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Madenciler yer kabuğunu neden kazar?

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.

Siz bir otomobil, telefon, bilgisayar, buz dolabı veya ev satın aldığınızda 
farkında olmadan, madencilerden tüm bu araç ve gereçlerin yapımında 
kullanılan madenleri yer kabuğunun derinliklerinden kazıp çıkarılmasını 
talep ediyorsunuz. 

Madenciler/yerbilimciler sizin taleplerinizi yerine getirmek için yer 
kabuğundaki bir ton kayanın içinde birkaç gram altın, 5-10 veya 20 kg 
bakır, kurşun, çinko içeren kayaçları veya kömür, petrol, doğal gaz gibi 
enerji kaynaklarını; metalik özellik taşımayan endüstriyel hammaddeleri  
keşfedip, onları bulundukları yerden sizin için çıkarır.



İhtiyaçlarınızdan vazgeçebilirseniz yer kabuğunu kazmayız !!!

 Arabanızdan

 Bilgisayarınızdan 

 Telefonunuzdan

 Televizyonunuzdan

 Buzdolabınızdan

 Çamaşır ve bulaşık makinenizden

 Kalorifer sisteminizden

 Elektrikten

 Oturduğunuz evden

 Uçaktan - trenden - gemiden

 Asfalt yollardan

 Kısacası hayatınızda 

kullandığınız tüm araç ve gereçlerden

VAZGEÇEBİLİR MİSİNİZ? 

Vazgeçebilirseniz madenciler yer kabuğunu kazmaz. 

Çoğumuz farkında olmasak da modern yaşam için gerekli olan araç 

ve gereçler yer altından çıkarılan madenlerden yapılmaktadır.



Altın aramalarında siyanür kullanılır mı?

Altının aranmasında siyanür kullanılmaz. Bakır, demir, kurşun, kömür madeni nasıl aranırsa altın da 

benzer şekilde aranmaktadır.

Siyanür; altının üretim aşamasında, altın zenginleştirme tesislerinde, katı haldeki altın zerreciklerini 

çözüp sıvı hale getirmek için kullanılmaktadır.

Yer kabuğunun on milyarda 4 birimi altındır. Altın yer kabuğunda en az bulunan elementlerden  biri 

olduğu için kıymetlidir.*

Minnesota’da orman içinde maden sondajı

Ormanda maden sondajı, Finlandiya, Pertti Sarala, http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_057.pdf

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

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


Madenlerin  bulunduğu yeri seçme özgürlüğümüz var mı? 

Madenciliğe karşı değilim ama benim yöremde değil de başka yerde yapılsın diyenler olabilir.

Ancak madenlerin bulunduğu yeri değiştirme şansımız yok. Madenler milyonlarca yılda oluşmaktadır.

Madencilerin istedikleri yerde maden arama lüksü de yoktur. Jeolojik koşullar nerede uygun ise maden arama 

faaliyetleri orada yapılır. Bu nedenle dünyada madenler bulunduğu yerde çıkarılır. 

Bu günkü fiyatlarla, bir ton kayacın içinde 0,5 gram altın, 500 gram gümüş, 2 kg nikel, 3 kg bakır, 10 kg çinko

varsa o kayaçlar ekonomik bir değer ifade eder. Bir tonunda ekonomik olabilecek kadar altın, gümüş, bakır, çinko

vb içeren milyonlarca ton kayaç yer kabuğundan madencilik yöntemleri ile çıkarılarak içindeki ekonomik değer

ifade eden mineraller, ekonomik olmayan minerallerden ayrıştırılarak altın, bakır, kurşun, çinko nikel üretilmektedir.



Türkiye’de sadece altın üretiminde mi siyanür kullanılmaktadır ?

Ülkemizde kullanılan siyanür kimyasallarının yaklaşık %3’ü altın üretiminde, geri kalanı ise başta
sentetik kumaş imalatı-iplik, naylon, plastik, kuyumculuk, boya, ilaç, tarım kimyasalları, galvanizleme,

metal kaplama ve elektro teknik olmak üzere başka sanayi dallarında kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki siyanürün %97’sinin kullanıldığı diğer alanlarda herhangi bir siyanür tartışması
yaşanmazken, neden sadece siyanürün yaklaşık %3’nün kullanıldığı altın üretiminde kullanılan siyanür

tartışmalara konu olmaktadır?

Altın üretiminde kullanılan teknolojiyi, siyanürün arıtmadan geçirilip yok edilebildiği ve üretim

aşamasında ortamdaki miktarı hakkında bilgi sahibi olmadan sadece siyanürün varlığı üzerinden felaket

senaryoları üretilmektedir.

‘’ Yaklaşık 100 bin kimyasal sanayide üretim için kullanılmaktadır. Toksikoloji bilimi hangi kimyasalın 

hangi dozda güvenli olarak sanayide üretim faaliyetlerinde kullanılabileceğini araştırarak belirler. 

Belirlenen bu değerlere göre bütün dünyada geçerli olan regülasyonlar (yasal mevzuat) oluşturulur. 

Bilimsel olarak belirlenen güvenli doz aşılmadığı sürece, insan sağlığı güvence altındadır. Kimyasallar 

insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetilebilir.’’*

* Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 2018; ‘’Kimyasallardan Gıdaya Doz ve Risk’’, Sf.57



Türkiye’de altın üretiminde kullanılan teknoloji
ABD, Kanada, Avustralya veya İsveç’te kullanılandan farklı mı?

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

O ülkelerde altın üretimine karşı toplumsal bir tepki olmazken, neden Türkiye’de altın üretimine karşı 
bir tepki yaratılmaya çalışılmaktadır?  

Gelişmiş ülkelerde altın veya bir başka maden üretimi için zorunlu olarak yapılan madencilik faaliyetleri 
doğa katliamı olarak gösterilmezken, neden ülkemizde doğa katliamı olarak gösterilmeye 
çalışılmaktadır? 

Üzeri ağaç altı maden olan yerlerde alttaki madeni çıkarmak için zorunlu olarak ağaç kesilmesini, 
kesilen ağaçların birkaç katı fazlası ağaç dikilmesini sağlayarak hem orman varlığımızı arttırmış, hem 
de yer altındaki madenlerimizi ekonomiye kazandırmış olmuyor muyuz?

Türkiye’de  kişi başına yılda  yaklaşık 8-9 ton maden çıkarılmaktadır. 

Türkiye’de madenciler maden arayamaz ve çıkaramaz hale gelirse, sanayimizin, vatandaşlarımızın 
maden ihtiyacını kim nasıl  karşılayacak? ? Kanunlara uygun olarak yapılan madencilik faaliyetlerini
yasa dışı ilan edebilir miyiz? Türkiye’yi madencilikte dışa bağımlı hale getirmek ülkemizin yararına
olabilir mi?*

*Dr. Muhterem Köse, 2019, Yaşam İçin Maden, Başak Matbaası



Neden Türkiye’de altın üretimi engellenmeye çalışılmaktadır?

Türkiye dünya altın ticaretinde önemli bir oyuncudur. O kadar ki son 24 yılda (1995-2018) 3840 ton
altın ithal etmişiz. Bir başka ifade ile yılda 160 ton altın ithal eden bir ülke konumundayız.

Bir ton altının fiyatı, fiyatlardaki dalgalanmaya bağlı olarak 40-50 milyon dolar arasında değiştiği göz 
önüne alınırsa, 160 ton altın ithalatına yılda 6-8 milyar dolar para ödeyen bir ülkeyiz.

Bu nedenle Türkiye bu günkü konumu ile dünyada altın üretiminde değil ama altın satın almada çok 
önemli bir oyuncu konumundadır.

Türkiye jeolojik yapısı itibariyle dünyada önemli altın potansiyeline sahip ülkeler arasında yer 
almaktadır. Türkiye İsveç’te Alplerden – Hindistan’da Himalayalara uzanan zengin altın potansiyeline 
sahip olan Tethyan kuşağında yer almaktadır. Son 25-30 yılda yürütülen araştırmalarla önemli altın 
yatakları keşfedilmiştir.

Türkiye’de altın üretiminin, neden engellenmek istendiği Dr. Necip Hablemitoğlu’nun «Alman 
Vakıfları/Bergama Dosyası» isimli kitabında ayrıntılı olarak incelenmiştir.*

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



Altın üretiminde neden siyanür kullanılmaktadır?
Başka yöntemler de var mı?

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 görüldüğü için tıpkı pirinçteki taş misali kolayca kum tanelerinden 
ayrıştırılır. 

Kayaçların içinde  gözle görülebilen altınlar ise, cevherin özelliğine göre yoğunluk 
farkı (gravimetrik yöntemlerle) veya köpükle yüzdürme (flotasyon) yöntemi ile 
ayrıştırılabilir.

Ancak kayaçların içindeki gözle görülemeyecek kadar küçük altın 
tanecikleri ise, dünyanın her yerinde 1897 yılından beri  siyanür 
yardımıyla (siyanürle çözündürme) yöntemi ile ayrıştırılmaktadır.* 
Dünyadaki altın üretiminin yaklaşık %85’i bu yöntemle yapılmaktadır.

* Dr.Vedat Oygür ;2000, Altın Madenciliğinde Siyanür Kullanımı, Jeoloji Mühendisliği,c.24,no:1 ,sf.111-127



Altın üretiminde kullanılan siyanür 
çevre ve insan sağlığı bakımından bir tehdit oluşturmakta mıdır?

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

Türkiye’de bugüne kadar altın üretiminde kullanılan siyanürden dolayı ne kimsenin canına, malına veya ürününe bir
zarar gelmiş, ne de altın üretimi yapılan yörelerin havası, suyu ve toprağı zehirlenmiştir. Bergama’da altın üretimi
2001 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. Türkiye’de altın üretiminde kullanılan siyanürden dolayı insan
sağlığı ve çevrenin zarar gördüğüne ilişkin bugüne kadar mahkemelerce kanıtlamış tek bir olay yoktur.

Bergama’da altın üretimini engellemek için geçmişte yapılan eylemler kamuoyunun hafızasındadır. Ortaya atılan
iddialar, kamuoyunda çok büyük endişeye ve korkuya neden olmuş, neredeyse bütün gazeteler, televizyonlar ve
köşe yazarlarının Türkiye’de altın üretimine karşı çıkması sağlanmıştı.

Ecevit hükümeti konusunda uzman bağımsız bir bilim heyeti tarafından konunun incelenmesini istemiş. Bilim
adamlarının Bergama raporundan sonra ortaya atılan iddiaların gerçekçi olmadığını görerek Türkiye’de altın
üretiminin önünü açmıştır.

Dünyada yaklaşık 875 altın ve gümüş madeninde siyanür kullanılarak altın ve gümüş üretilmektedir.

*Kaynak: www.altinmadencileri.org.tr



Siyanür havuzları gerçek mi?

Altının ayrıştırılmasında kullanılan siyanür daha sonra kimyasal olarak arıtmadan geçirilerek siyanür yok 

edilmektedir (Ayrıca güneşin ultraviole ışınları siyanürü kolayca  parçalayıp yok etmektedir ). Kimyasal arıtma 

işleminde  ortamdaki siyanür %99,8 oranında yok edildikten sonra öğütülmüş sulu malzeme zemini 

geçirimsiz hale getirilen atık havuzunda depolanmaktadır.

Bunun nedeni içinden altını ayrıştırılmış un halindeki sulu katı tanelerin atık havuzunda çökertilerek rüzgar 

veya yağmurla etrafa alıcı ortama dağılmasını önlemektir. Havuzun dibinde öğütülmüş taneler çökelmekte 

üstteki su ise tesise devamlı geri beslenerek tesiste kullanılmaktadır.

Madencilikte atık havuzu denen ancak kamuoyunda siyanür havuzu olarak adlandırılan bu havuzlardaki  

siyanür miktarı ne kadar?  Örneğin  Bergama’da atık havuzdaki siyanür miktarı bir litrede 0,2 mili gramdır. 
İçtiğimiz şeftali, kiraz, kayısı vb çekirdekli meyve sularındaki siyanür miktarı, litrede 1-15 mili gram arasında 

değişmektedir. Bu nedenle atık havuzlarındaki siyanürün çevreyi ve insanları tehdit etmesi söz konusu 

olamaz.

Önemli olan bir kimyasalın ortamdaki varlığı değil, miktarı yani dozudur. Avrupa Birliği’nde atık havuzlarında 

müsaade edilen güvenli doz 25 mg/Litredir. Bergama Ovacık Altın Madeni  Atık Havuzunda ise bu değer 0.2 

mg/Litredir. (Güvenli dozdan 125 kat daha düşük bir değer)

Bilimsel olarak bunun anlamı siyanür havuzu denen atık havuzunun çevre ve insan sağlığına bir tehdit 

oluşturmasından bahsedilemez. 



Topraklar kirlenecek mi?

Toprakta altın olmaz. Sanki topraklarda altın varmış, topraklardaki altın siyanürle ayrıştırılıp 

kirletilecekmiş gibi, asılsız iddialarla vatandaşlar tedirgin edilmektedir.

Altın yer altındaki  kayaçların içinde bulunmaktadır. Bu nedenle toprakların kirlenmesi diye 

bir şey tamamen bilgi kirliliğidir.

Yer altından kazılıp çıkarılan kayaçlar kırma ve öğütme işleminden sonra boyutu 

küçültülerek içindeki altın siyanür yardımı ile cevherin özelliğine göre tank liçi (tankta 

çözündürme) veya yığın liçi (yığında çözündürme) yöntemi ile  ayrıştırılır. 

Türkiye’de altın madenleri kapalı devre çalışmaktadır. Bir başka ifade ile alıcı ortam 

dediğimiz derelere, madenin etrafındaki bir alana ne katı, ne sıvı ne de gaz halinde bir şey 

bırakılmaz. 



Sular zehirlenecek mi?
Siyanürün yer altına kaçması demek altının kaçması demek!!!

Siyanür; bünyesinde altın içeren kayaçların içinde gözle görülemeyecek kadar 

küçük katı haldeki  altın taneciklerini, çözüp sıvı altın hale getirmektedir.

Sıvı haldeki altın siyanür çözeltisinin* yer altına kaçması demek, altının yer 

altına kaçması anlamına gelir. (Siyanürle çözündürme sonrası altın artık suyun 

içinde sıvı halde bulunmaktadır.)

* (AuCN2)- anyonu 



Siyanür zararsız hale getirilmez ise zaten 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 dönüşmesi eser miktarda 

olmaktadır.

Bu nedenle dünyada altının üretiminde çalışan on binlerce  insan sabah evinden işe  nasıl geldiyse, akşam da 

aynı şekilde işinden evine gitmektedir.

Türkiye’de de 18 yıldır siyanür kullanılarak altın üretilmektedir. Kimsenin ne malına, ne canına zarar verildiğine 

dair her hangi bir mahkeme kararı yoktur.

Bu şuna benzemektedir; ormanda bir aslanla karşı karşıya kaldığınızda aslan size zarar verebilir. Ama hayvanat 

bahçesinde demir kafes içindeki aslanın size zarar verebilir mi?

Siyanürle altının ayrıştırılabilmesi için siyanürün hep kafesteki aslan pozisyonunda olması gerekmektedir, yani 

ortamın pH sı 10.3 ve daha fazla olmaz ise siyanürle altın ayrıştırılamaz. Kireç kullanılarak suyun pH sını
10.3’e getirmek çok kolay bir işlemdir.



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

Türkiye’de altın madenciliğinde siyanür kullanımı ; siyanürle 

ilgili uluslararası yasal mevzuatın (regülasyonun) öngördüğü  

güvenli doz rakamlarının çok çok altındadır.

Bu nedenle yasal olarak  müsaade edilen değerlerle, 

Türkiye’de altın madenlerinde  ölçülen değerler bilimsel 

olarak karşılaştırıldığında, altın üretiminde kullanılan 

siyanürün çevre ve insan sağlığını tehdit etmesi mümkün 

değildir. Grafikteki rakamlar bu gerçeği bilimsel olarak ortaya 

koymaktadır.

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
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Neyi Tartışıyoruz? Farkında mıyız?
Türkiye’de altın madenlerinde atık havuzdaki siyanür miktarı ile meyve sularında müsaade edilen siyanür miktarı

miktarlarının kıyaslaması yapıldığında Türkiye’de siyanürle ilgili tartışmaların ne kadar yapay olduğunu ortaya 

çıkmaktadır…

Bergama’da atık havuzu içindeki suda siyanür miktarı : 0.2 mg/Litre
Kaynak : Çevre ve Orman Bakanlığı

Türkiye ‘de  çekirdekli meyve sularındaki siyanür miktarı :  1-15 mg / Litre

Kaynak :Çekirdekli İşleme -Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 1-2 
115-125 / 1974

Bergama Atık Havuzu 
16



Yediklerimizde ve içtiklerimizde ne kadar siyanür var?

Kaynak: ‘’Ovacık Altın Madeni-Türk Madenciliğinin Dönüm Noktası Tanıtım Broşürü’’,2002



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

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

1. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Çevre İl Müdürlüğü, DSİ İl Müdürlüğü temsilcilerinden

oluşan bağımsız bir izleme ve denetleme komisyonu kurulmaktadır.

2. Türkiye’de bir yerde altın üretimine başlanmadan önce o yörenin hava, su ve toprak numuneleri

alınmakta ve uluslararası güvenirliliği olan laboratuvarlarda analizleri yaptırılarak yöredeki çevre

değerlerinin ne durumda olduğu tespit edilmektedir.

3. Madende faaliyete başlandıktan sonra. Bu komisyonun kendilerinin belirlediği bir gün ve saatte

istedikleri zaman maden işletmesine 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 karşılaştırmaktadır.



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

4. Şayet 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 , taşınması, atık yönetimi dahil her basamağı
uluslararası kabul görmüş ‘’ Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu’’ (ICMC) tarafından belirlenen

standartlara göre yönetilmekte ve denetlenmektedir.

Altın Madencileri Derneği ICMC ile işbirliği içinde çalışmakta olup birlikte eğitim çalışmaları
düzenlemektedir.

6. Ülkemizde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, Çevre

Bakanlığı, Orman Bakanlığı, ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar madenleri denetlemektedir.
https://www.cyanidecode.org,



160 Ton /Yıl
Son 24  Yılın 
Ortalaması

27 
Ton/Yıl

133Ton /Yıl

İTHALAT 2018 YILI
ÜRETİMİ

YILLIK AÇIK

8 MİLYAR $ /YIL

Türkiye altın ihtiyacının yaklaşık %85’ini dışarıdan satın almaktadır 

Üretmeyip, hangi ülke veya ülkelerden ithal edersek o ülkelerin ekonomisine hizmet etmiş oluruz. 



Dünyada en çok altın üreten ilk 5 ülke

Ülke Ton

1 Çin 426

2 Avusturalya 295

3 Rusya 271

4 ABD 230

5 Kanada 176



Ülkelerin yüzölçümünde maden çıkarılan alanların payı nedir ?
Maden çıkarılan alanlar ülkelerin yüz ölçümünün binde veya on binde biri seviyesindedir.

ABD Kanada Meksika Türkiye

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

2 Tarım Alanı (km2) 4 240 000 798 000 621 000 216 000

3 Orman Alanı (km2) 2 900 000 4 200 000 513 000 244 000

4 Madencilik için kazılan alan (km2) 12 000 4 047 1 810 1 500

Madencilik İçin Kazılan Alanın 

Ülke Yüzölçümüne Oranı
0.001 0.0004 0.001 0.001*

Nüfus  (Milyon) 326 37 130 82

Kaynak: Mineral Information  Institute,www.mii.org *  İşletme izin alanları

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



Madenciliğe  yasak olmayan alanlarda, her aşamasında  yasalara uygun olarak alınan 
izinlerle, maden aranması ve keşfedilen madenlerin bulundukları yerden çıkarılmasını 
doğa katliamı olarak gösterebilir miyiz? 

MADENCİLİĞE YASAK ALANLAR

1. Milli parklar

2. Sit alanları

3. Mutlak, kısa ve orta mesafe 
su havzaları

4. Yaban hayatı koruma 
alanları

5. Gen koruma alanları

6. Arkeolojik alanlar

7. Tarım alanları

8. Zeytinliklere 3 km 
mesafedeki alanlar

9. Askeri yasak bölgeler

10. Diğer alanlar



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

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

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 teşkilatı yetkilileri tarafından

bizzat gerçekleştirilir.



Yeryüzündeki orman varlığını madencilere borçlu olduğumuzun farkında mıyız?

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

Yeryüzünde ormanlar varsa bunu madencilere borçlu 
olduğumuzu unutmayalım.

Madenciler/yerbilimciler yer kabuğunun derinliklerinde gömülü 
kömür, petrol, doğalgaz, jeotermal, uranyum gibi madenleri 
keşfedip bulundukları yerden çıkarmasaydı, dünyada yaşayan 
yaklaşık  yedi buçuk milyar insan ve milyonlarca sanayi tesisi, 
ısınma ve enerji ihtiyacını karşılamak için ormanlardaki ağaçları
kesmek zorunda kalmaz mıydı?
Madenciliği  ormanları yok eden bir faaliyet gibi göstermeye 
çalışanların madencilik orman ilişkisini bu çerçeveden 
değerlendirmeleri gerekmektedir.’’

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



Türkiye’de orman alanlarımız yıllar itibariyle artıyor mu azalıyor mu?

Türkiye ormanlarının tamamına yakını* devletin

hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel 

Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü’nün izni olmadan kimse 

ormanlarda her hangi bir faaliyette bulunamaz  

Orman idaresinin dışında dışında kimse 

ormanlardan ağaç kesemez.

Türkiye dünyada  orman varlığını sürekli arttıran 

ender ülkelerden birisidir. 

Türkiye’de orman alanları yıllar itibariyle sürekli 

artış göstermektedir.

1972 yılında 20,2 milyon hektar

2015 yılında 22,3 milyon hektar

orman alanımız mevcuttur.

* Özel sektör orman işletmeleri hariçKaynak: Türkiye Orman Varlığı, 2015
Orman Genel Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet raporu



Ormanlardaki ağaç varlığımız azalıyor mu, artıyor mu?

Türkiye’nin ağaç varlığı da yıllar itibariyle sürekli 

artış göstermiştir.

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

www.ogm.gov.tr/ekutuphane
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Ormanlarımızdan bir yılda ne kadar ağaç kesilmektedir?

Dünyada sürdürülebilir orman yönetiminin en önemli 

araçlarından biri; amenajman planları çerçevesinde 

belirli yaştaki ağaçların kesilerek, ormanların 

gençleştirilmesine ve ağaç varlığından odun üreterek 

ekonomiye kazandırmaktır. (Zamanında kesilmeyen 

ağaçlar çürüyerek işe yaramaz hale gelir.)

Ülkemizin odun tüketimi yaklaşık 35 milyon m3 dür.

Bunun takriben 24 milyon metre küpü amenajman 

planları çerçevesinde kesilen ağaçlardan, geri kalanı ise 

özel ormanlardan ve ithal edilerek karşılanmaktadır.

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü
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Ormanlarda her sene (amenajman planlarına göre) düzenli olarak ağaç 
kesimi yapılır.

Ormanı gençleştirme çalışması
Kapsamında kesilen ağaçlar 

Olympic Peninsula, Washington

Ormanı gençleştirme çalışması
Kapsamında kesilen ağaçlar  

North Oregon-ABD



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

Tabelanın altındaki ‘’Orman İşletme Müdürlüğü’’ yazısını görmezlikten gelip  “madencilik için değer mi?” diye  ağaçları
madenciler kesmiş gibi çevrecilik adı altında yukarıda kesilmiş ağaç görüntüsünü kullanarak kasıtlı haberler  yapılarak kamuoyu 

yönlendirilmektedir.



Madencilik faaliyetleri için ne kadar ağaç kesilmektedir?

2010 yılında TBMM’de Madencilik Araştırma Komisyonu toplantısında 

dönemin Orman Genel Müdürü’nün açıklaması :

‘’Orman içindeki maden ruhsatlı alanlarda kesilen ağaçlar bizim her yıl 
kestiğimiz ağaçların yüz binde biridir.’’

Kaynak: Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu raporu, 
Sayfa 514, Mayıs 2010 TBMM



Milli parklarda  madencilik yapılıyor iddiası doğru mu? 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü’nün

TBMM Madencilik Araştırma Komisyonu’ndaki Açıklaması

‘’Kaz Dağı Milli Parkı’nın bir karışında bile ne bir maden
arama faaliyetine ne de madencilikle ilgili bir faaliyete
izin verilmemiştir.
Bütün faaliyetler tamamen Milli Park sınırları dışındadır.
Kaz Dağlarının her yeri milli park olmadığı için kamuoyu
zanneder ki “Kaz Dağları’nda altın çıkarıyorlar”

Milli Park sahası içinde ne işletme, ne arama, ne de
bununla ilgili bir izin verilmemiştir.
Milli Park’la ilgili kamuoyunda bilinen, söylenen hususlar
gerçek dışıdır.’’

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

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



Ormanlar için hangi faaliyet ne kadar tehdit oluşturmaktadır?
Resmin tamamını görmeden doğru bir yorum yapabilir miyiz?

1. Yangınlar 
2. Hastalıkların verdiği zararlar
3. Orman zararlılarının (böcek, mantar vd) 
4. Ev-yazlık yapmak adına betonlaşma
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



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 görmüştür.

2013-2017 döneminde yılda ortalama 2730 adet 

orman yangını olmuştur.

2013-2017 yılları arasında istatistiklere göre  ortalama 

olarak her yıl yaklaşık 7788 hektar orman alanı
yangınlardan zarar görmüştür.

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, 2017,

Türkiye Orman Varlığı,2015, OGM



Türkiye’de orman alanlarının ne kadarı
madencilik faaliyetleri için kullanılmaktadır?

Türkiye’de  orman sayılan alanların yaklaşık binde iki 

buçuğu madencilik faaliyetleri için geçici olarak 

kiralanmaktadır.

Kanada’da bir hektar alanın kiralanması için madenciler  

3 ABD Doları ödenmektedir. Ülkemizde ise madenciler 

Kanada’daki gibi bir orman alanının bir hektarını geçici 

olarak kiralamak için  9500 ABD Dolar kira bedeli 

ödemektedir.

Madenciler madencilik faaliyeti sona erdikten sonra o

alanı doğa ile uyumlu hale getirmek için Orman Genel

Müdürlüğü’nün belirlediği şartlara uygun yeniden doğaya

kazandırma (rehabilitasyon) projesi hazırlayıp sunmakta

bedelini de Orman Genel Müdürlüğü’ne ödemektedir.

İstanbul Kemerburgaz  maden sahalarının
önceki ve şimdiki hali



Ülkemizde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları 

Muğla -Yatağan kömür sahalarında yürütülen rehabilitasyon çalışmaları



Ülkemizde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait kömür sahalarında yıllara göre dikilen ağaç sayıları

AĞAÇLANDIRMA YERLERİ YILLAR DİKİLEN AĞAÇ SAYISI 

(adet)

ÇALIŞMA ALANI 

(ha)

AĞAÇ TÜRLERİ

ELİ ve ÇLİ

(SOMA VE ÇAN) 1992-2017 2.108.727 2.186

Kızılçam, Akasya, Fıstıkçamı, 

Mavi Selvi, Zeytin

GELİ ve YLİ

(MUĞLA-YATAĞAN VE 

YENİKÖY)

1992-2017 1.940.504 1.081

Yalancı Akasya, Aylantus, 

Zeytin, Dişbudak, Akçaağaç, 

Karaservi,Fıstıkçamı, 

Ligustrum

GLİ ve ILİ

(KÜTAHYA-TUNÇBİLEK VE 

KONYA-ILGIN

1959-2017 1.784.914 937

Akasya, Karaçam, Sedir, Meşe 

Palamudu, Mahlep, Ceviz, 

Aylantus

SLİ ve BLİ

(KÜTAHYA-SEYİTÖMER ve 

BURSA-ORHANELİ-KELES)

1992-2017 2.017.000 884

Akasya, Mahlep, İğde, 

Aylantus, Akçaağaç, Badem, 

Ayva, Ceviz, Karaçam, Sedir, 

Meşe, Atkestanesi, Sarısalkım

TOPLAM 1992-2017 7.851.145 5.088



Ülkemizde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları 

TKİ KURUMU KÜTAHYA GLİ İŞLETMESİ AĞAÇLANDIRMA  FAALİYETLERİ

48 Pano Harman Sahaları Ağaçlandırma Alanı
Bozbelen Ağaçlandırma Alanı

48 PANO AGAÇLANDIRMA ALANI

1959 ‘dan bugüne 
sadece Kütahya’da 
9.926.841 m² ‘lik
alana 2.029.989 
Adet muhtelif fidan 
dikimi 
gerçekleşmiştir. 
Sadece 2019 yılında 
ağaçlandırma 
faaliyetleri için 100 
hektarlık alana, 
250.000 adet çıplak 
köklü karaçam 
dikilmiştir.



Ülkemizde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları 

2017 yılında TKİ Çan İşletme

Müdürlüğü ve Çanakkale

Orman Bölge Müdürlüğü

arasında yapılan Rehabilitasyon

Projesi Protokolü gereği toplam

37,1 Ha. 'Iık alana 23.320 adet

fidan (Fıstıkçamı: 6.100 ad. -

Dağmuşmulası: 50 ad. - Gül: 50

ad. - Hatmi: 30 ad. - Açelya: 30

ad. - Keçisakalı: 30 ad. _ Filbahri:

30 ad. _ Yalancı Akasya: 7.000

ad. - Kara Servi: 10.000 ad.)

ücretsiz olarak dikilmiştir.



Ülkemizde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları 



Ülkemizde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları 



Önce maden sahası  maden çıkarıldıktan sonra  çam ve zeytin sahası…
Fotoğrafın sadece ilk halini görerek madenciliği yargılamak ne kadar doğru olabilir?

Bergama Ovacık Altın Madeni’nin Eski Hali Yeni Hali

Yeni Hali Yeni Hali



Madenciler devlete sadece %2- %4-%6 devlet hakkı payı mı ödüyor?

Medyada kasıtlı olarak madencilerin ödediği diğer vergiler göz ardı edilerek, sanki sadece %2, %4 

gibi  devlet hakkı kadar vergi ödüyor başka bir şey ödemiyor gibi bir algı yaratılmaktadır.

Diğer yatırımcılar kurumlar vergisi, katma değer vergisi, sosyal güvenlik primi, stopaj ve damga 

vergisi ödemektedir. 

Madenciler ise bunlara ilaveten; maden ruhsat izin bedelleri, çok ağır orman izin bedelleri, arazi 

izin bedelleri , altyapı hizmet bedelleri, kamulaştırma bedelleri, maden kapama ve rehabilitasyon 

bedelleri ödedikten sonra bunlara ilaveten ayrıca devlet hakkı bedeli ödemek zorundadır. Bu 

nedenle devlet madencilik sektörüne yatırım yapanlardan  diğer sektörlere yatırım yapanlara göre 

daha fazla vergi almaktadır.

Türkiye’de sekiz yüz altı bin kurumlar vergisi mükellefi arasında en çok vergi ödeyenler 

sıralamasında altın üreten firmalar ilk 50 de yer almaktadır.* Bu da altın üreticilerinin çok az vergi 

ödedikleri şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını göstermektedir.

2017 Yılı Türkiye Kurumlar Vergisi Sıralamasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş (35), Tüprag Metal 

Madencilik A.Ş (41) sırada yer almıştır.

Üretilen altının  yaklaşık %20 si devlete direk ve dolaylı vergi olarak ödenmektedir.

* 2017 Kurumlar Vergisi , Gelirler Genel Müdürlüğü



Madenciler sadece devlet hakkı payı mı ödüyor?
Madencilerin ödedikleri devlet hakkı payı ?

Diğer yatırımcılar kurumlar 
vergisi, katma değer vergisi, 
sosyal güvenlik primi, stopaj ve 
damga vergisi ödemektedir. 

Madenciler ise bunlara 
ilaveten; maden ruhsat izin 
bedelleri, çok ağır orman izin 
bedelleri, arazi izin bedelleri , 
yol, su elektrik vd altyapı 
hizmet bedelleri, kamulaştırma 
bedelleri, maden kapama ve 
rehabilitasyon bedelleri öder. 
Ayrıca ilave ödedikleri vergi ve 
izin bedellerine ek olarak 
yandaki tabloda gösterildiği 
gibi maden fiyatlarındaki 
değişime bağlı olarak  değişik 
oranlarda (%1-15) devlet hakkı 
bedeli ödemektedirler.



Üretilen altınlar yurt dışına mı gidiyor?

Türkiye’de madenlerde üretilen dore külçenin (içinde gümüş, bakır, çinko vd metalleri 

barındıran saf olmayan altın) yurt dışına satılması yasaktır.

Türkiye’de madenlerde üretilen altınlar önce ülkemizde bulunan altın rafinerilerine 

gönderilerek %99,5 saf altın haline getirildikten sonra  Borsa İstanbul’da satışı
yapılmaktadır.

2017 yılında yapılan değişiklikle satın almada T.C Merkez Bankası’nın önceliği vardır.* 
Merkez Bankası alıcı olmaz ise, aracı kurumlar (bankalar, Borsa İstanbul’a akredite  

finans kuruluşları) tarafından satın alınarak piyasaya sunulmaktadır.

*Hurda Altından Dönüştürülen ve Cevherden Üretilen Standart Altınların Alımı hk. Merkez Bankası Tebliği,     

17 Ağustos 2017



Altın üretmek çok karlı bir iş mi? 
Altın üretiminin maliyeti ne? 

Bir ons (31,1 gram) altının sürdürülebilir maliyeti 889 ABD Dolardır*.

Günümüzde Türkiye’de  350 maden arama ruhsatında yapılan maden arama çalışmalarından sadece 

bir tanesi, ekonomik olarak işletilebilecek bir altın madenine dönüşmektedir. 349 sahada yapılan 

arama masrafları şirketin zarar hanesine yazılmaktadır. 

Yüz milyon dolar harcayıp, ekonomik olarak işletilebilecek bir maden keşfedemeyebilirsiniz. 

Madencilikte sürdürülebilirliğin sağlanması için sadece madendeki üretim maliyeti (cash cost) göz 

önüne alınmaz. Bu maliyete ilaveten; yüzlerce ruhsatta sürdürülen maden arama faaliyetlerine, yatırım 

için kullanılan banka kredilerine ödenecek faiz, maden kapama için yapılacak masraflar, sosyal 

sorumluluk projeleri, işletme dışındaki yönetim giderleri, izin bedelleri, yol-su-elektrik vb altyapı
giderleri, vb pek çok gider  göz önüne  alınarak  ortaya çıkan her şey dahil maliyet (All in costs) gerçek 

maliyeti oluşturur. 

Konunun uzmanı olmayan kişiler sadece işletme bazında verilen cash cost’a bakarak maliyet 

değerlendirmesi yaparlar. Bu durum yanıltıcıdır. 

Bir ons altının satış fiyatı 2017 yılı ortalamencininası1257 dolar, 2018 yılı ortalaması ise 1268 

dolardır. Altın fiyatları her an değişiklik gösterebilir. Dolayısı ile yıllık ortalaması baz alınarak 

değerlendirme yapılır.
* Kaynak: International Gold &Silver Symposium, Lima-Peru, 29 Mayıs 2019



Altın madenciliğinin ülke ekonomisine katkısı?

2018 yılında altın üretiminin ekonomiye katkısı 1,1 milyar dolar
2018 yılında bor üretiminin ekonomiye katkısı   1,0 milyar dolar



Madencilik yatırımlarına teşvik verilir mi? 

Türkiye’de sanayi yatırımlarını arttırmak, kalkınma planlarındaki hedeflere ulaşmak, dışa 

bağımlılığı azaltmak, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlar için her iş
koluna özgü teşvik mekanizmaları vardır.

Devlet diğer sektörlerde olduğu gibi madencilikte de yatırım yapıp katma değer 

yaratanlara teşvik imkanları sağlamaktadır. Bu nedenle madencilik sektörüne yatırım 

yapan bir yatırımcı da diğer sektörlerdeki gibi sektörlere sağlanan teşvikten faydalanır. 



Türkiye’de 15 altın madeninde altın  üretilmektedir

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

Türkiye'deki Altın Madenleri

Maden Üretime Başladığı Yıl

1 Ovacık 2001

2 Sart 2002

3 Kışladağ 2006

4 Mastra 2009

5 Çöpler 2010

6 Efemçukuru 2011

7 Kaymaz 2011

8 Bolkardağ/Tepeköy 2012

9 Midi 2012

10 Himmetdede 2013

11 Altıntepe 2015

12 Bakırtepe 2015

13 Konya-İnlice 2016

14 Kızıltepe 2017

15 Çanakkale-Lapseki 2018



Efemçukuru Altın Madeni - İzmir Kışladağ Altın Madeni - Uşak



Kaymaz Altın Madeni - SivrihisarÇukuralan Altın Madeni- İzmir



Mastra Altın Madeni- Gümüşhane Himmetdede Altın Madeni-Kayseri



Lapseki Altın Madeni - Çanakkale Çöpler Altın Madeni- Erzincan



Ovacık Altın Madeni-BergamaKızıltepe Altın Madeni-Sındırgı



Niğde-Gümüştaş-Tepeköy Altın Madeni Sivas-Bakırtepe Altın Madeni



Yeraltında  galeride  patlatma öncesi  delik 

delinecek yerlerin işaretlenmesi- Efemçukuru Yeraltı maden işletmesi-Efemçukuru



Yeraltında sığınma odası - Efemçukuru Altı maden üstü üzüm bağı-Efemçukuru



Yer altında yemek molası- EfemçukuruYer altında tahlisiye ekibi-Efemçukuru Altın Madeni



Atatürk neden 1933‘de  Altın Arama ve İşletme  İdaresi Başkanlığı’nı kurdu?

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

Arama ve İşletme İdareleri Teşkiline Dair Kanun’u çıkartmıştır.

( 27.5. 1933 Tarih ve 2411 Sayılı Resmi Gazete )

‘’Altın Arama ve İşletme İdaresi Başkanlığı, Türkiye dahilinde altın ve

bunlarla beraber çıkacak diğer madenleri aramak ve arama neticeleri

elverişli olursa bu madenleri işletmekle görevlendirilmiştir.’’

Dünyada madenciliği yasaklayan hiçbir ülke yoktur. Üretmeden hiçbir 

sorunumuzu çözemeyiz. Çevre sorunlarımızı da üreterek çözmek 

zorundayız. Her türlü üretim faaliyetinde önceliği önce çevre, önce 

insan sağlığı, ilkesinden hareketle, üreterek çözmek zorundayız.

Gelişmiş ülkelerde madencilik nasıl yapılıyorsa, nasıl denetleniyorsa biz 

de benzer şekilde hareket etmek zorundayız. Üretmeyen ülkeler dışa 

bağımlılıktan kurtulamaz. Hangi ülkeden ithal ederse o ülkelerin 

kalkınmasına hizmet eder. Enerjide, hammadde de ve teknolojide dışa 

bağımlı bir ülke güçlü bir ülke olamaz.



Hangi madenlerde/metalde ne kadar dışa bağımlıyız?
Madencilikte bu kadar dışa bağımlı bir ülkenin sanayisi ne kadar güçlü olabilir?

Enerji faturamız : 34 - 55  Milyar $/Yıl 

Metal faturamız : 8 -11   Milyar $/Yıl

Demir çelik faturamız : 15 -18   Milyar $/Yıl

Toplam : 57 - 84  Milyar $/Yıl           

* Ton eşdeğer petrol bazında

Kaynak: Dr. Muhterem Köse,11. BYKP Metalik Madenler ve Kıymetli Metaller Komisyonu Çalışma Grubu Sunumu , 2018

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

Enerji %
Doğalgaz 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


