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ÖNCE İNSAN VE ÇEVRE SONRA MADENCİLİK

Altın Madencileri Derneği, 2006 yılında sürdürülebilir bir madencilik ve gelecek 
için, önce insan ve çevre, daha sonra madencilik prensipleri ile kuruldu.

Bu anlayışla madenciliğin; doğa ile uyumlu, iş sağlığı ve iş güvenliği ilkelerine 
saygılı, hesap verebilir, iş etiğine ve şeffaflığa önem veren ve sosyal diyaloğa açık bir 
yapıda; yerel kalkınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçları gidermeyi hedefleyip 
çevre ve ekosisteme en az zararı vererek yapılabileceğini pek çok projemizde 
kanıtladık.

Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı yöre insanları ile paylaşmak için devletin 
bölgedeki en üst düzeyden en alt kademedeki temsilcilerine; yörede yaşayan 
vatandaşlar ve kanaat önderlerinden, STK temsilcilerine ve üniversitelere kadar tüm 
paydaşlarla şeffaf biçimde diyalog ortamları geliştirdik.

Gerçekleştireceğimiz projelerin, yörenin havasına, suyuna, toprağına en az zararı 
verecek şekilde yapılabileceğine dair gerekli bilgilendirmeleri yaparak ve onlarla 
birlikte tartışarak yörede yaşayan insanların güvenini kazandık.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk 1933 yılında, MTA ve Etibank’ı kurmadan önce, 
Altın Arama ve İşletme İdaresi Başkanlığı’nı kurarak, Türkiye’de altın ve bunlarla 
beraber çıkacak diğer madenleri aramak, elde edilen veriler elverişli olursa bu 
madenleri işletmekle görevlendirmiştir.

Son 30 yılda bu alanda sürdürdüğümüz altın madeni arama çalışmaları ile Atatürk’ün 
yıllar önce ortaya koyduğu sağgörü ışığında ülkemizin zengin bir altın potansiyeline 
sahip olduğunu kanıtladık. 

Altın madenciliğini her kademede ve alanda uluslararası standartlarda yapabilecek, 
sorumlu madencilik kültürünü benimsemiş, binlerce nitelikli ve deneyimli insanımız 
yetişti.  Ayrıca, analiz, sondaj, çevre düzenlemesi ve doğaya yeniden kazandırma 
hizmetleri gibi madencilik faaliyetlerimiz sırasında bizlerle çalışarak pek çok alanda 
destek hizmetleri sağlayan onlarca tedarikçi şirketini, ilke ve standartlarımızı 
benimseyecek şekilde çalışmalarımıza dahil ettik. Her biriyle gurur duyuyoruz.
Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur olan kendi alanında yetişmiş nitelikli insan 
gücüne sahip olma konusunda, altın madenciliğinde çok önemli bir mesafe kat etmiş 
durumdayız.

2020 yılında 12.500 doğrudan çalışanımızla birlikte 42 ton altın üreterek ekonomimize 
2,4 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağladık.

Türkiye sahip olduğu önemli altın potansiyeli, çevre ve insan sağlığına rol model 
olabilecek uluslararası standartlardaki maden işletmeleri, altın rafinerileri, altın borsası 
ve güçlü kuyumculuk ve mücevherat sanayisiyle, dünyada oldukça önemli avantajlara 
sahip bir ülke konumundadır.

Altın madenciliğinde sahip olduğumuz avantajlarımızı iyi değerlendirip, her sene altın 
ithalatı için dışarıya ödediğimiz on milyarlarca doları ülkemizde yatırıma, üretime, 
istihdama, vergiye, ekonomik ve sosyal gelişmeye dönüştürerek, yılda 100 ton altın 
üretimi hedefine ulaşıp ülkemizin altın ihtiyacını büyük oranda kendi kaynaklarımızdan 
karşılayabiliriz. 

Altın Madencileri Derneği, altın kaynaklarımızın aranması, kaynakların bulunduğu 
yerden çıkarılması, zenginleştirilmesi, rafine edilmesi, kapama ve doğaya yeniden 
kazandırma gibi tüm madencilik faaliyetlerinin, çevre ile uyum içinde, kanun ve 
yönetmeliklerin müsaade ettiği kurallar dahilinde, havayı, suyu ve toprağı kirletmeden 
gerçekleştirilmesinde çok önemli bir sorumluluğa sahiptir. Derneğimiz, insanı ve 
çevreyi önemsemeden gerçekleştirilen madencilik uygulamalarının ve sorumlu 
madencilik ilkesini benimsemeyen işletmelerin yanında değil karşısında durmaktadır.

Mehmet YILMAZ 
Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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BAŞLARKEN

Ülkemizin yıllardan beri süregelen problemi, dış ticaret açığıdır. Dış ticaret 
açığının artmasına neden olan ürünlere baktığımızda ise en önemli sebeplerden 
birisinin altın ithalatı olduğu görülmektedir. Türkiye 2020 yılında altın ithalatına 

25,2 milyar dolar ödedi.  Oysa bugünkü bilgilerimize göre  Türkiye 6500 ton altın 
potansiyeline sahip bir ülke.  Ciddi bir altın potansiyeline sahip olmamıza rağmen, 
üretimimiz ihtiyacımızı  karşılamaya yetmediği için, altın ithalatına her sene milyarlarca 
dolar ödüyoruz. 

Altın katma değeri en yüksek ürünlerin başında gelmektedir. Atatürk tarafından 1933 
yılında Altın ve Petrol Arama İdaresi Başkanlığı kurulmuş olmasına rağmen, ne var 
ki  1927 yılında Bolkar Dağları yöresinde altın  üretimi yapıldığı bilgisi dışında, 2001 
yılında İzmir Bergama Ovacık Altın Madeni açılıncaya kadar, ülkemizde  herhangi bir 
altın üretimi gerçekleştirilemedi. 

Bergama Altın Madeni 1989 yılında keşfedildi ama altın üretimine 12 yıl sonra 2001 
yılında başlanabildi. Hatırlanacağı gibi eğer Bergama’da altın üretimine izin verilirse 
bırakın Bergama’yı Midilli Adası’nın ve Ege Denizi’nin bile siyanürden etkileneceği, 
insanların kanser olacağı, yörede yetiştirilen ürünlerinin pazarda satılamayacağı, 
suların içilemeyeceği, ağaçların kuruyacağı doğanın yok olacağı,  vb onlarca 
iddialarla, Türkiye’de altın üretilmesine izin verilmemesi  için medya ve kamuoyunda 
bir algı oluşturuldu.

1999 yılına gelindiğinde Başbakan Bülent Ecevit Bergama’da altın madenciliğine 
izin verilirse yörenin havasının, suyunun, toprağının ve ürünlerinin zarar göreceğine 
yönelik iddiaların doğruluğunu araştırmaları için,  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu’nu (TÜBİTAK) görevlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür başkanlığındaki 11 kişilik 
bilim heyeti, Bergama’da altın üretiminde kullanılan teknolojinin ve alınan önlemlerin 
Amerika’dakilerden daha ileri seviyede olduğunu, dolayısı ile çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeden altın üretiminin yapılabileceğine ilişkin bilimsel raporu Başbakanlığa 
sundu. Başbakan Bülent Ecevit bu bilimsel rapordan sonra Bergama’da  altın 
üretimine başlanması için harekete geçti.

20 yıldan beri Bergama’da altın üretilmektedir. Aradan geçen 20 yıla baktığımızda  
Bergama Ovacık Altın Madeni  için yukarıda dile getirilen iddiaların hiçbirisi 
gerçekleşmemiştir.  Bergama Ovacık Altın Madeni şimdi eskisinden daha güzel 
haldedir. Ovacık’ta 1,4 km2 lik bir maden sahasında, 20 yılda yaklaşık 2 milyar dolar 
değerinde altın üretilerek ekonominin hizmetine sunulmuştur. Maden çıkarmak için 
kullanılan alanlarda daha sonra  binlerce zeytin ve çam ağacı dikilip yetiştirildi. 
Dikilen çam ve zeytin ağaçlarından sağlanan ürünler, bölgenin tarımına eskisinden 
çok daha fazla katkı sağlamaktadır. Maden sahasındaki üretilen zeytinlerden elde 
edilen zeytinyağları, Avrupa’da birincilik ödülleri almaktadır. Bergama Ovacık Altın 
Madeni’nden sonra  ülkemizde  17 tane daha altın madeni açıldı. 2020 yılında 42 ton 
altın üretilerek 2,4 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağlanmıştır. 

Dünyada yaklaşık  900 tane altın-gümüş  madeni bulunmaktadır. Kayaların 
içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük altın  ve gümüş tanelerinin kayaçtan 
ayrıştırılmasında, 134 yıldan beri siyanür kullanılmaktadır. Dünya altın üretiminin 
yaklaşık %85’i siyanür kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Suyun içine kireç 
koyulmaz ise siyanürle altını ayrıştırmak mümkün olmamaktadır. Suyun içine kireç 
koyulduğunda, siyanür çevre ve insan sağlığı bakımından zararsız hale gelmektedir. 
Dolaysıyla altın üretiminde kullanılan siyanürü yönetmek çok kolaydır.  Bu nedenle 
bugüne kadar dünyada altın madenlerinde altını ayrıştırmak için kullanılan siyanürden 
dolayı herhangi bir ölüm vakası olmamıştır. Bu kadar kolay yönetilebilen bir kimyasal, 
neden 30 yıldır ülkemizin gündemini işgal etmeye devam ediyor?
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Yörenin havasına, suyuna ve toprağına zarar vermeden yapılan çevreye saygılı 
madenciliğe sahip çıkmak ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Hiçbir faaliyetin çevreyi 
korumak için çıkarılan yasa ve yönetmeliklerde  belirlenen ve çevre için  güvenli  
sayılan değerlerin dışında ülkemizin  havasını, suyunu veya toprağını kirletmesine 
sessiz kalamayız. Çevre değerlerini umursamayan,  insan sağlığı ve çevrenin 
korunmasına yönelik kuralları hiçe sayan, bir anlayışla yapılan her türlü faaliyetin 
ülkemize faydasından çok zararı olmaktadır. Bu tür anlayışlara ve faaliyetlere  kırmızı 
kart gösterilmez ise daha kötü bir gelecekle karşı karşıya kalacağız.

Bilim gerçekleri ortaya çıkarmak için vardır. Altın madenciliği konusunda her türlü 
iddia uzmanlarca bilim süzgecinden geçirilerek  neyin doğru neyin yanlış olduğu  
ortaya çıkarılabilir. Bilimselliği  olan iddialara sahip çıkıp, bilimselliği olmayanları da 
teşhir etmek suretiyle kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmeliyiz. 
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada yaklaşık 80 ülkede altın  üretiliyorsa 
bizde niye  benzer şekilde üretilmesin? Önemli bir altın potansiyeline sahipken niye 
her sene  ülkemizin altın ihtiyacını karşılamak için altın ithalatına on milyarlarca dolar 
ödüyoruz?

Saygılarımla, 

Dr. Muhterem Köse / Maden Mühendisi

Teşekkür: Bu kitabın hazırlanmasındaki katkıları için Prof. Dr. İrfan Bayraktar, Prof. 
Dr. Ekrem Yüce, Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Pof. Dr. Ata Akcil, Dr. Caner Zanbak, 
Dr. Ali Vedat Oygür, Ahmet Tukaç, Nursun Şirvancı, Senem Bulut, Sadiye Çidem, 
Bilge Küçükkaytan, Görkem Gürses , Mete Öğün Parlak, Ayşegül Selek, Başak Çetin 
Akbulak ve Sinem Selvi’ye teşekkürlerimi sunarım.
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Dr. MUHTEREM KÖSE

1977 yılında Ege Üniversite’sinden maden mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek 
Lisans (1988) ve doktora (2000) eğitimini ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamladı.

1977-2003 yılları arasında Maden Tetkik Arama Enstitüsü Teknoloji Dairesi Cevher 
Zenginleştirme Birimi’nde uzman mühendis olarak çalıştı. Bakır, kurşun, çinko, demir, 
kolemanit, stronsiyum, kuvars, feldspat, titanyum, minerallerinin zenginleştirme 
projelerinde ve madencilikte kullanılan siyanürün zararsız hale getirilmesi konularında 
çalıştı.

1980-1984 yılları arasında Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Genel Sekreterlik görevinde bulundu. 2003 -2006 yılları arasında TÜMMER’de Genel 
Koordinatörlük görevinde bulundu. 2006 yılından beri Altın Madencileri Derneği’nin 
Genel Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Çayeli bakır-çinko-pirit cevherinin zenginleştirmesi üzerine gerçekleştirdiği proje 
1988 yılında dünyada ‘’kompleks bakır-çinko cevherlerinin zenginleştirilmesine 
yönelik geliştirilen yeni bir yöntem’’ olarak  Mineral Processing kitabının yazarı B. A. 
Wills tarafından refere edildi. (Mining Annual Review,1998)

8-9-10 ve 11’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında madencilik özel ihtisas 
komisyonu çalışmalarında görev aldı. EUROMINES (Avrupa Madencilik Endüstrisi 
ve Metal Cevherleri Üreticileri Birliği) toplantılarına katıldı.  Maden kanunu ve 
yönetmeliklerinin hazırlanmasında, orman, çevre ve tarım mevzuatında madencilikle 
ilgili yönetmeliklerinin hazırlanmasında sektörü temsilen çalışmalarda görev aldı.

 ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Cevher Zenginleştirme Bölümü Endüstri 
Danışma Kurulu üyesidir. 

Ulusal ve uluslararası cevher zenginleştirme, madencilik kongre ve sempozyumlarında 
sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Alternatif Madencilik Politikaları İçin 
Görüşler (1992), Madencilik Sektörünün Yeniden Yapılanması Sürecinde MTA’dan 
Beklenenler (1993) ve Yaşam İçin Maden (2019) başlıklı üç adet kitabı yayımlanmıştır. 
Mesleki dergilerde ve ulusal basında yer almış  çok sayıda yazısı ve medya programları 
bulunmaktadır.



DÜNYADA ALTINA İLGİNİN KAYNAĞI ?
 DÜNYA ALTIN ÜRETİMİNDE 

TÜRKİYE’NİN PAYI
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Altın dünyanın her yerinde para yerine geçer

Altın yer kabuğunda nadir bulunan 
elementlerden biri olduğu için her zaman 
kıymetli olmuştur. 

Dünyada bugüne kadar üretilmiş toplam 
altın miktarı 187 200 tondur.*

Altın bozulmaz, oksitlenip yok olmaz . Bu 
nedenle on bin yıl önce altından yapılmış 
bir objedeki altının değeri bugünkü değeri 
ile aynıdır.

‘’Altın milliyeti olmayan bir para birimidir. 
Dünyanın her yerinde para yerine geçer, 
önemli bir yatırım ve değişim aracıdır**.’’

*  World Gold Council, https://www.gold.org/about-gold/gold-facts
**İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye’de ve dünyada altının önemi ve finansal piyasalara etkileri IV, 
Sf,6.,Temmuz 2020

Altının hem tasarruf aracı  olarak hem de sanayideki önemi?

Türkiye kişi başına altın satın almada 
dünyada ilk sıralarda yer almaktadır

Altın savaş zamanlarında, ekonomik krizlerde, 
hayat pahalılığının (enflasyonun) arttığı 
dönemlerde hep insanların sığındığı güvenli 
bir liman olmuştur. Altın enflasyon karşısında 
değerini korur.

Merkez bankaları enflasyonla mücadelede  
kullanmak üzere kasalarında altın tutarlar.

Altın yeryüzünde bilinen en iyi metal 
iletkenlerden biridir.* 

Kuyumculuk ve mücevherat, uzay sanayinde, 
elektronik sanayinde, bilgisayar, telefon vb araç 
gereçlerde hassas devrelerin oksitlenmeden 
ve iletim kayıpları yaşanmadan iletkenliğin 
sağlanmasında altın kullanılmaktadır. 

*https://sciencestruck.com/physical-properties-of-gold
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Kaç ayar altın neyi ifade eder?

Ons nedir?

24 ayar altın 995-999,9/1000 saflıkta altını ifade eder.

22 ayar altın 916/1000 saflıktaki altını ifade eder.

18 ayar altın 750/1000 saflıktaki altını ifade eder.

14 ayar altın 583/1000 saflıktaki altını ifade eder.

Türkiye’de standart külçe altında ağırlıklı olarak 995/1000 saflık 
tercih edilmektedir.

Altının saflık derecesinin binde olarak ifade edilmesine         
‘’milyem’’ denir. 

22 ayar altın 916 milyem,

18 ayar altın 750 milyem olarak tanımlanır.

‘’Altının uluslararası alım satımında troy ons ve 
kg ölçü birimleri kullanılmaktadır.

Troy ons kısaca ons (oz) olarak ifade 
edilmektedir.

1 Ons : 31,1 gr olup, 1 kg : 32,15 ons tur. 

Türkiye’de yatırım aracı olarak çoğunlukla 
22 ayar ziynet ve altın paralar (sikkeler) 
kullanılmakta olup, bu altınların üretimi 
sadece Darphane  ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca gram altınlar da tasarruf için tercih 
edilmektedir.

Altın paralar, üzerinde Atatürk kabartması 
olduğu için Ata Lira olarak bilinirken, inceltilmiş 
şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı 
olarak alınıyor.*’’ 

Kaynak: İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye’de ve dünyada altının önemi ve finansal piyasalara etkileri 
IV , Temmuz 2020

* İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye’de ve dünyada altının önemi ve finansal piyasalara etkileri IV , 
Temmuz 2020
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Cumhuriyet altınları: Ziynet ve Ata altınları

Gram Altın : Önemli bir tasarruf aracı

Cumhuriyet altınları; ziynet altınları ve altın paralar (sikkeler) olarak iki türlü 
bulunmaktadır.

Cumhuriyet altın paralarına halk arasında Ata Altını da denmektedir. 

Gerek Cumhuriyet ziynet altınlarının gerek Cumhuriyet  altın paraların ağırlığa göre beş 
türü bulunmaktadır. (Çeyreklik, yarımlık, birlik, iki buçukluk ve beşlik)

Grubu Cinsi Normal (gr) Min. (gr) Max. (gr)
Ziynet Çeyreklik 1,754 1,747 1,761

(22 ayar) Yarımlık 3,508 3,494 3,522
“ Birlik 7,016 6,988 7,044
“ ki buçukluk 17,54 17,47 17,61
“ Be lik 35,08 34,94 35,22

Ata Altını (sikke) Çeyreklik 1,804 1,8 1,808
(22 ayar) Yarımlık 3,608 3,601 3,615

“ Birlik 7,216 7,202 7,23
“ ki buçukluk 18,040 18,004 18,076
“ Be lik 36,08 36,008 36,152

* İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye’de ve dünyada altının önemi ve finansal piyasalara etkileri IV , 
Temmuz 2020

Gram altın Türkiye’de ilk defa 2002 yılında 
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Halaç ve Sevgili eşi İlknur 
Halaç’ ın fikir projesi olarak hayata geçmiş 
ve 1-5-10-50-100   Gram altınlar satışa 
sunulmuştur.
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Gram altın

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Borsa İstanbul, Darphane ve bankalar 
tarafından kabul edilen 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 50 ve 100 gram ağırlıklarında 24 ayar 
saflıkta altın külçeler üretilmektedir.

Gram altınlar bankalara fiziken (altın olarak) mevduat olarak yatırılabilmekte ve yine 
mevduat sahiplerine istedikleri zaman fiziki olarak teslim edilebilmektedir. 

Gram altınların satımında herhangi bir işçilik bedeli düşülmez. Piyasada o günkü altın 
fiyatı üzerinden işlem görür. 

Dünya altın üretiminde ülkelerin payı?  (Ton)

Dünya altın üretiminde 
Türkiye  2020 yılında ürettiği  42 ton ile
22.nci sırada yer almaktadır

Kaynak: Metals Focus 2021

Ülkeler 2020
1 Çin 368
2 Rusya 331
3 Avusturalya 328
4 ABD 190
5 Kanada 171
6 Gana 139
7 Brezilya 107
8 Meksika 102
9 Özbekistan 102
10 Endonezya 101
11 Güney Amerika 99
12 Peru 98
13 Mali 94
14 Burkino Faso 93
15 Sudan 84
16 Kazakistan 78
17 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 61
18 Gine 57
19 Kolombiya 54
20 Papua Yeni Gine 53
21 Diğer Ülkeler 769
Toplam 3479
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2020 yılı verilerine göre dünya altın rezervi nedir?

Türkiye’nin dünya altın üretimindeki payı  
%1,2 düzeyindedir (2020 Yılı)

Rezerv : Keşfedilen kaynağın  bugünkü 
fiyatlarla üretilebilir olan kısmı

Bugünkü fiyatlarla henüz  ekonomik 
olup olmayacağı  net olarak ortaya 

konmamış altın varlığı/kaynağı

Kaynak: Gold Focus , 29/108, 2021

Kaynak: Gold Focus 2021 & Altın Madencileri Derneği

ALTIN REZERVİ 
57 490 TON

DÜNYA ALTIN 
ÜRETİMİ

3 478 TON

ALTIN KAYNAĞI
130 470 TON

TÜRKİYE’NİN 
ALTIN ÜRETİMİ

42 TON



 ALTIN MADENİ NEREDE - NASIL ARANIR?
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Hangi zengin  kaynakların üzerinde yaşadığımızı biliyor muyuz?

Doktorların  insanın kolundan kan örneği alması ile, madencilerin 
yer altındaki kayaçlardan sondajla kayaç örneği alması arasında 

bir fark var mı?

Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun, kıta sahanlıklarımızın ve ekonomik münhasır 
bölgelerin,   derinliklerini araştırmadan hangi zenginliklerin üzerinde yaşadığımızı 
bilemeyiz.

Hangi zenginliklerin üzerinde yaşadığını bilmeyen bir ülke zengin kaynakların fakir 
bekçisi olmaktan kurtulamaz. Maden keşfedilmeden madencilik yapılamayacağına göre, 
yeni maden keşfine yönelik maden arama faaliyetleri teşvik edilmez ve engellenirse 
madencilikte dışa bağımlı olmaktan kurtulamayız.

Doktorlar hastalığımızı teşhis etmek amacıyla  şırınga yardımı ile vücudumuzdan 
kan örneği ve organlardaki sorunları teşhis için doku numuneleri alır. Mühendisler 
de benzer şekilde  yer altında gömülü kayaçların içinde ekonomik değer içeren 
mineraller/madenler olup olmadığını öğrenebilmek için, sondaj yardımıyla  yer 
altındaki  kayaçlardan yaklaşık 10 cm çapında numuneler  alır. Numuneler mineralojik 
ve kimyasal analiz için laboratuvara gönderilir. Sondajlar sırasında, çevre ve insan 
sağlığına zararlı hiçbir kimyasal kullanılmaz. 

Numune almak için sondaj  yapılmasının doğaya zarar vermesi söz konusu olamaz. 
Sondaj yapılan yerler betonla muhafaza altına alınmasa, bir hafta sonra  sondaj 
yapılan deliğin izini bile bulamayız. Tıpkı iğne ile kan alınan yerin bir müddet sonra izini 
bulamadığımız gibi.

https://mineralseducationcoalition.org

Sondaj  makinesi ile yer altındaki 
kayaçlardan örnek alınması

Yer altındaki kayaçlardan 
alınan kayaç örneği (karot)

Sondaj bittikten sonra 
arazinin görünümü
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Her yerde altın madeni aranır mı?

Yeni bir maden keşfi için sondaj yapılarak yer altındaki 
kayaçlardan numuneler alınmaktadır

Yer altında gömülü bir maden kaynağının büyüklüğünü, şeklini ve zenginlik derecesini 
belirleyip bu kaynağı işletilebilir rezerv (maden)  haline getirmek için on binlerce metre 
sondaj yapılarak, numuneler alınıp analizleri yaptırılmaktadır

Maden aramaları, madenciliğe kısıtlı 
olmayan yerlerde yapılır.

Ülkemizde yaklaşık 10 milyon hektar 
alanda  madencilik faaliyetlerine 
izin verilmez. Bu alanlar madencilik 
faaliyetlerine kısıtlıdır.

Her yerde altın madeni aranmaz. 
Jeolojik koşullar nerede uygun ise altın 
madeni orada aranır. 

Demir, bakır, kurşun, çinko, kömür vb 
diğer maden aramaları nasıl yapılıyorsa 
altın madeni aramaları da aynı şekilde 
yapılmaktadır.

Altın madeni aramalarında siyanür 
kullandığına ilişkin yapılan haberler 
şehir efsanesinden ibarettir. 

Yerin altında altın içeren 
kayaç kütlelerinden 
sondajlarla numuneler 
alınmaktadır
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Bir ülkede, sanayinin enerji, hammadde , ara mal ve metal ihtiyacını 

karşılama görevi, madencilik sektörünün yani madencilerindir
Madenler bir başka deyişle bir ülkenin 
mineral varlıkları o ülkenin yer altı 
zenginlikleridir. 

Bir ülkenin sanayisi enerjide, 
hammaddede, ara mal ve diğer girdilerde 
ne kadar daha az dışa bağımlı ise,  o 
ülkenin ekonomisi, yaşanan ve yaşanacak 
krizlerden o kadar daha az etkilenir.

‘’2020 yılı ithalat rakamlarına baktığımızda 
enerji ithalatına yaklaşık 43 milyar dolar, 
altın ithalatına 25 milyar dolar, demir çelik 
ithalatına 15 milyar dolar, alüminyum, bakır, 
kurşun, çinko, nikel ithalatına 8 milyar 
dolar, maden kaynaklı gübre hammaddesi 
ithalatına yaklaşık 2 milyar dolar olmak 
üzere toplamda 95 milyar dolar ödedik.’’*

*  Dr. Muhterem Köse., Dış ticaret açığında madenciliğin payını nasıl azaltabiliriz?, Madencilik 
Türkiye., Sayı 99, 1 Aralık 2021., Sf:114-116, https://madencilikturkiye.com/

Kaynak: www.altinmadencileri.org.tr
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Türkiye’de maden arama ruhsat dönemi ve süreleri

Bir sahanın maden arama ruhsatının olması, o sahada maden 
olduğunu göstermez

Maden arama ruhsatı, Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından sınırları belirlenen 
bir alanda, belirli bir süre için maden arama 
faaliyetlerinde bulunabilme imkanı sağlayan geçici 
bir izin belgesidir. Tapu yerine geçmez.

Özellikle metal madenciliğinde maden arama 
ruhsatı alınarak arama yapılan yerlerin yaklaşık  
%99’unda ekonomik olarak  işletilebilecek bir 
maden varlığı tespit edilemediği için ruhsat 
sahibi tarafından maden arama faaliyetine son 
verilmekte ve arama ruhsatı iptal edilmektedir. 

İptal edilen ruhsat sahası yeniden aramalara 
açılmak üzere ihalelik saha listesine konmaktadır. 
Bunun nedeni, bir sahada birisinin keşfedemediği 
bir madeni bir başkasının keşfedebilmesidir. 

Maden arama ruhsatı ile sadece arama yapılır, 
maden üretimi yapılamaz. 

Ön Arama 
Dönemi

Tüm Gruplara*

Genel Arama 
Dönemi

II(b), III. ve 
V. Gruplara

IV. Gruba

Detay Arama 
Dönemi

IV. Gruba

Aramalarda bir şey 
çıkmaz ise faaliyet 
durdurulur saha terk 
edilir.

Bir sonraki aşama için 
tatmin edici veri çıkmaz 
ise saha terk edilir.

Bir sonraki aşama için 
tatmin edici veri çıkmaz 
ise saha terk edilir.

Bir sonraki aşama için 
tatmin edici veri çıkmaz 
ise saha terk edilir.

1 YIL

1 YIL

2 YIL

4 YIL

*Maden gruplarının listesi kitabın sonundaki madencilik terimleri sözlüğünde verilmiştir 

Kaynak: Yaşam İçin Maden, Dr. Muhterem Köse, Temmuz 2019; ISBN: 978-975-95377-2-2
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Maden arama ruhsatı-maden işletme ruhsatı-
maden işletme izni neyi ifade eder?

Maden arama dönemi, madenciliğin mali açıdan en riskli dönemidir

Maden arama  ruhsatı döneminde  arama yapılan sahada bir 
maden kaynağı keşfedilirse, maden işletme projesi hazırlanarak 
maden işletme ruhsatı almak için müracaatta bulunulur.

Maden işletme ruhsatı döneminde keşfedilen maden 
kaynağının ekonomik olarak işletilebilecek bir kaynak olup 
olmadığını ortaya çıkarmaya yönelik detay araştırmalar 
gerçekleştirilir.

İşletme dönemi sonunda ekonomik olarak işletilebilecek bir 
maden rezervi (keşfedilen kaynağın ekonomik değer ifade eden 
kısmına rezerv denir)  tespit edilir.

Maden rezervini bulunduğu yerden çıkarabilmek için maden 
işletme izni alınması gerekir.

Maden işletme izni alabilmek için kanunda yazılı arazi mülkiyet 
izni, çevresel etki değerlendirme olumlu görüşü, iş yeri açma ve 
çalışma izni başta olmak üzere maden kanununun öngördüğü 
diğer izinler alındıktan sonra işletme izni verilmektedir. 

İşletme izni alınmadan maden sahasına kazma vurulamaz, 
maden bulunduğu yerden çıkarılamaz. 

Maden işletme izin alanları maden arama ruhsat  alanlarının çok 
az bir kısmını teşkil etmektedir.

Ekonomik olarak işletilebilecek yeni bir altın madeni keşfedebilmek için,  arama 
faaliyetlerine geri dönüşü garanti olmaksızın   5 -10 yıl süreyle yılda en az 5 -10 
milyon dolar para harcamak gerekmektedir. Bu tür yatırım sermayesine ‘‘Risk 
Sermayesi’’ denilmektedir.

Bu tür çalışmaların  genelde %99’u da istenilen sonuçlara ulaşamamaktadır. Bu 
durum, ülkemizde sermaye sahiplerine pek cazip gelmemektedir.

Ülkemizdeki sermaye sahipleri, genellikle  riski bu kadar yüksek ve geri dönüşü 10 
-12 yıl sonra olacak uzun dönemli bir alana yatırım yapmak yerine, geri dönüşü  3-5 
sene olan ve daha az riskli alanlara yatırım yapmayı tercih etmektedir. 

Maden ruhsatları maden gruplarına göre verilir.
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3213.pdf
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Maden aramacılığında ne durumdayız ?

Ülkemizde maden arama çalışmalarına çok az para harcandığı ve genellikle 100 
metre ve daha derinliklerde arama maliyetleri yüksek olduğu için,  hangi yer altı 
zenginliklerimiz olduğuna dair bilgilerimiz bu güne kadar yürütülen çalışmalarla 
sınırlıdır.

Maden arama faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimler ve izin bedellerindeki 
sürekli artışlar nedeniyle ülkemiz kendi yer altı kaynaklarını değerlendiremez hale 
gelmektedir. Bunun sonucunda madencilikte dışa bağımlılığımız her geçen yıl artarak 
devam etmektedir.

Dünyada altın madeni aramalarına 2020 yılında 
4,5 milyar dolar risk sermayesi harcanmıştır

2020 yılında dünyada demir dışı metal madeni aramalarına 8,7 milyar dolar harcanmış 
olup bunun yaklaşık %51’i altın madeni aramaları için harcanmıştır.

Türkiye’de  ise 2020 yılında altın aramalarına harcanan risk sermayesi, dünyada altın 
aramaları için harcanan risk sermayesinin yüzde birini bile bulmamaktadır.

Ülkemizde izin bedellerinin yüksekliği, yeni altın yataklarının keşfedilmesinde caydırıcı  
bir rol oynamaktadır. Nitekim aramalar artacağına giderek azalmaktadır.

Kaynak: S&P Global 
Market Intelligence, 
CPM Group, US 
Global Investors, 
2021
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Aramalar uluslararası standartlarda yapılmaz ve raporlanmaz ise

 madenin ekonomik olup olmayacağı hakkında yeterli bilgiye 
sahip olunamaz

Dünyada altın madeni  keşfedilen yerler: 2009-2020

Güncel fiyatlar dikkate alınarak, keşfedilen bir altın kaynağının üretilebilecek kısmını 
(rezervini) ortaya çıkarabilmek için, sondaj yapılarak yer altındaki kayaçlardan 
örnekler (karot) alınır. 1 ton kayaçta kaç gram altın olup olmadığını öğrenmek 
için alınan numuneler kimyasal analize gönderilir. Deyim yerinde ise sondaj 
numunelerinden (karot) elde edilen analiz verileri ile yer altındaki kayaçların adeta 
röntgeni çekilmektedir. Arama faaliyetleri uluslararası standartlarda yapılmaz ve 
raporlanmaz ise maden yatırımı için bankalardan yatırım kredisi  temin etmek 
mümkün olmaz.

KarotlarKarotların saklandıkları karot bankası

Richard Scodde, 2019. Technical talk to the Melbourne Branch of the Aus IMM, MinEx 
Consulting / Strategic advise on mineral economics and exploration
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Bilimsel olarak bir altın madeni arama projesi nasıl yapılmaktadır?

Ön Arama - Genel Arama Dönemi: Ülkede 
bugüne kadar gerçekleştirilmiş jeolojik 
raporlar, haritalar ve bilimsel bildiriler gözden 
geçirilir. 
Detay Arama, Hedef Test Etme Dönemi: 
Taranan verilerden yaklaşık 250 maden zuhuru 
belirlenir. Her biri için maden arama ruhsatları 

Kaynak : Ahmet Tukaç Maden Arama Kültürü, Madencilik Türkiye, 1 Haziran 2017, Sf:96-100

İEÇ (PEA): İlksel Ekonomik Çalışmalar, ÖFÇ (PFS): Ön 
Fizibilite Çalışmaları FÇ (FS): Fizibilite Çalışmaları 

alınarak maden aramaları yapılır. Bunlar 
için yaklaşık 3-9 yıl harcanır. Bu dönemde  
rezerve dönüşebilecek kaynaklar tespit 
edilmeye çalışılır.
Mühendislik ve Ekonomik Çalışmalar 
Dönemi:
Bu dönemde yapılan araştırmalarla 
üzerinde para harcamaya devam edilecek 
saha sayısı önce 25’e daha sonra 5’e iner, 
geri kalan sahalar terk edilir. Bu dönemde 
ön fizibilite  ve fizibilite çalışmaları yapılır. 
Sonuçta 250 zuhurdan sadece 1 tanesi 
orta büyüklükte* ekonomik olarak 
işletilebilecek bir madene dönüşebilir. Bu 
sayı günümüzde 350’de ‘’1’’ dir.
*Orta ölçekli bir metalik maden yatağı;, 
metal içerik değeri Amerikan  Doları 
cinsinden 500 milyon ile 2 milyar dolar 
arasında bir büyüklüğü ifade etmektedir.

Güvenilir altın analizi imkanına ne zaman kavuştuk?

2002 yılına gelinceye kadar Türkiye’de ticari 
anlamda uluslararası standartlarda geçerliliği olan 
altın analizi yapabilecek akredite bir laboratuvar 
yoktu. 
Bu nedenle araziden alınan kayaç numunelerinde 
0,005 ppm (milyonda 0.005 birim) veya 2 ppb 
(milyarda 2 birim)  hassasiyetteki altın varlığını 
tespit edemiyorduk. 
Ülkemizde ticari anlamda bu kadar hassas altın 
analizi yapabilen laboratuvarlar olmadığı için 
numuneler analiz için yurtdışına gönderiliyordu. 
Uluslararası standartlarda güvenilir altın hizmeti 
verebilen laboratuvar 2002 yılında hizmete girdi. O 
tarihten itibaren Türkiye’de güvenilir ticari anlamda 
sağlıklı altın analizleri yapılmaya başlandı.
Ticari anlamda uluslararası standartlarda 
altın analizlerinin yapılmaya başlanması ve 
altın aramalarında jeokimyasal analizlerden 
yararlanmaya başlanması ile birlikte ülkemizde 
altın aramaları dünya standartlarında 
yapılabilmektedir.
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*Prof. Dr. Emin Çiftci, Altının Ana Yurdu Anadolu, 2021 
https://www.ktu.edu.tr/tanitim/maden/NEFESLIK6/

Kaynak: https://mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/altin.pdf 

Oluşumlarına göre Türkiye’deki altın yatakları

Altın doğada nasıl bulunur?

Altın doğada saf olarak bulunan 
nadir elementlerden biridir.

Altın saf olarak bulunduğu gibi 
gümüş, antimuan, tellüryum, bakır 
ve platinyum grubu elementlerle 
de yaklaşık 30’a yakın bileşiği 
bulunmaktadır.*

1- Epitermal yataklar 
Yaklaşık 300°C’nin altında, düşük sıcaklıklarda ve yüzeye çok yakın olarak oluşmuş 
hidrotermal cevherleşmelerdir.  Çoğunlukla Tersiyer yaşlı dasitikandezitik volkanik 
kayalarla ilişkili olarak oluşmuşlardır.  Bu kayalar içinde parçalanmış ezik zonlarda veya 
çevredeki geçirimli kayalar içinde silisli damarlar, ağsı damarcıklar  ve/veya saçınımlar 
olarak bulunurlar. 
Örneğin; İzmir-Bergama
2- Volkanik Masif Sülfürlü yataklar
Volkanik ve volkanosedimanter kayaçlar içerisinde ve genellikle bu oluşuklar ile 
uyumlu tabaka ve mercek şeklinde  bulunurlar.  Esas olarak Cu, Pb, Zn için işletilen bu 
yataklarda Au, Ag ve Bi gibi birçok kıymetli metal de yan ürün  olarak elde edilir. 
Örneğin; Artvin-Cerrattepe altın madeni
3- Porfiri vs Skarn tipi bakır –kurşun – çinko oluşumları
Ülkemiz, porfiri tip bakır ve skarn yatakları açısından da zengindir.  
Skarnlar kalsiyum-demir-magnezyum-manganez-alüminyum silikat minerallerinden 
oluşur. 
Örneğin; Uşak-Kışladağ, Erzincan-Çöpler, İzmir-Efemçukuru altın madenleri. 
4- Plaser yataklar 
Nehir veya sahil plaserleri ile karstik mağara ve boşluklarda bulunur. 
Örneğin; Manisa-Sart, Hatay-Akıllıçay altın madenleri



ALTIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
NELERDİR? HANGİ ALTIN NASIL AYRIŞTIRILIR?
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Dere kumları içinde gözle görülebilen altınlar nasıl ayrıştırılır?

Altının özgül ağırlığı 19,3 gr/cm3, dere kumlarının ise yaklaşık 2,4 gr/cm3 tür. Başka 
bir ifade ile altın dere kumuna göre yaklaşık 8 kat daha ağırdır. Özgül ağırlık farkından 
yararlanarak dere kumlarında  gözle görülen atınlar tavalarda su ile yıkanarak 
ayrıştırılır. Yıkama sırasında kumlar su ile tavadan uzaklaşırken altın ağır olduğu için 
tavanın dibinde kalır.

Dere kumlarından altın üretiminin dünya altın üretimindeki payı yaklaşık %1-3 
civarındadır.

Kayaçların içinde gözle görülen irilikteki altınlar nasıl ayrıştırılır?

Kayaçta gözle görülen 
altınlar

Köpükle yüzdürme yöntemi 
ile altının ayrıştırılması

Sallantılı masa yöntemiyle 
altının ayrıştırılması

Altınlar kayaçların içinde gözle görülebilecek büyüklükte ise siyanür kullanmadan 
kayaçtan aşağıdaki yöntemlerle ayrıştırılabilir. Kayaçlar, kayaç içindeki altınlar 
serbest hale gelinceye kadar öğütülür. Öğütülmüş malzeme içindeki serbest 
hale gelmiş altınlar gravimetrik* (minerallerin yoğunluk farkından faydalanarak 
birbirinden ayrıştırılması) ve/veya köpükle yüzdürme denilen  ‘’flotasyon’’ yöntemi ile 
ayrıştırılabilmektedir. ( Flotasyon; minerallerin yüzeyini uygun kimyasallar yardımıyla 
su seven veya sevmeyen hale getirerek birbirinden ayrıştırılması)

https://www.youtube.com/watch?v=iPOCdQKnjpQ
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Kayaçların içinde gözle görülemeyecek kadar 
küçük altınlar nasıl ayrıştırılır?

‘’Liç işlemini (kimyasal çözündürme) şu şekilde de ifade edebiliriz. Örneğin içerisine tuz 
veya şeker karıştırılmış bir kum yığınımız olsun. Kum yığınındaki tuzu veya şekeri kumdan 
nasıl ayrıştırabiliriz? Kumu su ile yıkarsak kumun içindeki  katı haldeki tuz veya şeker suda 
çözünerek suya (sıvı faza) karışır. Böylelikle kumu tuzdan veya şekerden ayırmış oluruz.’’* 

Nasıl ki; kum yığının içinde katı haldeki tuzu veya şekeri çözüp suyun içine (sıvı faza) 
geçirmek için su kullanılıyorsa benzer şekilde SİYANÜR’de kayaçtaki (cevherdeki) katı 
haldeki altınları kireçli su yardımıyla çözüp sıvı faza getirmek için kullanılmaktadır.

*  Tanımlama ilk defa Sayın Erkan Köksal tarafından ifade edilmiştir.
** Prof. Dr. Emin Çiftci, Altının Ana Yurdu Anadolu, https://www.ktu.edu.tr/tanitim/maden/
NEFESLIK6,2021

Mikroskop altında görüntülebilen 
kuvars çatlaklarına yerleşmiş altın 
tanecikleri** 

Siyanür kayaçtaki altın ve gümüşü çözüp sıvı hale 
getiren nadir kimyasallardan birisidir. Bu nedenle 
altının ve gümüşün ayrıştırılmasında yaklaşık 1887 
yılından beri siyanür liçi  (siyanürle ayrıştırma) yöntemi 
kullanılmaktadır.

Liç işlemi (kimyasal çözündürme); çözücü 
özellik gösteren sıvı kimyasalları kullanarak 
kıymetli metalleri kazanma işlemidir. Tıpkı çayı sıcak su 
ile demlediğimizde çayın içerisindeki faydalı birleşiklerin 
suyun içine geçmesi gibi

Bünyesinde altın bulunan kayaçların bulunduğu yerden 
patlatılarak çıkarılması

Delik delme işlemi

Altın içeren kayaç kütlesi

Patlatma sonrası Cevherin tesise taşınması
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Kayaçtaki altının siyanürle çözündürülerek ayrıştırılması 
cevherin özelliğine göre

 yığında veya tankta çözündürme yöntemi ile yapılır

YIĞIN LİÇİ (ALTINI SİYANÜRLE YIĞINDA 
ÇÖZÜNDÜRÜP SIVI HALE GETİRME)
1 ton kayaçta yaklaşık 2 gramdan daha az 
altın varsa bu kayaçlar kırma işleminden 
geçirilerek nohut büyüklüğüne kırılır.

 Nohut büyüklüğüne kırılan malzeme 
(cevher)  altı geçirimsiz hale getirilen 
yaklaşık %5-10 eğime sahip bir alanda 
10 metre yükseklikte katmanlar olacak 
şekilde  üst üste serilir.

10 metrelik yığının üzeri on bin damla 
kireçli su içine 2-5 damla siyanür 
ilave edilerek nohut büyüklüğündeki 
malzemenin içindeki gözle görülmeyecek 
kadar küçük altınlar siyanür yardımı 
ile çözündürülüp sıvı hale getirilerek 
cevherden ayrıştırılır.

TANK LİÇİ (ALTINI SİYANÜRLE TANKTA 
ÇÖZÜNDÜRÜP SIVI HALE GETİRME)
1 ton kayaçta yaklaşık 2 gramdan daha fazla 
altın varsa bu kayaçlar öğütme  işleminden 
geçirilerek un haline getirilir. 

Un haline getirilen malzeme (cevher)  çelik 
tanklara alınır 10 bin damla kireçli su içine 2-5 
damla siyanür ilave edilerek malzeme içinde 
gözle görülmeyecek kadar küçük altın taneleri 
siyanür yardımı ile çözündürülerek  sıvı hale 
getirilerek cevherden  ayrıştırılır. 

Yığın liçinde altının çözündürülüp sıvı hale 
getirilmesi işlemi yığında, tank liçi yönteminde 
ise  çelik tanklarda yapılmaktadır.

Dün kayaçların içinde gözle görülebilen  altınlar kayaçtan ayrıştırılarak üretilirken, bugün gözle görülemeyenler de  ayrıştırılıp üretiliyor
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Altın üretiminin basamakları

1. ALTININ KAYAÇTAN (CEVHERDEN) AYRIŞTIRILMASI
İçine toz halinde TUZ  karıştırılmış kumdaki tuzu, kumdan 
nasıl ayrıştırabiliriz? Kumun içindeki tuzu kumdan  
ayrıştırmak için kumu  yeterince su ile karıştırdığımızda 
kumun içindeki tuz çözünerek suya yani sıvı faza geçer.  Artık kumun içinde  katı haldeki 
tuz suda çözünerek sıvı hale gelmiştir.

Altın veya gümüş suda çözünmez. Ama kırılmış/öğütülmüş altın içeren kayaçlar yani 
cevherler 10 000 damla  kireçli su içine 2 -5 damla siyanür ilave edilir ve oksijen varlığında   
su ile karıştırılırsa/yıkanırsa cevherin bünyesindeki katı haldeki  altınlar, tıpkı katı haldeki  
tuzun suda çözünüp sıvı hale geçmesi gibi, çözünerek sıvı halde, suyun içine (sıvı faza) 
geçerek cevherden ayrışmaktadır.

2. ÇÖZÜNMÜŞ ALTININ  SIVI FAZDAN (SUDAN ) AYRIŞTIRILMASI
Suyun içinde sıvı haldeki ‘’altın siyanür kompleks iyonunu’’ AuCN-

2 sudan (sıvı fazdan) 
ayrıştırmak için mercimek büyüklüğündeki aktif karbon denilen kömür taneleri kullanılır.  
(Su yani H20 nasıl sıvı ise, AuCN-

2  kompleks iyonu da tıpkı su gibi sıvı haldedir)

(Evlerimizdeki su arıtma cihazlarının içinde aktif karbon bulunmaktadır.  Aktif karbonlar 
suyun içindeki çözünmüş halde bulunan metalleri  mıknatıs gibi kendi üzerine çeker ve 
suyun içinden  uzaklaştırır.

Benzer şekilde aktif karbon taneleri sıvı haldeki altın siyanür bileşiğini AuCN-
2 mıknatıs 

gibi üstüne çeker. Üzeri altın  yüklü aktif karbonlar, elekler yardımı ile sıvıdan (sudan) 
uzaklaştırılır. 

3. AKTİF KARBON ÜZERİNDE ÇÖZÜNMÜŞ HALDEKİ (ALTIN SİYANÜR BİLEŞİĞİNİN) 
AKTİF KARBONDAN UZAKLAŞTIRILMASI
Aktif karbonlar üzerindeki altın siyanür bileşiği yüksek basınç ve sıcaklık altında yıkanıp 
aktif karbondan uzaklaştırılarak altın siyanür  yüklü sıvı  (elektrolit) elektroliz ünitesine 
gönderilir. 

4. ALTIN SİYANÜR BİLEŞİĞİNDEN ALTININ AYRIŞTIRILMASI (SIVI HALDEKİ ALTININ 
TEKRAR KATI HALE GETİRİLMESİ)
Elektroliz işleminde elektrotlara uygun miktarda elektrik akımı uygulanarak sıvı içindeki 
altın siyanür kompleks iyonları (bileşiği) halindeki  altın, indirgenerek siyanürden ayrışıp  
katot’da katı halde ( katot çamuru)  toplanmaktadır. e - + AuCN-

2 a Au + 2CN

Filtreden ve kurutma işleminden geçirildikten sonra toz halindeki altınlar 1063 C derecede 
ergitilerek potalara dökülüp saf olmayan  büyük peynir kalıbı şeklinde altın külçeye 
dönüştürülür.

5. MADENDE ÜRETİLEN ALTINLARIN SATILABİLİR STANDART ALTIN HALE 
GETİRİLMESİ
Cevherin yapısına bağlı olarak altın külçelerin içinde gümüş, bakır, gibi başka elementler 
bulunabilir. Külçeler altın rafinerilerine gönderilerek içindeki gümüş, bakır vb diğer 
elementlerden ayrıştırılarak standart altın, yani 995/1000 saflıkta  Borsa İstanbul’da 
satılabilir altın haline getirilir.
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Yığın  liçi yönteminde zemin sızdırmaz hale getirilmez ise siyanürle 
çözünüp sıvı halde getirilen altınlar yer altına kaçar

Yığın liçi alanının hazırlanması ve altının siyanürle çözündürülmesi

Uluslararası standartlara göre  sızdırmazlık 30 cm kalınlığında kil kullanılarak 
sağlanmaktadır. Ülkemizde ise maden atık yönetmeliği gereği sızdırmazlık için 50 cm kil 
ve üzerine geçirimsizliği 10-12 m/sn olan jeomembran yerleştirilmektedir. Jeomembran 
uygulamasından sonra kaynak testi yapılır. Bütün bu işlemler yetkili bakanlığın 
denetimden geçmekte ve onay alınmaktadır.

Yığın Liçi uygulamasının 
şematik görünümü

Bu işlem standartlara göre 
yapılmaz ise siyanürle 
çözündürülerek sıvı hale gelen 
altınlar yer altına kaçar 

Yığın liçi yönteminde  siyanürle 
çözündürülerek sıvı haldeki altın 
siyanür bileşiği toplama boruları 
vasıtası ile altın tesisindeki 
havuza taşınır.

1) Önce zemin sıkıştırılır

2) Sonra 50 cm yükseklikte  kil serilir ve sıkıştırılır

3) Jeomembran serilip kaynaklaması ve testi yapılır

4) Sıvı çözeltiyi toplama boruları yerleştirilir

5) Filtre malzeme (kuvars) serilir

6) 10 metre yükseklikte nohut büyüklüğüne kırılmış 
cevher serilir

7) 10 metre yüksekliğindeki cevher tabakası üzerine 
plastik hortumlar yerleştirilir.

8) Damlama sulama şeklinde 10 000 damla kireçli 
su içinde 2-5 damla siyanür verilerek  nohut 
büyüklüğündeki kırılmış cevherin içindeki altınlar 
çözündürülerek sıvı hale getirilir.

9) Siyanürle çözündürülerek sıvı hale getirilen 
altınlar su ile birlikte yığının altındaki jeomembranın 
üstünde önceden yerleştirilen toplama boruları 
yardımı ile  altın yüklü havuz denilen havuzlara 
alınır.

Siyanür çözeltisi yer altına kaçırılırsa, 
siyanürle çözünüp sıvı hale getirilen 
altınlar da siyanürle birlikte yer altına 
kaçar. Yatırımcı zarar eder. Bu nedenle 
yığın liçinde zemin uluslararası 
standartlardaki şartlara göre sızdırmaz 
hale getirilmek zorundadır.

50 cm kil üzerine 
jeomembran  serilmesi
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Yığın liçi ile çözündürme ve altın üretiminin şematik gösterimi

Tank liçi ile çözündürme ve altın üretiminin şematik gösterimi

1	

Yığın liçi ile çözündürme işleminin şema2k gösterimi 
Kireçli	suyun	içinde	2-5	damla	siyanür	
hortumlarla	yığına	damla9lır		

Yığının	geçirimsizliğini	sağlamak	için	50	
cm	kil		serilir	üzeri	jeomembranla	kaplanır	

Siyanürlü	su	ile	çözünmüş	sıvı	haldeki	
al9nlar	havuzda	toplanır	

ÇözelHnin	
devridaimi	

Sıvı	fazdaki	
çözünmüş	

al9n	

AkHf	karbon	
ünitesi	

AkHf	karbondan	
sıyırma	

Elektroliz	
ünitesi	

Dore	bar	
Elektroliz	
	ünitesi	 Katot’da	çamur	

halde	alLn	toplanır	
Çamur	filtresi	 Ergitme		grını	 AlLn	külçeler	

Ak;f	karbondan	
alLnı	sıyırma		tankı	

Sıvı	alLnların	ak;f	
karbon	üzerine	
yapışması	

Tankta	siyanür	yarımı	ile	sıvı	hale	(AuCN2-)	ge;rilen	
alLnlar		ak;f	karbon	ünitesine	gönderiler	

Au	(CN)2	-	

katot	anod	

Elektroliz	
	ünitesi	 Katot’da	çamur	

halde	alLn	toplanır	
Çamur	filtresi	 Ergitme		grını	 AlLn	külçeler	

Ak;f	karbondan	
alLnı	sıyırma		tankı	

Sıvı	alLnların	ak;f	
karbon	üzerine	
yapışması	

Tankta	siyanür	yarımı	ile	sıvı	hale	(AuCN2-)	ge;rilen	
alLnlar		ak;f	karbon	ünitesine	gönderiler	

Au	(CN)2	-	

katot	anod	

Sıvı hale getirilimiş
altın çözeltisi

Sıvı hale getirilimiş
altın çözeltisi
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Altın cevherinin mineralojik özellikleri, altının zenginleştirilmesinde 
uygulanacak yöntemleri belirler

Bu konuda daha detaylı bilgilere aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir.

Bayraktar, İ., Yarar B., 1985, Altın cevherlerinin zenginleştirilmesi ve altının ekstraksiyonu, 
Türkiye madencilik Bilimsel ve Teknik 9. Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB, maden 
Mühendisleri Odası, Sf; 75-96

Bayraktar, İ.,1996.,’’Çevre ve Altın Üretimi’’, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye Madenciliği Bilimsel 
Toplantı Bildiriler Kitabı Sf., 63-79, 20-22 Haziran 1996 , Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü, YMGV, TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Zanbak, C., Heap Leaching Technique in Mining within the context of as a Best Available 
Techniques (BATs) for low grade gold oresş, The European Association of Mining Industries, 
Metal Ores & Industrial Minerals, 2012, http://www.euromines.org/files/mining-europe/
mining-techniques/batforheapleaching-feb2013-c.zanbak-euromines.pdf

Yüce, A.E., 1997, ‘’ Altın madenciliği ve çevre’’., Altın Madenciliği ve Çevre., YMGV Yayını, 
Sf;23-60

A.E.Yüce, M.O.Kangal, O.Kökkılıç, A.Güney, V.Gürkan, (2009), “Recovery of gold bearing 
ores by gravity and flotation techniques”, XIII. Balkan Mineral Processing Congress, Edts: 
S.Krausz, L.Ciobanu, N.Cristea, V. Ciocan, G.Cristea, ISBN:978-973-677-159-0, Vol:1, 
pp:438-444, 14-17 June, Bucharest, Romania 

Arslan, F., Yüce, A.E., (1995), “Türkiye'de Altın ve Çevre”, Metal Dünyası, No:24, s:27-32.

A.E.Yüce, Ş.Girgin, G.Önal, M.Z.Doğan, (1998), “The Truth About Cyanidation Process And 
Its Environmental Effects On Gold Mining”, The Criton Curi Int. Symp.on Environmental 
Management in the Mediterranean Region, Ed:Günay Kocasoy, ISBN:975-518-115-6, 
Vol:2, pp:867-880, 11-20 June, Antalya.

“Türkiye’de Altın Madenciliği; Potansiyel, Ekonomi, Teknoloji, Yasal Boyut”, (1995), Edt: 
G.Önal, A.E.Yüce, S.Karahan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayınları, ISBN: 975-
7946-03-6, 178 sayfa, Beril Ofset, 2.Baskı, İstanbul.

A.E. Yüce (1998), “Dünya Altın Madenciliğindeki Gelişmeler”, Altın Madenciliği ve Çevre, 
Edt: A.E.Yüce, G.Önal, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayınları, ISBN: 975-7946-07-9, 
s:23-60, 26 Mart, Ankara.
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H. Baştürkçü, F. Burat, M. Özer, A. E. Yüce, N. Acarkan, (2017), "Au And Ag Pre-Concentrate 
Production Possibilities From Murgul Copper Ore Using Gravity Methods" Proceedings 
of the 17. Balkan Mineral Processing Congress, ISBN:978-975-7946-42-7, pp: 663-666, 
November 1-3, Antalya-Turkey.



DÜNYADAKİ ALTIN MADENLERİNDEN 
ÖRNEKLER
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Hishikari Altın Madeni - Japonya

Zortman ve Landusky Altın Madeni - ABD

https://www.smm.co.jp/en/corp_info/location/domestic/hishikari/ 

https://www.abandonedmines.gov/success-story/zortman-landusky-gold-mines 



34

Asonko Altın Madeni - Gana

Pueblo Viejo Altın Madeni - Dominik

https://www.asanko.com/operations/asanko-gold-mine/default.aspx

https://goo.gl/maps/jazY8Kbc15ZDofzT8
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Pueblo Viejo Altın Madeni - Dominik

Malartic Altın Madeni - Kanada

https://goo.gl/maps/jazY8Kbc15ZDofzT8

https://canadianmalartic.com/en/medias/photos-and-videos/ 
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Mulatos Altın Madeni – Meksika

La Colorada Altın ve Gümüş Madeni - Meksika

https://www.alamosgold.com/operations/producing-mines/mulatos-mexico/default.aspx 

https://www.argonautgold.com/English/assets/operations/la-colorada/default.aspx 
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Fimiston Açık Altın Madeni – Avusturalya

Finlandiya - Pahtavaara Altın Madeni

https://www.researchgate.net/figure/A-view-from-an-open-pit-mine-in-Australia-ADB-What-
are-your-thoughts-about-mining_fig1_271966386

https://thebarentsobserver.com/ru/node/633 



TÜRKİYE’DE ALTIN MADENCİLİĞİ
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42 medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun her yeri altın ve 
gümüşten yapılmış eserlerle dolu

Anadolu bir “köprü”değil, dört yönde yaşayan bir 
“uygarlıklar kavşağıdır”

Anadolu’da hangi ilimize giderseniz gidin müzeleri altın ve gümüşten yapılmış eserlerle 
doludur.

Anadolu madenler açısından zengin bir potansiyele sahip olmasa idi adı bilinen 42 
uygarlığa ev sahipliği yapamazdı.

Bazı ülkeler gibi 300 yıllık bir geçmişe değil, binlerce yıllık bir geçmişe sahip bir ülkede, 
medeniyetlerin üstünde yaşadığımızı unutmayalım. Anadolu’da 3000 tane antik kent 
bulunmaktadır. Anadolu’nun madencilik ve altın geçmişi çok parlaktır.*

Anadolu'daki altın madenciliği tarihi hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki kaynaktan 
ulaşabilirsiniz.** 

*https://sardisexpedition.org/en/essays/latw-ozgen-lydian-treasure

** https://alivedatoygurmadencilik.wordpress.com/2021/04/23/altin-madenciliginin-anadolu-
oykusu/

‘’Anadolu için “Doğu ile Batı arasında köprüdür!” derler… Bu tanımlama Anadolu için 
yetersizdir. Kuzey’de Karadeniz’in, Güney’de Akdeniz’in kültürel bağlantılarının 
etkilerini içermez. Bu nedenle Anadolu bir “köprü” değil, dört yönde yaşayan 
bir “uygarlıklar kavşağıdır.”

Anadolu’da, adı bilinen 42 uygarlık yaşamış, adı bilinen 3 bin antik kent saptanmıştır. 
Yazıdan önceki uygarlıkların adları bilinmediği için, örneğin Göbekli Tepe, Çatalhöyük, 
Hacılar gibi, yerleşimler bugünkü yerel adlarıyla söylenir. 

Homeros’un ünlü Troia’sı gibi 20 bin “höyük”, “eşek kulaklı” Kral Midas’ın Gordion’daki 
gibi 25 bin tümülüs, 20 bin kadar da çeşitli dönemlerden kalma anıtlar vardır.

Anadolu’da ilk imparatorluğu Hititler, Çorum Hattuşa’da kurdular. Ayrıca Roma, Doğu 
Roma (Bizans), Osmanlı başkentleri de Anadolu’da idi. Doğu’daki Pers ve Batı’daki 
İskender imparatorluklarına da ev sahipliği yaptı. Dünyada bu olgunun bir başka 
benzeri yoktur.

Dünyada birden fazla imparatorluğa başkentlik yapmış, İstanbul’dan başka bir kent 
görülmez! ‘’

Kaynak: Özgen Acar, ‘’Çoban Herkül’ü Yendi’’, 2018, Arkadaş Yayıncılık

Uşak Müzesi: Karun Hazinesi-Deniz Atı Karun Hazinesi İkiztepe Altın Külçe
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Dünyada ilk para Anadolu topraklarında basılmıştır

Cumhuriyet döneminde 1933 yılında Atatürk tarafından ilk kurulan 
madencilik kurumu ‘’Altın ve Petrol Arama İdaresi Başkanlığı’’dır

Dünyada ilk altın ayarlı para Lidyalılar 
döneminde yedinci yüz yılda (M.Ö 630 - 
620) bu topraklarda Manisa-Salihli-Sart’ta 
(Paktalos Nehri) bugünkü Sart Çayı’ndan 
çıkarılan saf altınlardan basılmıştır. 

Böylelikle o zamana kadar dünyada 
mal değiş tokuşu ile yürütülen ticaret 
para ile (altın ayarlı sikkelerle) yapılmaya 
başlamıştır. 

Dünyadaki ilk altın ayarlı para /Lidya Aslanı 

Paktalos / Sart Çayı

Atatürk 1933 yılında, MTA ve 
Etibank’ı kurmadan önce, 

Altın ve Petrol Arama ve 
İşletme İdareleri Teşkiline 
Dair Kanun’u çıkartmıştır.

 ‘’Altın Arama ve İşletme 
İdaresi Başkanlığı, 
Türkiye’de altın ve bunlarla 
beraber çıkacak diğer 
madenleri aramak, arama 
neticeleri elverişli olursa 
bu madenleri işletmekle 
görevlendirilmiştir.’’

( 27.5.1933 Tarih ve 2411 Sayılı Resmi Gazete )

https://coinweek.com/ancient-coins/ancient-coins-first-official-coin/
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Cumhuriyet dönemindeki ilk altın madeni

Başbakan Bülent Ecevit altın madenciliğinin 
önünü açarken bilime kulak verdi

Ülkemizde 1914 yılında 1. Dünya Savaşı’nın başlaması ile Çanakkale Astyra Altın 
Madeni’ndeki altın üretimi durdurulduktan sonra* Cumhuriyet döneminde 1927 yılında 
Niğde ve Adana Bölgesindeki Bolkar Dağları yöresinde altın üretildiği belirtilmektedir.** 

Bolkar Dağları’ndan sonra Türkiye’de yeniden altın üretimine 74 yıl sonra  İzmir 
Bergama Ovacık Altın Madeni’nde başlandı. Ülkemizde halen 18 altın madeninde altın 
üretilmektedir.

Ovacık Altın Madeni 1989 yılında keşfedildi.  Altın üretimine yönelik eylemler nedeniyle 
yörede altın üretimine 12 yıl sonra 2001 yılında başlanabildi.

1994 yılında altın madenciliğine izin verilmemesi için yörede eylemlere başlandı. 
Yerelde başlayan eylemler sürekli artarak Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer 
almaya başladı. 

1999 yılına gelindiğinde Başbakan Bülent Ecevit Bergama’da altın madenciliğine izin 
verilirse yörenin havasının, suyunun, toprağının ve ürünlerinin zarar göreceğine yönelik 
iddiaların doğruluğunu araştırmaları için TÜBİTAK’ı görevlendirdi.’’

TÜBİTAK’ta Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu  Prof. Dr. Naci 
Görür başkanlığında, konularında uluslararası yetkinliğe sahip 11 kişilik bir bilim heyeti 
oluşturuldu. Bilim heyeti Bergama’da altın üretiminde kullanılacak teknolojinin alınan 
ve alınacak çevre önlemlerinin insan sağlığını ve çevreyi tehdit edip etmeyeceğini 
araştırdı.

Arkasından yine Prof. Dr. Naci Görür’ün başkanlığında 3 kişilik bir heyet Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki altın madenlerini yerinde incelediler. ABD’de altın üretiminde 
kullanılan teknolojiyi, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik alınan önlemleri 
konunun uzmanlarıyla görüştüler.

Prof. Dr. Naci Görür başkanlığındaki uzmanlar heyeti Bergama’da altın üretiminde 
kullanılan teknolojinin ve alınan önlemlerin ABD’den daha ileri seviyede olduğunu 
dolayısı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden altın üretiminin yapılabileceğine 
ilişkin bilimsel raporu Başbakanlığa sundu.

Başbakan Bülent Ecevit bu bilimsel rapordan sonra Bergama’da  altın üretimine 
başlanması için harekete geçti.

*https://alivedatoygurmadencilik.wordpress.com/2018/01/06/ovacik-altin-madeni-bugunlere-
nasil-geldi/

**Kartalkanat,A., 2014,Bolkar Dağlarındaki Eski İşletmeler Vadisinde Yeni Yaş Bulguları ve İlk 
Maden Ruhsatı: Yazılıtaş (Niğde); Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 57, Sayı 2, s. 53-71.  

Kaynak: Eurogold Ovacık Altın Madeni Tübitak - YDABÇAG Değerlendirme Raporu, Ekim 
1999, https://docplayer.biz.tr/14004818-Eurogold-ovacik-altin-madeni-tubitak-ydabcag-
degerlendirme-raporu.html.
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Altın üretimi konusunda bilim insanları ne dedi?

Bergama Ovacık Altın Madeni’nde 20 yıldır altın üretilmektedir

TÜBİTAK 

Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma 
Grubu (YDABÇAG) Raporu

SONUÇ

Tesisin mevcut özellikleri ile gerek üretim 
teknolojisi gerekse sağlanmış olan çevresel 

koşullar açısından

 dünyada altın madenciliği için öngörülüp 
uygulanmakta olan en uygun teknoloji düzeyini ya 

da daha iyisini yansıttığı,

…….ortak görüş ve kanaati gereği için saygıyla 
arz olunur.

https://docplayer.biz.tr/14004818-Eurogold-ovacik-altin-madeni-tubitak-ydabcag-
degerlendirme-raporu.html

Kaynak: Altın Madencileri Derneği,2021 

Bergama Ovacık Altın Madeni’nde 2001 yılından beri altın üretilmektedir. Aradan geçen 
20 yılda altın üretiminden dolayı yörenin havasına, suyuna ve topraklarına herhangi 
bir zarar ziyan söz konusu olmamıştır. Yörede yetişen ürünler eskiden olduğu gibi aynı 
şekilde üretilip pazarlarda satılmaktadır.

1,4 km2 lik Bergama Altın Madeni ruhsat sahasından  2001 yılından 2021 yılına kadar 
geçen 20 senede 33 ton altın üretilerek ekonomimize bugünkü fiyatlarla yaklaşık 2 
milyar dolarlık bir katkı sağlamıştır. 

Maden çıkarılan alanlara daha sonra binlerce zeytin ve çam ağaçları dikilerek maden 
sahası geçici olarak teslim alındığından daha güzel ve verimli bir hale getirilmiştir. 
Dikilen zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinlerden üretilen zeytinyağları  ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.

Bergama’daki çevre eylemleri ülkemizdeki altın madenciliğinin uluslararası 
standartlarda yapılmasına katkı sağlamıştır.
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Kaynak: Borsa İstanbul, Ticaret Bakanlığı

Kaynak: Altın Madencileri Derneği, www.altinmadencileri.org.tr

Türkiye’de 2020 Yılında 42 ton altın üretilerek
 2,4 milyar dolarlık  döviz tasarrufu sağlandı

Türkiye 26 yılda 4440 ton altın ithal etti
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Yıllık ortalama altın fiyatları ($/Ons)

Türkiye’de ekonomik değer yaratma sıralamasında altın 
üretimi ilk sırada bulunmaktadır   

Kaynak:  https://www.kitco.com/charts/historicalgold.html, Altın Madencileri Derneği

* 24 Kasım 2021 İtibariyle  ** Ons: 31,1 Gr

Kaynak: 12.11.2020 Dünya Gazetesi, Özcan Kadıoğlu, TİM, 2021 @okadioglu



      TÜRKİYE’DEKİ ALTIN 
MADENLERİ
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      Altın madeninin yer kabuğundan çıkarılması-ayrıştırılması-
saflaştırılması-satılması-işlenmesi

Türkiye, ciddi altın potansiyeline, önemli altın madenlerine, 
uluslararası altın rafinerilerine, altın borsasına ve çok güçlü  bir 

kuyumculuk ve mücevherat sanayine sahiptir.

Kaynak: Altın Madencileri Derneği, www.altinmadencileri.org.tr

YÜKSEK ALTIN
TALEBİ (ORTALAMA)

200 TON / YIL

GÜÇLÜ
KUYUMCULUK VE

MÜCEVHERAT
SANAYİ

YÜKSEK ALTIN
POTANSİYELİ

6500 TON

ALTIN BORSASI

AKREDİTE ALTIN 
RAFİNERİLERİ

4 ADET

ALTIN ÜRETİMİ
42 TON / YIL/2020
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Türkiye ‘deki altın madenleri

Türkiye ‘de 2020 yılında 18 altın madeni bulunmaktadır

Kaynak: Altın Madencileri Derneği, www.altinmadencileri.org.tr

Kaynak: Altın Madencileri Derneği, www.altinmadencileri.org.tr 1	

		 Maden		 Şirket	 Üre-me	Geç-ği	Yıl	
1	 İzmir-	Ovacık	 Normandy	Madencilik	 2001*	
2	 Manisa-	Sart	 Pomza	 2002	
3	 Uşak-	Kışladağ	 Tüprag	 2006	
4	 Gümüşhane-	Mastra	 Koza	 2009	
5	 İzmir-	Çukuralan	 Koza	 2009	
6	 Erzincan-	Çöpler	 Alacer	 2010	
7	 İzmir-	Efemçukuru	 Tüprag	 2011	
8	 Eskişehir-Kaymaz	 Koza	 2011	
9	 Niğde-	Bolkardağ	 Gümüştaş	 2012	
10	 Gümüşhane-Midi	 Yıldızbakır	 2012	
11	 Kayseri-Himmetdede	 Koza	 2013	
12	 Fatsa-Al^ntepe	 Bahar	 2015	
13	 Sivas-	Bakırtepe	 Demirexport	 2015	
14	 Konya-	İnlice	 Esan	 2015	
15	 Balıkesir-Kızıltepe	 Zenit	 2017	
16	 Çanakkale-	Lapseki	 Tümad	 2018	
17	 Balıkesir-İvrindi	 Tümad	 2019	
18	 Kayseri-Develi	 Öksüt	 2020	

  Türkiye ‘deki altın madenleri 

*	2005	yılından	i.baren	Koza	Al6n	İşletmeleri	A.Ş	
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Efemçukuru Altın Madeni - İzmir

Çukuralan Altın Madeni- İzmir

Mastra Altın Madeni- Gümüşhane

Kışladağ Altın Madeni - Uşak

Kaymaz Altın Madeni – Sivrihisar-Eskişehir

Himmetdede Altın Madeni-Kayseri
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Lapseki Altın Madeni - Çanakkale

Kızıltepe Altın Madeni-Sındırgı

Niğde-Gümüştaş-Tepeköy Altın Madeni

İvrindi Altın Madeni - Balıkesir

Bergama - Ovacık Altın Madeni-Bergama

Sivas-Bakırtepe Altın Madeni



TÜRKİYE’DEKİ ALTIN RAFİNERİLERİ
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İstanbul 
Altın Rafinerisi

Ahlatcı 
Metal Rafinerisi

Onsa 
Altın Rafinerisi

Nadir 
Metal Rafineri



5252

Borsa İstanbul A.Ş

Türkiye’de altın rafinerileri

Madenlerde üretilen altınların içinde cevherin 
yapısına bağlı olarak gümüş, bakır, kobalt vb 
metaller bulunmaktadır.

Madenlerde üretilen altınların Borsa 
İstanbul’da satılabilmesi için altın dışındaki 
diğer elementlerin bünyeden uzaklaştırılması 
gerekir. Bu işlemler altın rafinerilerinde 
yapılmaktadır.

Yurt içinde cevherden üretilen dore bar, 
granül ve diğer şekillerdeki kıymetli madenler; 
Türkiye’de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine 
tabi tutularak 995/1000 saflıkta standart altın 
haline getirilir.

Türkiye’de madenlerden üretilen altın 
külçelerin yurtdışına satılması yasaktır. 
Üretilen külçeler rafinerilerde saf altın 
haline getirildikten sonra Borsa İstanbul’da 
satılmaktadır. TC Merkez Bankasının alım 
önceliği vardır. Merkez Bankası almak 
istemez ise Borsaya kayıtlı bankalar ve finans 
kuruluşları tarafından satın alınır.

Türkiye’ de altın rafinericiliği ilk resmi altın 
rafinerisinin 1996 yılında kurulmasıyla 
başlamıştır. 

Altın Rafinerilerinin uluslararası pazarda 
geçerliliğinin sağlanabilmesi adına 
çeşitli kurum ve kuruluşlardan akredite 
olması ve bu kurumlarda üye olmaları bir 
zorunluluktur. 

Türkiye’ de faaliyet gösteren altın rafinerileri 
öncelikle ulusal kurumlardan Borsa 
İstanbul tarafından yetkilendirilmiş olması 
gerekmektedir. 

Altın Rafinerilerinin uluslararası borsalar ve 
piyasalarda işlem görebilmesi, ürettikleri 
külçe altınların tüm dünyada hareket etme 
kabiliyetinin olması için LBMA (Londra 
Külçe Piyasası Birliği), DMCC (Dubai 
Kıymetli Emtia Kuruluşu), COMEX (ABD 
Emtia Borsası) gibi uluslararası üyelik ve 
akreditasyona sahip olması gerekmektedir. 
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Altın rafinerilerinin faaliyet alanları

Londra külçe piyasası birliği 
(London Bullion Market Association, LBMA)

• Altın Rafinerilerinin faaliyet 
konularından biri de; altın madenlerinden 
çıkartılan saf olmayan altın külçelerinin 
saflaştırılması, hurda altınların  ve 
düşük saflıkta olan altın külçelerinin 
rafine edilmesi ile kuyumculuk, finans 
ve bankacılık başta olmak üzere 
elektronik ve diğer sektörler için standart 
hammadde üretiminin sağlanmasıdır.

• Altın rafinerileri;

1. Altın madenlerinden elde edilen 
altınları

2. Yurtiçinden getirilen hurda altınları

3. Yurtdışından ithal edilen hurda altınları

4. Kuyumculardan gelen altınları

5. Yurtdışından rafine edilmek üzere 
gönderilen altınları rafine ederek standart 
altın haline getirmektedir.

• Londra Külçe Piyasası Birliği, kıymetli madenler piyasasını düzenleyen bir kurumdur, 
1987 yılında kurulmuştur. Esas olarak 1919 yılında kurulmuş ve işleyen Londra Altın 
Piyasası’nın onay verme görevini üstlenmiştir. 

• Londra Külçe Piyasaları Birliği’nin görevi altın ve gümüş için olmak üzere rafinaj 
standartlarını belirlemektir. Rafineleriler, dünyadaki altın ve gümüş üreten rafineriler 
birliğin listesinde yer alabilmek için başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan rafineriler 
LMBA’nın belli kriterlerine uydukları takdirde, “Dünyadaki En İyi Rafineriler Listesine 
(Good Gold Delivery List)” girmeye hak kazanır. Dünya üzerinden 25 ülkeden 68 rafineri 
LMBA’ya girmeye hak kazanmıştır ve Türkiye’den İstanbul Altın Rafinerisi ve Nadir Metal 
Rafineri  Good Gold Delivery List’de yer almaktadır.
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 COMEX

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

Vadeli altın borsası olarak bilinen 
COMEX’ bir CME Grup üyesidir.

CME çeşitli sermaye piyasası 
türevlerinde lider bir kuruluştur. 
Kurum, kuruluş ve şirketlerin riskini 
yönetmek için bireyleri bir araya 
getirerek alıcı ve satıcı için pazar 
sağlar. 

Gerçek zamanda, birinci elden işlem 
yapma olanağı sağlayan COMEX 
borsasında, üyesi bulunan markalı 
külçe altınlar takas işlemlerinde 
kullanılabilmektedir.

İstanbul Altın Rafineri’si Comex’in 
takas işlemlerinde, ürettiği külçe 
altınları ile kabul görmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulunun borsa 
yatırım fonları, yatırım fonları ve 
yatırım ortaklıklarına ilişkin ilgili 
tebliğleri uyarınca fon işlemlerine 
ve yatırım ortaklıklarına ilişkin 
kıymetli madenlerin saklaması, 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü 
tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca bu fonların kıymetli 
maden alım satım işlemleri de 
Kıymetli Madenler Piyasasında 
yapılmaktadır.

Bankaların, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu 
Karşılık Yükümlülük hesaplarına ait 
altınları Türkiye’de, Borsa İstanbul  
A.Ş. kasasında TCMB hesabı 
altında saklanmaktadır.



TÜRKİYE ALTINI SATIN ALAN MI?  
YOKSA ÜRETEN BİR ÜLKE Mİ OLMALI?
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Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır? (1)

Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır? (2)

Ülkemizde altın aramalarında siyanür kullanılıyor diye yaklaşık 30 senedir medyada 
haberler yapılmaktadır?

Dünyanın hiçbir yerinde SİYANÜRLE ALTIN ARANMADIĞI HALDE altın aramalarında 
siyanür kullanıldığına dair bilgi kirliliğini  kimler niye yaymaktadır?

Üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerine veya Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü’ne  veya Altın Madencileri Derneği’ne bir telefonla ulaşıp altın madeni 
aramalarında siyanür kullanılıp kullanılmadığını sorup öğrenmek ve kamuoyunu doğru 
bilgilendirmek mümkünken, neden yıllarıdır kamuoyu yanlış bilgilerle yanıltılmaktadır?

Çevre değerleri ve insan sağlığının istismarında ilk yapılan iş; pek çok asılsız iddiaları 
ortaya atıp bu iddiaların medyada yer almasını sağlamaktır.

İnsanları bilmedikleri konularda bilimsel olmayan asılsız iddialar ve felaket senaryoları 
ile korkutup yönlendirmek mümkündür.

https://www.findiktv.com/siyanurle-altin-ararken-findigi-zehirliyorlar.html

https://www.findiktv.com/siyanurle-altin-ararken-findigi-zehirliyorlar.html

Gerçek şu ki; siyanürle 

altın aranmaz.

Bakır, kurşun, çinko 
kömür, vd

nasıl aranırsa 

altın da aynı şekilde 
aranmaktadır.
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Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır? (3)

Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır? (4)

*  Altın Madencileri Derneği

Bergama Ovacık  Altın Madeni’nde dolayısı ile 
Türkiye’de altın üretimini engellemek için 1994 
yılından itibaren akla hayale gelmedik her türlü bilgi 
kirliliği medyada yer almıştır.*

Eğer Bergama’da altın üretimine izin verilirse 
bırakın Bergama’yı Midili’nin ve Ege Denizi’nin 
bile siyanürden etkileneceği, insanların kanser 
olacağı, yörede yetiştirilen ürünlerinin pazarda 
satılamayacağı, insanların ve hayvanların öleceği, 
suların içilemeyeceği, ağaçların kuruyacağı doğanın 
yok olacağı,  vb onlarca kasıtlı iddialarla medya ve 
kamuoyu yanıltıldı.

Aradan geçen zaman; Bergama Ovacık Altın Madeni 
için ortaya atılan iddiaların, çevre istismarına çok 
güzel bir örnek teşkil ettiğini belgelemiştir.

2001 yılından beri Bergama’da altın üretilmektedir. 
Aradan geçen 20 yılda yukarıda dile getirilen 
iddiaların hiçbirisi gerçekleşmemiştir.

*Önyargılar ve Ovacık Altın Madeni Gerçeği; 2003, Normandy Madencilik A.Ş

Yörenin ürünleri pazarda satılmakta, 
suları içilmekte, hayvancılık devam 
etmekte, tarım devam etmekte, yöre 
ekonomik ve sosyal açıdan gelişim 
göstermektedir.

Altın üretiminden dolayı kimsenin 
malına, canına en ufak bir zarar 
gelmemiştir. Yüzlerce insan madende 
çalışmaktadır. Ekonomimize çok ciddi 
katkılar sağlanmaktadır. 

Üstelik madende cevherin bitiği yerlerde 
dikilen binlerce zeytin ve çam ağaçları  
ürün vermeye başlamıştır. O kadarki 
maden sahasında dikilen zeytinlerden 
elde edilen zeytinyağları dünya çapında 
kalite ödülleri almıştır.*
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Alman çevrecilerinin Türkiye sevdası !!!

Petra Saverland 
‘’Madenler ülkeye bir 

kazanç sağlamaz, ama 
tarımsal gelirde kazancın 

tümü ülkeye kalır’’

 FIAN Başkanı Sawerland 
‘’Ovacık madeni doğa 

tahribatına yol açacaktır.  
Bu madende böyle bir 

sorun var ve bizim için çok 
önemli’’

Alman Çevreciler Bergama’da 
Cumhuriyet 4/6/1997 

Bazı yabancı vakıflar neden Türkiye’deki altın üretimi ile 
ilgilenmektedir?

‘’Bergama’da, Havran’da, Sivrihisar’da, Uşak’ta 
ve daha pek çok altın yatağına sahip yerleşim 
merkezinde altın üretimine karşı bölge insanlarını 
kışkırtan, örgütleyen, çevreci kuruluşlara 
dezenformasyon  hizmeti sunan Alman vakıfları ve 
örgütleri ile karşılaşmak hiç şaşırtıcı gelmedi.’’

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

Alman vakıflarının Türkiye’de altın üretimini 
engellemek için neler yaptıklarını Sayın Necip 
Hablemitoğlu  ‘’Alman Vakıfları ve Bergama 
Dosyası’’ kitabında belgeleri ile ortaya koymuştur.
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Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir madencilik mümkün mü?

Günümüzdeki gelişmiş ülkelerin tümü 
doğal kaynaklardan yararlanarak bugünkü 
sanayileşme düzeyine erişmişlerdir

‘’Türkiye, çok stratejik coğrafi konumunun yanı 
sıra, jeolojik yapısı nedeniyle de çok stratejik 
doğal kaynaklara da sahiptir. 

Doğal kaynaklar, tarih boyunca toplumların 
kalkınmasında önemli rol oynamış olan; maden, 
petrol, su, orman, tarım toprağı ve hayvancılık 
gibi, yaşam için gerekli hammaddelerin elde 
edildiği doğadan alınan temel varlıklardır.

‘Mevcut doğal kaynaklarından yararlanmaksızın 
Türkiye’nin kalkınması mümkün değildir. 
Kalkınma, çevre sorunları göz ardı edilerek 
sürdürülemez. Ancak, uygulanabilir çevre 
koruma çözümleri önermeksizin, sadece 
“çevre için çevre korumacılığı” ile de kalkınma 
gerçekleşemez ve sürdürülemez’’

Kaynak: “Zanbak.C.,1998.,‘’Türkiye kalkınmasının sürdürülebilirliği açısından doğal 
kaynaklarından yararlanma sorunları’’. İTÜ Dergisi., Sayı;127

Türkiye, katma değeri yüksek ürünleri üreten ülke olmadan  
güçlü bir ülke olabilir mi? 

Türkiye dünya altın ticaretinde ortalama olarak yılda yaklaşık 170* ton altın ithalatı ile 
önemli bir ithalatçı ülke konumundadır.

Altın ihtiyacımızı karşılamak için altın ithalatına her yıl çok ciddi paralar ödüyoruz. 

Türkiye dünyada çok güçlü bir kuyumculuk ve mücevherat sanayisine sahip olduğu için, 
yılda yaklaşık 90 -100 ton altını girdi olarak kullanmaktadır.

Vatandaşlarımzın altına ilgisi çok fazladır. Düğün, sünnet, söz kesme, nişan vb özel 
günlerde altın en değerli hediye olma geleneği sürmektedir.

T.C Merkez Bankası aynı şekilde son yıllarda önemli altın rezerine sahip merkez 
bankaları arasında bulunmaktadır.

Ayrıca vatandaşlarımızın önemli bir bölümü tasarruflarını altın alarak yapmaktadır.

2001 yılına kadar altın ihtiyacımızın tamamını dışarıdan ithal ederek karşılarken bugün 
ihtiyacımızın yaklaşık %21’ni kendi kaynaklarımızdan üreterek karşılar hale geldik. 
Türkiye altın ihtiyacını kendi kaynaklarından üretme yolunda yol almaya devam 
etmektedir.

Her yıl altın ithalatı için ödediğimiz milyarlarca doların yurtdışına gitmesi yerine 
ülkemizde  yatırıma, üretime, vergiye , ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönüşmesini 
sağlayabiliriz.

*Son 26 yılın ortalaması



KİMYASALLARIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ
NASIL YAPILIR?
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Uzman görüşü

Siyanür konusundaki tartışmaları anlayabilmemiz için toksikoloji bilimini rehber almak 
zorundayız. 

Toksikoloji biliminin bazı temel kavramlarının ne anlama geldiğini öğrenirsek konuyu 
daha kolay  tartışabiliriz.

Bu bölüm; Türk Toksikoloji Derneği Başkanlığı (TTD) ve Uluslararası Toksikoloji Birliği 
Başkanlığı  (IUTOX) görevlerinde bulunmuş Prof. Dr. Ali Esat Karakaya’nın, yine Türk 
Toksikoloji Derneği üyesi  ve Avrupa Kayıtlı Toksikologlarından Prof. Dr. Sema Burgaz 
ve Uluslararası Siyanür Kodu Teknik Denetçisi ( ICMC ) Prof. Dr. Ata Akcıl’ın konu ile 
ilgili kitap, yazı, bildiri ve sunumlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Toksikoloji bilimi ne ile uğraşır?

Toksikoloji en basit tanımı ile ‘’’zehir bilimi’’dir. 

Her kimyasal, maruz kalınan miktara (doza) bağımlı olarak organizmada hasar 
oluşturma etkisine (toksik etkiye) sahiptir.

Zarar oluşturacak doz her kimyasal için farklı olduğuna göre, toksikoloji bilimi 
kimyasalların hangi dozda (miktarda) canlılar için zararlı, hangi dozda zararsız 
olduğunu, bilimsel olarak araştırıp veri üretir. 

Üretilen bilimsel veriler dikkate alınarak her kimyasal için kullanılacağı yer ve 
ortamlardaki güvenli dozları için bilime dayalı uluslararası işbirliği ile regülasyonlar* 
hazırlanır. Bu regülasyonlar yayımlanarak bütün dünyada ortak olarak kullanılır. 
Kimyasalların denetimleri regülasyonlardaki güvenli doz limitleri (miktarları) gözetilerek 
yapılır.

* Uluslararası işbirliği ile hazırlanmış bilime dayalı düzenlemeler, standartlar
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Her kimyasal, güvenli doz sınırları içinde çeşitli amaçlar için 
kullanılabilir 

Toksikoloji bilimine göre kimyasalları zararlı veya zararsız diye ayıramayız. Her kimyasal 
(ister oksijen, ister su, ister tuz, ister şeker, ister bir antibiyotik veya bir ateş düşürücü  
olsun)  DOZ’a BAĞLI OLARAK zehir etkisine sahiptir.

Toksikoloji bilimi bir kimyasalın hangi DOZ’da canlılar için güvenli, hangi DOZ’dan sonra 
güvensiz olduğunu (zehir etkisi göstereceğini) tespit edebilmektedir. 

Uluslararası işbirliği ile her kimyasal için belirlenen GÜVENLİ DOZ değerleri için 
regülasyonlar yayımlanır. Kimyasalların yönetimi bu regülasonlarda belirtilen güvenli doz 
değerlerine (eşik değerler)  göre gerçekleştirilir.

Adı ne olursa olsun her kimyasal güvenli doza (miktarlarına) uyularak  dünyada çeşitli 
amaçlar için kullanılmaktadır.

2001 yılından itibaren siyanür yönetimi için Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu (ICMC)

bulunmaktadır. ICMC, siyanürün üretimi, taşınması, madenlerde kullanımı, arıtılması,

Birleşmiş Milletler Çevre Programının da destekleriyle bir dizi protokol kapsamında

sertifikalandırma hizmeti vermektedir. Ülkemizdeki kurumsal madencilik şirketleri ve

nakliyeciler ICMI’ın (Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü) resmi üyesidir.

Doz kavramı nedir?

Her kimyasal, doza (maruz kalınan miktara) bağlı olarak zehir özelliği taşır*.

              Yararlı Doz  Zararlı Doz (Toksik)

Aspirin 300 – 1,000 mg  1,000 – 30,000 mg (Ölüme neden olur)

A Vitamini 5000 ünite/gün  50000 ünite/gün   (Ölüme neden olur)

Oksijen % 20  (hava)  % 50 – 80 (hava)    (Ölüme neden olur)

*Prof. Dr. Sema BURGAZ,2009;  Avrupa Kayıtlı Toksikolog, A.Ü Eczacılık Fakültesi Toksikoloji ABD. Madencilik 
Hukuku Eğitim Programı, ‘’Madencilikte kullanılan kimyasallar ve risk değerlendirme’’ 
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Bir kimyasalla ilgili değerlendirme yaparken izleyeceğimiz 
yol haritası nedir?

 ‘’SİYANÜR İÇİN SORULARIN CEVAPLARI

Siyanürün yönetimi için, insan sağlığı ve çevreyi koruma odaklı ve bilime dayalı 
uluslararası iş birliği ile hazırlanmış regülasyon var mı?*

Evet var.

Bu regülasyonun tam uygulanması durumunda insan sağlığı ve çevrenin korunması 
konusunda bilim odaklı görüş birliği var mı?

Evet var.

Bu regülasyon Türkiye’de mevcut mu? 

Evet mevcut.

Tam olarak uygulanıyorlar mı?

Kamu yönetimi bilir’’.

* Uluslararası iş birliği ile hazırlanmış bilime dayalı düzenleme, standart

Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, ‘’ Madencilikte kullanılan kimyasalların  risk analizine dayalı 
yönetimi ve siyanür örneği’’ MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi ve Müzesi Toplantı Salonu, 
15 Nisan 2014

Önemli olan bir kimyasalın ortamdaki varlığı değil, miktarıdır !!!

Bir kimyasalın bulunduğu veya kullanıldığı ortamdaki miktarını  ölçmeden, ölçülen miktarın 
uluslararası regülasyonlarda izin verilen eşik değerleri (güvenli dozu) aşıp aşmadığını  
irdelemeden o kimyasalın sadece adından veya ortamdaki varlığından hareket ederek 
insan sağlığına ve çevreye zarar vereceğine ilişkin açıklamalarda veya iddialarda 
bulunmanın bilimsellikle bir alakası olamaz.
Altının siyanürle ayrıştırıldığı yığın liçi veya tank liçi ortamında ölçülen siyanür gazı miktarı 
yaklaşık       1 mg/m3 ün altındadır. Müsaade edilen, güvenli doz ise kapalı ortamda 11 
mg/m3 tür. (Altın üretimi açık havada yapılmaktadır.) 
Şayet siyanür ortamda gaz değil de sıvı halde ise örneğin maden atık havuzunda Avrupa 
Birliği’nde 10 mg/Litre güvenli dozdur. Bergama atık havuzunda ölçülen siyanür miktarı 
0,2 mg/Litredir.
Altın üretiminde kullanılan siyanür, altını üretmek için kullanılan teknolojinin bir gereği 
olarak güvenli doz sınırları içindedir. 
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Riskin değerlendirilmesi

‘’Dünyada kaynakları sonsuz olan hiçbir ülke yoktur. Karar verici organların kaynakları 
verimli kullanmalarının ön şartı, kararlarını bilimsel verilerle yapılan değerlendirmelere 
dayandırmalarıdır.
Kimyasalların kullanımında risk değerlendirmesi bu yönden son derece önemlidir.
Rastgele bir yaklaşımla önemli bir riskin göz ardı edilmesi, toplum sağlığına ve çevreye 
önemli zararlar vereceği gibi, kabul edilebilir düzeyde bir riskin, abartılarak yanlış 
yönlendirmeler yapılması, kaynakların yanlış kullanılmasına ve ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır.’’

Kimyasalların Risk Değerlendirmesi - Risk Yönetimi - Risk İletişimi

Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya,‘’ Siyanür liç yöntemi kullanılarak yapılan altın madenciliği 
konusunda hazırlanan TÜBİTAK ve Türk Tabibler Birliği Raporlarının toksikoloji yönünden 
incelenmesi‘’ Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, Dr. Necip Hablemitoğlu, ISBN No: 975-6448-
04-0, Sf:237

*Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 73. Jeoloji Kurultayı,

 Madencilikle ilgili kimyasal çevre kirleticilerin risk değerlendirmesi, 27.05.2021

Kimyasallar risk analizi sonuçlarına göre yönetilirler*

Toksikoloji bilimi
bir kimyasalın canlılar için 
hangi dozda ne kadar sürede
ne gibi zararlar vereceğini 
araştırıp veri üretmektedir 

Toksikoloji bilimi tarafından
üretilen veriler dikkate alınarak  her 

kimyasal İçin uluslararası işbirliği ile 
hazırlanan güvenli doz belirlenerek 
regülasyonlar oluşturulur. Risk 
yönetimi bu regülasyonlara göre 
yapılır

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

1.Tehlikenin Değerlendirilmesi
2. Doz-Cevap İlişkisi
3. Maruz Kalmanın Değerlen….
4. Risk Karakterizasyonu

Riskin Tanımlanması
Seçeneklerin Değerlendirilmesi

Uygulama
İzleme ve Denetleme

RİSK YÖNETİMİ
(Politika)

RİSK İLETİŞİMİ
(Bilgi Paylaşımı)

Paydaşlar Arasında İnteraktif Bilgi 
Paylaşımı RİSK ALGISI

Risk algısı iyi yapılmaz ise 
herkes bilgisine ve algısına 
göre bir yargıya sahip olur

REGÜLASYON DEĞERLERİ BELİRLENİRTOKSİKOLOJİ BİLİMİ VERİ ÜRETİR

(Bilim)
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Siyanürle altın arama diye bir şey var mı?

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır siyanür konusunda kamuoyunda bir tartışma yaşanmaktadır.

Bu bölümde Türkiye’de altın üretiminde kullanılan siyanürle ilgili ortaya atılan iddiaların, 
haberlerin ve yorumların bilimsel gerçeklerle ne kadar örtüşüp örtüşmediği toksikoloji 
biliminin temel kuralları ışığında uzman görüşleri ile ele alınıp incelenmeye çalışılacaktır.

Ülkemizde altın madeni aramalarında siyanür kullanıldığına ilişkin yapılan binlerce asılsız 
haberler sonucunda kamuoyunda altın madeni aramalarında siyanür kullanıldığı algısı 
yaratılmıştır. 

Altın aramalarında  KESİNLİKLE siyanür KULLANILMAZ.*

Siyanür altının aranmasında değil, üretimi aşamasında kullanılmaktadır.

Aynı şekilde yığın liçi ile altın üretiminde kullanılan siyanürün toprağa ve su kaynaklarına 
sızarak çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği veya edeceğine dair pek çok haber yapılmıştır. 

Altın üretiminde kullanılan siyanürün bir yere  sızması demek, aslında siyanür yardımıyla 
çözünüp sıvı hale getirilen altınların sızması ve yok olması anlamına gelmektedir. Hangi 
yatırımcı paraya çevireceği sıvı hale getirilen altının yer altına sızıp yok olmasına razı 
olabilir ki?

*Prof. Dr. Ata Akçil, Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu Denetcisi, (ICMC), SDÜ Maden Müh. 
Böl. Öğretim Üyesi

‘’Siyanür yönetilebilir bir kimyasal mı?’’, Madencilik Türkiye, Nisan 2014 Sf: 74-78

SİYANÜRLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
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Altın da her kimyasal  madde gibi, katı-sıvı veya gaz haline 
dönüştürülebilir

Çamaşırlarımızdaki kiri, yağı  çamaşırdan uzaklaştırmak için sabun veya başka 
kimyasal maddeler kullanıyoruz. 

Aynı şekilde elimizdeki yağlı boya lekesini çıkarmak için tiner kullanıyoruz. 

Kayaçlardaki altını kayaçtan çözüp ayrıştırmak için dünyanın her yerinde siyanür 
kullanılmaktadır. 

İçinde altın içeren kayaçlar (cevher)  kırma ve/veya öğütme işleminden 
geçirildikten sonra 10 000 damla kireçli su içinde cevherin yapısına göre 2 veya 
5 damla siyanür kullanılarak cevher içindeki gözle görülmeyen katı haldeki altın 
tanecikleri  çözündürülüp sıvı hale getirilerek cevherden ayrıştırılmaktadır.

www.altinmadencileri.org.tr

Siyanür kireç yardımı ile çok kolay kontrol altına alınabilen bir 
kimyasaldır

Altının siyanürle ayrıştırılabilmesi için suyun içine mutlaka kireç ilave edilmesi 
gerekmektedir. Suyun içine yeterli miktarda kireç ilave edildiğinde siyanür çevre ve insan 
sağlığına  zarar veremeyecek hale gelmektedir.

Bu nedenle altın madenlerinde  yaklaşık 134 yıldır siyanürle altın ayrıştırmasında çalışanlar 
güvenli bir ortamda çalışmaktadır.

Dünyada yaklaşık 900 madende  altının üretiminde çalışan on binlerce  insan sabah 
evinden işe  nasıl geldiyse akşam da aynı şekilde işinden evine gitmektedir.

Aynı şekilde Türkiye’de 20 yıldır altın üretilmektedir. Altın üretiminde kullanılan siyanürden 
dolayı ne bir ölüm vakası ne de bir çevre sorunu yaşanmamıştır.

Bergama Ovacık Altın Madeni
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Siyanür bileşikleri sadece altın üretiminde değil, sanayide pek çok 

alanda kullanılmaktadır

Türkiye kilosu 57 000 dolar olan altını üreten bir ülke mi olmalı 
yoksa kilosu 1 dolar olan katma değeri düşük ürünler üreten bir  

ülke mi olmalı?

Ülkemizde kullanılan siyanür kimyasallarının sadece yaklaşık %4’ü altın üretiminde, 
geri kalanı ise başta sentetik iplik ve  kumaş imalatı, naylon, plastik, kuyumculuk, metal 
kaplama, eczacılık olmak üzere başka sanayi dallarında yaygın olarak kullanılmaktadır.*

Ülkemizdeki siyanürün kullanıldığı diğer alanlar hiç tartışma konusu yapılmazken, 
neden altın üretiminde kullanılan siyanür 30 yıldır hedef alınmaktadır? 

Türkiye dünya altın ticaretinde önemli bir oyuncudur. O kadar ki  son 26 yılda 4400  ton 
altın ithal etmiş bir ülkeyiz. (Bugünkü fiyatlarla 4400 ton altın yaklaşık 250 milyar dolar 
etmektedir)

Son 26 yıla baktığımızda  Türkiye yılda ortalama 170 ton altın ithal eden bir ülke  
konumunda.

Son 26 yılın altın ithalatı verilerine göre, altın ithalatına yılda ortalama yaklaşık 10 milyar 
dolar para ödeyen bir ülkeyiz. 

Türkiye’nin katma değeri bu kadar yüksek olan altını üreten ülke değil ama satın alan bir 
ülke olması konusunda yürütülen faaliyetler eskiden olduğu gibi günümüzde de  hala 
devam etmektedir.

Bu konu Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun «Alman Vakıfları / Bergama Dosyası» isimli 
kitabında ayrıntılı olarak incelenmiştir.*

*Kaynak: TÜİK, Altın Madencileri Derneği, 11. Kalkınma Planı Kimya Sanayi Raporu Sf. 104, 
2019

*Necip Hablemitoğlu : Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası.,Toplumsal Dönüşüm 
Yayınları, 2005., Pozitif Yayınevi, 2021
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Türkiye’deki Siyanür Algısı ?

Türkiye’de siyanür konusunda kamuoyunda yaratılan algıya göre? 
30 bin dolarlık  veya birkaç milyon dolarlık yatırım yapanlar siyanürü yönetebilir 
300 milyon dolarlık madencilik yatırımı yapanlar siyanürü yönetemez !!!

Siyanürün kanser yapıcı bir özelliği var mı?

İnsan sağlığı yönünden 
kimyasalların yönetiminde 
hangi faktörler önemlidir?

1. Akut zehir etkisi 

2. Kronik zehir etkisi

3. Zehir özellikleri tam olarak 
biliniyor mu ?

4. Üreme sistemine etkisi 
(Reproduktif Toksisite)

5. Genotoksik (DNA’ya etkisi)

6. Biyokonsantrasyon özelliği

7. Karsinojenik (kanser yapıcı 
etkisi)

8. Çevrede yüksek 
konsantrasyonda mı?

SİYANÜR

KURŞUN

CIVA

ARSENİK

DİOKSİN

KOLAY YÖNETİLİR 

ZOR YÖNETİLİR

Siyanürün kanser yapıcı bir 
özelliği yoktur.
Çevrede kalıcı, insan vücudu da 
dahil, canlı organizmalarda birikici 
etkisi de bulunmamaktadır.
Hangi dozda çevre ve insan 
sağlığına olumsuz etki yarattığı, 
ne gibi önlemler alınarak 
yönetilebileceği bilindiği için,  
toksikoloji açısından kolay 
yönetilebilen kimyasallar arasında 
yer almaktadır.
Yüksek akut zehir özelliğine 
rağmen siyanür kolay yönetilebilen 
bir kimyasaldır.’’*
KURŞUN, CİVA, ARSENİK 
TUZLARI, DİOKSİN gibi 
kimyasalların yanında siyanür 
yönetimi çok kolay bir kimyasaldır.

*Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, ‘’ Madencilikte kullanılan kimyasalların  risk analizine dayalı yönetimi 
ve siyanür örneği’’ MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi ve Müzesi Toplantı Salonu, 15 Nisan 2014
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Uluslararası regülasyonlara göre içme sularında- gıdalarda ve işyeri 
ortamında hangi miktardaki (dozdaki) siyanür güvenli doz olarak 

kabul edilmektedir?

Yediğimiz ve içtiklerimize bağlı olarak insanların kanında siyanür 
bulunmaktadır

Çoğumuz yediğimiz içtiğimize bağlı 
olarak kanımızda ne kadar siyanür 
olduğunun farkında değiliz. 

Aynı şekilde siyanürün hangi dozda 
(miktarda) çevre ve insan sağlığına 
zarar  verdiği , hangi dozda vermediği 
konusunda da bilgi sahibi değiliz ?

https://eatdrinkbetter.com/articles/cyanide/
‘’Ovacık Altın Madeni-Türk Madenciliğinin Dönüm Noktası Tanıtım Broşürü’’,2002
https://inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad61.htm#5.1.4

İÇME SUYU (Dünya Sağlık Örgütü ) :  0.07 mg/ Litre  Dünya Sağlık Örgütünün   
    Müsaade Ettiği Değer,1998
İÇME SUYU (ABD ) :  0,2   mg/Litre   ABD Çevre Koruma Ajansı
İÇME SUYU  (Türkiye) :  0.05 mg/ Litre (Türkiye’de İnsani Tüketim Amaçlı  
    Sular Hakkında Yönetmelik) 

GIDALARDA 
(TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE, 30.06.2013, Resmi Gazete :28693)
Nuga, badem ezmesi ve benzerleri : 50 mg/ kg 
Çekirdekli meye konserveleri : 5 mg/ kg
Alkollü İçkiler  : 35 mg/ kg

İŞYERİ ORTAMINDA - LİMİT (EŞİK) DEĞERLER 
Kapalı Ortamda  Havada : (11 mg/m3)
Atık Havuzundaki Suda : (10 mg/Litre)

Kaynak: https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/06/15-Mining-Guidance-
JUNE-2021.pdf Sf;68
Kaynak: Regulations and Guidelines Applicable to Cyanide and Cyanide Compounds, https://
www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp8-c8.pdf, Sf:221 
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Altın üretiminde kullanılan siyanürün çevre ve insan sağlığı 
açısından risk oluşturup oluşturmadığı nasıl belirlenir? 

Öncelikle siyanürle altının ayrıştırıldığı ortamda ve maden atık havuzunda siyanür 
miktarının ölçülerek toksisite* riski yaratacak değerlerde olup olmadığının tespit 
edilmesi gerekmektedir.

İş yeri ortamında ölçülen siyanür değerleri, toksikoloji bilimi tarafından uluslararası 
standartlara göre belirlenen siyanür için güvenli doz değerleri ile mukayese edilerek, 
ortamdaki siyanür miktarının zarar verecek miktarda olup olmadığı kolayca tespit 
edilebilir.

* Kimyasalların organizmada oluşturduğu hasar

Altın üretimi sırasında ortamdaki siyanür gazı miktarı nedir? 
Ölçülen siyanür miktarı müsaade edilen güvenli dozun altında mı, 

üstünde mi?

Altın miktarı düşük cevherlere yığın liçi 
yöntemiuygulanarak altının siyanürle 
çözündürülerek sıvı faza alınması

Altın miktarı yüksek cevherlere 
tank liçi yöntemi uygulanarak 
altının siyanürle çözündürülerek 
sıvı faza alınması

Uluslararası Güvenli Doz Miktarı : 11 mg/m3

Yığının Üstünde  Ölçülen Siyanür Miktarı : <1 mg/m3

Uluslararası Güvenli Doz Miktarı : 11 mg/m3

Tankın Üstünde Ölçülen Siyanür Miktarı : <1 mg/m3

Ortamdaki 
siyanür miktarını

ölçen cihaz
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Yığın Liçi alanının üzerinde siyanürlü su damlatma sistemi

Tank liçi’nde içinden altını alınmış malzeme atık havuzuna 
gönderilmeden önce kimyasal arıtmadan geçirilerek  ortamdaki 

siyanür  %99,8 oranında yok edilmektedir

Not: Damlamakta olan on bin damla kireçli su içinde 2-5 damla siyanür kimyasalı 
vardır. Bu sudaki siyanür kimyasalı, su içerisine katılmış olan kireç sütü nedeni ile 
‘‘çevre ve insan sağlığına zarar verecek Hidrojen Siyanür Gazı’’ haline GEÇEMEZ.

Avrupa’da Siyanür İçin Müsaade Edilen 
Güvenli Doz: 10 mg/Lt

Bergama Atık Havuzundaki Siyanür 
Miktarı: 0,2 mg/Lt

Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c370006a-063e-4dc7-9b05-
52c37720740c.0005.02/DOC_1&format=PDF. 2006 
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Neyi Tartışıyoruz? 

Bergama’da atık havuzu içindeki suda 
siyanür miktarı : 0.2 mg/Litre*

ABD’de içme suyunda müsaade edilen 
siyanür miktarı : 0.2 mg/Litre**

Altın madenciliğinde uluslararası çevresel yönetim kriterleri 
‘’Siyanür Kodu’’

Denetimde uygulanan  şeffaflık ve güvenirlilik 
çevreye ve insan sağlığına verilen önemi 
gösterir.

İlgili bakanlıklar kanun ve yönetmeliklere göre 
madenleri denetlemektedirler. Ulusal denetim 
mekanizmasının yanında uluslararası bağımsız 
dış denetim süreçleri de bulunmaktadır.

Küresel çerçevede, ortak çevresel yönetim 
kriterlerinin kullanılması Siyanür Kodu 
tarafından sağlanabilmektedir. Bu nedenle 
Siyanür Kodu kapsamında dış denetleme 
süreçlerine girmek şirketler açısından en 
değerli prestij unsurlarından biridir.

Siyanürün üretilmesi, güvenli  kullanımı , 
taşınması, atık yönetimi dahil her basamağı 
uluslararası kabul görmüş ‘’ Uluslararası 
Siyanür Yönetim Kodu’’(ICMI) tarafından 
belirlenen standartlara/protokollere göre 
yönetilmekte ve bağımsız dış denetleyicilerce 
madenler denetlenmektedir. Altın Madencileri 
Derneği 2010 yılından bu yana ICMI 
(Uluslarararası Siyanür Yönetim Enstitüsü ile 
işbirliği içinde çalışmakta olup birlikte eğitim 
çalışmaları düzenlemektedir.

https://www.cyanidecode.org

*  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
** US EPA (US Environmental Protection Agency), 1998
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 Siyanürün altının ayrıştırılmasında kullanımı- zararsız hale 
getirilmesi-yönetimi konusunda daha fazla bilgiye aşağıda verilen 

kaynaklardan ulaşılabilinir

1.  Akçıl Ata, Altın ve gümüş madenciliğinde bağımsız denetleme kültürü, Madencilik 
Türkiye, 2018, sf; 138-145

2.  Botz M.M., Mudder T.I., Akcil A.U., Cyanide Treatment: Physical, Chemical, and 
Biological Processes , Gold Ore Processing (Second Edition), 2016, sf;619-645  https://doi.
org/10.1016/B978-0-444-63658-4.00035-9 

3.  Akçıl Ata, A New Global Approach of Cyanide Management: International Cyanide 
Management Code for the Manufacture, Transport, and Use of Cyanide in the Production of 
Gold, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review An International Journal Volume 
31, 2010,sf; 135,149  

4.  Akçıl Ata, Kuyucak Nural, Cyanide and removal options from effluents in gold mining and 
metallurgical processes, Minerals Engineering Volumes 50–51, 2013,sf 13-29 https://www.
sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S089268751300188X?via%3Dihub 

5. Akçıl Ata, Managing cyanide: health, safety and risk management practices at Turkey’s 
Ovacik golde silver mine, Journal of Cleaner Production 14, 2006, Sf;727,735

6. Botz, M., Mudder, T.I., çev: Akçıl Ata, Siyanür ve toplum:Kritik bir inceleme, Madencilik, 
Cilt 47, Sayı 3, Sayfa 27-42, Eylül 2008

7. Akçıl Ata, Cyanide versus environment: Turkey’s final decision, Mining Environmental 
Managament, November 2001,Sf;22-23

8.  Akçıl Ata,  Siyanür Yönetilebilir Bir Kimyasal mı?, Madencilik Türkiye, Nisan 2014, sf; 68-
72

9.  Akçıl Ata, First application of cyanidation process in Turkish gold mining and its 
environmental impacts, Minerals Engineering,15, 2002, Sf; 695–699



İNSANLAR BİLMEDİKLERİ KONULARDA NASIL 
KOLAY YANILTILABİLİR?
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İnsanlar uydurma risklerle korkutulup yönlendirilebilir mi?

En tehlikeli kimyasal: Dihidrojen monoksit!!! 

Kimyasallara yönelik gerçekle çelişen risk algısından ve bilgi yetersizliğinden yararlanarak  
insanları uydurma  risklerle kandırıp yönetebilirsiniz.

Aşağıda verilecek ‘’Dihidrojen monooksit’’ örneğinde olduğu gibi yaşamın vazgeçilmezi 
olan ‘’SU’’yu bile zararlı olarak göstermek mümkündür.

Benzer şekilde kasıtlı olarak yaratılan bilgi kirliliği sonucunda ; ülkemizde her 100 kişiden 
99’u altın madeni aramalarında siyanür kullanıldığına inanmaktadır. 

Gerçekte, dünyanın hiçbir yerinde altın madeni aramalarında siyanür kullanılmaz. Siyanür 
altının üretimi aşamasında kullanılmaktadır. 

Kasıtlı olarak yapılan bilgi kirlenmesinde amaç, Türkiye’de yeni altın madenlerinin 
keşfedilmesini önlemek ve Türkiye’nin altın ithal etmeye devam etmesini sağlamaktır.

DİHİDROJEN MONOOKSİT’İN ZARARLARI

• Gaz haline çok ciddi yanıklara sebep olabilir

• Ciğerlere dolması ölüme yol açar

• Erozyona yol açar

• Doğaya büyük zararlar veren asit yağmurlarının ana unsurudur

• Ölümcül kanser tümörlerinin hepsinin içinde bulunmuştur

‘’1997 yılında 14 yaşındaki Nathan Zoher adlı bir öğrenci Idaho Falla’da düzenlenen bilim 
fuarında ‘’ Nasıl kolay kandırılabiliyoruz?’’ isimli bir proje ile birincilik kazandı.

Bilim fuarı katılımcılarından 50 kişiye ‘’dihidrojen monooksit’’ adlı kimyasalın yukarıdaki 
zararları yazıldı ve  yasaklanmalı mıdır? Diye soruldu. 

Sonuçlar toplumun nasıl kolayca aldatılabileceğini ortaya koydu.’’*

*Kaynak: 2018,Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Kimyasaldan Gıdaya Doz ve Risk, 
Sf.139, ISBN No: 978-605-245-083-3
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Toplumun bilgi eksikliğinden yararlanarak insanları abartılmış risk 
algısı ile korkutmanın bir başka örneği (1) 

İmza kampanyasının sonucu 

Dihidrojen monooksit’in yasaklanması kampanyasına 50 kişi katıldı

43 kişi yasaklanmasını istedi, 6 kişi kararsız kaldı

1 kişi karşı çıktı

Dihidrojen monooksitin hayatın can damarı olan 

su (H2O) olduğunu ve  yasaklanamayacağını ifade etti.

Bu sonuç, toplumun nasıl kolayca aldatılabileceğini ortaya koymaktadır.

Uşak-Eşme’de 2006 yılı Haziran ayında ilçeye içme suyu sağlayan borularda bir arıza olur. 
Boruların tamiri ve yenilenmesi bir haftayı bulur. Bir hafta sonra arıza giderilir.  Bilgisizlik 
sonucu borularda bir hafta sıcakta kapalı ortamda  sürekli artan koliform bakterilerini 
öldürecek dozda (miktarda)  klor verilmesi gerekirken  her zaman normal şartlarda 
verdikleri dozda klorlama yapılarak ilçeye tekrar su verilir.

Tamirat sonrası sudan içen insanlar karın ağrısı , ishal, kusma, baş dönmesi gibi şikayetlerle 
hastaneye başvururlar.

Altın madenciliğine karşı eylemler yürüten,  maden karşıtı çevreler bazı insanların kan 
örneklerinde siyanür çıktığını ishal ve baş dönmesi vakalarının nedeninin, 20 km mesafedeki 
altın madeninde kullanılan siyanürden kaynaklandığını söylerler.
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Siyanür deposuna yıldırım isabet ettiğini, siyanür deposunun patladığını havaya yayılan 
siyanürlerin rüzgarın etkisiyle 20 km mesafedeki Eşme İlçesinin üstüne geldiğini, bu arada 
yağan yağmurla yere indiğini ve insanları zehirlediğine dair uydurma bir söylenti çıkararak  
kamuoyunu asılsız iddialarla yanıltırlar.

Yapılan incelemeler sonucunda; madendeki siyanür deposuna yıldırım düşmediği, 
deponun sapa sağlam yerinde olduğu, ishal ve baş dönmesi vakalarının, su hattında bir 
hafta süren tamirattan sonra mikropları öldürmek için verilen klorlamanın  yetersiz dozda 
yapılmasından kaynaklandığı, bilirkişi raporları ile ortaya konmuştur.* (**) 

Kaynak: *Türkiye’de Altın Madenciliğini Engellemeye Yönelik ‘’Asılsız İddialar ve Gerçekler’’  
Dr. Muhterem Köse & Dr. A. Vedat Oygür , Kasım 2009, Altın Madencileri Derneği
**Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2006/645, K: 2008/247 tarihli kararı
***https://books.google.com.tr 

Bu olayda  insanlar nasıl kandırıldı?

Maalesef insanlar yedikleri içtiklerine bağlı olarak kanlarında siyanür olabileceğinin  
farkında değiller. 

Örneğin her bir sigarada tütünün özelliğine bağlı olarak  yaklaşık 0,5 mg siyanür 
bulunmaktadır.*** Dolayısıyla sigara içen insanların kanında siyanür vardır.

Aynı şekilde badem, kayısı, şeftali, çekirdekli meyve suları içen insanların kanında 
da siyanür olur. 

Bunu bilmeyen insanların altın madeni karşıtı çevrelerin  asılsız iddialarına 
inanmasını normal karşılamak gerekir.

Uşak-Eşme’de 2006 yılından beri yörede altın üretimi başarı ile devam etmektedir.. 
Maden açılmasın diye  başlangıçta ortaya atılan asılsız  uydurma haberler  maden 
açıldıktan sonra son bulmuştur .

Maden açılmadan önceki endişeler, kaygılar ve tepkiler maden açıldıktan sonra 
zaman içinde ortadan kalkmıştır.
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Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır?

Nasıl kolay kandırılıyoruz?

Ülkemizde 2006 yılında kuş gribi öne sürülerek Türkiye’deki kümes hayvanları topluca imha 
edilmiştir.

 Ardından tavuk etinin yenmemesine yönelik haberler yapılmıştır.

Beyaz et tüketimi ile ilgili asılsız iddialarla toplum korkutularak ülkemizin ekonomisine 
büyük zararlar verilmiştir.

Araştırmacı gazeteciliğin duayenlerinden Sayın Uğur Dündar, gazetecinin ve habercinin 
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğunun gereği; tavuk üreticileri ve bilim 
adamları ile görüştükten sonra gerçekleri açıklamasının ardından bu yanlıştan dönülmüş 
ve beyaz et tüketimine yönelik endişeler ortadan kalkmıştır. Bu sayede kuş gribi paniğinin 
pençesinden beyaz et sektörünün kurtarılmasını sağlamıştır.

Manyas'ta görülen vakanın hemen ardından düzenlenen 
basın toplantısında, entegre tesislerde uygulanan 

biyogüvenlik önlemleri basında paylaşıldı. Medyaya, 
akademisyenlere ve sivil toplum kuruluşlarına açık çağrıda 

bulunarak "Tesislerimiz, 365 gün, 24 Saat, denetiminize 
açık"  mesaji verildi.

Yazılı basın, radyolar, beyaz et satış noktaları ve internette 
bilgilendirme kampanyası başlatıldı. "%100 güvenli" 
sloganıyla, entegre tesislerde, uluslararası kurallara, 

standartlara ve hijyen koşullarına uygun olarak üreten, 
piyasaya ambalajlı, markalı olarak sunulan ürünlerin risk 

oluşturmadığı kamuoyuna aktarıldı.

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/3-milyon-civciv-acliktan-olecek-
mi-3520471/

1996 yılında ‘’Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre etiketinde 
E Kodları olan gıdalar kanserojendir’’ şeklinde asılsız bir iddia kamuoyunda paylaşılmış 
pek çok insan bu iddiaya inanarak  etiketinde E kodu olan ürünleri satın almamıştır.

ASILSIZ İDDİA GERÇEK       
E Kodları olan gıda ürünleri 
Kanserojen katkılar içerir
E102, 110, 123, 124, 131, 142, 210, 211, 
213, 214, 215,216, 217, 
E330,E250 , E300 ,E320 , E223 , E322 

Avrupa Birliği Gıda ve Sağlık 
Otoritesince E Kodları söz konusu 
maddenin insan sağlığı açısından 
güvenli olduğunun belgesidir 



ALTIN MADENCİLİĞİNE YÖNELİK İDDİALARIN 
BİLİM SÜZGECİNDEN GEÇİRİLMESİ  
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1 : Altın aramalarında siyanür kullanıldığı iddiası

"Türkiye’den başka herhangi bir  ülkede altının siyanürle arandığı 
iddialarına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır"

Altın madeni aramalarında KESİNLİKLE siyanür KULLANILMAZ
Siyanür, altının aranmasında değil ayrıştırılmasında kullanılır

Ormanda maden sondajı, Finlandiya, Pertti Sarala, 

Google’da «siyanürle altın arama» yazıp 
TÜRKÇE bir arama yaptığınızda  altının 
siyanürle arandığına ilişkin Türkçe yazılıp 
çizilmiş binlerce haber, yazı ve görsel kaydı 
çıkmaktadır.

Google’da «siyanürle altın arama» yerine 
bu sefer cümlenin İngilizcesini yani 
«Gold exploration with cyanide» yazıp 
arattığımızda ise, karşınıza sadece 

3 tane kayıt çıkmaktadır. 

Ne yazık ki bunlar da Türkiye kaynaklıdır. 

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_057.pdf

Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 73. Jeoloji Kurultayı, Madencilikle ilgili kimyasal çevre 
kirleticilerin risk değerlendirmesi, 27.05.2021
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2 : Çanakkale’nin %79’unun maden için ruhsatlandırıldığı iddiası 

Metal madenciliğinde 100 tane maden arama 
ruhsatından yaklaşık 1 tanesi maden işletmesine 
dönüşmektedir. Altın madenciliğinde ise 350 
maden arama ruhsatından 1 tanesi altın madenine 
dönüşmektedir.

Aramalar sonucunda bir şey keşfedilemeyen sahalar 
ihalelik saha konumuna düşmektedir. Bu nedenle YÜZ 
BİNDEN FAZLA  ruhsat tekrar ihaleye açılmak üzere 
ihalelik ruhsat deposunda beklemektedir.

TEMA  Vakfı Çanakkale, Balıkesir,Manisa ve 
İzmir’in bir bölümünü de içeren yerleri Kaz Dağları 
ilan edip yandaki haritada işaretlenen yerlerin 
sanki hepsi madene dönüşecekmiş gibi yanlış bir 
algı yaratmaktadır.

BİR YERDEN MADEN ÇIKARILABİLMESİ İÇİN 
MUTLAKA MADEN İŞLETME İZİNİ  ALINMASI 
GEREKİR.

ÇANAKKALE İLİNİN YÜZÖLÇÜMÜ : 9817 km2’dir.
MADEN İŞLETME İZİN ALANI  ÇANAKKALE’NİN %3’ü 
MADEN ÇIKARILAN ALAN  İSE ÇANAKKALE’NİN  %0,5’idir.

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
*https://www.a3haber.com/2020/07/26/tema-vakfi-kaz-daglarinin-yuzde-79u-madencilik-icin-
ruhsatlandirilmis/

TEMA Vakfı İddiası: Kaz Dağları’nın 
yüzde 79’u madencilik için 

ruhsatlandırılmış*

Arama ruhsatı 

veya işletme 

ruhsatı ile maden 

çıkarılamaz. 

ihalelik sahada 

ise maden 

olup olmadığı 

meçhuldür.
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3 : Her yer maden çıkarmak için kazılıyor iddiası 

Maden çıkarılan alanların ülkelerin yüzölçümündeki payı nedir?

Taş ocakları hariç, yer kabuğunun yalnızca binde 3’ü madendir*

http://www.knowledgedoor.com/2/elements_handbook/element_abundances

Kaynak: Mineral Information  Institute, www.mii.org, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

ABD'nin yüz ölçümünün binde 2'si, Kanada'nın on binde 4'ü, Meksika'nın binde 1'i
ülkemizin yüz ölçümünün sadece  binde 1’i maden çıkarmak için kullanılmaktadır.

ABD	 Kanada	 Meksika	 Türkiye	

Ülkenin	Yüzölçümü	(km2)	 9	600	000	 9	980	000	 1	960	000	 780	000	

Maden	Çıkarmak	İçin	Kazılan	Alan	(km2)	 24	000	 4	047	 1	810	 825	

Maden	Çıkarmak	İçin	Kazılan	Alanın		
Ülke	Yüzölçümüne	Oranı	

0.002	 0.0004	 0.001	 0.001	

Kaynak: Mineral Information  Institute, www.mii.org, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

	
	

	
Maden	çıkarılan	alanların	ülkelerin	yüzölçümündeki	payı	nedir?	
	
	

1	
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Amerika’nın maden üretimi Türkiye’den yaklaşık 6 kat daha fazladır.

ABD’de maden çıkarmak için kazılan alanlar ülke yüzölçümünün 
binde 2’sini oluşturmaktadır

Türkiye’de arazi kullanımında madenciliğin payı nedir? 

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf
Mineral Information Institute, Golden Colarado,USA 2003,https://mineralseducationcoalition.org/

Vatandaşlarımızın ve sanayimizin maden 
ihtiyacını karşılamak için ülkemizin 
yüzölçümünün yaklaşık %0.1’i maden 
çıkarmak için kullanılmaktadır*.
Binde birlik bu rakam grafiklerde 
gösterilemeyecek kadar küçük bir alanı 
temsil etmektedir.

 
*Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
2020

Diğer Alanlar: iskan alanları, yayla, bozkır, kayalıklar, taşlık araziler, kum ve bataklık alanlar, 
mezarlıklar.
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı,
              https://www.turktob.org.tr/dergi/makaleler/dergi25/6-8.pdf, 2018

Diğer %22

Su %1,4

Mera % 18,6

Tarım 
%30

Orman 
%29
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4 : Altın madencilerinin orman alanlarımızı yok edeceği iddiası

5 : Siyanürün yer altına sızıp suları kirleteceği iddiası

Orman alanlarımızın ‘’on binde 1,2 si’’ 
 altın üretimi için geçici olarak 

kullanılmaktadır

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü- 2020 Faaliyet Raporu- Altın Madencileri Derneği

* Sıvı haldeki (AuCN2)- kompleks iyonu

22 700 000 hektar orman 
alanlarımızın sadece 
2782 hektarı  altın 
üretimi için geçici olarak 
kullanılmaktadır.

Yığın liçi yönteminde siyanür 
çözeltisinin kullanılacağı alanlarda 
sızdırmazlık için önlemler alınmadan 
üretim başlatılmaz.

Altının ayrıştırılmasında kullanılan 
siyanür çözeltisi yer altına kaçarsa, 
siyanürle çözünüp sıvı hale getirilen 
altınlar* yer altına kaçmış olur. 

Hangi yatırımcı para kazanacağı 
altının yer altına kaçmasına göz 
yumar?
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6 : Siyanürle tarım alanlarının toprakların kirleneceği iddiası

Altın  üretimi topraktan değil, bünyesinde altın bulunduran kayaçlardan yapılmaktadır.

Bu nedenle toprakların kirlenmesi diye bir şey söz konusu olamaz.

Yer altındaki bünyesinde altın içeren kayaçlara ulaşabilmek için kayaçların üzerindeki 
nebati toprak sıyrılır. Sıyrılan nebati toprağın maden bittiğinde tekrar sahayı ıslah 
etmede kullanılmak üzere maden sahasında muhafaza edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Türkiye’de altın madenleri kapalı devre çalışmaktadır. Alıcı ortama yani çevreye herhangi 
bir sıvı veya katı malzeme deşarjı (boşaltılması) yoktur. Bir başka ifade ile maden 
işletmesinin dışına ne bir sıvı  ne bir katı malzeme bırakılması söz konusu değildir.

7 : Siyanürün buharlaşıp çevreye zarar vereceği  iddiası

Siyanür asidik ortamlarda  (pH : 1-6) buharlaşıp gaz haline dönüşür. Ne var ki asidik 
ortamda  yani siyanürün gaz haline dönüştüğü ortamda altın üretilemez. Cevherdeki 
altının siyanürle ayrıştırılabilmesi için ortamın bazik yani pH’nın en az  10,5  olması,  bir 
başka ifade ile ortamdaki siyanür gaz halinde değil, sıvı halde olması gerekmektedir. 
Altının üretildiği şartlarda yani pH:10,5 olduğunda ,ortamdaki siyanür gazı ölçülemeyecek 
kadar az yani eser miktarda olmaktadır. pH kireç ile kolayca ayarlanabilmektedir.

Uluslararası siyanür regülasyonuna göre hangi miktara kadar ortamdaki siyanür gazı 
(HCN)  güvenlidir? Hangi miktardan sonra güvenli değildir? Altının siyanürle ayrıştırıldığı 
ortamdaki siyanür gazı miktarı güvenli doz sınırları içinde midir, değil midir? Bu sorunun 
cevabı aşağıdaki verilerde bulunmaktadır.

Altının siyanürle ayrıştırıldığı şartlarda yani pH: 10,5 olduğunda ortamdaki siyanür gazı 
miktarı 0 -1 mg/m3 seviyesinde olmaktadır. Oysa uluslararası siyanür regülasyonuna göre 
kapalı ortamda siyanür gazı için güvenli doz 11 mg/m3 tür. Altının siyanürle ayrıştırılması 
açık ortamda yapılmaktadır. Siyanür çok kolay yönetilebilen bir kimyasaldır.*

*https://www.researchgate.net/publication/261214701_Is_cyanide_a_managable_chemical_
Siyanur_yonetilebilir_bir_kimyasal_mi,Nisan 2014
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8 : Siyanür havuzları iddiası

Tank liçi yöntemiyle altının  ayrıştırılmasında  altın içeren kayaçlar un haline gelinceye 
kadar öğütüldükten sonra siyanürle ayrıştırmaya tabi tutulmaktadır. 

Altının ayrıştırılmasında kullanılan sıvı haldeki siyanür, daha sonra kimyasal arıtmadan 
geçirilerek %99,8 oranında  yok edilir. Siyanürü yok edilen sulu malzeme, zemini geçirimsiz 
hale getirilen atık havuzlarında depolanmaktadır. 

Aksi takdirde öğütülmüş katı ve su içeren malzeme atık havuzunda depolanmaz ise 
rüzgar ve yağmurun etkisi ile etrafa (alıcı ortama) yayılarak çevre kirliliğine neden olur. Atık 
havuzun yapılma gerekçesi bunun içindir.

Ayrıca, içindeki altını ayrıştırılmış sulu malzeme içindeki un halindeki katı parçacıklar 
kimyasallar yardımı ile (Flokulant) çöktürülür ve havuzdaki su tekrar tesise verilerek 
işletmenin su ihtiyacı karşılanır.

İçinden altını alınmış, siyanürü yok edilmiş katı sıvı karışımı öğütülmüş malzeme, 
madencilikte atık havuzu denen; ancak kamuoyunda siyanür havuzu olarak adlandırılan 
bu havuzlardaki  siyanür miktarı ne kadardır?  
Örneğin  Bergama’da atık havuzdaki siyanür miktarı litrede 0,2 mili gramdır.

Avrupa Birliği’nde atık havuzlarında müsaade edilen güvenli doz ise litrede 10 miligramdır. 

9 : Atık havuzlarındaki siyanürün çevre için 
tehdit oluşturacağı iddiası

ORTAMDAKİ SİYANÜR MİKTARI MÜSAADE EDİLEN MİKTARDA MI DEĞİL Mİ?

Avrupa Birliği’nde Atık Havuzunda  Siyanür İçin Güvenli Doz  : 10 mg/Litre

Bergama’da Atık Havuzundaki Siyanür Miktarı: 0.2 mg /Litre

Lapseki Atık Havuzundaki  Siyanür Miktarı : 0.1 mg/Litre

The Mining Waste Directive, or Directive 
2006/21/EC, was adopted by the 
European Parliament and the Council of 
the EU on March 15, 2006 
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10 : Üretilen altınlar yurt dışına gidiyor iddiası

Türkiye’de madenlerden üretilen altın külçelerin yurt dışına satılması yasaktır. Üretilen 
altın külçeler altın rafinerilerinde satılabilir altın haline getirildiktan sonra  Borsa 
İstanbul’da satılmaktadır. 

Satın almada T.C. Merkez Bankası’nın alım önceliği vardır. 

T.C. Merkez Bankası madenlerde üretilen altınları Türk Lirası ödeyerek madenciden satın 
alır. 

T.C. Merkez Bankası yurt dışından ithal ettiği altınları ise döviz ödeyerek satın almaktadır. 

2020 yılında Türkiye’de üretilen 42 ton altın için 2,4 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu 
sağlanmıştır. 

11 : Altın Madencileri çok az vergi ödüyorlar iddiası (1)

Türkiye’de 930 000 kurumlar vergisi mükellefi arasında en çok vergi ödeyenler 
sıralamasında altın üreten firmalar ilk 25’de yer almaktadır. 

Diğer sanayiciler devlete kurumlar vergisi, sosyal güvenlik pirimi, stopaj ve damga 
vergileri olmak üzere 4 kalem vergi öderler.

Madenciler ise diğer sanayicilerin ödedikleri 4 kalem vergiye  İLAVETEN
her sene ruhsat bedelleri, orman izin bedelleri, rehabilitasyon bedelleri ve devlet hakkı 
bedelleri olmak üzere toplam 8 kalem vergi ve izin bedeli ödemektedir.
Devlet hakkı madencilerin ödediği 8 kalem vergi ve izin bedellerinden sadece birisidir. 
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11 : Altın Madencileri çok az vergi ödüyorlar iddiası (2)

11 : Altın madencileri çok az vergi ödüyorlar iddiası (3)
Dünyada başka ülkelerde uygulanan devlet hakkı miktarları 

ne kadar?

*4 Eylül 2020 ‘de yapılan düzenleme sonrası
**İşletme Giderleri (maliyet)  madenden madene , işletmenin açık ocak 
veya kapalı ocak olmasına bağlı olarak  farklılıklar gösterir
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11 : Altın Madencileri çok az vergi ödüyorlar iddiası (4)

12 : Siyanürün kansere neden olduğu iddiası

Siyanürün kanser yapıcı, DNA’yı ve üreme sistemini etkileyici özelliği yoktur. 

Çevrede kalıcı, insan vücudu da dahil, canlı organizmalarda birikici etkisi de 
bulunmamaktadır.

Siyanür belirli bir dozun üzerinde  akut (ani) zehir etkisi  gösterir. 

Hangi dozda çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yarattığı ve ne gibi önlemler alınarak 
yönetilebileceği bilindiği için toksikoloji açısından kolay yönetilebilen kimyasallar 
arasında yer almaktadır.*

*Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya; Uluslararası Toksikoloji Birliği Yönetim Kurulu Eski Başkanı;
 ‘’ Altın madenciliğinde tartışılan konu siyanür: İnsan sağlığı yönünden nedir, ne değildir? 
Madencilik Türkiye, 1 Aralık 2014, Sf: 94-97

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Altın madencilerinin
2020 yılında ödediği 
Kurumlar Vergisi Miktarı
1 Milyar 750 Milyon
TL'dir.
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13 : Siyanürün zerresinin bile tehlikeli olacağı iddiası

*Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya; Uluslararası Toksikoloji Birliği Yönetim Kurulu Eski Başkanı; ‘’ 
Altın madenciliğinde tartışılan konu siyanür: İnsan sağlığı yönünden nedir, ne değildir? Madencilik 
Türkiye, 1 Aralık 2014, Sf: 94-97

‘’Bilimde kimyasalların zerresi bile tehlikelidir diye bir şey yoktur. İçtiğimiz suyun içinde 
bile kimisi eser miktarda da olsa 150 çeşit kimyasal madde bulunabilmektedir.

Bugün binlerce kimyasal insan sağlığının korunması odaklı olarak yönetilmektedir.

Siyanür için yapılan çok sayıda güvenlik testinin sonucuna göre, deney hayvanlarına 
yaşamları boyunca her gün, kilogram ağırlıkları başına 10.8 mg/kg siyanür verildiğinde 
hayvanlarda hiçbir zararlı etkisi görülmemiştir. 

Siyanür için deney hayvanları için tespit edilen güvenli dozun beş yüzde biri yani 
10.8/500 = 0.2 mg/kg  insanlar için güvenli doz olarak kabul edilmiştir.

Siyanür için tespit edilen  bu güvenli doz  (0.2 mg/kg) vücut ağırlığı baz alınarak 
uluslararası regülasyonlar hazırlanıp  nerede ne kadar siyanüre müsaade edileceği 
belirlenmekte ve dünyanın her yerinde uygulanmaktadır.

Çevre ve insan sağlığı için kimyasalların yönetimi ve denetimi regülasyonlarda yazılı bu 
değerlerle mukayese edilerek gerçekleştirilmektedir.’’*

Bu değerden yola çıkarak da gıdalardaki limit değerler tespit edilmektedir. Bini aşkın 
bitki siyanojenik glikozit olarak adlandırılan ve parçalandığında serbest siyanür ihtiva 
eden kimyasal yapı taşırlar. Bunların bir bölümü de gıda olarak kullanılmaktadır. Bu 
nedenle gıda kodekslerinde gıdaların ihtiva edeceği siyanür miktarları sınırlandırılmıştır. 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği; nuga, badem ezmesi ve benzerlerinde 50 mg/kg, 
çekirdekli meyve konservelerinde 5 mg/kg, alkollü içkilerde 35 mg/kg ‘ a kadar siyanüre 
izin verilmektedir. İçme suları için limit değer ise 0.05 mg/litredir. ‘’

Kaynak: Sağlık Bakanlığı- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

İçtiğimiz sularda 
hangi kimyasal 

en fazla nekadar 
bulunabilir?

	

Antimon	
0,005	mg/L	

Bor															
1	mg/L	

Nikel		
0,02	mg/L	

Arsenik	
0,01	mg/L	

Civa														
0,001	mg/L	

Kurşun	
0,01	mg/L	

Siyanür	
0,05	mg/L	

Krom														
0,05	mg/L	

Florür																
1,5	mg/L	

Nitrit																						
0,50	mg/L	

Bakır														
2	mg/L	

Selenyum	
0,02	mg/L	

Kadmiyum	
0,005	mg/L	

Nitrat																	
50	mg/L	

Kaynak:	Sağlık	Bakanlığı-	İnsani	Tüketim	Amaçlı	Sular	Hakkında	Yönetmelik		
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Kaynak: Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu raporu, Sayfa 475, Mayıs 2010 TBMM

Kaz Dağları’nın kaynak değerleri yüksek olan 
ve korunması gereken bölümü Kaz Dağları 
Milli Parkı olarak ayrılmış olup; altın arama 
faaliyetleri için izin verilen sahalar milli park 
sınırları içerisinde değildir.
Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü 
(18.10.2007

Milli parklarda  madencilik yapılıyor iddiası

15 : Altın madenlerinin asit kaya drenajına neden olacağı iddiası

Asit kaya drenajı nedir?

İçerisinde sülfür ihtiva eden demir, kömür, antimuan, bor, bakır, kurşun, çinko vb 
minerallerin hava ve su ile temasa geçip mikroorganizmaların da etkisi ile oksidasyona 
uğraması ve çevresindeki drenaj sularının asidik hale gelmesine asit maden drenajı 
denir. 

Sülfürlü minerallerin asit kaya drenajına yol açmamasına ilişkin tedbirlerin alınması 
madencilikte sıradan uygulamalardır.

Sülfürlü mineralin hava veya su ile teması kesildiğinde asit maden drenajı oluşumu 
durdurulabilmektedir. Bunun için pek çok metot kullanılmaktadır.

Türkiye’deki altın madenlerinde asit maden drenajı sorunu yaşanan tek bir işletme 
bulunmamaktadır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürü’nün TBMM Madencilik Araştırma 
Komisyonu’ndaki Açıklaması

‘’Kaz Dağı Milli Parkı’nın bir karışında 
bile ne bir maden arama faaliyetine ne 
de madencilikle ilgili bir faaliyete izin 
verilmemiştir.

Bütün faaliyetler tamamen Milli Park sınırları 
dışındadır.

Kaz Dağı’nın her yeri milli park olmadığı için 
kamuoyu zanneder ki “Kaz Dağları’nda altın 
çıkarıyorlar”

Milli Park sahası içinde  ne işletme, 
ne arama, ne de bununla ilgili bir izin 
verilmemiştir.

Milli Park’la ilgili kamuoyunda bilinen, 
söylenen hususlar gerçek dışıdır.’’
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16 : Getirisi ne ki değer mi iddiası? (1)

16 : Getirisi ne ki değer mi iddiası? (2)

Türkiye’de katma değeri yüksek ürün sıralamasında altın ilk sırada yer almaktadır
Katma değeri yüksek ürünler üreten ülkeler, ekonomik bakımdan daha güçlü ülkelerdir

1 Gram Altın 610 TL, 1 Gram Iphone  50 TL
İ Phone 13 Pro 6,1 inch 22 Ayar Bilezik

Fiyatı    :  999 $ / 10 140 TL
Ağırlığı :  204 Gram
50 TL/Gram

Fiyatı    :  11 285 TL
Ağırlığı :  18,5 Gram
610 TL/Gram

• 16 Kasım 2021 Fiyatları ile
• $: 10.15  Altın: 610 TL/Gram

2020 yılında 1 kg altın ortalama fiyatı :  57 000 $ 
2020 yılında 1 kg ihracatımızın ortalama fiyatı :          1  $

Kaynak: 12.11.2020 Dünya Gazetesi, 
Özcan Kadıoğlu, TİM, 2021 @okadioglu
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16 : Getirisi ne ki değer mi iddiası? (3)

2020 yılında 1 ton altının satış fiyatı 57 000 000 $ iken diğer madenlerin 1 tonunun 
satış fiyatı 2,5 $ ile 1150 $ arasında değiştiği görülmektedir

17 : Bergama Ovacık Altın Madeni'nin çevresinde atık pasalardan 
Toroslar gibi dağlar oluşmaya başladı iddiası*

Ovacık Altın Madeni Rehabilitasyon 
Öncesi 2009

Ovacık Altın Madeni Rehabilitasyon 
Sonrası-2013

*Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu Bildiriler El Kitabı, 26-27 Haziran 2021
https://ekolojibirligi.org/madenciligin-politik-ekolojisi-sempozyumu-bildiriler-kitabi-yayimlandi/

Kaynak: Tablodaki veriler yazar tarafından konunun uzmanları ile görüşülerek oluşturulmuştur.



MADEN SAHALARININ İYİLEŞTİRME ÖNCESİ  ve 
SONRASI GÖRÜNTÜLERİ
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Uşak - Kışladağ Altın Madeni - Rehabilitasyon Çalışmaları

Eskişehir - Kırka Bor Madeni - Rehabilitasyon Çalışmaları

ÖNCESİ

SONRASI
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Aydın, Kuloğulları Köyü Kömür Madeni

1990-1996

2013

ÖNCESİ

SONRASI
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İstanbul-Kemerburgaz Kömür Madeni

ÖNCESİ

SONRASI



ÇEVREYE SAYGILI MADENCİLİĞE 
SAHİP ÇIKMAK  GELECEĞİMİZE 

SAHİP ÇIKMAKTIR
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Kimsenin ülkemizin havasını, suyunu, toprağını kirletmesine 
göz yumamayız

Çevre ile ilgili tartışmalı konularda neden kaos yaşıyoruz ? 

Çevre ve insan sağlığını korumak için yasalarda 
öngörülen gerekli önlemler  alınmıyorsa, hiçbir taviz 
vermeden gerekli önlemler alınıncaya kadar o faaliyetin 
durdurulması  çevreye ve topluma saygının bir 
gereğidir. 

Şayet tepkiler, asılsız  ve uydurma iddialarla, 
kamuoyunu amaçları doğrultusunda kullanmaya yönelik 
ise, bunu örgütleyen kişi ve çevrelerin amaçlarının  
çevre değil başka niyetler olduğu teşhir edilmelidir. 

‘’ABD’de toplumda tartışma konusu olan hususlar Amerikan Bilimler Akademisi tarafından 
incelenir ve sonuçları kamuoyuna açıklanır ve kamuoyundaki tartışma son bulur.’’*

Türkiye’de de ABD’de olduğu gibi bağımsız otorite bir Bilimler Akademisi’ne ihtiyaç var. 

Toplumu doğru  bilgilendirecek  otorite bir kurumun olmaması; uluslararası düzeyde 
bilime katkı  düzeyi yok denecek kadar kısıtlı olan medyatik ve ünlü olmayı seven kişilerin 
hiçbir bilimsel temeli olmayan uydurma görüş ve iddialarla toplumu yanıltmalarına fırsat 
yaratmaktadır.

Bilim doğruları ortaya çıkarmak için vardır. Kamuoyunda tartışma yaratan konular bilim 
süzgecinden geçmez  ise  gerçeğin ne olduğunu anlayamayız.

Medyanın kimin hangi konuda ne kadar uzmanlığı olduğunu bilme imkanı olamaz.

Ülkemizde akademik ünvanlarını, kurum adlarını  kullanarak toplumun yanıltıldığı pek çok 
olay yaşanmaktadır.

*Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya; Kimyasallardan Gıdaya Doz ve Risk,2018, Sf:137,
ISBN No: 978-605-245-083-3,Artek Reklamcılık Ltd, artek@artekreklam.com
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Gelişmiş ülkelerde çevrenin korunması için takip edilen yol

1. Öncelikle yapılacak yatırımlar çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecine tabi   
tutulmaktadır.

2. ÇED sürecinde ilgili bakanlıkların uzmanlarınca; gerçekleştirilmesi planlanan projenin 
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz potansiyel etkileri belirlenir. 

3. Projeden kaynaklanacak etkilerin çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi 
için alınan ve alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatifleri değerlendirilir.

4. Projelerin uygulanması, izlenmesi, kontrolü ve denetimi yapılır.

5. Taahhütlerini yerine getirmeyen işletmelere kanun ve yönetmeliklerdeki yaptırımlar 
uygulanır.

‘’Çevreye saygılı madencilik, madenciliğe saygılı bir çevre anlayışı*’’

 ‘’Uzun yıllar boyunca sürdürülmüş olan ‘’vahşi madencilik’’ sonuçları kamuoyunda 
olumsuz anılar bıraktığından ve hala bazı madencilerin  ‘’eski zamanları’’ andırırcasına 
kötü işler yapmaya çalışmasından dolayı bu madencilik işlemlerinin çevre üzerinde 
kalıcı etkisinin olmaması için uygulanan tekniklere, ve alınan önlemlere kimse kulak 
vermemektedir. Kamuoyu tarafından tıpkı doğmatik bir inanç gibi ‘’olmaz’’ denilmektedir.

Madenci tarafından çevresel, soyal ve yönetimsel risklerin yanlış yönetilmeleri, mineral 
kaynaklarının bulunduğu yörelerde sosyal ve çevresel gerginlik yaratır. Bu da tartışmaya 
açık bir biçimde madenciliğe karşı giderek artan bir karşıtlık doğurur.’’**

*    Bu ifade ilk defa Dr. Caner Zanbak tarafından kullanılmıştır
** A. Vedat Oygür., 2021.,Madencilik Toplumsal Baskı Altında, TMD, Sektörden Haberler, Sayı 
87, Sf: 58-64  
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Çevre değerlerini nasıl kontrol eder ve denetleyebiliriz?

Bir yörede yatırıma daha başlamadan önce,  uluslararası güvenirliliği olan laboratuvarda 
yöreye ait hava, su ve toprak kalitesi analizleri yaptırılarak yörenin temel çevre 
değerlerinin, alıcı ortam kalitesinin mevcut durumu tespit edilir.

Faaliyet işletmeye geçtikten sonra, belirli sürelerde düzenli olarak yörenin hava, su ve 
toprak analizleri yaptırılarak,  yatırım yapılmadan önce ölçülen analiz sonuçları yetkili 
idarenin belirlediği sınır  değerleri ile mukayesesi yapılır.

Şayet faaliyete geçildikten sonra ölçülen değerlerde olumsuz bir durum tespit edilir 
ve bu durumun o işletmeden kaynaklandığı belirlenirse, işletmeye olumsuz durumun 
düzeltilmesi için belirli bir süre verilebilir.

Şayet verilen sürede gerekli önlemler alınmaz ve olumsuz durum devam ederse gerekli 
önlemler alınıncaya kadar Çevre Kanunu gereği tesis kapatılır.

Daha iyi yaşam ile maden tükemi arasındaki ilişki?

‘’Daha iyi yaşama isteğimiz uğruna 
yeni bir eşya, yeni bir araç gereç, 
telefon, bilgisayar, otomobil 
aldığımızda veya değiştirdiğimizde 
farkında olmadan o şeylerin 
yapımında kullanılan madenlerin yer 
kabuğunun derinliklerinden kazılıp 
çıkarılmasını talep ediyoruz.

Madenciliğe karşı çıkmak demek; 
arabanızdan, bilgisayarınızdan, 
telefonunuzdan, televizyonunuzdan, 
buzdolabınızdan, çamaşır 
makinenizden, bulaşık makinenizden, 
oturduğunuz evden, uçaktan, asfalt 
yollardan, kısacası hayatınızda 
kullandığınız tüm araç ve gereçlerden 
vazgeçmek demektir. Zira hepsi 
madenlerden yapılmaktadır.

Kaynak: Yaşam İçin Maden, Dr. Muhterem Köse, Temmuz 2019; ISBN: 978-975-95377-2-2

Modern yaşamı sürdürebilmemiz için madenleri 
doğaya, çevreye duyarlı bir şekilde bulunduğu 
yerden çevreye en az zarar verecek şekilde 
çıkarmak zorundayız.’’



ORMAN ALANLARIMIZDAN HER YIL KESİLEN 
AĞAÇ MİKTARINDA MADENCİLİĞİN PAYI 

NEDİR?
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Türkiye’nin %29’u orman alanı

Yeryüzündeki orman varlığını madencilere borçlu olduğumuzun 
farkında mıyız?

Kaynak: Global Forest Resources Assesment 2020 Report

Kaynak: Dr. Muhterem Köse’nin konuşması, 1. Ormancılık Şurası,  22-24 Mart 2005 Antalya

‘’Madenciler yer kabuğunun derinliklerinde 
gömülü kömür, petrol, doğal gaz, jeotermal, 
uranyum gibi madenleri (enerji kaynaklarını) 
keşfedip bulundukları yerden çıkarmasaydı, 
dünyada yaşayan yaklaşık  7,5 milyar insan, 
milyonlarca sanayi tesisi ve konut, ısınma ve 
enerji ihtiyacını karşılamak için ormanlardaki 
ağaçları kesmek zorunda kalmaz mıydı?

Yeryüzünde ormanlar varsa bunu 
madencilere borçlu olduğumuzu 
unutmayalım.

Madenciliği  ormanları yok eden bir 
faaliyet gibi göstermeye çalışanların 
madencilik orman ilişkisini bu çerçeveden 
değerlendirmeleri gerekmektedir.’’

Türkiye FAO tarafından 5 yılda 
bir hazırlanan Küresel Orman 
Kaynakları Değerlendirmesi 
raporuna göre, orman varlığını en 
çok artıran ülkeler sıralamasında 
Avrupa'da 1'nci, dünyada 6.'ncı 
sırada yer almaktadır.
2002 yılında 20,8 milyon hektar 
olan orman olanı, 2019 yılında 
22,7 milyon hektara çıkarılmıştır.
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Yer kabuğunu kazmadan yerin altındaki madenleri bulunduğu yerden 
nasıl çıkaracağız?

Orman alanlarımızın ne kadarı altın madenciliği için geçici olarak 
kullanılmaktadır?

Madenler milyonlarca yılda oluşmaktadır. Bir buzdolabı fabrikasını veya bir otomobil 
fabrikasını istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Ama madenciliği istediğiniz yerde 
yapamazsınız. Maden nerede ise madeni keşfedildiği yerden çıkarmak zorundasınız. 
Madenin bulunduğu yeri bir karış değiştirme lüksümüz olamaz.

Madeni bulunduğu yerden kazıp çıkardıktan sonra o alanı tekrar ıslah ederek yeniden 
doğaya kazandırabiliriz. Böylelikle hem yer altındaki zenginliklerimizi hem de yer 
üstündeki zenginliklerimizi ülkemizin refahı için değerlendirebiliriz. Bu konuda dünyada ve 
ülkemizde  güzel örnekler olduğu gibi maalesef kötü örnekler de bulunmaktadır.

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü- 2020 Faaliyet Raporu- Altın Madencileri Derneği
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Türkiye’de koruma altına alınan orman alanları ve miktarları

Türkiye’nin orman varlığı nedir? (1973-2020)

1973 yılında : 20.2 milyon hektar 
(Ülke genelinin %26,1’i), 
2020  yılında ise : 22.9 milyon hektar 
(Ülke genelinin %29,4’ü)
* Özel sektör orman işletmeleri hariç

Ülkemizin ağaç serveti 
1973 yılında 0,9 milyar m3 iken, 
2020 yılında 1,7 milyar m3 e ulaşmıştır.

Milyar m3

https://www.ogm.gov.tr/tr/ormanlarimiz/Turkiye-Orman-Varligi
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Her ülkede ormanlarda sürekliliği sağlamak için her sene 
(amenajman* planlarına göre) düzenli olarak ağaç kesimi 

yapılmaktadır

2020 yılında amenajman planlarına göre ormanlarımızdan kesilen 
ağaç miktarı kaç milyon m3?

*Amenajman, bir bilimsel kurallara dayalı bir orman mühendisliği uygulamasıdır. İlgilendiği alan 
ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması için 
uygulanan dikim/kesim faaliyetlerinin tümüdür.

Ormanı gençleştirme çalışması Kapsamında kesilen 
ağaçlar  North Oregon-ABD

Ormanı gençleştirme çalışması Kapsamında kesilen 
ağaçlar Olympic Peninsula, Washington

2020 yılında  amenajman planları ile ormanlarımızı gençleştirmek ve orman sanayimizin 
ve vatandaşların odun ihtiyacını karşılamak için kesilen ağaç miktarı 30,2 milyon m3 tür. 

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü 2020 Faaliyet Raporu & TBMM Madencilik 
Araştırma Komisyonu Raporu Sf;544, 2010
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Her yıl kesilen ağaç miktarında madenciliğin payı "yüz binde 1'dir"

Ülkemizde ve diğer ülkelerde orman arazisi kiralama bedelleri 
($/Hektar)

‘’Orman alanları içindeki maden 
ruhsatlı alanlarda madencilik 
faaliyetleri için zorunlu olarak 
kesilen ağaçlar, her yıl orman 
sanayimizin endüstriyel odun 
ihtiyacı ve vatandaşlarımızın 
yakacak odun ihtiyacını karşılamak 
için amenajman planları 
doğrultusunda Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından kesilen 
ağaçların  yüz binde biridir*.’’

* TBMM Madencilik Araştırma 
Komisyonu Raporu, Sf, 544, 2010 
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem23/yil01/pdf

Kaynak: OGM Faaliyet Raporu 2020

Milyon m3

Orman alanlarının kullanımı için devlete ‘’Her yıl için İzin Bedelleri’’ ödenmektedir. 
Ülkemizde ödenen bu bedeller diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 

ÇOK YÜKSEKTİR. 
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Yatırım tutarı 500 milyon TL
 10 yılda Orman İdaresine ödenecek kira bedeli ise 265 milyon TL

Ormanlar için tehdit oluşturan unsurlar nelerdir?

1.  Ev ve yazlık site yapmak adına betonlaşma

2.  Yangınlar 

3.  Hastalıkların verdiği zararlar

4.  Yol yapımı, altyapı yapımı, kamu hizmetleri için kullanılan alanlar

5.  Orman zararlıları (böcek, mantar vd) 

6. Turizm alanları ve oteller için kesilen ağaçlar

7.  Belediyelerin ihtiyaçları için kullanılan alanlar

8. Köylüler tarafından arazi açmak için yapılan kesimler

9.  Keçilerin genç fidanların yapraklarını yemesi nedeniyle verdiği zararlar 

10. Madencilik faaliyetleri için kesilen ağaçlar

Kaynak : Altın Madencileri Derneği, 2020

Kaynak : Altın Madencileri Derneği, 2020

Balıkesir'de orman alanında;  
Geçici olarak kiralanacak alan: 1,2 km2

Kiralama süresi: 10 Yıl
Ödenecek miktar: 265 Milyon TL



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
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Bir yerde  yapılacak yatırımın maliyeti hesaplanırken; yörenin ekonomik, eğitim, sağlık, 
altyapı gibi refah seviyesini ve yaşam kalitesini iyileştirici sosyal kalkınma projelerine 
yapılacak harcamaların da dahil edilmesi sorumlu madenciliğin bir gereğidir.
Altın madencileri sosyal sorumluluk projelerini  yörenin ihtiyaçları doğrultusunda yörede 
yaşayan insanlarla birlikte planlayıp gerçekleştirme konusunda rol model olabilecek pek 
çok projeyi hayata geçirmiştir.
Sosyal sorumluluk projeleri ile; hayvancılıkta, tarımda, arıcılıkta, modern uygulamalara 
öncülük etme, meslek edindirme kursları , serbest girişimcilik eğitimleri, bölge insanının  
ürettiği ürünlerin ekonomik kazanca dönüşmesine yardımcı olmaya dönük programlar 
madenin bulunduğu yörede yaşayan insanların  refah seviyesini arttırmıştır.

Şirketin alımlarını yöre esnafından sağlaması, yerel ekonomiye olumlu katkılar 
sağlamaktadır. Madende üretimin sürdürülebilmesi ve  ihtiyaçlarının karşılanması 
için madenin bulunduğu ilde veya ilçede her ay işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak 
yaklaşık 25 - 50 - 100 milyon lira  veya daha fazla para harcanması o bölgenin çok hızlı 
bir şekilde kalkınmasını sağlamaktadır. 

Sorumlu Madencilik 

Yörede modern tarım ve  modern çiftçiliğe örnek uygulamalar
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Maden sahasındaki canlıları koruma altına alarak habitatın sürdürülmesine yönelik 
projeler

Bölgedeki eğitim öğretim imkanlarına katkı sağlamaya yönelik projeler
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Sağlanan burslarla öğrencilerin hayatına dokunmak

Yörede yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
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Yörede yaşayan  insanının hayatını olumlu yönde değiştirmesine katkı sağlayan kurslar

Sosyal kalkınma planları ile  yörede yaşayanların geçimine  katkı sağlamaya yönelik 
projeler
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Köylülere yem desteği yapılarak hayvancılığın gelişmesine yönelik projeler

Köylülerle anlaşarak maden sahasında kalan köy başka bir yere taşınmış 
köylülerin ihtiyacına uygun evler yapılarak daha iyi koşullarda yaşamaları sağlanmıştır

 ESKİ ÇÖPLER  - ERZİNCAN YENİ  ÇÖPLER - ERZİNCAN 
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Gülsüm Akkaya : Şirketin bursu ile 
ilkokuldan itibaren okuyup  maden 
mühendisi  olarak mezun olduktan sonra 
yer altı  vardiya amiri olarak çalışmaktadır

Yelda Temizci : Şirketin verdiği 
eğitimden sonra 150 tonluk kamyonu 
sürmektedir

Köyde yaşayan kızlarımızı okutup meslek sahibi yaparak iş yerinde kadınlara her alanda 
fırsat eşitliği sunulması

Yer altındaki madenler keşfedilmeyi bekliyor
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MADENCİLİK TERİMLERİ

AÇIK İŞLETME : Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle madeni bulunduğu 
yerden çıkarabilecek bir duruma getirmek amacıyla uygulanan bir maden ocağı işletme 
sistemi. 

AGREGA :  Çimento ve asfalta harç  yapmak  için  kullanılan  kum, çakıl, mıcır, kırılmış  
taşlar, v.b.  maddelerden  oluşan  karışım.

ALTIN RAFİNASYONU : Bünyesinde % 60 -95 altın bulunan dore külçenin, % 99,5 altın 
saflığına getirilmesi. 

AMENAJMAN (Ormancılık Terimi) : Bir bilim dalıdır. İlgilendiği alan ormanların nasıl, ne 
zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması için uygulanan 
ormancılık faaliyetlerinin tümüdür.

ARAMA RUHSATI : Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için 
verilen yetki belgesi.

CEVHER : Metal üretimi yapılabilen minerallere cevher denir. Cevher, metal madenciliğinde 
üretiminin hammaddesini teşkil eder. Mineraller metalik elementleri içermiyorsa cevher 
tabiri yerine endüstriyel hammadde deyimi kullanılır. 

DEKAPAJ : Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü 
tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması

ELEKTROLİZ :  Elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin 
ayrıştırılması işlemi. Bu değişiklik, maddenin elektron vermesinden (yükseltgenme); ya da 
almasından (indirgenme) kaynaklanır. Elektroliz işlemi, elektroliz kabı ya da tankı denen bir 
aygıt içinde uygulanır. Bu aygıt, çözünerek artı ve eksi yüklü iyonlara ayrılmış bir bileşiğin 
(Elektrolit) içine birbirine değmeyecek biçimde daldırılmış iki elektrottan oluşur. Elektrotlar 
bir akım kaynağına bağlandığında meydana gelen gerilim (elektriki alan), iyonları karşıt 
yüklü elektroda (kutup) doğru hareket ettirir. Karşıt kutupta yükünü dengeleyen atom veya 
moleküller elektrotta çökelir

FLOTASYON : Farklı fiziko kimyasal yüzey özelliklerine sahip minerallerden bir kısmını 
sulu bir bulamaç içerisinde yüzdürmek, diğerlerini çöktürmek yoluyla yapılan bir ayırma ve 
zenginleştirme işlemi.

GRAVİTE YÖNTEMİ : Minerallerin özgül ağırlıklarının farklı olmasından yararlanarak 
yapılan zenginleştirme. Gravite zenginleştirilmesinde, minerallerin özgül ağırlık farkından 
kaynaklanan özellikleri ve akışkan ortamda hareket farklılığı yanında, şekil ve tane 
büyüklüğü de önemlidir.

İŞLETİLEBİLİR MADEN YATAKLARI :  Araştırma yapıldığı sırada bilinen madencilik tekniği, 
teknolojisi ve ekonomisi bakımından, o günkü fiyatlarla  işletildiği takdirde ekonomik 
olabilecek maden kaynakları

İŞLETME RUHSATI : İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi.

İŞLETME İZNİ : Bir madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli ve zorunlu çalışmaları 
yapabilmesi için verilen izin.
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 JEOLOJİ : Yer kabuğunun yapısını, kabuğun her çeşit yapı elemanını, oluşumunu ve her 
çeşit özelliğini araştıran ana bilim dalı.

KARBON-IN PULP (CIP) YÖNTEMİ : Altın ve gümüş kazanımı için uygulanan bir yöntem. 
Uygun kimyasallar yardımı ile  çözeltilerinde iyonik hale geçmiş olan altın ve  gümüşü 
aktif karbona soğurulmasından (sıvanması)  ibarettir. Aktif karbon; odun, kömür, hindistan 
cevizi, fındık, ceviz kabuğundan üretilir. 

KAROT : Yeraltında bulunan formasyonlar (farklı jeolojik özellikleri olan kayaç birimleri) 
hakkında bilgi edinmek üzere geliştirilen özel delici uçlar (kronlar) yardımıyla kesilerek 
alınan yaklaşık 10-15 cm çapında silindirik numune.

KAYAÇ :1) Yerkabuğunu teşkil eden, herhangi bir şekilde birbirleriyle bağlantılı, büyük 
kütlesel ve oldukça muntazam, sağlam iç yapısı bulunan, bir veya birkaç mineralin 
bünyesinde sistemli bir şekilde dağılımı sağlanmış bir oluşum.

2) Genel olarak cevher veya kömürden başka yerkabuğunu oluşturan madde topluluğu

3) Kayaçlar genellikle oluşumlarında etkili olan sürelere bağlı olarak başlıca üç sınıfa 
ayrılır.

a) Magma olarak adlandırılan erimiş maddenin katılaşması ile oluşan kor kayaçlar 
(magmatik kayaçlar).

 b) Daha önceden var olan kayaçlardan ayrılan parçalardan ya da eriyiklerden çökelen 
maddelerden oluşan tortul kayaçlar.

 c) Kor kayaçların ve tortul kayaçların mineral bileşimlerinin, dokularının ve iç yapılarının 
çeşitli koşullar yüzünden değişmesi ile oluşan başkalaşım kayaçları.

Bu üç sınıfa giren kayaçlar ayrıca, en başta kimyasal, mineralojik ve yapısal özellikleri 
olmak üzere değişik etkenlere bağlı olarak çok sayıda alt gruba ve tipe ayrılır.

KAYNAK : Yerkabuğunda veya derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel 
ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri.

LİÇ : Liç işlemi temel olarak hidrometalurjik zenginleştirme yöntemlerinden biridir. 
Pirometalurjik işlemlere kıyasla, liçin uygulaması çok daha kolay ve işlem sırasında 
herhangi bir gaz salınımı olmadığı için çevreye zarar vermemektedir. Liçin tek dezavantajı 
ise, düşük sıcaklık nedeniyle kimyasal reaksiyonların yavaş gerçekleşmesi ve bunun 
sonucunda tüm işlemin yavaş olmasıdır.]

Liç işleminde, malzeme içindeki kıymetli metaller asit ve baz gibi kimyasallarla sıvı forma 
geçerler. Çözeltiye alınan metallerin konsantrasyonu belli bir değere ulaşıncaya kadar, liç 
solüsyonu devridaim yaptırılır.

Liç prosesi genelde, mekanik ayrıştırmanın yetersiz kaldığı durumlarda uygulanmaktadır. 
Liç uygulanacak malzeme kırma, öğütme ve bazı durumlarda da kavurma işlemleri ile 
hazırlanır. Zenginleştirme işlemi sırasında en çok gideri oluşturan maddeler kimyasallardır. 
Yapılacak liç yöntemine göre prosesin süresi değişmektedir.

MADEN : Yer kabuğunun kimi bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenler nedeni ile 
oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral veya mineral bileşimi. 



123

 MADEN ARAMA RUHSATI : Maden aramak için müteşebbise verilen arama belgesi. Bu 
belge ile ilgili hususlar, süreler ve ruhsat alanı “Maden Kanununun” ilgili maddelerinde 
belirtilir.

MADEN GRUPLARI : Ülkemizde madenler aşağıda sıralanan gruplara göre 
ruhsatlandırılır

I. Grup madenler

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik

sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

II. Grup madenler

a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve 
asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar.

b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif

amaçla kullanılan doğal taşlar.

c) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç 
ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar.

III. Grup madenler 

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit

IV. Grup madenler 

a) Kaolen, Bentonit, Montmorillonit, 

Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Trona, Zeolit, Pomza, Perlit, Obsidyen, 
Grafit, Kükürt, Flüorit, Kuvars,Kuvarsit, Feldispat vd.

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, vd.

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, 
Antimuan,

Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten, Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut,Titan, 
Alüminyum), Nadir toprak elementleri vd.

ç) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer 
radyoaktif maddeler.

V. Grup madenler

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt,  Agat, Oniks,Jasp, Karnolin, Opal, Kuvars kristalleri 
(Ametist, Sitrin, Neceftaşı,vd.
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MADENCİLİK : Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve 
petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya 
dönüştürme işi. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. 

MADEN YATAĞI :  Damar veya saçılmış kitle halinde teşekkül etmiş; büyüklük, miktar ve 
kalitesi açısından ekonomik olarak işletilebilecek faydalı kayaç veya mineral birikimi.

METALİK OLMAYAN MİNERALLER : Bünyesinde metal ihtiva etmeyen mineraller. 

MİNERAL :  Bir kimyasal formülle ifade edilebilen, kendine mahsus fiziki özellikler 
gösteren, yer kabuğunun tabii unsurlarından biri olan ve organik özellikte olmayan 
madde. Mineraller genellikle kristal yapısında yani kendisini teşkil eden atomlar ve iyonlar, 
mineraloji ilminin kanunlarına uygun belirli kafes yapısı nizamında dizilmişlerdir.

ONS (Oz) :  Bir ağırlık birimi. 31,1 gram ağırlık bir ons olarak ifade edilir.

REGÜLASYON: Uluslararası iş birliği ile hazırlanmış bilime dayalı düzenleme

REZERV : Kaynağın, boyutları ve tenörü (kalitesi )belirlenmiş ve günün fiyatları ile  
ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı.

SİYANÜR LİÇİ: Düşük tenörlü altın ve gümüş cevherlerinin içinde gözle görülemeyecek 
kadar çok ince taneli bir şekilde bulunan altın ve gümüşün siyanürle çözündürülerek katı 
haldeki altın ve gümüşün sıvı hale getirilmesi.

Siyanür liçi ile cevherlerden altın ve gümüşün kazanılması, yüzyılı aşan bir süreden beri 
uygulanmaktadır. Bunun nedeni siyanür prosesinin kimyasal mekanizmasının iyi bilinmesi, 
çok ince taneli ve fakir cevherlere bile yüksek verimle uygulanabilmesidir.

SONDAJ : Yeraltındaki formasyonları ve maden yatağını tanımak için yapılan delme 
işlemi. Bunun için özel sondaj makinaları kullanılır ve bunlarla yeraltından karot denilen 
numuneler veya sedimanlar (yeraltındaki kayaların kıymık veya kırıntıları) yerüstüne 
çıkarılır.

TANK LİÇİ : Genellikle tonda 2  gramdan daha fazla  çok küçük taneli altın olan cevherler 
için uygulanır. Altın kurtarma verimi yığın liçine göre yüksektir (% 95). Tank liçinde cevher 
kırma işleminin ardından değirmenlerde öğütülerek un haline getirildikten sonra siyanürle 
altının çözündürülmesi işlemi, yığın yerine çelik tanklarda yapılır

TAŞ OCAĞI : Bina, yol, köprü, baraj vb. diğer yapı işlerinde kullanılan malzemelerin 
çıkarıldığı  işletme.

TENÖR : Cevherde bulunan veya cevherin zenginleştirilmesi veya işlenmesi sonucunda 
elde edilen ürün içerisindeki kıymetli elementin yüzdesel bir oran olarak ifadesi. Yani 
belirli bir cevher numunesinin belirli bir element veya bileşik bakımından, bu element 
veya bileşiğin numune içindeki ağırlığının, numuneyi meydana getiren tüm maddenin kuru 
haldeki ağırlığına oranı.

YIĞIN LİÇİ : Geçirimsiz bir tabaka üzerine yığılmış olan malzemeye, çözücü kimyasalların 
verilmesiyle, kıymetli metallerin çözeltiye alınmasıdır. Liç yapılmak istenen malzemenin 
tabanına, liç çözeltisini geçirmeyecek bir yalıtım yapılır. Bu şekilde liç çözeltisi kolayca 
toplanır ve çevre kirliliği önlenir. Toplanan çözelti solvent ekstraksiyon ile ayrıştırılabilir

ZENGİNLEŞTİRME : Maden ocağından çıkarılan ham madenin (cevher, kömür, 
endüstriyel hammadde.) fizik , fizikokimya veya kimyasal prensiplerinden faydalanılarak, 
pazarlanabilecek veya teknolojide kullanılabilecek bir ürün haline getirilmesi. 

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

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

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

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

EPCM
Temel, Detay Mühendslk
Teklf Toplama, Satın Alma
İmalat, Kurulum, İnşaat
Devreye Alma
Yedek Parça Tedarğ
Performans, Güvence, Garant
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135 yılı aşkın süredir, FLSmidth süregelene meydan okuyarak, fırsatları  
ortaya çıkarmaktadır. Bizler, müşterilerimizle ortak olarak potansiye-
li keşfeder, proses bilgimizi ve uzmanlığımızı karşılaşılan güçlükleri  
aşmak için kullanır, müşterilerimiz için en iyi koşulları yaratır ve işlerini,  
sürdürülebilirliğin ve toplam sahip olma maliyetlerinin anahtar faktör  
olduğu bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı oluruz.

Ankara’daki ofisimiz de dahil olmak üzere, dünya çapında 50 ülkeyi  
aşkın organizasyonumuz ile market lideri olarak proses endüstrisindeki  
müsterilerimize, mühendislik, ekipman, servis ve sürdürülebilirlik çözüm-
leri sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Daha fazlası için, flsmidth.com’ u ziyaret edin

Adres:
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:17 06510
Çankaya, Ankara – Türkiye

Tel: +90 312 287 8546

Potansiyeli
Keşfederiz
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Bergama-Ovacık Altın Madeni - 2009 Bergama-Ovacık Altın Madeni - 2013

Sadece soldaki maden sahasının fotoğrafına bakıp bir yorum yapılırsa; doğaya zarar verildiğini söyleyebiliriz. 
Sadece sağdaki fotoğrafa bakarak bir yorum yapılırsa; eskiden buradan maden çıkarıldığını hayal bile edemeyiz.
İki fotoğrafa birlikte bakıldığında; madenciliğin geçici bir faaliyet olduğunu, maden sahalarının maden bittikten 
sonra  rehabilite edilerek eskisinden daha güzel hale getirilebileceğini görüyoruz.

Orman ve zeytin alanlarımızın ne kadarı yazlık siteler ve betonla kaplanmış durumda?
Maden çıkarılan alanlar ıslah edilerek doğaya ve tarıma yeniden kazandırılabilir  ama yazlık için yapılaşmaya 
açılan yerler kuşaktan kuşağ beton yığını olarak kalacak

Çanakkale Ayvacık-Edremit 
zeytinlikler içinde yazlık siteler

Çanakkale Adatepe’de 
orman içinde yazlık siteler

Öncesi Sonrası
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Türkiye 2020 yılında altın ithalatına 25 milyar dolar ödedi. 
Dış ticaret açığımızda altın petrolden sonra ikinci sırada yer 
aldı. Oysa bugünkü bilgilerimize göre  Türkiye 6500 ton altın 

potansiyeline sahip bir ülke.  Ciddi bir altın potansiyeline sahipken 
neden altın ithalatına her sene milyarlarca dolar ödüyoruz? 

Ülkemizin 2020 yılındaki ihracatını değerlendirdiğimizde 
ihracatımızın 1 kg’nın ortalama değeri yaklaşık 1 Amerikan doları 
olduğu görülmektedir. Oysa 1 kg altının 2020 yılında ortalama 
değeri 57 000 Amerikan dolarıdır. Ülkemizde üretilen katma değeri 
en yüksek ürünlerin başında altın  gelmektedir.

2020 yılında ülkemizde üretilen madenlerin ekonomiye katkı 
sıralamasında altın 2,4 milyar dolarlık üretim değeri ile ilk sırada 
yer aldı. Merkez Bankası ülkemizde üretilen altınları TL ödeyerek 
satın aldığı için 2,4 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağlanmıştır.

Türkiye’nin dünya altın üretimi ve tüketimindeki payı nedir? 
Gelişmiş ülkelerde altın üretimi nasıl yapılıyor? Türkiye’de altın 
üretiminde kullanılan teknoloji gelişmiş ülkelerden farklı mı? 
Altının ayrıştırılmasında kullanılan siyanür çevre için bir tehdit 
oluşturuyor mu? 

Bütün bu konuları bilim süzgecinden geçirip sorgulamadan, 
bir kıyaslama yapmadan altın madenciliği hakkında bilgi sahibi 
olamayız. Bilgi farkı algı farkını doğurur. Doğru bilgi doğru algıyı, 
yanlış bilgi yanlış algıyı yaratır. İnsanlara doğru bilgi verilmez ise 
yanlış bilgi yayanlar toplumda itibar görür.

Katma değeri en yüksek ürünlerin başında gelen altın üretiminde 
Türkiye’nin 30 yılda yaşadıklarını bu kitapta bulabilirsiniz. Bu 
kitap altın madenciliği konusundaki bilgilerimizi, algılarımızı ve 
yargılarımızı bilim süzgecinden geçirmek için bir katkı sağlayabilir.


