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ÖNSÖZ

Türkiye’nin maden varlığı nedir? Hangi petrol, doğal gaz, kömür, altın, 
bakır, kurșun, çinko, alüminyum, demir, doğal taș vb. zenginliklerin 
üzerinde yașıyoruz? 

Karalarda, denizlerimizdeki ve kıta sahanlıklarımızda maden aramalarına 
bugüne kadar ne miktarda para ve emek harcadıysak, hangi zenginliklerin 
üzerinde oturduğumuz hakkında o kadar bilgimiz var.

2017 yılı itibariyle doğal gaz da yaklașık % 99, petrolde % 95, kömürde % 
61 dıșa bağımlıyız. Aynı șekilde dıșa bağımlılığımız kurșun, çinko ve nikelde 
yaklașık % 100, alüminyumda % 95, altında % 85, bakırda % 77, demir 
cevherinde ise % 64 oranındadır.

Her sene milyarlarca dolar ödeyer ek dıșarıdan satın aldığımız enerji kaynaklarını, 
madenleri, metalleri dıșarıdan satın almaya devam mı edelim? Yoksa yer altı 
zenginliklerimizi araștırıp, maden ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımızdan mı 
karșılayalım?

Ülkemizde maden arama faaliyetleri her geçen gün daha fazla teșvik 
edilmesi gerekirken, bilerek veya bilmeyerek madencilik faaliyetlerini 
engellemeye yönelik girișimler nedeniyle ülkemiz kendi yer altı kaynaklarını 
değerlendiremez hale gelmiștir. 

Yeni bir petrol veya doğal gaz kaynağı keșfedince seviniyoruz. Medyada 
bununla ilgili pek çok olumlu haber yer alıyor. Ama her nedense yeni bir bakır, 
kurșun, çinko veya altın yatağı keșfedince sevineceğimize üzülüyoruz. 

Yeni bir maden keșfi yapanları neredeyse doğa düșmanı ilan ediyoruz. Oysa 
hepsi yer altı zenginliğimiz. Petrol sıvı olarak, doğal gaz gaz olarak, diğerleri 
de katı olarak yer kabuğunda bulunmaktadır.

İnsanlık tarihine bir göz atıldığında yașadığımız bu toprakların 3000 adet 
antik kente ve 42 medeniyete ev sahipliği yaptığı, önemli zenginliklerin de bu 
topraklarda filizlendiği görülecektir. 

Bu zenginliklerin türediği Anadolu, altın üretimine de ev sahipliği yapmıștır. 
Dünyada ilk altın ayarlı para Lidyalılar döneminde yedinci yüz yılda bu 
topraklarda Manisa-Salihli-Sart’ta basılmıștır. 

Türkiye dünyada kiși bașına altın satın alımında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Önemli bir altın potansiyeline sahip olmamıza rağmen ihtiyacımızın %85’ini 
her sene milyarlarca dolar ödeyerek dıșarıdan satın alıyoruz.

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleștirebilmeleri ve sürdürebilmeleri 
için üretim faaliyetlerini teșvik etmeleri ve dıșa bağımlılıktan kurtulmaları 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkarken, üretirken doğaya en az zarar verecek 
önlemleri almaları gerekmektedir. Bundan ödün veremeyiz, vermemeliyiz.

Madenlerin bulunduğu yeri değiștirme șansımız yok. Bu nedenle dünyada 
madenler bulunduğu yerde çıkarılır. 

Bütün mesele mevcut en iyi teknolojileri kullanarak madenleri bulunduğu 
yerden çıkarırken “öncelik çevre ve insan sağlığı olmalı” anlayıșındaki proje 
sayısını arttırmak ve çevreye en az zararın verilmesini sağlamak olmalıdır.
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Ülkemizin gelișmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan madencilikle 
ilgili pek çok konu kamuoyunda tartıșılmaktadır. Her alanda olduğu gibi 
madencilik konusunda da medyada gerçeklerle alakasız pek çok bilgi kirliliği 
mevcuttur.

Vatandașların her konuda bilgi sahibi olması söz konusu olamaz. Toplumun 
yeterli bilgi sahibi olmadığı konularda uydurma senaryo ve risklerle insanları 
yanıltıp, korkutup yönlendirebilirsiniz. 

Ülkemizde de uydurma risklerle, haberlerle, iddialarla pek çok alanda insanlar 
yanıltılmakta, korkutulmakta ve yönlendirilmektedir.

Her konuda olduğu gibi madencilik konusunda da sorunlarımızı ancak bilimsel 
olarak ele alıp tartıșarak çözüme kavușturabiliriz. Kamuoyunda tartıșma 
yaratan konuları geliși güzel ele alıp tartıșmaya devam ederek sorunlarımızı 
çözemeyiz ve kaos yașarız.

Gelișmiș ülkeler, dünya çapında saygın bilim adamları ve uzmanlardan olușan 
tarafsız bir ‘‘bilimler akademisi’’ kurup  kamuoyunda tartıșmalı konuların 
burada incelenmesini sağlamaktadır. 

Bilimler akademisi tarafından yapılan bilgilendirme sonucunda kamuoyu 
neyin doğru neyin yanlıș olduğunu öğrenmektedir.

Vatandașlarımızın madencilik konusunda bilgilendirilmesi öncelikle 
madencilik camiasının bir sorumluluğudur. 

Madencilik camiamızın bir bireyi olarak bu sorumluluğun yerine getirilmesinde 
katkı sağlayabilmek adına; kamuoyunda madencilikle ilgili tartıșılan, merak 
edilen, bazı konulara ve sorulara ıșık tutmak için bu kitap hazırlanmıștır.

Teșekkür

Bu kitabın hazırlanmasındaki katkıları için Doç. Dr. Sadrettin Alpan, Prof. Dr. 
Ali Esat Karakaya, Prof. Dr. İrfan Bayraktar, Dr.Caner Zanbak, Dr. Vedat Oygür, 
Dr. Nejat Tamzok, Dr. Çağatay Dikmen, Dr. Bahadır Șahin, Dr. Ufuk Atay, 
Ahmet Tukaç, Ahmet Șentürk, Sinem Çeken ve Ayfer Bickford'a teșekkür 
ederim.

Ocak 2019 tarihinde on bin adet basılan Yașam İçin Maden kitabının ilk baskısı 
kısa sürede bitmiștir. Kitabın ikinci baskısı için katkı sağlayan Türkiye Maden 
İșcileri Sendikası ve İstanbul Maden İhracatcıları Birliği'ne katkılarından 
dolayı ayrıca teșekkür ederim
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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’nde uzman 
mühendis olarak çalıștı. Bakır, kurșun, çinko, demir, kolemenit, stronsiyum, kuvars, 
feldspat, titanyum, minerallerinin zenginleștirme projelerinde çalıștı.

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 zenginleștirmesi üzerine gerçekleștirdiği proje 1988 
yılında dünyada ‘’kompleks bakır-çinko cevherlerinin zenginleștirilmesine yönelik 
geliștirilen yeni bir yöntem’’ olarak refere edildi. (B.A.Wills, Mining Annual Review, 1998)

8-9-10 ve 11’nci Beș Yıllık Kalkınma Planı çalıșmalarında madencilik özel ihtisas 
komisyonu çalıșmalarında yer aldı. Maden kanunu ve yönetmeliklerinin hazırlanmasında, 
orman, çevre ve tarım mevzuatında madencilikle ilgili yönetmeliklerinin hazırlanmasında 
çalıștı.

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Cevher Zenginleștirme Bölümü Endüstri 
Danıșma Kurulu üyesidir. EUROMINES (The European Metals & Minerals Mining Industries) 
toplantılarına katıldı.

Ulusal ve uluslararası cevher zenginleștirme , madencilik kongre ve sempozyumlarında 
sunulmuș çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Alternatif Madencilik Politikaları İçin Görüșler (1992) ve Madencilik Sektörünün 
Yeniden Yapılanması Sürecinde MTA’dan Beklenenler (1993) bașlıklı iki adet kitabı 
yayımlanmıștır.

Mesleki dergilerde ve ulusal basında yayımlanmıș çok sayıda yazısı, medya programları 
bulunmaktadır.



Modern yaşamda ve sanayide madenlerin rolü?
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10 bin yıl önce nasıl bir hayatımız vardı ?

Madenler hayatımızı nasıl değiştirdi ?

10 bin yıl öncesinde mağaralarda 
yașıyorduk, taștan yapılmıș bir 
kaç araç gerece sahiptik. Bașka 
da bir șeyimiz yoktu.

Bugün ise; modern bir yașama 
ve saymakla bitiremeyeceğimiz 
kadar çok araç ve gerece sahibiz. 

Sahip olduğumuz araç ve 
gereçleri, modern yașamımızı 
neye borçlu olduğumuzu hiç 
düșündünüz mü?

Uzunca bir süre kaba taș, yontma 
taș ve cilalı taș  devrini yașayan 
insanoğlunun doğadaki madenleri 
keșfetmeye bașlamasıyla maden 
devri bașladı. Keșfedilen madenler 
çağlara adını verdi. 

Sırasıyla:

Bakır çağını yașadık,

Tunç çağını yașadık,

Demir –çelik çağını 
yașadık,

Nükleer çağı yașıyoruz.

İnsanoğlu taș devrinden bugüne yer 
kabuğundaki madenleri (mineralleri 
ve fosil yakıtları) keșfederek onları 
bașlangıçta avlanma ve  savunma 
amacıyla silah yapımında kullanmıștır.  

Daha sonraki süreçte madenler 
modern bir yașam için hayatımızın her 
alanında  kullanılmaya bașlanmıștır.
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 Günlük yaşamımızdan madenleri çıkarırsak taş devrine geri döneriz !!!

 Günlük yaşamımızdan madenleri çıkarırsak taş devrine geri döneriz !!!

10 bin yıl önce böyle yașıyorduk

Yer kabuğundaki madenleri keșfedip 
kullanma bilgi ve becerisi sayesinde 
günümüzde modern bir yașama ulaștık.

Herşey bir şeylerden yapılmaktadır… Peki o bir şeyler nedir ???

Çoğumuz ev, araba, telefon veya 
bilgisayar satın aldık sanırız, ama 
aslında maden/metal satın aldığımızın 
farkında  bile değiliz.

Satın aldığımız  tüm araç ve gereçler  
biz farkında olmasak da madenlerden 
(minerallerden) yapılmaktadır.

Mineraller bir veya birden fazla 
elementin bir araya gelmesiyle 
meydana gelmektedir.
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Bir otomobil üretimi için yer kabuğundan en az 10 ton maden 
çıkarılması gerekmektedir !!!

Kamyonların taşıdığı mineraller (madenler) metallere, metaller de 
araçlara dönüşmektedir

Yer kabuğundan ham olarak çıkarılan 
madenler (cevherler) zenginleștirildikten 
sonra metale dönüștürülmektedir.

Günümüzde yaklașık 2 ton demir 
cevherinden 900 kg ağırlığında metal 
halinde demir çelik, 1,5 ton bakır 
cevherinden, yaklașık metal halinde  12 
kg bakır, 500 kg kurșun cevherinden 
yaklașık 11 kg metal halinde kurșun, 
400 kg çinko cevherinden 8 kg  metal 
halinde çinko, 300 kg boksit cevherinden 
40 kg sıvı alüminyum,100 kilo kromit 
cevherinden 2 kg krom elde edilmektedir.

1400 kg ağırlığında bir otomobilin 
üretilebilmesi için yer kabuğundan en az 
10 ton maden (ișlenmemiș ham cevher  
olarak) çıkarılması gerekmektedir.

İçinde kıymetli mineral içeren kayaçlar yer 
kabuğundan kazıp çıkarılır. Ham halindeki 
bu madenler kamyonlarla zenginleștirme 
tesislerine tașınır. Burada kayaçların içindeki 
kıymetli mineraller kıymetsiz olanlardan 
ayrıștırılır.

Bir sonraki așamada  ise metalurji 
tesislerinde metal halinde  bakır, kurșun, 
çinko, alüminyum ve demir çelik  haline 
getirilmektedir.

Daha sonra bu metaller fabrikalarda bir 
otomobile, bilgisayara, telefona, buzdolabına, 
çamașır makinesine veya bir eve, uçağa, 
gemiye, trene dönüșmektedir.

Metalik özellik tașımayan mineraller ise 
çimento, seramik, boya, tuğla-kiremit, 
cam, alçı, deterjan, gübre vb pek çok șeyin 
yapımında kullanılmaktadır.
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Madenler olmasaydı resimdeki araç ve gereçlerin hiçbirine sahip 
olamazdık

Akıllı telefonumuzun içinde hangi madenleri taşıyoruz ?

http://www.criticalrawmaterials.eu/wp-content/uploads/CRM_InnoNet_EMRS-Europe-on-the-move-presentation.pdf
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Görüntü kirliliği mi önemli yoksa daha uzun ve sağlıklı yaşamak mı ?

Taș ocaklarını görünce vatandașlarımızın bir kısmı madenciler doğayı tahrip ediyorlar 
diye düșünebilirler. Asfalt  yollarda yolculuk yapabilmek için taș ocağından taș çıkarıp 
ondan asfalt yapılmaktadır.  Asfalt yollar sayesinde ulașımı daha kolay yapıyor ve  toz 
yutmaktan kurtuluyoruz. Daha uzun yașıyoruz.

Tünellerin, metroların, demiryollarının, havaalanlarının, limanların yapımında 
demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, volfram, kobalt vb pek çok metal ile 

agrega ve çimento kullanılmaktadır

2 bin 164 metre uzunluğunda ve 59 metre 
genișliğinde olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
yapımında 600 bin ton beton, 50 bin ton inșaat 
demiri, 57 bin ton yapısal çelik, 28 bin ton çelik kablo 
ve 19 milyon ton asfalt kullanılmıștır.
https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/yavuz-sultan-selim-koprusu
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Savunma ve diğer sanayilerimiz için kritik ve stratejik madenleri nasıl 
temin edeceğiz ?

Evimizde, işyerimizde kullandığımız mermerler nerden geliyor ?

https://mineralsmakelife.org/wp-content/uploads/2017/08/infographic_minerals_v6-03-1.pdf

Sanayimizin ihtiyacı olan mineral ve 
metallerin temini ülke güvenliği bakımından 
çok önem arz etmektedir.

Gelișmiș ülkeler sanayilerinin ihtiyacı olan 
kritik ve stratejik madenler listesi hazırlayıp 
bu madenlerin aranması ve üretilmesini 
teșvik etmektedir.

Kritik ve stratejik madenler listesi hazırlanıp 
bu madenlerin aranması ve üretilmesinin 
en üst seviyede teșvik edilmesi önem arz 
etmektedir.

Üzeri ormanla kaplı mermer ocağından çıkarılan blok halindeki mermerler 
fabrikalarda kesilip ișlendikten sonra evimizde, iș yerimizde günlük yașamımızın bir 
parçası olarak kullanılmaktadır.
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Yer kabuğunu neden kazıyoruz ?

Yeri kazınca otomobil, televizyon, 
bilgisayar veya telefon çıkmıyor.

Aynı șekilde yeri kazınca metal halinde 
saf demir, bakır, kurșun, çinko, nikel veya 
kullanıma hazır çimento, seramik veya 
cam da çıkmıyor.

Yer kabuğundaki bir ton kayanın içinde 
birkaç gram altın, 5-10 veya 20 kg bakır, 
kurșun, çinko içeren kayaçları veya 
kömür, petrol, doğal gaz gibi enerji 
kaynaklarını; metalik özellik tașımayan 
endüstriyel hammaddeleri  keșfedip, 
onları bulundukları yerden sizin için 
çıkarıyoruz.

Madencilik

Madencilik; yeryüzünde veya yeryüzünün derinliklerinde gömülü mineral 
içeren kayaçlar ile kömür, petrol veya doğal gaz gibi fosil kaynaklarının 
günümüz șartlarında ekonomik olarak değer ifade eden kısımlarının 
bulundukları yerden çıkarılmasıdır.
Yer kabuğundan çıkarılan bu kayaçlar bir sonraki așamada  içindeki 
ekonomik değer ifade eden kıymetli mineraller kıymetsiz minerallerden 
ayrıștırılmaktadır. 



15

İhtiyaçlarınızdan vazgeçebilirseniz yer kabuğunu kazmayız !!!

Ø Arabanızdan
Ø Bilgisayarınızdan 
Ø Telefonunuzdan

Ø Televizyonunuzdan

Ø Buzdolabınızdan

Ø Çamașır makinenizden

Ø Bulașık makinenizden

Ø Kalorifer sisteminizden

Ø Elektrikten

Ø Oturduğunuz evden

Ø Uçaktan - trenden - gemiden

Ø Asfalt yollardan

Kısacası hayatınızda kullandığınız 
tüm araç ve gereçlerden 
VAZGEÇEBİLİR MİSİNİZ?

Yer kabuğundaki madenleri çıkarmamızı siz talep ediyorsunuz!!!

Siz daha iyi yașayasınız diye 
yerin altındaki madenleri 
sizin için bulundukları 
yerden çıkarıyoruz



16



MADENLER: MİNERALLER-METALLER
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Madenlerin yerini değiştirme lüksümüz yok !!!

Madenciliğin diğer sektörlerden farkı ?

1. Madencilerin  diğer sanayiciler gibi yer seçme lüksü yoktur. Bir buzdolabı veya 
bir motor fabrikasını istediğiniz bir organize sanayi bölgesinde yapabilirsiniz ama 
madenleri mutlaka bulunduğu yerden çıkarmak zorundayız. Bizim istediğimiz 
veya seçtiğimiz bir yerde maden/mineral kaynağı olmaz. Yapay olarak maden 
olușturamayız.

2. Madencilerin (mermer, traverten ve granit gibi doğal tașlar hariç) çıkardıkları madenin 
fiyatını belirleme șansı da yoktur. Maden fiyatları uluslararası borsalar tarafından 
günlük olarak belirlenmektedir.

3. Madencilik (trona gibi bazı çözelti madenciliği hariç) mutlak surette yer kabuğunun 
kazılmasıyla gerçekleștirilebilen bir faaliyettir. 

4. Madencilik geçici bir faaliyettir, maden bitince  o yörede madencilik faaliyeti de biter. 

5. Madencilik yapılan yerleri  yeniden doğa ile uyumlu hale getirmek mümkündür.

Açık ocak kömür madeni

Öncesi Sonrası

Madenler bir bașka deyișle bir ülkenin 
mineral varlıkları o ülkenin yer altı 
zenginlikleridir. 

Yer altı zenginliklerinden faydalanmayan 
bir ülke olamaz.

Madenlerin bulunduğu yeri değiștirme 
șansımız olamaz. Madenleri bulundukları 
yerden çıkarmak zorundayız.

Dünyada madenciliğin yasaklandığı hiçbir 
ülke yoktur.

Madencilikte gelișmiș ülkeler madenlerini 
nasıl arıyor, çıkarıyor, zenginleștirip, 
katma değer yaratan ürünlere 
dönüștürerek ekonomisinin hizmetine 
sunuyorsa, biz de aynı șekilde yapmak 
zorundayız.
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Ortalama 35 km kalınlığa sahip yer kabuğundaki madenlerin henüz ne 
kadarını keşfedebildik biliyor muyuz ?

Yapay olarak bir maden oluşturamayız

Jeolojik yapımızın özelliklerini ortaya çıkaracak bilimsel çalıșmalara ve 
maden aramalarına ne kadar risk sermayesi harcarsak o oranda yeni maden 
kaynaklarını keșfedebiliriz.

Madenler milyonlarca yılda magma hareketleri  ve diğer jeolojik süreçler 
sonucunda  olușmaktadır
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Mineraller ve madenler: İnsanlar tarafından yapay olarak üretilemeyen 
doğal kaynaklardır

Atom-element-mineral-kayaç

Yer kabuğunda yaklașık 3500 çeșit 
değișik mineral varlığı bulunmaktadır. 
Bunlardan yaklașık 100 tanesi 
günümüzde ekonomik olarak bir 
değer ifade etmektedir.

Kalkopirit
minerali
CuFes2

Atomlar elementleri olușturular.

Bir veya birden fazla elementin bir 
araya gelmesiyle mineraller olușur. 
Mineraller kimyasal bir formüle 
sahiptir. 

Bir veya birden fazla mineralin bir 
araya gelmesiyle de kayaçlar meydana 
gelir. Kayaçların kimyasal bir formülü 
olmaz.

Her mineral ekonomik olarak bir değer 
tașımaz.

Bir mineralin değerli olabilmesi  için 
günümüz koșullarında ekonomik 
olarak bir değeri olması gerekir.

Örneğin: bakır (Cu), demir (Fe) ve 
kükürt (S) atomlarının bir araya 
gelmesiyle kalkopirit minerali   Cu FeS2  
olușmaktadır. Kalkopirit mineralinden 
bakır üretilmektedir.

Atom

Mineral Kayaç

Element
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Yer kabuğunda hangi element ne oranda bulunmaktadır ?

Ülkelerin yüzölçümünde maden çıkarılan alanların payı nedir ?

Elementin Adı 

Hangi element yer 
kabuğunda hangi miktarda 

bulunmaktadır?                  
 (Ortalama Birim Miktarı)

1 Ton kayaçta ne kadar 
bulunursa ekonomik  
olarak işletilebilinir?*

Altın Au Milyarda                      4 Birim 0,5  gr

Gümüş Ag Yüz Milyonda             7 Birim 0,5 kg

Nikel Ni Milyonda                    75 Birim 2,0 kg

Bakır Cu Milyonda                    55 Birim 3,0 kg

Çinko Zn Milyonda                    70 Birim 10,0 kg

Kurşun Pb Milyonda                    12 Birim 30,0 kg

Aluminyum Al Yüzde                         7,5 Birim 240-320 kg

Demir Fe Yüzde                         5,1 Birim 300-500 kg 

* Bugünkü Fiyatlarla

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

element_abundances

Kaynak: Mineral Information  Institute,www.mii.org  *  Tahmini

Türkiye’de maden çıkarmak için kazılan alanların 
%85’i 0,25 km2 den küçüktür. 

ABD Kanada Meksika Türkiye

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

2 Tarım Alanı (km2) 4 240 000 798 000 621 000 311 000

3 Orman Alanı (km2) 2 900 000 4 200 000 513 000 286 000

4 Madencilik için kazılan alan 
(km2) 12 000 4 047 1 810 1500

Madencilik İçin Kazılan Alanın 
Ülke Yüzölçümüne Oranı (%) 0.001 0.000 0.001 0.001*

Nüfus  (Milyon) 326 37 130 80

Elementler yer kabuğunda eșit olarak 
dağılmazlar.

Jeolojik yapı farklılığından dolayı 
dünyamızın bazı bölgeleri demirce daha 
zenginken bazı bölgeleri, bakır, altın veya 
alüminyum bakımından daha zengin olabilir.

2018 yılı itibariyle ortalama 35 km 
kalınlığındaki  yer kabuğunun yüzeyinde 
veya derinlerinde gömülü, mineral içeren 
kayaçların  1 tonunda en az  0,5 gr altın, 
500 gr gümüș, 2 kg nikel, 3 kg bakır, 10 kg 
çinko, 30 kg kurșun, 240 kg alüminyum ve 
300 kg demir varsa söz konusu kayaçlar 
ekonomik bir değer ifade etmektedir.

Ekonomik değer ifade eden ve bir maden 
yatağı olușturacak kadar büyük  miktardaki 
kayaç kütleleri bulundukları  yerden çıkarılıp 
içindeki kıymetli mineraller ayrıștırılarak 
demir, bakır, kurșun, çinko veya altın 
üretilmektedir.

Yol ve altyapı inșaatlarında kullanılan  malzeme çıkarmak için açılan taș ocakları  
ile  mermer ocakları ayrı tutulursa, İzmir’den- Erzurum’a veya Sinop’tan-Antalya’ya 
yolculuk yaptığınızda kaç tane taș ocağı  veya mermer ocağı olmayan maden 
ișletmesiyle karșılașıyorsunuz? Belki bir, belki iki tane.

Maden çıkarılan alanlar ülkelerin yüzölçümünün binde veya on binde bir 
seviyelerindedir. Bu nedenle ülkenin her yeri maden çıkarmak için kazılıyormuș gibi 
medyada çıkan haberlerin bir bilimselliği yoktur.
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Madenler yer kabuğunda bulunuş özelliğine göre açık ocak veya kapalı 
ocak yöntemi ile bulundukları yerden çıkarılmaktadır

Satın aldığımız bulaşık makinesi, buzdolabı veya bir otomobilin yapımında 
kullanılan madenleri keşfedip çıkaranlara çok şey borçluyuz !!!

Kapalı Ocak İşletmesi Açık Ocak İşletmesi



MODERN YAŞAMI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN 
NE KADAR MADEN TÜKETİYORUZ ?
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Yer kabuğundan bir yılda kaç milyar ton maden çıkarılmaktadır ?

Dünya maden ve enerji tüketiminin dağılımı* (2017)

Biomass (Biyokütle) : bitkiler, otlar, hayvan dıșkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik 

çöplerden elde edilen enerji

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ceGlobal_trends_Lutter.pdfs/
ge.33/2018/mtg3/S2_2_EN_

2017 yılında yer kabuğundan çıkarılan 
maden miktarı 72 milyar ton*

Yıl
Dünya 
Nüfusu 
(Milyar)

Çıkarılan 
Maden (Milyar 

Ton)

Kişi Başına 
Çıkarılan Maden 

Ton/Kişi

1980 4.5 24 5.3

2000 6.1 36 5.9

2013 7.2 62 8.6

2017 7.5 72 9.6

* Biomass  hariç

*Biomas (biyokütle) dahil.
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Dünya maden tüketimindeki artış

Dünya nüfusu-mineral-metal üretimindeki artış (1950-2012)

http://www.oecd.org/environment/waste/infographics-global-materials-resources-outlook-to-2060.jpg

Sources: U.S. Census Bureau; United Nations (medium fertility scenario) U.S. Geological Survery; 
U.S. Bureau of Mines



26

Ne kadar maden tüketiyoruz ?

Bir Amerikan vatandaşı doğumundan ölünceye kadar hangi madene ne 
kadar ihtiyaç duymaktadır ?

Kaynak : www.mineral education coalition.org, www.altınmadencileri.org.tr

Kaynak: www.mineral education coalition.org

Bazı ülkelerde kiși bașına 
maden tüketimi

• Bir Amerikalı yılda  18 Ton
• Bir Avrupalı yılda 15 Ton
• Bir Türk yılda  8 Ton

79 Yıllık Ömrümüzde Ne kadar Maden 
Tüketiyoruz ?

• ABD Vatandașı  1418 Ton
• Avrupa Birliği Vatandașı 1185 Ton
• Bir Türk Vatandașı  632 Ton 

Amerika’da dünyaya gelen bir insan 
79 yıllık ömrü boyunca ortalama 
olarak 1418 ton madene ihtiyaç 
duymaktadır.  

Maden Birim Miktar

Altın Gram 50

Çinko kg 251

Bakır kg 429

Kurşun kg 402

Boksit (Alüminyum) kg 2 218

Kil kg 5 438

Fosfat Kayası kg 6 940

Demir Cevheri kg 9 659

Tuz kg 17 064

Çimento kg 22 824

Petrol kg 275 900

Agrea (kum/çakıl) kg 595 000

Doğal gaz kg 135 531

Kömür kg 178 000

Diğer Mineraller kg 168 000
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Ülkelerin kişi başına düşen metal tüketimleri gelişmişliğin bir ölçüsü 
olarak gösterilmektedir

Non ferrous industry: Bulding the future Sept.,2017,KPMG

Madenler bir ülkenin zenginlik kaynağıdır

Yer altındaki zenginliklerimizi araștırmaz isek hangi zenginliklerin üzerinde 
yașadığımızı bilemeyiz.



28



29

EKONOMİK GELİŞME İLE MADEN TÜKETİMİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÖSTEREN BİR 
ÖRNEK : ÇİN’İN SANAYİLEŞMESİNDE  

MADEN TÜKETİMİNİN ROLÜ
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Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile maden tüketimi arasındaki ilişki ?

Ülkelerin sanayileşmesi ile maden tüketimi arasındaki ilişki ?

Mining’s contribution to sustainable development 
October 2012

Yandaki grafikten de görüldüğü gibi ülkelerin 
kiși bașına düșen gayri safi yurtiçi hasılası 
ve sanayileșme düzeyi arttıkça   kiși bașına 
düșen metal tüketimleri de artmaktadır.
Türkiye’nin kiși bașına düșen milli geliri  2000 
yılında 4200 $, 2010 yılında 10 000 $ idi. 
Türkiye 2000 yılında kiși bașına daha az 
kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, nikel 
tüketirken 2010 yılında kiși bașına düșen milli 
gelir daha fazla arttığı için daha fazla enerji 
ve maden/metal tüketmiștir.
Aynı șekilde Türkiye’nin kiși bașına düșen 
gayri safi yurtiçi  hasılası 25-30 bin dolar 
seviyesine çıkması demek bugünkü 
tükettiğimizden  3 kat daha fazla enerji, 
maden/metal tüketen bir ülke haline  
geleceğimiz anlamına gelmektedir.

1860 : İngiltere, Fransa ve Almanya 
bașta olmak    üzere Avrupa 
dünyada üretilen madenlerin 
%60’nı tüketerek sanayileșme 
sürecinde  dünyada lider 
konumuna ulaștı.

1920 : Sanayileșen ABD dünyada 
üretilen madenlerin %40’nı tek 
bașına tüketen bir ülke konumuna 
geldi.

1970-1990 : Sanayileșen Japonya  
ve Güney Kore dünyada üretilen 
madenlerin en fazla tüketicisi oldu

2010 : Sanayileșme atağını 
sürdüren Çin dünyada üretilen 
madenlerin %50’sini tek bașına 
tüketen bir ülke haline gelerek 
sanayileșme koșusunda en 
arkalardaki yerini en ön sıralara 
tașımayı bașarmıștır. 
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Çin 25 yılda ekonomik gelişmeyi nasıl gerçekleştirdi ?

Doğrudan yatırım sermayesi ile sanayileşme arasındaki ilişki ?

Kaynak: International Monetary Bank, Foreign direct investment, net infl ows

https://data.worldbank.org/indicator/bx.klt.dinv.cd.wd
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Çin 25 sene önce kiși bașına yıllık 450 ABD Dolar gelire  
sahip çok fakir bir ülke idi. 
Son 25 yılda (1992-2016 ) yaklașık 3 trilyon dolar doğrudan 
yatırım sermayesi çekmeyi bașararak  dünyanın en büyük 
sanayi ve üretim üssü haline gelmeyi bașardı.
Çin  kısa sürede ABD’den sonra dünyada ikinci büyük 
ekonomik güce sahip ülke olmuștur.
Yakında dünyanın 1 numaralı ekonomisi olacağı 
öngörülmektedir.
Çin son 25 yılda 3 trilyon dolar doğrudan yatırım 
sermayesi çekmeyi bașarırken Türkiye aynı dönemde 
yaklașık 200 milyar dolar doğrudan yatırım sermayesi 
çekmeyi bașarabilmiștir.
Çin'de 30-35 sene önce yollar tek tip elbiseli bisiklet 
süren insanlarla dolu iken günümüzde bisikletlerin yerini 
arabalar, tek tip elbisenin yerini çok renkli modern giysiler 
ve modern șehirler almıștır.

Yatırım ve üretim  aslında 
daha fazla istihdam, daha 
fazla vergi , daha fazla 
ekonomik ve sosyal gelișme 
demektir.
Çin; gerçekleștirdiği 
yatırımlar için gerekli 
sermayeyi  nereden  nasıl 
sağladı? 
Yandaki çizelgeden 
de görüleceği gibi Çin 
dünyadaki  doğrudan yatırım 
sermayesi pastasından aldığı 
payı 1992 yılından itibaren 
ciddi șekilde arttırmayı 
bașarmıș ve bu sayede 
sanayileșmiștir.
Aynı dönemde Çin’in ve 
Türkiye’nin dünyadaki 
doğrudan yatırım 
sermayesi pastasından 
aldığı pay yandaki grafikte 
görülmektedir.
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En çok doğrudan yatırım sermayesi çeken ülkeler sıralamasında 
Türkiye ilk 20 ülke içinde yer almamaktadır (2015-2016)

Kişi başına düşen gelir artışı ile maden ve metal tüketimi 
arasındaki ilişki ?

2016 yılında toplam 1,7 trilyon dolar olan 
dünya doğrudan yatırım pastasından en 
fazla pay alan ilk beș ülke sırasıyla 
 ABD  391 milyar $ 
 İngiltere  254 milyar $ 
 Çin  134 milyar $ 
 Hong Kong 108 milyar $ 
 Hollanda    92 milyar $ 
 olmuștur.
Yatırım ortamının güvenirliliği ve iș yapma 
kolaylığı, kaliteli ve hızlı ișleyen hukuk 
ve yargı güvenliği o ülkeye daha fazla 
doğrudan yatırım sermayesinin gelmesini 
kolaylaștırmaktadır.

Ülkelerin kiși bașına düșen milli geliri arttıkça enerji maden ve metal 
tüketimleri de artmaktadır. Bu durum gelișmiș bir toplum seviyesine ulașıncaya kadar 
devam etmekte, gelișmiș bir toplum seviyesine ulaștıktan sonra bu artıș azalma 
eğilimine girmektedir.

Kaynak: ©UNCTAD, FDVMNE database (www.unctad.org/fdistatistics).

https://data.worldbank.org/indicator/bx.klt.dinv.cd.wd Kaynak: World Bureau of Metal Statistics, U.S Global Investors
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Çin’de kişi başına düşen milli gelir arttıkça doğuşta yaşam beklentisi 
de ona paralel artış göstermektedir

Amerika’nın son 100 yılda tükettiği çimentodan daha fazlasını 
Çin 3 yılda tüketti !!!

Sanayileșme arttıkça Çin’de köylerden șehirlere gelen insan sayısı da her geçen 
yıl  artmaktadır. 

Șehirlerde ihtiyaçları karșılamak için daha fazla altyapı, inșaat ve ișyeri yapılmaktadır. 
Bu nedenle Çin diğer alanlarda olduğu gibi  çimento tüketimi de rekorlar kırmaktadır. 

Çin’de 1950’ li yıllarda doğușta 
yașam beklentisi yaklașık 44 
iken,
 2012 yılında 73 ‘e çıkmıștır.
Bunun nedeni Çin’in kiși 
bașına düșen milli gelirinin 
450 dolardan 8500 dolara  
çıkmasıdır.
Çin sanayileștikçe  insanların 
yașam kalitesi ve sağlık kalitesi 
de artıș göstermiștir.
1950 de 44 olan ortalama insan 
ömrü günümüzde 73’e çıkmıștır.

http://globalhealth2035.org/sites/default/files/evolution-of-the-value-of-longevity-in-china.pdf



34

Dünya nüfusunun %18’ine sahip olan Çin dünyada üretilen kömürün  
%50’sini tek başına tüketmektedir ?

Çin neden dünyada üretilen her türlü madenin alıcısı konumuna geldi ?

2016 yılında 7,5 milyar ton olan dünya kömür üretiminin  yaklașık yarısını Çin tek 
bașına tüketmiștir.

Çin’de sanayileșme ile birlikte 
insanlar köylerden șehirlere 
gelmeye devam etmektedir.

 Köy nüfusu %90’dan %45’lere 
düșmüștür.

Șehirlere gelen milyonlarca insanın 
ev, araba, beyez eșya, elektronik 
eșya, toplu ulașım araçları vb 
gereksinimini karșılayabilmek için 
Çin’in maden üretimi ve maden 
talebi hızla artmıștır. 

O kadar ki Çin dünyada üretilen 
her türlü madenin alıcısı ve satıcısı 
konumuna gelmiștir.

Çin’in arkasından Hindistan 
sanayileșme sürecinde adımlarını 
hızlandırmaya bașlamıș durumda. 
Dolayısıyla önümüzdeki süreçte 
maden fiyatlarında yükseliș 
beklentisi hakimdir.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal_consumption.png

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
document/EAP/China/WEB-Urban-China.pdf



MADENCİLİĞİN ÜLKELERİN 
EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ
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Avrupa Birliği’nin temeli madenciliğe dayanmaktadır

2017 yılında kömür hariç madencilik ve madenciliğe dayalı sanayilerin 
ABD ekonomisine katkısı 2,9 trilyon dolar olmuştur

Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, 
Lüksemburg ve Hollanda 1951 
tarihli Paris Anlașmasıyla ekonomik 
büyüme açısından anahtar konumda 
bulunan kömür ve  demir kaynaklarını 
birleștirerek, kendi aralarında  ortak bir 
demir-çelik topluluğu olușturdular. 

Böylece bugünkü Avrupa Birliği’nin 
temeli atılmıș oldu.

Kaynak: U.S. Geological Survey and the U.S. Department   of Commerce, 2018

ABD’de 2017 yılında  75 milyar $ değerinde kömür ve diğer yakıt hammaddeleri hariç metalik ve 
endüstriyel hammadde üretimi gerçekleștirilmiștir.
Geri dönüșümle tekrar ekonomiye kazandırılan hurda  metallerin değeri 23 milyar dolardır.
Yeraltından çıkarılan ișlenmemiș 75 milyar $ değerindeki ham madenlerin zenginleștirilmesi 
sonucunda katma değer 727 milyar $’a çıkmıștır.
Maden ve madenciliğe dayalı sanayilerde üretilen ürünlerin değeri ise 2,9 trilyon $’dır . 
Toplam 19, 4 trilyon dolarlık ABD ekonomisinde maden ve madenciliğe dayalı ürünlerin payı 
yaklașık %15 tir.
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ABD’de yakıt dışı* mineral üretiminin yıllar itibariyle değeri (Milyar Dolar)

Avusturalya’nın 2017 yılındaki mineral-metal ve enerji ihracatı 204 
milyar Avustralya dolarıdır

Kaynak : Australian Bureau of Statistics, Cat No. 6291 Labour Force, Australia, Detailed, Quarterly; 
Department of Industry,

Innovation and Science, Resources and Energy Statistics; and Resources and Energy Quarterly – 
December 2016.

Yıl
Çıkarılan Madenlerin Ham 

Olarak Değeri 
Milyar $

Zenginleştirildikten Sonraki 
Değeri

Milyar $

2009 57 454
2010 64 578
2011 74 633
2012 76 704
2013 74 665
2014 77 697
2015 78 630
2016 74 675
2017 75 727

Kaynak: USGS Minerals Commodity Summaries,2018

* Kömür, ve diğer yakıtlar hariç
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Kanada’nın 2017 yılında mineral-taşocağı-petrol ve doğal gaz üretimi 
158 milyar Kanada dolarıdır

Rusya’nın 2017 yılında mineral-metal ve petrol-doğal gaz ihracatı 257 
milyar ABD doları olmuştur

Kaynak: https://www.statista.

com/statistics/594293/gross-

domestic-product-of-canada-by-

industry-monthly

Monitoring of Russia’s EconomicOutlook,2018 https://www.ranepa.ru/eng/images/docs/

Madencilik Kanada 
ekonomisinde çok önemli 
bir yere sahiptir.

Kanada’nın 2017 yılında 
mineral +metal +kömür 
ve petrol  üretimi 158 
milyar Kanada Dolarıdır.

Rusya ekonomisini 
ayakta tutan güç yeraltı 
kaynaklarıdır.

Rusya’nın 2017 yılında 
357 milyar $’lık toplam 
ihracatının  %72’si 
(257 milyar $) petrol, 
petrol ürünleri, doğal 
gaz, kömür, metaller ve 
gübre minerallerinden 
olușmaktadır.

İhracat Milyar $

1 Ham Petrol 93

2 Doğal gaz 41

3 Baz Metaller 19

4 Kömür 14

5 Demir-Çelik 14

6 Alüminyum-Bakır-Nikel 10

7 Gübre Mineralleri 8

8 Petrol ürünleri 58

Toplam 257
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Akdeniz’de dengeleri değiştirecek doğal gaz keşfi 

İtalyan Eni șirketinin ișletmeciliğini 
yürüttüğü Mısır’ın Akdeniz 
açıklarındaki Noor sahasında, 
yaklașık 2 trilyon 550 milyar metre 
küplük (m3) yeni bir doğal gaz keșfi 
gerçekleștirildi. Bu keșif düne 
kadar gaz ithal eden Mısır’ı dünya 
enerji piyasasında önemli bir 
oyuncu konumuna getirdi.

Bu durum maden –petrol-doğal 
gaz aramalarına harcanacak risk 
sermayelerinin ülkelerin ekonomik 
geleceğinde ne kadar önemli 
gelișmelere yol açabileceğini 
göstermektedir.

28.06.2018 www.haberturk.com

Kıta sahanlığındaki petrol ve doğal gaz keşfi  İngiltere’yi ekonomik 
buhrandan çıkardı

İngiltere, ikinci dünya savașından sonra 
Avrupalı   rakiplerine ayak uyduramadı. 
Ekonomide geride kalmaya bașladı.

1970 yılında British Petroleum ‘un Kuzey 
Denizi’nde petrol ve doğal gaz keșfi  
İngiliz ekonomisi için büyük umut oldu.

Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğal gaz 
keșfi İngiltere’nin ve Norveç’in büyük 
ekonomik darboğazdan çıkmasına 
vesile oldu.

İngiltere enerjide kendi kendine yeterli 
hale geldi.

http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/north-sea-oil-gas.htm

http://www.apachecorp.com/Resources/Upload/file/UK/Celebrating_Forty_Years_of_the_Forties_Field.pdf
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Enerji ve maden kaynakların keşfi  ülkelerin ekonomilerine çok önemli 
katkılar sağlamaktadır

Japonya’da 500 milyar dolarlık yeni bir maden yatağı keşfedildi

2011 yılında Güney Kıbrıs 
açıklarında yeni doğal gaz 
rezervleri keșfedildi.

Keșfedilen doğal gazın yaklașık 
200 milyar m3 olduğu ve ileride 
yapılacak yeni geliștirme 
sondajları ile bu rakamın yaklașık 
935 milyar m3’e çıkabileceği ifade 
edilmektedir.*

Modern teknolojilerin ihtiyaç duyduğu  nadir 
elementleri üreten ülkeler bu elementlerin 
satıșını kısıtlamakta veya çok pahalıya 
satmaktadırlar. 
Günümüzde ileri teknoloji için gerekli ve 
vazgeçilmez olan bu kritik ve stratejik 
madenlere yatırım yapanların çok kazançlı 
çıkacaklarını söyleyebiliriz.
Japonya’nın açıklarında bulunan 1,3 km2 
lik Minami-Torishima Adası’nda elektronik, 
otomotiv ve teknoloji dünyasını etkileyen nadir 
elementler ihtiva eden yeni bir maden keșfi 
yapıldı.
 Uzmanlar keșfedilen nadir elementlerin 
(Yttrium (Y), Europium (Eu), Terbium (Tb) ve 
Dysprosium (Dy)’un piyasa değerinin yaklașık 
500 milyar dolar olduğunu ifade etmiștir.
Söz konusu nadir elementler mobil 
telefonlardan, uzay mekiklerine, kamera 
lenslerinden füze savunma sistemlerine kadar 
birçok alanda kullanılmaktadır.

Yttrium : Kilosu        : 6,800 $
Europium : Yüz gramı   : 20,000 $
Terbium : Yüz gramı   : 1,800 $

https://www.maritime-executive.com/article/significant-natural-gas-discovery-offshore-republic-

of-cyprus#gs.nswgZOw

Kaynak: https://nypost.com/2018/04/20/rare-elements-worth-500-billion-found-on-tiny-island/



MADEN ARAMACILIĞI
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Maden-Maden yatağı

Madenlerin sahibi kim ?

Maden yatakları, 
yer kabuğundaki 
ortalama kimyasal 
bileșimine göre bazı 
elementlerin kimyasal 
bileșim bakımından 
belirgin bir șekilde 
zenginleșmiș 
oldukları yerlerdir.

Madenler

Metalik Madenler Doğal Taşlar
Metalik Olmayan

Enerji HammaddeleriEndüstriyel Hammaddeler Süs Taşları

Fosil Yakıtlar Nükleer EnerjiJeotermal Enerji

Altın gümüş, bakır, kurşun, 
çinko, nikel, kobalt vd

Mermer, traverten, granit, vd

Bor, trona, feldispat, barit, bentonit, 
perlit vd

Zümrüt, zafir, topaz, ametis, vd

Petrol, kömür, asfaltit Uranyum, toryum vdTermal su

Anayasamıza göre tabii servetler 
ve kaynaklar (madenler)  Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır.

 (TC Anayasası 168 nci madde)

Bir bașka ifade ile sizin adınıza 
tapuda kayıtlı arazinin altında bir 
maden keșfedilirse o madenin sahibi  
tapu sahibi olan kiși değil devlettir.

Bu nedenle her türlü madencilik 
faaliyeti aslında devletin verdiği 
izinlerle devlet adına yapılan 
faaliyetlerdir.
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Madenler nasıl aranır ?

Bir yerde maden arama ruhsatı almak demek orada bir maden olduğu 
anlamına gelmemektedir

Maden arama ruhsatı, Maden 
ve Petrol İșleri Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen ve belirli bir süre 
için, sınırları belirlenen bir alanda 
kazı gerektiren  maden arama 
faaliyetlerinde bulunabilme imkanını 
sağlayan geçici bir izin belgesidir.

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

Maden arama ruhsatı ile sadece 
arama yapılır, maden çıkarılamaz. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı 
Maden ve Petrol İșleri Genel Müdürlüğü’nden  
maden arama ruhsatı (izin belgesi) almak 
suretiyle  izin alınan sahada maden arama 
faaliyetleri yapılabilir.

Kazı gerektirmeyen arama faaliyetleri için 
(prospeksiyon) maden arama ruhsatı’na gerek 
yoktur. 

Ancak kazı gerektiren maden araması, maden 
arama ruhsatı alınmadan yapılamaz.

Maden arama ruhsatı tapu yerine geçmez. 
Belirli bir süre için  verilmiș geçici bir izin 
belgesidir.

Maden arama ruhsatı alınan bir sahada bir 
maden arama projesi dahilinde bilimsel ve 
teknik içerikli jeolojik etütler gerçekleștirilir. 
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Maden arama ruhsatı-maden işletme ruhsatı-maden işletme izni ?

Hangi zengin kaynakların üzerinde yaşadığımızı biliyor muyuz ?

Maden arama döneminde ekonomik 
olarak ișletilebilecek bir maden kaynağı 
keșfedilirse, maden ișletme projesi 
hazırlanarak maden ișletme ruhsatı alınır.
 İșletme ruhsatı alındıktan sonra 
maden kanununun öngördüğü diğer 
izinler alındıktan sonra ișletme izni 
verilmektedir. 
İșletme izni alınmadan maden  üretimine 
geçilemez. 
Maden ișletme izin alanları, maden 
arama ruhsat  alanlarının çok az bir 
kısmını teșkil etmektedir.

Maden Arama Ruhsatı
Maden gruplarına göre 3-7 yıl süre șartlı 
olarak verilmektedir.
Maden İșletme Ruhsatı
Maden arama döneminde ișletilebilecek bir 
maden rezervi bulunması halinde verilir.
Maden İșletme İzni
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu 
görüșü, arazi mülkiyet izinleri, ișyeri açma 
ve çalıșma ruhsatı ve diğer izinler  alındıktan 
sonra verilir.

Üzerinde yașadığımız yer kabuğunun derinliklerini araștırmadan hangi zenginliklerin 
üzerinde yașadığımızı bilemeyiz. Hangi zenginliklerin üzerinde yașadığını bilmeyen 
toplumlar zengin kaynakların fakir bekçisi durumuna düșerler.

Maden keșfedilmeden madencilik yapılamayacağına göre, maden arama faaliyetlerini 
teșvik etmezsek hep maden ithal eden bir ülke olmaya mahkum kalırız.
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Maden aramaları İsveç’te, Kanada’da, Finlandiya’da nasıl yapılıyorsa 
Türkiye’de de benzer şekilde yapılmaktadır

Neden sondaj yapıyoruz ?

Madencilerin istedikleri 
yerde maden arama lüksü 
yoktur. Jeolojik koșullar 
nerede uygun ise maden 
arama faaliyetleri orada 
yapılmaktadır.

Maden arama faaliyetlerini 
yer altındaki kayaçların 
mevcut durumlarının  
filmini çekmek veya 
analizini yapmak olarak da 
nitelendirmek mümkündür.

Bünyesinde ekonomik değeri olan mineral veya mineraller içeren kayaç 
kütlelerinden sondaj yardımıyla alınan numuneler incelenerek 1 ton kayaçda ne 

kadar bakır, kurșun, çinko, altın vb olduğu tespit edilir

Ormanda maden sondajı, Finlandiya, Pertti Sarala

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

Maden içeren kayaç kütlesi

Yapılan 
sondajlar

Kayaç kütlesinin enini, 

boyunu,yüksekliğini

 ve maden 

zenginliğini,araștımak için

sondaj yapılarak kayaç 

kütlesinden numune 

alınmaktadır
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Maden arama dönemi madenciliğin mali açıdan en riskli bölümüdür 

Maden aramacılığında ne durumdayız ?

Ülkemizde maden aramacılığına çok az para harcandığı için 100 metre, 500 
metre,1000 metre  ve daha derinliklerde hangi yer altı zenginliklerimiz var 
yeterince bilmiyoruz.

Ülkemizde maden arama faaliyetleri her geçen gün daha fazla teșvik edilmesi 
gerekirken,  maden arama faaliyetlerini engellemeye yönelik girișimler ve 
izin bedellerindeki artıșlar nedeniyle ülkemiz kendi yer altı kaynaklarını 
değerlendiremez hale gelmektedir.

Ekonomik olarak ișletilebilecek yeni bir altın, bakır, çinko, nikel, demir vb  
metalik madeni keșfedebilmek için  arama faaliyetlerine geri dönüșü garanti 
olmaksızın 10-15 yıl süreyle yılda en az 5-10 milyon dolar para harcamak 
gerekmektedir.

Bu çalıșmaların %99’u da bașarısız olmaktadır. Bu durum ülkemizde sermaye 
sahiplerine pek cazip gelmemektedir.

Ülkemizdeki sermaye sahipleri riski bu kadar yüksek ve geri dönüșü 15-20 yıl 
sonra belki olabilecek bir alana yatırım yapmak yerine,  geri dönüșü   3-5 sene 
olan ve daha az riskli alanlara yatırım yapmayı tercih etmektedir. 
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Yer kabuğunun yüzeyindeki kayaçların (gömülü olmayanlar) madence 
zengin olup olmadıklarını nasıl araştırıyoruz ?

Bir ülkenin karot bankasının zenginliği, o ülkenin ne kadar maden 
varlığına sahip olup olmadığını ortaya koyar

Günümüzde modern anlamda maden aramacılığı, konusunda uzman jeologlar (jeoloji 
mühendisleri) tarafından yapılmaktadır. Jeolog, çekici ile kayaçlardan kopararak 
aldığı kayaç numunelerini önce mikroskopta inceler ve içinde hangi mineraller 
olduğunu saptamaya çalıșır. Daha sonra da laboratuvarda analizini yaptırıp  içinde 
bakır, kurșun, çinko, altın vd olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu sayısal olarak 
ortaya koyar. 

Günümüzde insansız hava araçları vasıtasıyla dağların tepesindeki kayaçların maden 
içerikleri konusunda bilgi edinmek mümkündür. 

Ülkelerin mineral (maden) zenginliğini ortaya çıkarabilmek için sondaj yardımı ile 
yer altındaki kayaçlardan adına karot dediğimiz kayaç örnekleri alınır. Alınan bu 
örnekleri analizleri yaptırıldıktan sonra karot bankası denen arșivlerde saklanır.

Karot
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Doktorların insanın kolundan kan örneği alması ne ise, madencilerin de 
yer altındaki kayalardan sondajla örnek alması aynı şeydir

Türkiye’de maden arama ruhsat dönemi ve süreleri

Hastalığımızı teșhis etmek amacıyla  iğne yardımı ile kan örneği alınmaktadır. 
Benzer șekilde  yer altında gömülü kayaların içinde ekonomik değer içeren 
mineraller olup olmadığını öğrenebilmemiz için, sondaj yardımıyla  yer altındaki  
kayaçlardan yaklașık 10 cm çapında numuneler  alınmaktadır. Numune almak 
için sondaj  yapılmasının doğaya zarar vermesi söz konusu olamaz. Sondaj 
yaptığımız yerler betonla muhafaza altına alınmasa, bir hafta sonra  sondaj 
yapılan yerin izini bile bulamayız.

Sondaj makinesi ile yer 

altındaki kayalardan örnek 

alınması

Yer altındaki kayalardan 

alınan örnek (karot)

Sondaj bittikten sonra 

arazinin görünümü

Karot numunesi
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Bilimsel metodolojiye dayalı ‘’orta büyüklükte metalik bir maden arama 
projesi’’ nasıl gerçekleştirilir ?

Dünyada demir dışı metal madeni aramalarına son 10 yılda harcanan para 
125 milyar dolar olup bunun yaklaşık yarısı altın aramaları için harcanmıştır

Metal fiyatları arttığı 
dönemde aramalara 
harcanan risk 
sermayesi artmakta, 
metal fiyatları 
düștüğü dönemlerde 
ise azalmaktadır.

Bu nedenle 
fiyatlardaki 
dalgalanmaya parelel 
olarak metal madeni 
aramalarına harcanan 
risk sermayesi de 
inișli çıkıșlı bir seyir 
izlemektedir.

Ön Arama - Genel Arama Dönemi : Ülkede bugüne 
kadar gerçekleștirilmiș jeolojik raporlar, haritalar ve 
bildiriler gözden geçirilir. ( Bunun anlamı yaklașık 5-10 
bin verinin  taranması anlamına gelmektedir) Kaynak : Ahmet Tukaç Maden Arama Kültürü,

Madencilik Türkiye, 1 Haziran 2017, Sf:96-100

İEÇ (PEA): İlksel Ekonomik Çalıșmalar, ÖFÇ (PFS): 

Ön Fizibilite Çalıșmaları 

FÇ (FS): Fizibilite Çalıșmaları 

Detay Arama-Hedef Test Etme Dönemi: 
Taranan verilerden yaklașık 250 maden 
zuhuru belirlenir. Her biri için maden arama 
ruhsatları alınarak maden aramaları yapılır. 
Bunlar için yaklașık 3-9 yıl harcanır. Bu 
dönemde  rezerve dönüșebilecek kaynaklar 
tespit edilmeye çalıșılır.

Mühendislik ve Ekonomik Çalıșmalar 
Dönemi:

Bu dönemde yapılan araștırmalarla 
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 çalıșmaları yapılır. 

Sonuçta 250 zuhurdan sadece 1 tanesi orta 
büyüklükte* ekonomik olarak ișletilebilecek 
bir madene dönüșebilir.

*Orta ölçekli bir metalik maden yatağı; 
metal içerik değeri Amerikan  Doları 
cinsinden 500 milyon ile 2 milyar dolar 
arasında bir büyüklüğü ifade etmektedir.
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Dünyada altın madeni aramalarına 2018 yılında 5 milyar dolar 
harcanmıştır

Metal madeni aramaları neden uzun süreler gerektiriyor ?

2018 yılında dünyada demir dıșı 
metal madeni aramalarına harcanan 
10 milyar dolar risk sermayesinin 
yaklașık yarısı altın aramaları için 
harcanmaktadır.
Türkiye’de  ise 2018 yılında altın 
aramalarına harcanan risk sermayesi 
dünyada altın aramaları için harcanan 
risk sermayesinin yüzde birini bile 
bulmamaktadır.

Yer altında gömülü bir kaynağın büyüklüğünü, șeklini ve zenginlik derecesini belirleyip 
bu kaynağı ișletilebilir rezerv (maden)  haline getirebilmek için on binlerce metre 

sondaj yapılarak numuneler alınıp analizleri yaptırılmaktadır.

Yapılan sondajlar

Cevher kütlesi
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İthal etmek kolay, üretmek zordur !!! 

Atatürk’ün Ergani Bakır Madeni’ni ziyareti

Yer altında gömülü kayaç kütlelerindeki mineraller, kayaç kütlelerinin her yerinde eșit olarak 
bulunmaz.
Sondaj yardımıyla maden içeren kayaç kütlesinin hangi kalitede ne kadar kıymetli mineral 
içerdiği tespit edilmektedir. 
Maden yatağının bazı kısımları mineralce daha zengin, bazı kısımları daha fakir olabilir.
Örneğin resimdeki kayaç kütlesinin  bazı yerleri %0.2 (Cu) bakır içerirken, bazı yerleri %0,5 
bakır bazı yerleri %1 bakır içermektedir. 

Atatürk’ün Ergani Bakır Madeni Ziyareti 18.03.1923

“Memleketimiz baştan sona kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç 
kalmış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu hazineleri  meydana çıkarmak, servet 
ve refahımızın kaynaklarını bulmak göreviyle yükümlüyüz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

10 günde bakır ithal edebilirsiniz. Yeni bir bakır madeni keșfedip üretime geçirebilmek 
için en az  5-10 yıl para , zaman ve emek harcamanız gerekir. 
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TÜRKİYE’DE MADEN SEKTÖRÜNÜN 
GENEL DURUMU
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Türkiye’nin maden ve madenciliğe dayalı ürün ithalatı

Hangi madenlerde/metalde ne kadar dışa bağımlıyız ?

Ülke olarak toplam dıș 
alımımızın (ithalat) yaklașık 
%75’i enerji, hammadde 
ve ara mal kalemlerinden 
olușmaktadır.

Türkiye’nin  enerji ve metal dıș 
alımı (ithalatı) her geçen yıl giderek 
artmaktadır.

Fiyatlara bağlı olarak yıllık enerji 
faturamız (doğal gaz, sıvılaștırılmıș 
doğal gaz, petrol  ve kömür) 34-55 
milyar dolardır.

Yine fiyatlara bağlı olarak metal dıș 
alım faturamız (demir çelik hariç)  
yılda 8 -11 milyar dolar arasında 
değișmektedir.

Demir çelik ithalatımız ise yaklașık 
15-18 milyar dolardır.

Kaynak: Madencilikte ne kadar dıșa 
bağımlıyız
(How dependent are we on mineral 
imports ?)
Dr. Muhterem Köse & Dr. Vedat Oygür
IMCET-24. Türkiye Madencilik Kongresi
Antalya 14-17/04/2015

https://www.youtube.com 
watch?v=AB70i0vzBdw

* Ton eșdeğer petrol bazında

Kaynak: Dr. Muhterem Köse,11. BYKP Metalik Madenler ve Kıymetli Metaller Komisyonu Çalıșma Grubu 

Sunumu , 2018

Dr. Nejat Tamzok, Türkiye’nin Enerji Görünümü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Sf:251, Nisan 2018

Petrol

Altın Bakır

Doğal gaz

Kömür

Alüminyum

Demir-çelik

Enerji %

Doğal gaz 99.9

Petrol 95

Kömür 61

Metaller

Nadir toprak elementleri 100

Çinko 100

Kurşun 100

Nikel 100

Alüminyum 95

Altın 85

Bakır 77

Demir Cevheri 64

Gümüş 60
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Madencilikte dışa bağımlılığımız giderek artmaktadır !!!

Bazı önemli metallerde ithalat ve ihracat rakamları (2016)

Türkiye’de cevherden doğrudan 
metal üretiminde genellikle dıșa 
bağımlı konumdayız. 

Dıșarıdan satın aldığımız 
metaller, metallerden yapılmıș 
alașımlar bașta otomotiv, beyaz 
eșya, elektrik elektronik sanayi, 
inșaat, ulașım, haberleșme, 
imalat sanayi kısaca tüm 
sektörlere girdi sağlamaktadır. 

2016 yılı verilerine göre 
metallerde  dıș alım dıș satım 
dengesine baktığımızda 10 
milyar dolardan fazla  bir 
açığımız bulunmaktadır.

Bu alanda dıș alım, dıș satım 
dengesinde  hep açık veren bir 
ülke konumundayız.

Kaynak: Dr. Muhterem Köse,11. BYKP Metalik Madenler ve Kıymetli Metaller Komisyonu  Çalıșma Grubu 

Sunumu , 2018

İthalat İhracat

Metal Milyon $ Milyon $

1 Demir-çelik 15200 11000

2 Altın 4300 2200

3 Alüminyum 2900 2200

4 Bakır 2700 1100

5 Demir cevheri 700 0

6 Çinko 570 25

7 Kurşun 220 120

8 Nikel 160 35

9 Demirli Alaşımlar 380 245

10 Gümüş 120 0

Toplam 27250 16925

Yeterli üretime sahip olmadığımız  için 
ihtiyacımız olan petrolü, doğal gazı, 
kömürü, alüminyumu, bakırı, demiri, 
altını, kurșunu, çinkoyu her yıl artan 
ölçülerde daha fazla bedel ödeyerek 
dıșarıdan satın alıyoruz. 
Ülkemizin jeolojik potansiyeli gelișen 
teknolojilerle uluslararası standartlara 
göre araștırıldığında, pek çok yeni 
maden kaynağının keșfedilmiș olması 
dün bizde yok denen pek çok kaynağın 
yer altında keșfedilmeyi beklediğini 
ortaya koymaktadır.
Maden arama ve ișletme faaliyetlerini 
teșvik ederek,  madencilikte dıșa 
bağımlılığımızın her geçen yıl artmasının 
önüne geçebilir, sanayimizin enerji ve 
hammadde girdisini azami ölçüde kendi 
potansiyelimizden karșılayabiliriz. 
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‘’Ekonomimiz açısından kritik minerallere yaklaşım için öneri’’ (1)

‘’Ekonomimiz açısından kritik minerallere yaklaşım için öneri’’ (2)

Kaynak : Levent Yener, Maden Yük. Müh.; Yeryuvarındaki mineral-metal kaynaklarının kıt, tükenir 

niteliği ile ülkelerce eșitsiz dağılımı sonucu küresel tedarik zincirinde olușan kısıtlar gerçeği karșısında 

hangi kaygılar duyulmaktadır? Sektörden Haberler;  Türkiye Madenciler Derneği Bülteni, Sayı:72

Kaynak : Levent Yener, Maden Yük. Müh.,Yeryuvarındaki mineral-metal kaynaklarının kıt, tükenir niteliği 

ile ülkelerce eșitsiz dağılımı sonucu küresel tedarik zincirinde olușan kısıtlar gerçeği karșısında hangi 

kaygılar duyulmaktadır? Sektörden Haberler, Türkiye Madenciler Derneği Bülten, Sayı:72

‘’Türkiye’nin güvenlik mülahazaları ve ulaștığı sosyo-ekonomik gelișmișlik seviyesi 
kritik hammaddelerin stoklanması üzerinde de detaylı çalıșmalar yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır.

Ülkemiz özellikle son dönemde savunma sanayisine yönelik önemli yatırımlar 
yapmıș, teknoloji ve üretim çeșitliliği konularında ilerlemeler kaydetmiștir. 

Gelișmiș ülkeler seviyesindeki bir savunma sanayisi için kesintisiz hammadde 
temini büyük önem tașımaktadır.

Ulusal güvenliğimiz için önem tașıyan stratejik ve kritik hammaddelerin gerçekçi 
bir analizle gözden geçirilerek önem seviyeleri yüksek olarak belirlenmiș olan 
madenlerin rezervlerinin artırılması, ülkenin olası kriz durumlarından en asgari 
zararla çıkabilmesi için yararlı olacaktır.

Türkiye’nin gelecekteki hammadde ihtiyaçları çerçevesinde bu madenlerin 
arz güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlaması; bunun yanı sıra ülke içerisinde bu 
hammaddelerin aranmasına ve ișletilmesine yönelik çalıșmaların teșvik edilmesi ve 
yönlendirilmesi büyük önem tașımaktadır.’’ 

‘’Türkiye’nin büyüyen ekonomisine hammadde tedarik etme zorunluluğu, 
Türkiye’nin maden ithalatında da dünyada üst sıralarda yer almasına neden 
olmaktadır.

Endüstride kullanılan pek çok özel nitelikli mineral ve metalik madenlerde Türkiye 
önemli ölçüde dıșa bağımlı durumdadır. 

Türkiye’nin yeterli maden ișleme kapasitesine sahip olmaması, ülkenin hammadde 
olarak ihraç ettiği madenlerin bazılarının ișlemden geçirilmiș hallerinin ithal 
edilmesine neden olmaktadır.

Türkiye ana metallerin bazılarında ve nadir metallerin neredeyse tamamında dıșa 
bağımlıdır.

Türkiye’de üretilen metal cevherleri ağırlıklı olarak ihraç edilmekte, ihtiyaç duyulan 
metaller ise ithalat yoluyla karșılanmaktadır.’’
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1910 Yılında ABD ve Avrupa’da kişi başına düşen kömür üretimi ile 2018 Yılında 
Türkiye’de kişi başına düşen kömür üretiminin karşılaştırılması 

DIŞARIDAN 
ALDIKLARIMIZ

Petrol ve Doğal gaz

Kömür

Altın-Gümüş

Metal Olarak

Bakır-Kurşun-Çinko-Demir-

Çelik-Alüminyum-Nikel-Krom

Gübre-Potas, Kükürt

DIŞARIYA 
SATTIKLARIMIZ

Mermer ve  Traverten

Manyezit, Kuvars, Alçı, Bentonit, 
Barit, Tuz, Perlit, Pomza

Konsantre Olarak

Metalik cevher konsantresi

 (Bakır-Kurşun-Çinko*-Krom-Antimuan)

Bor     Soda Külü

Ülke Yıl Kişi Başına Düşen Kömür Üretimi
(Ton)

İngiltere 1910 6.7

Almanya 1910 2.9

ABD 1910 5.5

Türkiye 2017 1,2

Kaynak: Madencilikte ne kadar dıșa bağımlıyız? (How dependent are we on mineral imports ?)

Dr. Muhterem Köse & Dr. Vedat Oygür IMCET-24. Türkiye Madencilik Kongresi Antalya 14-

17/04/2015

MTA verilerine göre 16 milyar ton kömür rezervine sahip olmamıza rağmen yıllık 
kömür üretimimiz toplam kömür rezervimizin binde yedi bile bulmamaktadır.
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Türkiye’de bazı maden üretimlerinin ekonomiye katkı sıralaması (2017)

Madenciliğe dayalı bazı ürünlerin üretiminde ve ihracatında Avrupa’da 
birinci dünyada da ilk 5 sırada yer almaktayız

Kömür

Maden Birimi ÜretilenMiktar Üretimin Değeri 
(Milyon Dolar) Birim Fiyatı (Dolar/Ton)

1 Mermer &Traverten Milyon Ton 17 2 500 147

2 Linyit kömürü Milyon Ton 80 2 500 31

3 Agrega* Milyon Ton 470 1 300 2.8

4 Altın Ton 23 920 40 000 000

5 Bor Milyon Ton 2.2 900 409

6 Trona Milyon Ton 3.2 800 250

7 Bakır konsantresi** Bin Ton 475 500 1052

8 Demir cevheri Milyon Ton 7.5 500 67

9  Çinko konsantresi*** Bin Ton 675 350 518

Toplam 10 400

* Kırılmıș tașlar, mıcır, çakıl, kum

** Konsantre %23-25 bakır içeren malzeme

*** Yaklașık %45-55 çinko içeren malzeme

Türkiye’nin 2017 yılında  çimento üretimi yaklașık 5 milyar dolardır.

Çimento üretiminde kullanılan ana madenler kireçtașı, kil ve marndır. Ülkemizde 
çok fazla miktarda bulunmaktadır. 

Türkiye’nin 2017 yılında  cam üretimi yaklașık 3 milyar dolardır.

Türkiye cam üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. Cam üretiminde 
kullanılan en önemli girdiler; kum, soda, dolomit, kuvars maddeleridir. Ülkemizin 
bu kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle, Türk cam sanayi % 98 oranında 
yerli hammadde kullanmaktadır. 

Türkiye’nin 2017 yılında seramik üretimi yaklașık 2,8 milyar dolardır.

Seramik yapımında kullanılan madenler kaolen, feldspat, kil, kuvars, talk, 
barit, profillit, magnezit olup ülkemizde bolca bulunmaktadır. Ülkemizdeki kil 
yataklarından 650 milyon dolarlık tuğla ve kiremit üretilmektedir.

Türkiye’nin 2017 yılı mücevherat ihracatı yaklașık 3,3 milyar dolardır. Ülkemiz 
kuyumculuk ve altın takı ișlemeciliğinde dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. İthal 
ettiğimiz altınların önemli bir kısmı altın takıya dönüștürülerek 100 den fazla ülkeye 
ihraç edilmektedir.
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İnşaat sektörünün kullandığı malzemeleri dışarıdan satın almak 
zorunda kalsaydık bir yılda ne kadar para öderdik ?

İnşatta kullanılan toplam 27 kalem malzemenin 26 kalemi maden ve 
madenciliğe dayalı ürünlerdir

Madenlerden Üretilen İnşaat Malzemeleri

1 Agrega 14 Isıtma, soğutma, havalandırma 
araç gereçleri

2 Alüminyum inşaat 
malzemeleri 15 İnşaat alet ve makineleri

3 Asansör aksamları 16 Kapı ( çelikten yapılan)

4 Aydınlatma araç 
gereçleri 17 Kireç - alçı

5 Bims tuğla, gaz 
beton 18 Kiremit- tuğla

6 Metalik boru 
aksamları 19 Mutfak ve banyo  malzemeleri ve 

armatürleri

7 Boya 20 Radyatör- demir-çelik  ve diğer 
metal alaşımlı malzemeler

8 Cam 21 Çelikten imal edilen  hazır konut 
elemanları

9 Çatı kaplama 
malzemeleri 22 Bakır malzemeler

10 Çimento 23 Radyatörler

11 Demir-Çelik 24 Seramik

12 Mermer, traverten, 
granit 25 Yalıtım malzemeleri

13 Beton 26 Yapı kimyasalları (seramik 
yapıştırıcılar ve diğerleri)

Maden Dışı Kullanılan İnşaat Malzemeleri

27 Ahşap Malzeme

*KPMG: İnșaat Sektörel Bakıș,2018, www.kpmg.com.tr

Türkiye’de inșaat sektörü Gayri Safi 
Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yaklașık  
%8’ni teșkil etmektedir. Bir bașka 
deyișle Türkiye’de inșaat sektörü iç 
pazarda yaklașık 75 milyar dolarlık bir 
ekonomik büyüklüğe sahiptir.*
İnșaat sektörünün imalatta kullandığı 
malzemelerin yaklașık %85’i maden ve 
madenciliğe dayalı sanayi ürünleridir. 
İnșaat sektöründe kullanılan 
așağıdaki tüm malzemeler ve  araç 
gereçler ülkemizde kurulu maden ve 
madenciliğe dayalı sanayiler tarafından 
üretilmektedir.
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Türkiye’nin maden ihracatı (Bin Dolar)

Maden gruplarına göre faaliyette olan maden işletme sayısı

Kömür

Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 6166 adet maden ișletmesi ve 4474 adet hammadde üretim 
izni ile devlete ait altyapı hizmetleri için malzeme çıkarılmasına izin verilen sahalar 

bulunmaktadır.

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İșleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İșleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)
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Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yüklenicilere 
(müteahhitlere) hammadde üretim izinleri verilmekte bu sahalardaki 

kötü uygulamaların faturası madencilere kesilmektedir

Kamuya ait altyapı projeleri için ‘’ham madde üretim izni’’ ile malzeme 
temin edilen alanlardan örnekler

Yol, köprü, baraj, gölet, liman vb projelerin inșasında kullanılan agrega üretimi için belediyeler, 
kamu kurum ve kurulușlarına  verilen hammadde üretim izni  sayısı 2018 yılı itibariyle toplam 
4474 adettir.

Devlete ait projelerin  ihalesini alan yükleniciler (müteahhitler) kendilerine tanınan ‘’hammadde 
üretim izinleri’’ ayrıcalığı ile yol kenarlarında açılan tașocaklarından malzeme çıkarmaktadırlar.

Ne yazık ki müteahhitlerin çalıștırdıkları yaklașık beș bin adet taș ocağının çoğunun mühendislik 
bilim ve tekniğine uygunluğu tartıșmalara neden olmaktadır.

Bu faaliyetlerin madencilerle bir ilgisi olmamasına rağmen kamuoyunda madenciler doğayı 
tahrip ediyorlar diye fatura madencilere kesilmektedir. 

Devlete ait yol, baraj, liman, gölet vb projelerin yapımı için taș ocağı ve agrega ihtiyacını 
karșılamak amacıyla müteahhitlere devlet tarafında ham madde çıkarma izin verilmektedir.

Müteahhitler tarafından madencilik bilim ve tekniğine uymadan yapılan bazı ham madde 
çıkarma faaliyetleri vatandașlarımızın tepkisini çekmektedir.

Hammadde Üre  m İzinleri
Maden 
Grubu Belediye Ulaştırma,Denizcilik 

ve Haberleşme D.S.İ. Etimaden İl Özel 
İdare K.G.M Köy 

Hizmetleri T.C.D.D. Diğer Toplam

I-B 14 1324 5 4 33 1 1381

II-A 330 24 1456 6 1089 2 87 61 15 3070

II-B 8 2 10

IV 6 6 1 13

Toplam 358 24 2788 11 1094 2 120 61 16 4474
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İhraç ettiğimiz mal ve ürünlerden ne kadar net döviz kazanıyoruz ?

Madencilikte güçlü ve zayıf olduğumuz alanlar nelerdir ?

Türkiye diğer sektörlerde 100 dolarlık ihracat yapabilmek için kiminde 50, kiminde 
70, kiminde 80 dolar hammadde ve ara mal ithal etmek zorundadır.

Oysa madencilik sektöründe gerçekleștirilen 100 dolarlık ihracatta neredeyse 
hiçbir șey ithal edilmediği için ülkeye net döviz kazandırmada çok avantajlıdır.

 Örneğin otomobil sektörü ihracatımız rakamsal olarak fazla gözükse de aslında 
ihracatın yaklașık %20’si Türkiye’de kalmakta, %80’i otomobil yapımında 
kullanılan parçaları, malzemeleri alabilmek için tekrar yurtdıșına gitmektedir.

Bu açıdan bakıldığında güçlü bir madencilik sektörünün sürdürülebilir bir ekonomi 
için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Madencilik ülkeye sürekli döviz 
kaybettiren değil, sürekli döviz kazandıran bir sektördür.

Türkiye’de mermer, agrega,  bor, çimento, cam, seramik, trona, boya, tuğla kiremit, 
yalıtım malzemeleri, yapı kimyasalları, sodyum sülfat, feldispat, manyezit, kuvars, 
tuz, bentonit, alçı, pomza, perlit, diyasporit, vb pek çok  metalik özelliği olmayan 
endüstriyel hammadde üretimleri ekonomimize ve ihracatımıza önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Ne var ki ülkemiz büyük yatırımlar isteyen metal üretiminde (demir, bakır, kurșun, çinko, 
krom, nikel, kobalt, molibden, volfram) , kıymetli metal üretiminde (altın,gümüș) , enerji 
yakıtları üretiminde (petrol, doğal gaz, kömür ve jeotermal) ihtiyacımızı karșılamakta 
yetersiz olup büyük ölçüde dıșa bağımlıdır. 

Altın, gümüș ve biraz da  bakır dıșında, kurșun, çinko, krom’u çıkarıp, bir kademe 
zenginleștirdikten sonra  yarı mamul olarak dıșarıya satan, daha sonra bunları 
dıșarıdan metal olarak geri alan bir ülke konumundayız. 
Altın, gümüș, dıșında metal üretimi madencilerin değil sanayicinin ișidir. Büyük maden 
rezervi ve üretimine sahip olmadan, pazardaki diğer ülkeler ve üreticilerle rekabet 
edebilecek yatırım koșulları yaratılmadan, hammaddeyi, konsantreyi veya ara malı 
metale dönüștürecek büyük  sanayi yatırımlarının yapılması söz konusu olamaz. 

Öte yandan  günümüzde uzay, savunma ve ileri teknolojinin ihtiyaç duyduğu kilosu 
binlerce dolar olan nadir toprak elementleri lityum, germenyum, sezyum, yitrium, 
europium, indiyum, skandiyum, seryum vd konusunda arama ve üretim faaliyetlerimiz 
ne yazık ki yok denecek kadar az.



Türkiye’nin Altın Üretimi ve İthalatı
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Altının önemi nereden geliyor ?

Dünyada ilk ayarlı altın para Anadolu topraklarında basılmıştır

Altın (Au) yer kabuğunda en az 
bulunan elementlerden birisidir.

Yok olmaz, bozulmaz, korozyona 
dayanıklıdır.

Dünyanın her yerinde para yerine 
geçer, önemli bir yatırım ve değișim 
aracıdır.

Altın yeryüzünde bilinen en iyi 
iletkendir.

Anadolu altın üretimine ev sahipliği 
yapmıștır. Dünyada ilk ayarlı altın 
para Lidyalılar döneminde yedinci yüz 
yılda bu topraklarda Manisa-Salihli-
Sart’ta (Paktalos Nehri) bugünkü 
Sart Çayı’ndan çıkarılan altınlardan 
basılmıștır. 

Böylelikle mal değiș tokușu ile 
yürütülen ticaret para ile (altın ayarlı 
sikkelerle) yapılmaya bașlamıștır. 

Dünyadaki ilk para/Lidya Aslanı 

Kaynak: https://sciencestruck.com/physical-properties-of-gold

https://coinweek.com/ancient-coins/ancient-coins-

first-official-coin/
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42 uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu’nun* her yeri altın ve 
gümüşten yapılmış eserlerle dolu

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

‘’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 yașayan 
bir “uygarlıklar kavșağıdır.”

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

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

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

Dünyada birden fazla imparatorluğa bașkentlik yapmıș, İstanbul’dan bașka bir kent 
görülmez! ‘’

Kaynak: Özgen Acar, Tarihsel Mirasın Korunmasında Basın –Yayının Rolü! Arkeologlar Derneği 21 Mayıs 

2018 http://arkeologlardernegi.org/6556/tarihsel-mirasin-korunmasinda-basin-yayinin-rolu/

Anadolu’da hangi ilimize giderseniz gidin müzeleri altın ve gümüșten yapılmıș eserlerle doludur.
Anadolu madenler açısından zengin bir potansiyele sahip olmasa idi 42 uygarlığa ev sahipliği 
yapamazdı.
Bazı ülkeler gibi 300 yıllık bir geçmișe değil binlerce yıllık bir geçmișe sahip bir ülkede 
yașadığımızı unutmayalım !!!

* Özgen Acar Çoban Herkül’ü Yordu, Arkadaș Yayınları 2018, Ankara

Uşak Müzesi: Karun Hazinesi- Deniz Atı ve Gümüşten Yapılmış Sürahi
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Atatürk tarafından 1933‘de Altın Arama ve İşletme İdaresi 
Başkanlığı kuruldu

Atatürk 1933 yılında, MTA ve 
Etibank’ı kurmadan önce Altın ve 
Petrol Arama ve İșletme İdareleri 
Teșkiline Dair Kanun’u çıkartmıștır.

( 27.5. 1933 Tarih ve  2411 Sayılı 
Resmi Gazete )

Altın Arama ve İșletme İdaresi 
Bașkanlığı, Türkiye dahilinde 
altın ve bunlarla beraber 
çıkacak diğer madenleri aramak 
ve arama neticeleri elverișli 
olursa bu madenleri ișletmekle 
görevlendirilmiștir.

Madenlerde üretilen altın

Madenlerde üretilen altın saf olmayan külçe altın (dore) halindedir. Külçe altınlar 
safl aștırılmak için rafinerilere gönderilir. Rafinerilerde külçelerin içindeki gümüș, 
bakır, çinko vb. ayrıștırılarak %99,5 safl ıkta altın haline getirilir. Daha sonra bu 
altınlar Borsa İstanbul'da satılarak piyasaya sunulur.



Türkiye’de insanlarımızın altına ilgisi
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Vatandaşlarımız altından vazgeçebilir mi ?

Kuyumcular doldu taştı

Kiși bașına altın satın almada dünyada ilk sıralardayız.
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Darphane altın basmaya yetişemedi

Vatandaşı en çok altın satın alan bir ülkeyiz

18 Nisan 2013
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Vatandaşlarının altına en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında 
TÜRKİYE gelmektedir

Altın madenciliği; defi necilikle veya eski fi lmlerdeki gibi elinde tava ile 
derelerde altın arayan adam görüntüleri ile karıştırılmaktadır

Vatandașlarımızın çoğu altının sadece eski Amerikan 
filmlerindeki gibi dere kumlarının bir tavada su ile 
yıkanması ile elde edildiğini düșünmektedir.

Bir çok vatandașımız da definecilikle madenciliği 
karıștırmaktadır.

Definecilik daha önce bașkaları tarafından üretilmiș veya 
satın alınmıș ve herhangi bir nedenle toprak altına veya 
bașka yerlere saklanmıș madeni para, altın, gümüș ve 
kıymetli eșyaların aranması faaliyetidir.

Altın üretim teknolojilerinde sağlanan gelișmeler 
sayesinde, 1 ton kayaç içinde gözle görülemeyecek 
kadar küçük zerrecikler halindeki yaklașık 1 gram altın, 
bulunduğu 1 ton kayaçtan ayrıștırılarak üretilmektedir. 

Kiși bașına altın satın almada dünyada ilk sıralardayız
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Aramadan-tüketime altın döngüsü

Yeni bir altın madenin keşfi  yıllar almakta

Bugüne kadarki verilere göre Türkiye’de 350 maden arama ruhsatından sadece 
1 tanesi ekonomik olarak ișletilebilecek orta büyüklükte bir altın madenine 
dönüșebilmektedir.* 

349 sahada (ruhsatta) yapılan araștırma masrafl arı șirketin zarar hanesine 
yazılmaktadır.

Rafineri

RAFİNERİDE SAFLAŞTIRILIR VE BORSADA KULLANICILARIN HİZMETİNE SUNULUR

1

7

6

2

8

5

3

9

4

1  Açık ocak altın madeni

2

Siyanür yardımı ile 
çözünerek sıvı hale 
getirilen altının ayrıştırıldığı 
zenginleştirme ünitesi

3
Madende üretilen dore 
altın külçeleri (saf olmayan 
altın)

4
Dore külçelerin 
safl aştırıldığı rafi neri 
tesisleri

5 24 ayar 1 kg’lık altın bar

6 Altın satışının yapıldığı 
Borsa İstanbul

7 Altın takı üretimi

8 Kuyumcu vitrini

9 Düğünlerde takılan altın 
takı

350 Maden 
Arama
Ruhsatı

1 Altın 
Madeni

* 1-5 Milyon Ons büyüklüğünde
Kaynak: Altın Madencileri Derneği www.

altinmadencileri.org.tr
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Altın madenciliğinin ülke ekonomisine katkısı

Türkiye’nin altın üretimi ve dış alımı   

Türkiye altın madenciliğinde çevre - iș güvenliği ve ișçi sağlığında uluslararası 
standartların üzerinde bir ülke konumundadır.

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

27  
Ton/ Yıl  

160 Ton/ Yıl 
Son 24 Yılın 
Ortalaması  

133 Ton/ Yıl 

2018 YILI 
ÜRETİMİ ALTIN İTHALATI 

YILLIK AÇIK 
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Yıllara göre altın fi yatları ($/Ons)

2016 yılında 1 ons altının üretim maliyeti ($/Ons)

Ons:31.1 gram         Kaynak: Gold Survey 2018 

Herșey dahil maliyet

Sürdürülebilir maliyet

Kaynak: International Gold & Silver 

Symposium, Lima-Peru 29 Mayıs 2019
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Önemli miktarda altın potansiyeline sahip olan bir ülkeyiz

Türkiye'de 18 yılda 302 ton altın üretildi. 
Devlete 60 ton altına eş değer vergi ödendi.

Türkiye 6500 ton altın potansiyelinin* henüz 
900 tonu bugünkü altın fiyatları ile üretilebilir 
rezerv haline dönüștürmüș ve 18 yılda 302 ton 
altın üretimi gerçekleștirmiștir.

Geride kalan 5600 ton potansiyelin keșfedilip 
ekonomik olarak üretilebilir rezerv haline 
getirilebilmesi için altın aramalarına 10-
12 milyar dolar risk sermayesi harcanması 
gerekmektedir.

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

Kaynak: Altın Madencileri Derneği 2018

*: Prof Dr. Ayhan Erler, ODTÜ  

Jeoloji  Müh. Bölümü,1997
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Türkiyedeki altın işletmeleri Avrupa Birliği’nce üye ülkelere örnek olarak 
gösterilmektedir

TBMM’de grubu bulunan tüm partilerin altın üretimine ilişkin ortak görüşü

Ülkemizde yıllardır 
tartıșma konusu 
yapılan Bergama 
Ovacık Altın Madeni 
EUROMINES  
(Avrupa Madencilik 
Metal Cevherleri ve 
Endüstriyel Mineraller 
Birliği) tarafından  
Avrupa Birliği 
ülkelerine çevre ve 
insan sağlığı açısından 
örnek alınması 
gereken bir proje  
olarak gösterilmiștir. 

TBMM Madencilik Araștırma Komisyonu 

Raporu Mayıs, 2010, Sf: 284

EUROMINES Ovacık Gold Mine Inspection Report 
(2001) “Tesis tasarımında, Avrupa Birliği 
direktifl erine uyum sağlandığı görülmektedir”

AB Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi (2004)

Madencilik Faaliyetlerinde Pasa ve Atık 
Yönetiminde Mevcut En iyi Teknikler (BAT) 
Referans Belgesi’nde, Ovacık Altın Madeni’ni AB 
madencilerine örnek tesis olarak gösterilmiştir.

‘’Altın madenciliği faaliyetleri, bilinçli 
ya da bilinçsiz olarak kamuoyunda 
ve medyada çok sık olarak kötü 
ve olumsuz eleștirilere maruz 
kalmaktadır. 

Siyanürle altın ișleme yöntemi

topluma doğru anlatılmalı, bu 
konuda örnek uygulamalar 
gösterilmeli, siyanürün kontrol 
edilebilir bir risk tașıdığı izah 
edilmelidir.

Ülkemizde altın üretimi toplam 
talebi karșılayamadığından, altın 
sürekli ithal edilen kıymetli metal 
madenler arasında yer almaktadır. 
Bu nedenle altın üretiminin 
artırılması suretiyle ithalata ödenen 
kaynaklarımızın yurt içinde kalması 
sağlanabilir.’’



76



Türkiye’de dünyaya örnek olabilecek çok sayıda  
altın madenleri bulunmaktadır
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Türkiye’de 15 altın madeninde altın üretilmektedir

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

Türkiye’deki Altın Madenleri

Maden Şirket Üretime Başladığı  Yıl

1 Ovacık Koza 2001

2 Sart Pomza 2002

3 Kışladağ Tüprag 2006

4 Mastra Koza 2009

5 Çöpler Alacer 2010

6 Efemçukuru Tüprag 2011

7 Kaymaz Koza 2011

8 Bolkardağ/Tepeköy Gümüştaş 2012

9 Midi Yıldızbakır 2012

10 Himmetdede Koza 2013

11 Altıntepe Bahar 2015

12 Bakırtepe Demirexport 2015

13 Konya-İnlice Esan 2016

14 Kızıltepe Zenit 2017

15 Çanakkale-Lapseki Tümad 2018

Efemçukuru Altın Madeni - İzmir Kıșladağ Altın Madeni - Ușak
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Çukuralan Altın Madeni - İzmir

Mastra Altın Madeni - Gümüșhane

Kaymaz Altın Madeni - Sivrihisar

Himmetdede Altın Madeni - Kayseri
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Lapseki Altın Madeni - Çanakkale Çöpler Altın Madeni - Erzincan

Kızıltepe Altın Madeni - Sındırgı Ovacık Altın Madeni - Bergama
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Niğde-Gümüștaș - Tepeköy Altın Madeni

Yer altında  galeride  patlatma öncesi  delik 

delinecek yerlerin ișaretlenmesi - Efemçukuru

Sivas - Bakırtepe Altın Madeni

Yer altı maden ișletmesi - Efemçukuru
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Yer altında sığınma odası - Efemçukuru

Maden tahlisiye ekibi

Altı maden, üstü üzüm bağı - Efemçukuru

Yer altında yemek molası
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Bergama - Ovacık Altın Madeni Bergama - Ovacık Altın Madeni

Kıșladag Altın Madeni  Açık Ocak İșletmesi Altın Ergitme Potası - Dore Altın Dökümü
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Ülkemizde uluslararası standartlarda altın  
rafi neri tesislerimiz de bulunmaktadır
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İstanbul Altın Rafinerisi Nadir Metal Rafineri

Ahlatcı Rafineri Onsa Rafineri

LBMA’ye (Londra Külçe Piyasası Birliği) akredite altın rafi nerilerimiz

Borsa İstanbul’a akredite altın rafi nerilerimiz
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Türkiye’de altın rafi nerileri

Altın rafi nerilerinin faaliyet alanları

Altın rafinerilerinin faaliyet konularından 
biri de; altın madenlerinden çıkartılan 
“Dore Altın” külçelerinin safl aștırılması, 
hurda altınların  ve düșük safl ıkta olan altın 
külçelerinin rafine edilmesi ile kuyumculuk, 
finans ve bankacılık bașta olmak üzere 
elektronik ve diğer sektörler için standart 
hammadde üretiminin sağlanmasıdır.

Altın rafinerileri;

1. Altın madenlerinden elde edilen altınları, 

2. Yurt içinden getirilen hurda altınları   
 (kuyumculardan yada vatandașlardan), 

3. Yurt dıșından ithal edilen hurda altınları, 

4. Kuyumculardan gelen altınları,

5. Yurt dıșından rafine edilmek üzere   
 gönderilen altınları ișlemden geçirerek saf  
 altın haline getirmektedir.

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

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

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

Altın rafinerilerinin uluslararası borsalar ve 
piyasalarda ișlem görebilmesi, ürettikleri külçe 
altınların tüm dünyada hareket etme kabiliyetinin 
olması için LBMA (Londra Külçe Piyasası Birliği), 
DMCC (Dubai Kıymetli Emtia Kurulușu), COMEX 
(ABD Emtia Borsası) gibi uluslararası üyelik ve 
akreditasyona sahip olmalıdır. 
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Londra Külçe Piyasası Birliği (London Bullion Market Association, LBMA)

Vadeli Altın Borsası (Comex)

Vadeli Altın Borsası olarak bilinen 
COMEX’ bir CME Grup üyesidir.

CME çeșitli sermaye piyasası 
türevlerinde lider bir kuruluștur. 
Kurum, kuruluș ve șirketlerin riskini 
yönetmek için bireyleri bir araya 
getirerek alıcı ve satıcı için pazar 
sağlar. 

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

Comex’in takas ișlemlerinde, 
ürettiği külçe altınları ile kabul gören 
Türkiye’den sadece bir tane rafineri 
bulunmaktadır.

Londra Külçe Piyasası Birliği, kıymetli madenler piyasasını düzenleyen bir 
kurumdur, esas olarak 1919 yılında kurulmuș ve ișleyen Londra Altın Piyasası’nın 
onay verme görevini üstlenmiștir. 

Londra Külçe Piyasaları Birliği’nin görevi altın ve gümüș için olmak üzere rafinaj 
standartlarını belirlemektir. Rafineleriler, dünyadaki altın ve gümüș üreten 
rafineriler birliğin listesinde yer alabilmek için bașvuruda bulunurlar. Bașvuruda 
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 kazanmıștır ve Türkiye’den 2 
rafineri Good Gold Delivery List’de yer almaktadır.
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Borsa İstanbul A.Ş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

Sermaye Piyasası Kurulunun 
borsa yatırım fonları, yatırım 
fonları ve yatırım ortaklıklarına 
ilișkin ilgili tebliğleri uyarınca 
fon ișlemlerine ve yatırım 
ortaklıklarına ilișkin kıymetli 
madenlerin saklaması, Borsa 
İstanbul Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Tașlar Piyasası Bölümü 
tarafından yapılmakta ve ayrıca bu 
fonların kıymetli maden alım satım 
ișlemleri de Kıymetli Madenler 
Piyasasında yapılmaktadır.
Bankaların, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu 
Karșılık Yükümlülük hesaplarına 
ait altınları Türkiye’de, Borsa 
İstanbul  A.Ș. kasasında TCMB 
hesabı altında saklanmaktadır.

Yurt içinde cevherden üretilen dore bar, 
granül ve diğer șekillerdeki kıymetli 
madenler; Türkiye’de kurulu rafinerilerde 
rafinaj ișlemine tabi tutulur.

Rafinaj ișleminin tamamlanmasına 
müteakip yedi (7) iș günü içinde Borsa 
kasasına teslim edilir ve Kıymetli Madenler 
Piyasasında alım satımı gerçekleștirilir

veya Borsa tarafından belirlenecek 
ișlem esasları dâhilinde, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü veya 
bu kurumun belirleyeceği kurulușlarca 
düzenlenecek ayar raporunda yer alan 
miktarlarına göre ayrı ayrı ișlem yapılmak 
suretiyle Kıymetli Madenler Piyasasında 
alım satımı gerçekleștirilir.
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Modern Yașamımızı Madencilere Borçluyuz



En çok tartışılan konu: Siyanür
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Siyanürle ilgili tartışmalar ne kadar bilimsel temelli ? 

Türkiye’de neden sadece altın üretiminde kullanılan siyanür tartışma 
konusu yapılmaktadır ?

Türkiye’de 25 yıldır madencilikte kullanılan siyanür konusunda 
kamuoyunda bir tartıșma yașanmaktadır.

Bu bölümde Türkiye’de altın üretiminde kullanılan siyanürle ilgili 
ortaya atılan iddiaların, haberlerin ve yorumların bilimsel gerçeklerle 
ne kadar örtüșüp örtüșmediği toksikoloji biliminin temel kuralları 
ıșığında ele alınıp incelenmeye çalıșılacaktır.

Ülkemizde kullanılan siyanür kimyasallarının sadece yaklașık 
%3’ü altın üretiminde, geri kalanı bașta sentetik kumaș imalatı-
iplik, naylon, plastik, kuyumculuk, boya, ilaç, tarım kimyasalları, 
galvanizleme, metal kaplama ve elektro teknik olmak üzere bașka 
sanayi dallarında kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki siyanürün %97’sinin kullanıldığı diğer alanlarda 
herhangi bir siyanür tartıșması yașanmazken, neden siyanürün 
yaklașık %3’nün kullanıldığı altın üretiminde kullanılan siyanür  
tartıșmalara konu olmaktadır?
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Türkiye’de altın üretiminde kullanılan teknoloji ABD, Kanada, Avustralya 
veya İsveç’te kullanılandan farklı mı ?

Altın üretiminde neden siyanür kullanılmaktadır ?

Türkiye’de altın üretiminde kullanılan teknoloji ABD, Kanada, Avustralya ve İsveç’te kullanılan 
teknolojinin aynısıdır.

O ülkelerde altın üretimine karșı toplumsal bir tepki olmazken, neden Türkiye’de altın üretimine 
karșı bir tepki yaratılmaya çalıșılmaktadır?  

Türkiye dünya altın ticaretinde önemli bir oyuncudur. O kadar ki  son 23 yılda (1995-2017) 3649 
ton altın ithal etmișiz. Bir bașka ifade ile yılda 158 ton altın ithal eden bir ülke konumundayız.

Bir ton altının fiyatı, fiyatlardaki dalgalanmaya bağlı olarak 40-50 milyon dolar arasında 
değiștiği göz önüne alınırsa, 158 ton altın ithalatına  6-8 milyar dolar para ödeyen bir ülkeyiz.

Türkiye altın üretmesin, ama ithal etsin istiyen çevreler Türkiye’nin altın üretimini engellemeye 
çalıșmaktadırlar. Bu konu Dr. Necip Hablemitoğlu’nun «Alman Vakıfl arı / Bergama Dosyası» 
isimli kitabında ayrıntılı olarak incelenmiștir.*

*Necip Hablemitoğlu:Alman Vakıfl arı / Bergama Dosyası.Otopsi Yayınlar (2001)

Derelerde kumların içinde gözle görülen iri altın taneleri kumların su ile  yıkanması sonucu 
yoğunluk farkı nedeni ile altınlar tavanın dibinde birikir. Dere kumlarındaki altınlar  gözle de 
görüldüğü için tıpkı pirinçteki taș misali kolayca kumdan ayrıștırılır.  

Kayaçların içindeki gözle görülemeyecek kadar küçük altın tanecikleri ise, dünyanın her 
yerinde 1897 yılından beri  siyanür yardımıyla ayrıștırılmaktadır.*

İçinde altın içeren kayalar (cevher)  kırılıp  gerektiğinde öğütüldükten sonra on bin damla 
su içinde cevherin yapısına göre 1 veya 5 damla siyanür ilave edilerek,  katı haldeki altın 
tanecikleri siyanür yardımı ile çözündürülerek sıvı altın hale getirilmektedir.

Bir bașka deyișle altın üretiminde siyanür katı haldeki altın zerreciklerini çözüp sıvı hale 
getirmek için kullanılmaktadır.

* Dr.Vedat Oygür ;2000, Altın Madenciliğinde Siyanür Kullanımı, Jeoloji Mühendisliği,c.24,no:1 ,sf.111-127
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Dere kumları içinde gözle görülebilen altınlar

Kayaçların içinde gözle görülemeyecek kadar küçük altınlar siyanür 
yardımıyla ayrıştırılmaktadır

Dere kumlarında  gözle görülen altınlar tavalarda su ile yıkanarak kumlar 
uzaklaștırıldıktan sonra pirinç içindeki taș misali kolayca  toplanmaktadır. 
Dere kumlarından altın üretiminin dünya altın üretimindeki payı yaklașık %2-3 
civarındadır.

Günümüzde kayaların içinde ancak mikroskopla görülebilen 5-10 mikron 
büyüklüğündeki katı haldeki altınlar (Au) önce  siyanürle çözülüp sıvı hale 
getirilir. Daha sonra sıvı haldeki altınlar elektroliz yöntemi ile tekrar katı hale 
getirilmektedir. Dünya altın üretiminin yaklașık %85 i siyanür yardımıyla 
gerçekleștirilmektedir.
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Altın üretiminde kullanılan siyanür çevre ve insan sağlığı bakımından 
bir tehdit oluşturmakta mıdır ?

Avrupa Birliği ve Türkiye’de madencilikte siyanür kullanımı 
karşılaştırıldığında,ülkemizde siyanürle ilgili tartışmaların bilimsel bir 

tabanının olmadığını göstermektedir

Türkiye’de altın üretiminde 
kullanılan siyanür 
uluslararası yasal mevzuatın 
(Regülasyonun) öngördüğü  
güvenli doz rakamlarının çok 
çok altında değerlerdedir. 

Bu nedenle yasal olarak  
müsaade edilen değerlerle, 
Türkiye’de altın madenlerinde  
ölçülen değerler bilimsel 
olarak karșılaștırıldığında, 
altın üretiminde kullanılan 
siyanürün çevre ve insan 
sağlığını tehdit etmesi 
mümkün değildir. Grafikteki 
rakamlar bu gerçeği bilimsel 
olarak ortaya koymaktadır.

Kapalı bir ortamda (örneğin iș 
yeri havasında) Hidrojen Siyanür 
Gazı (HCN) için güvenli doz 
miktarı ile Bergama  Ovacık 
Altın Madeni’nde ölçülen 
Hidrojen Siyanür Gazı (HCN) 
miktarının karșılaștırması

Avrupa Birliği’nde madenlerdeki 
atık havuzlarında müsaade 
edilen siyanür miktarı (CN-) 
ile, Bergama Altın Madeni 
Atık Havuzu ve ABD’de içme 
sularındaki siyanür miktarının 
(CN-) karșılaștırılması

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra  altın üretimine bașlandığı 2001 yılından 2018 
yılına kadar geçen 18 yılda 302 ton altın üretimi gerçekleștirildi.* 

Türkiye’de bugüne kadar altın üretiminde kullanılan siyanürden dolayı ne kimsenin 
canına, malına veya ürününe bir zarar gelmiș, ne de altın üretimi yapılan yörelerin 
havası, suyu ve toprağı zehirlenmiștir.

Bu konuda pek çok iddia ortaya atılmıș, haberler yapılmıș olmasına rağmen, altın 
üretiminde kullanılan siyanürden dolayı insan sağlığı ve çevrenin  zarar gördüğüne 
ilișkin bugüne kadar  mahkemelerce kanıtlamıș tek bir olay yoktur. 

Dünyada yaklașık 875  altın ve gümüș madeninde siyanür kullanılarak altın ve 
gümüș üretilmektedir.

Bir neșter katilin  elinde insanın ölümüne neden olurken, bir doktorun elinde  hayat 
kurtarıyorsa, aynı șekilde siyanür de, sanayide pek çok alanda üretim için gerekli 
önlemler alınarak bașarı ile kullanılmakta ve yönetilmektedir. Altın üretiminde 
kullanılan teknolojide siyanürün çevre ve insan sağlığını tehdit etmesi söz konusu 
değildir.

Kaynak: EPA (United States Environmental Protecting Agency, hydogen cyanide healt effects, September,11.1981,www:/nepis.epa.gov

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 

*Kaynak: www.altinmadencileri.org.tr



96

Türkiye’de altın üretiminde kullanılan siyanürün denetimi ve kontrolü  
nasıl yapılmaktadır ? (1)

Türkiye’de altın üretiminde kullanılan siyanürün denetimi ve kontrolü  
nasıl yapılmaktadır ? (2)

Denetimde uygulanan  șeffafl ık ve güvenirlilik çevreye ve insan sağlığına 
verilen önemi gösterir.

1. Türkiye’de bir yerde altın üretimine bașlanmadan önce o yörenin  
hava, su ve toprak numuneleri alınmakta ve uluslararası güvenirliliği olan 
laboratuvarlarda analizleri yaptırılarak yöredeki çevre değerlerinin  ne 
durumda olduğu tespit edilmektedir.

2. Madende  faaliyete bașlandıktan sonra uzmanlardan olușan bağımsız 
bir izleme ve denetleme komisyonu kurulmaktadır.

3. Bu komisyon kendilerinin belirlediği bir gün ve saatte istedikleri 
zaman maden ișletmesine gelip hava, su ve toprak numuneleri alarak, 
uluslararası geçerliliği olan laboratuvarlarda analizleri yaptırmakta, 
maden faaliyete geçmeden önce ölçülen değerlerle, maden faaliyete 
geçtikten sonra ölçülen değerleri karșılaștırmaktadır.

4. Șayet ölçülen değerlerde olumsuz bir durum tespit edilirse ve bu 
olumsuz durum madenin faaliyetinden kaynaklanıyorsa madenin 
faaliyetleri valilik ve ilgili bakanlıklar tarafından gerekli önlemler 
alınıncaya kadar durdurulmaktadır.

5. Siyanürün üretilmesi, güvenli  kullanımı , tașınması, atık yönetimi dahil 
her basamağı uluslararası kabul görmüș ‘’ Uluslararası Siyanür Yönetim 
Kodu’’ (ICMC) tarafından belirlenen standartlara göre yönetilmekte ve  
denetlenmektedir. 

 Altın Madencileri Derneği  ICMC ile ișbirliği içinde çalıșmakta olup 
birlikte eğitim çalıșmaları düzenlemektedir.

 https://www.cyanidecode.org, 



97

Neyi Tartışıyoruz? Farkında mıyız?

Kemofobi (kimyasallardan abartılı korku) ve bilgi yetersizliğinden  
faydalanarak insanlar uydurma risklerle korkutulup yönlendirilebilir !!!

Yaklașık 25 yıldır bilimselliği olmayan  asılsız iddialarla, siyanürün 
yaratacağı felaket senaryolarını tartıșıyoruz. Siyanür konusunun 
bu șekilde sürekli  gündemde tutulmasındaki amaç Türkiye’de altın 
üretiminin  engellenmesidir.

Türkiye’de altın madenlerinde atık havuzdaki siyanür miktarı ile meyve sularında 
müsaade edilen siyanür miktarı ve ABD’de içme sularında müsaade edilen siyanür 
miktarlarının kıyaslaması yapıldığında Türkiye’de siyanürle ilgili tartıșmaların ne kadar 
yapay olduğu ortaya çıkmaktadır…

Bergama’da atık havuzu içindeki suda 
siyanür miktarı : 0.2 mg/Litre
Kaynak : Çevre ve Orman Bakanlığı
ABD’de içme suyunda müsaade edilen 
siyanür miktarı : 0.2 mg/Litre
Kaynak : US EPA, 1998
Türkiye ‘de  çekirdekli meyve sularındaki 
siyanür miktarı :  1-15 mg / Litre
Kaynak : Çekirdekli İșleme -Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı  1-2 115-
125 / 1974

Bergama Atık Havuzu 

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

Așağıda verilecek ‘’Dihidrojen monooksit’’ örneğinde olduğu gibi yașamın 
vazgeçilmezi olan suyu bile zararlı olarak göstermek mümkündür.

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

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

Amaç, Türkiye’de yeni altın madenlerinin keșfedilmesini önlemek ve 
Türkiye’nin altın ithal etmeye devam etmesini sağlamaktır.
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En tehlikeli kimyasal: Dihidrojen monooksit 

İmza kampanyasının sonucu !!!

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 bulunmuștur

‘’1997 yılında 14 yașındaki Nathan 
Zoher adlı bir lise öğrencisi Idaho 
Falla’da düzenlenen bilim fuarında ‘’ 
Nasıl kolay kandırılabiliyoruz?’’ isimli 
bir proje ile birincilik kazandı.
Bilim fuarı katılımcılarından 50 
kișiye ‘’dihidrojen monooksit’’ adlı 
kimyasalın yandaki zararları yazıldı ve  
yasaklanmalı mıdır? Diye soruldu. 
Sonuçlar toplumun nasıl kolayca 
aldatılabileceğini ortaya koydu.’’*

Dihidrojen monooksit’in yasaklanması kampanyasına

50 kiși katıldı

43 kiși yasaklanmasını istedi

6 kiși kararsız kaldı

1 kiși karșı çıktı.

Bu maddenin hayatın can damarı olan 

su (H2O) olduğunu ve  yasaklanamayacağını ifade etti…

Bu sonuç, toplumun nasıl kolayca aldatılabileceğini ortaya koymaktadır.

*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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‘’Bir damacana suya bir damla siyanür damlatsak içer misiniz ?’’

Toplumun bilgi eksikliğinden yararlanarak insanları abartılmış risk algısı ile 
korkutmanın bir örneği…

Panel: Madenciliğin Çevre ve Sağlık Üzerine 
Etkileri
Tarih: 14-15 Ocak 2012
Yer: Çanakkale Bayramiç Evciler Köyü
Panel için bastırılan afișin bașlığı ‘’Bir damacana 
suya bir damla siyanür damlatsak içer misiniz?’’

Konușmacılar:
Prof. Dr. A. Osman Karababa
Ege Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD
Uzm. Dr. Hür Aksoy
Ege Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD
Doç Dr. Çoșkun Bakır
Çanakkale OMÜ Halk Sağlığı ABD
Dr. İlhan Pirinçciler
Çanakkale Tabib Odası Çevre Komisyonu Üyesi

Yukarıdaki soruya bilimsel 
olarak bir yanıt verilebilmesi 
için önce bu konudaki 
regülasyona (yasal mevzuata) 
yani ‘’Tüketim Amaçlı Sular 
Hakkında Yönetmeliğe’’ 
bakmamız gerekir.

Yönetmeliğe göre litresinde 
0.05 mg siyanür içeren sular 
içilebilir. 

Ardından bir damacana suyun 
(19 Litre su) içine bir damla 
siyanür ilave edildiğinde, 
yönetmelikte müsaade edilen 
siyanür miktarını (0.05 mg/
Litre) așıp așmadığını hesap 
ederek, bu suyun içilip 
içilemeyeceğine kolaylıkla 
karar verebiliriz

Yandaki afiște ‘’siyanürün zerresi bile zararlıdır’’ 
denilerek, insanların bilgi eksikliğinden faydalanıp, 
siyanürün adı ve varlığı üzerinden toplum 
korkutularak yönlendirilmeye çalıșılmaktadır.

“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmeliğe’’ göre bir  litresinde 0.05 mg’a kadar  
siyanür olan sular akut ve kronik hiç bir zararlı etkisi 
olmadan içilebilir. “ Bir hesap yapalım : 20 damla 
sulu çözelti bir gramdır. Madencilikte kullanılan 
siyanür çözeltisi  yaklașık % 0.02 lik olduğuna göre, 
böyle bir çözeltinin bir damlasındaki siyanür miktarı 
0.0002/20x1000= 0.01 mg dır.

Bu miktar 19 litrelik bir damacanada 0.01 /19 : 
0.00052 mg/litreye tekabül eder ki  bu miktar; içme 
sularında yasal olarak müsaade edilen  0.05 mg/
litre siyanür’den 96 kat daha düșük bir miktardır.

Afișteki sorunun bilimsel cevabı: “İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” te siyanür 
miktarı için müsaade edilen  eșik  değeri așmadığı 
için tereddütsüz olarak içilebilir. 
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Toplumun bilgi eksikliğinden yararlanarak insanları abartılmış risk algısı 
ile korkutmanın bir başka örneği (1) 

Toplumun bilgi eksikliğinden yararlanarak insanları abartılmış risk algısı 
ile korkutmanın bir başka örneği (2) 

Ușak-Eșme’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 șartlarda 
verdikleri dozda klorlama yapılarak ilçeye tekrar su verilir.

Tamirat sonrası sudan içen insanlar karın ağrısı , ishal, kusma, baș 
dönmesi gibi șikayetlerle hastaneye bașvururlar.

Altın madenciliğine karșı eylemler yürüten,  maden karșıtı çevreler 
bazı insanların kan örneklerinde siyanür çıktığını ishal ve baș dönmesi 
vakalarının nedeninin, 20 km mesafedeki altın madeninde kullanılan 
siyanürden kaynaklandığını söylerler.

Siyanür deposuna yıldırım isabet ettiğini, 
siyanür deposunun patladığını havaya 
yayılan siyanürlerin rüzgarın etkisiyle 20 
km mesafedeki Eșme 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 
düșmediği, deponun sapa sağlam yerinde 
olduğu, ishal ve baș dönmesi vakalarının, 
siyanürle bir ilgisinin olmadığı, bir hafta 
süren tamirattan sonra bilgisizlikten 
kaynaklı olarak mikropları öldürmek 
için verilen klorlamanın  yetersiz dozda 
yapılmasından kaynaklandığı, bilirkiși 
raporları ile ortaya konmuștur.* (**) 

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

Bu olayda  insanlar nasıl kandırıldı?

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

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

Aynı șekilde badem, kayısı, șeftali, çekirdekli 
meyve suları içen insanların kanında da 
siyanür olur. 

Bunu bilmeyen insanların altın madeni karșıtı 
çevrelerin  asılsız iddialarına inanmasını 
normal karșılamak gerekir.

Ușak-Eșme’de 2006 yılından beri yörede altın 
üretimi bașarı ile devam etmektedir.. Maden 
açılmasın diye  bașlangıçta ortaya atılan 
asılsız  uydurma haberler  maden açıldıktan 
sonra son bulmuștur .

Maden açılmadan önceki endișeler, kaygılar 
ve tepkiler maden açıldıktan sonra zaman 
içinde ortadan kalkmıștır.

***https://books.google.com.tr//books?id=5KVvx8kNhXYC&pg=PA94&lpg=PA94&dq= 
percentage+of+HCN+in+cigarettes+smoke&source=bl&ots



SİYANÜRE İLİŞKİN  RİSK 
DEĞERLENDİRMESİNİN

BİLİMSEL AÇIDAN  İNCELENMESİ
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Toksikoloji bilimi ne ile uğraşır ?

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

Toksikoloji en basit tanımı ile ‘’’zehir bilimi’’dir. Her kimyasal, maruz 
kalınan miktara (doza) bağımlı olarak toksik* etkiye sahiptir.

Zarar olușturacak doz her kimyasal için farklı olduğuna göre, toksikoloji 
bilimi kimyasalların hangi dozda (miktarda) canlılar için zararlı, hangi 
dozda zararsız olduğunu, bilimsel olarak araștırıp belirleyen ve 
kimyasalların canlıların yașamına zararlı etkileri üzerine veri üreten bir 
bilim dalıdır.

*Kimyasalların organizmada olușturduğu hasar

Bir kimyasalın bulunduğu veya kullanıldığı ortamdaki miktarını  
ölçmeden, ölçülen miktarın yasalarca izin verilen eșik değerleri așıp 
așmadığını  irdelemeden ortaya atılan iddiaların bilimsellikle bir alakası 
olamaz.

Bir  kimyasalın ortamdaki miktarı ile ilgilenmeyip,  sadece varlığından 
hareket ederek, kimyasalın çevre felaketine sebep olacağına ilișkin 
iddialarda bulunmak, kasıtlı olarak bilimsel çarpıtma yapmaktır.

Bu șekilde davranarak  konu hakkında bilgisi olmayan insanları korkutup 
kandırmak mümkün olabilir ama bilimi kandırmak mümkün olmaz.

Kimyasallar konusundaki tartıșmalar bilimsel bazda ele alınıp tartıșılmaz 
ise bir sonuca varılamaz.
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Toksikoloji-doz-risk-tehlike-zehir-güvenli doz-zararlı doz-regülasyon  
neyi ifade etmektedir ?

Dünyada zehir olmayan bir madde var mıdır? Kimyasalları zehirli veya 
zehirsiz diye ayırabilir miyiz ?

Siyanür konusundaki tartıșmaları anlayabilmemiz için toksikoloji bilimini rehber 
almak zorundayız. 

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

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

* Toksisite : Kimyasalların organizmada olușturduğu hasar

**Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 2018 ‘’Kimyasallardan Gıdaya Doz ve Risk’’ Sf: 91 , ISBN No: 978-605-245-083-3

‘’Tüm kimyasallar zehirdir, zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı ayıran 
dozdur’’ 

Su ve oksijen dahil her kimyasalın doza (miktara)  bağlı olarak zehir etkiye sahip 
olduğu ilk olarak İsviçreli bir hekim olan Paracelsus  tarafından (1493-1541) ortaya 
konulmuștur. Bu öngörü günümüz modern toksikolojisinin de temel ilkesidir.

Kimyasal risklerin gerçekleșme olasılığını bilmenin ve bu riskleri  yönetebilmenin 
ilk koșulu, söz konusu kimyasalın organizmada hangi miktarda (dozda) nasıl bir  
zarar olușturduğunun anlașılmasıdır. 

Diğer bir deyișle kimyasal maddenin doza bağımlı toksisite* profilinin 
olușturulmasıdır. Bu konuda çalıșan bilim alanının adı toksikolojidir.**



104

Riskin değerlendirilmesi

Kimyasal bileşiklerin risk değerlendirmesi hangi bilim dalının konusudur ?

Altın madenciliğinde siyanür kullanılması 
konusu 1997 yılında  Türk Toksikoloji 
Derneği’nin düzenlediği 2. Ulusal 
Toksikoloji Kongresi’nde  ‘’ Altın 
Madenciliğinde Siyanür Kullanımı’’ 
panelinde tartıșılmıștır. 

Bu konu ile ilgili olarak Türk Toksikoloji 
Derneği’nce yayımlanmıș bulunan 
‘’Kimyasal Bileșiklerin Toksikolojik Risk 
Değerlendirmesi’’ bașlıklı kitabın1-35 
sayfalarında yer alan ve Prof. Dr. Ali Esat 
Karakaya ve Prof. Dr. Sema Burgaz’a ait 
makaleler kimyasalların toksikolojik risk 
değerlendirmesi ile ilgili temel prensipleri 
kapsamaktadır.

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 Vakıfl arı ve Bergama Dosyası, Dr. Necip Hablemitoğlu, ISBN No: 975-6448-

04-0, Sf:237

‘’Dünyada kaynakları sonsuz olan hiçbir ülke yoktur. Karar verici organların 
kaynakları verimli kullanmalarının ön șartı, kararlarını bilimsel verilerle 
yapılan değerlendirmelere dayandırmalarıdır.

Kimyasalların kullanımında risk değerlendirmesi bu yönden son derece 
önemlidir.

Rastgele bir yaklașımla önemli bir riskin göz ardı edilmesi, toplum 
sağlığına ve çevreye önemli zararlar vereceği gibi, kabul edilebilir düzeyde 
bir riskin, abartılarak yanlıș yönlendirmeler yapılması, kaynakların yanlıș 
kullanılmasına ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır.’’
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Risk değerlendirmesi-risk yönetimi-risk iletişimi sistemi uygulanarak 
kimyasallar yönetilebilinir.*

Doz kavramı

*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

Prof. Dr. Sema BURGAZ,2009;  Avrupa Kayıtlı Toksikolog, A.Ü Eczacılık Fakültesi Toksikoloji ABD.

Madencilik Hukuku Eğitim Programı, ‘’Madencilikte kullanılan kimyasallar ve risk değerlendirme’’ 

Yararlı Doz
Aspirin 300 - 1,000 mg  1,000 - 30,000 mg
A Vitamini 5000 ünite/gün 50,000 ünite/gün
Oksijen % 20 (hava) % 50 - 80 (hava)

Zararlı Doz (Toksik)
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Kimyasalların risklerini kabul edilebilir seviyelere indirmek ve yönetmek 
mümkün mü ?

Kimyasal kaynaklı riskleri rastgele tartışamayız. Görüş oluştururken 
izleyeceğimiz bilimsel yol haritamız olmalı

‘’Toksikoloji bilimini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren, birbirinden farklı konularda 
bir görüș oluștururken așağıdaki yol haritası izlenirse hata ihtimali en aza indirilir.

1. Söz konusu ürün veya uygulamanın tașıdığı risklerde insan sağlığı ve çevrenin 
korunması  için bilime dayalı uluslararası regülasyon var mı? Bu regülasyon yeterli mi?

2. Bu regülasyonun insan sağlığı ve çevreyi yeterince koruduğu konusunda dünyada 
bilim kurulușları, sağlık, gıda ve çevre otoriteleri arasında görüș birliği var mı?

3. Türkiye’de bu regülasyon mevcut mu?

4. Türkiye’de bu regülasyon etkin olarak uygulanabiliyor mu?’’

*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

**Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 2018 ‘’Kimyasallardan Gıdaya Doz ve Risk’’ Sf. 57, ISBN No: 

978-605-245-083-3

*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

‘’İstesek de istemesek de yüz binden fazla kimyasalla iç içe yașıyoruz.
Toksikoloji bilimi sayesinde kimyasal maddelerle ilgili risklerin tanımlanması, tanımlanan 
risklere karșı önlemlerin alınması, yönetilmesi ve denetimi konusunda çok önemli bilgi 
ve tecrübeler  edinilmiștir.
Toksikoloji bilimi; kimyasalların tüketilen gıdadan, içilen sudan, solunan havadan, 
ișyerlerindeki çalıșma ortamından, kısacası çevreden her yerden, maruz kalındığı zaman 
insan sağlığına zarar vermeyecek güvenli dozunu (miktarı) belirlemektedir.
Kimyasalların kullanımında bilimsel araștırmalar sonucu belirlenen güvenli doz 
așılmadığı sürece insan sağlığı ve çevre güvencededir.’’*
Kimyasallar insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek șekilde bilime dayalı yasal 
düzenlemelere (regülasyonlara) uygun olarak yönetilebilir.**
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Altın üretiminde kullanılan siyanürün risk değerlendirmesi nasıl yapılır ?

Bir kimyasalla ilgili değerlendirme yaparken izleyeceğimiz yol haritası 
ne olmalı ?

‘’Altın madenciliğinde siyanür kullanımının yarattığı risk 
araștırılacaksa öncelikle, ișletmenin uyguladığı teknoloji 
sonucunda ortamdaki siyanür miktarının, toksisite*  riski yaratacak 
değerlere ulașıp ulașmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Ardından elde edilen değerler uluslararası standartlarla 
mukayese edilerek bir sonuca varılabilir.’’

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 Vakıfl arı ve Bergama 

Dosyası, Dr. Necip Hablemitoğlu, ISBN No: 975-6448-04-0, Sf:235

* Organizmada olușturacağı zarar.

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

Siyanür için soruların cevapları:
Kimyasalların yönetimi için insan sağlığı ve 

çevreyi koruma odaklı ve bilime dayalı 
uluslararası mevzuat var mı?

Evet Var

Bu mevzuatın tam uygulanması durumunda insan 
sağlığı ve çevrenin korunması konusunda bilim 

odaklı görüş birliği var mı?
Evet Var

Bu regülasyonlar Türkiye’de mevcut mu?
Evet Mevcut

Tam olarak uygulanıyorlar mı?
Kamu Yönetimi Bilir
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İNSAN ÖMRÜNÜN UZAMASINDA 
KİMYASALLARIN KATKISI
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Havaları temizdi, temiz su içip organik besleniyorlardı ama neden 30 
yaşında hayata veda ediyorlardı ?

İnsanoğlunun doğuşta yaşam beklentisindeki değişimde 
kimyasalların rolü ?

by Alex Gregory

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

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

http://bombeienturban.blogspot.com/2008

Kimyasallar konundaki risk algısının 
gerçekçi olmadığına dair  en  önemli 
veri, doğușta yașam beklentisinin 
devamlı artmasıdır. 
1900’lerde gelișmekte olan ülkelerde 
25 yıl, gelișmiș ülkelerde 45 olan 
doğușta yașam beklentisi ; 2000 yılında 
gelișmekte olan ülkelerde 61 yıla, 
gelișmiș ülkelerde  ise 73 yıla çıkmıștır.
Bu artıșta en önemli pay 
kimyasallarındır. 
Suyun kimyasallar yardımıyla kirlilikten 
ve zararlı mikro organizmalardan 
temizlenmesi, antibiyotikler ve diğer 
ilaçlarla hastalıkların tedavi edilmesi, 
tarımda kullanılan   kimyasallarla gıda 
üretiminin artması, hastalık tașıyan 
zararlıların kimyasallarla kontrol altına 
alınması ‘’doğușta yașam  beklentisinin 
artmasındaki’’ en önemli faktörlerdir.

Bu iște bir yanlıșlık yok mu? 
Havamız temiz, suyumuz temiz, 
her gün hareket ediyoruz, 

organik besleniyoruz  ama 30 
yașından fazla yașayanımız yok !!!
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Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi ?

Kimyasalları hayatımızdan çıkaramayız. Kimyasalları yönetmeyi 
öğrenmek zorundayız !!!

*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

‘’Dünya’da kimyasal madde üretimi her geçen yıl 
artmaktadır. 1930 da 1 milyon ton olan kimyasal 
madde üretimi günümüzde  550 milyon tona 
ulașmıștır.

Bugün yüz bin çeșit  kimyasal madde çeșitli 
amaçlarla sanayide kullanılmaktadır. Bunlardan 
otuz bin kadarı üretimde sık ve yüksek  hacimlerde 
kullanılan endüstriyel kimyasallardır. 

Siyanür de bunlardan biridir ve bu  bütünün bir 
parçası olarak düșünülmelidir. 

Kimyasalları hayatımızdan çıkaramayız. Gelișmiș 
ülkeler kimyasalları nasıl kullanıyor, nasıl yönetiyor 
ve nasıl denetliyorsa biz de benzer șekilde 
yönetmek ve denetlemek zorundayız.’’*

2017 yılı verilerine göre,Türkiye nüfusunun yüzde 50,2’sini 
erkekler, yüzde 49,8’ini kadınlar olușturmaktadır. 

Türkiye’nin 40 milyon 535 bin 135 kișilik erkek nüfusuna 
karșılık, 40 milyon 275 bin 390 kișilik kadın nüfusu 
bulunmaktadır.

Doğușta beklenen yașam süresi ülke geneli için 78 yıl, 
erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. 

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yașarken, 
doğușta beklenen yașam süresi farkı  kadınların lehine 5,4 yıl 
olarak hesaplandı

Kaynak: TÜİK
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SİYANÜR : NELERDE BULUNUR-
KULLANIMI,YÖNETİMİ ve RİSK ALGIMIZ
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Yediğimiz ve içtiklerimize bağlı olarak insanların kanında siyanür 
bulunmaktadır

Yediklerimizde ve içtiklerimizde ne kadar siyanür var ?

Yandaki resimde de görüldüğü gibi 
yiyecek ve içeceklerde  değișik 
miktarlarda siyanür bulunmaktadır. 
Siyanür, doğada her zaman 
karșılaștığımız ve soluduğumuz havada 
bulunan azot (N) ve karbonun (C)  basit 
bir kimyasal bileșimidir (CN).

Bu nedenle çoğumuz farkında olmasak 
da yediklerimize ve içtiklerimize 
bağlı olarak kanımızda siyanür 
bulunmaktadır.*** Önemli olan siyanürün 
varlığı değil ortamdaki miktarıdır. 
Güvenli doz așılmadığı sürece siyanür 
bir tehlike yaratmaz.

Sanayide üretim için kullanılan çeșitli 
siyanür bileșikleri ise fabrikalarda 
sentetik olarak üretilmektedir.

*www.sciencedirect.com

** http://insteading.com/blog/cyanide

*** ‘’Ovacık Altın Madeni-Türk Madenciliğinin 

Dönüm Noktası Tanıtım Broșürü’’,2002

Kaynak: ‘’Ovacık Altın Madeni-Türk Madenciliğinin Dönüm Noktası Tanıtım Broșürü’’,2002
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Badem, kayısı, elma şeftali çekirdeği, çekirdekli meyve suları ve tütünde 
siyanür bulunmaktadır

Hidrojen siyanür gazı hangi şartlarda insan ve çevre için tehlikelidir hangi 
şartlarda değildir ?

Siyanür asidik ortamda (pH 0 - 6)  insan ve çevre için tehlikelidir çünkü asidik ortamdaki  
serbest siyanürün (CN) hidrojen siyanür gazına (HCN) dönüșme oranı yüksektir.

Siyanürün insan sağlığı için tehlikeli olduğu asidik ortam koșullarında siyanür kullanılarak 
altın üretilemez.

Altının üretilebilmesi için ortamın pH’sı en az 10.3 ve daha üstünde olması gerekmektedir. 
pH 10.3 ve üzerinde ise ortamdaki serbest siyanürün (CN) tehlikeli olan (HCN) gazına 
dönüșmesi eser miktarda olmaktadır.

Bu nedenle dünyada altının üretiminde çalıșan on binlerce  insan sabah evinden ișe  nasıl 
geldiyse akșam da aynı șekilde ișinden evine gitmektedir.

Asidik ortam : Limon suyu (pH: 2,3), kola (pH: 2,3), sirke (pH: 2.8), portakal suyu pH: 2,8) gibi 
maddeler asidik özellik tașırlar

Bazik ortam: Kireçli su ( pH: 12) ,toz deterjan ( pH :13), küllü su ( pH: 13), sabunlu su (pH :12), 
amonyak ( pH: 11,3)  gibi maddeler  bazik özellik tașırlar

http://www.hurriyet.com.tr/ gundem/2-

yasindaki-cocugu-panzehir-kurtardi

http://www.milliyet.com.tr/kayisi-

cekirdegi-sila-yi-zehirledi/ege/

haberdetay

Çoğumuz kanımızda 
siyanür olduğunun 
farkında bile değildir.

Oysa yediğimiz 
içtiklerimize bağlı olarak 
kanımızda siyanür 
bulunmaktadır.

Sigara içen insanların 
kanında daha çok siyanür 
bulunur.

Sağlık Bakanlığı Zehir 
Danıșma Merkezi’ne 
bașvuran  siyanür 
zehirlenme olgularının 
tamamına yakını 
çocukların  amigdalin 
içeren meyve 
çekirdeklerini (kayısı, 
șeftali, badem) fazla 
miktarda  yemesi sonucu 
meydana geldiği rapor 
edilmiștir.
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Tehlike ve risk farklı şeylerdir…

İnsan sağlığını tehlikeye sokmayan siyanür miktarı (güvenli doz) 
nedir? Bu doz nasıl belirlenmektedir ?

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

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

Tehlike Aynı : Aslanın saldırması
Risk : Düșük - kabul edilebilir - yönetilebilir risk

Tehlike Aynı : Aslanın saldırması
Risk : Yüksek- kabul edilemez - yönetimi zor

TEHLİKE :
Bir etken (kimyasal, fiziksel, biyolojik) ya da durumun 
sağlık dahil herhangi bir obje  üzerinde hasar 
gösterebilme özelliği (Potansiyel Hasar)

RİSK : 
Bir faaliyetteki istenmeyen sonuçların 
gerçekleşme olasılığı

KAFESTEKİ
BİR ARSLAN

ORMANDA
DOLAŞAN 

BİR ARSLAN

Her iki durumda da tehlike aynı. Fakat kafesteki aslanda riskimiz az. Ormandaki aslanda riskimiz çok çok fazla. 

Regülasyonlar : Demir parmaklıklardaki kafes uygulaması gibi riskin nasıl azaltılabileceğini söyler. 

Altın üretiminde kullanılan siyanür; kafesteki aslan gibi kontrol edilebildiği için kabul edilebilir, yönetilebilir risk 
grubuna girmektedir.

‘’Siyanür için yapılan çok sayıda güvenlik testinin sonucuna göre, deney hayvanlarına 
yașamları boyunca her gün, kilogram ağırlıkları bașına 10.8 mg siyanür verildiğinde 
hayvanlarda hiçbir zararlı etkisi görülmemiștir. 

Siyanür için deney hayvanları için tespit edilen güvenli dozun beș yüzde biri yani 10.8/500 = 
0.02 mg/kg  insanlar için güvenli doz olarak kabul edilmiștir.

Bunun anlamı  örneğin 70 kg ağırlığındaki bir insan yașamı boyunca her gün 70x0.02=1,4 mg 
siyanür almıș olsa  sağlık açısından herhangi bir olumsuz etki ile karșılașmaz.

Siyanür için tespit edilen  bu güvenli doz  (0.02 mg/kg)  baz alınarak, uluslararası 
regülasyonlar ( bilime dayalı yasal mevzuatlar) hazırlanıp  hangi ortamda ne kadar siyanüre 
müsaade edileceği belirlenmekte ve Türkiye dahil dünyanın her yerinde  uygulanmaktadır. 
Örneğin uluslararası regülasyona göre litresinde 0,05 mg siyanür içeren sular içilebilir.

Bir bașka ifade ile bilimde kimyasalların zerresi bile tehlikelidir diye bir șey yoktur. İçtiğimiz 
suyun içinde bile kimisi eser miktarda da olsa 150 çeșit kimyasal madde bulunmaktadır.

Çevre ve insan sağlığı için kimyasalların yönetimi ve denetimi regülasyonlarda yazılı bu 
değerlerle mukayese edilerek gerçekleștirilmektedir.’’*
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İnsan sağlığı yönünden kimyasalların yönetiminde hangi 
etkenler önemlidir ?

‘’ Siyanürün kanser yapıcı bir 
özelliği yoktur.
Çevrede kalıcı, insan 
vücudu da dahil, canlı 
organizmalarda birikici etkisi de 
bulunmamaktadır.
Siyanür belirli bir dozun üzerinde  
akut zehir etkisi  gösterir. 
Hangi dozda çevre ve insan 
sağlığına olumsuz etki yarattığı 
bilindiği ve 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.’’*

Bakılan etkenler?

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?

KOLAY YÖNETİLİR 

ZOR YÖNETİLİR

SİYANÜR

KURŞUN

CİVA

ARSENiK

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

Türkiye’de çevre ve insan sağlığı için önemli riskler yerine neden 
sadece altın üretiminde kullanılan siyanür tartışılmaktadır ?

http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/
files/2015/05/Environmental-medicine-5-
Principles-of-Toxicology1.pdf

ABD’de Toplum 
Sağlığını Tehdit Eden İlk 
10 Kimyasal

1. Hava kirliliği
2. Arsenik
3. Asbest
4. Benzen
5. Kadminyum
6. Dioksin
7. Yetersiz veya fazla       
 fl orür
8. Kurșun
9. Cıva
10.Tarım ilaçları

Dünya altın üretiminde Amerika ilk dört 
ülke arasında yer almaktadır. Türkiye ise 
ilk 30 ülke arasında bulunmaktadır. 
Türkiye’de altın üretiminde kullanılan 
teknoloji, ABD’de altın üretiminde 
kullanılan teknolojin aynısıdır.
ABD’de  toplum sağlığını tehdit eden 
kimyasallar sıralamasında  siyanür yer 
almazken aynı teknolojiyi kullanarak  
altın üretimi yapan Türkiye’de siyanür, 
toplum sağlığını tehdit etme riski 
sıralamasında en önde  gösterilmeye 
çalıșılmaktadır.
Bu durum Türkiye’deki  çevre  adına 
yapılan eylemlerin bilimsellikten uzak, 
yapay ve yönlendirilmiș çevrecilik 
hareketleri olduğunu göstermektedir.
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 ORMANLARIMIZ-ÇEVRE 
DEĞERLERİMİZ VE MADENLERİMİZ
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Yeryüzündeki orman varlığını madencilere borçlu olduğumuzun 
farkında mıyız ?

Ülkemizin yüzölçümünün ne kadarı orman ne kadarı mera ne kadarı 
tarım alanı ? 

Orman Genel Müdürlüğü’nün onayı ve izni  
alınmadan  orman alanlarında hiç bir faaliyete izin 
verilmemektedir.

Orman alanlarında her türlü ağaç kesimi Orman 
Genel Müdürlüğü’nün onayı ve izni ile orman teșkilatı 
yetkilileri tarafından bizzat gerçekleștirilir. 

Kaynak: Türkiye Orman Varlığı,2015
Orman Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyet 
Raporu

Kaynak: Dr. Muhterem Köse’nin konușması, 1. 

Ormancılık Șürası, 22-24 Mart 2005 Antalya

‘’Madencilik faaliyetleri sonucu yer kabuğundaki 
enerji kaynaklarının keșfedilip bulundukları yerden 
çıkarılması sayesinde dünyadaki ormanlar yok 
olmaktan kurtulmuștur.

Yeryüzünde ormanlar varsa bunu madencilere 
borçlu olduğumuzu unutmayalım.

Madenciler/ yerbilimciler yer kabuğunun 
derinliklerinde gömülü kömür, petrol, doğal gaz, 
jeotermal, uranyum gibi madenleri keșfedip 
bulundukları yerden çıkarmasaydı, dünyada 
yașayan yaklașık  yedi buçuk milyar insan ve 
milyonlarca sanayi tesisi, ısınma ve enerji ihtiyacını 
karșılamak için ormanlardaki ağaçları kesmek 
zorunda kalmaz mıydı?

Madenciliği  ormanları yok eden bir faaliyet gibi 
göstermeye çalıșanların madencilik orman ilișkisini 
bu çerçeveden değerlendirmeleri gerekmektedir.’’
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Orman alanlarımız yıllar itibariyle artıyor mu azalıyor mu ?

Ormanlardaki ağaç varlığımız azalıyor mu artıyor mu ?

www.ogm.gov.tr/ekutuphane

Kaynak: Türkiye Orman Varlığı, 2015

Orman Genel Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet raporu

Türkiye ormanlarının tamamına 
yakını* devletin

hüküm ve tasarrufu altında olup 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
idare edilmektedir.

Türkiye dünyada  orman varlığını 
sürekli arttıran ender ülkelerden 
birisidir. 

Türkiye’de orman alanları yıllar 
itibariyle sürekli artıș göstermektedir.

1972 yılında 20,2 milyon hektar

2015 yılında 22,3 milyon hektar

orman alanımız mevcuttur.

* Özel sektör orman ișletmeleri hariç

Türkiye’nin ağaç varlığı da yıllar 
itibariyle sürekli artmıștır. 

Ağaç varlığımız,(m3)

1973 yılında  0.9 milyar metre küp

1993 yılında  1,2 milyar metre küp

2004 yılında  1,3 milyar metre küp

2012 yılında  1,5 milyar metre küp

2015 yılında  1,6 milyar metre küp

2017 yılında  1.62 milyar metre küp*

* Tahmini
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Ormanlarımızdan bir yılda ne kadar ağaç kesilmektedir ?

Madencilik faaliyetleri için ne kadar ağaç kesilmektedir ?

 Kaynak: OGM Faaliyet Raporu 2017 Sf.15

Kaynak: Madencilik sektöründeki sorunların 

araștırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araștırma 

komisyonu raporu, Sayfa 514, Mayıs 2010 TBMM

Sürdürülebilir orman 
yönetiminin en önemli 
araçlarından birini olușturan 
orman amenajman planları 
çerçevesinde ormanlarımızdan 
ağaç kesimi yapılmaktadır. 

‘’Ülkemizde yıllık odun tüketimi 
yaklașık 31 milyon m3 dür. 
Bunun takriben 21 milyon m3’ 
ü Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından üretilmekte, geri 
kalanı ise özel sektör ve ithalat 
yoluyla karșılanmaktadır.’’ 

Orman Genel Müdürü’nün TBMM 
Madencilik Araștırma Komisyonundaki 
Açıklaması
‘’Orman içindeki maden ruhsatlı 
alanlarda kesilen ağaçlar bizim her yıl 
kestiğimiz ağaçların yüz binde biridir.’’
Madencilik faaliyetleri için geçici 
olarak  kiralanan alanlar orman 
alanlarımızın yaklașık binde ikisidir.
Üstelik madencilik için  kiralanan 
alanların çok azı maden çıkarmak için 
kullanılmaktadır. 
Kiralanan alanların büyük bir kısmı 
ruhsat güvencesini sağlamak için 
zorunluluktan kiralanmaktadır. Ruhsat 
güvencesi için orman idaresine 
parası ödendiği halde hiçbir faaliyet 
yapılmayan alanlar da madencinin 
kullandığı alan kapsamında ișlem 
görmektedir.
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Ormanlar için hangi faaliyet ne kadar tehdit oluşturmaktadır ?

Yangınlar nedeni ile ne kadar orman alanı yanmaktadır ?

Orman yangınları nedeniyle

2013 yılında 11 456 Hektar

2014 yılında 3 117 Hektar

2015 yılında 3 213 Hektar

2016 yılında 9 156 Hektar

2017 yılında 11 993 Hektar

alan yangınlardan zarar 
görmüștür.

2013-2017 döneminde yılda 
ortalama 2730 adet orman 
yangını olmuștur.

2013-2017 yılları arasında 
istatistiklere göre  ortalama 
olarak her yıl yaklașık 
7788 hektar orman alanı 
yangınlardan zarar görmüștür.

1. Yangınlar nedeniyle  zarar gören orman alanları

2. Hastalıkların verdiği zararlar

3. Orman zararlılarının (böcek, mantar vd) verdiği hasarlar

4. Ev-yazlık yapmak adına betonlașma

5. Keçilerin genç fidanların yapraklarını yemesi nedeniyle verdiği zararlar 

6. Turizm alanları ve oteller için kesilen ağaçlar

7. Belediyelerin ihtiyaçları için kullanılan alanlar

8. Arazi açmak için yapılan kesimler

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

10. Madencilik faaliyetleri için kesilen ağaçlar

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, 2017,

Türkiye Orman Varlığı,2015, OGM
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Resmin bütününü görmeden karar vermek !!!

Medyada yer alan haberlerin doğruluğu !!!

Ülkemizde hangi faaliyetlerin ormanlara ne oranda zarar verdiğine ilișkin 
verilere sahip olmadan, medyaya yansıyan haberler üzerinden madencilik 
faaliyetlerinin ormanlarımız için tehdit olușturduğuna ilișkin yapılan 
değerlendirmelerin bilimsel bir içeriği yoktur.

Medyadaki madencilerin ormanlarımızı talan ettiğine  ilișkin 
haberler yüzünden ülkemiz kendi yeraltı kaynaklarını araștıramaz ve 
değerlendiremez hale gelmiștir. 

Diğer ekonomik faaliyetler bir bașka yerde yapılabilir ama dünyanın her 
yerinde madenler bulunduğu yerde çıkarılır çünkü madenlerin yerini 
değiștirme șansımız ne yazık ki yok.

Gelișmiș ülkelerde örneğin İsveç’te Finlandiya’da Kanada’da Avustralya’da 
orman alanlarındaki madenler bulunduğu yerden çıkarılırken nasıl bir yol 
takip ediliyorsa bizde de aynı yol izlenmektedir.

Ulusal basında yer alan bir 
gazetemizin  yerel muhabiri 
Çanakkale- Çan bölgesindeki bir açık 
ocak kömür ișletmesinde çalıșan 
büyük iș makinelerinin resmini çekip  
Kaz Dağları Milli Parkı’nın içine 
montajlayarak bunları gazetenin 
merkezine gönderir.

Fotoğrafl ar gazete yönetimince önemli 
bir çevre haberi diye düșünülerek 
manșetten Kaz Dağları Milli Parkı 
“İȘTE BÖYLE TALAN EDİLİYOR” diye 
haber yapılmıștır. Bu yalan haber 
medyada geniș yankı uyandırmıș 
ve kamuoyu asılsız haberle kolayca 
yönlendirilmiștir.

Oysa ne o tarihte ne de günümüzde 
Kazdağları Milli Parkı içinde hiç bir 
madencilik faaliyeti bulunmamaktadır. 

Yasa gereği milli parklarda bırakın 
madenciliği orada eski bir eviniz 
olsa bile tamir için bir çivi bile 
çakamazsınız.

17 Ekim 2007
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Milli parklarda madencilik yapılıyor iddiası doğru mu ? 

ABD’de ormanlarda sürekliliği sağlamak için her sene (amenajman 
planlarına göre) düzenli olarak yapılan kesim çalışmalarından örnekler

Kaynak: Madencilik sektöründeki sorunların araștırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan meclis araștırma komisyonu raporu, Sayfa 475, 
Mayıs 2010 TBMM

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

Ormanı gençleștirme çalıșması Kapsamında 

kesilen ağaçlar  North Oregon-ABD

Ormanı gençleștirme çalıșması Kapsamında 

kesilen ağaçlar Olympic Peninsula, Washington

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü’nün  

TBMM Madencilik Araștırma Komisyonu’ndaki 
Açıklaması

‘’Kazdağı Milli Parkı’nın bir karıșında bile ne bir 
maden arama faaliyetine ne de madencilikle ilgili 
bir faaliyete izin verilmemiștir.

Bütün faaliyetler tamamen Milli Park sınırları 
dıșındadır.

Kazdağı’nın her yeri milli park olmadığı için 
kamuoyu zanneder ki “Kazdağları’nda altın 
çıkarıyorlar”

Milli Park sahası içinde  ne ișletme, ne arama, ne 
de bununla ilgili bir izin verilmemiștir.

Milli Park’la ilgili kamuoyunda bilinen, söylenen 
hususlar gerçek dıșıdır.’’
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Türkiye’de de ormanlarda sürekliliği sağlamak amacıyla her sene 
(amenajman planlarına göre) düzenli olarak kesilen ağaçların 

görüntüsünü çekip ‘’madenciler ormanları yok ediyor” şeklinde yalan 
haberler yapılarak kamuoyu kandırılmaktadır

Orman sayılan alanlarda Kanada ve Türkiye’de madencilik faaliyetleri 
için ödenen kiralama bedellerinin karşılaştırılması ?

Tabelanın altındaki ‘’Orman İșletme Müdürlüğü’’ yazısını  görmezlikten gelip  
“Madencilik için değer mi?” diye  ağaçları madenciler kesmiș gibi çevrecilik adı altında 
yukarıda kesilmiș ağaç görüntüsünü kullanarak kasıtlı haberler  yapılarak kamuoyu 
yönlendirilmektedir.

Kanada’da madencilik faaliyetleri için 
1 hektar (10 dönüm) alan 3 Amerikan 
Dolarına kiralanmaktadır.

Türkiye’de madencilik faaliyetleri için 
1 hektar alanın kiralanması için 9500  
Amerikan Doları ödenmektedir.

Çok yüksek izin bedelleri yüzünden 
Türkiye kendi yeraltı kaynaklarını 
arayamaz ve ișletemez hale gelmiștir.

Bunun faturasını ülke olarak her 
sene daha fazla kömür, demir, altın, 
alüminyum, bakır, kurșun, çinko vb ithal 
ederek ödemekteyiz. 

Kanada’nın 2017 yılında 
mineral+metal+kömür ve 
petrol ihracatı 158 milyar 
ABD Dolarıdır.

Türkiye’nin 2017 yılı maden 
ihracatı yaklaşık 5 milyar 
ABD Dolarıdır. 
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Türkiye’de orman alanlarının ne kadarı madencilik faaliyetleri için 
kullanılmaktadır

Toprağın üstü orman altı maden olduğu durumda nasıl bir tercih 
yapılmaktadır ?

Madenleri yetiștirme șansımız yok. Madenler milyonlarca, 
milyarlarca yılda mağma ve  jeolojik süreçler sonucunda 
kendiliğinden olușmaktadır. 

Bir tarafta ağaçı yetiștirip çoğaltma ve istediğimiz sayıda 
yetiștirme imkanımız var. Öbür tarafta yeni bir maden 
yaratma șansımız yok.

Ya madeni bulunduğu yerden çıkarıp ekonomik ve sosyal 
gelișme için kullanacağız ya da ormanda ağaçların altında 
kalacak.

Seçim yapmak zorundayız.

Altında maden olan  yerlerde ağaçları kesip her kesilen 
ağaç yerine 3-5 kat ağaç dikilmesini sağlamak her zaman 
mümkün.

Böylelikle hem orman varlığını arttırmak hem de kesilen 
ağaçların altındaki madenleri bulunduğu yerden çıkarıp 
katma değeri yüksek ürünlere dönüștürerek  ekonomiye 
çok ciddi katkılar sağlamak mümkün olmaktadır.

Bir bașka seçenek de orman alanlarındaki madenlerin 
çıkarılmasına izin vermeyip, maden ihtiyacımızı 
yurtdıșından ithal etmek olabilir.

Dünyada ikinci tercihi seçen gelișmiș bir ülke yok.

Türkiye’de  orman sayılan alanların yaklașık binde 
ikisi madencilik faaliyetleri için geçici olarak  
kiralanmaktadır. 
Orman Genel Müdürlüğü gelirlerinin yaklașık %60’nı 
madencilik faaliyetleri için kiraladığı izin bedellerinden 
karșılamaktadır.
Üzerinde tek bir ağaç olmayan yerlerden veya dikenli 
çalı olan yerlerden bile sanki üzerinde ağaç varmıș 
gibi madencilerden para alınmaktadır.
Orman izin bedellerinin çok yüksek olması Türkiye’de 
özellikle metal madenciliğinde maden yatağının 
sadece zengin kısımlarının değerlendirilmesine yol 
açmaktadır.
Madenciler madencilik faaliyeti sona erdikten sonra o 
alanı doğa ile uyumlu hale getirmek için Orman Genel 
Müdürlüğü’nün belirlediği șartlara uygun yeniden 
doğaya kazandırma (rehabilitasyon) projesi hazırlayıp 
sunmakta bedelini de ödemektedir.
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Ekonomik faaliyetleri yasaklayarak çevre sorunları çözülebilir mi ?

Daha iyi bir yaşam isteği = Daha çok maden tüketimi

Üretmeden hiçbir sorunumuzu çözemeyiz.

Çevre sorunlarımızı üretim faaliyetlerini ve yatırımları  yasaklayarak değil çevreye 
ve insan sağlığına duyarlı olarak yapılmasını sağlayacak bir çevre ve yatırım 
kültürünü sürekli geliștirerek așabiliriz.

Yeni bir ürün satın aldığımızda farkında olmadan  o satın aldığımız ürünün yapımında 
kullanılan madenlerin bizim için yer kabuğunun derinliklerinden  kazılıp çıkarılmasını  
talep ediyoruz.

Bir bașka ifade ile farkında olmadan  daha iyi yașamak için doğanın kazılmasını 
istiyoruz.

Her telefon , bilgisayar, otomobil değiștirdiğimizde maden çıkarmak için  doğanın 
daha çok kazılmasına neden olduğumuzu unutmamamız gerekir.

Örnek olarak verilen 

bir demir madenindeki 

bir ton kayaçta 300 kg 

manyetit (Fe
3
0

4 
) (demir 

minerali)  bulunmaktadır.

Sıvı demirin 
içindeki istenmeyen 
bazı elementler 
ayrıștırılıp bünyeden 
uzaklaștırılarak  
paslanmaz çelik elde 
edilir.

Paslanmaz yassı çelik 
günlük yașamımızda 
kullandığımız  araba, 
buzdolabı, çamașır 
makinesi vb eșyaların 
yapımında kullanılır.

Zenginleștirme tesisinde 
demir minerali (manyetit) 
kayaçtan ayrıștırılıp,%65 
demir (Fe) içeriğe sahip 
ürün haline getirilir. Bu 
ürün  yüksek fırınlarda 
ergitilerek sıvı demir 
elde edilir.
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Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır (1)

Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır (2)

Ülkeler, firmalar ve kișiler çevre değerlerini istismar ederek rakip gördüğü ülke, firma ve 
kișileri kendi amaçları ve çıkarları için kullanırlar. 

Nasıl ki bir ülke veya  șirket  kendi ürününü satabilmek veya çıkarını korumak için 
müșterisine diğer ülkenin veya șirketlerin ürünü kötülerse aynı șekilde ülkeler de, kișiler 
de, kendi çıkarları için rakip ülkede çevre değerlerini istismar ederek kendi çıkarlarını 
sürdürmeye çalıșmaktadırlar.

Petrol lobileri doğal gaz veya kömür üretimini engellemeye çalıștığı gibi doğal gaz 
lobisi de petrol veya kömür üretimini engellemeye yönelik girișimleri el altından 
desteklemektedirler.

Çevre değerleri ve insan sağlığını istismarında ilk yapılan iș; șayet yeni yapılacak 
yatırıma izin verilirse insanların  pek çok hastalığa maruz kalacağı, doğanın telafisi 
mümkün olmayan zararlara uğrayacağına ilișkin pek çok iddialar ortaya atıp bu 
asılsız iddiaların medyada yer almasını sağlamaktır.

Örneğin yatırıma izin verilirse kurulacak tesisin doğanın yok olmasına sebep 
olacağı, suların ve toprakların zehirleneceği, insanların ve hayvanların ölümlerine 
neden olacağı gibi akla hayale gelmedik pek çok bilimsel olmayan asılsız iddialarla  
insanlar korkutularak yönlendirilir.

Watts Bar Nükleer Santralı ABD Afşin Elbistan Termik (Kömür) Santralı Gebze Doğal Gaz Termik Çevirim Santralı

Gerçek şu ki; siyanürle 
altın aranmaz.

Bakır, kurşun, çinko kömür, 
vd nasıl aranırsa 

altın madeni de 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)

Ülkemizde 2005 ve 2006 
yılında kuș gribi öne sürülerek 
Türkiye’deki kümes hayvanları 
topluca imha edilmiștir.

Ardından tavuk etinin 
yenmemesine yönelik haberler 
yapılmıștır.

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

Kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi sonucunda bu 
yanlıștan dönülmüș ve beyaz 
et tüketimine yönelik endișeler 
ortadan kalkmıștır.

Bergama Ovacık  Altın Madeni’nde altın üretimini engellemek için yirmi yıl 
önce akla hayale gelmedik her türlü bilgi kirliliği medyada yer almıștır.*

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

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

2001 yılından beri Bergama’da altın üretilmekte olup aradan geçen 18 yılda 
yukarıda dile getirilen iddiaların hiçbirisi gerçekleșmemiștir.
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Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır (5)

Bazı yabancı vakıfl ar neden Türkiye’deki altın madenleri ile 
ilgilenmektedir ?

Bergama’da yörenin ürünleri pazarda satılmakta, suları içilmekte, 
hayvancılık devam etmekte, tarım devam etmekte, yöre ekonomik ve 
sosyal açıdan gelișim göstermektedir.

Altın üretiminden dolayı kimsenin malına, canına en ufak bir zarar 
gelmemiștir. Yüzlerce insan madende çalıșmaktadır. Ekonomimize 
çok ciddi katkılar sağlanmaktadır. Üstelik madende cevherin bittiği 
yerlerde dikilen binlerce zeytin ve çam ağaçları  ürün vermeye 
bașlamıștır. O kadarki maden sahasında dikilen zeytinlerden elde 
edilen zeytinyağları dünya çapında kalite ödülleri almıștır.

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

‘’AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik niyetlerini ortaya 
koyan Avrupa Parlementosu’nda 1998 yılında kabul 
edilen ‘’Türkiye Hakkında Avrupa Stratejisi’ bașlıklı 
kararda (A4-0432/98) Türkiye’ye yönelik kabul 
edilmesi imkansız kararlar yer alıyordu.
Bir Cumhuriyet Tarihcisi olarak AB ülkelerinin 
neden Bergamada’daki altın üretimi ile 
ilgilendiklerini Avrupa Parlementosu’nun söz 
konusu kararını öğrendikten sonra araștırmaya 
bașladım. Ve uzun bir araștırma dönemi sonrasında 
bu kararın arkasındaki ülke ortaya çıktı: Almanya!
…. altın yatağına sahip yerleșim merkezlerinde, 
altın üretimine karșı bölge insanlarını kıșkırtan, 
örgütleyen, çevreci kurulușlara dezenformasyon 
(kasıtlı bilgi yayma) hizmeti sunan Alman vakıfl arı 
ve örgütleri ile karșılașmak hiç șașırtıcı gelmedi.’’
Dr. Necip Hablemitoğlu
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Alman çevrecilerinin Türkiye sevdası !!!

Çevre ile ilgili tartışmalı konularda neden kaos yaşıyoruz ?

Dünyanın hiçbir yerinde siyanürle altın aranmaz.

Bu bilimsel gerçeğe rağmen, insanların bu konudaki bilgisizliğinden faydalanarak 
onları asılsız iddialarla korkutup yönlendirmek her zaman mümkündür. 

 Bu nedenle medyada altının siyanürle arandığına dair binlerce  yazı, haber ve tv 
programları bulunmaktadır. Bilgi kirliliği nedeniyle  vatandașların kafası karıșmaktadır.

 FIAN Bașkanı ve Alman Yeșiller Partisi Sözcüsü 4/6/1997 

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

Petra Saverland ‘’Madenler 
ülkeye bir kazanç sağlamaz, 
ama tarımsal gelirde 
kazancın tümü ülkeye kalır’’

Dünya piyasasında altın tükense 
Almanya’nın altını yeter. 

Altın fi yatı düştükçe 
madenlerin işlemesine de 
gerek yok.
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Çevre de bizim, doğa da bizim, madenler de bizim

Çevre ortak geleceğimizdir.
Çevre ve insan sağlığını korumanın yasalarla belirlenmiș gereklerine herkes harfiyen 
uymak zorundadır.
Her türlü faaliyet gerekli önlemler alınarak çevreye ve doğaya saygılı olarak yapılabilir.
Buna saygı göstermeyen faaliyetlere izin veremeyiz.

BAKIR MOLİBDEN ALTIN

Üretimde önceliğimiz; iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre değerleri 
olmak zorunda

Mühendislik projelerini uluslararası standartlarda gerçekleștirdiğimiz oranda yer 
altında daha güvenli bir çalıșma ortamı yaratabiliriz.
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Çevre değerlerini korumanın uluslararası kriterleri

Maden çıkarmak için kazılan alanlardaki çukurlar şehirlerin hafriyat 
ve moloz döküm alanı olarak kullanıldıktan sonra, ağaçlandırılarak  

ormanlık alan hale getirilmektedir

İstanbul’da Kemerburgaz’da, 
Ağaçlı’da kömür çıkarmak için kazılan 
alanlarda ortaya çıkan çukurlar 
șehrin hafriyat ve moloz döküm alanı 
olmuștur.

Belediye maden çıkarmak için 
kazılan alanlar sayesinde molozları 
depolayacağı bir alana kavușmuștur.

Ayrıca İstanbul Büyükșehir Belediyesi 
moloz dökümünden  oldukça önemli 
para da kazanmaktadır.

Molozla doldurulan alanların üstleri 
kapatılarak bu yerler bir süre sonra 
ormana dönüștürülmüștür.

Gelișmiș tüm ülkelerde çevrenin 
korunması için takip edilen yol; 
öncelikle yapılacak yatırımları 
çevresel etki değerlendirme 
(ÇED) sürecine tabi kılmaktan 
geçmektedir. 

ÇED sürecinde; gerçekleștirilmesi 
planlanan projelerin çevreye 
olabilecek olumlu ve olumsuz 
potansiyel etkileri belirlenir.

Olumsuz yöndeki etkilerin 
önlenmesi ya da çevreye zarar 
vermeyecek ölçüde en aza 
indirilmesi için; alınacak önlemlerin, 
seçilen yer ile teknoloji alternatifl eri 
değerlendirilir.

Projelerin uygulanmasının izlenmesi 
ve denetimi yapılır.

Aydın’da maden sahasındaki kömür çıkarılıp 
ekonomiye kazandırılmıștır. Kömür bitip maden 
kapandıktan sonra bu alana yaklașık 20 bin zeytin 
fidanı dikildi. Böylelikle maden çıkarılan alan 
yeniden doğaya kazandırıldı. Burada yetiștirilen 
zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, İtalya’da 
zeytinyağı yarıșmasında birincilik ödülü aldı. 

https://www.cnnturk.com/turkiye/istanbulda-

hafriyat-alanlari-7-ilceden-daha-buyuk?

https://t24.com.tr/haber/ayda-5-milyon-ton-hafriyatin-

ciktigi-istanbulda-14-resmi-dokum-sahasinin-yarisi-

 http://www.dunya48.com/kultur-yasam/yasam-

secenegi/23991-aydin-da-kapatilan-linyit-ocagi-13-bin-

agaclik-zeytin-ormanina-nasil-donusturuldu

ÖNCESİ SONRASI

‘’İstanbul’da ayda 5 milyon ton hafriyat çıkmaktadır’’
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‘’Sosyal onay’’ tarafl arın kazançlı çıkacağı bir proje üzerinde anlaşabilmek 
anlamına gelmektedir

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu ile çevresel sorunları en aza 
indirecek bir yol haritası yatırımcıya zorunlu hale getirilmektedir

‘’Sağlıkları, çevreleri ve sosyal 
yașantılarının geleceğinden endișe duyan 
yöre halkıyla, çatıșarak verimli ve etkin bir 
madencilik sürdürmenin mümkün olması 
düșünülemez. 

Bu sorunu çözmek amacıyla madenciler ve 
yerel toplum arasında karșılıklı kazanmaya 
dayalı bir mutabakat olan ‘’sosyal onay’’ın 
alınması gerekmektedir.

Bir madencilik faaliyeti için yerel toplumdan 
sosyal onay kazanılmasının temelini, 
sadece kendi koșul ve seçeneklerini değil, 
karșı tarafın da yaklașımını ve düșüncesini 
dikkate almak olușturmaktadır. Bu 
amaçla masaya oturulduğunda, iki tarafın 
da “kazançlı çıkacağı bir çözümün var 
olacağına” inanmaları esastır.’’

Kaynak: Çağdaș madencilik faaliyetlerinde sosyal onay; Dr. Vedat Oygür; TMD Sektörden Haberler, 

2018, Sayı 69, Sf. 64-80
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Çevre için tehditler

Çevre değerlerini nasıl kontrol eder ve denetleyebiliriz ?

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

Faaliyet ișletmeye geçtikten sonra belirli sürelerde düzenli olarak 
yörenin hava, su ve toprak analizleri yaptırılır. Ölçüler değerler yatırım 
yapılmadan önce ölçülen değerlerle karșılaștırılır. 

Șayet faaliyete geçildikten sonra ölçülen değerlerde olumsuz bir durum 
tespit edilir ve bu durumun o ișletmeden kaynaklandığı belirlenirse, 
ișletmeye olumsuz durumun düzeltilmesi için belirli bir süre verilebilir.

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

Bir toplumda çevre için en büyük tehdit çevreye yönelik 
tartıșmaların bilgiye ve uluslararası yasal mevzuatlara  dayalı 
değil algıya dayalı olmasıdır.

Bilime dayalı çevre kültürü; bir proje veya yatırım için 
yürütülen faaliyetlerin çevresel değerlendirilmesinin ve alınan 
çevresel önlemlerin bilimsel olarak sorgulanmasını esas alır.

Algıya dönük çevre kültüründe ise; proje ile ilgili  çevre ve 
insan sağlığı açısından alınan  ve alınacak önlemler bilimsel 
olarak sorgulanmaz.

Yatırım için seçilen teknolojinin dünyada halen o alanda  
kullanılan mevcut  en iyi teknolojiye uygun  olup olmadığına 
bakılmaz. Alınan ve alınacak önlemlerin yeterli olup 
olmayacağı araștırılmaz.

 Projenin izlenmesi ve  denetiminde yer almak talep edilmez, 
varsa proje  ile ilgili eksiklikleri veya yanlıșlarını ortaya 
koyup bunların giderilmesi istenmez. Konuyla ilgili toplantı 
yapılmasına, karșılıklı bilgilendirmelerin olmasına fırsat 
verilmez. Gelișmiș ülkelerde bu faaliyet nasıl yapılıyorsa 
burada da aynı yöntemlerle yapılması ve denetlenmesi 
istenmez. Yatırıma karșıyız-istemiyoruz șeklinde bir duruș 
sergilenir. 

Kayaç
Kömür
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Sürdürülebilir bir yaşam - sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir çevre

Doğaya müdahale edecekler doğanın yetkin cerrahları olmak zorunda !!!

Daha iyi bir yașam için sürdürülebilir bir üretimi gerçekleștirmek zorundayız.

Bunun için faaliyetleri yasaklamak yerine sürdürülebilir bir çevre, insan sağlığı  ve 
sürdürülebilir bir üretim zincirini iyi yöneterek amacımıza ulașabiliriz.

Efemçukuru Altın Madeni

Çoğumuz farkında olmasak bile yer 
kabuğu canlı bir organizmadır. Yașayan bu 
canlı organizmaya geliși güzel müdahale 
edilmesine izin veremeyiz.

Doğaya , yer kabuğumuza müdahale edecek 
olanların, (toprağı ekip biçip, gübreleyip, 
sulayıp, ilaçlayıp ișleyeceklerin, denizlerde ve 
karada avlanacak olanların) mutlaka  belirli bir 
eğitimden geçirilmesi ve sertifika almalarının 
sağlanması gerekmektedir.

Örneğin herkesin yer kabuğunu kazması söz 
konusu olamaz. Maden mühendisleri doğanın 
cerrahlarıdır. Maden mühendislerinin maden 
çıkarmak için yaptığı  projeye yetkili kurumlar 
tarafından incelenip onay verilmez ise maden 
çıkarmak için yer kabuğu kazılamaz.

Üzerinde durulması gereken husus projelerin 
uluslararası standartlara göre yapılması ve 
denetlenmesidir.

Her alanda kötü uygulamaları cezalandırıp 
iyi uygulamaları ödüllendiren bir yönetim ve 
denetim sistemi ile çevreye ve insan sağlığına 
saygılı ve duyarlı bir üretim kültürüne sahip 
olabiliriz. 
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Maden arayamaz hale geldik

Çevre için her haklı tepkiye sahip çıkmak ortak geleceğimize 
sahip çıkmaktır

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

Șayet tepkiler, asılsız ve uydurma iddialarla, kamuoyunu 
amaçları doğrultusunda kullanmaya yönelik ise, bunu 
örgütleyen kiși ve çevrelerin amaçlarının  çevre değil bașka 
niyetler olduğu teșhir edilmelidir.

Altın madeni  aramak için gelen Maden 
Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yetkilileri 
köylüler tarafından köye alınmadı. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/habercevre/1038698/

Madene_karsi_cikan_koyluler_nobette.html

Ülkemizde taș ocakları, kömür, 
krom, bakır, altın, gümüș, nikel, 
mermer, jeotermal, termik 
santralleri kısacası her türlü maden 
çıkarılmasına yönelik faaliyetlere 
karșı bir tepki gösterilmektedir.

Eskiden Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü (MTA)’nın 
mühendisleri yöremize gelsin 
bölgemizde maden arayıp bulsun, 
fabrika açılsın biz de çalıșalım diye 
dört gözle bekleyen vatandașlarımız  
günümüzde MTA’yı bile köylerine 
sokmaz ise bu ülkede nasıl maden 
aranacak ? Nasıl madencilik 
yapılacaktır? Bu noktaya nasıl 
gelindi?
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Madenlerin yerini değiştirebilir miyiz ? HAYIR

Türkiye’de madencilik faaliyetlerine karşı toplumun tepkisi

Madenciliğe karșı değilim ama benim yöremde değil de bașka yerde yapılsın 
diyenler olabilir.

Ancak madenlerin bulunduğu yeri değiștirme șansımız yok. Bu nedenle dünyada 
madenler bulunduğu yerde çıkarılır.

Bütün mesele mevcut en iyi teknolojileri kullanarak madenleri bulunduğu yerden 
çıkarırken  çevreye en az zararın verilmesini sağlamaktır.

Gelișmiș ülkelerde madencilik nasıl 
yapılıyorsa, nasıl denetleniyor ve 
yönetiliyorsa biz de benzer șekilde 
çevreye ve insan sağlığına duyarlı 
uluslararası standartlara sahip güçlü bir 
maden sanayisi yaratmak zorundayız.
Bunun için birinci önceliğimiz çevre 
değerleri ve insan sağlığı olmak 
zorundadır.
Bunu sağlamanın yolu ise tüm madencilik 
projelerinin denetiminin ve mühendislik 
projelerinin kalitesini uluslararası 
standartlara yükseltmekten geçmektedir.
Faaliyetlerini çevre ve insan sağlığına 
duyarlı yapmayan ișyerleri en ağır 
yaptırımlarla cezalandırılmalıdır. Bu 
șekilde çalıșmakta  ısrar etmeleri 
durumunda söz konusu ișyerlerinin 
faaliyetleri durdurulmalıdır. 
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İstanbul’da vatandaşlarımız kışın soğukta kalmaktan nasıl kurtuldu ?

Madencilik geçici bir faaliyettir maden çıkarılan alanlar doğaya yeniden 
kazandırılmaktadır

ÖNCESİ

İstanbul’da Kömür çıkarılan sahalar

SONRASI

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

Yeterli dövizimiz olmadığı için dıșarıdan 
petrol ve kömür  alamadığımız yıllarda 
(1970-1980) İstanbul’da yașayan insanlar 
Kemerburgaz ve Ağaçlı’dan çıkarılan 
kömürler sayesinde kıșları soğukta 
yakıtsız kalmaktan kurtulmuștur.

Kömür çıkarmak için kazılan çukurlar ise 
șehrin aylık yaklașık 5 milyon tonu bulan 
moloz ve hafriyatlarının depolanması 
için kullanılmaya bașlanmıștır. Hafriyat 
ve molozla doldurulan çukurların üstüne 
toprak serilip ağaç dikilerek sahalar 
yeșillendirilmiștir.

O tarihte kömür çıkarılan alanlara daha 
sonra binlerce ağaç dikilerek doğa ile 
uyumlu hale getirilmiștir.
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Önce kömür sahası sonra orman sahası…

Önce maden sahası maden çıkarıldıktan sonra çam ve zeytin sahası…

Bergama Ovacık Altın Madeni’nin Eski Hali

Yeni Hali Yeni Hali

Yeni Hali
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‘’Unutulmamalıdır ki kendi doğal kaynaklarını kullanamayan veya 
kullandırılamaz hale getirilen ülkeler kalkınamaz, kalkınmalarını 

sürdüremez*’’

‘’Sanayimizi geliștirip büyütmeden arzu ettiğimiz refah seviyesine ulașamayız. 

Kiși bașına milli gelirimizi 25-30 bin dolar seviyelerine çıkarabilmek için bugün 
tükettiğimiz maden miktarının en az 2,5-3 katı daha fazla  maden tüketmemiz 
gerekecektir.

Bu ekonomik büyüme sürecinde olușabilecek çevresel etkilerin denetim altına 
alınması ve yönetilebilmesi ancak Çevreye duyarlı bir sanayi politikası ve 
sanayiye duyarlı bir çevre politikası ile mümkün olabilir.’’

* Dr. Caner Zanbak, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre Danıșmanı, TBMM madencilik 

sektöründeki sorunların  araștırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile kurulan 

komisyon raporu, sf.450-456, Mayıs 2010

Mermer ve traverten ihracatımızı yıllık 9 milyon dolardan 
nasıl 2 milyar dolara çıkarmayı başardık?

1985 yılına kadar ülkemizde doğal taș madencilerinin ruhsat güvencesi yoktu. 
İllerin İl Özel İdareleri mermer ve traverten ișletmeleri için madencilere 2-3 
yıllığına geçici süreler için izin verirlerdi. Bir bașka ifade ile mermercilerin ruhsat 
güvencesi yoktu. Bu nedenle kimse mermer, traverten, granit yatırımına cesaret 
edemiyordu. 
1985 yılında taș ocakları maden kanunu kapsamına alınıp ruhsat güvencesi 
verilmesiyle birlikte madenciler ruhsat güvencesine kavușunca ocak ve fabrika 
yatırımlarına giriștiler. Fabrika teșvikleri sayesinde doğal taș madenciliğinde ve 
ihracatında çok hızlı bir gelișme yașandı. 
Bunun sonucunda 1985 yılında sadece 9 milyon dolar olan mermer, traverten 
ihracatımız her yıl sürekli artarak 2018 yılında yaklașık 2 milyar dolar seviyesine 
çıkmıștır. Doğal taș üretiminin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık yaklașık 3 milyar 
dolardır.
Doğal taș üreticilerine ruhsat güvencesinin verilmesi, doğal taș yatırımlarının 
teșvik edilmesi örneği,  madencilikte akılcı politikalar uygulandığında 
madenciliğin ekonomimize ne kadar katkı sağlayabileceğinin en güzel kanıtıdır.
Günümüzde ülke çapında yaklașık 1500 adet mermer, traverten ocağı faaliyette 
olup sektörde on binlerce insan istihdam edilmektedir.  
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SONUÇ

Madencilikte her geçen yıl dıșa bağımlılığımız artmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz 
enerji ve metalleri dıșarıdan satın almak için her geçen yıl daha çok bedel 
ödüyoruz. Kendi maden potansiyelimizi değerlendirmede ciddi sorunlar yașıyoruz.

Madenler bir bașka deyișle bir ülkenin mineral varlıkları o ülkenin yer altı 
zenginlikleridir. Yer altı zenginliklerini değerlendirmede bașarılı olamayan ülkeler 
sanayide dıșa bağımlı olmaktan kurtulamazlar. Madencilik sanayinin hammadde 
ve ara mal ihtiyacını karșılar, ülkeye döviz kaybettirmez, sürekli döviz kazandırır.

Daha refah dolu bir yașam isteği daha fazla maden çıkarılmasına yol açmaktadır 
çünkü sahip olduğumuz tüm araç ve gereçler madenlerden yapılmaktadır. 
Madencilik faaliyetlerinin uluslararası standartlara göre yapılmasını talep ettiğimiz 
ve bunu sağladığımız ölçüde doğaya en az zarar vererek sürdürülebilir bir 
madencilik ve sürdürülebilir bir yașam dengesini yaratabiliriz

‘‘Madencinin doğaya kazma vurması, çiftçinin tarlayı sürmesi ile aynı șeydir.’’ 
Önemli olan her faaliyette olduğu gibi, madencilik faaliyetlerinin de çevreye ve 
insan sağlığına duyarlı yapılmasını talep etmek ve bunun sağlanması için denetim 
sürecinde yer almaktır. Madenler olmadan çağdaș yașam koșullarını temin etmek, 
hatta günümüz șartlarında hayatımızı idame ettirmek mümkün değildir. Daha 
modern yașama talebiniz devam ettikçe madenciler yer kabuğunu kazmaya 
devam edecektir.

Yer kabuğunu kazmadan, yer kabuğunun derinliklerinde gömülü olan madenleri 
bulunduğu yerden çıkaramayız. Bu nedenle madenciler doğayı katlediyorlar algısı 
yaratarak madencileri suçlamanın bilimsel bir yanı yok. Çevreye ve insan sağlığına 
duyarlı madenciliğin ülkemizin kalkınması için ne kadar önemli olduğunu bașarılı 
oluncaya kadar anlatmak zorundayız.

Madencilerin yer kabuğunu kazmalarının arka planında yatan șey, insanların 
modern bir yașam için her șeye sahip olma isteğidir. Unutmayalım ki yer kabuğunu 
kazınca ne saf altın, ne saf demir, ne saf bakır çıkmıyor. Yerbilimciler/madenciler 
yer kabuğunda gömülü bir ton kayacın içindeki yaklașık bir gram altın, 2 kg 
nikel, 3 kg bakır, 10 kg çinko içeren kayaçların bulunduğu yerleri keșfedip, onları 
bulundukları yerden çıkarıp, mineral zenginleștirme tesislerinde zenginleștirerek 
sizin için ayrıștırmaktadır. Aynı șekilde 100 metre küp bir mermer bloğundan 
yaklașık  5-10 metre küp kısmı satılabilir özellik tașımaktadır.

Yer altı zenginliklerinin keșfedilmesi ve keșfedilenlerin üretime geçirilmesinde 
sektöre sermaye girișini arttıracak ne kadar akılcı politikalar uygularsak, üretimde 
dıșa bağımlılığı o oranda azaltabiliriz. Bunun için yatırım yapmayı zorlaștıran bir 
mevzuat yerine, teșvik eden ve kolaylaștıran bir yatırım ortamına ve mevzuata 
sahip olmamız gerekmektedir. ‘’Unutulmamalıdır ki kendi doğal kaynaklarını 
kullanamayan veya kullandırılamaz hale getirilen ülkeler kalkınamaz, kalkınmalarını 
sürdüremez.’’ Enerjide, hammadde ve ara mal tedariğinde ve teknolojide dıșa 
bağımlılığı sürekli artan bir ülke ne kadar güçlü olabilir ki?

‘’İnsanın daha yüksek bir yașam düzeyine ulașması için sürdürülmesi gereken 
maden üretimi madalyonun bir yüzüdür. Madalyonun diğer yüzüyse, bir madencilik 
faaliyetini yaparken doğal kaynakları korumak, yani sürdürülebilirliği sağlamak 
için bu üretimin insanın yașadığı çevreye zarar vermemesine dikkat etmektir. 
Mineral varlıklarının tükenebilir kaynaklar oldukları hiçbir zaman unutulmamalı 
ve kaynakların kullanımında, gelecek nesillerin ihtiyaç ve beklentileri de hesaba 
katılmalıdır.’’
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MADENCİLİK TERİMLERİ

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

AGREGA :  Çimento ve asfalta harç  yapmak  için  kullanılan  kum, çakıl, 
mıcır, kırılmıș  tașlar, v.b.  maddelerden  olușan  karıșım.

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

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

CEVHER : Doğrudan doğruya veya bazı ișlemler sonucu zenginleștirilerek 
endüstride tüketim yeri bulunabilen ve ekonomik değeri olan bir veya 
birkaç mineralden olușmuș kayaç. Cevher, metal madenciliğinde üretiminin 
hammaddesini teșkil eder. Mineraller metalik elementleri içermiyorsa cevher 
tabiri yerine endüstriyel hammadde deyimi kullanılır.

ÇELİK :  Pik demirin özel fırınlarda ısıl ișleme tabi tutularak safl aștırılması 
sonucu elde edilen ürün. İçinde en fazla %1,7oranında karbon bulunduran 
bir Fe-C alașımıdır.

DEKAPAJ : Açık ișletme projesine göre maden yatağının üzerindeki veya 
kontağındaki örtü tabakasının gevșetilmesi, kazılması, yüklenmesi, tașınması

ELEKTROLİZ :  Elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüș kimyasal 
bileșiklerin ayrıștırılması ișlemi. Bu ayrıștırma ișlemi, maddenin elektron 
vermesinden (yükseltgenme); ya da almasından (indirgenme) kaynaklanır.

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

GRAVİTE YÖNTEMİ : Minerallerin özgül ağırlıklarının farklı olmasından 
yararlanarak yapılan zenginleștirme. Gravite zenginleștirilmesinde, 
minerallerin özgül ağırlık farkından kaynaklanan özellikleri ve akıșkan 
ortamda hareket farklılığı yanında, șekil ve tane büyüklüğü de önemlidir.

İȘLETİLEBİLİR MADEN YATAKLARI :  Araștırma yapıldığı sırada bilinen 
madencilik tekniği, teknolojisi ve ekonomisi bakımından, o günkü fiyatlarla  
ișletildiği takdirde ekonomik olabilecek maden kaynakları

İȘLETME METODU : Doğal konumda bulunan madenin en az zayiatla ve 
emniyetli olarak ekonomik șekilde çıkarılması için uygulanan sistem. 

İȘLETME RUHSATI : İșletme projesi faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen 
yetki belgesi.

İȘLETME İZNİ : Bir madenin ișletmeye alınabilmesi için gerekli ve zorunlu 
çalıșmaları yapabilmesi için verilen izin.

JEOLOJİ : Yer kabuğunun yapısını, kabuğun her çeșit yapı elemanını, 
olușumunu ve her çeșit özelliğini araștıran ana bilim dalı.

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

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

KAYAÇ : 1) Yer kabuğunu teșkil eden, herhangi bir șekilde birbirleriyle 
bağlantılı, büyük kütlesel ve oldukça muntazam, sağlam iç yapısı bulunan, bir 
veya birkaç mineralin bünyesinde sistemli bir șekilde dağılımı sağlanmıș bir 
olușum.

2) Genel olarak cevher veya kömürden bașka yer kabuğunu olușturan madde 
topluluğu

3) Kayaçlar genellikle olușumlarında etkili olan sürelere bağlı olarak bașlıca 
üç sınıfa ayrılır.

a) Magma olarak adlandırılan erimiș maddenin katılașması ile olușan kor 
kayaçlar (magmatik kayaçlar).

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

c) Kor kayaçların ve tortul kayaçların mineral bileșimlerinin, dokularının ve 
iç yapılarının çeșitli koșullar yüzünden değișmesi ile olușan bașkalașım 
kayaçları.

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

KAYNAK : Yer kabuğunda veya derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak 
muhtemel ekonomik beklentileri karșılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri.

MADEN : Yer kabuğunun kimi bölgelerinde çeșitli iç ve dıș doğal etkenler 
nedeni ile olușan, ekonomik yönden değer tașıyan mineral veya mineral 
bileșimi. 

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

MADENCİLİK : Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, 
kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne 
çıkarıp onu paraya dönüștürme iși. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli 
doğal hammaddeyi sağlamaktır. 

MADEN YATAĞI :  Damar veya saçılmıș kitle halinde teșekkül etmiș; 
büyüklük, miktar ve kalitesi açısından ekonomik olarak ișletilebilecek faydalı 
kayaç veya mineral birikimi.

METALİK OLMAYAN MİNERALLER : Bünyesinde metal ihtiva etmeyen 
minerallere verilen ad. 

METALURJİ :  Cevherden veya zenginleștirme sonrası elde edilen cevher 
konsantresinden, kullanıma uygun metali elde etme; metallerin fiziki kaliteleri 
ve yapısının tesbiti ve tetkiki; alașımlarının yapılması ilmi ve tekniği.

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

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

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

SİYANÜR LİÇİ : Düșük tenörlü altın ve gümüș cevherlerinin içinde gözle 
görülemeyecek kadar çok ince taneli bir șekilde bulunan altın ve gümüșün 
siyanürle çözündürülerek katı haldeki altın ve gümüșün sıvı hale getirilmesi.

Siyanür liçi ile cevherlerden altın ve gümüșün kazanılması, yüzyılı așan 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 ișlemi. Bunun için özel sondaj makinaları kullanılır ve bunlarla 
yeraltından karot denilen numuneler veya sedimanlar (yeraltındaki kayaların 
kıymık veya kırıntıları) yerüstüne çıkarılır.

TAȘ OCAĞI : Bina, yol, köprü, baraj vb. diğer yapı ișlerinde kullanılan 
malzemelerin çıkarıldığı  ișletme.

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

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

Ülkemizde madenler așağıda sıralanan maden gruplara göre ruhsatlandırılır:

I. Grup madenler

a) İnșaat 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 tașlar ile 
dekoratif amaçla kullanılan doğal tașlar.

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 (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) 
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Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri 
mahfuz kalmak kaydıyla).

IV. Grup madenler

a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit,
Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit,
Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karıșımı killer,
Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Șap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum,
Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları
(Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10
B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit),
Barit, Vollastonit,

Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, 
Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, 
Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, 
Pekștayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Tașı, 
Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileșiminde en az %80 SiO2 ihtiva 
eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), 
Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, 
Kalsedon (Sileks, Çört).

b) Turba, Linyit, Tașkömürü,) Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Șist, Bitümlü Șeyl,
Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).

c) Altın, Gümüș, Platin, Bakır, Kurșun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom,
Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit,
Șelit), Kobalt,  Nikel,  Kadmiyum,  Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum
(Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum
Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit,
Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum,
Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum,
Selenyum, Telluryum, Renyum.

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

V. Grup madenler

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, 
Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantașı, 
Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars 
kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftașı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, 
Avanturin, Venüstașı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), 
Topaz, Aytașı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), 
Oltutașı, Diopsit, Amozonit, Lületașı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), 
Spinel, Jadeit, Yeșim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri 
(Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), 
Diaspor Kristalleri, Kemererit.



en önemli kaynak 
olan insana  
yatırım yapmaktan ve 
iş güvenliğini ilk öncelikleri 
arasında tutarak, 
en iyi madencilik 
uygulamaları doğrultusunda, 
her çalışanına  güvenli ve  
sağlıklı  bir iş ortamı 
sağlamaktan  çekinmeyen 
vizyonu  ile ilerlemeye
devam etmektedir.

Faaliyet Alanlarımız
- MADEN
- İNŞAAT
- ENERJİ
- TURİZM
- PETROL
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"Explore the deepest"



Yeri kazınca otomobil, televizyon, bilgisayar veya telefon 
çıkmıyor. Aynı şekilde yeri kazınca metal halinde saf demir, 
bakır, kurşun, çinko, nikel veya kullanıma hazır çimento, 

seramik veya cam da çıkmıyor. 

Yer kabuğundaki bir ton kayaçın içinde birkaç gram altın, 5-10 
veya 20 kg bakır, kurşun, çinko içeren mineraller veya kömür, 
petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarını; metalik özellik taşımayan 
endüstriyel hammaddeleri keşfedip, onları bulundukları yerden 
sizin için çıkarıyoruz.

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. 
Bir yılda veya yaşamımız boyunca kaç ton maden tükettiğimizin 
farkında mıyız?

Doğayı seviyorsak, doğaya ve çevre değerlerine saygılı isek, daha 
tutumlu bir yaşam tarzını seçerek doğanın daha az kazılmasına 
katkıda bulunabiliriz. 

Arabanızdan, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan, televizyonunuzdan, 
buzdolabınızdan, çamaşır makinenizden, bulaşık makinenizden, 
kalorifer sisteminizden, elektrikten, oturduğunuz evden, uçaktan, 
trenden, gemiden, asfalt yollardan, kısacası hayatınızda kullandığınız 
tüm araç ve gereçlerden vazgeçebilir misiniz? Vazgeçebiliriz 
diyorsanız, yer kabuğundaki madenleri çıkarmamıza gerek kalmaz.

İhtiyaçlarımızdan vazgeçemiyorsak, madencilikten de vazgeçemeyiz.  
Bu nedenle çevre ve insan sağlığına duyarlı yapılan ve bizim 
taleplerimizi yerine getirmek için, yer kabuğumuzun  yüzlerce 
metre altında çalışarak bizler için  maden çıkaranlara daha saygılı 
olmak zorundayız.

Madensiz bir geleceğin nasıl olacağını merak ediyorsanız bu 
kitabı okuyabilirsiniz.
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