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Önsöz
Madenciliğin gerekliliği, ülke ekonomisine katkısı, yarattığı istihdam ve stratejik özellikleri
gibi konular dikkate alınıp, maden yataklarının teknolojik gereklere uygun olarak işletilmesi,
üretim maliyetlerinin dünya standartları düzeyine düşürülmesi ve böylece maksimum fayda
sağlanması son derece önemlidir.
Bakır, insanlık tarihinde çıkarılan ve işlenen ilk madenlerden olup ekonomik gelişmelere bağlı
olarak hayat standardının sürekli yükseldiği günümüz dünyasında sanayinin temel girdileri
arasında yer alan önemli metallerden biridir.
Bugün, bakır madenine olan talebi, global ekonomik şartlar belirlemekte, bundan dolayı
herhangi bir bölgedeki bakır talebi o bölgedeki ekonomik şartlara bağlı olarak dalgalanmalar
göstermektedir. Son yıllarda, Çin’de inşaat sektöründeki büyümenin yavaşlaması çelik
sektörünü doğrudan etkilediği gibi bakır sektörünü de etkileyebilecektir. Bu iki emtiada, dünya
toplam tüketiminin yaklaşık yarısı Çin’e aittir. Bakır sektöründe, doğru pozisyon açısından Çin
piyasası dikkatle takip edilmelidir.
Ülkemizin bakır talebini karşılamak için yeni bakır yataklarının bulunması ve üretilecek büyük
kapasitelere uygun izabe tesisleri veya eşdeğer teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Gelecek yıllar için politikaların bu hedeflere göre belirlenmesi yararlı olacaktır.
Bu raporda, madencilik sektöründe önemli yeri olan bakırın ülkemizde ve dünyada, üretimine
ve potansiyeline ilişkin son veriler derlenip genel bir bakış açısı yaratılması amaçlanmıştır.
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açılmıştır. Anadolu'da bakırdan kap kacak yapımında; dövme, dökme, sıvama (tornada çekme)
ve preste basma teknikleri uygulandığı belirlenmiştir.
Ham bakır, kalhanelerde ergitilip 50-60 cm büyüklükte yuvarlak veya dikdörtgen tahta kalıplara
dökülerek külçe haline getirilirdi. Sonra, demir bir örs üstünde çekiççiler tarafından düzenli
aralıklarla dövülerek inceltilirdi. Bu işlem genellikle sekiz kişiden oluşan ve dövücüler veya
kol denen bir ekip tarafından yapılırdı. Bu yöntemin 20. yüzyılın başlarına kadar Anadolu'da
ve Balkanlar'da varlığını koruduğu bilinmektedir. Sonraları şahmerdan denilen büyük otomatik
çekiçler, insan gücüyle dövülerek yapılan inceltme işleminin güçlüğünü ortadan kaldırmıştır.
Günümüzde "hadde silindirleri" adı verilen makinalarda, özel silindirler arasından geçirilen
bakır külçeleri, istenen incelikte levhalar haline getirilmeye başlanmıştır.
Bugün yalnızca, Muğla'nın Yatağan ilçesinin Kavaklıdere bucağında, ağırlığı 100-120 kg
arasında değişen 1 metre boyunda leblebici tavaları, bakır külçenin uzun ağır çekiçlerle
dövülmesiyle yapılmaktadır. Dövme tekniğiyle kap yapımı uzun süre gerektirdiğinden,
sonraları sıvama tekniği kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik, yapılacak kabın, tornaya
bağlanmış kalıbına özel demir çubuklar yardımıyla bakırın sıvanması, yani bakır levhanın
kalıbın biçimini almasının sağlanması işlemidir.
Elde edilen ürün dövme olarak yapılan kaplar kadar dayanıklı olmasa da, seri üretim nedeniyle
maliyet düşürülmektedir. Daha seri bir üretim yolu olan preste basmada ise insan emeği hemen
hemen yok gibidir. Geleneksel bakırcılık sanatında, ayrıca bakır kapların üstüne çeşitli
süslemeler yapmak için kazıma, kabartma, zımba ile vurma, ajur (kesme) ve kakma gibi birçok
bezeme tekniği geliştirilmiştir.
İstanbul'un Beyazıt semtindeki Bakırcılar Çarşısı'nın tarihi geçmişi Osmanlı İmparatorluğu
zamanına dayanmaktadır. Bu çarşıda bugün de işlenmekte ve satışa sunulmakta olan her tür
bakır eşya, doğunun havasını taşıyan nargile muhafazalıklarından, biblolarda kullanılabilecek
türüne kadar büyüklü küçüklü mangallar, semaverler, vazolar, çerçeveler asma mum fenerlerine
kadar yabancı turistlerin ilgilerini çekmektedir. Halkımızın da ilgi gösterdiği çeşitli bakır eşya,
turizm açısından da önem kazanmıştır.
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1.2 Dünyada Bakır Madenciliğinin Tarihçesi
Bakır, insanoğlu tarafından yaklaşık 7000 yıldır kullanılmaktadır. Bilinen en eski bakır
yatakları Kıbrıs adasındadır. Romalılar, bakırı Kıbrıs’tan çıkarmışlar ve adına "aes cyprium"
demişlerdir. Bu isim daha sonra kısaltılarak Latince “Cuprum” adını almıştır. İnsanoğlunun ilk
ilgisini çeken metal altın olmasına karşın, metallerin pratik olarak kullanılması bakırın
bulunması ile başlamıştır. Bakırın bulunması ile taş devrinden sonra gelen M.Ö. 3000-1800
yılları arasındaki döneme ismini veren tunç devri, çok daha modern bir yaşamın başlangıcı
olmuştur. Bu devirde insanlar bakırın çok kolay şekillendirilebilen bir metal olduğunu
keşfetmişler ve savaş aletlerini bakır kalay alaşımı olan tunçla imal etmişlerdir.
Dövülmüş bakırdan yapılmış en eski eşyalar M.Ö. 4500 yıllarında kullanılmış ve bunlar
bugünkü İran'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştur. Mısır'da Nil Nehri Vadisi’nde
yapılan kazılarda ise M.Ö. 3600 yıllarında yapılmış bakır yüzükler ve bilezikler gibi süs
eşyaları, bakırın ne kadar değerli ve kolay şekillendirilebilen bir maden olduğunu göstermiştir.
Bakır boru, eski Mısırlılar tarafından M.Ö. 2750 yıllarında su taşımak için kullanılmıştır. Bu
örnekler daha sonraları Romalılar tarafından benimsenmiş ve özellikle bakır su depoları
uygulamalarına rastlanmıştır. En eski bakır tesisat örnekleri ise M.S. 79 yılında, Vezüv
yanardağının yerle bir ettiği Herculaneum arkeolojik şehrindedir.
Arkeolojik bulgular, medeniyetin gelişmesiyle bakır üretiminin gelişmesi arasındaki paralelliği
ortaya koymaktadır ve bakır insan hayatında her geçen gün daha önemli bir rol oynamaktadır.
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2. Türkiye Bakır Yatakları
Doğada bakırın yataklanma şekilleri, porfiri, ağsal-saçınımlı, damar ve masif olmak üzere dört
ana tiptir. Literatürde bilinen bakır yataklarının en önemlilerini ağsal-saçınımlı ve masif tip
yataklar oluşturmaktadır. Ağsal-saçınımlı tip yataklardaki esas bakır minerali kalkopirittir ve
genellikle piritle beraber kuvars gang içinde izlenir (Çakmakkaya). Bazen bu yataklarda önemli
miktarda olmamakla birlikte sfalerit de izlenir (Murgul ve Espiye-Kızılkayalar). Bu yataklarda
cevher mineralleri daha iri tanelidir.
Türkiye'de başta MTA olmak üzere yerli ve yabancı sermayeli şirketler tarafından etüt edilen
650 civarında bakır mostrası bulunmaktadır. Genellikle magmatik kökenli olan cevherleşmeler,
jeolojik özelliklerle kayaç türlerine göre köken ve parajenez yönünden farklılıklar gösterirler.
Bakır ve pirit cevherleri genellikle, ya bakır-pirit ya da Cu-Pb-Zn-Pirit zuhurlarıyla birlikte
bulunmaktadır. Bakır yataklarımız jenetik olarak şu şekilde sınıflandırılabilir;
1. Porfiri yataklar,
2. Masif sülfit yatakları,
3. Hidrotermal damarlar ve kontak metasomatik yataklar.
Hidrotermal ve kontak metasomatik yataklar sayıca fazla olmasına rağmen rezerv bakımından
büyük değillerdir. Porfiri tip yataklar ise rezerv ve tenör yönünden işletilebilir düzeyde
değillerdir. Buna karşılık masif sülfit yatakları ülkemizin bakır madenciliği açısından
önemlidir. Murgul, Çayeli-Madenköy, Lahanos, Ergani, Siirt-Madenköy, Cerattepe ve Küre
ülkemizde bilinen en önemli masif sülfit bakır yataklarıdır.
Alp orojenik kuşağında yer alan Türkiye'de, bakır yatakları dört ana metalojenik provens
içerisinde görülür. Bunlardan birincisi ve en önemlisi Makedonya-Balkanlar'dan gelerek
Istranca'dan sonra Karadeniz'den geçerek Sinop yakınlarından itibaren Doğu Karadeniz
boyunca devam eden, Kafkaslar ve İran üzerinden Himalayalara doğru uzanan kuşaktır. Bu
kuşakta porfiri bakır yatakları ve Kuroko tipi masif sülfit yatakları yaygındır. İkinci sırada,
Kıbrıs üzerinden gelerek İskenderun-Hakkâri arasında devam eden ve daha sonra İran'a geçen
Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı yer alır. Bu metalojenik provenste Kıbrıs tipi masif sülfit
yatakları bulunur. Üçüncü metalojenik provens, Kıbrıs tipi masif sülfit yataklarının yer aldığı
Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Küre yöresidir.

5

Asidik plutonizmaya bağlı hidrotermal damar ve kontak metasomatik Cu-Pb-Zn yataklarının
bulunduğu Kuzeybatı Anadolu Bölgesi dördüncü metalojenik provensi oluşturur.
Türkiye'de işletilen ve ekonomik olduğu belirlenen yatakların tümü bu metalojenik bölgeler
içinde yer almaktadır. Diğer bölgelerimizdeki değişik tipteki cevherleşmeler düşük tenörlü ve
küçük rezervlidir. Pb-Zn yataklarında bulunan bakır cevherleşmeleri ikinci derece olup, bunlar
Balya, Sisorta, Şavşat, Asarcık, Bulancak, Gölköyde olduğu gibi, genellikle asidik
plütonizmaya bağlı damar ve saçınımlar şeklindedir. Üst Kretase ile Eosen-Oligosen yaşlı
dasitik, andezitik volkanizmayla ilgili lav ve tüflerde oluşan bazı yataklar özellikle Kuzey
Anadolu fayına paralel doğu batı doğrultusu boyunca görülmektedir. Çorum ve Çankırı
illerinde Üçoluk, Konaçköy, Hacıosman ve Tahtalıköy'de bulunan zuhurlar jipsli OligoMiyosen serilerinde yer alan sedimanter kökenli sekonder oluşuklar olup, yumrular halinde
dağılmış çok önemsiz oluşuklardır.
2.1 Porfiri Yataklar
Porfiri bakır yatağı teriminin ekonomik ve jeolojik olmak üzere iki anlamı vardır. Ekonomik
anlamda; porfiri yataklar %0,8 Cu tenörlü ve ortalama rezervi 500 milyon ton'dan fazla olup,
bunlar az miktarda molibden, altın ve gümüş içeren, açık işletme veya yeraltı işletmeciliği ile
işletilebilen yataklardır.
Jeolojik anlamda; porfiri yataklardaki cevherleşme, orta veya asidik, porfirik dokulu, sokulum
kayaçlarıyla kökensel olarak bağlantılı olmalı ve bu kayaçlara, saçılmış, damarcık ve ağsal
tipteki birincil bakır cevherleşmesi eşlik etmelidir. Cevherleşmeyle birlikte, genellikle içten
dışarıya doğru potasik, fillik, arjilik ve propilitik hidrotermal alterasyon zonlanması
görülmelidir. Alterasyon yanında, porfiri bakır yataklarında hidrotermal breşler de oluşabilir.
Dünyadaki porfiri bakır yatakları tektonik konumlarına göre iki ana kategoride incelenirler;
1. Ada yaylarında oluşan porfiri bakır yatakları
2. Kıta kenarlarında oluşan porfiri bakır yatakları
Porfiri bakır yatakları, kıta kenarlarının ve ada yaylarının magmatik kuşaklarında bulunurlar.
Bu kuşaklarda, yitim zonu boyunca okyanus kabuğunun derinlere dalmasıyla kısmi ergimesi
sonucu kalkalkalen volkanizma oluşur. Bu nedenle belirtilen kuşaklarda, çoğunlukla bazalt,
andezit, dasit, riyolit ve felsik ignimbritlerle temsil edilen kalkalkalen volkanizma yaygındır.
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Bu volkanik kayaçlar içinde genellikle benzer bileşimli batolitler veya küçük çaplı sokulumlar
görülür. Ada yaylarındaki porfiri yataklar subvolkanik (diyorit, dasit ve andezit porfir, vb.)
sokulumlarla ilgilidir. Kıta kenarlarında oluşan porfiri bakır yatakları molibdence, ada
yaylarında oluşanlarsa altın bakımından zengindir.
Ülkemizdeki porfiri bakır yatakları Balkanlardan başlayarak Istranca masifi ve Karadeniz'den
geçerek İran ve Himalayalara kadar uzanan Alp orojenik kuşağı içinde irdelenmektedir. Alp
kuşağı üzerinde bulunan Dereköy-Kırklareli ve Bakırçay (Merzifon) porfiri yatakları And tipi
kıta kenarı porfiri yataklarına yakın özellikler göstermektedir. Bunların ortalama tenörleri
Balkanlardaki porfiri yataklarına göre düşüktür. Alp orojenik kuşağının Samsun'dan Gürcistan
sınırına kadar olan kesimi, Pontid metalojenik kuşağı olarak adlandırılır ve Istrancaların tersine,
Filipin tipi ada yayı kuşağını oluşturur. Bu ada yayı kuşağı Hazar denizine kadar devam eder.
Alp orojenik kuşağında yer alan Doğu Toroslar, Çanakkale-Balıkesir ve Kütahya bölgesi,
porfiri bakır yataklanması için jeolojik açıdan uygun ortamlar oluştururlar. Bunlardan Keban
porfiri yatağı bu kuşak içerisinde bulunmuş bir yataktır. Orta Anadolu Bölgesinde, Kazakistan
ve Özbekistan’da olduğu gibi kıta içi porfiri yataklarının varlığı muhtemel görülmektedir.
Porfiri bakır kuşaklarında, ayrıca porfiritik sokulumların karbonat kayaçları kestiği yerlerde
skarn tipte bakır yataklanması bulmak mümkündür. Bu tip yataklanma için Doğu Toroslar ve
Orta Anadolu uygun ortamlar oluşturmuş olabilir.
2.2 Volkanojenik Masif Sülfit (VMS) Yatakları
Volkanik kökenli masif sülfit yatakları volkanik-tortul kayaç birimleri içerisinde tabaka biçimli,
merceksi, masif, piritçe zengin baz metal (Cu-Pb-Zn) içerikli sülfit kütleleridir. Bir volkanik
kökenli masif sülfit yatağı, üstte çoğunlukla merceğimsi bir masif cevher kütlesi ile altta
volkanik ve volkano-tortul çökeller içindeki ağsal (stockwork) ve saçılmış zonlardan oluşur.
Bu volkanik yan kayaçlar Kıbrıs, Ergani ve Küre yataklarında olduğu gibi bazik (Kıbrıs tipi
yataklar) ya da Doğu Karadeniz'deki gibi riyolit-dasit bileşimli asidik kayaçlar (Kuroko tipi
yataklar) olabilir.
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Türkiye bakır üretiminin tümü volkanojenik masif sülfit yataklarından (Ergani, Küre, Murgul,
Çayeli, vb.) sağlanmaktadır. Yurdumuzdaki volkanojenik masif sülfit kuşakları, Kuroko tipi ve
Kıbrıs tipi yataklar olarak iki bölümde incelenecektir.
2.3 Kuroko Tipi Bakır Yatakları
Japonya'daki Hokkada adasının batı kısmındaki "yeşil tüf" bölgesindeki Miyosen yaşlı ada yayı
gelişimine bağlı olarak oluşan denizaltı asidik volkanizması ile sıkı genetik ilişkiler gösteren ve
Cu-Pb-Zn içeren stratiform tipindeki masif sülfit yataklar, Kuroko tip yataklar olarak
adlandırılır. Doğu Karadeniz yöresindeki (Ordu-Gürcistan sınırı) masif sülfit tipi yataklar da bu
yataklara büyük benzerlik gösterirler. Bu yüzden Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan masif
sülfit yatakları (Lahanos-Espiye, Çayeli, Kutlular, Murgul, Cerattepe, vb.) Kuroko tipi veya
Pontid tipi olarak adlandırılırlar.
Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Kuroko tipi yataklar, Üst Kretase yaşlı ada yayı gelişimine
bağlı olarak oluşan kalkalkalen tipi denizaltı volkanizmasının asidik lav ve piroklastlarının
(aglomera, breş, tüfbreş, tüf, volkanik kül veya çoğunlukla bunların karışımı) en üst kesimlerde
oluşur ve volkano-tortul kayaçlar tarafından örtülür. Yataklar, dasit veya riyolit domları ile
ilişkili olup, bu domların patlama merkezlerinden başlayıp kenarlarına doğru ve asidik
piroklastiklerin en genç kesimlerinde uyumlu veya yarı uyumlu olarak oluşurlar.
Gürcistan sınırından Samsun'a kadar uzanan yaklaşık 50 km. genişliğindeki kıyı şeridini
kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi, Jura-Alt Kretase ve Üst Kretase yaşlı volkaniklerle Tersiyer
yaşlı intrüzif ve volkanikleri içeren karmaşık magmatik yaydan oluşmuştur. Bütün ekonomik
Cu-Pb-Zn yatakları Üst Kretase volkanik ve piroklastikleri içinde yer almaktadır.
Yataklarda pirit, bakır, zaman zaman çinko, kurşun, altın, gümüş ve barit bulunur.
Propilitleşme, serizitleşme, kloritleşme, silisleşme, karbonatlaşma ve baritleşme alterasyonları
yaygındır. Ordu'dan Gürcistan sınırına kadar uzanan bölgedeki ada yayı gelişimine bağlı olarak
oluşmuş Üst Kretase'deki asidik (dasit, riyolit) volkanizmanın merkezleri, Kuroko tipi masif
sülfit yataklarının aranmasında hedef alanlarıdırlar. Asidik volkanizmanın ardından oluşan
bazik (andesit, bazalt) volkanizma, önceki cevherleşmelerin büyük kısmını örtmüştür. Bugün
belirlenen yataklar, bazik volkaniklerin aşınması sonucu asidik volkanizmanın yüzeylediği
yerlerdir.
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2.4 Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yatakları
Kıbrıs'ın Trodoos ofiyolit kuşağı içinde irili ufaklı birçok bakır yatağı bulunur. Trodoos ofiyolit
karmaşığı, ultrabazik ve bazik kayaçlardan oluşmuş bir çekirdek ile bunun üzerine gelen ve
etrafını saran yastık lav biriminden oluşmuş olup, Üst Kretase yaşlı Parapedhi sedimanter serisi
tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. Bugün ekonomik olarak işletilebilen sülfürlü bakır
yataklarının büyük kısmının bakır içeriği % 1'in üzerindedir. Oksitli cevherlerde ise, bakır
içeriği % 0,3'ün üzerindeki yataklar liç yöntemiyle ekonomik olarak işletilebilmektedir.
Masif sülfitler mercek biçiminde olup, çoğunlukla alt yastık lav birimi ile ilişkili olarak bu
birimin üzerindeki çukurlar içerisinde yer alır. Böylece bunlar, ya iki yastık lav birimi arasında
veya alt yastık lav birimi ile tortullar arasında bir konumda bulunurlar. Bu mercekler yersel
olarak demirce zengin, manganezce fakir olan ve yer yer sülfit mineralleri içeren okr (ochres)
adlı kimyasal tortullarla örtülür. Masif cevher kütleleri, alta doğru silisleşmiş ve breşleşmiş
yastık lavlar içinde baca biçimindeki ağımsı damar ve saçılmış cevher zonlarına geçerler.
Bunlar pirit, kalkopirit, sfalerit, kovelin, dijenit ve markasit cevher minerallerini oluşturur.
Bakır yönünden önemli olan bu kuşak Hakkâri’den İskenderun'a kadar uzanmaktadır.
Ofiyolitler Güneydoğu Anadolu'da, Toros'lar tektonik biriminin güneyinde Bitlis Pötürge
masifleri ile kenar kıvrımları tektonik birimleri arasındaki bindirme kuşağında yer alırlar.
Ofiyolitler, serpantin, peridotit, gabro, diabaz, spilit ve flişlerden ibarettir. Bazik kayaçların
üzerinde çamurtaşlı, çörtlü sedimanlar görülmektedir. Bitlis masifi metamorfitleri, EosenMiyosen yaşlı filişler üzerine itilmiştir.
Cevherleşmeler, ofiyolit istifteki diabaz, spilit gibi bazik volkanik kayaçların lav, yastık lav,
aglomera ve tüfleri ile üzerlerine gelen sedimanların dokanağında yer almaktadır ve denizaltı
volkanizması ile oluşmuş Kıbrıs tipi volkano-sedimanter oluşumlardır. Ergani ve SiirtMadenköy bu kuşağın en önemli yataklarıdır. Türkiye'nin büyük bölümünde yüzeyleyen
ofiyolitik alanlar da Kıbrıs tipi masif sülfit yatakları için hedef alan oluşturmaktadırlar.
Küre'deki Kıbrıs tipi bakır yatağı bir kuşak oluşturmayıp, ofiyolitler içinde bulunan masif bir
bakır yatağıdır.
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Şekil 3. Bakır Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
3.1 Bakır Fiyatları
Dünyada ve ülkemizde bakır cevheri, bakır konsantresi ve blister bakır fiyatlarının tespitinde
Londra Metal Borsası (LME)’nın, New York Metal Borsası (COMEX)’nın bakır fiyatları temel
alınmaktadır. Ürün içeriğine göre değerli metaller satış fiyatını artırmakta, istenmeyen
empüriteler ise bakırın fiyatı düşürmektedir.
Bakır fiyatları, Çin’in büyümesine paralel olarak son 10 yıllık dönemde; küresel krize kadar
yükselen bir eğilim takip etmiş ve 2008 yılı Nisan ayında 8675 $/ton seviyesine kadar çıkmıştır.
Ancak 2008 yılının ikinci yarısında, maden ithalat ve ihracatımızda önemli yer tutan bakır
fiyatlarında düşüşler başlamıştır. Krizden sonra sert bir düşüşün yaşandığı bakır fiyatları 2008
yılı Aralık ayında 3072 $/ton düzeyine kadar gerilemiştir.
ABD kaynaklı olarak ortaya çıkan ve dünya genelinde etkili olan küresel mali kriz, tüm
ekonomik sektörleri etkilediği gibi madencilik sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Bu tarihten
sonra, dalgalı da olsa yeniden yükselişe geçen bakır fiyatları, küresel ekonomideki
toparlanmaya paralel olarak yükselmiş ve 2011 yılı Şubat ayında kaydedilen 9868 $/ton
seviyesiyle tarihi zirvesine ulaşmıştır. Bu tarihten sonra bakır fiyatları dalgalı bir düşüş
eğilimine girmiş, 2013 yılında 7325 $/ton olan yıllık ortalama fiyat yıllık bazda % 6,3 değer
kaybederek 6861 $/ton seviyesine gerilemiştir. 2015 yılı ortalama değer 5495 $/ton iken 2016
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yılının ilk altı aylık ortalama bakır fiyatı 4695 $/ton seviyelerindedir. Son yıllardaki bakır
fiyatlarındaki düşüşte Çin’in talebindeki zayıflamanın etkili olduğunu belirtmek gerekir.

Şekil 4. 1989-2016 yılları arası bakır fiyatları davranışı
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4. Türkiye’de Bakır Arama Ruhsatları ve Bakır Üretimi
Eylül 2016 tarihi itibariyle, ülkemizde ruhsatlı üretim yapılan sahaların cevher tipi ve sayıları
aşağıdaki grafikte verilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5. Türkiye’deki Ruhsatlı Bakır Sahaları (MİGEM 2016)

ICSG’ye göre; dünya bakır cevheri (tüvenan) üretiminde Türkiye 19. sırada yer almaktadır.
Dünyadaki bakır üretiminin ancak % 0,4 miktarı Türkiye'de çıkarılmaktadır. (The World
Copper Factbook, 2015). Bakır cevheri üretiminde Eti Bakır A.Ş.’nin liderlik yaptığı
ülkemiz’de, diğer dikkate değer cevher üreticileri Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. ve Park Elektrik
Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’dir.
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Şekil 7. Türkiye Konsantre Bakır Üretimi (USGS 2014)
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Şekil 6. Türkiye Tüvenan Bakır Üretimi (MİGEM,2016)
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4.1 Türkiye İzabe Bakır Üretimi
İzabe, en az bir metalin sıvı faza geçtiği aşama olarak tanımlanırken, metal oksitlerdeki
oksijenin indirgeyici bir madde ile CO2 formunda metalden uzaklaştırılması ile gerçekleşir.
Ülkemizin blister bakır ihtiyacı ortalama 250 bin ton/yıl’dır. Yılda toplam 60 bin ton metal
bakır eşdeğeri, 350 bin ton cevher konsantresi üretilmektedir. Yıllık bakır üretiminin 35 bin ton
kadarı kurulu izabe tesislerimizde yerli cevher konsantrelerinden üretilmektedir. Ülkemizin
ihtiyacını karşılamak için yılda 300-350 bin ton metal bakır ithal etmek gerekmektedir.

Türkiye İzabe Bakır Üretimi
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Şekil 8. Türkiye İzabe Bakır Üretimi
*USGS, Bakır 2014(Tahmini Değerler)
*Primer ve sekonder izabe değerleri verilememiş olup; sekonder üretim, toplamın 1/3 ü olarak tahmini
verilmiştir.(USGS)
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4.2 Türkiye Rafine Bakır Üretimi
Rafine, metal içinde kalan son safsızlıkları uzaklaştırmak için uygulanan yöntemdir.
Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG)’nun 2015 istatistik yıllığına göre rafine bakır
ithalatında Türkiye 6. sırada, bakır ve yarı bakır alaşımları üretim kapasitesinde ise 11. sırada
verilmiştir. Nihai ürün ithalatı sektörel bir cari açık oluşturmaktadır.

TÜRKİYE RAFİNE BAKIR ÜRETİMİ
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Şekil 9. Türkiye Rafine Bakır Üretimi
*USGS, Bakır 2014(Tahmini Değerler)
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6. Bakırın Kullanım Alanları
Üstün fiziksel

ve

kimyasal özelliklerinden

dolayı bakır, endüstride yaygın olarak

kullanılmaktadır. Sektörlere göre bakırın tüketimi ağırlıklı olarak, elektrik ve elektronik
sanayi, inşaat sanayi, ulaşım sanayi, endüstriyel donanım, askeri ve diğer sanayi kolları, kimya,
kuyumculuk, boya sanayi ve turistik eşya sektörü olarak sıralanabilir. Bakırın yerine
kullanılabilen ürünler ise sırasıyla alüminyum, fiber optikler, plastik borular ayrıca özel
durumlarda bazı metal alaşımlardır.
Ekonomik gelişmelere bağlı olarak hayat standartlarının yükselmesi, elektrik, elektronik ve
endüstriyel alanındaki gelişmelerin artması, bakıra olan ihtiyacı daha da artırmıştır.
Önümüzdeki yıllarda bakır yerine ikame malzemelerde gelişmeler sağlansa da bakıra olan
ihtiyacın artarak devam edeceği öngörülmektedir.
Bakır, endüstriyel metaller arasında en iyi iletkenliğe sahip olandır. Yüksek, orta ve düşük
voltaj güç kablolarında, enerji tasarruflu jeneratör, motorlar, transformatörler ve yenilenebilir
enerji üretim sistemlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Bakırın diğer iletken metallere göre
daha güçlü korozyona ve sünmeye daha dirençli olması, elektrik ve enerji sektöründe
vazgeçilmez bir yerde olmasını sağlamaktadır. İletişim sektöründe de bakırın önemi büyüktür.
Günlük hayatta kullanılan telefon kablolarından çok daha iyi veri transferi sağlaması nedeniyle
HDSL ve ADSL kablolarında bakır teller kullanılmaktadır. Bakır ve bakır alaşımları cep
telefonlarının, bilgisayarların ve network kablolarının vazgeçilmez ham maddelerini
oluşturmaktadır. Ayrıca yeni bir gelişme olan “yarı geçirgen bakır yonga” teknolojisi ile silikon
yongalar içine yerleştirilen bakır, mikroişlemcilerin daha az enerji ile çok daha yüksek hızlarda
işlem yapabilmesini sağlamaktadır. İnşaat sektöründe de çeşitli şekillerde bakır ve alaşımları
kullanılmakta, özellikle plastik borulara karşı daha sağlam olması, ateşe dayanıklı olması ve
erimemesi nedenleriyle bakır borular tercih edilmektedir. Büyük alışveriş merkezleri ve
binalarda, zorlu iklim koşullarına karşı dayanıklılığı ile bilinen bakır, çatı ve yağmur suyu
sistemlerinde kullanılmaktadır. Bakır ayrıca ulaşım araçları ve endüstriyel makine üretiminde
de önemli role sahiptir.
Bakır-2-asetat, yeşil toz veya koyu yeşil monoklinal kristal halindedir. Mantar öldürücü ve bazı
organik reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılmaktadır. Bakır arsenat, böcek öldürücü olarak,
sümüklü böcek kontrolünde ve ahşapların korunmasında kullanılmaktadır. Bazik bakır
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7. Bakır Üretim Yöntemi ve Teknolojisi
Bakır madenciliği açık ve kapalı işletme yöntemleriyle yapılmaktadır. Dünyada bakır üretimi;
sülfürlü ve oksitli bakır cevherlerinin madencilik yöntemleri ile çıkarılması, zenginleştirilmesi,
blister ve rafine bakır haline getirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.
%0,5 Cu tenörün üzerindeki değerli olan sülfürlü cevherler, flotasyon yöntemi ile
zenginleştirilmektedir. Bu işlemlerde cevherdeki bakır genelde %80’in üzerinde metal
randımanları ile zenginleştirilerek %15-25 Cu içeren bakır konsantreleri elde edilmektedir.
Daha sonra bu konsantrelerden konvansiyonel izabe yöntemleri ile (reverber+konverter veya
flaş+konverter) %99 Cu içeren blister bakır üretilmekte ve daha sonra blister bakır rafinasyon
işlemlerine tabi tutularak elektrolitik bakır üretilmektedir. Dünya bakır üretiminin büyük bir
bölümü bu yöntemle yapılmaktadır.
Pratikte, genel geçerli ekonomiklik alt sınırı olarak kabul edilebilecek tenör değerleri, Açık
işletmede min. % 0,5 Cu, yeraltı işletmesi için min. % 1,0 Cu (derinleştikçe ve zorluk derecesi
arttıkça bu değer yükselir, maden yatağı yapısına göre münferit fizibilite çalışması
yapılmalıdır). Sülfürlü bakır cevherlerinde maden yatağı açık işletmeye uygunsa; altın ve
molibden gibi ek kıymet ifade eden yan ürünler var ise cevher tenörünün % 0,3 Cu olması
durumlarında dahi büyük ölçekli işletmelerde cevher üretimini ekonomik kılmaktadır.

7.1 Flotasyon
Bakır mineralleri için önemli cevher hazırlama/zenginleştirme yöntemi flotasyondur. Düşük
tenörlü ve kompleks cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bakır sülfürlerinin
flotasyonu genellikle kolay, ucuz ve randımanlı bir hazırlama işlemidir. Belli başlı problem
piritin bastırılmasıdır. Kireç kullanılarak ortamın alkali hale getirilmesi ile (pH 10-12) pirit
bastırılabilmektedir. Sonrasında ksantat ve ditiofosfat tipi kollektörler ve bir köpürtücü
kullanılarak bakır mineralleri yüzdürülmektedir. Türkiye’deki pirit yataklarından bakırın
flotasyon ile elde edildiği yerlere örnek olarak Ergani ve Murgul tesisleri gösterilebilir.
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7.1.1 Saf Bakırın ve Sülfürlü Bakır Minerallerinin Flotasyonu
Saf bakır sülfitleme reaktiflerinin fazla miktarda ilavesi ile iyi bir yüzme özelliğine sahip
olmaktadır. Aynı zamanda sülfürlü bakır mineralleri kolay yüzme davranışı gösterirler.
Bornitin hidrofoblaştırılması için Na2S ilavesi gerekmektedir. Piritli bakır cevherlerinin
flotasyonu genellikle büyük bir zorluk göstermemektedir. Diferansiyel flotasyon (yüzme
kabiliyeti olan minerallerden birinin yüzdürülmesi) usulü en uygun olanıdır. Bu yöntemde pirit
alkali bulamaçta pasifleştirilerek bakır sülfitleri yüzdürülmektedir. Eğer cevher içinde saf altın
da mevcutsa pH ayarlayıcı olarak kalker yerine soda kullanılması tercih edilmelidir. Bakır
konsantrelerinin bakır bakımından zenginlikleri,

zenginleştirilen mineralin cinsine göre

değişmektedir. Kalkosit ihtiva eden konsanstrelerde tenör % 70 Cu’a kadar, kalkopirit ihtiva
eden konsantrelerde % 15-30 Cu civarında mümkün olur. Zenginleştirme oranı ve randımanı
cevherin serbestlik derecesine bağlıdır. Serbestlik derecesi çok ince olan cevherlerde ön
konsantrelerin veya ara ürünün (bulk konsantre) tekrar öğütülmesi söz konusudur.
7.1.2 Sülfürlü + Oksitli Minerallerin Flotasyonu
Hem sülfürlü hem de oksitli bakır mineralleri ihtiva eden cevherlerde, çalışma şekli bunlardan
hangisinin daha çok olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Sülfürlü mineraller daha fazla
ise flotasyon tercih edilir. Bu takdirde öncelikle sülfürlü mineraller flote edilirler. Daha sonra
oksitli mineraller, toplayıcı reaktifler ile veya yağ asitleri kullanılarak sülfitleştirilip flote
edilirler. Oksitli minerallerin flotasyonunda randıman daima sülfürlü minerallere oranla
düşüktür. Bu sebeple flotasyon daima sülfürlü cevherler için tercih edilirler. Sülfürlü ve oksitli
mineral grupları yaklaşık aynı miktarlarda olursa, önce sülfürlü minerallerin flotasyonu, sonra
oksitli mineralleri liçleme tercih edilmelidir.
7.1.3 Kompleks Cevherlerin Flotasyonu
Piritten başka bakır, kurşun, çinko mineralleri ihtiva eden kompleks cevherler aynı zamanda
kısmen oksitli kompleks cevherlerde uygulanması gereken yöntemler daha karmaşıktır.
Ülkemizde, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan bakır, kurşun, çinko, pirit, altın ve gümüş
içeren cevherler bu gruptandır.
Bazı hallerde önce bakır - kurşun - çinko müşterek konsantresini elde etmek gereklidir. Bu
takdirde bunlardan önce çinko flote edilir. Daha sonra bikromat metoduyla bakır ve kurşun
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birbirinden ayrılır. Eğer gang mineralleri ile faydalı mineraller arasındaki tane irilikleri çok
farklı ise, bakır – kurşun- çinko müşterek konsantresine pirit ve pirotin de dâhil edilir. Bundan
sonra tekrar selektif flotasyona başvurulur.
Nikelli pirotin - kalkopirit yatakları önemli bakır üretilen yataklardır. Nikel bu yataklarda
pentlandit (Fe, Ni)S, halinde bulunur ve pirotin (FeS) ile çok girift haldedir. Bunlarda esas bakır
taşıyıcı kalkopirittir. Normal olarak önce sülfürlü mineraller flote edilir. Bir miktar bakır sülfat
ilavesi, nikel ihtiva eden pirotinin flotasyonunu kolaylaştırır. Mevcut pirit az miktarda NaCN
ilavesiyle çöktürülür. Müşterek konsantreden, kalkopirit bazik ortamda flote edilir. Müşterek
konsantrenin artığı nikelli pirotin konsantresi halindedir. Fakat bu ayırımın sıhhati flotasyonda
iyi olmadığından müşterek konsantre doğrudan izabeye tabi tutulur. İzabede nikel - bakır matı
elde edilir. Bu mat yavaşça soğutularak iri kristaller meydana gelmesi sağlanır ve ufalamadan
sonra bakır sülfürler flote edilir.
Bazı bakır yataklarında bakır minerallerinin yanı sıra MoS2 halinde molibden de bulunabilir.
MoS2 çok rahat yüzer. Fakat çok kere cevherin Mo tenörü o kadar azdır ki, direkt bir
diferansiyel flotasyon mümkün değildir. Bu sebepten önce bir müşterek konsantre elde edilir,
sonra selektif flotasyona tabi tutulur. Molibden mineralinin flotasyonundan önce mineral
yüzeylerine adsorbe olmuş bulunan toplayıcı filmleri uzaklaştırılmalı yani desorbe edilmelidir.
Bu genellikle 200° C sıcaklıkta suyu alınmış konsantrenin ısıtılması ile mümkün olmaktadır.
Bazı hallerde müşterek konsantre filtrelenir ve ocakta 275 °C, kavurma başlangıcına kadar
ısıtılır. Bu ısıl işlemeden sonra kızmış ürün su ile tekrar bulamaç haline sokulur ve karıştırılır.
Kalkopritin alkali ortamda pasifleştirilmesi ile molibden sülfür yüzdürülür. Müşterek
konsantrenin artığı bakır konsantresidir. Bu yolla çok sayıda temizleme flotasyonu ile % 1 Cu
ihtiva eden % 85-90 Mo tenörlü molibden konsantresi elde edilebilir. Bakır konsantresinde ise
yaklaşık % 0,5 MoS2 bulunur. Cu-Mo müşterek konsantresini önce bir molibdence fakir bakır
konsantresi ve bir molibden bakır ara ürünü olarak ayırmanın bazı faydaları mevcuttur. Bu
maksatla molibden sülfür dextrin ile çöktürülerek bakır konsantresi elde edilir.
7.2 Liç Yöntemi
Genellikle oksitli bakır cevherlerinden bakır elde edilmesi hidrometalurjik yöntemlerle
yapılmaktadır. Bu yöntemlerde bakır cevherleri yerinde veya yığın liç işlemlerine tabi tutulur.
Bakır cevherlerinde liç yöntemi; pasada, planlanmış cevher yığınlarında ve yerinde olmak üzere
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üç şekilde uygulanır. Pasa ve yığınlarda uygulanan liç işlemi birbirlerine benzerdir. Zayıf asidik
çözeltiler yığına yavaşça beslenerek bakır çözeltiye geçirilir. Ortamda sülfürlü mineraller varsa,
zayıf asit, havanın yığının içinden yukarı doğru hareketi sırasında doğal olarak elde edilir; aksi
halde çözeltiye sülfürik asit ilave edilir. Planlı yığınların optimum yüksekliği malzeme
özellikleri, topoğrafya ve hava akışı ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Genelde 40-60 m’lik
yükseklik uygulanmaktadır. Yığının kapladığı alan, topoğrafyaya ve çözelti akışına bağlıdır.
Ortamda kil varsa veya liç edilecek malzeme kırılmışsa, aşırı sıkışmayı ve dolayısıyla
geçirgenlik azalmasını önlemek için daha az yükseklikte yığınlama (5-15 m.) yapılır. Liç
çözeltilerinin yığın ve pasa üzerinde dağıtılmasında muhtelif yöntemler kullanılırsa da en
yaygın yöntem dağıtıcı fıskiye kullanımıdır. Liç çözeltilerinin akış hızları, 1-3 g/lt bakır
konsantrasyonu elde edilinceye kadar değiştirilir. Killi ortamda çok yüksek akış oranları, yığın
içinde kanalların gelişmesine yani kısa devreye yol açarak, istenmeyen çözelti dağılımına sebep
olabilir. Liç sisteminde bakır kazanımını belirleyen en önemli faktör cevherin mineralojik
özellikleridir. Mevcut pasa yığınları genelde düşük tenörlü sülfürlü cevherlerdir. Böyle bir
çevrede, eğer ortama hava verilirse, doğal bakteri büyümesi meydana gelecek ve oluşan
bakteriler liç işlemine yardımcı olacaktır. Sülfürlü liç için asit ilavesine ihtiyaç çok az veya hiç
olmayabilir. Ancak kazanım, oksit mineralleri içeren pasalara oranla çok uzun sürede
gerçekleşir. % 50'den fazla kazanım oranına ulaşmak için 3-5 yıl gerekebilir. Pasa boyutu, liç
işleminde bakır kazanımını belirleyen bir sonraki en önemli faktördür. %0,25'den fazla tenörlü
bakır cevherleri için 1,3 cm altına kırılmış olan cevherlerde kazanım bir yıldan daha az bir
sürede % 70'den daha fazla olabilir.
7.3 Bakır Çözeltilerinin Solvent Ekstraksiyonu
Bu yöntemde bakır, demir ve diğer katyonları içeren zayıf asitli liç çözeltisi bakırı seçimli
olarak çözeltiden alan bir organik "solvent" ile karıştırılmaktadır. Bu organik madde bakırı
bünyesine alır. Daha sonra kuvvetli asitle yıkandığında bakır çözeltiye konsantre biçiminde
geçer. Liç çözeltisindeki bakır konsantrasyon genelde 1-3 g/lt arasındadır. Herhangi bir solvent
ekstraksiyon işleminde karşılaşılan büyük güçlükler genelde çözelti içindeki düzensizliklerden
meydana gelir. Yüksek seviyede klor içeren liç çözeltilerinde, organik çözeltinin ilave olarak
yıkanması gerekir. Organiklerin, asit almayı müteakip çözeltiye verilmesi ise diğer bir
sorundur.
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Liç için en uygun mineraller; kuprit hariç bakır oksit mineralleri, sülfürlü minerallerden
kalkosin ve kovelin liç için en uygun minerallerdir. Bakır oksit minerallerinden malahit, azurit
ve atakomitte % 70-90 arası bakır kazanımı mümkün olabilmektedir.
7.4 Liç İşlemini Etkileyen Diğer Mineralojik Faktörler
Ortamda piritin bulunması, asit üretimi için yardımcı olabilmektedir. Karbonlu killer,
kalsiyumlu mineraller, dolomit ve biotit (asit absorpsiyonu yüzünden) işlemi zorlaştırırlar.
Klorlu mineraller ise solvent ekstraksiyonu sırasında sorun yaratırlar. Demirli minerallerin
ortamda olmasının etkisi çok fazla değildir. Ancak, okside demir (Fe+2, Fe+3) ise çok önemlidir.
Çünkü liç işleminde demir iyonları değiştirme görevini yaparlar. Saçınımlı yapıdaki
cevherlerde liç daha uzun sürede gerçekleşmektedir. Liç için doğal vadiler ve diğer çukur
yerler, yeraltı su tablasının altında değilse ideal konumdadırlar.
7.5 Bakırın Saflaştırılması
Saf bakır; flotasyon vb. yöntemlerle zenginleştirilmiş konsantrelere; kavurma,

ergitme,

konvertisaj işlemlerinin uygulanması sonucunda elde edilen ham bakırın rafine edilmesi sonucu
elde edilir.
7.5.1 Konsantrenin izabesi suretiyle bakırın metalik hale getirilmesi:
Kavurma
Bakır konsantreleri mat ergitmesine tabi tutuldukları için orijinal cevherdeki kükürdün bir
kısmının yakılması gerekmektedir. Mat bileşimi için belirli bir miktardaki kükürdün kalsinede
kalması zorunlu olduğundan; kavurma, kükürdün kısmen yakılmasıyla yapılır. Bu arada
oksitlenen uçucu maddeler (As, Bi, Sb) ayrılır, demirde oksit haline gelir. İşlem değişik
yöntemlerle gerçekleştirilir. Günümüzde bakır konsantreleri için kavurma işlemi çok yaygın
olmayıp, Flaş ergitme tipi gibi fırınlarda doğrudan ergitme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ergitme
Konsantre ile cüruf yapıcı olarak kullanılan silis ve kalkerin fırına şarjından sonra gerekli ısının
verilmesi ile ergitme işlemi gerçekleştirilir. Oluşan ürünler mat, cüruf ve baca gazlarıdır.
Yoğunluk farkından dolayı mat ve cüruf birbirinden ayrılmış iki kısımdan ibarettir. Gang
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mineralleri oksitlenerek cürufta toplanarak ayrılır. Bakır matı ise, sıvı alaşım halinde Cu2S FeS şeklindedir ve % 20-65 Cu içerir.
Konvertisaj
Konvertisaj, sıvı haldeki metal veya ara ürün içine basınçlı hava üfleyerek yabancı maddeleri
bünyeden uzaklaştırma işlemidir.
Sıvı mat ve silis (flax olarak) konvertöre şarj edildikten sonra tüyerlerden hava göndererek Fe
ve S' ün oksidasyonu sağlanır. FeS oksitlenerek fayalit şeklinde cürufa geçer. Bu kademe I.
kademedir ve konvertör cürufa çalışıyor denir.
FeS + 3/2O2 → FeO + SO2
FeO + SiO2 → x FeO.y SiO2 (cüruf)
Oluşan cüruf alınır. İşlem tekrarlanarak konvertörde yaklaşık saf Cu2S bileşiminde "Beyaz
Mat" kalıncaya kadar devam edilir. Sıvı haldeki beyaz mat (% 78-80 Cu2S) flax katılmadan
hava ile oksitlenirse blister bakır elde edilir. Bu II. kademeye konvertör bakıra çalışıyor denir.
Üretilen bakır % 97-98,5 saflıktadır.
Cu2S + O2→Cu2O + SO2
Cu2S + 2 Cu2O→6Cu + SO2
7.5.2 Rafinasyon
Son işlemden önce bakır oranı % 99'u bulduğu halde, içindeki çok az miktardaki yabancı
maddeler bakırın iletkenliğini azaltmaktadır. Saflaştırma işlemi bu yüzden gereklidir. Elde
edilen blister bakırın kullanılabilmesi için saflığının yükseltilmesi gerekir. Yabancı maddelerin
ayrılması başlıca iki yolla gerçekleştirilir.
Ateşle Rafinasyon: Ergimiş bakır banyosu içine basınçlı hava gönderilir. Bu arada Fe
oksitlenir, cürufa geçer. SO2 atılır. Zn, Sn ve Pb çok az buharlaşır, diğerleri cürufa geçer.
Oluşan bakır oksite indirgeme işlemi uygulanır ve % 99,2-99,6 safiyette bakır elde edilir.
Elektrolitik Rafinasyon: Blister bakır Üretimi veya ateşle Rafinasyon esnasında dökülen
anotların elektrolize tabi tutulmasıyla % 99,9 saflıktaki katot bakırlar üretilir. Soy metaller anot
çamurunda kalırlar.
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8. Sonuçlar ve Öneriler
Sanayileşme hedefine yönelmiş bir ülke için bakırın hayati bir önemi vardır. Ülkemizin bakır
cevherleri yönünden son derece umut verici bir jeolojik yapıya sahip olduğu bilinmektedir.
Ülkemiz blister ve özellikle katot seklinde yarı mamul ithal ederken, işlenmemiş hammaddeyi
(konsantre) ihraç etmektedir. Madencilik ve metalürji faaliyetlerinde hem döviz tasarrufu hem
de istihdam yaratacak faaliyet seviyelerine erişmek için yurtiçi potansiyelimizin tespit edilerek
değerlendirilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle ülkemizdeki bakır için potansiyel alanlar göz
önüne alınarak buraların hem devlet ve hem de özel sektör eliyle yeni yöntem ve teknolojiler
kullanılarak aramaların sürdürülmesi gerekmektedir.
Maden

aramacılığında

yapılacak

çalışmalarındaki

harcamaların

en

iyi

şekilde

gerçekleştirilebilmesi için her aşamada ekonomik değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu
değerlendirmeler arama çalışmalarının durdurulması veya devam edilmesi kararının
verilmesine yön verecektir. Böylece günün koşullarında ekonomik olması mümkün
gözükmeyen sahalardaki arama çalışmaları durdurulacak ve buraya harcanacak kaynaklar daha
olumlu gözüken sahalardaki arama çalışmalarına aktarılacaktır. Böylece kaynak israfı
olmayacaktır.
Blister bakır ihtiyacının ülkemizde üretimini sağlamak için mevcut izabe tesislerinin kapasitesi
artırılmalı ve Doğu Karadeniz bölgesinde yeni bir bakır izabe tesisi kurulmalıdır. Metal
madenciliğinin entegrasyona gidebilmesi, dolayısıyla güçlenmesi için rafine ve elektrolitik
bakır üreten firmaların maden-konsantre ve izabe tesisi kuracak şekilde organize olmalarına
olanak sağlayacak şekilde teşvik edilmesi gerekmektedir. Ekonomik değerlendirmelerde
madencilik sektörünün yüksek orandaki sosyal etkileri göz ardı edilmemelidir.
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