık tesisinde; 4,31 g/t tenörlü 56.808 ons altın ve 3,40 g/t tenörlü 27.899 ons gümüş üretimi gerçekleştirildi.
2011 yılının Aralık ayında üretime başlanan Kaymaz’da 2020
yılının ilk altı aylık döneminde 3,12 g/t tenörlü 42.349 ons altın,
3,56 g/t tenörlü 26.825 ons gümüş üretimi gerçekleştirilirken
Himmetdede işletmesinde, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde
yığın liçi yöntemiyle 0,61 g/t tenörlü 23.395 ons altın üretildi.

2009 yılında devreye alınan Mastra tesisinde ise 2020 yılının ilk
altı aylık dönemde 2,42 g/t tenörlü 10.097 ons altın ve 4,82 g/t
tenörlü 10.030 ons gümüş üretimi gerçekleştirildi.
Koza Altın, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ortalama 1.641,2
dolarlık ortalama ons başı altın satış fiyatı ile 132.630 ons altın
satışı gerçekleştirdi ve aynı dönemde 1 milyar 417 milyon TL
gelir elde etti. Ocak – Haziran döneminde şirketin net dönem
kârı ise önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 733,9 milyon
TL’ye kıyasla 130,0 milyon TL artarak 863,9 milyon TL’ye ulaştı.
Maden arama çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan şirket sahip olduğu ruhsatlarda maden arama faaliyetlerine de devam
ettiğini belirtti. Şirket, 2019 yılının ilk 6 ayında 27,1 milyon TL
olan arama giderlerinin, içinde bulunduğumuz yılın ilk altı
ayında artış göstererek 43 milyon TL olarak gerçekleştiğini de
kamuoyuna duyurdu.

OYAK, Malatya Hekimhan’da 750 Milyon Dolarlık
Peletleme Tesis Yatırımı Gerçekleştirecek
Ağustos 2020
OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu), son dört yılda gerçekleştirdikleriyle birlikte önümüzdeki üç yılda 5 milyar dolarlık yatırımı
hayata geçireceğini duyurdu. OYAK’ın Malatya Hekimhan’da
yer alan demir madeni işletmesinde 750 milyon dolara kurulacak peletleme tesisi yatırımlarıyla 350 milyon dolarlık ithalatın
önüne geçilmesi hedefleniyor.
Türkiye Gazetesi’nde Önder Çelik imzalı habere göre son dört
yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118,3 milyar
TL’ye yükselten OYAK, 4,9 milyar dolarlık ihracat ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye ekonomisine katkı sunarken maden,
metalürji, çimento beton kâğıt, otomotiv lojistik, finans, hizmet, kimya, enerji, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki 100’den
fazla grup şirketi ile 23 ülkede faaliyet gösteriyor.
OYAK’ın yakın zamanda hayata geçen yatırımlarını ve gelecek
hedeflerini paylaşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, son dört yılda gerçekleşen ve gelecek üç yılda sonuçlanacak yatırımların 5 milyar doları aşacağını belirtirken pandemi
sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatların bulunabileceğine işaret etti. Erdem sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2019’da
bütün güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik.
Türkiye’nin toplam ihracatının %2,7’sini gerçekleştirdik. 2020
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planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde
hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni
alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye
girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”
OYAK, Avrupa’nın önde gelen çimento gruplarından Portekizli
CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını bünyesine
katarak 21,5 milyon ton/yıl olan kapasitesini 32,6 milyon tona
çıkartırken bu yıl ise halka açık beş şirketini OYAK Çimento Fabrikaları AŞ adı altında birleştirerek, iç pazardaki liderliğini pekiştirdi. Hedefini beş yılda dünyadaki ilk beş oyuncudan biri olmak
olarak belirleyen OYAK Çimento, Batı Afrika’daki Fildişi Sahili’nde ve Kamerun’a yatırımlarına devam ediyor.
OYAK, dışa bağımlılığın azaltılmasına dönük bir diğer büyük
yatırımını ise Türkiye’nin 6,2 milyon ton pelet ihtiyacının üç
milyon tonunu tek başına karşılayan Malatya Hekimhan’a yapmayı planlarken 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan
Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’yle dışa bağımlılığı yıllık 350
milyon dolar azaltması öngörülüyor. 750 milyon dolarlık yatırımın, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşmesi de şirket tarafından verilen bilgiler arasında.
1 Eylül 2020

Alacer Gold 2020 Yılının İlk Yarısında
167.212 Ons Altın Üretimi Gerçekleştirdi
Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Alacer Gold, ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni’ninde 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren bir rapor yayınladı.
Şirket tarafından yayınlanan raporda öne çıkan bilgiler şu
şekilde oldu:
Yayınlanan rapora göre 30 Haziran tarihi itibari ile sona eren
yılın ilk altı aylık döneminde Çöpler projesindeki toplam altın
üretiminin 2020 hedeflerini karşılayarak 167.212 ons olarak
gerçekleştiğini belirten şirket, gerçekleştirilen bu üretimin
120.481 onsunun sülfit tesisinden 46.731 onsunun ise oksit
tesisinden gerçekleştirildiğini kaydetti. 1 Nisan – 30 Haziran
dönemini kapsayan ikinci çeyrekte gerçekleştirilen üretim ise
79.349 ons olarak kayıtlara geçerken bu üretimin 21.668 onsu
oksit tesisinden, 57.681 onsu ise sülfit tesisinden gerçekleştirildi. 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine
kıyasla %20, 30 Haziran tarihinde sona eren ilk altı aylık dönemde ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11 daha az üretim
gerçekleştirdiklerini belirten Alacer Gold, bu düşüşün maden
planları dahilinde olduğunu vurguladı.
Şirket işletmede kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadan 3,9 milyon insan/saatin ve 309 günün geride bırakıldığına ise ayrıca
dikkat çekti.
İşletmede yer alan “Otoklav 2”nin Mart ayında ilk kez planlı
bir şekilde durdurulduğu ve gerçekleştirilen iç denetim sonucu ekipmanın oldukça iyi durumda olduğunun görülmesi
üzerine “Otoklav 1” için Haziran ayında yapılması hedeflenen planlı durdurmanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirten
şirket raporun yayınlanma tarihine kadar geçen süreçte
otoklavların faaliyet zamanın %93 ile yüksek seviyede seyrettiğini kaydetti
Yılın ikinci çeyreğinde faaliyetlerin kesintisiz devam ettiği
belirtilirken Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların ve kalan kaynakların Covid-19 sürecini yönetmek için yönlendirilmesinin yanında iyileştirme çalışmalarının gecikmesinin işletmenin performansı üzerinde bazı etkileri olduğunu belirten Alacer Gold
önlem amacı ile belirli bir yaşın üzerinde olan ve sağlık sorunları bulunan personelin eve gönderilmesi sonucu maden
operatörlerinin sayısının azalmasının madencilik faaliyetleri
üzerinde etkisi olduğunu belirtti. Şirket, yaşanan bu durumun
cevher kaynaklarını çeşitlendirmek amacı ile gözden geçirilmiş bir maden planı benimseme kararına alınmasına katkıda
bulunun altını çizdi.

Geride bıraktığımız Mayıs ayında Alacer Gold ve SSR Mining
şirketlerinin nakit akışı odaklı, çeşitlendirilmiş bir altın üreticisi
ortaya çıkarmak amacı ile birleşme gerçekleştiği hatırlatan şirket birleşme sonucu ortaya çıkacak olan oluşumun faaliyetlerine SSR Mining adı altında devam edeceği ve oluşumun Başkan
ve CEO’su Rod Antal, Yönetim Kurulu Başkanı’nın ise Michael
Anglin olacağı ifade etti. Şirket oluşumun merkezinin ABD’nin
Colarado eyaletinde bulunan Denver şehrine yer alacağını aynı
zamanda Kanada’nın British Columbia eyaletinin Vancouver
şehrinde de bir ofisleri bulunacağını belirtti.
Şirket, Çöpler Sahası ve çevresindeki 15 aktif sondaj makinesi ile madene yakın arama hedeflerinin geliştirilmesini hızlandırdığını belirterek, önümüzdeki yıllarda mevcut
Çöpler oksit rezervlerine ek olarak oksitli altın üretiminin
iyileştirilmesi ve genişletilmesine odaklanmaya devam edileceğini vurguladı.
Alacer Gold, Belirlenmiş (Indicated)maden kaynağı yaklaşık
817.000 ons altın (15,86 milyon ton içerisinde 1,60 g t Altın içeriği) ve Potansiyel (Inferred)maden kaynağı yaklaşık 594.000
ons altın (8,8 milyon ton içerisinde 2,10 g/t Altın içeriği) olan
Ardıç Sahası’nda yılın ikinci çeyreğinde sondaj çalışmalarının
devam ettiğini aktardı.
Güncellenmiş bir Çöpler Sahası teknik raporunu, 2020 yılının
ikinci yarısında yayınlamayı planladıklarını aktaran Alacer, yayınlanacak bu teknik raporda Ardıç Projesi’nin ön geliştirme
planları, Çöpler Sülfür Tesisi’nin güncel performans beklentileri, önerilen bir ek flotasyon devresi ve Çöpler’de atık depolama
alanı genişletme ve kaynak dönüştürme projeleri hakkında bilgilerin yer alacağını belirtti.
Şirket önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak inşa edilecek ve
yaklaşık 5 yıllık ek oksit işleme kapasitesi sağlayacak yaklaşık
25 milyon ton kapasiteli Çöpler yığın liçi alanı genişleme projesindeki engellerin ortadan kalktığının bilgisini verirken bu
kapsamda yığın liçi alanı genişleme projesinin ilk aşamasının
tamamlandığını ve kullanılabilir olduğunu kaydetti. Detaylı
mühendislik ve izin süreçlerinin paralel olarak sürdürüldüğünü belirten şirket ilk aşamanın tamamlanmasının nihai şartlarla yığın liçi alanına 6 milyon tonluk ek kapasite sağlayacağını vurguladı.
Şirket ayrıca Türkiye genelinde pek çok ileriye dönük arama
hedefini aktif olarak araştırmaya devam ettiklerini de not
etti.

Verusa, İki Ruhsatın Daha Haklarını Elde Etti
Verusa Holding’in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri AŞ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan ruhsat ihalelerinden; Balıkesir ili Kepsut
ilçesi ile Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde bulunan 2 adet maden
sahasının ruhsat ihalelerini 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kazandığını duyurdu.
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Şirket 20 Ağustos 2020 tarihinde MAPEG tarafından gerçekleştirilen başka bir ihalede; Kütahya da 3, Çankırı da 3 ve Ankara
da 4 adet olmak üzere toplam 10 adet daha maden sahasının
ruhsat ihalesini kazandığını duyurmuştu.
Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte şirketin sahip olduğu toplam
maden ruhsat sahası sayısı 12’ye yükselmiş oldu.
1 Eylül 2020

Kazakistan Hükümeti 100 Milyar Dolarlık
Proje Havuzunu Onayladı
Kazakistan Hükümeti uluslararası ortak yatırımları teşvik etmek
amacı ile ülkede önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan madencilik, demir-çelik, kimya, turizm, hayvancılık gibi
alanlarda yatırıma uygun projelerin listesini yayınladı.
Kazakistan geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen Türk Konseyi
toplantılarında üye ülkeler arasındaki iş birliğini arttırmak yeni
mekanizmalar kurulması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu
kapsamda çalışmalarını sürdüren ülkenin Ekonomi Bakanı, Kazakistan Hükümeti tarafından 2020-2024 yılları arasında Kazakistan’da gerçekleştirilecek yaklaşık 100 milyar dolar değerindeki yatırım projeleri havuzunun onaylandığını belirtti.
Farklı alanlardan birçok projeyi bünyesinde bulunduran proje havuzunda madencilik ve metalürji projelerinin yoğunluğu
dikkat çekerken proje havuzunda yer alan ilgili projeler şu şekilde sıralandı:
• Mangistau Bölgesinde Bulunan Zhezdybassay Bakır Yataklarının Geliştirilmesi
• Koktenkol Sahasında Tungsten Cevherlerinin Geliştirilmesi
• Karaganda Bölgesindeki Besshoky Meydanı’nda Bir Madencilik ve
Metalürji Kompleksi İnşaatı
• Tobolsk Sahasında Kaynak Geliştirme ve Altın Üretimini Arttırma Çalışmaları
• Karaganda Bölgesinde Refrakter Ürünlerin Üretim Organizasyonu
• Kulan-Ketpes Florit Cevheri Yataklarının Geliştirilmesi
• Pavlodar Bölgesinde Ferrosilikon Alüminyum Üretim Organizasyonu
• Tymlai Madencilik, Kimya ve Metalurji Kompleksi İnşaatı
• Mangystau Bölgesinde Demir Üretimi İçin Bir Metalurji Kompleksi
İnşaatı
• Madencilik ve İşleme Kompleksinin İnşası ve Aidarly Bakır Yatağının
Endüstriyel Gelişimi
• Doğu Kazakistan Bölgesi’ndeki Demir Dışı ve Değerli Metal Yataklarının Endüstriyel Gelişimi
• Zhaissan Bakır Yatağının Ticari Olarak Geliştirilmesi
• Kül Prosesi İçin Bir Hidrometalurji Tesisinin İnşası
• Kalay Cevherlerini Çıkarmak ve İşlemek İçin Maden ve Metalurji Tesisinin İnşaatı
• Batalinskoye ve Krasnoarmeyskoye Bakır Cevheri Yataklarının Geliştirilmesi
• Nurbay, Besshocky ve Sarybulak Bakır Cevheri Yataklarının Geliştirilmesi

• Alaigyr Kurşun-Gümüş Yatağının Geliştirilmesi
• Katot Bakır Üretimi İçin Hidrometalurji Tesisi İnşaatı
• Drozhilov Sahasında Nadir Metal Cevherlerinin Üretimi ve İşlenmesi
• Güney Zhaur Tungsten Cevheri Yatağının Geliştirilmesi
• Karaganda Bölgesinde Bulunan Mayataş Sahasında Altın ve Kurşun
Kaynaklarının Geliştirilmesi
• Doğu Kazakistan Bölgesi’ndeki Chumekskaya Sahasında Demir Cevheri Kaynaklarının Geliştirilmesi
• Maksut Yatağında Madencilik ve Bakır-Nikel Cevherlerinin İşlenmesinin Genişletilmesi
• Aktobe Oblast’taki Velikhovskoye Yatağında Çelik Üretimi İçin Tesis
İnşası
• Shevchenkovskoye Kobalt-Nikel Sahasında Cevher Çıkarılması ve
İşlenmesi
• Mangystau Oblast’ta Barit Konsantresi Üretimi İçin Maden Kompleksi İnşaatı
• Aktobe Oblast’ta Demir Üretimi İçin Bir Metalurji Kompleksi İnşaatı
• Samarskoye Yatağından Koklaşabilir Taş Kömürü Çıkarılması ve İşlenmesi
• Bogetkol Nikel-Kobalt Sahasında Cevherin Çıkarılması ve İşlenmesi
• Shokpar ve Gagarin Yataklarında Altın İçeren Cevherlerin Çıkarılması
ve İşlenmesi
• Kogadyr-6 Altın Yataklarında Kanıtlanmış Altın Cevheri Yataklarının
Çıkarılması ve Altın Geri Kazanım Tesisinin İnşası
• Manganez Konsantresi Üretimi İçin Bir Maden Sahası ve Cevher İşleme Tesisi İnşaatı
• Shoyimbai Sahasında Altın İçeren Cevherlerin Çıkarılması ve İşlenmesi
• Kokbulak Demir Cevheri Yatağının Geliştirilmesi ve Konsantre Zenginleştirme Tesisi Kurulması
• Tokhtar, Güney Tokhtar ve Güney-Tokhtar-Barambayev Yataklarındaki Bulunan Önemli Ölçülü Kaynaklardan Altın Cevherinin Çıkarılması
• Doğu Kazakistan Bölgesinde Bulunan Alexanderovskoye Çinko-Bakır
Sahasının Geliştirilmesi

Projeler ile ilgili daha detaylı bilgi almak için proje Kazinvest tarafından yayınlanan dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.
Projelere ilgi duyan yatırımcıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurması gerekmektedir:
İletişim: Sinan Durmaz – sinan.durmaz@sanayi.gov.tr

MAPEG Uç Üretim Şartı ile İhaleye Çıkacak
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 1 adet sahanın uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihaleye
açılacağını duyurdu.
MAPEG tarafından duyuruda, 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; Bursa ili dahilinde
bulunan ER:3397990 sayılı (10.118,14 ha.) IV. Grup maden sahasının (Krom) uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile
ihale edileceği açıkladı.

26

www.madencilikturkiye.com

Ağustos 2020

Ağustos 2020

MAPEG yaptığı bir başka duyuruda ise 6592 Sayılı Kanunla değişik
3213 Sayılı Maden Kanunu’nun maden sahaları İhale yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin 1’inci ve 2’inci fıkrası hükmü gereğince
ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak kalan 4 adet IV. Grup
sahanın da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 28 Eylül 2020
tarihinde saat 14:00’da ihale edileceğini kamuoyuna duyurdu.
İhaleler ile ilgili detaylara mapeg.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1 Eylül 2020

Güçlü olmayı herkes ister!
Doğru ekipmanlar kullanarak sizde güçlü olabilirsiniz.

Delme Patlatma Ekipmanları

Boart Longyear Türkiye tek yetkili distribütörü

DÜNYADAN HABERLER

Almanya Jeotermal Tesislerden
Lityum Üretmeyi Hedefliyor
Almanya’da bulunan Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar kaynak suyundan lityum üretmeyi mümkün kılan
çevre dostu bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.
Lityumu mümkün olan en düşük etkileşim ile üretmek isteyen
araştırmacılar kaynak suyunu filtreleyerek lityum iyonlarını
ayrıştırmayı mümkün kılan bir yöntem keşfettiler. Ayrıştırılan
lityum iyonlarının daha sonra ise tuz formuna ulaşana kadar
konsantrasyona tabi tutuldukları kaydedildi.
Projenin iki geliştiricisinden birisi olan Jens Grimmer, “Bildiğimiz kadarı ile her bir litre kaynak suyunda 200 miligram lityum bulunuyor. Bu potansiyeli kullanırsak Almanya’nın lityum talebinin
hatırı sayılır bir kısmını karşılayabiliriz.” dedi.
Üzerinde çalıştıkları yöntemin Güney Amerika ve Avustralya’da
kullanılan yöntemlerden farkına dikkat çeken Grimmer, “Kullandığımız proses hali hazırda üretilen jeotermal kaynakların haricinde ek bir su kullanımına ihtiyaç duymuyor. Yöntem jeotermal
tesislere uygulanarak yıllık 2 milyar litre su üzerinde uygulanabilir.“ ifadelerini kullandı.

Yeni yöntemin büyük bir yer kaplamayacağını de belirten araştırmacılar aynı zamanda filtrelenen suyun yer altına geri dönmesinde bir sorun olmayacağını kaydetti. Araştırmacılar suya
zararlı herhangi bir madde karışmayacağına, jeotermal tesislerdeki elektrik ve ısı üretimine herhangi bir zarar gelmeyeceğine
dikkat çekti.
Sürecin diğer yöntemlere kıyasla daha hızlı olduğu hatırlatılırken Güney Amerika’da gerçekleştirilen üretimde lityumun
zenginleştirilmesi için aylar geçtiği, bu yeni yöntemde ise jeotermal tesislerdeki kaynak suyunun geçtiği sistemde saatler
içerisinde lityum üretimi gerçekleştirilebileceği ve filtreleme
işleminin sürekli devam edeceği not edildi.
Almanya’nın dünyadaki önemli lityum ithalatçıları arasında
yer aldığı; Şili, Arjantin ve Avustralya’dan ithalat gerçekleştirdiği biliniyor. Yöntem eğer başarılı bir şekilde uygulanırsa iklim
koruma programında önemli bir yere sahip olan bataryaların
üretimi için ülkenin lityum tedarik kaynaklarını zenginleştirmek
adına önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

Bolivya’nın En Büyük Madeni Salgın Nedeni ile
Faaliyetlerini Tekrar Durdurdu
Bolivya’da bulunan San Cristóbal Çinko Kurşun Gümüş Madeni, koronavirüs salgını nedeni ile faaliyetlerini tekrar durdurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesinde alınan önlemlere rağmen salgının yayılmaya
devam etmesi nedeni ile bu yola başvurulduğu bilgisi yer
aldı.
Japon Sumitomo Corp’un %100 iştiraki tarafından işletilen maden, salgının etkilerinin artış gösterdiği Mart ayında da faaliyet-
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leri durdurma kararı almıştı. Minimum sayıda çalışan ile zorunlu
faaliyetleri sürdüreceklerini belirten şirket, insanların hayatının
öncelikleri olacağını kaydetti.
Şirket, 8.093 çalışanına Covid-19 testi yapıldığını, bunların
ise 165 tanesinin pozitif olduğunu belirtirken ülke genelinde ise onaylanmış vaka sayısının 109 bin, Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4.500 olduğu
aktardı.

SQM Hazırlıklarını Uzun Vadeli Lityum Talebindeki
Ağustos 2020
Olası Bir Artışa Göre Yapıyor
Dünyanın en büyük ikinci lityum üreticisi konumunda bulunan
SQM, ikinci çeyrek üretim miktarlarının rekor seviyede olduğunu açıkladı. Bunun yanında şirket elektrikli araçlara ve yüksek
teknoloji ürünlerine güç veren bataryalara dair uzun vadeli talebin tekrar artacağı yönündeki beklentiler doğrultusunda satış
hacimlerinde artış yaşandığını vurguladı.
Gerçekleştirdiği yıllık 70.000 ton seviyesindeki üretimle rekor
seviyeye ulaştıklarını kaydeden şirket, güncelledikleri envanterleri ile talep artışı beklentilerine karşı hazırlıklı olduklarını
vurguladı.
SQM, yılın ikinci çeyreğinde satışını gerçekleştirdikleri lityumun
ilk çeyreğe kıyasla %45 artışla 12.600 ton olarak gerçekleştiğini
belirtti. Şirket düşük fiyatlardan dem vurarak, net gelirlerinin
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %27,6 düşüşle 50,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.
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Şirket CEO’su Ricardo Ramos fiyatlar ile ilgili olarak, “Yılın ikinci
yarısında fiyatların daha da düşük olmasını bekliyoruz ancak satış
hacimlerinin daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.
2020 yılındaki talep miktarının geçtiğimiz yıl ile aynı olmasını
bekleyen SQM, uzun vadeli talebin ise elektrikli araç satışlarının artması ve ülkelerin açıkladığı teşvik programlarının hayata
geçmesi ile artış göstermesini beklediğini not etti.
Şirketin faaliyet gösterdiği Şili, dünyadaki lityum rezervlerinin
yaklaşık %52’sini elinde bulunduruyor. 2018 yılında en büyük
üretici olma unvanını Avustralya’ya kaptıran ülkenin planları
arasında ise lityumun ülkenin ikinci en önemli varlığı olarak kalması, bakırın ise ülkenin madenciliğinin en önemli oyuncusu
olması yer alıyor. Ülkenin planlarında önemli yeri olan bakır ise
şu anda ülkenin ihracatında dördüncü sırada yer alıyor.
1 Eylül 2020
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Maden Arama Fiyat Endeksi 2013’ten
Bu Yana En Yüksek Değerine Ulaştı
Madencilik endüstrisinin toplam piyasa değeri yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla %23 artış göstererek 1,393 trilyon
dolara ulaştı. S&P Global tarafından yayınlanan rapora göre bu
artışın temel nedeni yüksek seyreden altın fiyatları ve dünyanın
önde gelen tüketicilerinden Çin’in emtia talebindeki artış oldu.
Geride bıraktığımız Haziran ayında en büyük 25 maden şirketinin 21 tanesi artan metal fiyatları öncülüğünde kazanç duyurdu.
Kıymetli ve baz metal fiyatlarındaki değişimi ölçen ve sektörün önceliklerinin bir göstergesi olarak her bir metal için genel
arama harcamalarının yüzdesine göre hesaplanan Arama Fiyat
Endeksi, 2013 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerine
ulaşarak 135,9 olarak gerçekleşti. S&P, endeksteki bu artışın altın aramalarına verilen önem ve altın fiyatlarının yüksek performansı nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.
Altının yanında bakır, nikel, çinko, demir, gümüş ve platinyum
fiyatlarının hepsi Haziran ayı sonu itibari ile çift haneli oranlarda artış gösterdi. Bunların arasında iki yılı aşın süredir ilk defa
pound başı 3 doların üzerine çıkan bakır fiyatları ve altı yılın en
üst seviyesine çıkan demir fiyatları özellikle dikkat çekti.

Yüksek seyreden fiyatların yanında, 2020 yılının ikinci çeyreğinde
görülen şirketler arası birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetleri de
dikkat çekti. İkinci çeyrekte gerçekleşen 38 anlaşmanın toplam
değeri 4,12 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Anlaşmalar arasında altın madencileri 3,13 milyar dolara denk gelen %75’lik oranla çoğunluğu oluştururken SSR Mining ve Alacer Gold arasında
gerçekleşen anlaşma 1,9 milyar dolarlık değeri ile özellikle dikkat
çekti. Bakır alanında en dikkat çeken anlaşma ise Zijin Mining’in
Tibet Julong Copper şirketini 453 milyon dolara satın alması oldu.
Küresel piyasalarda önde gelen 150 şirketin sermaye harcama
öngörülerini inceleyen S&P, 52 şirketin ortalama 7,5 milyar
dolarlık harcama kesintisi yaptığını kaydetti. Büyük şirketlerin
finansmanının yarıya indiği görülürken özellikle altın arama faaliyetleri ile ilgilenen küçük şirketlerin finansmanının nerdeyse
iki katına çıkması, altın arama ve geliştirme şirketleri için piyasa
şartlarının uygun olduğu şeklinde yorumlandı. Sondaj faaliyetleri ise yılın ikinci çeyreğinde düşüş gösterdi. Önceki çeyreğe
kıyasla, sondaj gerçekleştirilen projelerin sayısında %21, sondaj
kuyularının sayısında ise %17 düşüş görüldü.

Çin Arz Endişeleri Nedeniyle
Kobalt Stoklarını Arttırmak İstiyor
Dünya genelinde yaşanan virüs salgını, Çin’in kobalt arzına
ulaşımının yeterli olmadığını ortaya koydu. Bu duruma çözüm
bulmak isteyen Çin’in Stok Ajansı yeni planlarında 2 bin tonluk
kobalt alımına yer verdi.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre ülkenin bu planlarını yıl sonuna
doğru uygulamaya koymayı planladığı belirtildi. Dünyanın en
büyük kobalt üreticisi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanan arz kesintilerine karşı önlem aldıklarını belirten yetkililer, ülkenin ekonomik planları ve stratejik ihtiyaçlarını karşılamak adına bu planlamaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Covid-19 salgının yayılmasını önlemek için alınacak önlemlerin Afrika’dan gerçekleştirilecek sevkiyatları engelleyebileceği
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çekincesi ile kobalt fiyatları geçtiğimiz ay %10 oranında artış
gösterdi. Küresel üretimde büyük bir paya sahip olan Çin’deki rafineriler, Güney Afrika’dan sevk edilen Kongo kobaltına
önemli ölçüde bağımlı olması ile biliniyor. Olası bir arz kesintisine dair endişelerin ülkenin planlarında kırılganlık yaratacağı
belirtiliyor.
Çin, elektrikli araçlarda kullanılan materyalin önümüzdeki yıllarda
stratejik öneme sahip olacağını öngörüyor. Elektrikli bataryaların
uzun vadeli planlamalarda yer alması ile kobalta yönelik talebin
uzun vadede artış göstermesi beklenirken dokuz ayın en düşük
fiyat seviyelerinin görülmesi tüketim ayağının küresel ekonomik
şartlardan fazlasıyla etkilendiği şeklinde yorumlanıyor.

Gem Diamond Letšeng Madeni’nde
442 Karatlık Elmas Keşfi Gerçekleştirdi
Faaliyetlerini Afrika’ya yoğunlaştıran Gem Diamonds, ikonik
Letšeng Madeni’nde 442 karatlık 2. tip elmas keşfi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen keşif bu yıl gerçekleştirilen en büyük elmas keşfi olarak kayıtlara geçti. Şirket CEO’su Clifford Elphic, elmasın satışından elde
edilecek gelirin Lesoto Hükümeti tarafından onaylanan özel bir
toplumsal projenin finansmanı için kullanılacağını belirtti.
Gem Diamond, Letšeng Madeni’nin haklarını elde ettiği 2006
tarihinden itibaren madenden her biri 100 karattan büyük 60
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beyaz renkli elmas keşfi gerçekleştirirken bu keşifler madene,
dünyanın karat başına en fazla gelir getiren elmas madeni olma
özelliğini kazandırdı. Şirketin daha önce gerçekleştirdiği 100
karattan büyük elmas keşfi ise Şubat ayında keşfedilen 183 karatlık beyaz renkli 2. tip elmas olarak kayıtlara geçmişti.
Şirket, deniz seviyesinden 3.100 metre yükseklikte bulunan ve
aynı zamanda dünyanın en yüksek elmas madeni olma özelliğini
taşıyan Letšeng Madeni’nin işletme ruhsatını geçtiğimiz yılın Ekim
ayında 10 yıllığına uzatmıştı. Şirketin aynı zamanda işletme ruhsatının süresini daha da uzatma konusunda hakkı bulunuyor.
1 Eylül 2020

Barrick Alliance Faaliyetlerine Hız Verdi
Barrick Gold ve Japan Gold, Japonya’nın madencilik potansiyelini ortaya çıkartmak adına sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, ülkenin Kitami bölgesindeki arama çalışmalarında bir adım
daha attı.
Şubat ayında resmiyet kazanan ve Barrick Alliance olarak bilinen ortaklık, Güney Kyushu epitermal altın bölgesinde bulunan
14 arama hedefinde BLEG (bulk leach extractable gold) ve kayaç örnekleme çalışmasını tamamladı. Bu bölgede arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Japonya’nın en büyük
ikinci adası olan Hokkaido bölgesine aktarılan Barrick Alliance
saha ekipleri, Japonya’nın en büyük altın projesi olan Sanru
Projesi’nde örnekleme çalışmalarına devam ediyor.
Japonya’nın büyük epitermal altın bölgelerinden birisi olan Ki-

tami bölgesinde 40 adet tarihi maden ve bilinen kaynak olduğu belirlilerken bölge aynı zamanda ülkenin en büyük üçüncü
madeni olan Konomai Madeni’ne ve faaliyetlerini tamamlamış
olan Sanru Madeni’ne de ev sahipliği yapıyor. Japan Gold’un
bölgede sahip olduğu 727 kilometrekareyi kapsayan toplam 9
projeden 8 tanesi Barrik Gold ile yapılan anlaşma kapsamında
Barrick Alliance yetki alanına dahil edilirken iki şirketin ortaklığı
ile sürdürülen bölgesel arama çalışmaları, altın açısından anomali gösteren bölgeleri tespit etmeyi amaçlıyor.
Japan Gold’un toplamda sahip olduğu 30 projeden 28 tanesi
için iki yıllık başlangıç finansmanı sağlayan Barrick Gold eğer
uygun şartlar sağlanırsa üçüncü yıl için de projelere finansman
sağlayacağını duyurmuştu.

Rusya En Büyük Altın Üreticisi Olabilir
Covid-19 salgınının neden olduğu aksaklıklara rağmen Rusya’nın 2029 yılında Çin’i geride bırakarak dünyanın en büyük
altın üreticisi unvanını elde edeceği tahmin ediliyor. Fitch Solution tarafından yayınlanan raporda Rusya’nın kısa ve orta vadede iç piyasaların artan talebini karşılamak için %3,7 oranında
yıllık büyüme göstereceği öngörüldü.
Doğu Sibirya’da bulunan ve 2019 yılında ürettiği 1289,2 bin
ons altın ile dünyadaki en büyük işletmelerden birisi olan Olympiada Madeni’nde 900 kişinin virüse yakalanması haricinde
ülkedeki maden işletmeleri virüsten fazla etkilenmedi ve faaliyetlerine devam etti.

Ağustos 2020

Ağustos 2020

ABD’nin uyguladığı yaptırımları genişletmesi ve iki ülke arasında gerginliği arttırmasının, Rus Merkez Bankası’nın altın
rezervlerini arttırmaya teşvik ettiğini belirten uzmanlar, Ağustos ayının başlarında Libya ile ilgili kanunun onaylanmasının
Rusya’nın Libya’daki iç savaşı kışkırtmakla suçlanması ve ek
yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olacağını savundu. Onaylanacak kanunun Trump Hükümeti’nin ülkenin ABD
bankalarındaki fonlarının dondurmasına ve dolara erişimlerini
kesmesine izin vereceği belirtildi. Bu gelişmelerin ise ülkede altına olan iç talebi yüksek seviyelerde tutmasına neden olacağı
tahmin ediliyor.

Alrosa Rusya’nın En Büyük Renkli Elmasını Keşfetti
Üretim kapasitesi olarak dünyanın en büyük elmas üreticisi
olan Alrosa, Rusya’nın kuzey-doğusundaki Yakutia bölgesinde
bulunan Ebelyakh Madeni’nden 236 karatlık koyu amber renkli
bir elmas keşfi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada keşfedilen elmasın 120 ile
230 milyon yıl yaşında olduğu ve Rusya’da keşfedilen en büyük
renkli elmas olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar tarafından ince-
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leme altına alınan elmasın parçalanarak işlenmiş elmas halinde
veya ham hali ile satılacağına dair kararın, incelemeler sonlandıktan sonra verilmesi bekleniyor.
Gerçekleşen keşfe rağmen salgının piyasalara etkisinden dem
vuran şirket, satışların Temmuz ayında önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 170,5 milyon dolara kıyasla %79 düşüşle
35,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Rodyum Fiyatlarında Artış Bekleniyor
Rodyum fiyatlarında 2020 yılının başından bu yana görülen
dalgalanma baş döndürmeye devam ediyor. 2020 yılına ons
başına 6.050 dolardan başlayan rodyum, 10 Mart itibariyle rekor kırarak 13.800 dolara ulaştı. Ancak Mart ayı henüz sonlanmadan Covid-19 salgınının tüm dünyada etkilerini göstermesi
ile tekrar 7.800 dolar seviyelerine geriledi.
Aynı kategoride bulunduğu paladyum ve platinyum gibi temel
kullanım alanlarından birisi otomativ sektörü olan rodyumun fiyatları tekrar atağa kalkarak Covid-19 salgını nedeni ile yaşadığı kayıpları geri aldı ve ons başına 12.200 dolardan işlem görmeye başladı.
BMO Capital Market tarafından yapılan araştırmada, küresel
üretimin %80’ini karşılayan Güney Afrika’nın arzında görülen
%20’lik düşüşün rodyum fiyatlarını destekleyeceğine dair gö-
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rüşler yer aldı. Raporda ayrıca arzda yaşanan düşüş nedeni ile
üreticilerin talep edilen yüksek fiyatlara rağbet göstermek zorunda kaldığı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl istikrarlı bir şekilde artışını sürdüren rodyum fiyatları yıl sonunda yatırımcısına %150 kazanç sağlamıştı. 2020
yılında yaşanan dalgalanmanın ise 2008 yılında yaşananları
anımsattığını kaydeden uzmanlar, aynı yıl yaklaşık 10 bin doları
bulan fiyatların küresel ekonomik sıkıntıların baş göstermesi ile
birlikte %90’lık düşüş yaşandığını hatırlattı.
Otomotiv sektörünün artan talebi, üretim sıkıntıları ve metalin
ender bulunması gibi nedenler ışığında rodyum fiyatlarında 2020
yılının günümüze kadar ki kısmında görülen artışın yıl sonuna kadar olan zaman diliminde de devam edebileceği öngörülüyor.
1 Eylül 2020

ŞIRKET HABERLERI

Barkom Grup, Diamantina Christensen ile
Tek Yetkili Distribütörlük Anlaşması İmzaladı

Barkom Grup, kurulduğu ilk
günden beri söz konusu distribütörlük olduğunda en önemli
misyonlarından birisi olan, Türkiye pazarını her zaman en iyisi ve en kalitesi ile tanıştırma
prensibini Diamantina Christensen ile bir kez daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor.
30 yılı aşkın tecrübesi ile geniş ürün yelpazesini dünyanın en
güçlü üreticileriyle desteklemeye devam eden Barkom Grup,
Diamantina Christensen ile tek yetkili distribütörlük anlaşması
imzalarken Diamantina Christensen bünyesinde sunulan emprenye matkaplar ve diğer elmaslı ürünler, Barkom Grup aracılığı
ile müşterileriyle buluşuyor.
Christensen Şili ve Boyles Bros Diamantina işbirliği ile kurulmuş
Diamantina Christensen, elmaslı karotlu sondaj endüstrisi için
elmaslı ürün ve parçalar üreten Güney Amerikalı bir üreticidir.
Şirket, 60 yılı aşkın tecrübesiyle her türlü formasyona uygun
ekipman ve parçaların dizayn ve üretimini üst düzeye taşımış
ve uluslararası pazar ihtiyaçlarına göre kaliteli servis standartlarını koruyabilmiştir.
Özellikle karotlu sondaj ekipmanları konusunda uzmanlaşmış
olan firma, Barkom Grup aracılığı ile elmaslı ürünlerini Türkiye
pazarına sunuyor. Firmanın teknolojisi, daha yüksek mukavemetli matkaplar elde etmek için; dikkatli seçilmiş ve kontrollü
materyaller, daha iyi kesme yetisi ve koruyucu ortamlar için özel
kaplama elmaslar olarak öne çıkıyor.
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Firmanın elmas matkaplarda iki farklı serisi bulunuyor: UP serisi ve NG
serisi.
Firma UP serilerinin Ar-Ge aşamasından, nihai üretim kısmına kadar özel olarak iki noktaya odaklanmıştır; yüksek
performans ve farklı formasyonlara adapte olabilirlik! UP
serileri, geniş sertlik skalasını kapsamak için dizayn edilirken
seriler UP 2-4, UP 4-7, UP 7-10, UP 9+ ve UP 10-13 şeklinde
sıralanıyor.
Firmanın maden aramalarında kullanılan emprenye matkaplar üzerine son inovasyonu ise NG serileridir (New Generation-Yeni Nesil). Aynı kuyularda yapılan geniş laboratuvar ve
saha testlerinin sonucu olarak, yeni matkaplar daha yüksek
penetrasyon oranı, kesme hızı ve uzun ömürlü ekipman sağlıyor. Bu yeni gelişme ile firmanın ürün porftoyü yüksek adaptasyon ve performans sağlayan UP serileri ile tamamlanmış
oluyor.
Diamantina Christensen‘de odak noktası, ürün kalitesi ve performans olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, firma pazardaki son
teknolojiyi kullanarak yeni seri matkapların araştırma geliştirmesine yatırım yapmaya devam ediyor. Ayrıca Diamantina
Christensen matkapların kullanım ömrü ve maksimum performansını korumaya önem veriyor. Yüksek kalifiye ekiplerinin
sık saha ziyaretleri ile ürün performans ve kullanım koşulları,
Diamantina Christensen tarafından sürekli olarak değerlendiriliyor. Bu prensip, kullanıcıların ekipman idaresini güçlendirmeye yardımcı olurken aynı
zamanda değerli geri bildirimler firmanın sürekli gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca
bütün üretim tesisleri en ileri
ekipman ve üretim aşamalarında sıkı kalite kontrolleri
ile ISO 9001 sertifikasyonu
altında işletiliyor.
barkomas.com
1 Eylül 2020

ŞIRKET HABERLERI

Tüprag Efemçukuru Madeni’nde İş Günü
Kayıplı Kazasız 1000 Gün

TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni, “İş günü kayıplı kazasız” bir
şekilde 1000 günü aşarak, mükemmel güvenliği sağlama yolculuğunda önemli bir kilometre taşına ulaştı.

ye’de hala zayıf tutumlar ve kayıtsız yaklaşımların mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Efemçukuru Altın Madeni İş
Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Göksel Alpaslan: “Yakın zamanda elde ettiğimiz ‘İş günü kayıplı kazasız’ başarısı bir kilometre taşıdır, bu başarıdan ve şirket olarak elde etmeye çalıştığımız
kültürden herkes gurur duymaktadır.

İşyerinde riski anlama ve ardından kendilerini adayarak bu riski
azaltmak için harekete geçme kavramının yeni bir şey olmadığını aktaran Alpaslan, zor olan ve nihayetinde en iyi güvenlik
performansını sağlayacak olanın, dünya standartlarında ve
tüm çalışanların katılımını temin edebilecek bir sistem yaratabilmek olduğunu vurguladı.

Bu, sıkı çalışmanın, odaklanmanın ve herkesin güvenliğe olan
güçlü bağlılığının, sıkı güvenlik prosedürlerine bağlılığın, sürekli iyileştirmenin ve sıfır zarar veren bir çalışma kültürünü
her zaman kolaylaştırarak en iyi uygulamaları benimsemenin
sonucudur.

2010 yılında TÜPRAG-Efemçukuru Altın Madeni’ne İş Sağlığı,
Güvenliği, Çevre ve Risk Müdürü olarak katıldığını söyleyen Alpaslan, “Madenin inşaatı devam etmekteydi. Başlangıç olarak,
güvenlik sicilimiz en iyisi değildi ve ilk birkaç yıl yaklaşık 6-7
kayıp zamanlı olay yaşamıştık.

Güvenlik kültürümüzün gelişimi için daha iddialı hedefler belirlediğimizden bu sadece bir başlangıçtır.

İlk birkaç yıl boyunca, sahada sağlam bir güvenlik yönetim sistemi ve kültürü oluşturmak için çok çalıştık ve altı yıl sonra Efemçukuru’nun güvenlik kültüründe dramatik bir değişime tanık olduk.

Bu dikkate değer başarı, yüklenici dâhil tüm Efemçukuru çalışanlarının süreklilik arz eden çabaları ile elde edilmiştir ve güvenliğe
olan bağlılığımızı, çalışanların birbirlerine gösterdikleri özen ve
sorumluluğu ortaya koymaktadır.
Sürekli gelişmek için hala odaklanmamız gereken iş alanları olduğunu kabul ediyor olsak da bu bizim için önemli ve ziyadesiyle
gurur duyduğumuz bir kilometre taşıdır.”
Efemçukuru için meydan okumanın burada başladığını belirten Alpaslan, 1000 günlük iş günü kayıplı kazasız işyeri elde etmenin yalnızca bir başlangıç olduğunu ve bunu sürdürmenin
gerçek hedefleri olduğunu söyledi.
Madencilikte güvenliğin son on yılda kesinlikle uzun bir yol kat
etmiş olduğunu ifade eden Alpaslan, tüm dünyada ve Türki-
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Efemçukuru Altın Madeni 13 Eylül 2016 tarihinde, sıfır iş günü
kayıplı kazasız ile 500 günü kutlamıştı ancak maalesef bu rekor
6 gün sonra tarih olmuştu. Ne var ki bu durum, daha iyisini yapabileceğimize inanmamızı, daha iyi başarı için çabalama motivasyonumuzu etkilemedi.” ifadelerini kullandı.
Son on yılda madenin gelişip, olgunlaştığını belirten Alpaslan,
iş gücünün o zamanlar olduğundan çok daha istikrarlı ve herkesi her gün eve güvenli ve sağlıklı bir şekilde gönderme hedefine bağlı durumda olduğunu, bir aile olgusu yarattıklarını ve
çalışanların birbirlerini önemseme duygusunu geliştirdiklerini
söyledi. Gelinen noktada birçok çalışanın kendi güvenliğinin
yanı sıra başkalarının da güvenliğini sağlamak için düzenli olarak fazladan çaba harcadığını belirten Alpaslan, şimdi güvenlik
şampiyonlarıyla dolu bir ekip olduklarının altını çizdi.
1 Eylül 2020

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Efemçukuru Genel Müdürü Yaşar Dağlıoğlu ise bu başarıyı Efemçukuru’nda nasıl elde
ettiklerini şu başlıklar altında özetledi:

nı takip etmesini sağlar. Gecikme sonuçlarından daha önemli
olan, meydana gelen yaralanmaları veya olayları ilk etapta önleyebilen proaktif faaliyetlerdir.

Bir Katılım Kültürü: Bir güvenlik sisteminin başarılı olması için,
bunun yönetim ekibinin önemli bir gündem maddesi olması
gerekir. Gelişimi yönetim ve deneyimli iş güvenliği uzmanları
tarafından yönlendirilmelidir. En önemlisi, çalışanların sürece
yoğun bir şekilde dâhil olması gerekir. Tam bir desteğin ve kabul görüşün elde edilebilmesi için bu kritik önem taşır.

Güvenlik, sabit olarak belirlenen ve unutulan bir süreç değildir. Performans ölçümü olmazsa, sürekli gelişimin durması ve rahatlamanın yol açacağı gevşekliğin ortaya çıkması
muhtemeldir.

Başlangıçtan itibaren dinleme, geri bildirim, katılım ve iyi raporlama uygulamaları kültürünü oluşturmak; çalışanların katılımını sağlamak ve prosedürleri iyileştirmek için çok önemlidir. Çalışanlar, tehlikeleri ve olayları bildirmenin; suçlamayla
değil, öğrenip ders çıkararak gelişmeyle sonuçlanacağını anlamalıdırlar.
Sürekli İyileştirme İçin Kalite Döngüsü Oluşturma: Bir güvenlik yolculuğu asla bitmez asla sona ulaşmaz veya tamamlanmaz. Süreklilik arz eden bir yolculuktur. Sürekli dikkat ve eylem
gerektirir.
Bir kalite döngüsünün geliştirilmesi ve uygulanması, sürekli
iyileştirme için bir yöntem oluşturur.
Performansın Ölçülmesi ve Gözden Geçirilmesi: Sağlık ve güvenlik kapsamında haftalık, aylık ve yıllık sonuçların sürekli
olarak izlenmesi; yönetimin, şirketin çalışanlarını, yaralanma
ve olaylardan ne derece uzakta tutabildiğini veya tutamadığı-

Tanıma ve Pekiştirme: Güvenlik performansının tanınması,
dünya standartlarında bir güvenlik sisteminin önemli bir unsurudur. İyi güvenlik uygulamalarını tanıyan ve pekiştiren ve
diğer şirket değerlerine örnek oluşturan kurum içi girişimler
son derece yararlı olabilir. Bunlar sürekli iyileştirme sürecinin
bir parçası olarak güvenliği ön planda tutmada önemli bir işleve sahiptir.
23 Temmuz 2020 tarihinin kendileri için harika bir gün olduğuna vurgu yapan Dağlıoğlu, bir süredir bu aşama noktasını
tahmin ettiklerini ve çalışanların güvenlik odağını yüksek tutmak için çok çalıştıklarını belirtti. Dağlıoğlu sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Efemçukuru ekibinin burada başardıklarından
hepimiz gurur duyuyoruz. 1000 güne ulaşmak önemliydi. Çünkü
işimizi her gün kimseye zarar vermeden yapabileceğimizin gerçek
bir olasılık olduğunu ortaya koyuyordu. Bu aynı zamanda birçoğumuzun yıllar önce belirlediği psikolojik bir hedefti.
Sanırım bu kilometre taşına ulaşmanın en büyük anahtarı Efemçukuru’da sahip olduğumuz bir aile olma duygusunun gelişmesiydi. Bu aile olma duygusu, bize kendi güvenliğimizden daha
fazlasını önemsememiz için bir neden veriyor ve bu önemseme
de işleri doğru yapma tutkusunu getiriyor. Hem denetim hem de
ön saflardaki işgücüyle, iyi liderlik uygulamaları geliştirmek için
çok çaba sarf ettik. Sahadaki çalışanlarımızla iletişim kurmaya ve
onları güvenli kararlar almaları için güçlendirmeye odaklandık.
Bu, ekiple bir bütün olarak bağlantımızı artırdı ve saha genelinde çalışanlarımızı daha iyi desteklememizi sağladı. Birbirimiz için
geliştirdiğimiz özenle birleştirilen bu gelişmiş bağlantı, sonuçlarımıza yön vermektedir.”
Herkesin aynı yönde hareket etmesini sağlamaya çalışırken
karşılaştıkları bazı zorlukların olduğunu da ifade eden Dağlıoğlu, maden olarak her zaman değişim için çabaladıklarını; güvenliği artırmak, üretimi çoğaltmak ve maliyetleri iyileştirmenin bu çaba içerisinde olduğunu vurguladı. Tüm bu değişimin
hem içten hem de dıştan, makul bir baskı ile birlikte meydana
geldiğini aktaran Dağlıoğlu, bu baskının insanları güvenli çalışmanın öneminden veya riskleri yönetmekten ve işleri doğru
yapmaktan uzaklaştırmasına izin vermemenin de zorlu bir mücadele olduğunun altını çizdi.
Dağlıoğlu sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı: “Tüm çalışanlarımız bu başarıya çok olumlu ve büyük bir gururla karşılık verdiler.
Bu hem Efemçukuru’ndaki bizler için hem de Türkiye için büyük
bir kilometre taşıdır.”
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı Hedef Ülkeler
için Bir Dizi Webinar Gerçekleştirdi
Politika, tanıtım ve finansal uzmanlığı bir araya getirerek tüm
dünyada İngiliz ticaretini ve yatırımını desteklemeyi amaçlayan Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı (DIT), şirketlerin başarılı
olmasını sağlayarak İngiliz mal ve hizmetleri için küresel düzeyde talep yaratmayı hedeflemektedir.
Ülke olarak sahip olduğu madencilik geçmişi ile madenciliğin
tüm aşamalarında madencilik sektörüne yenilikçi çözümler sunma konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olan
Birleşik Krallık, sahip olduğu uzman şirketler ile işletme maliyet
ve atık yönetimi, madenlerin kapanması, çevre ve sosyal konularda en iyi uygulamaları gerçekleştirmekte, iş sağlığı ve güvenliği konuları gibi çeşitli alanlarda çözümler sunmaktadır.
Özellikle Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri’nde madencilik
sektörünün sürekli gelişiminin önemli olduğunu düşünen DIT,
Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Ukrayna ve Özbekistan
gibi ülkelerde faaliyet gösteren madencilik şirketlerinin faydalanması için bir online seminer (webinar) dizisi düzenledi. 24
Haziran – 24 Temmuz arasındaki tarihlerde düzenlenen yedi
farklı webinar ile hedef ülkelerden katılımcılara İngiliz firmaların, fonların ve yatırımcıların her biri farklı konulardaki uzmanlıkları ve uygulamaları aktardı.
Düzenlenen webinar serisi kapsamında gerçekleştirilen ilk webinar “Madenlerin Kapanmasında Çevresel ve Sosyal Unsurlar”
konusu üzerine oldu. ERM şirketinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, şirket ortaklarının katılımı ile gerçekleştirilen
sunum kapsamında önemli olay ve kazaların önlenmesinde
operasyonel risk ve kontrol yönetimi, suyun korunması için
kurumsal stratejiler ve teknik çözümler, sosyal konular, insan
hakları, paydaş haritalanması, uyuşmazlıkların çözümü, veri ve
kaynak verimliliği, sistem düzeninin sağlanması, enformasyon
çözümleri, birleşme ve satın almalar, yerinde incelemeler, işlem
stratejileri, sorumluluk ve uyum değerlendirmeleri, kapatma ve
yenileme için uzun vadeli planlama konularında bilgi verildi.
Düzenlenen bir diğer webinarda Reality Check firması tarafından uzak saha ziyaretleri ve insansız uçuş araçları kullanarak
saha izleme için sunulan sanal gerçeklik hizmetlerinin avantajları ve maliyetleri düşürmek adına sunduğu faydalar paylaşılırken gerçekleştirilen kişiye özel uygulama örnekleri üzerinden
katılımcılara uygulamaların detayları hakkında bilgi verildi.
Stepchange Global tarafından düzenlenen webinarda ise
içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde karşılaşılan
sorunlara dair sunulan çözüm önerileri işlendi. Sunum kapsamında Covid-19 salgını sırasında işletmede asgari personel
yönetimi ve bu kapsamda gerçekleştirilen entegre ve uzaktan
operasyonların avantajları hakkında bir sunum yapıldı.
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Maden arama konusunu işleyen bir diğer webinarda, madencilik şirketlerine jeofizik veri kaydı ekipmanı ve yazılım sunan
Robertson Geo firması, maden aramaları kapsamında sunduğu hizmetler hakkında bilgiler paylaştı. Sunumda jeofizik yöntemler ile gerçekleştirilen kuyu loglalamanın maden arama
çalışmalarında sağladığı avantajlar ve maliyet azaltma özelliklerinden bahsedilirken bu yöntemlerin uygulandığı ekipmanlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.
Webinar serisi içerisinde düzenlenen “Madencilikte Yeşil Büyüme Dijital Çalıştayı”nda ise Kazakistan’da yeni uygulanmaya
başlanan yeni Çevre Kanunu kapsamında, Kazak firmaların attıkları adımlar ve önde gelen İngiliz çevre firmalarının tecrübelerini
paylaştılar. Dijital çalıştayda çevresel göstergelerin izlenmesi,
hava kalitesinin yönetimi, su yönetimi, madenlerin kapatılması,
saha ıslahı ve atık yönetimi konularında uzmanların ve maden
üreticilerinin bir araya geldiği verimli bir etkinlik düzenlendi.
Bağımsız bir inovasyon ve teknoloji şirketi olan Satellite Applications tarafından düzenlenen “Madencilik İçin Uydu Teknolojileri“ başlıklı webinarda ise madencilik şirketlerinin uydu
teknolojisinden faydalanmaları için sunulan çözümler aktarıldı. Bu kapsamda uydu teknolojileri kullanarak maden çıkarma
faaliyetlerinde işletme verimliliği sağlandığı ve çevreye verilen
hasarın azaltıldığı hatta tamamen yok edildiği belirtildi.
Birleşik Krallık Dış Ticaret Ofisi tarafından düzenlenen webinarlar kapsamında gerçekleştirilen bir diğer çalıştay ise madencilikte finansman içeriği ile “Madencilikte Finansmana Erişim
Çalıştayı” oldu. Bölgedeki madencilik sanayinin gelişimi için
öncelikli alanlardan birinin finansman olduğuna dikkat çekilerek projelere yatırım çekmek için çeşitli yolların irdelendiği
etkinlikte; özel sermaye, kamu sermayesi, borç finansmanı,
gelecekte satışlarla sağlanan finansman, öz finansman vs. gibi
finansman çeşitlerine değinildi. Ayrıca projelerin yatırımlar için
nasıl daha çekici hale getirilebileceğinin işlendiği çalıştayda,
İngiltere merkezli yatırım fonları ve şirketleri, İngiltere İhracat
Finansman Kuruluşu, Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Kazakistan’dan katılan diğer kuruluşların temsilcileri yer alırken
bu temsilciler bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar.
İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde düzenlenen etkinliğe hedef bölgeler arasında yer alan Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Ukrayna ve Özbekistan gibi ülkelerde yer alan şirketlerin temsilcileri katılım gösterdi. Günümüz
şartlarına uygun olarak online olarak gerçekleştirilen webinar
serisi, farklı ülkelerden katılımcıların ilgisi ve soruları ile içerik
olarak daha da zenginleşerek, madencilik özelinde birçok alanda bilgi ve tecrübelere ortak olma şansı sundu.
tradeevents.online
1 Eylül 2020
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MİSGEP Açılış Toplantısı Video Konferans
Yoluyla Gerçekleştirildi
Genel hedefi sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş
gücü için insana yakışır
işlerin yaratılması olan,
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından
finanse edilen, sözleşme
makamı Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kısa adı
MİSGEP olan “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” operasyonu açılış toplantısı 20 Ağustos
2020 tarihinde video konferans yoluyla gerçekleştirildi.
Operasyon, teknik destek, finansal destek, rehberlik programı
ve hibe programı bileşenlerinden oluşan operasyon ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş
çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın
arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin
geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması
amaçlanıyor.
Projenin resmi açılışında söz alan Aile Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, projenin önemine değinirken çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için çaba
gösterdiklerini belirtti.
Oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla ekonomide sağladıkları
büyümeyi ve sosyal refahı kalıcı hale getirmenin mücadelesini
verdiklerini vurgulayan Selçuk, insanların huzuru ve güvenliği
için izledikleri politikalarla her kesime yönelik önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının küresel bir sorun olduğuna
dikkati çeken Selçuk, iş kazaları nedeniyle her yıl dünyada yaklaşık 2,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 374 milyon kişinin
ise yaralanıp, hastalandığını aktardı.
Mesleki çeşitliliğin artmasının güvenlik risklerini de aynı oranda
artmasına sebep olduğunu ifade eden Selçuk, “Bizim de hedefimiz küresel bir sorun olan iş kazalarını ülkemizde en asgari düzeye
indirebilmek. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını
kaybetmediği, sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatına kavuşabilmek.” İfadelerini kullandı.
Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki
çalışmaların geçmişe uzandığını belirten Selçuk, 1936 yılında
yayımlanan İş Kanunu ve kanunda sonradan yapılan düzenlemelerle iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamının genişlediğini, bu
konunun çalışma hayatının temel başlıklarından biri haline geldiğini kaydetti.
Çalışma hayatında önem verdikleri bir diğer konunun da “sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı” ön planda tutmak olduğunu belirten Selçuk, Bakanlığın her alanda ortak aklı temel alan bir çalışma prensibi benimsediklerini anlattı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamasının tamamen erte-
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lenmesine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile
getiren Selçuk, ötelemenin kamu kurumları ile az tehlikeli sınıfında yer alan 50’den az çalışanı olan iş yerleri için geçerli olduğunu belirtti.
Türkiye’deki iş kazalarını da azaltmak için büyük bir çaba gösterdiklerini aktaran Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
duyarlılığın artması için tüm aktörlerin beraberlik ruhu içinde
hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.
Selçuk, 18 yılda işyeri sayısının %158 çalışan sayısının ise %188
arttığını belirterek, “İş yeri ve çalışan sayımız artarken iş kazalarımız azalmakta. Madencilik sektöründe, iş yeri sayımız %110,
çalışan sayımız ise %63 arttı. Yine maden sektöründe önemli iş
kazalarının oranı %50 oranında azaldı.” bilgisini verdi.
MİSGEP projesiyle çalışmalarının daha etkin ve kalıcı hale gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, MİSGEP’in finansal
destek ve rehberlik programı, hibe ve teknik yardım olmak üzere 3 farklı kategoriden oluştuğunu açıkladı. Projenin uygulama
aşamasına geçtiğini aktaran Selçuk, “Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek
sağlayacağız.” dedi.
Selçuk desteklerin, ödemenin gerçekleşeceği günkü kura göre
Euro karşılığı Türk Lirası olarak yapılacağının bilgisini verirken
projeye, kömür veya metal maden cevheri üreten yer altı maden işletmelerinin ana işveren ya da alt işverenlerinin, 50-250
çalışanı olan yer altı kömür maden işletmelerinin, 20-250 çalışanı olan yer altı metal maden işletmelerinin, kurulu bir iş sağlığı
ve güvenliği (İSG) yönetim standardı olmayan işyerleri ile kalan
ekonomik ömrü en az 5 yıl olan maden işletmelerinin başvurabileceğini aktardı ve destekten yararlanacak işyerlerinin anılan
koşulların tümünü sağlamaları gerektiğini vurguladı.
Destekten yararlanmak isteyen işyerlerinin başvurularını 20
Ağustos itibariyle “www.misgep.org/dogrudanhibe” adresi
üzerinden başvuru yapması gerektiğini belirten Selçuk, başvuruların 25 Ekim’e kadar yapılabileceğini söyledi.
Selçuk sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Belirlenen kriterleri
sağlayan 70 işyerinden, 15’ine İSG Yönetimi Sistemi Entegrasyonu
için yaklaşık 35 bin lira verilecek. Proje kapsamında işletmelere, 24
ay boyunca proje ekibi eşliğinde yapılacak saha ziyaretleri ile iş
sağlığı ve güvenliğine yönelik rehberlik desteği sağlanacak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ve önleyici yaklaşımlar
geliştirilecek.
Ayrıca, proje ekibince işyerinin risk değerlendirmesi, sağlık ve
güvenlik dokümanı, havalandırma ve yer altı çalışma planları, yönergeler, ramak kala analizleri gibi dokümanlarının hazırlanması veya güncellenmesi için rehberlik desteği verilecek.
Görevli, işletmelerde ilgili taraﬂara yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler yapacak. Seçilen işyerlerindeki toplam 10 bin çalışana sağlık gözetimi yapılacak ve toplam 10 bin çalışana drama
yoluyla çalışan eğitimi verilecek. 1800 mühendis ve iş güvenliği
uzmanına risk değerlendirmesi ve yeni metotlara ilişkin eğitimler sunulacak.”
1 Eylül 2020

KAPAK KONUSU

Poltava Madencilik’te Çelik Pelet
Kalitesinde İstikrarlı Büyüme
Uzun vadeli işbirliği beraberinde her zaman başarıyı getirir. 1985 yılında kırma ve
zenginleştirme ekipmanı üzerine yapılan ilk ortak projeden başlayarak Poltava
Madencilik ile Metso Outotec, peletlerin kalitesini iyileştirmek için birlikte yaptıkları
çalışmalarla 20 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Bir sonraki ortak proje olan düşük tenörlü
ürünlerin işlenmesinde demir içeriğinin artırılması projesi ise 2014 yılında tamamlanmıştır. “Vertimill” ile ince öğütme dahil manyetit konsantre flotasyon devresinin inşası,
peletlerdeki demir içeriğini %62’den %65’e çıkarmayı mümkün kılmıştır.
Kırma ve Zenginleştirmeye Yeni Yaklaşım
1960 yılında, Kremenchug manyetik anomalisinin keşfi Ukrayna, Dinyeper Nehri'nin sol yakasında başladı. O sırada geleceğin, Poltava Madencilik rafinerisinin temeli atılırken 10 yıl
sonra tesis ilk konsantresini üretti.
Tesis inşaatının birkaç aşaması vardı: 1980 yılında peletleme
tesisini açtıktan sonra şirket piyasaya yeni bir ürün türü olan
demir cevheri peletlerini sundu. Bu ürüne olan talebi canlandırmak için şirketin; ürünün kalitesini iyileştirmesi, yani konsantredeki demir içeriğini arttırması gerekiyordu.

da her iki şirket de ortak faaliyetleri genişletmeye karar verdi.
İşletmeye, hiçbir üretim kaybı olmadan, her biri üç tamburlu
sekiz adet yerli separatör yerine iki çift tamburlu separatör kuruldu.

Düşük Tenörlü Cevherin İşlenmesi İçin Flotasyon
Teknolojisinin Uygulanması
Bahsedilen kırma ve manyetik zenginleştirme süreçlerini iyileştirmeye yönelik önceki projeler, konsantre kalitesinde daha
fazla iyileştirme yapılabilmesi için gerekli temeli oluşturdu.

Bu hedef doğrultusunda şirket yöneticileri ön zenginleştirme
operasyonlarını geliştirmeye karar verdiler. Bunun için ilk adım
atarak, boyut küçültme operasyonlarını (kırma-eleme ve öğütme) iyileştirerek maliyeti düşürüp aşırı öğütmenin getirdiği tenör kaybını ortadan kaldırmayı amaçladılar. Kırma tesisindeki
alan kısıtlamaları nedeniyle, şirkete mevcut temel yapılara tam
uyum sağlayacak boyutta yeni ekipman gerekmekteydi. O dönemde, Svedala mühendisleri Barmac dik milli darbeli kırıcının
test edilmesini önerdi.

Peletlerdeki demir içeriğini,
%62’den %65’e çıkarılması
Poltava Madencilik Baş Konsantrasyon Mühendisi Vladimir
Khovanets, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Konvansiyonel
kırıcı tabanlı kapalı devre kırma-eleme devresi bizim için bir seçenek değildi. Bu nedenle öğütme devresinde verimliliği arttıracak
ilave bir darbeli kırıcı teklif edildi ve bunun iyi bir teknik çözüm
olduğu kanıtlandı.”
Poltava Madencilik Baş Teknik Sorumlusu Alexander Lysenko ise “Metso Outotec bize entegre bir çözüm, yani tam olarak
istediğimizi veren teknolojiyi sunmak için her zaman çok sayıda
araştırma ve test yapıyor.” ifadeleriyle Metso Outotec’in konuya
yaklaşımını ifade etti.
Pilot testlerin ardından orta ve küçük fraksiyon kırıcı hatları
Barmac kırıcılarla iyileştirildi. Projenin başarılı olması sonrasın-
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Lysenko konuyu özetlerken, “En büyük zorluğumuz, tüvenan
cevherimizin tenörünün düşük olması ve piyasada %62-65
demir içeren yüksek kaliteli demir cevheri peletlerinin talep
edilmesinden dolayı cevher zenginleştirme operasyonlarındaydı. Bu tip düşük tenörlü cevherlerin konsantrasyonu için
iki yöntem kullanılır: Manyetik zenginleştirme ve flotasyon. Bu
yöntemlerin mühendislik çalışması sırasında Metso Outotec,
laboratuvar değirmenleri, flotasyon selülleri, manyetik ayırıcılar ve hidrosiklonlar içeren bir pilot tesis kurdu.” ifadelerini
kullandı.
Metso Outotec Bölge Satış Müdürü Igor Grebeniuk ise yapılan
çalışmaların sonucunu, “Pilot sonuçlar, Poltava Madencilik cevherlerinden üretilen peletlerde %67-68 demir içeriğinin flotasyon
ile elde edilmesinin oldukça mümkün olduğunu kanıtladı.” sözleriyle ifade etti.
2002 yılında şirket, Metso Outotec RCS130 ile donatılmış
Flotasyon Tesisi 1’i kurdu. Bu, eski Sovyetler Birliği'nde
demir cevheri endüstrisinde flotasyonunun kullanıldığı
ilk projeydi. Poltava Madencilik’teki mühendisler, bunu
akılda tutarak, ABD ve Kanada’daki zenginleştirme tesislerine tedarik edilen Metso Outotec ekipmanların kullanımlarını inceleyerek yeni teknolojinin ayrıntılı ön analizini yaptılar.
Lysenko, Metso Outotec’in teknolojisini ön plana çıkarırken, “Metso Outotec tüm faydaları ve gizli riskleri açıkladı ve teknolojinin işe yaradığını gördük. Bu aynı zaman-

da çevre dostu ve ticari olarak uygulanabilir bir teknoloji
idi.” dedi.

Değirmen Değişimlerinden Sonra 10 Mikron
Daha İnce Ürün Boyu
Yeni flotasyon tesisinin işletmeye alınması, kırma-öğütme
devrelerinin modifikasyonunu gerektirdi. Çünkü konsantrenin
verimli manyetik zenginleştirmesi için daha ince tane boyu gerekliydi.
Khovanets, “Flotasyon Tesisi 1 ile çalışırken, şirketin stratejik
gelişimi için Flotasyon Tesisi 2 ve 3’ün inşa edilmesi gerektiğine ve geleneksel yatay döner gövdeli değirmenlerin bu süreç
için pek iyi olmadığına karar kıldık.” derken, Lysenko, “Yüzdürme sayesinde, oldukça zayıf cevherlerden demir geri kazanımını artırabildik ancak geleneksel kırma-öğütme devresini
kullanarak yeterince homojen ürün elde edemedik” sözlerini
sarf etti.
Metso Outotec mühendisleri, ürünün yüksek kaliteli olması
için gerekli ince öğütme yapabilmek adına Vertimill’i önerdi.
Ferrexpo mühendisleri ile koordineli olarak, her flotasyon hattında bir dik değirmen olacak şekilde bir konsantrasyon devresi geliştirildi.
Khovanets sistemin avantajından bahsederken, “Manyetik
zenginleştirme sonrası malzemenin yaklaşık %85-89’unu 44 mikron altında alıyoruz. Vertimill değirmenleri, öğütme inceliğini,
%90,33 mikron ve altına indirmemize olanak veriyor. Vertmill

makineleri yeni bir tasarım sunuyor. Vertimill dikey olarak kurulurken, geleneksel bir tamburlu değirmen yatay konumda çalışıyor. Bu tür ekipmanların ihtiyaç duyduğu alan çok daha küçük ve
uygun öğütme boyunu daha verimli bir şekilde sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Peletlerin Demir İçeriğinde %3 Artış
2014 yılında iki ilave flotasyon hücresi devreye alındı. Bu ilave
hücreler, zenginleştirme teknolojisinde yeni bir adım oldu. Bugün Flotasyon Tesisleri 1 ve 2’de farklı sahalardan gelen cevher
ayrı ayrı işlenirken, Flotasyon Tesisi 3 de ise köpükten demir
geri kazanımı sağlandı.
Poltava Madencilik CTO’su, “Tesisi işletmeye almadan önce %62
demir içerikli peletler üretiyorduk. Flotasyon iyileştirmesi sayesinde artık %67 konsantreye sahibiz ve bu da ürünün kalitesini yeni
bir seviyeye taşıdı.” dedi.
Yeni demir cevheri zenginleştirme teknolojilerinin yürürlüğe
sokulması, takip eden proses sürecinin, yani filtrelemenin yükseltilmesini gerektiriyor. Filtreleme ekipmanının iyileştirilmesi
sonrasında ise minimum konsantre nem oranlarına ulaşılmasıyla konsantre kalitesi bir adım daha arttırılabiliyor.
Grebeniuk mevcut projeler hakkında bilgi verirken, “Ekstra adımı atmak istiyoruz. Üretimi artırmak için şimdi biri kırma-eleme
biri de filtreleme tesisi olmak üzere iki ek tesis inşa ediyoruz.” şeklinde görüş belirtti.
Zorlu bir pazarda olmak demir açısından zengin ve minimum
safsızlık ile yüksek kaliteli ürünler gerektiriyor. Poltava Madencilik, bahsedilen tesis geliştirme çalışmalarını takiben pelet kalitesini iyileştirmeyi başardı. Bu da bölgenin altyapısına daha
fazla yatırım anlamına geliyor.
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Poltava Madencilik İletişim Direktörü Ruslan Klimenko ise yapılan yeni yatırımlarla birlikte “Şehirde olabildiğince çok insana
fayda sağlamak istiyoruz.” dedi.
mogroup.com
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TANITIM

Ruhsat Sahalarında Nitelikli
Cevher Varlığının Teknik
Olarak Değerlendirilmesi

Sahip olunan ruhsat sahalarının
değerlendirilmesi, farklı tezler
ve metodolojiler takip edilerek
yapılmaktadır. Mostra madenciliği konusunda gerçekleştirilen
hızlı ve dinamik çözüm gerektiren çalışmalar; ruhsat grupları içerisinde yapılacak öncelikli alan içerisindeki mevcut cevher varlığı
tespiti, alandaki potansiyel havza madenciliğine uygun cevher
potansiyeli tespiti, üretim ve satış olanakları gibi kısa vadede ekonomiye kazandırılabilecek prensipleri içermektedir.
Üretim ve uç ürün odaklı gerçekleştirilecek arama çalışmaları,
konvansiyonel uzun dönem yapılan arama harcamaları kısa
vadede ekonomiye ve yatırımcıya kâr olarak dönecek şekilde
planlanmalıdır.
Sahip olunan ruhsat varlığı madenciliğin her aşamasında değerlendirilmeli ve mineral varlığı yok denebilecek kadar istenilen ölçekte teknik değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Mevcut
sahalarda cevherlerin varlığı ve geometrisi belli olduktan sonra ekonomik anlamda üretilebilir maden kaynağı ortaya çıkarılması, 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Bu kapsamda arama ve
bulma sabır gerektiren ve meşakkatli bir yolculuktur. Maden
arama süreçleri bulma yolunda ilerlenerek devam etmeli ve
üretim odaklı çalışma prensipleri içermelidir.
Mostraların tespit edilmesi ve devamlılık amacıyla CubicGEO
ekibi, varlığı gömülü maden sahalarında sizinle güven içe-
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risinde ilerleme ve üretime en hızlı hazır hale getirebilecek
potansiyelde cevher varlığının tespiti çalışmalarında öncülük
etmektedir. CubicGEO, jeolojinin cesaret verici olduğu ve kazanımlarının büyük olacağı maden sahalarında ısrar etmekte
ve üretime kazandırma çalışmalarına devam etmektedir.
Bir maden arama programının sonuçları profesyonel bir şekilde ayrıntılı bir raporda sunulurken bu raporlar, işin her aşaması
veya aşaması tamamlandıktan sonra hazırlanmaktadır. İşin her
aşamasının sonunda sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi, program hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ve daha fazla
çalışmanın gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğini belirlenmesi konusunda gerekli adımların uygulanması gerekmektedir.

Yeni bir projeye başlamadan önce,
CubicGEO hizmetinizde
Maden ruhsat sahası değerlendirmelerimiz, projenizin risk ve
kâr potansiyelini özetleyen kapsamlı bir keşif ve fizibilite analizini içermektedir. Profesyonel jeologlardan oluşan ekibimiz,
jeoloji ve maden yataklarının değerlendirilmesi konusunda
uzmanlaşmıştır. Ekip, ruhsat sahanızda bulunan her bir mineralin kalitesini ve miktarını özetleyen bir model geliştirecek ve
kaynaklarınızı çıkarmanın ve işlemenin ekonomik uygulanabilirliğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Mineral değerlendirmelerimizin sermaye yatırımınızı optimize etmesine ve girişiminizin riskini en aza indirmesine izin verin!
1 Eylül 2020

2. Ön Fizibilite Çalışması
Ön fizibilite çalışması madencilik, işleme, metalürjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel,
sosyal ve hükümetle ilgili hususlar ve diğer
ilgili faktörlerin değerlendirilmesi ile ilgili makul varsayımlara dayanan bir finansal analizi
içerir.

3. Fizibilite Çalışması
Fizibilite çalışması, teknik fizibilite ve ekonomik
uygulanabilirliğin nihai ve kesin analizidir. Bu
çalışmanın sonuçları, projenin geliştirilmesine
devam etmek veya finanse etmek için bir destekleyici veya mali kurum tarafından verilecek nihai
karar için makul şekilde temel oluşturur.

Saha Değerlendirilmesinin
Dinamik Doğası

Değerlendirme Aşamaları
Maden projelerinin değerlendirilmesi, bilgi ve deneyime dayalı yargıyı içermektedir. Maden kaynağı ve maden rezervi tahminleri keyfi tespitlerden daha fazlasıdır; yöntemin ve verinin
bir sonucu olarak güven vermeye çalışırlar. Kullanılan yöntemler geçerli olmalı, test edilmeli, kabul edilen terim ve prosedür
tanımlarını kullanmalı ve söz konusu proje için güvenilir tahminlerin yapılmasına en uygun olmalıdır. Maden projelerinin
değerlendirilmesi, tüm yeni ve mevcut verilerin periyodik olarak incelenmesini ve analizini gerektirmektedir.
Proje değerlendirme, sermaye yatırımı gerektiren bir projenin
ekonomik fizibilitesini belirleme ve yatırım kararını verme sürecidir. Bir maden yatağının değerlendirilmesi jeolojik özelliklerinin tespitinden, ocağın işletmesine kadar geçireceği bütün
aşamaları ve üretim planlamasından ekonomik analizlere kadar bütün hesaplamaları kapsamaktadır.
Belirli bir maden yatağı için üretimin teknik fizibilitesinin ve
ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, titiz bir analizin üç aşamasından oluşmaktadır:

1. Ön Ekonomik Değerlendirme
Önsel ekonomik değerlendirmelerin temel amacı, söz konusu
maden yatağının ekonomik olarak çıkarılabilir olma ihtimalinin
makul olup olmadığını belirlemek ve eğer öyleyse, projeyi bir
üretim kararına doğru ilerletmek için gereken daha fazla çalışma konusunda somut önerilerde bulunmaktır. Bununla birlikte, bu değerlendirmeler, projeyi üretime doğru ilerletmek
için daha fazla para harcayıp harcamama kararlarına rehberlik
edecek ve proje üzerinde yapılacak gelecekteki çalışmaların
tanımlanmasına yardımcı olacaktır.

50

www.madencilikturkiye.com

Maden projelerinin değerlemesinin dinamik
doğası, belirli bir zamanda yapılan geçerli bir
tahminin, yeni bilgiler elde edildiğinde önemli
ölçüde değiştirilebileceği anlamına gelmektedir. Herhangi bir fizibilite çalışmasının (ve herhangi bir ön ekonomik analiz veya ön fizibilite çalışmasının)
bir şekilde sınırlı bir raf ömrüne sahip olduğu not edilmelidir.
Maden fiyatları ve döviz kurları zaman içinde dalgalanırken,
sermaye harcamaları ve işletme maliyetleri zaman zaman
keskin artışlara tabidir. Tüm bu faktörler, önerilen bir madencilik projesinin ekonomisini etkiler ve nispeten yeni bir
fizibilite çalışmasının bile güncelliğini yitirmesine neden olabilmektedir.
Uygun şekilde hazırlanıp kullanıldığında, burada özetlenen
değerlendirme adımlarının her biri, proje geliştirmek için size
sağlam bir temel sağlar.

Fizibilite İçin Uzman Ekibimizce Hazırlanan
İş Kalemleri
• Maden ruhsat sahasına ait özelliklerin ve verilerin doğrulanması, maden türünün tanımlanması
• 1: 5.000 ile 1: 25.000 (tortul çökeltiler için) ölçekli sağlam
bir jeoloji haritası ve bölgenin jeolojisi hakkında bir rapor
• Cevher ve yan kayaçların alansal yayılımlarının tespiti
• Jeofizik anomalilerin bir haritası
• Yapısal ve litolojik bir harita ve rapor
• Sondaj sonuçları, numune hazırlama, analizler, QA/QC
çalışmaları
• Hidrojeolojik bir harita; madencilik koşulları hakkında bir
rapor, hidrojeokimyasal araştırma sonuçları
• Petrografik ve mineralojik çalışmalar
• Çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri
• Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması
cubicgeo.com
1 Eylül 2020
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Sondaj Çamurunda Sıvı Kaybı Özelliği

Sondaj Çamurunda Sıvı
Kaybı Özelliği
Çamurun hidrostatik basıncının formasyon basıncından büyük
olması durumunda çamur, geçirgen formasyonların karşında
sıvı kısmını formasyona verirken katı kısmı geçirgen formasyonun yüzeyinde birikerek çamur keki oluşturur ve bu olay filtrasyon olarak bilinir.
Sondaj sırasında statik ve dinamik olmak üzere iki tip filtrasyon
meydana gelmektedir: Statik filtrasyon, kuyuda sirkülasyonun
olmadığı dönemlerde oluşur. Statik filtrasyon sırasında kek zamanla kalınlaşırken, filtrasyon hızı azalır. Dinamik filtrasyon ise
çamurun anülüste sirkülasyonu sırasında oluşmaktadır.
Çamurun kuyu anülüsündeki akışı sırasında kuyu içindeki mevcut basınç farkı altında bir yandan kek oluşurken, bir yandan
da oluşan çamur akışı ile erozyona uğrar. Sonuçta çamur keki
kalınlığı zaman içinde bir denge kalınlığına ulaşır ve filtrasyon
hızı sabitleşir. Genelde formasyonun hemen yüzeyinde ince ve
geçirimsiz bir dış kek oluşması istenir. Böyle bir kek oluşumu
dizi sıkışması ve kuyu stabilitesi gibi önemli sondaj problemlerinin önlenmesinin yanı sıra, üretken formasyonların kirletilmemesi ve kuyu logunun doğru olarak değerlendirmesine
olanak vermesi bakımından da önemlidir.

sıvı kaybı kontrolünde kullanılır. Sıcaklık stabilitesi CMC-LV ile
aynı olan PAC-LV genellikle bütün bulaşımlara karşı CMC'ye
göre daha toleranslıdır. PAC tatlı suda 1-3 kg/m3 tuzlu su
sistemlerinde 2-8 kg/m3 olarak kullanılır. PAC’ın kesintileri
sarma özelliğinden yararlanabilmek için yüksek konsantrasyonda kullanılması gerekir. PAC-LV kalsiyum kirlenmesine
duyarlı olup, maksimum kalsiyum konsantrasyonu 500 mg/
lt'yi aşmamalıdır.

Modifiye Nişasta
Modifiye Nişasta, su bazlı çamurlarda ve tamamlama sıvılarında su kaybını kontrol eder. Bu polimer genellikle 5-15 kg/m3
aralığında kullanılır. NaCl, KCl ve CaCl2 çözeltilerinde başarılı
bir şekilde çalışır. Sıcaklık stabiletisi 250 oC’den sonra azalır.
Fermentasyona karşı korunmuş olup bakterisit ilavesine gerek
yoktur. 1000 mg/lt yüksek Ca+2 iyonu konsantrasyonunda etkisi azalır.
petroteks.com

Düşük Viskoziteli Karboksimetilselüloz (CMC-LV)
CMC-LV tatlı su bazlı çamurlarda bentonitin yanı sıra su kaybında daha fazla bir azalma sağlamak amacıyla kullanılan bir
su kaybı kontrolü maddesidir. CMC selüloz esaslı anyonik bir
polimer olup, genel kullanım dozu 2-8 kg/m3’tür.

Polianyonik Selüloz (PAC-LV)
Polianyonik selüloz (PAC-LV), özellikle yüksek konsantrasyonda tuz içeren sistemlerde veya doymuş tuzlu su sistemlerinde
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Sondaj Kimyasalları
ve Ekipmanları

SONDAJ
KİMYASALLARI

SONDAJ
EKİPMANLARI

SONDAJ KİMYASALLARINDA

DOĞRU ADRES
Petroteks Kimya Ltd. Şti. olarak misyonumuz, grup firmamız
RBS Reşadiye Bentonit Ltd Şti ile birlikte, sondaj akışkanlarının
temelini oluşturan mineral ve kimyasalların üretim , tedarik ve
ihracatını gerçekleştirmektir. Kaliteli ürün, yenilikçi yaklaşımlar
ve müşteri memnuniyetini en temel değerlerimiz olarak benimsemiş
olmamızın yanı sıra , sondaj alanındaki donanımımız ve tecrübelerimizle
sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek en önemli amacımızdır.
İvedik OSB 2268
Cad No:9 Ankara

0312 426 23 23
0542 678 09 59

info@petroteks.com

www.petroteks.com
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Warman® WRT® Teknolojisi:
Warman® AH® Çamur Pompalarının
Verimliliğinin İyileştirilmesi
Değiştirilebilir Warman® WRT® fan ve boğaz astarı, aşınma ömrünü
%50'ye kadar iyileştirir ve işletme maliyetlerini düşürmek için hidrolik olarak
verimli dört kanatlı tasarım kullanır.
Warman® Aşınma Azaltma
Teknolojili (WRT® - Wear Reduction Technology) fan ve
boğaz astarları, işletme masraflarıyla başa çıkmakta zorlanan madencilerin alet çantasına yeni bir araç ekliyor. Tüm
Warman® AH®, M ve L serisi çamur pompaları ile uyumlu,
basit ve ekonomik bir üst model olan aerodinamik parçalar, toplam sahip olma maliyetlerini düşürerek verimliliği, güvenilirliği ve aşınma ömrünü artırır.
Warman® WRT® teknolojisi, Warman® AH® pompa
fanı ve boğaz astarının aşınma şekilleri ve hidrolik performansı üzerine yapılan onlarca
yıllık bir araştırmanın sonucudur. Arka
kanattaki eşsiz bir vanelet ile birlikte, beş kanatlı çarkın modern bir
dört kanatlı tasarımla değiştirilmesi, pompa boyunca sıvı
kontrolünü iyileştirir ve çark
tasarımında bir önemli bir değişikliği temsil eder.
Marcus Lane, Santrifüj Pompalar Global Ürün Müdürü Aşınma
Azaltma Teknoloji le ilgili şu yorumlarda bulunuyor: “Aşınma
Azaltma Teknolojimizin sevdiğim yanı, müşterilerimizin ikonik
Warman AH pompa serisinden beklediği her şeyin daha iyisini
sağlamasıdır. Hidrolik verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve pom-

panın karmaşıklığını artırmadan işletme maliyetlerini düşürmek
için dünyanın en iyi çamur pompası mühendisleri tarafından
kullanılan en iyi uygulama tasarım tekniklerini kullanmaktadır.
Gelişmiş aşınma malzemeleri, güvenilirliği artırır ve pompa bakımı için harcanan zamanı kısaltır. Bu, dünyanın en ünlü çamur
pompalarını çok daha da iyi hale getiriyor.”
Hidrolik yapıdaki iyileştirmeler, pompanın kullanım ömrünü
uzatmakla kalmaz, aynı zamanda pompanın Net Pozitif Emme
Basıncı (NPSHr) gereksinimlerini de azaltır, bu da iyileşmeyi bir
Warman® AH® pompasına aşırı yüklenmeye neden olan proses
veya besleme değişikliklerini telafi etmek için ideal bir yol haline
getirir.

Değiştirilebilir Warman® WRT® fan ve boğaz astarı, Warman® AH® pompa aşınma ömrünü ve performansını
önemli ölçüde artırır.
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Warman® WRT® Teknolojisi’nin, aşındırıcı, yüksek viskoziteli çamur içeren zorlu bir uygulamada fan aşınma ömrünü iki katından fazla artırdığı Blackham Resources’ın Batı Avustralya'da bulunan Matilda Altın Madeni’nde kanıtlamıştır. Yeni fan ve boğaz
astarı, parçaların daha yüksek verimliliği ve daha uzun aşınma
ömrü sayesinde pompanın toplam sahip olma maliyetini yılda
27.000 Avustralya doları düşürmüştür.
1 Eylül 2020
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Tüm operasyonlarınız için tek adres.
Weir Minerals, firmanız için uçtan uca çözümler sunuyor. Ürünlerimiz ihtiyacınız
olan her alanda taleplerinizi karşılamaya devam ediyor. Sınıfının en iyisi ürünler,
Cavex®, Enduron®, Isogate®, Linatex®, Trio® ve Warman® sayesinde tesisinizdeki
tüm devreler birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışacak. İster tek bir
pompa, isterseniz prosesinizdeki tüm bileşenler için sunulan Weir ürünleri,
Weir Minerals’in Dünya genelinde sahip olduğu servis ağı tarafından tesisinizin
ömrü boyunca sağlanacak bir destek hizmeti sunuyor. İşte bu bizi uçtan uca tüm
uygulamalar için geliştirilen, pazar lideri ürünlerin pazar lideri üreticisi yapıyor.

Tesisinizden daha çok verim almak için hemen internet sitemizi
ziyaret edin: www.global.weir.

www.global.weir

Copyright © 2018 Weir Minerals Europe Ltd. Tüm hakları saklıdır. WARMAN, CAVEX, ISOGATE, LINATEX, ENDURON ve WEIR LOGO, Weir Group PLC ve/veya iştiraklerinin ticari markaları ve/veya
tescilli ticari markalarıdır. Bu yayında sunulan teknolojinin bazı özellikleri bekleyen ve alınan patentler ve Weir Group PLC ve/veya iştirakleri adına gerçekleştirilen tasarımlarla korunuyor olabilir.

Dört kanatlı WRT® çark
tasarımının, çark merkezindeki aşınmayı ve sıcak
nokta azaltımını önemli ölçüde nasıl azalttığını gösteren bir CFD modeli.

Warman® 5 vane tasarımı
Marcus: "Warman'ın mevcut müşteriler için sürekli yenilikler yapmasından çok gurur duyuyorum. WRT teknolojisini kurulu bir pompaya
uygulamak daha kolay olamazdı- bir dahaki sefere fanınızı ve boğaz
astarınızı değiştirmeniz gerektiğinde, bunun yerine basitçe Warman
WRT parçalarını takın. Kurulum, teçhizat veya genel bakım uygulamalarınızda hiçbir şey değişmez. Pompanın hız değiştirmesine gerek
yoktur ve tüm süreçte mevcut bakım araçları kullanılır. Gerçekten,
değişen tek şey, pompanızın artık işinde çok daha iyi olmasıdır.”
Fan değiştirme kitinizi ve tam bir performans eğrisi setini yerel Weir Minerals Servis Merkezi veya destek ofisinizden temin
edebilirsiniz.
Warman® WRT® fanları ve boğaz astarlarına tüm dünyada kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
1938'den bu yana Warman®, çamur pompalarında en güvenilir
isim olmuştur. Değirmen devresi ve atık transferi dahil olmak
üzere ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmış yatay ve dikey
çamur pompalarından dalgıç, yatay susuzlandırma ve ekse-

WRT® tasarımı
nelpompalara kadar, neredeyse tüm çamur transfer ihtiyaçlarını karşılayacak bir Warman® çamur pompası mevcuttur.

Weir Minerals Hakkında
Weir Minerals, tüm madencilik, susuzlandırma, çamur transferi,
öğütme, işleme ve atık yönetimi faaliyetleri için uçtan uca çözümler sunarak dünya çapında 8.900'den fazla kişiyi istihdam
etmektedir. Şirketin 2014 yılında yıllık geliri 1,2 milyar sterlin
'dan fazlaydı. Weir Minerals, Warman® santrifüj çamur pompaları neredeyse her ortamda her uygulamayı kapsayan GEHO®
PD çamur pompaları, Linatex® kauçuk ürünleri, Vulco® aşınmaya
dayanıklı değirmen astarları, Cavex® hidrosiklonları, Trio® kırıcılar ve elekler, Enduron® boyut küçültme ekipmanları, Isogate®
çamur vanaları, Multiflo® maden susuzlandırma çözümleri ve
Lewis® Pompalar – gibi markaları içeren gelişmiş bir ürün yelpazesine sahiptir. Weir Minerals’ın global ağı, yerel operasyonlarını
yürütebilecekleri her yerde müşterilerine yakın olmalarını sağlar.
Yerel ekibinizle edebilir turkey.sales@mail.weir adresinden iletişime geçebilirsiniz.
global.weir

Ugulamanın Konumu: Yeni Zelanda Altın Madeni, Görev: Değirmen Devresi
Standard Fan

1300 saat sonra

WRT Fan

2000 saat sonra (aynı görevde aşınma ömründe %54 iyileşme)
Warman® WRT®, fan tasarımında ve aşınma performansında bir değişikliği temsil etmektedir.
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Derrick Atık Susuzlandırma
Ekipmanları ile İnce Tane Kazanımı
ve Düşük Susuzlandırma Maliyeti
• Ultra İnce Taneleri %75 Katı Oranına Kadar Susuzlandırabilme
• Belt Pres ve Filtre Preslere Göre Çok Daha Düşük Maliyetli Alternatif
• %95 Oranında Temiz Su Kazanımı
Çalışmanın Özgeçmişi:
ABD'de birçok tesisi bulunan
büyük bir agrega üreticisi olan
Valley Quarries, tesis atığında
bulunan ultra ince tanelerin susuzlaştırılması için belt presler
kullanmakta ve istenilen düzeyde susuzlandırma olmaması
nedeniyle çevresel açıdan para cezaları ödemekteydi. Ayrıca
mekanik onarımlar, çalışma sıcaklığı hassasiyeti ve işçi gereksinimlerinden kaynaklı işçi maliyetleri, belt preslerde görülen
önemli işletme maliyetleriydi. Bu yüksek işletme maliyetlerini
düşürmek isteyen Valley, agrega üretimi sırasında çökeltme
havuzlarının kullanımıyla ilgili günlük sorunları değerlendirmek ve proses iyileştirmeleri için tecrübelerinden yararlanmak
üzere Derrick Corporation ile temasa geçti.

Çözüm:
Valley Quarries, ödenen cezaların önüne geçmek ve ince
tane geri kazanım sistemini değerlendirmek için, tesis atığından numuneler topladı. Alınan numuneler, çökeltme
havuzuna akan pülpün dakika başına debi (metreküp)
cinsinden akış oranını, katı yüzdelerini, tonaj oranlarını ve
tane boyutlarını belirlemek için kullanıldı. Bunların tümü,
verimli bir ince tane kazanım sisteminin akım şemasını çıkarmak ve ekipmanları boyutlandırmak için gereken hayati
parametrelerdir.

kapasitede işleyebilecek DE-7200 dekanter santrifüjü Tesis-2'ye kurdu. Tikinerden gelen %30 katı oranındaki 40 m3/
saat debideki ultra ince taneleri herhangi bir kimyasal kullanmadan ağırlıkça %72 katı oranına sahip kek formatına
susuzlandırılmaktadır. Santrifüjden çıkan temiz su, tikinere
geri döndürülerek oradan tesiste tekrar kullanılmak üzere
geri kazanılmaktadır.

Sonuç:
Çok az yer gereksinimi olan DE-7200 santrifüj, belt pres için
gerekli olan kapalı veya iklim kontrollü ortama ve tam zamanlı
çalışan operatöre ihtiyaç duymamaktadır. Ayrıca mekanik onarım, bakım için insan gücüne Ihtiyaç duymadığından dolayı
bakım ve onarım için gerekli duruşlardan kaynaklı üretim kayıplarının da önüne geçilmektedir.
Yeni akış şemasıyla, tesis atığındaki ultra ince tanelerin
%100'ü sürekli çalışan sistem sayesinde istiflenebilir bir duruma getirilebilmektedir. Çökeltme havuzlarının kullanılmaması ile birlikte önemli ölçüde maliyet tasarruflarının yanı
sıra verimli ve sorunsuz şekilde çalışan süreç iyileştirmeleri
de elde edilmiştir.
derrick.com

Her Valley tesisine Derrick HI-G® Fines Recovery System (İnce
Tane Geri Kazanım Sistemi) ekipmanları kuruldu (Derrick hidrosiklonları ve Derrick yüksek g-kuvvetli susuzlaştırma eleklerinin kombinasyonu). Bu ekipmanlar +25 mikron (25 mikrondan iri) boyutundaki malzemeleri alarak bunları istiflenebilir/
taşınabilir bir kek formuna dönüştürmektedir (Konveyör veya
kepçe kamyon ile). Bu malzeme, genellikle tesis atığının %5060'ını oluşturmaktadır. Kalan %40-50 oranındaki ultra ince taneler (-25 mikron) alınıp yoğunlaştırılmak üzere yüksek hızlı
radyal tikinere gönderilmektedir. Tikiner alt akımından alınan
yoğunlaşmış ultra ince tanelerin istiflenebilir/taşınabilir kek
formatına belt presler ile susuzlandırılmasında büyük zorluklar
yaşanmaktaydı.
Güncelliğini yitirmiş teknolojiyi ortadan kaldırmak için Derrick, tikiner alt akımındaki ultra ince taneleri 12-15 ton/saat
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New Valley Quarries ' in Derrick Hi-G Dryer Fines Recovery System ve
DE-7200 santrifüj içeren yeni akım şeması.

1 Eylül 2020

ATIĞINIZDAKİ
DEĞERLİ ÜRÜNÜ
GERİ KAZANIN
Çökeltme Havuzu Boyutunu ve Bakım Maliyetini Azaltın
Yüksek frekanslı titreşim hareketini yüksek eleme alanına sahip, aşınmaya dayanıklı
Polyweb® üretan eleklerle birleştiren Derrick’in HI-G® İnce Taneleri Geri Kazanım Sistemi,
önceden atık akışında veya çökeltme havuzunda kaybolan siltlerin ve ultra ince kumların
yüzde 80’ine kadarını geri kazanabilir . Artık pazarlanabilir bir ürün olarak geri kazanılan
bu atıklar sayesinde tesisiniz için yeni bir gelir kaynağı sağlanmakta ve çökeltme havuzu
yönetiminin maliyetini düşürmektedir. Elde edilen bu ürün sayesinde artan karlılık, havuz
bakımındaki tasarruflarla birleştiğinde, ekipman için hızlı bir yatırım getirisi (ROI) sağlar. Ek
olarak, geri kazanılan su prosesinizde tekrar kullanılabilir, bu da temiz su ihtiyacını azaltır
ve bir sonraki susuzlandırma maliyetlerini de azaltır.

Örnek Akım Şeması
İkincil veya
Üçüncül Eleme

Birincil
Agrega Ürünleri

Derrick
HI-Cap

Kum Ürünü

Arındırılmış
Su

Yüksek
Hızlı Tikiner

Derrick HI-G
İnce Tane Geri
Kazanım Sistemi

Besleme
Atık Su

Sistem
Üst Akımı

Derrick
DE-7200
Santrifüj

Siklon Besleme
Pompası
Susuzlandırılmış
İnce Taneler
Siklon Besleme
Pompası

HI-Cap™

HI-G® İnce Tane Geri Kazanım Sistemi

YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

Geri Kazanılmış
İnce Ürün

-38 Mikron

DE-7200™ Santrifüj
MTM Makina Ticaret Mümessillik Ltd. Şti.
Ataturk Bulvari 199-A/42
Kavaklidere Ankara Turkey
Tel: +90 312 466 1950
Email: mtm@mtmmakina.com.tr
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YERMAM Yeni Dönemde
Üye Yapısını Güçlendiriyor
Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) özellikle
2020 yılında girdiği değişim süreci sonucunda aktivitelerini arttırarak çalışmalarını
sürdürüyor. Yeni ofisinde, yönetim kurulundaki iki değişiklikle çalışmalarınıza hız
veren kuruluş, özellikle ülkemizde gerekli şartları sağlayan sektör uzmanlarının
UMREK ‘Yetkin Kişi’ olabilmesine yardımcı olmaya ve bu kişilerin sayılarının
artmasıyla sektörümüze katkı sağlamaya çalışıyor. Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreteri Halim Demirkan ile YERMAM’ın yapısı, gerçekleştirdiği
çalışmalar ve gelecekteki hedefleri hakkında görüştük.
YERMAM amaç ve çalışmaları hakkında kısaca bilgi
verip kurulduğu günden
bugüne
gerçekleştirdiği
çalışmalardan bahsedebilir
misiniz?
Yerbilimleri, Maden ve Metalürji
Profesyonelleri Birliği (YERMAM), ekonomik ve teknik alanlarda
iş birliklerini geliştirmek ve bu konularda bilgi, görgü ve teknoloji paylaşımı amacıyla; yerbilimleri, madencilik ve metalürji
alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir
araya getirmek, üyeleri arasında iş birliğini geliştirmek ve UMREK ile iş birliği yapmak üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ulusal, özel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşu olan YERMAM’ın üye, profesyonel
üye, onursal üye ve kurumsal üye statüleri bulunmaktadır.
YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yerbilimleri, maden ve metalurji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK standartları göz

önünde bulundurularak sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek üzere yapılandırılmıştır.
Yanlış anlamaları önlemek için bu arada bir açıklama yapma
gereği duyuyorum: Çünkü ismimizde bulunan metalürji kelimesi, Türkçe’deki izabe kavramı ile karıştırılmaktadır. Kurucularımız, bu ibareyi İngilizce’deki cevher hazırlama ve cevher
zenginleştirme anlamına gelen kelime olarak kullanmışlardır.
Eğitimlerimiz, UMREK ve diğer CRIRSCO uyumlu kodları, maden
arama, veri tabanı yönetimi, maden kaynak ve rezerv tahmini,
kalite güvence/kalite kontrol, etik, maden hukuku, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, halkla ilişkiler, sektördeki en iyi uygulamalar
ve güncel teknik konulardaki gelişmelerin de dahil olduğu madencilik sektörünü ilgilendiren birçok konuyu içerecektir. Rezerv tahmini, üç boyutlu modellemeden başlayarak, üretimin
tüm aşamalarını, izabeden önceki cevher hazırlama ve zenginleştirmeyi, ocak kapatmaya kadar ki tüm süreçleri değerlendirmeyi gerektirmektedir.

YERMAM’ın üye olduğu
kuruluşlar ve iş birlikleri
hakkında bilgi verir misiniz?

YERMAM Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreteri Halim Demirkan
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Kuruluş kararımızda olan, “UMREK ile iş birliği yapmak üzere”
tabiri, CRIRSCO standartlarında, UMREK tarafından tanınmış
olmaktır. UMREK, uluslararası
bağımsız bir organizasyon olan
CRIRSCO çatısı altında faaliyet
göstermektedir. UMREK Yetkin
Kişiliği unvanı, YERMAM profesyonel üyeleri arasından uygun
yetkinliğe sahip olanlara UMREK
tarafından verilmektedir. “Yetkin
Kişiler”in (YK) imzası olan; arama, veri tabanı yönetimi, kaynak
ve rezerv tahminleri, bunların
dayanak teşkil ettiği fizibilite ve
1 Eylül 2020

proje çalışmaları, finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından kabul görecektir. Son günlerde gündemde
olan mevzuat değişikliği çalışmalarına göre, Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) de UMREK koduna göre
hazırlamış raporları tercih edeceği anlaşılmaktadır. Böylelikle
Türkiye profesyonellerinin küresel yerbilimleri ve madencilik
camiasına entegrasyonu sağlanacaktır.
Bilindiği gibi, Maden Jeologları Derneği (MJD) ile de ortak
olarak eğitim programları yürütmekteyiz. Bunlar MJD ile
YERMAM yönetim kurulu başkanlarının Nisan 2018 tarihinde imzaladığı iş birliği protokolüne dayanıyor. MJD’nin
yapısı gereği, doğal olarak jeoloji ağırlıklı, arama, veri tabanı yönetimi ve kaynak tahmini ile ilgili eğitimleri içeriyor.
Jeolojinin dışındaki uzmanlıkları da ilgilendiren QA/AC eğitimleri olsa da katılım ağırlıklı olarak jeoloji mühendislerinden oluşmakta. Pandemi döneminden önce, ücretli olarak
verilen eğitimler, pandemi sonrası internet üzerinden servis sağlayıcı kanalı ile ücretsiz olarak gerçekleşti. İnternet
üzerinden verilen eğitimlerde, abonelik üst sınırı olan 100
sayısının hemen her eğitimde zorlandığı görüldü. Bunlara
YERMAM’ın Ankara ve dışındaki maden mühendisi ve diğer
üyeleri de rağbet etti.
Şu aşamada YERMAM’ın uluslararası bağlantıları, T.C. vatandaşı
olmayan bireysel üye adayları ve yabancı kurumsal üye adaylarıdır. Onların tecrübelerini YERMAM’a kazandırabilirsek, YERMAM

üyelerinin eğitim ve mesleki gelişimlerinde katkılarını sağlayabilirsek, YERMAM’a zenginlik katacaklarını söyleyebiliriz.
Diğer yandan, CRIRSCO’ya üye veya üye adayı ülkelerdeki
benzer STK’larla ilişkiler kurulabilir. Bu STK’lar ile deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Ancak burada UMREK’in ilişkilerini göz
önünde bulundurarak, UMREK ile koordinasyon halinde hareket etmek gerekmektedir. Çünkü işin bir de diplomatik yanı
olacaktır. Onu da UMREK ile beraber Enerji ve Tabii Kaynaklar
ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare halinde götürmek gerektiğini
düşünüyorum.

Sektör uzmanlarının mesleki gelişimlerini sağlamak ve yetkinlik kazanmalarını sağlamak için
YERMAM olarak önümüzdeki dönemde neler
gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
MJD ile ortak olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz, birlikte
hazırlayacağımız programlar dahilinde devam edecektir.
Maden mühendislerine verilecek rezerv tahmini eğitimlerinin yanında, jeofizik, çevre, hukuk, finans, halkla ilişkiler ve
diğer madencilik ve yerbilimleri profesyonellerine yönelik
eğitimleri de hızla planlamak için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bunun için uzmanlık bazında toplantılar düzenleyerek, yol haritası çıkaracağız. Maden mühendislerine
yönelik eğitim programları yönetim kurulu üyemiz ve UMREK Yetkin Kişisi Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in desteği ile yü-
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rütülmektedir. Kurumsal ve bireysel üyelerimizden konunun
uzmanları ile jeofizik mühendislerine yönelik eğitim programlarını; UMREK üyesi Kadem Ekşi, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Kadıoğlu,
MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanı Alper Kıyak ve üyemiz
Goldenberg firmasının Arama Müdürü Beyzade Kaygısız ile
birlikte yürüteceğiz.
Kurumsal üyelerimizin ve istihdam ettikleri yetkin kişilerin
eğitimlerimizde önemli rol alacaklarını düşünüyorum. Kurumsal üyelerimizden olan DAMA Mühendislik uzmanları
Mehmet Ali Akbaba ve Yusuf Ziya Özkan, MJD ile yaptığımız
eğitimlerde bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.
Bu potansiyeli DAMA ve diğer kurumsal üyelerimizin katkıları
ile jeoloji dışındaki uzmanlıklar için de değerlendirebileceğimizi düşünmekteyim. Ortak alanlardaki eğitimlerde, eğitim
partnerimiz olan MJD’nin de üyesi olan ve MJD eğitimlerini
vermiş olan, UMREK yetkin kişisi ve profesyonel üyelerimizin
katkılarını bekleyeceğiz.
Eğitimlerimize özellikle yabancı kurumsal üyelerimiz ve bireysel
üyelerimizden azami ölçüde destek alacağımıza inanıyorum.
Şahsi olarak TMMOB Meslek Odaları ile de iletişim halinde olmak gerektiğine inanıyorum. Odalarımızın üye potansiyeli ve
yıllardır oluşturdukları tecrübeyi yadsıyamayız. Odalarımızın
eğitim ve ortak faaliyet konularında getirecekleri teklife her
zaman açığız.

YERMAM’ın kuruluş amaçlarından bir tanesi UMREK ile koordinasyon haline çalışmak olarak belirlenmişti. “Yetkin Kişi” başvurularının UMREK’e
tavsiyesinin yanında iki kurumun birlikte yürüttüğü başka çalışmalar mevcut mu?
Bilindiği gibi YERMAM, UMREK tarafından tanınmış bir STK
olarak faaliyet göstermektedir. Bu CRIRSCO standartlarındaki
bir uygulamadır. UMREK, yetkin kişi olarak belirleyeceği kişilere; bu unvanı, YERMAM profesyonel üyeleri arasından talip
olanları değerlendirmek sureti ile vermektedir. YERMAM’ın
üyelerinin mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ve diğer çabaları
gösterme misyonu yanındaki işlevlerinden birisi de budur. Bu
nedenle YERMAM faaliyetlerinde, UMREK’in tavsiye ve değerlendirmelerini dikkate almak durumundadır.
UMREK ile YERMAM, kuruluş amaçlarına uygun olarak, ortak
noktaları değerlendirmek üzere sık sık istişare toplantıları düzenlemekte ve önceden belirlenmiş gündeme göre fikirlerini
karşılıklı olarak paylaşmaktadır.
UMREK yetkin kişisi unvanı alan kişi YERMAM’a bildirilmekte,
YERMAM üyesini bilgilendirerek UMREK yetkin kişisi olarak faaliyetlerinde uyacağı etik kodlar ve unvanını korumak için yıllık
olarak vermek durumunda oldukları mesleki gelişim bilgileri
için uyarmaktadır. Mesleki gelişim bilgileri YERMAM tarafından
UMREK’e sunulmaktadır.
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UMREK ve CRIRSCO standartlarının ve YERMAM’ın işlevinin tanıtılması için başta TBMM’nin ilgili komisyonlarına, üniversitelerin
ilgili bölümlerine, bankalarda ve TOBB ile iş birliği halinde BİST’te
işlem gören firmalara, medya kuruluşlarına ve ilgili STK’lara sunumlar yapılması planlanmaktadır. Bunu UMREK ve YERMAM’ın
birlikte gerçekleştireceği faaliyetler olarak görebiliriz.

Son dönemde YERMAM yönetiminde bazı değişiklikler oldu. Güncel durumu anlatır mısınız?
2019 yılında kendi bürosuna sahip olan YERMAM, Mayıs
2020’de sekreteryasını oluşturarak faaliyetlerine Ankara Çankaya’daki bürosunda devam etmektedir. YERMAM’daki en
önemli değişiklik bu oldu.
Bununla birlikte yönetim kurulunda görev değişiklikleri de
oldu. Kurucu Genel Başkan ve bu dönemin Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Sekreteri Selami Korkmaz’ın yeni kamu görevi nedeni ile STK yönetimlerinde görev alamama durumu
doğdu. Bu nedenle YERMAM yönetim kurulu üyeliğinden,
dolayısı ile de genel sekreterlikten istifa edince, yönetim kurulu yedek listesinde yer aldığım için yönetim kurulu üyeliği
ve genel sekreterliği görevini üstlendim. Yönetim kurulundaki diğer değişikliğe ise Hasan Yücel’in işlerinin yoğunluğu
sebep oldu. TÜMAD Genel Müdürlüğü ve Altın Madencileri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Hasan Yücel, YERMAM yönetim kurulu üyeliğinden, yoğunluktan dolayı çalışmalara katkı koyamadığı için ayrılmak isteğini
iletti. Onun yerini ise yine yedek listede yer alan Hacettepe
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Bahtiyar Ünver aldı.
Yapılan değişikliklerin ardından YERMAM yeni Yönetim Kurulu şu şekilde teşkil etmiştir: Yönetim Kurulu Başkanı Halit
Semih Demircan, Başkan Yardımcısı İbrahim Güney, Genel
Sekreter ve Yönetim Kurulu üyesi Halim Demirkan, üyeler
Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Prof. Dr. Atiye Tuğrul, Sevda Güner Kaya, Ahmet Şentürk, Nuri Ceyhan ve Prof. Dr. Abdullah
Karaman.

Üye profilinizden hakkında bilgi verir misiniz?
Hedeflenen noktada mısınız?
YERMAM’ın dört üyelik statüsü bulunmaktadır. Bunlar; üye,
profesyonel üye, kurumsal üye ve onursal üyedir. Üyelerimiz,
meslekte 5 yılını doldurmuş, lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış ve YERMAM üyelerinden 2 referansı olan yerbilimleri, maden ve metalürji (cevher hazırlama ve zenginleştirme)
profesyonellerinden oluşmaktadır. Madencilikle ilgili olarak
jeoloji, jeofizik ve maden mühendislerinden başka, harita,
çevre, İSG, eğitim, finans, hukuk, halkla ilişkiler, basın, yayın,
vb. alanlarda uzmanlığı olan tüm profesyonellere üyeliğimiz
açıktır. Profesyonel üyelerimiz ise, uzmanlık alanında en az 7
yıl çalışmış, bunu en az iki YERMAM profesyonel üyesinin referansı ve mesleki gelişim belgeleri ile kanıtlayan üyelerimiz,
profesyonel üye statüsüne geçmektedirler. Bundan sonraki
aşama ise UMREK yetkin kişiliği adaylığıdır. Onursal üyeliği1 Eylül 2020

...

YERMAM onursal üyeliğini hak eden birçok kişi
olduğunu bilmemize rağmen, henüz bu üyelik için
yönetim kurulumuza öneri gelmemiştir.

miz, meslek ve uzmanlığına bakılmaksızın, YERMAM ve tüzüğünün amaçlarına yarar sağlayacak, maddi ve/veya manevi
destekleri olan kurum ve şahıslara verilen bir statüdür. Kurumsal statü ise YERMAM üyelik statüsünde faaliyette olan
kamu kurum ve kuruluşları, özel şahıs, tüzel şirketler ve STK’lar
içindir. Kurumsal üyelerimize YERMAM faaliyetlerinde birçok
avantaj sağlanmaktadır.
YERMAM, Bakanlar Kurulu kararı ile uluslararası faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş bir birlik olması nedeniyle yabancı bireysel ve kurumsal üye adaylarına da açıktır.
Temmuz ayında 1 Yeni Zelanda firması, Ağustos ayında bu
firmanın 2 QP’si YERMAM üyeliği için başvuruda bulunmuşlardır. Bunu Avustralya’dan başvuracak birkaç şirketin izleyeceğini biliyoruz.
Ağustos 2020 tarihi itibarı ile YERMAM’ın toplam üye sayısı
250’dir. Rakam yuvarlatılmamıştır. Ağustos’un ilk günlerinde
tesadüfen tam 250’dir. Bunun 150’si üye, 100’ü profesyonel
üyedir. Profesyonel üyelerimizin 64’ü UMREK yetkin kişiliği unvanı sahibidir. Üyelerimizin 17’si kadın, 133’ü erkek, profesyonel üyelerimizin 6’sı kadın, 94’ü erkektir. Bireysel üyelerimizin
toplamına baktığımızda 23’ünün kadın, 227’sinin erkek olduğu
görülmektedir. Meslek dağılımları ise şöyledir: 137 jeoloji mühendisi, 89 maden mühendisi, 11 jeofizik mühendisi, 5 çevre
mühendisi, 2 avukat ve 1’er hidrojeoloji, metalurji, harita mühendisi, uluslararası ilişkiler ve halkla ilişkiler uzmanı.
Sayıları henüz bir paragrafla ifade edilebilecek gibi olduğu
için kurumsal üyelerimizi de sayabiliriz. YERMAM kurumsal
üyeleri şimdilik; Tümad, DAMA, RSC, Netcad, Erdemir, Mitto
ve Doğu Biga’dır. Çok kısa süre içinde bu sayının 20’ye ulaşmasını, yıl sonuna kadar da 30’u geçmesini beklemekteyiz.
Profesyonellerimizi YERMAM üyeliğine beklerken, kamu kurum ve kuruluşlarını, şahıs ve şirket tüzel kişilerini, STK’ları,
YERMAM amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak
üzere davet diyoruz.
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Üye profilimizde, hedeflenen nokta hiç aklıma gelmemişti. Ancak, amacımızın, ülkemizdeki UMREK,
dolayısı ile de CRIRSCO
yetkin kişi sayısının artması, tüm ülke madenciliğinin gelişmiş ülkeler
standartlarına gelmelerinin sağlanması yolunda
ilerlemektir. Bunun için
yerbilimleri, madencilik ve metalürji dahilindeki her uzmanlık alanında YERMAM üye standartlarına uygun olan her üyeyi kabul etmeye hazırız. Profesyonel üye adayı, dolayısı ile de
UMREK yetkin kişi adayı olarak yetişmek isteyen, üye adaylarını
da kabul ediyoruz. Meslekte 5 yıllık tecrübe sahibi olup, belli
bir uzmanlıkta 7 yılık fiili tecrübesi olmayan üyemiz, YERMAM
koşullarında kendini profesyonel üye adaylığına daha kolay
hazırlayacaktır.

YERMAM’a birçok kurum ve kişinin destekleri
oldu. Bunlardan bahseder misiniz?
Tabii ki, en başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız ve Bakanlığımızın, UMREK ve YERMAM’ın kuruluşunda gerekli mevzuatın oluşmasında ve aktif olarak faaliyete geçmesinde, Bakanlığa bağlı ilgili tüm kurumları ile destek olmuşlar ve olmaya
da devam etmektedirler.
YERMAM kuruluş aşamasında olsun, faaliyetlerini yürütme aşamasında olsun, en büyük desteği, tanınmış STK’sı
olduğu UMREK’den görmüştür ve görmektedir. Bilindiği
gibi, YERMAM, CRIRSCO çatısı altındaki UMREK tarafından tanınmış bir STK’dır. UMREK yetkin kişileri (QP/CP),
YERMAM’ın profesyonel üyeleri içinden belirlenmektedir.
YERMAM, yapılandırılmasında her zaman UMREK’ten destek görmüştür. Bu nedenle UMREK başkanı ve üyelerine
müteşekkirdir.
YERMAM’ın kurulduğu Aralık 2017’den bu yana büyük destek
gördüğü diğer bir kurum MAPEG’dir. YERMAM kurucularının
büyük çoğunluğu MAPEG üyesidir. YERMAM’ın MAPEG’e, Sayın Genel Müdürüne ve personeline olan minnet duygularını
ifade edecek kelime bulamayız.
YERMAM, yerbilimleri, maden ve metalürji alanındaki faaliyetlerinde, Atatürk’ün kurduğu kurum olan MTA’yı her
zaman yanında bulmuştur. YERMAM’ın amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetleri bünyesinde barındıran MTA, sahip
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olduğu eşsiz tecrübe ve insan kaynağı, analiz ve cevher zenginleştirme laboratuvarları, kütüphanesi, salonları ve rapor
arşivi ve tüm imkanları ile YERMAM’ın en büyük destekçilerindendir. Kendi adresimize geçtiğimizde kütüphanemizde
MTA’nın kitapları, duvarlarımızda haritaları hemen yerini
bulmuştur.
Özellikle arama, veri tabanı yönetimi ve kaynak tahmini ve
bunlarla ilgili eğitimlerde YERMAM’a destek olan Maden Jeologları Derneğini de destekçi bir kurum olarak sayabilirim.
MJD ile Nisan 2018’de yapılan protokol gereği, MJD desteği
ile jeoloji mühendislerinin ve MJD ile YERMAM üyelerinin
ağırlıkta olduğu profesyonellere uzmanlıklarında yetkinlik
kazandırmak ya da yetkinliklerinin sürdürülmesini sağlamak
amaçlı birçok eğitim yapılmıştır. MJD ile ortak eğitim faaliyetlerimiz YERMAM üyeleri için devam edecektir. YERMAM
bünyesinde kurulacak olan iktisadi işletmemizin kuruluşunda ve faaliyetlerinde MJD’nin tecrübelerinden azami ölçüde
faydalanabileceğimize inancım tamdır. Teşekkürlerimiz esnasında MJD ile ortak eğitim faaliyetlerimizde hafta sonlarını
eğitimci olarak, katılımcılarımızla paylaşarak değerlendirmeyi tercih eden, kurumsal üyemiz DAMA’nın kıymetli uzmanları Mehmet Ali Akbaba ve Yusuf Ziya Özkan’ı anmadan
geçemeyiz.
Biliyorsunuz, bir STK’nın en önemli gideri kira ve personel
maliyetleridir. YERMAM’ın maddi destekçilerine gelince,
faaliyetimize devam ettiğimiz, büromuzun alınmasındaki katkıları nedeni ile 17 kuruluşa destekleri için teşekkür
ediyoruz. Onlar için, büromuzun giriş koridorunda, logolarının aynı boyutlarda ve alfabetik sırada yer alacağı bir
“teşekkür” köşesi oluşturuyoruz. Bunun için ilgili şirket ve
kurumdan onaylarının alınma sürecini başlattık. Destekçilerimizle görüşme ve yazışmalarımız sürmektedir. Bunun
için şimdilik onaylarını aldığımız, Dama, Tümad, Promer,
Esan, Acacia, Tüprag ve Artvin Maden’in adını ifade ede-

bilirim. Onaylar tamamlandığında, tüm firmaların ismini
ayrıca paylaşacağız.
Kişisel destekleri de saymak gerekirse, UMREK çalışmalarının
ilk nüvesini oluşturan zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, UMREK’in kuruluşunu tamamlayan
bakanımız Berat Albayrak, bayrağı aynı heyecanla taşıyan
Bakanımız Fatih Dönmez, zamanın Bakan Yardımcısı Mithat
Cansız, Bakan Yardımcımız Şeref Kalaycı, CRIRSCO ile ilk irtibatın kurulmasından beri çalışmaların içinde olan zamanın
Müsteşar Yardımcısı Doç Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, tüm kurucularımız, Kurucu Başkanımız Selami Korkmaz, her zaman
desteklerini hissettiğimiz Hasan Yücel, bir telefon uzaklığından hukuki mütalaaları ve tahsis ettiği kitapları ile maden
hukuku uzmanlığında profesyonel üyemiz Prof. Dr. Mustafa
Topaloğlu ve adlarını sayamadığımız bir çok kişiye de çok teşekkür borçluyuz.
“Madencilik Türkiye Dergisi” ise madencilik sektörü ve kamuoyu ile irtibatımızda bize destek olan, sektör medyası
destekçimiz olarak adlandırabileceğimiz destekçimizdir.
UMREK ve CRIRSCO standartları, YERMAM ve ilgili konularda yayınladığı yazılar, profesyonel üyelerimiz ve UMREK
yetkin kişilerinin yayınlanan yazıları, haberler, ekinde dağıtımını yaptığı kitapçıklarla bu unvanı çoktan hak ettiğini
düşünüyoruz. Kütüphanemizdeki dergileri ve kitapları, duvarımızdaki yer altı maden işletmesi fotoğrafı onların hediyeleridir. Bu konuda Onur Aydın’a ve çalışma arkadaşlarına
müteşekkiriz.
Tüm destekçilerimiz, YERMAM’a destek olurken, aynı zamanda
Türkiye’nin yerbilimleri, maden ve metalürji (cevher hazırlama
ve zenginleştirme) standartlarının ve profesyonellerinin, dünyanın gelişmiş ülkelerinin seviyesine getirilmesi çalışmalarına
destek olmuşlar ve olmaktadırlar. YERMAM ve üyeleri bunu
hiçbir zaman unutmayacaktır.

DEĞERLENDIRME

Orman Alanlarında Madencilik
Yapılabilmesi İçin Yatırım
Döneminde Ödenen Orman Bedelleri

Arş. Gör. Dr. Taşkın D. Yıldız
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve
Teknoloji Üni.
Maden Mühendisliği Bölümü,
tdyildiz@atu.edu.tr

1. Giriş

Orman kaynakları topluma
odun hammaddesi üretimi, rekreasyon, estetik, toplum sağlığı,
antierozyonal, hidrolojik; yaban
hayatını ve biyolojik çeşitliliği koruma gibi fonksiyonlarıyla çok sayıda ve çok yönlü faydalar sağlar. Böylece orman
yönetimi gerçekleştirdiği ormancılık çalışmalarıyla bu faydaları sağlarken çeşitli maliyetlere katlanır5. Ormanların madenciliğe tahsisiyle gerçekleştirilen madencilik nedeniyle
mahrum kalınan orman faydalarının değerinin tahmin edilmesi, zarar gören ormanı yeniden eski kalitesine getirmek
için gerekli maliyet bedelinin saptanması gereklidir13. Bu
saptama sonrasında, orman alanlarında madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için, kullanılan orman arazileri karşılığında
birtakım bedeller alınmaktadır. Alınan bu bedellerin yukarıda belirtilen toplum faydalarını gerçekleştirmek üzere harcanması öngörülmüştüra.
Türkiye’de maden yatırımcısı maden işletme faaliyetleri yapabilmek için sadece orman bedeli ödememektedir. Alan
çakışması durumuna göre değişmekle birlikte; kamulaştırma
bedeli, özel arazi bedeli veya mera bedeli ödeme durumuyla
karşılaşabilmektedir. Maden işletmelerinin; işletme ruhsat bedeli, atık bedeli, rehabilitasyon bedeli ve çevre ile uyum teminatı, belediye payı, devlet hakkı ve vergiler gibi arazi kullanımı
sonucunda ödemekle yükümlü olduğu farklı tür giderleri de
bulunmaktadırb,31.

Madencilik sektörünün geliştiği birçok ülkede, proje süresince madencilik faaliyetleri için ödenen orman izin bedelleri
dahil tüm mülkiyet izinleri, toplam maden yatırım tutarlarının
%2’sini geçmezken3,17, Türkiye’de, mevzuat değişikliklerinin etkisiyle, sadece orman arazilerinde bu oranın %40-45’leri aştığı
somut örnekler bulunmaktadır23,25.
Türkiye’de alınan orman bedelleri dünya geneline kıyasla oldukça
yüksektir 1,16,18. Türkiye’de her sene orman bedeli olarak ödenen
bu paralar, bulunduğu arazilerin yaklaşık ortalama arazi satın
alma maliyetlerini aşmaktadır2. Orman alanının hemen yakınında,
mülkiyeti özel şahsa ait bir arazinin hektarı, sulak veya kıraç tarla
olmasına göre yaklaşık 9000-18000 ABD dolarına satın alınabilmekte ve böylece bir daha kira bedeli söz konusu olmamaktadır8.
Türkiye’de sürekli artan orman izin bedelleri nedeniyle örneğin
20 yıllık bir maden projesi süresince orman için ödenen kira bedeli yöredeki özel mülkiyete ait arazilerin toplam satın alma bedelinden yaklaşık 50-70 kat daha fazlası seviyelerine kadar çıkabilmektedir10. Maden işletme faaliyetlerinin, orman dışı mülkiyetler
içerisinde olması durumunda ise ödenecek bedellerde yaklaşık
20 katı aşkın farklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum da söz konusu maden projelerinin hayata geçip-geçmemesini etkileyen
kritik bir unsur haline getirmektedir18. Oluşan bu durumda yerli
ve yabancı maden yatırımcılarının planladıkları madencilik yatırımlarında ekonomik işletilebilirlik sağlamaları mümkün değildir.
20. yüzyılın başında minimum işletilebilir tenörler, örneğin altın
için 30 gr/ton, bakır için %3 ve çinko için %12 seviyelerindeydi14.

Türkiye’deki tüm sektörler sadece 2018 yılı içerisinde Orman Genel Müdürlüğü’ne işletme faaliyetleri için toplamda 1,639 milyar TL ödemiştir. Bu bedelin 295 milyon TL’si Türkiye’nin tamamının ağaçlandırma çalışmaları için
harcanmıştır12. Orman Genel Müdürlüğü gelirlerinin yaklaşık %60’ını maden yatırımcılarından elde etmektedir6. Böylece, orman gelirlerinin önemli bir kısmının tüm sektörler içerisinde özellikle madencilik faaliyetlerinden
alınan bedeller ile karşılandığı söylenebilir.
b
Farklı tür bu bedeller için bakınız24,29,30.
a
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Günümüzde minerallere olan artan talep ve fiyatlar sonucunda
0,5- 1 gr/ton’un altındaki altın madenleri, %0,5 tenörlü bakır madenleri, %2 tenörlü çinko madenleri artık zaman içinde ekonomik
olarak işletilebilir hale gelmiştir9. Ancak, maden işletmelerinin
maliyeti ne kadar artarsa, üreteceği maden cevherinin minimum
işletilebilir tenörü de maliyet artışına paralel olarak yükseliş eğilimine girecektir. Bu durum, bazı maden işletmelerinin ekonomik
işletilebilirlikten çıkıp kapanması anlamına gelecektir.
Her şirketin en önemli amacı azami kâr elde etmektir. Şirketin
kârı veya zararı iki faktöre bağlıdır. Birincisi, üretip satacağı mal
miktarı için katlanacağı maliyettir. İkincisiyse sattığı mallardan
elde ettiği gelirdir22. Maden şirketleri açısından ikinci faktör,
dünyadaki mineral talebine göre borsalar tarafından belirlenen mineral fiyatlarına bağlıdır. Yatırım riski açısından birinci
ve daha önemli faktör ise, maden işletmelerinin ülkedeki maden politikalarının, mevzuatının etkisine maruz kalabilmesidir.
Ekonomik kalkınmada önemli araçlardan biri olan yatırım
projesinin, projede öngörülen hedeflere (minimum süre, minimum maliyet, minimum kapasite ile) ulaşabilmesi7 için, mevzuat nedeniyle sonradan ortaya konan düzenlemelerin beklenilenin dışında olmaması gerekir.
Yapılan harcamalar ve riskler açısından madencilikle ilgili göz önüne alınacak en önemli faaliyet grubunu üretim öncesi faaliyetler
oluşturur33. Bu faaliyetler içerisine orman izin süreci de girmektedir.
Türkiye’de orman alanları ile maden işletme faaliyetlerinin çakışması halinde, ilgili izin süreci masraflarından yatırım döneminde ödenen bedellerin maden yatırım tutarları içerisinde ne
kadarlık bir pay aldığını tespit etmekte fayda var.

Haziran ve Temmuz aylarında "SurveyMonkey" anket programı
aracılığıyla maden işletmelerine sorular sorulmuştur. Bu sorulardan bir kısmı orman alanlarında maden işletme faaliyetleri
yapılabilmesi için ödenmesi gerekli orman bedelleri hakkındadır.
Anketler, maden şirketlerinin konuyla ilgili departmanları tarafından yanıtlanmıştır. Anketlerin hangi şirketler tarafından doldurulduğu ve sorulara hangi yanıtlar verildiği görünmeksizin,
cevaplar toplu olarak anket programına aktarılmıştır. Bazı sorulara, 97 adet maden işletmesinden bir kısmı cevap vermemeyi
tercih etmiştir. Çalışmada incelenen “orman bedeli” ve “diğer
bedeller” sorusuna sırayla 83 ve 82 adet maden işletmesi cevap
vermiştir. Bu bedeller yanı sıra yatırım tutarlarını da açıklayan
maden işletmeleri sırayla 66 ve 63 adettir. Bu veriler farklı mineral gruplarına göre analiz edilmiştir. Türkiye’de mevzuatın öngördüğü maden gruplarının özeti aşağıda verilmiştir (Çizelge 1).
I. Grup
Madenler

Bu hedef doğrultusunda öncelikle, Türkiye'de madencilik sektöründeki bu tür mevzuat sorunlarını tespit etmek ve çıkacak
sonuçları karşılaştırmalı analiz etmek amacıyla 2018 yılı Mayıs,

İnşaat ile yol yapımında kullanılan …kum ve çakıl

I (b)

Çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve
diğer gruplarda yer almayan kayaçlar

II (a)

Agrega, hazır beton ve asfalt yapımında kullanılan kayaçlar

II (b)

Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak
üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar

II (c)

Entegre çimento, kireç ve
kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar

III. Grup Madenler

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan
tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü
alanlar hariç) Hidrojen Sülfür

IV (a)

Endüstriyel mineraller

IV (b)

Turba, Linyit, Taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı, Antrasit,
Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit/Sapropel

IV (c)

Metalik madenler, nadir toprak elementleri/mineraller

II. Grup
Madenler

IV. Grup
Madenler

IV (ç)

Radyoaktif mineraller

V. Grup Madenler

Değerli ve yarı değerli taşlar

Çizelge 1. Türk maden mevzuatının öngördüğü maden grupları (özet) d

Bu çalışmada;
• Türkiye’de orman alanlarında maden işletme faaliyetleri yapılabilmesi için maden şirketlerinin yatırım döneminde ödedikleri farklı tür orman bedellerinin her birinin ve toplamının
maden yatırım tutarları içerisinde ne kadarlık bir pay aldığının
tespit edilmesic,
• Bu payların, farklı mineral gruplarına göre değişip değişmediğinin tespit edilmesi,
• Bu payların yüksek maden yatırım paylarına sahip olup olmadığının belirlenmesi,
• Son mevzuat düzenlemesinde orman arazi izin bedelinde
yapılan indirimin öngörülmesine karşın yatırım döneminde
ödenen orman bedellerinde bir indirimin gerekliliğinin tartışılması hedeflenmiştir.

I (a)

Hesaplamada; her bir maden işletmesinin anket cevaplarında
belirttikleri orman bedeli aralıklarının ortalama değerleri alınarak toplam yatırım tutarlarına oranlanmıştır. Böylece her maden grubu için ortalama değerler hesaplanmıştır.

2. Orman Bedelleri Konusunda Son Mevzuat
Değişiklikleri
Türkiye’de orman bölgeleri içerisinde maden işletme faaliyetlerinin yapılabilmesi için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere; 6831 sayılı Orman Kanunu, Orman
Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve Orman İzin Yönetmeliği’nin
öngördüğü çerçevede izin verilmesi öngörülmüştüre,25,32,33.
Madencilik sektörünün en önemli sorunlarından biri öngörülemeyen orman izin süreçleri ve aşırı yüksek orman bedelleridir.4
Türkiye’de 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sayılı
Kanun ile 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 9. maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda orman alanlarındaki ma-

Sadece yatırım dönemi değil, aynı zamanda işletme döneminde ödenen orman bedelleri konusunda bakınız (Yıldız, 2020e).
Türkiye’de 3213 sayılı Maden Kanunu’nun öngördüğü mineral grupları için bakınız 24,19.
e
Türkiye’de madencilik sektörünü ilgilendiren ruhsat/izin süreci ve çevre mevzuatı konusunda bakınız26.
c

d
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den izinlerinden alınan bedellerde indirime gidilmiştirf. Buna
istinaden 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde de 06.07.2018 tarihinde yayınlanan
Yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştır. İndirimin hangi şartlar
altında nasıl uygulanacağı hususu 8. maddede ele alınmıştır.
Devamında Orman Genel Müdürlüğünün 02/08/2018 tarihli
bir Genelgesi yayınlanmıştır.

neminde bir kez alınmasını önermektedir. Orman arazi izin
bedeli bir işletme dönemi gideri olarak değerlendirilebilir. Bu
durumda, yatırım döneminde maden işletmelerinin ödediği
orman bedellerinden ağaçlandırma bedelleri ve diğer bedellerin maden yatırım tutarları içerisindeki payı incelenmelidir.

Buna göre istisnalar haricinde, tüm ruhsatlarda, tüm maden
grupları için, işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere,
ilk on yıl süreyle arazi izin bedellerinin %50’si alınacaktır. Yani;
işletme izin belgesi 05.12.2017 tarihinden sonra düzenlenen bir
sahada MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) işletme izin tarihi başlangıç alınarak o tarihten sonraki 10 yıl süreyle
verilecek olan tüm orman izinlerine %50 indirim uygulanacaktır. İşletme izin belgesi 05.12.2017 tarihinden önce düzenlenen
bir sahada ise MAPEG tarafından verilen işletme izin tarihi başlangıç alınarak, 05.12.2017 tarihinden sonra, on yıldan arta kalan süre için indirim uygulanacaktır.

3.1 Ağaçlandırma Bedeli

Ancak Orman Genel Müdürlüğünün söz konusu Genelge uygulaması nedeniyle, ilk işletme izin belgesi tarihi (7061 sayılı
Kanun’un yürürlük tarihinin 10 yıl öncesi olan) 05.12.2007 tarihinden önce olan ruhsat sahalarında söz konusu indirim uygulanmamaktadır. Bu durum maden yatırımcılarının kazanılmış
haklarını yok ettiği gibi, 05.12.2017 tarihinden önce işletme
izni alanlar ile bu tarihten sonra işletme izni alanlar arasındaki
rekabeti ve eşit çalışma şartlarını ortadan kaldırmıştır g,17.
Halbuki 7061 sayılı Kanun’un 47. Maddesinin 6. Fıkrası ile 3213
sayılı Maden Kanunu’nun 9. Maddesine eklenen ibarede, ‘İşletme
İzninin İlk Düzenlendiği Tarih’ten bahsedilmemiş ve işletme izninin 7061 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarihten önce düzenlenmiş
olup olmaması yönünde de bir düzenleme yapılmamıştır17. Dolayısıyla söz konusu Kanun maddesinde; “2017’den önce düzenlenmiş
işletme izinli ruhsatlarda 10 yıldan arta
kalan süreler için indirim uygulanacağı”
yönünde bir düzenleme olmadığı gibi,
“2007’den önce işletme izni düzenlenmiş
ruhsatlar için hiç indirim uygulanmayacağı” yönünde bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu konudaki mevzuat önerileri
konusunda bakınız18.
Türkiye Madenciler Derneği başta olmak üzere birçok madencilik derneği,
maden işletmelerinden istenen orman
arazi izin bedellerinin düşürülmesini16,18 ya da –her yıl yerine- yatırım dö-

3. Yatırım Döneminde Ödenen Orman Bedelleri &
Maden Yatırım Tutarlarına Oranları
3.1.1 Ağaçlandırma bedeli hesaplaması
Ormanlık alanlarda ağaçlandırma bedeli, m² üzerinden bir kez
alınmaktadır. Ormanlık alanlarda verilen madencilik izinleri
için istenen ağaçlandırma bedelinin bu alanların ağaçlandırılması için harcanması öngörülmüştür.
Türkiye’de ağaçlandırma bedelleri maden işletmeleri için her yıl
değişmekte olup, yıllık olarak asgari ücretteki zam oranında yükseltilmektedir. Ağaçlandırma bedelinin hesabı Orman Yönetmeliği’nde: “Genel Müdürlükçe Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından
yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir
günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar
katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar
bedelinin izin alanı ile çarpımı sonucu alınacak bedeldir.” şeklinde belirtilmiştir. Bu tanımdan görüldüğü üzere, Türkiye’de asgari
ücretler arttıkça madenciden istenecek ağaçlandırma bedelleri
de artmaktadırh. Buna göre ağaçlandırma bedeli 2019 yılı itibariyle
2,5073 TL/m2’dir.
3.1.2 Türkiye’de ağaçlandırma bedelleri & maden yatırım
tutarlarına oranları
Türkiye’de maden işletmelerine, “Ödediğiniz/ödeyeceğiniz
ağaçlandırma bedeliniz toplam kaç TL ’dir?” anket sorusu sorulmuştur. Bu soruya 83 adet maden işletmesi cevap vermiştir.
Bu cevapların -farklı maden gruplarına göre- dağılımı aşağıda
görülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Maden işletmelerinin ödedikleri ağaçlandırma bedelleri i(TL)

Söz konusu teşvik hükmünün öngörüldüğü 7061 sayılı Kanun’un 47. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Bu iptal talebi 05.07.2018 tarihinde Anayasa Mahkemesinin 2018/80 sayılı kararıyla
reddedilmiştir. Bu kararın gerekçesi hakkında bakınız11.
g
Ayrıca, orman bürokratlarının görüşü doğrultusunda, işletme izin süresinin uzatımlarında yeni işletme izni düzenlense dahi, söz konusu indirim teşvikleri uygulanmamaktadır. Halbuki teşvik hükmü getiren bu hükmün
yeniden süresi uzatılan işletme izinlerine de uygulanması, düzenleme amacına daha uygun düşerdi20.
h
Asgari ücret tarifeleri için bakınız 35. TMD, Ağaçlandırma bedeli hesabında referans olarak asgari ücret tarifesi kullanımının kaldırılmasını ve yeni bir hesaplama yöntemi geliştirilmesini önermektedir. Bakınız18.
i
Şekildeki ” >10 milyon”: 10 - 20 milyon TL olarak, yani ortalaması 15 milyon TL olarak kabul edilmiştir.
f
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Maden
Grubu

Cevap
veren
maden
işletmeleri

Toplam yatırım
tutarlarının
ortalaması (TL)

Ağaçlandırma
bedelleri
ortalaması (TL)

Ağaçlandırma
bedellerinin toplam
yatırım tutarlarına
oranı (%)

2 (a) Grubu

16

39.687.500

950.000

5,40

2 (b) Grubu

20

63.425.000

1.975.000

3,21

4 (a) Grubu

8

498.312.500

6.500.000

3,43

4 (b) Grubu

14

432.346.154

3.475.000

1,22

4 (c) Grubu

8

522.750.000

3.132.143

4,00

linomsal açıdan orta derecede (R2 = 0,69) bir
korelasyon bulunmaktadır. Bu değişimin mineral grupları arasında farklılaşmasının nedeni, özellikle maden işletmeciliği yapılacak orman izin alanlarının değişkenlik arz etmesidir.

3.2 Diğer Bedeller

Orman alanlarında maden işletme faaliyetleri
yapılabilmesi için; orman idaresine ödenen
Tüm maden
66
268.068.182
2.715.086
3,44
(teminatj, hizmet ve rapor gibi) diğer bedelgrupları için
ler bulunmaktadır. Bu bedellerin ne kadar
Çizelge 2. Ağaçlandırma bedelleri & yatırım tutarları ortalamaları
olduğunun tespiti için maden işletmelerine;
“Orman
İdaresine
ödediğiniz/ödeyeceğiniz teminat, hizmet ve
Ağaçlandırma bedelinin yalnızca maden işletmesi başlangıcınrapor bedelleri toplam kaç TL’dir? (Arazi izin bedeli ve ağaçda bir kez verilmesi öngörülmüştür. Bu durum dikkate alınalandırma bedeli hariç)” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya 82 adet
rak; bireysel olarak ankete cevap veren her maden işletmesinin
maden işletmesinin -farklı maden gruplarına göre- verdikleri
“ağaçlandırma bedeli” olarak ödedikleri tutarlar, kendi yatırım
cevaplar aşağıda görülmektedir (Şekil 3).
tutarlarına oranlandığında maden grupları bazında yukarıdaki
sonuçlar elde edilmektedir (Çizelge 2).

Şekil 3. (Teminat, hizmet ve rapor gibi) Diğer bedeller k(TL)
Şekil 2. Maden işletmelerinin ağaçlandırma bedellerinin yatırım tutarlarına oranı (%)

Bu cevabı veren maden işletmelerinin herbirinin “diğer bedeller” olarak ödedikleri tutarlar, kendi yatırım tutarlarına oranlandığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir (Çizelge 3).

Çizelgede görüldüğü üzere, ankete katılan maden işletmelerinin ödedikleri “ağaçlandırma bedelinin yatırım tutarına oranı”
ağırlıklı ortalaması %3,44’tür. Bu oran Türkiye’de tek başına “ağaçlandırma bedeli”nin
veren Toplam yatırım
Diğer
Diğer bedellerin
Maden Cevap
maden
tutarlarının
bedellerin
toplam yatırım
maden işletmeleri yatırım tutarları içerisinde
Grubu
işletmeleri
ortalaması (TL) ortalaması (TL) tutarlarına oranı (%)
yüksek bir paya sahip olduğunu göstermek2 (a) Grubu
15
41.933.333
202.333
1,09
tedir. 2. Grup madenlerin maden yatırım
2 (b) Grubu
20
63.425.000
270.000
0,77
tutarlarının 4. Grup madenlere kıyasla daha
4 (a) Grubu
8
498.312.500
879.688
0,82
düşük olması, 2. Grup madenlerin “ağaçlan4 (b) Grubu
13
585.423.077
94.038
0,16
dırma bedelinin yatırım tutarları içerisinde
4 (c) Grubu
7
583.071.429
889.583
0,74
aldığı pay”ın –geneli itibariyle diğer gruplara
Tüm maden
63
278.984.127
356.762
0,72
kıyasla- daha yüksek olmasıyla neticelenmişgrupları için
tir. Böylece, yukarıdaki şekilde daha net gösÇizelge 3. Diğer bedellerin yatırım tutarına oranları (%)
terildiği üzere, 2. Grup madenlerden 4. Grup madenlere doğru
bu payın kademe kademe düştüğü görülmektedir (Şekil 2).
Orman bedellerinden sadece ‘diğer bedel’lerin maden işletmelerinin yatırım tutarları içerisindeki oranı, ortalama %0,72 değeri
Görülmektedir ki, maden işletmelerinin ağaçlandırma bedelleile, küçümsenmeyecek bir paya sahiptir. Maden grupları 2. gruprinin yatırım tutarlarına oranı ile maden grupları arasında potan 4. gruba doğru gittikçe yatırım tutar ortalamaları artmakj
Teminat bedelinin hesabı Orman Yönetmeliğinde “..bir hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak üzere, cari yıl ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bulunur.” şeklinde tarif edilmiştir.
Dolayısıyla teminat bedeli de asgari ücretlerdeki artışlara dayalı olarak artış eğilimine girmektedir. Teminat bedeli (TL) = İzin istenen orman alanı (m2) x [Birim alan ağaçlandırma bedeli (TL/m2) / 10]. (Orman Yönetmeliği).
Maden yatırım sahibinin yatırımından vazgeçmesi, orman izin süresinin dolması, faaliyetin bitmesi durumlarında, taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla teminat iade edilir15.
k
Şekildeki ” >1 milyon”: 1-3 milyon TL olarak, yani ortalaması 2 milyon TL olarak kabul edilmiştir.
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yarıya düşürülerek- mevzuat ile
daha makul bir dereceye indirilmesi madencilik sektörünün
gelişimi için olumlu bir katkı sağlayabilir. Bu noktada, hem ağaçlandırma bedelinin hem de diğer
bedellerden biri olan teminat
bedelinin asgari ücret tarifesine
göre belirlenmesi bu bedellerde
her yıl yüksek bir artışa sebep
olabilmektedir. Bu tarife yerine,
bedellerdeki artışın en azından
Türkiye’de ilan edilen enflasyon
oranları ölçüsünde arttırılması
daha yerinde olacaktır. Herşeyden önemlisi bu tür hesaplamaların madencilik ve ormancılık
Şekil 4. Diğer bedellerin yatırım tutarına oranı ortalama değeri (%)
kriterleri dikkate alınarak bilimsel
yaklaşımlarla yapılmasında fayda var.
tadır. Nitekim bu durum, maden grupları içerisinde “diğer bedellerin yatırım tutarına oranı ortalama değerlerinin” 2. Gruptan 4.
• Böylece, çalışmada analiz edilen maden işletme verileri düşüGrup madenlere doğru düşmesiyle neticelenmiştir (Şekil 4).
nüldüğünde, “ağaçlandırma bedeli”nin toplam yatırım tutarına
oranı” ortalama % 3,44 yerine % 1,72 olmaktadır. Böylece yapıDiğer bedellerin yatırım tutarına oranı ortalama değeri (%) ile
lacak bu bedel indirimleri madencilik yatırım risklerini azaltamaden grupları arasında polinomsal açıdan zayıf derecede
bilir. Bu %’lik rakamlar dahi maden işletmelerini ekonomik ve
(R2 = 0,55) bir korelasyon bulunmaktadır. Ancak, 2. gruptan 4.
finansal açıdan olumsuz etkileyebilecek olsa da, sürdürülebilir
doğal kaynak kullanımı çerçevesinde hem madenlerin üretimi
gruba doğru bu değerler, maden grupları arasında söz konusu
hem de ormanların korunması için Türkiye’de orman bedel
oran değişimi hakkında bir fikir vermektedir.
türlerinde en azından belirtilen bu değişikliklerin yapılması bu
sürdürülebilirliğe fayda sağlayacaktır.
4. Sonuç ve Öneriler
Maden işletmelerinin yatırım döneminde ödedikleri orman bedelleri olan ağaçlandırma bedelleri ve diğer bedeller, bu işletmelerin yatırım tutarları içerisinde küçümsenmeyecek paylara
Makalenin kaynakçasına buradan ulaşabilirsiniz.
sahip bulunmaktadır. Bu bedellerin yatırım tutarlarına oranı
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2020/09/
maden grupları arasında değişkenlik arz etmektedir. AğaçlanMadencilik-Turkiye-Dergisi-01-Eylul-2020-89-Sayidırma bedelinin yatırım tutarına oranı mineral grupları arasınTaskin-Deniz-Yildiz-Kaynakca.pdf
da %1,22-5,40 arasında değişmektedir. Diğer bedellerde ise bu
pay %0,16-1,09 arasındadır. Yatırım döneminde ödenen diğer
arazi kullanım bedelleri, ve işletme döneminde her yıl ödenen
orman arazi izin bedelleri ile devlet hakkı gibi vergiler bulunBu makale Taşkın Yıldız'ın 2020 yılı Haziran ayında İstanbul
maktadır. Bu maliyetlerin varlığında, özellikle yatırım tutarları
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından onaydüşük olan maden grupları için çalışmada incelenen “ağaçlanarak yayımlanan "Türkiye'de Maden İşletme Faaliyetlelandırma bedeli” ve “diğer bedeller” daha yüksek bir yatırım
ri İzin Süreçlerinin Madencilik Sektörüne Etkileri" başlıklı
riski yaratabilecektir. Bu durum; yatırım döneminde ödenen
doktora tezinden yazar tarafından üretilmiştir.
bu orman bedellerinin, yatırım tutarları diğer grup madenlere
kıyasla daha düşük olan 2. Grup maden işletmelerini ekonomik
Makalenin İngilizce orijinali ise Adıyaman Üniversitesi Müaçıdan daha da zorlayabilecek bir maliyet kalemi olduğunu
hendislik Bilimleri Dergisi’nde 2020 yılı 12 (7) sayısında yagöstermektedir. Yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir:
yınlanmıştır. Madencilik Türkiye Dergisindeki bu makaleye
atıf yapmak isteyenler aşağıdaki şekilde atıf yapabilirler.”
• Öncelikle madencilik sektörünün önerisi doğrultusunda arazi izin bedelleri, tüm orman bedelleri içerisinde her yıl yerine,
Yıldız, T.D. 2020. Forest costs paid by enterprises during
bu bedel dışında belirtilen diğer bedeller gibi, işletmenin bainvestment period to carry out mining operations in foşında, bir kez alınmalıdır.
restlands. Journal of Engineering Science of Adıyaman
• Türkiye’de sadece yatırım döneminde istenen orman bedelUniversity, 7 (12), 24-33. https://dergipark.org.tr/tr/pub/
lerinin belirtilen derecelerde yüksek olması dikkate alınarak,
adyumbd/issue/54711/704953
bu bedellerden biri olan ağaçlandırma bedelinin -örneğin yarı
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DEĞERLENDIRME

Covid-19 Salgını Temiz Kömür
Teknolojilerinde Planları Bozabilir

Dünya çapında yaklaşık 25 milyon
insanın hastalığa yakalandığı 817
bin insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgını insan sağlığının yanında küresel ekonomiyi de derinden sarstı.
Sanayi, ulaşım, sağlık gibi birçok sektörde hissedilen olumsuz
etkiler, küresel enerji sistemleri piyasaları üzerinde de olumsuz
bir hava yaratarak yatırımların sınırlandırılmasına ve temel temiz enerji teknolojilerinin planlanan gelişiminde yavaşlamaya
neden oldu.
Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
eray@mayeb.com.tr

2019 yılının salgının etkisinin henüz hissedilmediği dönemlerinde temiz enerji teknolojilerinde görülen ilerleme istikrarsız
olmasına rağmen ümit verici olarak değerlendirilmekteydi.
IEA’nın her yıl yayınladığı gelişim takip raporuna göre, 2019 yılında takibi gerçekleştirilen 46 sektörden yalnızca 6'sının uzun
vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak üzere planlanan
şekilde ilerlediği kaydedilmişti. Bu altı sektör arasında ise elektrikli araçlar, demiryolu taşımacılığı ve aydınlatma sektörleri
dikkat çekmektedir. Geri kalan sektörlerden 24 tanesinin kısıtlı
bir gelişim gösterdiği ancak uzun vadeli hedefleri karşılamak
adına yeterli performansa sahip olmadığı belirtilirken takip
altında olan diğer 16 sektörün ise hedeften tamamen şaşarak
hayal kırıklığı yarattığı not edildi.
Pandeminin seyahat, ticaret, sanayi alanları başta olmak üzere
tüm küresel ekonomik faaliyetlerde yol açtığı büyük aksaklıkların bir sonucu olarak içerisinde bulunduğumuz 2020 yılında
küresel karbon emisyonlarının önemli bir düşüş göstereceğine kesin gözüyle bakılmasına rağmen bu durum, uluslararası

78

www.madencilikturkiye.com

bir sağlık krizinin ve takip eden küresel ekonomik travmanın
ardından kutlamaya değer bir başarıdan ziyade ikincil hasar
olarak görülüyor.
Karbon emisyonlarındaki görülen bu radikal düşüşün bir örneği 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizi takip eden dönemlerde görülmüştür. Bu dönemde ekonomik krizin etkilerinin azalmaya başlaması sonrası yaşanan toparlanma ile birlikte
küresel karbon emisyon miktarı hızla eski seviyesine dönmüş,
hatta daha da yüksek seviyeleri yakalamıştır. Tarihte yaşanan
birçok örnek bize farklı ve kararlı uygulamalara imza atmadan
farklı bir sonuç beklemenin hayalcilik olacağını göstermektedir. Geçmişte görülen örnekler tarihin tekerrür ettiği bu günlerde karbon emisyonlarında benzer bir yükselme olmadan
gerçekleştirilecek bir ekonomik toparlanma sürecinin ancak
ülkelerin akıllı, sürdürülebilir ve istikrarlı politikalar belirlemesi
ve kararlı bir şekilde planlarını uygulayarak emisyon miktarlarını azaltmada öncü bir rol üstlenmesi ile gerçekleşebileceğini
hatırlatmaktadır.
Bu gelişmeler ışığında enerjinin insanlığın geleceği için önemi,
sorguya mahal vermeyen bir gerçek olarak karşımızda durması
ve geçmişte yapılan yanlışlar, asıl sorunun bundan sonra atılacak adımlar olduğunu ön plana çıkarmaktadır.
Pandemi sonrası dönemi tahmin etmek için salgından önceki
dönemde yaşanan son gelişmelere bakılması gerekmektedir.
Dünyada karbon salınımlarını azaltmak adına önem verilen
birçok başlıktan birisi olan, Karbon Yakalama, Taşıma ve Depolama (CCUS) uygulamaları özelinde bakıldığında bu alanın da
1 Eylül 2020

pandemi öncesinde genel trende uygun olarak pozitif bir ivme
ile seyrettiği görülmektedir.

çevresel etkilerini azaltmak için geliştirilen CCT teknolojileri
dünyamızın geleceği için büyük önem arz etmektedir.

Bu dönemde ABD ve Avrupa’nın sunduğu teşvikler ile çok
sayıda yeni proje duyurulmuş ve yeni projeler ile 40 milyon
ton olan karbon yakalama kapasitesinin iki katına çıkarılması
gündeme gelmişti. Sadece ABD’de aralarında doğal gaz işleme, biyoyakıt ve çimento üretimi, gaz ve kömür yakıtlı enerji
üretimi gibi uygulamaları içeren en az 15 büyük ölçekli tesisin
planlandığı duyurulmuştu. Ülkede karbon salınımını azaltmayı
teşvik etmek amacı ile benimsenen vergi programları ve düşük
karbon emisyon standartları gibi tamamlayıcı politikaların benimsenmesi de bu yeni yatırım planlarının harekete geçirilmesinde etkili olduğu tahmin edilmekteydi.

Salgın öncesi dönemlerde ülkelerin çevre politikaları ve uygulamaları ile rayına oturan, devletlerin ve özel sektörün karşılıklı
çabaları ile gerekli yatırımları alan ve gelişimi doğru yolda olarak değerlendirilen CCUS teknolojileri, Covid-19 salgını nedeni
ile sekteye uğrayıp uğramayacağı birkaç unsura bağlı olarak
değerlendirilmektedir. Bunlar arasında hükümetlerin iklim
politikalarının ve hedeflerinin dayanıklılığı, CCUS'un sürdürülebilir ekonomik iyileşme planlarına ne ölçüde dahil edildiği
ve CCUS uygulamalarının büyük enerji, petrol ve gaz şirketleri tarafından açıklanan sermaye harcaması kesintilerine dahil
edilip edilmediği yer almaktadır.

Avrupa'da da benzer şekilde iklim değişimi kapsamında belirlenen standartlar ve yeni finansman programları, CCUS'a ilginin yeniden artmasına neden olmuştu.

Devletlerin ve özel sektör paydaşlarının planlamaları noktasında, mevcut kriz sonrası ülkeler ve şirketler, ağırlıklı olarak
üretimi canlandırmaya ve şirketleri ayakta tutmaya odaklandığından, daha dar marjlara ve emisyonları azaltmak için daha
kısıtlı teknolojiye sahip ağır endüstrilerde emisyon miktarının
azaltılmasıyla çalışmalar risk altında kalabilir.

Aynı dönemde CCUS uygulamaları sadece ABD ve Avrupa ile
de sınırlı kalmamış tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bu dönemde Avustralya, Çin ve Orta Doğu dahil olmak üzere dünyanın
farklı bölgelerinde birçok proje geliştirme aşamasına gelmiş
ve duyurulan bu yatırımlar “Net sıfır emisyon” hedefleri kapsamında sektörün ilgisinin ve bağlılığının arttığı şeklinde değerlendirilmiştir.
Geniş bir uygulama alanına sahip olan CCUS teknolojileri kapsamında yer alan, sanayide ve endüstride kullanılan kömürden
yayılan karbon salınımını mümkün olduğunca en düşük seviyeye indirmeyi hedefleyen Temiz Kömür Teknolojileri (CCT) de
önemli bir yere sahiptir. Yanıcı siyah veya kahverengimsi-siyah
tortul bir kaya olan ve dünyada en bol bulunan fosil yakıt olan
kömür, çelik yapımı gibi metalürjik işlemlerin yanı sıra enerji
üretmek için de kullanılmaktadır Kömür ayrıca aktif karbon, silikon metal ve karbon fiber gibi özel ürünlerin üretiminde de
önemli yere sahiptir.

Ağır sanayide uzun yatırım döngüleri göz önünde bulundurulduğunda, geri kazanım dönemindeki yatırımlar düşük
emisyonlu teknolojilere ve mevcut projelerin performansının
arttırılmasına öncelik vermiyorsa yoğun emisyon üreten ekipmanların kullanımına mecbur kalınma riski vardır. Mali sıkıntılar, neredeyse hiç emisyon üretmeyen yeni gelişen endüstriyel
teknolojiler için örnek projelerinin gecikmesine veya iptallerine de neden olabilecektir. Bu, ağır sanayide uzun vadeli emisyon azaltımı için verilen yoğun uğraşları tehdit etmektedir. Bu
projelerin, sürdürülebilirlik açısından 2023 yılı sonuna kadar
yapım aşamasında olması gerekmektedir. Mevcut ekonomik
koşullardan kaynaklanan herhangi bir gecikmenin uzun vadeli
sonuçlar doğuracağı da aşikardır.

Az miktarda kükürt, cıva, kurşun ve arsenik gibi diğer elementlerle birlikte esas olarak karbondan oluşan kömürün
yanması sonucu çevreye; cıva, kurşun ve arsenik gibi gazlar
salınır ve bu gazların hava kirliliğini arttırdığı bilinmektedir. Kömürün yanması ayrıca, ana sera gazlarından biri olan
önemli miktarda karbondioksitin de atmosfere salınmasına neden olmakta ve küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır. Yapısı nedeni ile karbon emisyonlarının en önemli
kaynaklarından birisi olan kömür, ABD Enerji Bilgi İdaresi
(EIA) raporuna göre, küresel ortalama yıllık yüzey sıcaklığındaki 1,0 °C'lik artışın 0,3 °C'den fazlasından tek başına
sorumludur.

Ağır sanayi, denizcilik ve havacılık gibi emisyon miktarının
azaltılmakta zorlanıldığı sektörler özelinde bakıldığında, hali
hazırda kolayca uygulanabilecek gelişmiş teknolojilerin eksikliği nedeniyle bu sektörlerde yaşanan Covid-19 krizi sonrası
gelişme kaydetmenin daha da zor hale gelebileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, özellikle ağır sanayi uygulamalarını
kapsayan teşvik paketleri ve diğer destek çalışmalarının son
derece önemli olacağı ve üretim süreçlerinden kaynaklanan
emisyonların azaltılmasına yardım edeceği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda CCUS ile ilgili örnek projeler hem istihdam
yaratma hem de emisyonları azaltma özellikleri nedeni ile
krizden çıkış döneminde kısa vadede yüksek fayda sağlama
potansiyeline sahiptir ve bu nedenle teşvik için ideal adaylar
olarak değerlendirilmelidir.

Küresel karbon salınımına etkisi rakamlarla ortaya konan kömür eğer dikkat edilmez ise karbon salınımları üzerine gerçekleştirilecek tüm çabaları tek başına hiçe sayabilecek yapıya sahiptir. Bu nedenle kömürün kullanımı sonucu doğan olumsuz

Kömürün yoğunlukla kullanıldığı bir başka sektör olan enerji
üretiminde de sürecin benzer şekilde ilerlediği görülmektedir.
Üç yıllık süreçte düzenli artış gösteren ve 2018 yılında rekor kırarak yaklaşık 10.000 TW/h seviyesine ulaşan kömür kaynak-
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lı elektrik üretimi 2019 yılını %3 düşüş ile kapattı. Bu düşüşün,
ABD ve Avrupa’da çevresel kaygılar ile kömür üretim ve tüketiminin azalması neticesinde olduğu tahmin edilmektedir.
Tüketime paralel olarak kömür üretiminde de benzer şeyler yaşandığı görülmektedir. ABD ve Avrupa'da kömür üretimi düşüş
göstermiş ancak Çin başta olmak üzere Asya'nın diğer bölgelerinde kömür üretiminin artması seviyelerin korunmasında
neden olmuştur. Küresel kömür üretimi 2019 yılında bir önceki
yıla kıyasla %1,5 düşüş göstermiştir. ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konudaki çabalarına karşın Asya ülkelerinin üretim arttırması ise dikkat çekmiştir. Bu ülkeler arasında özellikle Çin’in
önceki yıla kıyasla üretimini %4 oranında arttırması dikkat
çekmektedir. Bununla birlikte, yeni termik santraller için nihai
yatırım kararlarının azalmaya devam ettiği ve yapılan harcamaların son on yılın en düşük seviyesine ulaştığı görülmektedir. Covid-19 krizinin yarattığı aksaklık göz önüne alındığında
kömür talebinde keskin bir düşüş yaşanacağı öngörülmekte ve
elektrik üretimi için kullanılan tüm yakıtlar arasında kömürün
en büyük belirsizliği gösterdiği kaydedilmiştir.
Ülkelerin politikaları kapsamında bakıldığında ise 2018 ve
2019’un pandemiden etkilenmeyen kısmında görülen olumlu
gidişin ülkelerin planlamalara uygun kararları neticesinde gerçekleştiği görülmektedir. Pandemi sonrası dönem için de ülkelerin aynı kararlılıkta davranması büyük önem taşımaktadır. Ancak,
maalesef Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik zorluklar
neticesinde hükümetlerin kararlarının, karbon emisyonlarının
artış gösterdiği dönemlerdeki eğilimlere geri dönüş sergilediğini
göstermektedir. Ülkeler petrol, gaz, kömür ve fosil yakıtlı elektriğe bir kez daha arka çıkmaktadır. Enerji arzını desteklemek ve
sanayi üretimini arttırmak adına bu kararlar bir zorunluluk olarak
değerlendirilebilse de bu kararların CCUS uygulamalarından bağımsız olması tüm çabaları onlarca yıl geriye götürecektir.

Özellikle küresel ekonomiye farklı alanlarda yaklaşık 8 trilyon
dolar katkıda bulunması beklenen G20 ülkelerinin bu yatırımları hangi doğrultuda yapacağı önümüzdeki yıllarda karbon
salınımının geleceği açısından belirleyici olacaktır. Birçok kesim tarafından getirdiği zorluklara rağmen Covid-19 salgınının
emisyonları azaltma açısından büyük bir fırsat doğurduğu düşünülmektedir. Ancak arz zincirini desteklemek adına G20’ye
tabi ülkelerin fosil yakıtlara yaklaşık 151 milyar dolarlık yatırım
taahhüdünde bulunması ve bu yatırımların yalnızca %20'sinin
düşük karbon emisyonu sağlama şartı ile verileceğini açıklaması olumlu havayı tersine çevirmektedir.
Küresel karbon salınımının yaklaşık %80'inden, küresel GSYİH'nın ise %85'inden sorumlu olan G20 ülkeleri tarafından
hayata geçirilen eylemler, planlama ve yönetmelik alanlarında
daha yüksek sesle dile getirilmeye başlanmış olsa da uygulama açısından bakıldığında bu söylemlerin karşılığı bulmadığı
sonucu çıkmakta ve endişe ile karşılanmaktadır.
Dünya Kömür Birliği (WCA), karbon salınımını azaltmak amacı
ile CCUS teknolojilerinin sürdürülebilir gelişimini incelediği çalışmasında gerekli şartları şu genel çerçevede açıklamıştır: Küresel enerji arzının devamlılığını sağlamak için ihtiyaç duyulan
2050 yılına kadar 2.732 CCUS tesisinin faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirten WCA, her yıl 90 büyük ölçekli CCUS tesisinin
faaliyete alınması gerekliliğinin altını çizerek ülkelerin CCUS
teknolojilerin yayılmasını teşvik etmek amacı finansal destek
sağlamasının önemini vurgulamıştır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde karbon salınımına karşı gösterilen mücadelede çeşitli fonlar aracılığı ile sağlanacak finansmanın CCUS uygulamalarının yayılmasını sağlamak için önemli olacağı belirtilmektedir.
Covid-19 ile beraber gelen süreç kimilerine göre eşsiz bir fırsat,
kimilerine göre olumlu gidişatı etkileyecek bir engel olarak değerlendirilse de somut bir şekilde görülen tek şey; temiz kömür
teknolojilerinin geleceği konusunda bir belirsizlik ortamı oluştuğudur. Bu kapsamda fosil yakıt kullanan sektörleri desteklemeye devam ederken CCUS teknolojilerinin kullanıma hassasiyet gösterilerek iklim değişimi planlamaları kapsamında
belirlenen hedeflerden şaşmadan, karbon ayak izini azaltarak
yola devam etmeye dikkat etmek, yaşadığımız dünyadaki tüm
paydaşların faydasına olacaktır.
Kaynaklar

1. aa.com.tr/en/energy/coal/g20-commits-151b-to-fossil-fuels-in-covid-19packages/29902
2. iea.org/reports/global-energy-review-2020/coal#abstract
3. iea.org/reports/sustainable-recovery
4. worldcoal.org/file_validate.php?file=Driving%20CCUS%20Deployment.
pdf
5. iea.org/reports/ccus-in-power
6. iea.org/reports/tracking-power-2020
7. acuitykp.com/blog/adoption-of-clean-coal-technology-may-be-boosted-post-covid-19/
8. iea.org/reports/coal-information-overview
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Osmanlı Döneminde Taş Kömürü
Madenciliğinin Başlaması

Kaynak: kanalben.com

Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğunun Zonguldak'ta taş
kömürü madenciliğine başlama
tarihçesine kısaca değinilmiştir.
Osmanlı kömürün teknolojik ve
ekonomik açıdan Dünya'da önem kazanmış olduğu 19. yüzyılda madenlerini verimli işletme konusunda geç kalmıştır.
Bu geç kalış sanayileşme yarışında Osmanlı İmparatorluğu’nu
geride bırakan önemli nedenlerden olmuştur. Kömürün çağın
gerektirdiği yöntemler ve yüksek kapasite ile üretilmeye başlaması yabancı şirketlere verilen imtiyazlar neticesinde sağlanmıştır. Modern madencilik yatırımları için bütçe ve teknik
personel eksikliği sebebi ile, devrin gelişmiş ülkelerindekiler ile
yarışabilecek Osmanlı şirketleri kurulamamıştır.
Eren Kömürlü
Giresun Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
ekomurlu@giresun.edu.tr

Giriş
Dünya’da kömür kullanımı üzerine bulgular M.Ö. yıllara dayandırılsa da ilk sistematik ve kurumsal kömür madenciliğinin
17. yüzyılda İngiltere’de başladığına dair bilgi mevcuttur10.
17. yüzyılda üretilen kömür ısıtma amaçlı kullanılmaktaydı ve
henüz yaygınlaşmış değildi. Kömürün yaygınlaşması ve tarihte ekonominin belirleyici unsuru olması arkasındaki temel
dinamik, 18. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyılda hızlanarak ilerleyen Sanayi Devrimi’dir. 18. yüzyılda bulunan buhar makinaları kömür talebindeki sıçrama konusunda en önemli sebep
olarak değerlendirilebilmektedir4. İnsanoğlu sanayileşiyordu,
makinelere güç sağlayabilmek, elektrik üretebilmek ve ısınma
amaçlı kömür kullanımı 19. yüzyıl boyunca her yıl daha da artarak devam etmiştir. Kömür sanayileşme ve ekonomik ilerleme
için son derece önemliydi ve gelişmiş ülkeler 19. yüzyıl boyunca yoğun olarak kömür madenciliği yapmalıydılar. Nitekim,
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devrin önde gelen İngiltere, ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerinde çok sayıda kömür madeni işletilmekteydi. Bu ülkelere
ait madencilik firmaları sadece kendi ülkelerinde değil, diğer
farklı ülkelerde de kömür madenciliği faaliyetlerinde bulunuyorlardı6.
Kömürün, Dünya’da tüketilen enerji kaynakları içerisindeki
payı hızla artmış ve 19. yüzyılın ortalarına kadar %20’nin altındayken 20. yüzyılın başlarında %60’lar düzeyine kadar çıkmıştır15. Ulaştırma ve demir-çelik başta olmak üzere pek çok endüstrinin vazgeçilmez girdisi haline gelmiş, giderek ısınmada
da çok daha yoğun olarak kullanılmıştır. Ülkelerin makineleşme sürecinde geri kalmaması için pek çok tarihçi tarafından
Sanayi Devrimi’nin merkezine yerleştirilen kömüre ihtiyaçları
vardı. Kömür özellikle 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda petrol devreye girene kadar dünya ekonomisi üzerinde belirleyici bir rol
oynadı ve günümüzün gelişmiş ülkelerinin yükselişleri büyük
ölçüde kömüre bağımlıydı.
Dünya böyle bir durumdayken Osmanlı’nın kömür madenleri
bulması ve işletmesi elzemdi. Avrupa 18. yüzyılda sanayileşmede, bilimsel ve askeri alanlarda hızla ilerliyor ve ekonomisi
büyüyordu, Osmanlı ise geride kaldığını henüz fark edemiyordu. Avrupa’da yaşanan çoğu yenilik gibi sanayileşme de
maalesef Osmanlı’ya geç gelebilmiştir. O dönemim en önemli
ekonomik unsuru olan kömürün Osmanlı tarafından verimli
çıkarılamıyor olması Osmanlı’nın Batı karşısında ekonomik,
siyasi, askeri ve bilimsel açıdan geride kalması için önemli bir
nedendi. Bu makalede Osmanlı’nın kömüre olan ihtiyacını anlayabilme durumu ve kömür madenciliğine başlama hikayesi
kısaca incelenecektir.
1 Eylül 2020

Osmanlı’nın Taş Kömürü Madenciliğine Başlaması
Bir tarım toplumu olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kömüre
olan ilk talebi 19. yüzyılın ilk yarısında yelkenden buhar makinalarına geçmekte olan donanmasının ihtiyacından kaynaklandı. Daha sonra tophane, darphane, tersanelerde de
ihtiyaçlar oluştu. Kömür ihtiyacının ithalat ile karşılanması Osmanlı ekonomisinde büyük yük oluşturmaktaydı. Bu sebeple
Osmanlı’nın kendi kömür madenlerini işletmesi gerekiyordu.
İmparatorluğun ilk kömürü Sultan I. Mahmud zamanında
Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa tarafından 1731 yılında
Saraybosna’da bulunmuştur. Daha sonra, Sultan III. Mustafa
zamanında, yine Fransız kökenli Baron François de Tott tarafından 1774 yılında İstanbul’a yakın Yedikumlar mevkiinde kömür bulundu. Bulunan her iki oluşum da düşük kalorili linyit
kömürüydü. İthal edilen ve ihtiyaç duyulan ise yüksek kalorili
taş kömürleriydi. Osmanlı donanmasındaki askerler Osmanlı
sınırları içerisinde taş kömürü bulabilmek için haberler gönderdi ve arama yaptılar.
Yaygın bilinen bilgi Osmanlı’da ilk taş kömürünün 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından bulunduğudur. Farklı bir bilgiye
ise 1944 yılında Özeken tarafından ve 1968 yılında Topkaya
ve Bircan tarafından yazılan bir makalelerde denk gelinmiştir.
Söz konusu makalelerde Osmanlı’da ilk taş kömürünün 1822
yılında Ereğli Livasının Kestaneci köyüne bahriyeden terhis
edilmesi sebebi ile dönen Hacı İsmail tarafından bulunduğu
yazmaktadır. Hacı İsmail tarafından bulunan taş kömürünün
İstanbul’a getirildiği, Padişah 2. Mahmut’un bu konuda bilgi aldığı da yine söz konusu makalede geçmektedir. Hacı İsmail’in
İstanbul’a götürdüğü kömürler uzmanlarca incelenerek taş kömürü olduğu tespit edilmiştir. Osmanlı’da ilk taş kömürünün
1822 yılında Hacı İsmail tarafından bulunduğu 1916 yılı tarihli
Zonguldak Kaymakamı Ahmet Cevdet`in Raporu’nda da yazmakta olduğu bilinmektedir.
1822 yılında taş kömürünü bulan Hacı İsmail 2. Mahmut tarafından “Ihsan-ı şahane” ile
ödüllendirilmiştir.

üretim miktarları ile amatörce 1848 yılında başlamıştır. İlk taş
kömürünün Zonguldak’taki varlığından 1822 yılında haberi
olan devlet yönetiminin burada madenciliğe başlamak için
26 yıl beklemesi ve bu geçen 26 yılın ardından dönem koşulları için bile ilkel ve verimsiz madencilik yapması günümüzde
halen etkileri devam eden bir geç kalmışlıktır. Profesyonel bir
Osmanlı madencilik şirketi olmadığı için pekçok kez çeşitli
devlet kurumlarınca (Bahriye Nezareti, Evkaf Nezareti, Hazine-I
Hassa Nezareti) ve kuyumcu, banker gibi sermaye sahiplerince
madenler işletilmiştir. Devlet 1849 yılında Zonguldak havzası taşkömürü madenlerinin işletme hakkını Galatalı sarraflara
devretmiştir. 1861 yılından önce, yabancı şirketler bir nevi taşeronluk gibi yerli şirketler üzerinden kira vererek madenlerde
üretim yapabiliyorlardı. Zonguldak’ta ilk üretim yapan yabancılar İngilizlerdi ve 1849 yılında Galatalı sarrafların üzerinden
yıllık sadece 30000 kuruş ödeme yaparak maden çıkardılar3.
O dönemde 30000 kuruş 15 memurun yaklaşık bir yıllık maaşı kadar bir paraydı5. 1861 yılında gerçekleştirilen “Maadin
Nizamnamesi” ile madenleri yabancı şirketlerin işletmesi kolaylaşmıştır. Osmanlı’da ilk profesyonel ve çağ koşulları için
modern taş kömürü madenciliği 19. yüzyıl sonlarında Fransız
sermayeli bir şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha önce
İngiliz gruplar tarafından dönemsel olarak toplam 8 yıl süreyle
işletme yapılmıştır16.
19. yüzyılın son yıllarından itibaren Osmanlı’da kömür işletmeciliği yapan Fransız sermayeli Ereğli şirketinin Zonguldak’a
girmesi ile maden işletmeciliğinde teknolojik açıdan önemli
iyileşme yaşanmıştır. Bu şirket Osmanlı’nın en büyük bütçeli
madencilik şirketi ve imparatorluktaki en büyük ikinci iş veren
durumundaydı1. Zonguldak’ta Fransızların dışında İtalyan, İngiliz şirketlerde çalışmıştır, ancak en çok üretimi yapan ve iz
bırakan Fransızlar olmuştur.

Uzun Mehmet’in kömürü bulma hikayesi ise
kısaca şöyledir: Uzun Mehmet, bir gün Neyren köyü civarındaki değirmene gider, dere
kenarında dolaştığı sırada siyah taşlar bulur
ve askerde kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına gelir. Bunlardan biraz toplayarak değirmende yanan ocağa atar. Taşların
yandığını görünce ertesi gün aynı yere tekrar
gider ve daha kapsamlı bir arama yapar. Uzun
Mehmet, çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürür. Buluşu sebebi ile Padişah 2. Mahmut Uzun Mehmet'i 50 altınla
ödüllendirmiştir11.
İlk taş kömürü işletmesi yalnızca donanmanın ihtiyacını karşılayabilmek amaçlı küçük
1 Eylül 2020
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Tartışma ve Sonuç
Osmanlı İmparatorluğu devrin gelişmiş devletleri ile rekabet
edebilecek madencilik faaliyetlerini kendi imkanları ile gerçekleştirememiş ve kömürün bulunuşu sonrasında imparatorluk
hızlı bir refleks gösterememiştir. Bu durum etkileri günümüzde
de devam eden imparatorluğun sanayileşmede geride kalması
açısından önemlidir. Günümüzdeki petrol gibi, 19. yüzyılda ülkelerin ekonomik güçleri açısından en önemli kaynakların başında kömür gelmekteydi. Böyle bir dönemde Osmanlı kömür
madenlerinden yeterli ölçüde fayda sağlayamamıştır. Verimli
maden çıkarma faaliyetleri kömür bulunabildikten yaklaşık 90
yıl sonra ve yabancı şirketlerce gerçekleştirilebilmiştir14.
Osmanlı Dönemi’ndeki işçilerin çalışma koşulları üzerine
önemli çalışmalar yapan Donald Quataert’e göre Osmanlı işçilerinin işle ilgili yaralanma ve ölüm oranları Batı Avrupa’daki
ya da ABD’deki muadillerinden beş ila yirmi beş kat daha fazladır. Buna rağmen iş güvenliği denetimleri neredeyse yoktur13. Osmanlı İmparatorluğunda maden mühendisi yetiştiren
kurumların olmayışı neticesinde kendi madenlerimiz verimli
olarak işletilemedi ve yabancı şirketlere devredildi. Osmanlı
taş kömürü madenlerinde teknik personeller genellikle yabancı kişilerdi. Bir dönem Batı’nın çok ilerisinde teknolojik ve ekonomiye sahip Osmanlı 19. ve 20. yüzyılda kendi madenlerini
işletecek mühendis yetiştiremiyordu.
1810 yılında yürürlüğe giren Fransız Maden Kanunundan
esinlenerek 1861 yılında kabul edilen “Maadin Nizamnamesi”
gereğince her vilayette en az bir adet Maden Mühendisi bulundurmak gerekiyordu. Ancak Osmanlı Devleti’nde bir Maden
Mühendisli vardı ve o da 1838 yılında Fransız Madencilik okulu
“Ecole des Mines”’tan mezun olan, Sadrazam İbrahim Edhem
Paşa’ydı. Bu sebeple her vilayete yabancı Maden mühendisi
alınmıştır9.

Osmanlı İmparatorluğu 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’daki bilimsel ilerlemelere karşı kendisini kapalı tutmuştur. Kendini
Avrupa’ya göre üstün görmüş ve geride kaldığını kabul etmemiştir. Bu sebeple, Avrupa’dan çok sonra mühendis yetiştirebilecek kurumlar kurmuştur. Madencilik açısından bakıldığında, İbrahim Edhem Paşa’nın kısa süreli bir girişimi olsa da
Osmanlı İmparatorluğu’nda maden mühendisi yetiştirebilecek
bir kurum olmamıştır. Ülkemizde ilk maden mühendislerini
yetiştiren okul 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından
Zonguldak’ta kurulmuştur. Ülkenin kalkınması için kendi maden mühendislerimizi yetiştirebilmemiz Türkiye Cumhuriyeti
tarafından önemsenmiştir7.
Osmanlı İmparatorluğunun 18. yüzyılda Avrupa’daki yeniliklere kulağını kapama politikası sanayileşmenin Osmanlı’da geç
kalmasını tetiklemiştir. Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin sanayileşme ve ekonomik kalkınma üzerinde önemli etkileri mevcuttur. Avrupa’da 17. yüzyılda yaşanan bilimsel devrim ve 18.
yüzyılda hızlanan bilimsel gelişmeler karşısında, Osmanlı Fen
ve Mühendislik alanında yeni bilgi üretmiyor ve literatürdeki
gelişmeler çok kısıtlı sayıda kişi tarafından takip edilebiliyordu. Osmanlı’nın kömürü olması tek başına bir şey ifade etmemektedir. Önemli olan Osmanlı’nın kendi kömürünü verimli
olarak işletebiliyor olmasıdır. Ancak, Osmanlı kendi kömürünü
işletmek yerine çoğunlukla gelişmiş ülkelere imtiyaz vermeyi
tercih etmiştir. Çünkü imparatorlukta Orta çağdan kalma yöntemlerin dışına çıkabilecek, maden planlama ve üretimi yapabilecek teknik personel yoktu.
Osmanlı’da ilk bilim dergisi 1862 yılında yayın hayatına başlamış
“Mecmua-i Funun” dergisidir. Bu dergi genel Fen Bilimleri üzerine yayın yapmakta bazen ekonomi, tarih ve edebiyat makalelerini de yayınlamaktaydı. Yer Bilimleri, Madencilik alanlarında
yayın yapan bir dergi ve akademik bir cemiyet yoktu. Osmanlı
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Ancak, kömürün ekonomimiz ve askeriyemiz
açısından önem kazandığı o dönemde bir yıl
bile beklenmemesi gerekiyordu. Osmanlı taş
kömürlerinin yıllık 15 memur maaşı kadar bir
para karşılığında İngilizlerce işletilmesi 19.
yüzyılın ortasında halen potansiyelin anlaşılmadığını göstermektedir.

Kaynak: Güngör Şipka Koleksiyonu

bilimsel yarışta Darulfünun’un çok kısıtlı imkanları ile çok yavaş
ilerliyor ve Avrupa ile arasındaki fark açılıyordu. Osmanlı matbaayı Avrupa’dan 274 yıl sonra kullanmaya başlayabilmiştir. Bu
gecikme önemli bir bölümü Avrupa’da bulunan bir imparatorluk
için çarpıcıdır. Bu durum açısından özellikle 17. yüzyılda Avrupa’yı
küçümseme ve gelişmelere kulak tıkama siyaseti önemli bir sebeptir. İlk kurulan matbaa İbrahim Müteferrika’nın vefatından
sonra durmuştur. Osmanlı’nın ikinci matbaası 1797 yılında kurulan Mühendishane Matbaasıdır. Adı Mühendishane matbaası
olsa da burada ilk 30 yıl içerisinde yayınlanan toplam 66 kitaptan
21 tanesi din, 21 tanesi dil üzerinedir. Bu kitaplar arasında Fen ve
Mühendislik üzerine basılan teknik kitapların sayısı 14 adettir. Bu
teknik kitaplar çoğunlukla temel matematik, geometri ve top atış
teknikleri üzerine kitaplardır2.
Avrupa kömürün önemini anladığı ve sanayileşmeye başladığı
sıralarda modern bilimin etkilerinden yararlanmaktaydı. Osmanlı’da modern bilimin etkileri kısıtlı da olsa anca 19. yüzyıl
sonlarında hissedildi, ancak bu tarih gelişmiş Avrupa ülkeleri
ile kıyaslandığında yaklaşık 200 yıllık bir fark olduğunu gözler
önüne sermektedir. Madencilik te gelişen yeni yöntem, olanak
ve ekipmanlar sebebi ile 18. ve özellikle 19. yüzyılda hızla gelişti. Osmanlı’nın madencilik anlayışı ise 17. yüzyıldaki hali ile
muhafaza ediliyordu17. Bu sebeple, büyük üretim yapabilecek
bir Osmanlı şirketi yoktu ve devletin kendisi de yüksek üretim
kapasitesi ile kömür madenlerini işletemiyordu. 19. yüzyıl madenlerde kazı, tahkimat, havalandırma ve nakliyat açısından
devrim niteliğinde yeniliklerin yaşandığı bir yüzyıl olmuştur.
19. yüzyılda madencilikte makineleşme yaşanmış ve Ortaçağ’dan kalan madencilikten uzaklaşılmıştır8.
Osmanlı 17. yüzyıldan başlayarak Avrupa’daki gelişmelere ayak
uydurabilse ve ilgili teknik kurumlarını zamandı kurabilseydi
Zonguldak kömürlerini Fransız, İngiliz, Rus, İtalyan hatta Yunan şirketlerine vermek durumunda kalmazdı. Çağın getirdiği
yenilikleri kullanarak profesyonel kömür madenciliğine başlayabilir ve yabancı şirkete imtiyaz vermek zorunda olmazdı. Taş
kömürün bulunuşundan sonra “ilkel kazma-kürek madenciliği” ile üretime başlamak için bile yaklaşık 30 yıl beklenmiştir.
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Kısaca, Osmanlı kömürlerini işletmeye almak
için yeterli bir refleks gösterememiş ve gecikmiştir. Bu gecikmenin altında yatan sebep
çağı takip edememek ve gelişmelere ayak
uyduramamaktır. Bu durumun etkilerini azaltmak için Türkiye Cumhuriyeti döneminde
Zonguldak’ta Yüksek Maden ve Sanayi Mektebinin açılması, MTA’nın kurulması, madenlerin
yerlileştirilmesi, yabancı şirketlerin ülkeden gönderilmesi ve
TKİ gibi devletin maden işletmeciliği yapan kurumlarının oluşturulması gibi önemli adımlar atılmıştır. Ayrıca, günümüzde
gelişmiş madencilik ülkeleri ile yarışabilir yetkin özel madencilik kuruluşlarımızın olması da cumhuriyet döneminde atılan
adımların sonucudur. Nitekim Osmanlı’da Avrupa madenciliği ile rekabet edebilecek yerli bir şirket olmamıştır. Şirketlerin
bütçeleri Avrupa şirketleri ile kıyasla küçüktür. Dünya sanayi
devrimi ile hızla dönüşmüştür, yüzlerce çalışanı olan büyük
şirketler kurulmuş, büyük sermayelerle üretimler gerçekleştirilmiştir. Dünya en az eskisi kadar hızlı değişiyor ve gelişiyorken
gelişmelere kapalı kalınmamalıdır ve madencilik kalıplaşmış
düzende değil, yeniliklere açık bir yaklaşım ile daha profesyonelce yapılmalıdır. Osmanlı’nın yaptığı güzel işlerden gurur
duymak gibi, eksik yanlarını da bilmek kendimizi daha iyi tanımamızı ve daha başarılı olmamızı sağlayacaktır.

Not: Bu çalışma Mart 2020’de Trabzon’da gerçekleştirilen
3. TürkiyeTarihi Madenler Konferansı’nda sunulan bildiriye
aittir.
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Gümüş ve Bakır Fiyatlarında
Dalgalanmalar Devam Edecek
2020 Mart ayından beri tüm dünyada
etkisini sürdüren Covid-19 salgını, insanlara yaşattığı ciddi sağlık sorunları
yanında dünya ticaret sistemine de
çok ciddi zararlar verdi. Tüm dünyada endüstri faaliyetlerinin
durduğu böylesi bir süreçte, dolar ve avronun da içerisinde olduğu para birimleri değer kaybederken altın, gümüş gibi değerli
metaller ve demir, demir dışı emtiaların fiyatları önemli artışlar
göstererek dünya ekonomisine yön verdiler.
Volkan Okyay
Maden Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@mayeb.com.tr

Haziran ayı ile birlikte salgının hızını biraz azaltması sonucu
dünya ticareti de hareketlenmeye başladı. Salgının etkisini
sürdürdüğü ve insanların evlerinden çıkamadığı 3-4 ay süresince stoklardaki hammaddeler tüketildi ve ardından önemli
bir hammadde ihtiyacı ortaya çıktı.
Özellikle sanayi kuruluşlarının devreye girmesi ve üretime geçmesi ile birlikte değerli metaller, demir ve demir dışı metallerde de ihtiyaçlar arttı. Stoklardaki cevherlerin azalması ile birlikte değerli metaller, demir ve demir dışı metallerin fiyatlarında
da artışlar görülürken özellikle altın fiyatlarında yaşanan artışlar ve altın gibi değerli bir başka metal olan gümüş fiyatlarında
yaşanan yükseliş kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.

Gümüş
Ons gümüş fiyatları, yaşanan Covid-19 salgını sonrası altın fiyatlarına paralel olarak 7 yılın en yüksek seviyesini görürken bu süreçte gümüşün ons fiyatı 29,85 dolar oldu. Gümüş fiyatlarındaki
bu yükseliş ve ardından yaşanan fiyat gerilemesi hakkında yorumda bulunan uzmanlar, yaşanan bu ufak çaplı düşüşün gümüşün yükseliş eğiliminin bittiğine işaret olmadığını belirtiyorlar.
Gümüş fiyatlarını destekleyen temel unsurların halen varlığını
koruduğunu ancak piyasaların kısa vadede aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu belirten uzmanlar, ekonomilerin
iyileşeceğine dair beklentileri ile birlikte sanayi tarafında gümüş talebinin artabileceğine yönelik öngörülerinin de sürdüğünün altını çiziyorlar.

geldiğini vurgulayarak “altın ve gümüş fiyatları sınır tanımıyor”
yorumunda bulundu. Fritsch görüşlerini şu sözlerle sürdürüyor:
“Daha zayıf ABD doları ve negatif reel faiz oranları dahil olmak
üzere değerli metalleri destekleyen bazı katı faktörlere rağmen, altın ve gümüşün yukarı doğru dalgalanması aşırı artıyor. Bu durum
aynı zamanda yüksek seyreden 89’luk relatif güç endeksi (RSI) ile
de görülebiliyor. Gümüş için ise RSI 85 seviyeleri ile biraz daha düşük seyrediyor. Bu, düzeltmeyi gittikçe daha olası hale getiriyor.”
RBC Wealth Management ise gümüş konusunda beklentilerini
açıklarken gümüş fiyatlarının son zamanlarda altından daha iyi
performans gösterdiğini ve önümüzdeki süreçte de bu iyi performansın devam ederek gümüş fiyatlarında yükselişlerin sürebileceğini ön gördüklerini belirtti. RBC, gümüşün ons fiyatının yıl sonuna
kadar 30 dolara ve altının da 2.100 dolara ulaşacağını ön gördüklerini aktarırken altın ve gümüş fiyatlarını etkileyecek bir diğer unsur
olan ABD seçimlerine de kısa bir süre kaldığının altını çiziyorlar.

Bakır
Bakır fiyatları, Londra Metal Borsası’nda (LME) geçen birkaç ayda
yaptığı ralliden sonra, yatırımcıların iyimser ve kötümser faktörleri tartması nedeniyle, son günlerde geriledi. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır fiyatları bu süreçte 6.667 dolar/ton ile
Haziran 2018’den beri en yüksek seviyesine çıkarken Ağustos ayının ortalarından sonra 6.500 dolar/ton sevilerine kadar gevşedi.
Analistler, ABD-Çin arasında yaşanan ticari gerilimin, Şili'de
görülen arz kesintilerinin, tekrar artış gösteren Covid-19 vakalarının ve Çin’in zayıf talebinin bakır fiyatlarını baskıladığını belirtirken bazı ülkelerde ekonomik toparlanma, değer kaybeden
dolar ve ABD'de teşvik umudunun ise fiyatlar üzerinde destek
oluşturduğunu kaydetti.
Önümüzdeki sürecin belirsizliğinin piyasalar üzerinde kuvvetli bir etki oluşturduğuna dikkat çeken analistler bu belirsizlik
neticesinde bakır fiyatlarının dar bir aralıkta işlem görmesinin
muhtemel olduğunu ifade etti.
Kaynaklar

Yılın başından bu yana yatırımcısına %30 seviyesinde kazanç
sağlayan ons altına kıyasla gümüşün aynı dönemde yatırımcısına
%58 getiri sağlayan yüksek bir performansına dikkat çeken uzmanlar yılın geri kalanında gümüşün aynı performasnı sürdürebileceği konusunda ortak bir görüşte birleşemedi. Buna rağmen
uzmanlar, ons fiyatının 25 Nisan 2011 tarihinde ulaştığı 49,81 dolarlık değerin tarihi zirve olduğu ve henüz aşılmadığın hatırlattılar.
Gümüş fiyatlarıyla ilgili görüşlerini aktaran Commerzbank analisti Carsten Fritsch, altın ve gümüş kazanımlarının aşırı hale
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Batı Amerika’da Bulunan Tarihi
Madencilik Kasabaları

Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle Batı bölgeleri 1800’lerin ortalarında şahit olunan “Altına Hücum” hareketi ile anılmaktadır. Dönemin ekonomik koşulları da dikkate alındığında,
kolay yoldan zengin olmak isteyen başta Amerikalı olmak üzere dünyanın her yerinden yaklaşık üç yüz bin insan, altın bulunduğu haberinin duyulduğu bölgelere akın ederek ülkenin batı
bölgelerini dolaşmıştı.
Altına hücum dönemi batı eyaletlerinin kurulmasında en
önemli unsur olarak görülmektedir. Altın arayışı sayesinde bölgede binlerce maden kampı kurulmuş olsa da bunların çoğu,
sakinlerin toplanıp yeni fırsatlar sunan bölgelere veya daha
rahat imkanlara sahip kasabalara taşınması nedeni ile yalnızca
birkaç ay veya birkaç yıl ayakta kalabildi.
Büyük maden sahaları üzerine kurulan bazı kamplar ise önce
kasabalara, sonda şehirlere dönüştü. Birkaç şehir ise özellikle
1890'larda öne çıkan büyük bakır madeni kampları ile dünya
çapında bilinen önemli sanayi merkezleri haline geldi.
150 yıldan fazla bir süredir ayakta kalan ve tarihteki önemli
dönüm noktalarından birisine tanıklık eden maden kasabaları
arasından derlenen 10 önemli yerleşim yerini inceleyeceğiz.

1-Butte, Montana
Tarihsel önemi düşünüldüğünde açık ara en önemli maden
kasabalarından birisi olan Butte, 1860 yılında plaser altın madenciliği kampı olarak kurulmuş, 1870’lerde plaser kaynakların
tükenmesi ile ise âtıl kalmıştır. 1870’lerin sonunda gümüş madenciliği ile hayata dönen Butte’nin geleceğini şekillendiren
ise cevherlerdeki yüksek bakır içeriği oldu.
Elektrik kullanımının yaygınlaştığı 1882 yılları itibari ile büyük bir bakır üreticisi haline gelen Butte, 1896 yılına gelindiğinde küresel bakır üretiminin %25’ini gerçekleştirmekte ve
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8.000’den fazla kişiye istihdam sağlamaktaydı. 100.000’den
fazla nüfusa sahip olduğu 1910 yılı ise Butte’nin zirveye ulaştığı
yıl olarak kayıtlara geçti.
Tarihi binalar, maden kuleleri, müzeler ve tarihi mekanlarla
dolu büyüleyici bir şehir olan Butte, günümüzde turizm merkezi olarak varlığını sürdürmektedir.

2-Virginia City, Nevada
1850’lerin sonunda California’daki plaser yataklarının tükenmeye başladığı dönemde sıra dağların diğer ucunda büyük
ölçekli gümüş keşifleri yapılmaya başladı. Neredeyse 10 yıldır
bölgede plaser altın madenciliği yapan madenciler, gümüşten
bir dağın üzerinde yaşadıklarının farkında değildi. Bu keşifler
Nevada’da bulunan Virginia City’nin oluşmasına neden oldu.
Virginia City’nin çevresinde bulunan maden bölgesi Comstock
Lode olarak bilinmekte ve tarihteki en zengin keşiflerden birisi olarak nitelendirilmektedir. Comstock bölgesinin zenginliği o kadar
göz alıcıydı ki Hükümet, 1864 yılında Nevada’yı acele ile eyalet ilan
etmek zorunda kaldı. Oldukça derinlere kadar takip edilen cevher
yatakları madencilik sektöründe gerçekleştirilen birçok inovasyonun, Comstock Madenleri’nde hayata geçmesine neden oldu.
Günümüzde Virginia City oldukça popüler bir turizm merkezi
olarak bilinmekte ve geçmişleri 1860’lara uzanan birçok tarihi
binaya ev sahipliği yapmaktadır. Kasabada ziyaret edilecek birçok müze ve tarihi maden sahaları da bulunmaktadır.

3-Deadwood, Güney Dakota
1876 yılında Deadwood Gulch’ta keşfedilen altın, Güney Dakota’daki Black Hills’de yeni bir ‘Altına Hücum’ başlattı.
Deadwood 1876’da Wild Bill Hickok cinayetinin gerçekleştiği
yer olarak ünlendi. Deadwood, Wild Bill’in yanı sıra Calamity
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Jane ve Seth Bullock başta olmak üzere birçok vahşi batı karakterinin son durağı olması ile de bilinmektedir.

kasabaya yerleşmesi ile bölge sanatçıların yaşadığı bir koloni
olarak yeniden doğdu.

ABD’de bulunan en zengin altın madeni olmaya devam eden
Black Hills, faaliyet süresi boyunca 25 milyon ons altın üretti.
Günümüzde, kumar merkezi haline gelen Deadwood turistler
için önemli bir durak noktasıdır.

Bisbee, dip dibe inşa edilen binaları, dik yamaçlarda bulunan
dar ve dolambaçlı yolları, yerleşim yerleri ile şehir merkezini
birbirine bağlayan uzun merdivenleri ile eşsizliği deneyimlenmeden anlaşılamayacak bir kasaba olarak ön plana çıkarken
bölgeyi ziyaret eden kişiler, hoş Arizona havasının tadını çıkarırken tüm gün sokaklarında gezebileceği ve muhteşem tarihinde kaybolacağı bir deneyim yaşar.

4-Leadville, Colorado
Virginia ile benzer bir geçmişe sahip olan Colarado’da madenciler 10 yıldan uzun bir süre plaser altın yataklarını işletmiş ancak 1870’larin sonunda gözlerini gümüşe çevirmişlerdir. Bölgede gümüş madenlerinin zengin olduğu ortaya çıktığında ise
yeni hücumun hedefi Leadville oldu.
3000 metreden yüksekte olan Leadville, ülkedeki en yüksek
kasabalardan birisi olarak bilinmektedir. Birçok etkileyici tarihi
binaya ev sahipliği yapan kasaba tarihle doludur. Aynı zamanda Bulut Şehri (Cloud City) olarak da anılan Leadville, meraklı
gezginler için kesinlikle görülmesi gereken yerlerden birisidir.

5-Central City, Colorado

8-Jerome, Arizona
1883 yılında Cleopatra Hill’in yamacında kurulan Jerome adındaki maden kasabası, 70 yıl içinde 1 milyar doların üzerinde
değere sahip bakır, altın ve gümüş üreten United Verde Madeni’nde çalışan madencilere ev sahipliği yaptı.
Zamanla, kötü şöhretli bir vahşi batı kasabası haline gelen; fuhuş, kumar ve ahlaksızlık yuvası olarak anılan Jerome, 5 Şubat
1903 tarihinde Newyork Sun Gazetesi tarafından “Batının En
Kötü Kasabası” olarak ilan edildi.

1859 yılında ilk altın keşfin gerçekleştiği Central City, Rockies’de ilk altın keşfi yapılan yerlerden biridir. Central City, California dışında kurulan ilk büyük madencilik şehri olarak da bilinir. Uzun ve etkileyici bir hikayesi olan kasaba “Dünyadaki En
Zengin Mil Kare” olarak bilinen bölgenin merkezinde bulunur.

Dar kanallarda inşa edilen Bisbee’nin aksine Jerome, altındaki
vadinin muhteşem bir manzarasını sunan dik ve tehlikeli bir
yamaçta yer almaktadır. Jerome’un batıda bulunan madencilik
kasabaları arasında en sıra dışı konumda olması da ona ayrıca
cazibe katmaktadır.

Çukurda inşa edilen Central City, dar sokakları ve sıkışık binaları ile eski bir doğu ya da Avrupa kasabasını andırır. Ekonomisini
kumar merkezi olarak çeşitlendiren şehirde birçok kumarhane
turistleri bekliyor.

Günümüzde Jerome, içerisindeki çok sayıda otel, restoran ve
mağazayla popüler bir turizm merkezidir.

6-Cripple Creek, Colorado
1891 yılında kurulan Cripple Creek, dünyanın en büyük altın
kamplarından birisi olmasının yanında aynı zamanda batıda
gerçekleşen altın keşiflerinin sonuncusu olarak bilinir. 1900
yılına gelindiğinde 500’den fazla madenin faaliyet halinde olduğu Cripple Creek bölgesi, madenler yoluyla artan refahı ile
35.000’den fazla insanın yaşadığı hareketli ve zengin bir şehir
haline geldi.
Ekonomisini çeşitlendirmek adına kumar merkezine dönen
maden kasabalarından birisi olan Cripple Creek’de bulunan
birçok kumarhane ve yüzlerce tarihi yapı, kasabayı mükemmel
bir turist merkezi haline getiriyor.

7-Bisbee, Arizona
1880 yılında bakır, altın ve gümüş madenciliğinin yapıldığı bir
kasaba olarak kurulan Bisbee, 1910 yılında hızla büyüyen bir
bakır kampı haline geldi ve 25.000’den fazla insana ev sahipliği
yapmaya başladı.
1970’li yılların ortasında bölgedeki bakır madenciliğinin son
bulmasının ardından sanatçı ve hippilerin eşsiz bir doğası olan
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9-Nevada City, Californiya
1849 yılında Kurulan Nevada City, altına hücum döneminin en
eski kasabalarından birisidir. Zengin bir maden kasabası olan
Nevada City, sahip olduğu 10.000’den fazla sakini ile California’nın en büyük üçüncü şehri olma özelliği taşımaktadır.
Altına hücum döneminden kalan birçok binaya ev sahipliği yapan Nevada City’de 93 binayı barındıran “Tarihi Bölge”, Uluslararası Tarihi Mekanlar Kayıtlarına girmiştir. Buna ek olarak kayıtlarda yer alan 8 tarihi bina, eyalet ve bölgenin simgesi olarak
değerlendirilen 18 adet yapı bulunmaktadır.

10-Wallace, Idaho
1884 yılında Kuzey Idaho’nun “Gümüş Vadisi” olarak bilinen
bölgesinde gerçekleştirilen zengin gümüş keşiflerine yakın bir
alanda kurulan Wallace, 1900’lü yılların başında faaliyetlerini
sonlandıran madenlerin aksine büyük bir maden merkezi olarak faaliyetlerine devam etti.
1979'da Wallace şehir merkezinin bir kısmı Ulusal Tarihi Mekanlar kayıtlarına girdi. Sık ormanlara ev sahipliği yapan dik
dağların arasındaki dar bir vadide yer alan tarihi Wallace kasabası, aynı zamanda 1997 yılında yayınlanan Dante’s Peak
filminde de yer almıştır.
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Zorlukların Ülkesi: Kırgızistan

Orta Asya'daki en eski milletlerden
birisi olan Kırgızlar yazılı bir dile sahip olmadıklarından, köklerine ilişkin
bilgiler ancak bölgede yaşayan diğer
gruplar tarafından kaydedilen yazılı kaynaklara dayanmaktadır. Bu kaynaklar arasında en eski olan yazılı kaynaklar M.Ö. 3
yüzyıla ait Çin kaynaklarıdır. Bu kaynaklarda Kırgız Türkleri “Gekun”, “Kie-kun”, “K’i-ku”, “Hegu” adıyla anılmakta bunun yanında Kırgız köklerinin takip edilebildiği diğer yazılı kaynaklardan
olan Göktürk yazılı metinlerinde Kırgızlar “Kırkız”, Tibetçe kaynaklarda ise “Gir-kis” isimleri ile anılmaktadır.
Eray İmgel
Jeofizik Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
eray@mayeb.com.tr

M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllarda Tanrı Dağları'nın doğusuyla Tannu-ola arasındaki bölgede Kien-Kun adında bir devlet kuran
Kırgızlar daha sonra Aral Gölü ve Hazar Denizi'nin kuzeyindeki bozkırlar ile Tanrı Dağları’na kadar olan bölgeye yayılmışlardır. Kırgızlar, tarihleri boyunca birçok göçebe toplulukla mücadele halinde olmuştur. Yenisey Irmağı boyunda
medenî bir hayat süren Kırgızlar M.Ö. 560’ta Göktürklere tâbi
olmuş 758’de ise Göktürklerin yerine geçen Uygurların hâkimiyetine girmişlerdir. 840’ta Kırgızlar, Uygurları mağlup ederek Ötüken’e yerleşmiş ve bir devlet kurmuşlardır. 10. yüzyılda Karahanlılar'ın tesiriyle İslâm dinîni kabul eden Kırgızlar,
13. yüzyılda Moğollar'ın hâkimiyetini tanıdılar. 1867 yılında
Kırgızistan’ın bir kısmı Türkistan vilayetine bağlanmıştır.
1876 yılında Hokand, tamamen Rusya’nın hâkimiyetine girmiştir. 20. yüzyılın başında Buhara, Rusların hâkimiyetine
girince Kırgızlar da Çarlık Rusya’sının etkisi altına girmişlerdir. 1862‘de Bişkek’te kurulan Rus Garnizonu 14 yılda tüm
Kırgızistan’ı işgal altına almıştır. 1916 yılında zorunlu askerlik
uygulaması Kırgızların, Ruslara karşı şiddet olaylarının patlamasına yol açmış ancak Ruslar bu ayaklanmayı şiddet yoluyla bastırmışlardır.
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Kırgızlar Rus etkisi altında kaldıkları dönemde birçok ayaklanma gerçekleştirmiştir. Kırgızlar, 1873 – 1875 yıllarında Rus idaresine karşı ayaklanmış, 1885 Oş İsyanı’ndan sonra 1898 yılında
gerçekleşen Andican İsyanı yenilgiyle sonuçlanmıştır. Kırgızların en kanlı isyanı 1916’da cereyan etmiş, bu isyandan sonra
binlerce aile Çin’e göçmüş ve yüzlerce insan kurşuna dizilerek
idam edilmiştir.
Devrimden ve kanlı bir iç savaştan sonra 1919 – 1920 yıllarında
Kırgızistan’da Sovyet gücü kurulmuştur. Ruslar tarafından işgal
edilen yerler, “Türkistan Bölgesi” adı altında Orenburg’a bağlı
bir askerî valilik haline getirilmiştir.
1 Mayıs 1918’de bütün Türkistan, Türkistan Otonom Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti adı altında birleştirilmiş; 1926 yılında
Kırgızistan, Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını almıştır. Daha sonra 1936’da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
adını almış ve Sovyetler Birliği'ni meydana getiren 15 İttifak
Cumhuriyetinden biri hâline gelmiştir. Sovyet döneminden
sonra Gorbaçov’in 1986’da başa geçmesiyle başlayan açıklık
ve yeniden yapılanma hareketi sonucunda Kırgızistan Eski
Sovyetler Birliği'nin 1991’de dağılması üzerine, Kırgızistan bağımsızlığını ilân etmiş ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye
olmuştur.
Siyasi yapısını oturtması zaman alan Kırgızistan’ın günümüzdeki siyasi yapısı Parletmenter Cumhuriyet’tir. “Cogorku Keneş” adı verilen Millet Meclisi bulunmaktadır. Meclis doğrudan
seçimle iş başına gelmektedir ve görev süresi 5 yıldır. 90 milletvekilinden oluşan meclis yasama ve denetim organı olarak görev yapmaktadır. Ülkede hükümet, başbakan ve diğer bakanlardan oluşurken Kırgızistan siyasi sisteminde cumhurbaşkanı
yürütme otoritesi olarak görev almaktadır. Anayasaya göre
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cumhurbaşkanı yürütme ile ilgili olarak kararname çıkartma,
iptal etme ve değişiklik yapma yetkileri ile birlikte başbakanın
atanması ve başbakan ve hükümetin istifası gibi konularda söz
sahibidir. Cumhurbaşkanı da meclis gibi 2 tur üzerinden gerçekleştirilen bir seçimle iş başına gelmektedir ve 5 yıllık görev
süresine sahiptir.
Kırgızistan, idari olarak 7 eyalete ayrılmıştır. Buna ek olarak Başkent Bişkek özel statülü bir şehir olarak tanımlanmıştır. 198.500
kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ülkenin nüfusu 2019
yılı itibari ile yaklaşık 6,5 milyon olarak tahmin edilmektedir. Bu
nüfusun büyük çoğunluğunu Kırgız halkı oluştururken ülkenin
geçmişindeki karışık yapısı nedeni ile nüfus içerisinde Özbek, Rus
başta olmak üzere birçok farklı kökenden insan bulunmaktadır.
Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi nispeten yakın bir
tarihte gerçekleşmiştir. Bağımsızlığını ilan ettiği yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılması nedeni ile Sovyet Birliği’nin kaynaklarından mahrum kalan Kırgızistan’da özel tüketimde düşüş ve kamu harcamalarında ise artış gözlemlenmiştir. Bunun
sonucunda 1991–1995 yılları arasında gayri safi yurt içi hasıla
(GSYİH) 1990 yılında yakalanan seviyenin neredeyse yarısına
gerilemiştir. Yine bu dönemde ülkede tüm ekonomik göstergelerin negatif yönlü bir seyir içerisinde olduğu görülmektedir.
Ülkede yüksek enflasyon yaşanmış, artan işsizlik ve reel gelirde
düşüş yoksulluğun artmasına neden olmuştur. Orta Asya devletleri arasında piyasa ekonomisine geçiş sürecinde en liberal
ekonomik reformları uygulayan ülke olması ile dikkat çeken
Kırgızistan’da olumsuz şartlarda gerçekleştirilen reformlar
ülkede ekonomik istikrarın tesis edilmesinde büyük rol oynamıştır. Bu kapsamda, 1993 yılında ulusal para birimi olan Kırgız
Somu kullanıma girmiş, fiyatlar serbest bırakılmış, ticaret mevzuatı ile tarım sektöründe reform yapılmış, varlıklar özelleştirilmiş ve serbest bir ticaret rejimi kabul edilmiştir. Bunların yanı
sıra konvertibilite ve faiz oranlarında liberalizasyon sağlanmış,
özelleştirmeye ağırlık verilmiş ve özel sektörün ekonomiye

katılımı güçlendirilmiştir. Ekonomi politikasında gerçekleştirilen bu reformlar sayesinde ülkenin ekonomisi 1996 yılından
itibaren normalleşme sürecine girmiş ve 1998 yılında yaşanan
Rusya Krizi sonrasında istikrar yakalanarak yıllık yaklaşık %5 seviyesinde büyüme oranı yakalanmıştır. Ülkede yakalanan ekonomik istikrarda Kumtor Altın Madeni’nin faaliyete başlaması
ve altın ihraç edilmesinin payı çok büyüktür.
Orta Asya’da dağlık bir bölgede yer alan Kırgızistan’da tarım
ve doğal kaynaklar sektörleri eskiden beri sağlam temelleri ile
dikkat çeken sektörler arasında yer almaktadır. Bunların yanı
sıra, inşaat ve enerji ile ulaştırma, ticaret hizmet sektörlerinin
de sağlıklı bir büyüme eğilimi içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Ülkede tarım alanına pamuk, tütün ve yün doğal
kaynaklar arasında ise altın, uranyum, doğalgaz en önemli üretim kalemleri olarak dikkat çekmektedir.
Özellikle ülkenin sanayi üretiminin nerdeyse yarısına yakınını
kapsayan maden ve metalürji sektöründe altın ve kömür başta
olmak üzere uranyum, mermer, cıva, bakır, molibden, gümüş
ve antimuan kaynakları ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında
ülke seramik sanayinde kullanılan bazı minerallere ve zengin
tungsten ve kalay yataklarında sahiptir.
CIA tarafından sağlanan verilere göre 2018 yılında madenciliğin ekonomiyle katkısının %29,2 olarak gerçekleşmesi dikkat
çekmektedir. Ekonomiye katkısı %14,9 olan tarım sektörü aynı
zamanda ülkede istihdama en büyük katkıyı sağlayan sektör
olarak da ön plana çıkmaktadır. Ekonomiye en büyük katkısı
sağlayan sektörlerin başında %55,9’luk oran ile hizmet sektörü
gelmektedir. Ülkede kişi başına gayri safi milli hasıla 2012 yılından bu yana düzenli bir artış eğilimindedir. 2019 yılı verilerine
göre kişi başına düşen GSMH yaklaşık 1116 dolara ulaşmıştır.
Bağımsızlığını ilan ettiği dönemlerde yüksek işsizlik oranı ile
mücadele eden ülkede paylaşılan son verilere göre işsizlik oranı düşüş göstererek %3,1 olarak gerçekleşmiştir.
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Kırgızistan’ın denize kıyısı olmaması ve ithalata bağımlılığı,
Eski Sovyetler Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerle arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir engel teşkil etmiştir.
1997 yılından itibaren artan altın ihracatı sayesinde yeni pazarlara ulaşılmış ancak ülkenin ihracat kalemlerinin altın ile kısıtlı
kalması ürün çeşitliliğinin gelişmesine engel olmuştur. Devlet
politikası olarak özel sektörün canlandırılması yoluyla ürün
çeşitliliği arttırılmak istense de günümüzde hala istenen ürün
çeşitliliği yakalanamamıştır.

ekonomik gelişimini sürdürmesinde altın üretim ve ihracatı
büyük bir paya sahiptir. Bu üretim ve ihracatı mümkün kılan
temel unsur Kanada’lı Centerra Gold firması ve Kırgızistan
Devleti ortaklığı ile işletilen Kumtor Altın Madeni’dir. Kumtor
Madeni, ülkenin en büyük altın madeni olma özelliği taşımaktadır ve 2017 yılında Kırgızistan’ın altın üretiminin yaklaşık
%70’ini gerçekleştirmiştir. Faaliyete geçtikten sonraki yıl olan
1997’den itibaren madenden yıllık ortalama 18 ton altın üretimi sağlanmaktadır.

Zengin doğal kaynak çeşitliği ile dikkat çeken Kırgızistan’da
Sovyetler birliği dönemlerinde dünyanın en büyük antimuan
ve civa üreticisi olarak bilinmekteydi. Bunun yanında ülke, Sovyetler Birliği’nin uranyum ihtiyacının %20’sini tek başına karşılamaktaydı. Kırgızistan için altın üretimi ve ihracatı geçmişte
büyük önem taşımıştır. Günümüzde de ülkenin madencilik
sektöründe altın üretimi ayrı bir yere sahiptir. Eski Sovyet ülkeleri arasında en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda bulunan ülkede tahmin edilen altın rezervi 650 tondan fazla olması
ile dünyadaki sayılı ülkeler arasında kendisine yer bulmuştur.
Bunun yanında ülkede cıva, kursun volfram, altın, antimuan,
nadir toprak elementleri, kalay, çinko, bakır, kömür, asbest, vollastonit gibi çeşitli yer altı zenginlikleri bulunmaktadır. Ülkenin
sahip olduğu yer altı kaynaklarını işlenerek değerlendirilmesi
ve uç ürün elde edilmesi devletin hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkede tespit edilen birçok maden rezervi bulunmaktadır. Bunların arasında, altın, gümüş, demir cevheri, değerli taşları içeren rezervler de mevcuttur. Ayrıca ülkenin portföyünde
kömür, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklarda bulunduğu
bilinmektedir. Hidrokarbon kaynakları bakımından da zengin
olan ülkede büyük çoğunluğu ülkenin güneyinde olmak üzere
12 noktada petrol rezervi tespit edilmiştir. Bunların 8’i petrol,
4’ü doğal gaz-petrol karışımı olarak kayıtlara geçmiştir.

2007 yılında yeniden yapılandırılan ortaklık anlaşması ile devletin ortaklık payı %16’dan %29’a çıkarılırken Kumtor Altın
Madeni Kırgızistan ekonomisinde ve yıllık bütçesinde önemli
yer tutmaktadır. Maden aynı zamanda Orta Asya’da yabancı
yatırımcılar tarafından işletilen en büyük maden olma özelliği
taşımaktadır.

Ülkede tespit edilen rezervlerin bir kısmının yerleşimden uzak
ve rakım olarak yüksek dağlık bölgelerde bulunmasından
dolayı üretim safhasına geçilmesi zaman almakta, bazen ise
ekonomik şartlar dolayısı ile gerçekleştirilmemektedir. Bu sahaların faaliyete geçmesi için yatırım almayı hedefleyen ülke,
yatırımcıları çekebilmek adına bu bölgelerin bir kısmında alt
yapı çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Ülkenin bu hedefinde ruhsatların yönetiminden sorumlu devlet organı Endüstri, Enerji ve Yeraltı Kullanımından Sorumlu
Devlet Komitesi (SCIESU) büyük önem taşımaktadır. Bu kurum
aynı zamanda belirtilen sektörlerde benimsenecek devlet politikalarının geliştirilmesinden ve uygulanmasında da sorumludur. Madencilik sektörü özelinde ise ruhsat başvurularının
değerlendirilmesi, kabulü, süresinin uzatılması, geçici faaliyet
durdurma kararı ve ruhsatın iptali gibi konularda en yetkili
merciidir.

Kırgızistan ekonomisinin önemli bir parçası olan madencilik
sektörü, toplam sanayi üretiminin yaklaşık %48'ini, toplam ihracatın %41'ini, GSYİH'nın %10'unu ve vergi gelirlerinin %11'ini
oluşturmaktadır. 2017 yılı itibari ile ülkedeki toplam istihdamın
%10’u doğal kaynakların üretiminde (metal, kömür, doğal gaz,
petrol) görev almıştır. Bu sektörlerde görev alanların aylık kazancının ise ülkedeki ortalama gelirin üç katından fazla olması
ayrıca dikkat çekmektedir. Madencilik aynı zamanda ülkenin
en fazla doğrudan yatırım çeken sektörü olarak bilinmektedir.
Kırgızistan'da madencilik büyük ölçüde kömür ve altın madenciliği ile sınırlı kalmıştır. Dünya’daki 10. en büyük altın üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan ülkenin bağımsızlık sonrası
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Kırgızistan’ın ikinci büyük altın madeni olan Jerui Altın Madeni’ni ise devlete ait Kyrgyzaltyn firması, İngiliz Oxus ve
Avustralyalı Normandy madencilik şirketleri ortak olarak işletmektedir.
Hükümetin yaşadığı en önemli zorluklardan bir tanesi 2026
yılında üretimi durdurması beklenen Kumtor Altın Madeni’nin
bütçeye katkılarını karşılayacak orta ölçekli madenler bulmak
olarak dikkat çekerken ülke gelirinin büyük bir kısmını oluşturan madene bel bağlamanın ülkeyi önemli bir risk altında
bıraktığı ortak bir görüş olarak değerlendirilmekte ve ülkenin
GSYİH’sini uluslararası piyasalardaki değişikliklerden kolayca
etkilenecek hassas bir konuma soktuğu belirtilmektedir. Bu
kapsamda ülkedeki 2.500'den fazla aktif maden ruhsatını değerlendirmeyi amaçlayan ülke madencilik sektöründe çeşitlilik
sağlamayı hedeflemektedir.

Bunun yanında madencilik sektörüne direk veya dolaylı olarak görevi bulunan kuruluşlar arasında, genel vergi, yatırım ve
ekonomik gelişim politikalarından sorumlu Ekonomi Bakanlığı,
ödenmeyen vergiler, kamusal finansman ve madencilik sektöründen elde edilen gelirlerin takip edilmesi ile ilgilenen Maliye
Bakanlığı, çevrenin korunması ile ilgili denetimleri gerçekleştiren Çevre Koruma ve Orman Ajansı, çevresel kurallara uyumu,
maden kural ve düzenlemelerine uygunluğu denetleyen Ekoloji ve Teknik Güvenlik Denetim Kurulu, vergilerden sorumlu
olan Devlet Vergi Ofisi, oluşabilecek acil durumlar için hazırlıktan ve büyük çoğunluğu Sovyet döneminden kalan uran1 Eylül 2020

yum madenlerini içeren terkedilmiş madenleri inceleyen Acil
Durum Bakanlığı, SIETS ile uyumlu bir şekilde çalışarak maden
reklamasyon çalışmalarını takip eden bölgesel kurumlar yer
almaktadır.
Adı geçen devlet kurumları 2018 yılında yeniden düzenlenen
Mineral Kaynakları Kanunu olarak da anılan Yer Altı ve Yer Altı
Kullanımı Kanununa (Sub Soil and Sub Soil Use Law) tabidir.
Bu kanun ile devlet ile maden üretimi gerçekleştiren bireyler,
tüzel kişiler veya diğer devletler arasındaki ilişki düzenlenmekte, tüm yer altı faaliyetlerinin Kırgızistan'ın anayasasına ve ilgili
diğer düzenlemelerine dayalı olmasını garanti altına alınmaktadır. Aynı zamanda devlet, bölgesel ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını bu kanunda belirlemektedir. Bu kanuna bağlı
olarak Ruhsat Yönetmeliği ve gerçekleştirilecek ihale ve açık
arttırmaların şartlarını belirleyen İhale ve Açık Arttırma Yönetmelikleri gibi yönetmelikler ile ruhsat sürecini düzenlenmekte,
Arazi Kanunu, Su Kanunu, Vergi Kanunu, Çevre Koruma Kanunu ve Çevre Denetim Kanunu ile de diğer madencilik faaliyetlerini düzenlemek amacı güdülmektedir.
Ruhsat yönetmeliğine göre ülkedeki yer altı kullanım kanunu iki çeşit maden ruhsatı tanımı içermektedir. Bunlar arama
ruhsatları ve maden işletme/geliştirme ruhsatları olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır.
Maden aramaları için verilen ruhsatlar arama çalışmalarının
tüm safhalarını kapsamaktadır ve iki yıl boyunca geçerlidir. Geçerlilik süresi dolduğunda maksimum 10 yıla kadar yenileme
yapılabilmektedir. Ruhsat aynı alanda farklı mineraller için arama yapan farklı şirketlere verilebilmektedir.
Maden işletme/geliştirme için verilen ruhsat ise ruhsat sahibine belirlenen alanlar çerisinde arama çalışmaları gerçekleştirme, kazı, cevher hazırlama, ham madde üretimi ve işlenmesi,
maden ve işleme atıklarının kullanımı, rafinasyon, elde edilen
tüm materyalin satışı ve ihracatı hususunda 20 yıldan uzun olmayan sürelerde hak sağlamaktadır.

Ruhsat hakları diğer şirketlere veya üçüncü şahıslara onaya
tabi olmadan aktarılabilir. Bu durumda ilgili kurumlara 30 gün
içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir.
Ruhsat başvuru süreci ise “Yer Altı Kullanımı ve Düzenleme
Yasası ile Yer Altı Kullanımının Ruhsatlandırılmasına İlişkin
Usul Hakkında Yönetmelik” tarafından belirlenen usullere
göre ilerlemektedir. Bu yönetmeliğe göre süreçten sorumlu
ana devlet kurumu SCIESU'dur. SCIESU’nun lisansları başvuruları değerlendirmek, kabul etmek ve incelemek, bir lisansın
muhafaza edilmesi için ücretleri hesaplamak, ruhsatları geçici olarak askıya alma veya iptal etme gibi geniş bir yetki alanı
bulunmaktadır.
Kanuna göre, lisans başvuru sahiplerine veya lisans sahiplerine
uygulanan yabancı mülkiyet kısıtlaması yoktur. Hem yabancı
hem de yerel kuruluşlar, yer altı kullanım hakkı için lisans alma
prosedürlerine katılabilmektedir. Yabancı başvuru sahipleri,
bir lisans verilmişse, Yer Altı Kanunu'nda belirtilen bir zaman
çerçevesi içinde, lisansın verildiği Kırgızistan'da yüzde yüz iştirak kurma zorunlulukları bulunmaktadır.
Ruhsatın veriliş şeklini ruhsat alanında yer alan kaynağın önemi veya büyüklüğü göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu
durumunda uygulanan üç prosedür, bulunmaktadır. Ruhsatlarla ilgili kurum olan SCIESU ihale, açık artırma veya ikili müzakereler yoluyla ruhsat verme sürecini yönetme hakkına sahiptir. Üretilecek cevherin ulusal öneme sahip olduğu ve hükümet
tarafından bu şekilde listelendiği durumlarda bir ihale süreci
gerçekleştirilmektedir.
Yer Altı Kanunu’na göre maden ruhsatları açık arttırma yoluyla
verilmektedir. Bir ruhsat için gerçekleştirilecek ödeme, sahanın
doğal değeri baz alınarak hesaplanmaktadır ve sözleşme imzalandığı tarihle sahanın geliştirilmesinden elde edilecek yıllık
gelirden daha az olması mümkün değildir.
Kanunda yer alan “Yer altı kullanım hakları ihale ve doğrudan
müzakere yoluyla verilecektir. Kırgız Cumhuriyeti Hükümetine
bağlı ihale komisyonu, ihale şartlarını ve kazananları belirlemek için her somut nesne için özel olarak oluşturulacaktır” ve
"Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından atanan devlet yer altı
kurumu, bireylerin ve tüzel kişilerin başvurularına doğrudan
müzakere yoluyla yer altı kullanım hakkı verecektir." Maddeleri hükümete ister ihale yoluyla ister doğrudan müzakerelerle,
maden haklarının verilmesi mekanizması üzerinde tam bir takdir yetkisi vermektedir.
Ortak veya özel mülkiyete ait arazilerde yer altı kullanım hakları, yer altı koruma, çevre koruma, iş güvenliği ve işlere ilişkin
hükümlerin onayına tabi olarak, mülkiyet sahibi tarafından
verilebilmektedir. Aynı madde aynı zamanda "küçük mevduatların tanımı genel olarak bulunan mineraller, kullanım usulleri
ve şartları Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenir."
Bu madde, özel veya ortak arazide yalnızca küçük yatakların
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geliştirileceğini ve tüm büyük yatakların kamu arazisinde geliştirileceğini gösteriyor gibi görünmektedir.
Kırgızistan’da yer altı kullanım hakları ve arazi kullanım hakları kanunlarla birbirinde ayrılmıştır. Kanunda yer altı kullanımına hak
sahibi olanlar ile arazi kullanım haklarına sahip olanlar arasındaki
ilişkileri kapsamaktadır. Yer altı haklarının sahipleri, arazi yüzeyinin bölümlerini kullanmak için arazi kullanım hakları sahipleriyle
anlaşmalar yapmak zorundadır. Arazi kullanım haklarının sahibi,
arama veya madencilik faaliyetlerini etkileyebilecek sulama veya
diğer tarım sistemlerindeki herhangi bir değişiklik önceden bilgilendirme ve izin alma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Ticaret Tahkim Mahkemesi, bu tür anlaşmazlıkları çözmek için
daha hızlı ve daha etkili bir mekanizma sağlamaktadır. Mevcut
Yer Altı Yasası, ulusal hükümete yer altı kullanımındaki uyuşmazlıkların çözümü için yetki vermektedir, ancak bu yetkiye
hangi hükümet şubesinin sahip olduğunu belirtmemektedir.
Yer Altı Kanununa hiçbir uygulama yönetmeliği eşlik etmemektedir, bu nedenle terimlerin tanımları ve prosedürlerin
oluşturulması ve uygulanması hükümetin takdirine bırakılmıştır. Özellikle SGA ve ayrıca Başkanlık ve Çevre Bakanlığı dahil
diğer hükümet organları.
Kırgız Cumhuriyeti’nde uygulanan gümrük tarifeleri 7 seviyede toplanmıştır. Değerli madenlerin de arasında bulunduğu
tütün, alkol, petrol, halı, kahve, kakao, mücevherat, kristal, kürk
ve ateşli silahlar gibi kalemler %10 ila 20 oranında özel tüketim vergisine tabidir. Rusya, Azerbaycan ve Belarus’tan gelen
mallar dışındaki tüm ürünlere %12 oranında KDV uygulanmaktadır. Nisan 2004’te kabul edilen Gümrük Kanunu kendi
alanındaki uluslararası standartlara uyumlu olup, Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına ilişkin Kyoto
Sözleşmesi’yle getirilen düzenlemeleri içermektedir.
Ülkede uygulanmakta olan genel Katma Değer Vergisi oranı
%12’dir. Alım satım işleri %1,5 diğer tüm işler ise %2,5 oranında vergilendirilmektedir. Katma Değer Vergisi mükellefi olmayan firmalar için ise alım satım işleri %2,5, diğer işler ise %3,5
oranında vergilendirilmektedir.
Kırgızistan'daki çoğu maden şirketi, Vergi Kanunu uyarınca
genel vergi rejimi altında faaliyet göstermektedir. Madencilik
sektörü vergileri, genel kurumlar vergisine ek olarak ikramiye
ve telif vergisi ödemelerini içerir. Bunun tek istisnası, şirketin
hükümetle yapmış olduğu yatırım ve imtiyaz anlaşmalarında
belirtilen ve parlamento tarafından onaylanan ayrı bir vergi rejimine uyan Kumtor Gold Company'dir.
Vergi Kanununa göre, bir defalık alınan ek bir vergi, jeolojik rezervlerin ve kaynakların miktarı ve su kuyularının sondaj derinliğine göre belirlenir. Devlet, maden türüne ve kalitesine, geliştirme durumunda cevher rezervlerinin miktarına ve arama
ve arama durumunda ruhsat alanının büyüklüğüne göre prim
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oranını belirlemektedir. Örneğin, keşfedilen altın yataklarının
ikramiye oranı, her bir ton cevher rezervi başına 60.000 dolardır Bir şirketin sahipliği el değiştirdiği durumlarda, değişen sahiplik yüzdesine eşit bir prim tutarı devlete ödenir.
Vergi Kanununa göre rödovans, doğal kaynak çıkarma amacıyla alt toprağı kullanma hakkının ödenmesidir. Rödovans ödemelerinin miktarı cevherlerin işlenmesinden sonra elde edilen
ürünlerinin satışından elde edilen gelirlere dayanmaktadır.
Altın, gümüş ve platin için rödovans oranı %1 ile 5 arasında
değişirken, kömür ve linyit için bu oran %1'dir.
Türkiye Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülke olmasının da etkisi ile iki
ülke arasında iyi ilişkiler bulunmaktadır. 2019 yılında ülkemiz
Kırgızistan’a yaklaşık 430 milyar dolarlık ihracat, 43 milyar dolarlık ise ithalat gerçekleştirmiştir. İhraç edilen kalemler arasında halı, mücevherat eşyaları, tekstil mamuller yer alırken
ithalatımızın ana kalemleri ise kuru baklagiller, bakır alaşımları,
pamuk ve altın olarak kayıtlara geçmiştir.
Kırgızistan’da halen aktif olarak faaliyet gösteren 300 Türk firmasının toplam 250 milyon doları aşan yatırımı mevcuttur. Ancak, Kırgızistan’da küçük sermayelerle yatırım yapan iş adamlarımız kazancını burada işini büyütmek veya başka alanlarda
yatırım yapmak için kullandıklarından, Türk iş adamlarının yatırımları 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında bir sermaye büyüklüğüne ulaştığı tahmin edilmektedir. Kırgızistan’daki Türk
sermayeli firmalar; içecek, bisküvi, şekerleme, çikolata, mobilya, temizlik maddeleri, çay, un, tuz, şeker, boya, pvc ve plastik
boru, yapı malzemeleri üretimi ile alışveriş merkezi işletmeciliği, marketçilik, bankacılık, tekstil üretimi, matbaa, turizm
acenteliği, eğitim işletmeciliği, inşaat gibi çok çeşitli alanlarda
faaliyet göstermektedir.
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INOVASYON

İnsan Kaynağı Planlaması

hazırda 2020 ÖSYM Tercih kılavuzunda yer alan 15 maden
İlginç zamanlardan geçiyoruz. Cummühendisliği bölümüne karşılık kılavuzda yer almayan yaklahuriyetin ilk kurulduğu günden
itibaren toplumsal ekonomik sınıf,
şık 15 diğer bölümün mevcut olmasını gösterebilirim. Bunun
yükselme için ana araçlardan biri olan yükseköğrenim sistetemel sebebi bu 15 bölümün kontenjanlarını önceki yıllarda
defalarca dolduramamış ve muhtemelen dolduramayacak olmi hiç olmadığı kadar büyüdü ancak pastanın aynı oranda
büyüyememesi sebebiyle bu alanda uzun yıllardır süregelen
ması. Aslında kontenjan kılavuzuna giren bölümlerinde ilk üç
teammül bozulmuş oldu. Sözümona 80-90’lı yıllarda ünivertanesi (ODTÜ-İTÜ-Hacettepe) dışında son yılda kontenjanını
doldurabilen başka üniversite bulunmamaktadır. Şekil 1’de
site bitirmek, iş bulabilmek için yeterli bir gerekçe iken; buYökAtlas’tan alınmış 2015-2019 yılları arasında en üstteki altı
gün yüksek lisans diplomasına bile sahibi olmak, işe alım için
maden mühendisliği programının yerleşen son öğrenci başarı
yeterli bir gerekçe değil. Artan üniversite sayısı ve neredeyse
sıralamaları bulunuyor. İstikrarlı bir şekilde bölümlerin başarı
birbirinin kopyası bölümlerin açılmasıyla üniversite kapısında
sıralamaları aşağı düşmektedir. Bu durumu YÖK’ün 2017 yılıyaşanan yığılma bir nebze olsun eridi. Buna karşın üniversite
sonrası işe yerleşme konusunda yığılmalar başladı. Türkiye
nın yazında yer bilimleri mühendisliklerini tercih eden ve böuzun yıllardır artan nüfusa bağlı olarak nispeten genç bir delüme ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere karşılıksız burs vermeye
başlamış olmasına rağmen öğrenciler nezdinde trendde bir
mografiye sahip. Bu sebeple her yıl iş hayatına atılan kabaca
değişiklik yapmamış görünüyor.
bir milyon genç bulunuyor. Ancak oluşturulan istihdam miktarı son yıllarda bu rakamın altında kaldığı
için özellikle genç nüfusta işsizliğin önemli
oranda arttığını söylemek mümkün. Ancak
sıkıntı tam olarak bu yapının planlanmadan yapılmış olmasından kaynaklanıyor.
Uzun yıllardır kendi mesleğimiz için yazmış
olduğum bölüm ve kontenjan sayılarının
azaltılması konusunu, karar mercileri gündemlerine almadılar. Bunun sonucunda
2015 yılından beridir süregelen bir kontenjanların boş kalması durumu ortaya çıktı.
Karar mercileri bu sıkıntıyı görmemekte
direndi. Ancak düzeltme sonraki yıllarda
diğer bölümlerde de ortaya çıktı. Şu anda
yüksek öğrenimde her yıl ÖSYM tercih kılavuzunda bile yer almayan binlerce bölüm
bulunmakta. Bunlar kılavuzda bulunmadıkları için doluluk oranları dispeten 80Şekil 1. Son 5 yılda kontenjanlarını doldurabilmiş maden mühendisliği bölümlerine yerleşen öğrencilerin başarı sıralamaları –
90% bandında görünüyor ancak işin aslı
Bin (Kontenjanını dolduramayan bölümler boş bırakılmıştır) (Kaynak: Yökatlas)
öyle değil. Dediğimin en somut örneği hali
Dr. M. Mustafa Kahraman
Maden Mühendisi
www.mmkahraman.com
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dört bölümde de mevcut ortalama %25’lik kesim.
Bu veriye göre her 4 mezundan 1 tanesi mezun
olduktan sonraki bir yıl içerisinde iş bulamamakta.
Bir diğer nokta ise mezunların işe başlama ücretleridir. İşe başlamış olmak önemli bir gösterge olsa
da mezun enflasyonu sebebiyle başlangıç ücretleri
kabul edilebilir olmaktan çok uzak olabiliyor. Portal
bu konuda da veriler paylaşmış. Mezunların başlangıç ücretleri asgari ücretten itibaren 1000 TL’lik
artışlarla 7000 TL ve üstüne kadar paylaşılmış. Tabii
olarak bu verilerden asgari ücret altında çalışan varsa anlamak mümkün değil. Bu göstergeden bölümlere gerçekten ne kadar talep olduğunu anlamak
sanki daha mümkün. Yeni mezun birisi için kabul
edilebilir bir rakam olarak 4 bin TL’yi kabul edecek
olursak; maden mühendisliği mezunlarının yaklaşık
Şekil 2. Farklı mühendislik bölümlerinin ortalama iş bulma süresinin yüzdelik dağılımları (Kaynak: Üni-Veri)
%42’si, jeoloji mühendisliği mezunlarının %20’si, inCumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 yılı itibariyle
şaat mühendisliği mezunlarının %19’u ve bilgisayar
“lisans mezunlarının iş gücü piyasa performanslarını bölüm
mühendisliği mezunlarının ise %52’si bu maaş ve üzeri bir ücbazında değerlendirmek amacıyla Üni-Veri isimli bir portal
rete işe başlamışlar. Buna göre sözü geçen bölümler arasında
oluşturdu. Bu portalda bölümlerin performansı; İş Bulma Süreyıllık yaklaşık 10 bin kontenjana sahip bilgisayar mühendisliğine
en yüksek ücretlerin ödendiğini söylemek mümkün. Dağılımlasi, Başlangıç Ücreti, Nitelik Uyuşmazlığı, Kamuda İşe Yerleşme
Oranı, Firma Büyüklük Dağılımı ve Sektör Bazında Dağılım gibi
rın detaylarını Şekil 3’de inceleyebilirsiniz. Kontenjanlardaki
farklı göstergelere göre gösterilmektedir. Aslında başlı başına
düşüşün maden mühendisliğine yeni başlayanların ücretlerine
bu portal verileriyle bile hangi bölümlere ne kadarlık istihdam
olumlu yansıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Aynı şekilde
ihtiyacı olacağını planlamak mümkün. Ancak maalesef açılan
inşaat mühendisliği için her yıl açılmakta olan 12’den fazla konbölümler ve kontenjanlar belirlenirken bu tür bir analizden çok,
tenjanın sonucu olarak asgari ücrete aşırı yaklaşan bir mühendis
diğer faktörlerin önceliklendirildiğini düşünüyorum. Bu sebepkitlesine sebep olduğunu söylemek mümkün.
le mevcut durumda öğrenciler tarafından pek tercih edilmeyen
bölümler genellikle kılavuzdan çıkarılmaya başlandı. Bunun
Sonuç olarak bizim ülkemizin en büyük cevheri genç insan
bir diğer örneği ise 5-6 yıl önce en popüler mühendislik haline
kaynağı. Bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek ise hepimiz
gelmiş olan inşaat mühendisliği bölümleri. Üni-Veri de yer alan
için bir sorumluluk. Daha fazla bölüm açarak ve herkesi üniververilere göre yeni mezun inşaat mühendislerinin %82’si 4000
siteye yerleştirerek geçici mutluluklar yaratmak mümkün anTL’nin altında bir maaşla işe başlıyor, mezunların sadece %4’ü
cak uzun vadede kronik işsizlik yarattığınızı da unutmamanız
6000 TL üzerinde bir maaşla işe başlıyor. Mezun olduktan itibagerekiyor. Yer bilimlerinin uzun yıllardır yaşamış olduğu insan
kaynağı enflasyonu, karar mercilerinin doğru adımlarıyla deren ilk 6 ay içerisinde iş bulma oranı yaklaşık %64. Bu rakamlar iş
ğil; öğrencilerin doğru durum değerlendirmesi ve tercihleriyle
bulma süresi konusunda maden ve jeoloji mühendislikleri için
daha iyi bir noktaya geldi. Aynı durumun diğer bölümler içinde
sırasıyla %58 ve %44. İşin ilginç tarafı son 5 yıldır kontenjanların
er yada geç ortaya çıkacağını düşünüyorum.
yarıdan daha aza düşmüş olmasına rağmen durum bu şekilde.
Şekil 2’de maden-jeoloji-inşaat ve bilgisayar
mühendisliği bölümlerinden mezunların ortalama iş bulma sürelerinin yüzdelik dağılımları verilmiştir. Buna göre inşaat ve bilgisayar
mühendislikleri bölümleri yıllardır mevcut on
binlerce kontenjanlarına rağmen yer bilimleri
bölümlerinden (bu kadar kontenjanının azaltılmış olmasına rağmen) daha hızlı iş bulabilmekteler. Muhtemelen 2014-2015 yıllarındaki
öğrenci tercihlerindeki daralma başlamamış
olsa, maden ve jeoloji mühendisliği bölümlerinin iş bulma sürelerinin bugünkünden çok
daha uzun olacağını tahmin etmek pek güç
olmayacaktı. Burada bir diğer nokta ise mezun
olduktan 12 ay sonra bile iş bulamayan ve her
Şekil 3. Farklı mühendislik bölümlerinin ortalama işe başlama ücret dağılımları (Kaynak: Üni-Veri)
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EKONOMI

Temel Maden Fiyatları
DEĞERLİ METALLER

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

(PRECIOUS METALS)

Metal

25.Ağu.20

Altın

25.Ağu.20
25.Ağu.20

Gümüş
Platinyum

Değişim
%

Son Fiyat
1934,60

Yıl Sonu
Fiyatı

26,82

26,57

1525,50

47,78

917,00

Birim

17,98

-4,88

964,00

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

25.Ağu.20

Rodyum

12000,00

115,05

5580,00

USD/tr. oz

25.Ağu.20

Palladyum

2062,00

7,23

1923,00

USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Metal

Değişim
%

Son Fiyat

Yıl Sonu
Fiyatı

Birim

(31.Aralık.2019)

Alüminyum

1735,50

-3,56

1799,50

USD/ton

25.Ağu.20

Bakır

6579,50

6,89

6155,50

USD/ton

25.Ağu.20

Çinko

2430,00

6,02

2292,00

USD/ton

25.Ağu.20

Kalay

17170,00

2,05

16825,00

USD/ton

25.Ağu.20

Kurşun

1960,00

1,95

1922,50

USD/ton

25.Ağu.20

Nikel

14862,00

6,23

13990,00

USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih

Metal
Antimuan

25.Ağu.20

Bizmut

25.Ağu.20

İndiyum

25.Ağu.20

İridyum

25.Ağu.20

Kadmiyum

25.Ağu.20

Yıl Sonu
Fiyatı

Birim

(31.Aralık.2019)

5930,00

0,66

5891,00

USD/ton

9,99

0,00

9,99

USD/lb.

990,00

15,79

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

25.Ağu.20

Magnezyum

15000,00

15,38

1300,00

USD/ton

25.Ağu.20

Manganez

5,22

12,99

4,62

25.Ağu.20

Molibden

18,75

-15,20

22,11

USD/tr. oz

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

Europyum Oksit ≥ 99.5%

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

Mixed Metal ≥ 99%

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)
Fiyat

Kalori

471

Kütahya-Tavşanlı (GLİ)

4.602

S.Kısrakdere yıkanmış
+18 mm

471

Manisa-Soma ( ELİ )

5.090

Ağu.20

Kısrakdere krible +20 mm

529

Manisa-Soma ( ELİ )

4.957

Ağu.20

Çan krible +30 mm

361

ÇLİ

4.537

USD/tr. oz

16,77

USD/kg

25.Ağu.20

Tantal

151800,00

0,00

25.Ağu.20

Tungsten

38,05

11,55

34,11

USD/kg

25.Ağu.20

Uranyum

32,80

33,06

24,65

USD/lb.

25.Ağu.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)
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)

Kalori

Maden

(TL/TonKDV Hariç)

Yer

Ağu.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

750

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6500

Ağu.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

750

KOZLU MÜ. LAVUARI

6600

Ağu.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

750

KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV.

6900

Ağu.20

18/150 PARÇA (DÖKME)

850

ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI

7400

Ağu.20

18/150 PARÇA (PAKET)

630

AMASRA MÜ. LAVUARI

6000

(kcal/
kg)

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)
Tarih

Metal

Son Fiyat

Değişim
%

25.Ağu.20

Lityum Metal ≥ 99%

68724,04
5787,29

25.Ağu.20 Lityum Karbonat ≥ 99.5%

Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.19)

Birim

-18,73

84562,71

USD/ton

-27,93

8029,90

USD/ton

25.Ağu.20

Lityum Hidroksit

7089,43

-13,25

8172,03

USD/ton

25.Ağu.20

Rafine Kobalt ≥ 99.8%

39859,95

7,25

37164,96

USD/ton

Mineral Prices

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

Fiyat
Tarih

TTK

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI

195-205

4903,22

Ağu.20

0,00

46-48% Konsantre

0,00

Ağu.20

9,18

Fiyat

4903,22

USD/lb.

18,31

Metal

Seryum Metal ≥ 99%

USD/kg

255,00

151800,00

31.Oca.20

Yer

Selenyum

www.madencilikturkiye.com

Birim

(TL/Ton)

Rutenyum
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Yıl Sonu Fiyatı
(31.Aralık.19)

Maden

25.Ağu.20

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

Değişim
%

Tarih

25.Ağu.20

Tarih

Son Fiyat

TKİ

1460,00

Mineral Prices

25.Ağu.20

Değişim
%

Son Fiyat

Metal

Mineral Prices

25.Ağu.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/
5 - 9 Ekim Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/
4– 7 Kasım CNR Marble Tech , İstanbul, cnrmarbletech.com/
15 Ekim - 15 Kasım 2020 21. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı, Online,
jmo.org.tr/etkinlikler/calistay/index.php?etkinlikkod=145
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/

2021

24 – 27 Mart Marble İzmir Fuarı, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/
tr/
25 – 28 Mart IMCET 2021, Antalya, imcet.org.tr/

Yabancı Etkinlikler
6 - 8 Ekim Minex Russia, Rusya, 2020.minexrussia.com/en/main/
6 - 8 Ekim Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz/en/index.
html
13 – 14 Ekim MinTech 2020, Kazakistan, kazexpo.kz/en/about-exhibitionmt-pav-menu/about-exhibition-mintech-pavlodar
14 - 15 Ekim Astana Mining Congress, Kazakistan, amm.kz/en/
15 - 16 Ekim Mining Tech South America, Şili, miningtechsouthamerica.
com/
20 - 22 Ekim Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
29 - 30 Ekim Mining Investment Latin America, Meksika, mininginvestmentlatinamerica.com/
29 - 30 Ekim The IPCC 2020, Meksika, im-mining.com/ipcc-2020-conference/
9 -27 Kasım ALTA 2020 Online November, Online, altamet.com.au/conferences/alta-2020/
2 – 4 Kasım Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.
com/
9 - 13 Kasım ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php
10 - 12 Kasım Minex Kazakistan 2020, Nur-Sultan, 2020.minexkazakhstan.
com/
11 – 13 Kasım Discoveries 2020 Mining Conference, Meksika, discoveriesconference.com/
19 - 20 Kasım MiningTech Africa, G. Afrika, miningtechafrica.com/
24 - 25 Kasım BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminingandenergy.com/
24 – 27 Kasım Internatıonal Mınıng And Resources Conference + Expo,

Online, imarcmelbourne.com/
30 Kasım Minex Eurasia, İngiltere, 2020.minexeurasia.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/
7- 11 Aralık 3rd Conference on Geophysics for Mineral Exploration &
Mining, Sırbistan, eage.eventsair.com/near-surface-geoscience-2020/3rd-mineral-exploration-mining

2021

22 – 23 Şubat Future of Mining Australia, Avustralya, australia.future-of-mining.com/
31 Mayıs – 1 Haziran Future of Mining Americas, ABD, americas.
future-of-mining.com/usa2020/en/page/home
1 - 3 Temmuz International Conference on Mining and Mineralogy
2020, Almanya, immnetworks.com/
2 - 4 Ağustos 7th International Conference on Mining, Material, and
Metallurgical Engineering, Çekya, mmmeconference.com/
16 - 21 Ağustos IGC 2020 - 36th International Geological Congress,
Hindistan,36igc.org/
4 - 7 Eylül GEO 2020 - 14ht Middle East Geoconference and Exhibition,
Bahreyn, geo-expo.com/
15 - 17 Eylül Central Asian International Mining Exhibition, Kazakistan,
miningworld.kz/en/
Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.
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