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ÖNSÖZ

C
umhuriyetimizin kurucusu 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). 

Atatürk Altın Arama ve İșletme İdaresi Bașkanlığı’nı, Türkiye’de altın ve bunlarla 
beraber çıkacak diğer madenleri aramak, elde edilen veriler elverișli olursa bu 
madenleri ișletmekle görevlendirmiștir.

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

Yurt içinde ve dıșında altın madenciliğini her kademede ve alanda uluslararası 
standartlarda yapabilecek, sorumlu madencilik kültürünü benimsemiș, binlerce 
nitelikli ve deneyimli insanımız yetiști. 

Ayrıca, analiz, sondaj ve doğaya yeniden kazandırma hizmetleri gibi madencilik 
faaliyetlerimiz sırasında bizlerle çalıșarak pek çok alanda destek hizmetleri 
sağlayan onlarca tedarikçi șirketini, ilke ve standartlarımızı benimseyecek șekilde 
çalıșmalarımıza dahil ettik. Her biriyle gurur duyuyoruz. Ülkemizin kalkınmasında 
en önemli unsur olan kendi alanında yetișmiș nitelikli insan gücüne sahip olma 
konusunda altın madenciliğinde çok önemli bir mesafe kat etmiș durumdayız. 
Türkiye bugün altın madenciliği ve rafinerisi alanında birçok ülkeye teknik hizmet ve 
servis veren bir konuma gelmiștir. 

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

Altın madenciliğinde sahip olduğumuz avantajlarımızı iyi değerlendirip, her sene 
altın ithalatı için dıșarıya ödediğimiz on milyarlarca doları ülkemizde yatırıma, 
üretime, istihdama, vergiye, ekonomik ve sosyal gelișmeye dönüștürerek, yılda 
100 ton altın üretimi hedefine ulașıp ülkemizin altın ihtiyacını büyük oranda kendi 
kaynaklarımızdan karșılayabiliriz. 

Altın Madencileri Derneği, altın kaynaklarımızın aranması, kaynakların bulunduğu 
yerden çıkarılması, zenginleștirilmesi, rafine edilmesi, maden kapama ve doğaya 
yeniden kazandırma gibi tüm madencilik faaliyetlerinin, çevre ile uyum içinde, 
kanun ve yönetmeliklerin müsaade ettiği kurallar dahilinde, havayı, suyu ve toprağı 
kirletmeden gerçekleștirilmesinde çok önemli bir sorumluluğa sahiptir. 

Derneğimiz,  insanı   ve  çevreyi  önemsemeden  gerçekleștirilen  madencilik uygulamalarının 
ve sorumlu madencilik ilkesini benimsemeyen ișletmelerin yanında değil karșısında 
durmaktadır çünkü bizim önceliğimiz önce insan ve çevre sonra madenciliktir.

Dr. Muhterem Köse tarafından hazırlanan bu kitabın insanlarımızın altın madenciliği 
konusunda merak ettiği konulara ve sorulara ıșık tutacağına inanıyorum. 

                   
                 Mehmet YILMAZ 
                     Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı
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BAȘLARKEN

T
ürkiye’nin yıllık altın talebi yaklașık 200 tondur. Bunun %20’si yani 40 tonu 

ülkemizdeki altın madenlerinden üretilen altınlardan karșılanmakta geri kalan 

160 tonu ise yurtdıșından ithal edilmektedir.160 ton altın ithalatına ödenen 

para 2021 yılı altın fiyatları ile yılda yaklașık 9 milyar dolardır. (Türkiye 2020 yılında 

altın ithalatına 25 milyar dolar ödedi)

Türkiye’de madenlerden üretilen altın külçelerin yurtdıșına satılması yasaktır.  

TC Merkez Bankası ülkemizdeki altın madenlerinden üretilen altınları TL ödeyerek 

satın almaktadır. 2020 yılında üretilen 42 ton altın ile 2,5 milyar dolar, 2021 yılında 

üretilen 39,5 ton altın ile 2,2 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlanmıștır.

Dünya altın üretimi yıllık yaklașık 3500 ton olup bunun %85’i siyanür kullanılarak 

gerçekleștirilmektedir. 

On bin damla suyun içindeki 2-5 damla siyanür, altın cevherindeki katı haldeki küçük 

altın tanelerini çözündürerek, suyun içine (sıvı faza) geçmesini sağlamaktadır. Daha 

sonra sıvı haldeki altın, uygulanan teknolojiler yardımı ile tekrar katı hale getirilerek 

altın üretimi gerçekleștirilmektedir. Kayaçların içinde gözle görülemeyecek kadar 

küçük altınlar dünyanın her yerinde bu șekilde kayaçtan ayrıștırılmaktadır.

Toksikoloji biliminin evrensel kuralı gereği; “kimyasalların zerresi bile tehlikelidir diye 

bir șey yoktur.’’ Her kimyasalın çevre ve insan sağlığına zarar veren DOZ’u (güvenli 

olmayan miktarı) olduğu gibi, zarar vermeyen DOZ’u da (güvenli miktarı) vardır. Her 

kimyasal için güvenli ve güvenli olmayan dozları toksikoloji bilimi tarafından tespit 

edilmektedir. Bir kimyasal güvenli doz sınırları içinde kullanıldığında çevre ve insan 

sağlığı güvence altındadır.

Her kimyasal gibi siyanür de ortamda katı, sıvı veya gaz haline olabilir. Siyanür 

ortamda gaz halinde ise; müsaade edilen güvenli doz eșiği kapalı ortamda  

11 mg/m3 tür. Altının siyanürle sıvı içine alındığı ortamda (yığında veya çelik tanklarda) 

ölçülen siyanür gazı miktarı 1 mg/m3 ün altındadır. Bir bașka ifade ile altın üretiminde 

kullanılan siyanür çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek güvenli dozdadır.

Siyanür ortamda gaz halinde değil de suda çözünmüș halde ise; Avrupa Birliği’nde 

müsaade edilen güvenli doz 10 mg/Litredir. Kamuoyuna siyanür havuzu olarak 

sunulan maden atık havuzlarındaki siyanür miktarı 1 mg/Litre’nin altındadır. 

Görüldüğü gibi atık havuzundaki siyanür miktarı da güvenli doz sınırları içindedir. 

Bir kimyasalın ortamdaki miktarını ölçmeden, ölçülen miktarın uluslararası 

düzenlemelerle (Regülasyon) belirlenen güvenli doz sınırını așıp așmadığını bilmeden, 

çevre ve insan sağlığını tehdit edip etmeyeceğine dair bilimsel bir yorum yapılamaz. 

Her kimyasal gibi siyanürün de güvenli dozda, çevreye ve insanlara zarar vermeden 

kullanılabileceğine dair tek bir cümle etmeksizin, zerresi bile tehlikelidir, deyip eksik 

ve yanlıș bilgilerle siyanür üzerinden felaket senaryoları yaratılmaktadır. Unutmayalım 

ki sadece siyanür değil her kimyasal, güvenli olmayan dozda kullanılırsa çevre ve 

insan sağlığı için zararlıdır.
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Altın aramalarında siyanür kullanılmadığı halde, Türkiye’de yıllardır altın 

aramalarında siyanür kullanıldığına dair asılsız iddialarla çok ciddi bir bilgi kirliliği 

yaratılarak kamuoyu yanıltılmaktadır. Siyanür altının aranmasında değil, üretiminde 

kullanılmaktadır.

Ülkemizde; sanayide üretim için kullanılan siyanür bileșiklerinin yaklașık %4’ü altın 

üretiminde, geri kalanı ise bașta sentetik iplik olmak üzere naylon, plastik, metal 

kaplama gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. 

Bugüne kadar altın üretiminde güvenli dozda kullanılan siyanürden dolayı insanların 

malına, canına veya ürününe zarar verildiğine ilișkin mahkemelerce kanıtlanmıș tek 

bir vaka yoktur. 

Siyanürün kullanıldığı diğer alanlara bir tepki gösterilmezken, neden sadece altın 

üretiminde kullanılan siyanür için tepki gösterildiğini sorgulamamız gerekmektedir.

Ülkemiz önemli altın potansiyeline sahiptir. Bize düșen görev altın üretimini 

uluslararası standartlarda gerçekleștirerek altın ithalatına her yıl ödediğimiz on 

milyarca doları ülkemizin kalkınması için yatırıma-üretime ekonomik ve sosyal 

kalkınmaya dönüștürülmesini sağlamaktır.

Kitapta altın üretiminin nasıl gerçekleștirildiği anlatılmıș, altın üretimine yönelik 

ortaya atılan iddialar bilim süzgecinden geçirilerek, iddiaların bilimsel gerçeklerle 

örtüșüp örtüșmediği değerlendirilerek kamuoyunun takdirine sunulmuștur.

                                                                                                        Muhterem Köse

                       Dr. Maden Yük. Mühendisi

Teșekkür     :  Kitabın     hazırlanmasındaki       katkıları      için Sayın;          Prof.     Dr.      Ali     Esat      Karakaya,  

Prof. Dr İrfan Bayraktar, Prof. Dr. Ekrem Yüce, Prof. Dr. Ata Akçıl, Sabri Karahan, 

Dr. Vedat Oygür, Dr. Caner Zanbak, Erkan Köksal, Bilge Küçükkaytan, Barıș Ünver, 

Nursun Șirvancı, Sadiye Çidem, Görkem Gürses, Mete Öğün Parlak, Onat Bașbay, 

Yeșim Aydoğan, Ahmet Oğuz, Senem Bulut, Serdar Hastürk ve Sinem Selvi’ye 

teșekkürlerimi sunarım
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Dr. MUHTEREM KÖSE

1
977 yılında Ege Üniversite’sinden maden mühendisi olarak mezun oldu. 

Yüksek Lisans (1988) ve doktora (2000) eğitimini ODTÜ Maden Mühendisliği 

Bölümü’nde tamamladı.

1977-2003 yılları arasında Maden Tetkik Arama Enstitüsü Teknoloji Dairesi Cevher 

Zenginleștirme Birimi’nde uzman mühendis olarak çalıștı. Bakır, kurșun, çinko, demir, 

kolemanit, stronsiyum, kuvars, feldspat, titanyum minerallerinin zenginleștirme 

projelerinde ve madencilikte kullanılan siyanürün arıtılması konularında 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 Mineral Processing kitabının yazarı B. A. 

Wills tarafından refere edildi. (Mining Annual Review,1998)

8-9-10 ve 11’nci Beș Yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu 

çalıșmalarında görev aldı. EUROMINES (Avrupa Madencilik Endüstrisi ve Metal 

Cevherleri Üreticileri Birliği) toplantılarına katıldı. Maden kanunu ve yönetmeliklerinin 

hazırlanmasında, orman, çevre ve tarım mevzuatında madencilikle ilgili 

yönetmeliklerinin hazırlanmasında sektörü temsilen çalıșmalarda görev aldı.

 ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Cevher Zenginleștirme Bölümü Endüstri 

Danıșma Kurulu üyesidir. 

Ulusal ve uluslararası cevher zenginleștirme, madencilik kongre ve sempozyumlarında 

sunulmuș çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Alternatif Madencilik Politikaları İçin 

Görüșler (1992), Madencilik Sektörünün Yeniden Yapılanması Sürecinde MTA’dan 

Beklenenler (1993), Yașam İçin Maden (2019), Altın Madenciliği (2021) bașlıklı dört 

adet kitabı yayımlanmıștır. 



.................................................

Kaynak: .......................................................................

...............................................................................................................................
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TÜRKİYE’NİN ALTIN POTANSİYELİ
ÜRETİMİ - İTHALATI - YILLIK ALTIN TALEBİ
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Kaynak: .......................................................................
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Türkiye’nin altın potansiyeli-rezervi ve üretimi

Kaynak: Prof. Dr. Ayhan Erler, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü,1997- Altın Madencileri 
Derneği 2022

*2022 ilk 10 ayın ithalat verisidir

Kaynak: Borsa İstanbul, Ticaret Bakanlığı

6500 ton altın potansiyelimizden 

421 ton altın üretildi

1500 ton üretilmeyi bekleyen rezerv

4579 ton potansiyel araștırılmayı 
bekliyor

Türkiye’nin Altın İthalatı 
28 Yılda İthal Edilen Altın Miktarı : 4681 Ton 

Altın İthalatına Ödenen Para : 270 Milyar Dolar

Yıl
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.................................................

.................................................

Kaynak: .......................................................................

Türkiye’nin altın üretimi

Dünyada 80 ülkede yaklașık 900 tane altın-gümüș madeni bulunmaktadır.

Türkiye altın üretiminde Avrupa’da birinci sıradadır.

2021 yılında Türkiye’nin dünya altın üretimindeki payı %1,1 düzeyindedir.

Kaynak: Altın Madencileri Derneği

Kaynak: World Gold Council 2022 & Altın Madencileri Derneği

Üretim : 39,5 Ton Altın

İstihdam : 15.300 Kişi

Yatırım : 6,5 Milyar $ 

→

→

2021

Dünyada kaç tane altın-gümüş madeni bulunmaktadır?

2000

Üretim : 0

Yerli Üretici Firma Sayısı : 10

Yabancı Sermayeli Türk Şirketi: 2

Yabancı & Yerli Ortaklık : 1

Altın üretiminde yerli şirketlerin 

payı %50
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Kaynak: Altın Madencileri Derneği

Dünya'da en çok altın üreten ilk 5 ülke? (Ton)

Türkiye’nin yıllık altın talebi kaç ton?

Dünya altın üretiminde 

Türkiye 2021 yılında 

ürettiği 39,5 ton ile

25 nci sırada yer 

almıștır.

2021 yılında 1 ton altının değeri : Yaklașık 58 Milyon $ 

160 Ton altının parasal karșılığı : 9 Milyar $

Kaynak: World Gold Council
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*Necip Hablemitoğlu : Alman Vakıfları ve Bergama (Altın Madeni) Dosyası,Toplumsal 

Dönüşüm Yayınları, 2005., Pozitif Yayınevi, 2020

Yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık altın ithal eden Türkiye aslında 
önemli altın potansiyeline sahip bir ülke

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

*Ons: 31,1 gram

Yıllık ortalama altın fiyatları ($/Ons)

Türkiye gibi önemli altın potansiyeline sahip olan bir ülkenin dıșarıdan altın 

satın alması kimin ișine yarar? 

 Her yıl altın ithalatına ödenen milyarlarca doların yatırıma, üretime ekonomik 

ve sosyal kalkınmaya harcanması ülkemizin yararına olmaz mı?

Türkiye’nin, altın üreten bir ülke yerine dıșarıdan altın satın alan bir ülke olması 

konusunda yürütülen faaliyetler eskiden olduğu gibi, günümüzde de hala 

devam etmektedir bundan sonra da devam edecektir.

Bu konu Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun «Alman Vakıfları / Bergama Dosyası» 

isimli kitabında ayrıntılı olarak incelenmiștir.*
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İhracat ettiğimiz malların kg değeri ortalama 1,2 dolar  
İthal ettiğimiz 1 kg altının değeri ise 58 000 dolar

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

Kaynak: Veriler yazar tarafından konunun yetkilileri ve uzmanları ile görüşülerek oluşturulmuştur

Toplam ihracatımızın 1 kg'nın ortalama değeri (kg/$)
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Ülkemizin ne kadarı maden çıkarmak için geçici olarak kullanılmaktadır?

Türkiye’deki altın madenlerinin arazi kullanımındaki payı nedir?

Kaynak: Altın Madencileri Derneği

Ülkemizin;

Orman alanlarının yaklașık on binde 1,2 si, 

Mera alanlarımızın yüz binde 6’sı, 

Özel mülkiyete ait alanların yüz binde 4,4’ü 

Toplamda ise, 78 MİLYON HEKTAR ülke yüzölçümünün yüz binde 7,3’ü altın üretimi 

için geçici olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü



DÜNYADA ALTINA İLGİNİN KAYNAĞI ?
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Altın neden kıymetli?

Altının tasarruf aracı olarak önemi? 

Kaynak: World Gold Council, https://www.gold.org/about-gold/gold-facts

*Kaynak: İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye’de ve dünyada altının önemi ve finansal piyasalara 

etkileri, Sf.6, Temmuz 2020

Yükte hafif, pahada ağır bir metal olan 
altın, yer kabuğunda nadir bulunan 
elementlerden biri olduğu için her 
zaman kıymetli olmuștur.

1 ton altının değeri, 2021 yılında 
yaklașık 58 milyon dolardır.

Dünyada bugüne kadar üretilmiș 
toplam altın miktarı 191 700 ton olup,
bugünkü altın fiyatları ile değeri 
yaklașık 11 trilyon ABD dolardır.

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

Altın, savaș zamanlarında, 
ekonomik krizlerde, hayat 
pahalılığının (enflasyonun) arttığı 
dönemlerde hep insanların 
sığındığı güvenli bir liman 
olmuștur. Altın enflasyon 
karșısında değerini korur.

Merkez bankaları enflasyonla 
mücadelede kullanmak üzere 
kasalarında altın tutarlar.

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

Türkiye kiși bașına altın satın almada dünyada 
ilk sıralarda yer almaktadır.
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Altın sanayide nerelerde kullanılıyor? 

Ons nedir? Kaç ayar altın neyi ifade eder?

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

Kaynak: İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye’de ve dünyada altının önemi ve finansal piyasalara 

etkileri IV, Temmuz 2020

Altın yeryüzünde bilinen 
en iyi metal iletkenlerden 
birisidir.

Kuyumculuk ve mücevherat 
dıșında uzay sanayinde, 
elektronik sanayinde, 
bilgisayar, telefon vb araç 
gereçlerde hassas devrelerin 
oksitlenmeden ve iletim 
kayıpları yașanmadan 
iletkenliğin sağlanması için 
altın kullanılmaktadır. 

Altının uluslararası alım satımında troy 
ons ve kg ölçü birimleri kullanılmaktadır. 
Troy ons, değerli metaller için kullanılan 
ağırlık ölçüsü olup normal ons ile 
karıștırılmamalıdır.

Troy ons, kısaca ons (oz) olarak ifade 
edilmektedir.

1 Ons : 31.1 gr dır. 

1 kg altın : 32,15 ons’a karșılık gelir.

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

➢ 24 ayar altın 995/1000 saflıkta altını 
ifade eder.

➢ 22 ayar altın 916/1000 saflıktaki altını 
ifade eder.

➢ 18 ayar altın 750/1000 saflıktaki altını 
ifade eder.

➢ 14 ayar altın 583/1000 saflıktaki altını 
ifade eder.

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

➢ Gram altınlar 995 milyem ve 916 
milyem olarak üretilmektedir



ÜLKEMİZDE HANGİ ALANLAR MADENCİLİĞE 
KISITLIDIR?

MADEN ARAMA FAALİYETLERİ ÇEVRE İÇİN 
BİR TEHDİT OLUŞTURUR MU?
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Madencilik faaliyetlerinin yasaklı olduğu alanlar?

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

bir fark var mı?

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Ülkemizin yüzölçümünün yaklașık %12’si 

madencilik faaliyetlerine kısıtlıdır. Buralarda 

madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

İnsan vücudundan kan örneği almak için șırınga ne iș görüyorsa, yer altındaki 
kayaçlardan numune almada, sondaj makinesi de aynı iși görmektedir. 

Yer altındaki kayaçlardan, sondaj makineleri yardımı ile alınan numunelerin 
analizleri yapılır ve kayaçların içinde ișe yarar miktarda mineral/maden (bakır, 
kurșun, çinko, altın vb) olup olmadığı araștırılır. 

Sondaj makinesi ile yer altındaki
kayaçlardan örnek alınmasının 
șematik gösterimi

Yer altındaki kayaçlardan alınan 
kayaç örneği (karot)

Milli
Parklar

Mutlak, kısa ve 
orta mesafe su 

havzaları

Gen Koruma
Alanları

Sit Alanları
Yaban Hayatı

Koruma
Alanları

Tarım
Alanları

Arkeolojik
Alanlar

İmar
Alanları

Zeytinliklere
3 km

mesafedeki
alanlar

Askeri Yasak
Bölgeler
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Maden arama faaliyetleri çevre için bir tehdit oluşturur mu?

Hangi maden zenginliklerine sahip olduğumuzu nasıl araştırıyoruz?

Yer altında gömülü bir maden kaynağının büyüklüğünü, șeklini ve zenginlik 

derecesini belirleyip bu kaynağı ișletilebilir rezerv (maden) haline getirmek için, 

binlerce metre sondaj yapılarak numuneler alınıp analizleri yaptırılmaktadır. 

Bu faaliyetler sonucunda ekonomik değer ifade edecek bir kaynak keșfedilemez 

ise o saha terk edilmekte ve mevzuat gereği maden ruhsatı tekrar ihale edilmek 

üzere ihalelik saha havuzu listesinde bekletilmektedir. 

Kan örneği almak için 
kullanılan șırınga

Yer altındaki kayaçlardan 
sondaj makinesi ile alınan 
kayaç örneği

Sondaj bittikten sonra 
arazinin görünümü

Sondaj yapılan yerler betonla muhafaza altına alınmasa, bir hafta sonra sondaj 
yapılan deliğin izini bile bulamayız.

Tıpkı iğne ile kan alınan yerin bir müddet sonra izini bulamadığımız gibi.

Maden aramak için yapılan sondajlar sırasında, çevre ve insan sağlığına zararlı hiçbir 
kimyasal kullanılmaz. Yer altındaki kayaçlardan 10 cm çapında numuneler alınır.
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Hangi maden kaynaklarına sahip olduğumuzu biliyor muyuz? 

Altın madeni aramacılığında ne durumdayız ?

Birgün Gazetesi, 29.07.2022

Dünyada, yaklașık 1000 metre derinliklerde maden aramaları yapılmaktadır. 
Ülkemizde ise bugüne kadar yaklașık 100-150 metre derinliklerdeki madenler arandı. 

Üzerinde yașadığımız ortalama 35 km kalınlığındaki yer kabuğunun daha 
derinliklerde örneğin 500-1000 metre ve daha derinliklerindeki arama maliyetleri 
yüksek olduğu için, hangi yer altı zenginliklerimiz olduğuna dair bilgilerimiz, bu 
güne kadar yürütülen çalıșmalarla sınırlıdır.

Maden  arama  faaliyetlerini engellemeye yönelik girișimler ve izin bedellerindeki 
sürekli  artıșlar nedeniyle ülkemiz, kendi yer altı kaynaklarını yeterince 
değerlendiremez hale gelmektedir. Bunun sonucunda, madencilikte dıșa 
bağımlılığımız her geçen yıl artarak devam etmektedir.

Üzerinde yașadığımız ortalama 35 km kalınlığındaki 

yer kabuğunun, kıta sahanlıklarımızın ve ekonomik 

münhasır bölgelerin, derinliklerini araștırmadan 

hangi zenginliklerin üzerinde yașadığımızı 

bilemeyiz.

Hangi zenginliklerin üzerinde yașadığını bilmeyen 

bir ülke zengin kaynakların fakir bekçisi olmaktan 

kurtulamaz.

1935 yılında Atatürk tarafından kurulan Maden 

Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bile bazı 

çevrelerce doğa düșmanı ilan edilip ülkemizde 

maden arayamaz hale getirilmeye çalıșılıyor 

ise özel sektör nasıl maden arayacak? 

Yeni maden kaynaklarını kim nasıl nasıl keșfedecek?



ALTININ ARANMASINDA SİYANÜR 
KULLANILDIĞI DOĞRU MU?
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Altın aramalarında siyanür kullanılır mı?

Türkiye’den başka herhangi bir ülkede, altının siyanürle arandığına 
ilişkin bir kayıt var mı?

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

Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 73. Jeoloji Kurultayı, Madencilikle ilgili kimyasal çevre 

kirleticilerin risk değerlendirmesi, 27.05.2021

Ülkemizde altın madeni aramalarında siyanür kullanıldığına ilișkin yapılan 

binlerce asılsız haberler sonucunda kamuoyunda, altın madeni aramalarında 

siyanür kullanıldığı algısı yaratılmıștır. 

Altın aramalarında KESİNLİKLE siyanür KULLANILMAZ.

Siyanür altının aranmasında değil, üretimi așamasında kullanılmaktadır.

Google’da «siyanürle altın 

arama» yazıp TÜRKÇE 

arama yaptığınızda altının 

siyanürle arandığına ilișkin 

Türkçe yazılıp çizilmiș 

binlerce haber, yazı ve 

görsel kaydı çıkmaktadır.

Google’da «siyanürle altın 

arama» yerine bu sefer 

cümlenin İngilizcesini 

yani «Gold exploration 

with cyanide» yazıp 

arattığımızda ise, karșınıza 

sadece 3 tane kayıt 

çıkmaktadır. 

Ne yazık ki bunlar da 

Türkiye kaynaklıdır.  
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Asılsız iddialar ve kirletilmiş bilgiler, toplumun gerçekleri 
öğrenmesini istemeyenlerin amacına hizmet eder

Siyanürle altın aranmadığı halde bu bilgi kirliliğini kimler neden yarattı?

Ülkemizde, altın aramalarında siyanür kullanılıyor diye yaklașık 30 senedir 

medyada haberler yapılmakta topluma kirletilmiș bilgi sunulmaktadır.

Üniversitelerimizin maden-jeoloji-jeofizik mühendisliği bölümlerine veya 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne veya Altın Madencileri Derneği’ne bir 

telefonla ulașıp, altın madeni aramalarında siyanür kullanılıp kullanılmadığını 

sorup öğrenmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek mümkünken, bilerek 

veya bilmeyerek yıllardır kamuoyu yanlıș bilgi ve algıyla yanıltılmaktadır.

YANLIȘ BİLGİNİN YANLIȘ ALGIYA VE YANLIȘ YARGIYA DÖNÜȘMESİ

 TOPLUMDA KAOS YAȘANMASINA NEDEN OLMAKTADIR

https://pirha.org/mursaldaki-dogaya-tarihe-suya-

ve-topraga-sahip-cikmaya-cagri-video-134572.

html/23/08/2018/
https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/

aydinda-altin-madeni-istemiyoruz-eylemi



 MADEN ARANAN ALANLARIN NE KADARI 
MADEN ÇIKARILAN ALANLARA DÖNÜŞÜYOR?
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Maden aramak için alınan ruhsat sahasında, bir maden varlığı 
olup olmadığı önceden biliniyor mu?

100 tane maden arama ruhsatından kaç tanesi madene 
dönüşmektedir? Maden keşfedilemeyen ruhsatlar ne olur?

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

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

Maden arama ruhsatı, Maden 

ve Petrol İșleri Genel Müdürlüğü 

tarafından sınırları belirlenen bir 

alanda, belirli bir süre için maden 

arama faaliyetinde bulunabilme 

imkanı sağlayan geçici bir izin 

belgesidir.

Maden ruhsat sahasında 

maden olup olmadığı aramalar 

sonucunda ortaya çıkar.

Maden arama ruhsatları tapu 

yerine geçmez maden arama 

süresi ile sınırlı bir belgedir. 

Maden arama ruhsatı ile sadece 

arama yapılır, maden üretimi 

yapılamaz. 

Özellikle metal madenciliğinde, maden arama ruhsatı alınarak arama yapılan 

yerlerin yaklașık %99’unda ekonomik olarak ișletilebilecek bir maden varlığı tespit 

edilemediği için, ruhsat sahibi tarafından maden arama faaliyetine son verilmekte 

ve arama ruhsatı iptal edilmektedir. 

İptal edilen ruhsat sahası mevzuat gereği yeniden aramalara açılmak üzere ihalelik 

saha listesine konmaktadır. Bunun nedeni, bir sahada birisinin keșfedemediği bir 

madeni bir bașkasının keșfedebilmesidir.
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Maden arama ruhsatı-maden işletme ruhsatı-maden işletme izni 
neyi ifade eder?

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3213.pdf 

Maden arama ruhsatı döneminde 

arama yapılan sahada bir maden 

kaynağı keșfedilirse, maden ișletme 

projesi hazırlanarak maden ișletme 

ruhsatı almak için müracaatta 

bulunulur. Bir șey keșfedilemez 

ise ruhsat düșer ve ihalelik ruhsat 

havuzuna alınır.

Maden ișletme ruhsatı döneminde 

arama ruhsatı sürecinde keșfedilen 

maden kaynağının, ekonomik 

olarak, ișletilebilecek bir kaynak olup 

olmadığını ortaya çıkarmaya yönelik 

olarak maden kaynağının büyüklüğü, 

zenginliği, ekonomikliği vb detay 

araștırmalar gerçekleștirilir.

İșletme ruhsatı döneminde de sahada 

ekonomik olarak ișe yarayacak 

miktarda ve kalitede bir rezerv 

keșfedilemez ise ruhsat düșer ve tekrar 

ihalelik ruhsat listesi havuzuna alınır. 

Maden çıkarabilmek için maden ișletme 

izni almak gerekir. Arazi mülkiyet izni, 

çevresel etki değerlendirme olumlu 

görüșü, iș yeri açma ve çalıșma izni 

bașta olmak üzere, maden kanununun 

öngördüğü diğer izinler alındıktan sonra 

ișletme izni verilmektedir.

İșletme izni alınmadan madene 

kazmayı vurup oradan maden 

çıkarılamaz.

Maden ișletme izin alanları, maden 

arama ruhsat alanlarının çok az bir 

kısmını teșkil etmektedir.

Ülkemizdeki maden ișletmelerinin 

yaklașık %85’i 0,25 km2 den küçük 

alanlardır.

Arama Ruhsatı

İșletme Ruhsatı

İșletme İzni Belgesi



28282828288

Çanakkale’nin %79’unun maden için ruhsatlandırıldığı
 iddiası doğru mu?

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

https://www.a3haber.com/2020/07/26/tema-vakfi-kaz-daglarinin-yuzde-79u-madencilik-

icin-ruhsatlandirilmis/

Bir yerden maden çıkarılabilmesi için maden ișletme izni alınmıș olması gerekir. 

Tema Vakfı tarafından yayımlanan görselde  maden ișletme izni  alanından bahsediliyor 

mu? Bahsedilmiyor.

Neden bahsediliyor?

Maden olup olmadığı veya çıkarılmaya elverișli  maden varlığı olup olmayacağı bilinmeyen  

yerlerde sanki maden çıkarılıyormuș  veya çıkarılacakmıș gibi bir algı yaratılmaktadır.

Metal madenciliğinde 100 tane maden arama ruhsatından yaklașık 1 tanesi maden 
ișletmesine dönüșmektedir. Altın madenciliğinde ise 350 maden arama ruhsatından 
1 tanesi altın madenine dönüșmektedir. 

Aramalarda bir șey bulunamayan ya da herhangi bir nedenle hükümden düșen arama 
ve ișletme ruhsatları ihalelik ruhsat durumuna gelmektedir. Bu nedenle YÜZ BİNDEN 
FAZLA  ruhsat tekrar ihaleye açılmak üzere ihalelik ruhsat olarak beklemektedir. Ancak 
bu ruhsatların, talep olmadığı sürece ihale edileceğine dair bir zorunluluk yoktur. 

Tema Vakfı, arama yapılan veya ihalelik ruhsat havuzunda bekleyen ruhsatlarda sanki 
maden varmıș, buralarda maden çıkarılacakmıș gibi bir algı ile kamuoyunu yanlıș 
bilgilendirmektedir.

ÇANAKKALE İLİNİN YÜZÖLÇÜMÜ : 9817 km2’dir.

MADEN İȘLETME İZİN ALANI  ÇANAKKALE’NİN %3’ü 

MADEN ÇIKARILAN ALAN  İSE ÇANAKKALE’NİN  %0,5’idir.



ALTIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN 
YÖNTEMLER NELERDİR?

HANGİ ALTIN NASIL AYRIŞTIRILIR?
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Dere kumları içinde gözle görülebilen altınlar kumdan nasıl ayrıştırılır?

Kayaçların içinde gözle görülen irilikteki altınlar kayaçtan nasıl ayrıştırılır?

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=iPOCdQKnjpQ

Altının özgül ağırlığı 19,3 gr/cm3, dere kumlarının ise yaklașık 2,4 gr/cm3 tür. 

Bașka bir ifade ile altın dere kumuna göre yaklașık 8 kat daha ağırdır. Özgül ağırlık 

farkından yararlanarak dere kumlarında gözle görülen altınlar tavalarda su ile 

yıkanarak ayrıștırılır. Yıkama sırasında kumlar su ile tavadan uzaklașırken altın ağır 

olduğu için tavanın dibinde kalır.

Dere kumlarından altın üretiminin dünya altın üretimindeki payı yaklașık %1-3 

civarındadır.

Altınlar, kayaçların içinde gözle görülebilecek büyüklükte ise siyanür kullanmadan 

kayaçtan așağıdaki yöntemlerle ayrıștırılabilir.

Kayaçlar; kayaç içindeki altınlar serbest hale gelinceye kadar öğütülür. Öğütülmüș 

malzeme içindeki serbest hale gelmiș altınlar, gravimetrik (minerallerin yoğunluk 

farkından faydalanarak birbirinden ayrıștırılması) ve/veya köpükle yüzdürme denilen 

‘’flotasyon’’ yöntemi ile ayrıștırılabilmektedir. (Flotasyon; minerallerin yüzeyini uygun 

kimyasallar yardımıyla su seven veya sevmeyen hale getirerek birbirinden ayrıștırılması)

Kayaçta gözle görülen 

altınlar

Köpükle yüzdürme yöntemi 

ile altının ayrıștırılması

Sallantılı masa yöntemiyle 

altının ayrıștırılması
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Kayaçların içindeki gözle görülemeyecek kadar küçük altınlar 
kayaçtan nasıl ayrıştırılır? 

Sanayide ve günlük yaşamımızda kimyasal çözündürme (Liç) uygulamaları

* Prof. Dr. Emin Çiftci, Altının Ana 

Yurdu Anadolu, https://www.ktu.edu.

tr/tanitim/maden/NEFESLIK6,2021

* Tanımlama ilk defa Sayın Erkan Köksal tarafından ifade edilmiştir.

Dünyanın her yerinde kayaçların içinde 

gözle görülemeyecek kadar küçük altın 

taneleri siyanür yardımı ile kayaçlardan 

ayrıștırılmaktadır.

Siyanür, kayaçtaki altın ve gümüșü 

çözüp sıvı hale getiren (sıvı 

faza geçmesini sağlayan) nadir 

kimyasallardan birisidir. 

Bu nedenle altının ve gümüșün 

ayrıștırılmasında 1887 yılından beri 

siyanür liçi (siyanürle ayrıștırma) yöntemi 

kullanılmaktadır.

Liç ișlemi (kimyasal çözündürme, 

özütleme); çözücü özellik gösteren 

sıvı kimyasalları kullanarak cevherdeki 

kıymetli metallerin  çözünerek sıvı içine 

geçmesidir. 

Suyun içine katılmıș deterjanın çamașırdaki kiri , yağı veya lekeyi çözerek çamașırdan 

uzaklaștırıp suyun içine geçmesini sağlaması aslında bir liç (kimyasal çözündürme) 

ișlemidir.

Tinerin elimizdeki boya bulașığını çözüp elimizden uzaklaștırması, aynı șekilde bir liç 

ișlemidir.

Șeker pancarının kazanlarda sıcak suyun içinde atılarak, pancarın bünyesindeki șekerin 

pancardan ayrıștırılarak sıcak suyun içine geçmesi de bir liç ișlemidir.

Çayın sıcak suda demlenmesi bir bașka ifade ile çayın bünyesindeki faydalı kısmının 

suyun içine geçmesi de bir liç ișlemidir.

Kırılmıș veya öğütülmüș kayaçların (cevher) içindeki katı haldeki altın tanelerinin, 

siyanür yardımı ile çözündürülüp, suyun içine geçmesi ișlemi de bir liç ișlemidir.

‘’Liç ișlemini (kimyasal çözündürme) șu șekilde de ifade edebiliriz. Örneğin içerisine 

tuz veya șeker karıștırılmıș bir kum yığınımız olsun. Kum yığınındaki tuzu veya șekeri 

kumdan nasıl ayrıștırabiliriz?

Kumu su ile yıkarsak kumun içindeki katı haldeki tuz veya șeker suda çözünerek suya 

(sıvı faza) karıșır. Böylelikle kumu tuzdan veya șekerden ayırmıș oluruz.’’* 

Nasıl ki; kum yığının içinde katı haldeki tuzu veya șekeri çözüp suyun içine (sıvı faza) 

geçirmek için SU kullanılıyorsa, benzer șekilde SİYANÜR’de kayaçtaki (cevherdeki) 

katı haldeki altınları ve gümüșleri kireçli su yardımıyla çözüp, sıvı suyun içine (sıvı 

faza) geçirmek için kullanılmaktadır.

Mikroskop altında 

görüntülenebilen kuvars 

çatlaklarına yerleșmiș altın 

tanecikleri*

200 mikron
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Kayaçlardaki altının siyanürle çözündürülüp sıvı içerisine alınması 
neden yığında veya çelik tanklarda yapılır?

Bünyesinde altın bulunan kayaçlar bulunduğu yerden nasıl çıkarılır?

Bu madendeki 

kayaçların 

1 tonunda 

2 gramdan 

daha az altın 

bulunmaktadır

Altın Madeni

1 ton kayaçta 2 gramdan daha az altın 

varsa, kayaçlar nohut büyüklüğüne 

kırıldıktan sonra altının siyanürle 

çözündürülüp, su içerisine (sıvı içine) 

alınarak, kayaçtan ayrıștırılması yığında 

yapılır. 

1 ton kayaçta 2 gramdan daha 

fazla altın varsa, kayaçlar un haline 

gelinceye kadar öğütüldükten sonra 

altının siyanürle çözündürülüp su 

içerisine (sıvı içine) alınarak, kayaçtan 

ayrıștırılması çelik tanklarda yapılır.

Bu madendeki 

kayaçların ise 

1 tonunda 2 

gramdan daha 

fazla altın 

bulunmaktadır

Altın Madeni
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Yığında çözündürme yönteminde, zeminde sızdırmazlık sağlanmaz ise 
siyanürle çözündürülerek sıvı hale getirilen altınlar yer altına kaçar

Uluslararası standartlara göre sızdırmazlık 30 cm kalınlığında geçirimsizliği  
10-9 m/sn kil kullanılarak sağlanmaktadır.
Ülkemizde ise maden atık yönetmeliği gereği sızdırmazlık için 50 cm kil ve üzerine 
geçirimsizliği 10-12 m/sn olan jeomembran yerleștirilmektedir. 
Bütün bu ișlemler yetkili bakanlığın denetimden geçmekte ve onay alınmaktadır.
Yığın liçi yönteminde zemin sızdırmaz hale getirilmez ise siyanürle çözünüp suyun 
içine (sıvı faza) alınan altınlar yer altına kaçar. 
Hiçbir yatırımcı para kazanacağı içinde altın bulunan bir sıvının yer altına 
kaçmasına izin vermez.

Yığında veya çelik 

tanklarda siyanürle 

çözündürülerek suyun 

içine (sıvı faza) alınan 

altınların tekrar katı 

hale getirilmesinde 

uygulanan ișlemler 

aynıdır.

TOZ HALİNDEKİ 

ALTINLARIN 

ERGİTELEREK 

KÜLÇE ALTIN HALİNE 

GETİRİLİR

Yığın Liçi uygulamasının 

șematik görünümü

Yığında altın katı halde

Altın sıvı halde

50 cm kilin üzerine 

jeomembran serilmesi
Yığın liçi yönteminde siyanürle 

çözündürülerek sıvı haldeki 

altın siyanür bileșiği toplama 

boruları vasıtası ile altın 

tesisindeki havuza tașınır.

SİYANÜRLE 

ÇÖZÜNDÜRME İȘLEMİ 

SONRASI

Altın Suyun İçinde 

Çözünmüș Halde 

AKTİF KARBON ÜZERİNDE 

TOPLAMA - AKTİF 

KARBONDAN SIYIRMA - 

ELEKTROLİZ İȘLEMİ SONRASI

Altınlar TEKRAR katı halde

ALTINLAR CEVHER İÇİNDE 

Katı Halde
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Altın üretiminin basamakları nedir?

1. ALTININ KAYAÇTAN (CEVHERDEN) AYRIȘTIRILMASI

Altın veya gümüș suda çözünmez. Ama kırılmıș/öğütülmüș altın içeren kayaçlar 
yani cevherler 10 000 damla kireçli su içine 2-5 damla siyanür ilave edilip su ile 
karıștırılırsa/yıkanırsa, cevherin bünyesindeki katı haldeki altınlar, tıpkı katı haldeki 
tuzun suda çözünüp sıvı hale geçmesi gibi, çözünerek sıvı halde, suyun içine (sıvı 
faza) geçerek cevherden ayrıșmaktadır.

2. ÇÖZÜNMÜȘ ALTININ SIVI FAZDAN (SUDAN ) AYRIȘTIRILMASI

Suyun içinde çözünmüș haldeki ‘’altın siyanür kompleks bileșiği’’ [Au (CN)-
2
]sudan 

(sıvı fazdan) ayrıștırmak için mercimek büyüklüğündeki aktif karbon denilen 
kömür taneleri kullanılır. 

(Evlerimizdeki su arıtma cihazlarının içinde aktif karbon bulunmaktadır. Aktif 
karbonlar, suyun içindeki çözünmüș halde bulunan atomları, molekülleri ve 
iyonları organik bileșikleri mıknatıs gibi kendi üzerine çeker ve suyun içinden 
uzaklaștırır.

Benzer șekilde aktif karbon taneleri suyun içinde çözünmüș halde bulunan altın 
siyanür bileșiğini [Au (CN)-

2
] mıknatıs gibi üstüne çeker. Altın yüklü mercimek 

büyüklüğündeki aktif karbonlar, elekler yardımı ile sıvıdan (sudan) uzaklaștırılır. 

3. ALTIN SİYANÜR BİLEȘİĞİNİN AKTİF KARBONDAN UZAKLAȘTIRILMASI

Aktif karbonlar üzerindeki altın siyanür bileșiği yüksek basınç ve sıcaklık altında 
yıkanıp aktif karbondan uzaklaștırılarak altın siyanür yüklü sıvı (elektrolit) elektroliz 
ünitesine gönderilir. 

4. ALTIN SİYANÜR BİLEȘİĞİNDEN ALTININ AYRIȘTIRILMASI (SIVI HALDEKİ   
ALTININ TEKRAR KATI HALE GETİRİLMESİ)

Elektroliz ișleminde elektrotlara uygun miktarda elektrik akımı uygulanarak sıvı 
içindeki altın siyanür kompleks iyonları (bileșiği) halindeki altın, indirgenerek 
siyanürden ayrıșıp katot’da katı halde (katot çamuru) toplanmaktadır.  
e- + Au(CN)

2
- → Au + 2CN-

Filtreden ve kurutma ișleminden geçirildikten sonra toz halindeki altınlar 1063 0C 
derecede ergitilerek potalara dökülüp saf olmayan büyük peynir kalıbı șeklinde 
altın külçeye dönüștürülür.

5. MADENDE ÜRETİLEN ALTINLARIN SATILABİLİR STANDART ALTIN HALE 
GETİRİLMESİ

Cevherin yapısına bağlı olarak altın külçelerin içinde gümüș, bakır, gibi bașka 
elementler bulunabilir. Külçeler altın rafinerilerine gönderilerek içindeki gümüș, 
bakır vb diğer elementlerden ayrıștırılarak standart altın, yani 995/1000 saflıkta 
Borsa İstanbul’da satılabilir altın haline getirilir.

Aktif karbon



ANADOLU’DA ALTIN  
MADENCİLİĞİNİN AYAK İZLERİ



363636363636

Anadolu’nun zengin altın geçmişi bize neyi ifade ediyor?

Dünya’da Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Hacılar gibi toplamda 3000 
adet yerleşim merkezi, çok sayıda amfi tiyatroları ve 20 bin höyük, 

25 bin tümülüse sahip olan başka bir ülke var mı?

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

http://www.dildernegi.org.tr/yazdir?E0D5718AA6379D522C90D379DE7D33F3

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

Anadolu’da hangi ilimize giderseniz gidin müzeleri altın ve gümüșten yapılmıș 

eserlerle doludur.

Anadolu madenler açısından zengin bir potansiyele sahip olmasa idi, adı bilinen 

42 uygarlığa ev sahipliği yapamazdı.

Bazı ülkeler gibi 300 yıllık bir geçmișe değil, binlerce yıllık bir geçmișe sahip bir 

ülkede, medeniyetlerin üstünde yașadığımızı unutmayalım. Anadolu’da 3000 tane 

antik kent bulunmaktadır. Anadolu’nun madencilik ve altın geçmiși çok parlaktır.*

Anadolu'daki altın madenciliği tarihi hakkında ayrıntılı bilgiye Dr. Vedat Oygür’e ait 

olan așağıdaki kaynaktan ulașabilirsiniz.

(https://alivedatoygurmadencilik.wordpress.com/2021/04/23/altin-madenciliginin-

anadolu-oykusu/)

‘’Anadolu için  derler… Bu tanımlama Anadolu için 

yetersizdir. Kuzey’de Karadeniz’in, Güney’de Akdeniz’in kültürel bağlantılarının etkilerini 

içermez. Bu nedenle Anadolu bir   değil, dört yönde yașayan bir 

 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   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! ‘’
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Anadolu 12 bin yıldan beri medeniyetlere ev sahipliği yapmaktadır
Ülkemizin her yeri tarihi eserler ve objelerle doludur

Dünyada ilk para Anadolu'da basılmıştır

Dünyadaki ilk altın ayarlı para /

Lidya Aslanı

Tarihi 12.000 yıl öncesine dayanan Göbeklitepe

Dünyada ilk altın ayarlı para, Lidyalılar 

döneminde yedinci yüz yılda (M.Ö 630 - 

620) bu topraklarda Manisa-Salihli-Sart’ta 

(Paktalos Nehri) bugünkü Sart Çayı’ndan 

çıkarılan saf altınlardan basılmıștır. 

Böylelikle, o zamana kadar dünyada 

mal değiș tokușu ile yürütülen ticaret 

para ile (altın ayarlı sikkelerle) yapılmaya 

bașlamıștır. 



CUMHURİYET DÖNEMİNDE  
ALTIN MADENCİLİĞİ
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Atatürk tarafından ilk kurulan madencilik kurumu
‘’Altın ve Petrol Arama İdaresi Başkanlığı’’dır. 

Dünyada önemli altın madeni keşfedilen yerler: 2009-2020

Kaynak: (27.5.1933 Tarih ve 2411 Sayılı Resmi Gazete)

Kaynak: Richard Schodde, 2019, Long term trends in gold exploration, MinEx Consulting, 

Atatürk, MTA ve Etibank’ı 

kurmadan önce, 1933 yılında

Altın ve Petrol Arama ve 

İșletme İdareleri Teșkiline Dair 

Kanun’u çıkartmıștır.

‘’Altın Arama ve İșletme 

İdaresi Bașkanlığı, Türkiye’de 

altın ve bunlarla beraber 

çıkacak diğer madenleri 

aramak, arama neticeleri 

elverișli olursa bu madenleri 

ișletmekle görevlendirilmiștir.’’

Türkiye dünyada önemli altın potansiyeline sahip ülkeler arasında yer almaktadır.
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Bergama Ovacık Altın Madeni : Cumhuriyet dönemindeki ilk altın madeni

Başbakan Bülent Ecevit altın madenciliğinin önünü açan kararı  
neye göre verdi?

*Kartalkanat, A., 2014,Bolkar Dağlarındaki Eski İşletmeler Vadisinde Yeni Yaş Bulguları ve İlk 

Maden Ruhsatı: Yazılıtaş (Niğde); Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 57, Sayı 2, s. 53-71.

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

bugunlere-nasil-geldi/

Kaynak: Eurogold Ovacık Altın Madeni Tübitak - YDABÇAG Değerlendirme Raporu, Ekim 

1999, *https://docplayer.biz.tr/14004818-Eurogold-ovacik-altin-madeni-tubitak-ydabcag-

degerlendirme-raporu.html

Ülkemizde 1914 yılında 1. Dünya Savașı’nın bașlaması ile Çanakkale Astyra Altın 

Madeni’ndeki altın üretimi durdurulduktan sonra* Cumhuriyet döneminde 1927 yılında 

Niğde ve Adana Bölgesindeki Bolkar Dağları yöresinde altın üretildiği belirtilmektedir. 

Bolkar Dağları’ndan sonra Türkiye’de yeniden altın üretimine 74 yıl sonra İzmir Bergama 

Ovacık Altın Madeni’nde bașlandı. 

Ülkemizde halen 18 altın madeninde altın üretilmektedir.

Ovacık Altın Madeni 1989 yılında keșfedildi. Altın üretimine yönelik eylemler nedeniyle 

yörede altın üretimine 12 yıl sonra 2001 yılında bașlanabildi. Bu konuda detaylı bilgiye 

Dr. Vedat Oygür’ün kaleme aldığı ‘’Ovacık Altın Madeni Bugünlere Nasıl Geldi’’ bașlıklı 

yazısında bulabilirsiniz.**

1994 yılında altın madenciliğine izin verilmemesi için yörede eylemlere bașlandı. Yerelde 

bașlayan eylemler sürekli artarak Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer almaya bașladı. 

1999 yılına gelindiğinde, Bașbakan Bülent Ecevit, Bergama’da altın madenciliğine 

izin verilirse yörenin havasının, suyunun, toprağının ve ürünlerinin zarar göreceğine 

yönelik iddiaların doğruluğunu araștırmaları için TÜBİTAK’ı görevlendirdi.

TÜBİTAK’ta Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araștırma Grubu Prof. Dr. Naci 

Görür bașkanlığında konularında uluslararası yetkinliğe sahip 11 kișilik bir bilim heyeti 

olușturuldu. Bilim heyeti, Bergama’da altın üretiminde kullanılacak teknolojinin, alınan 

ve alınacak çevre önlemlerinin insan sağlığını ve çevreyi tehdit edip etmeyeceğini 

araștırdı.

Arkasından yine Prof. Dr. Naci Görür’ün bașkanlığında 3 kișilik bir heyet, Amerika 

Birleșik Devletleri’ndeki altın madenlerini yerinde incelediler. ABD’de altın üretiminde 

kullanılan teknolojiyi, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik alınan önlemleri 

konunun uzmanlarıyla görüștüler.

Prof. Dr. Naci Görür bașkanlığındaki uzmanlar heyeti Bergama’da altın üretiminde 

kullanılan teknolojinin ve alınan önlemlerin ABD’den daha ileri seviyede olduğunu, 

dolayısı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeden altın üretiminin yapılabileceğine 

ilișkin bilimsel raporu Bașbakanlığa sundu.*

Bașbakan Bülent Ecevit bu bilimsel rapordan sonra Bergama’da altın üretimine 

bașlanması için harekete geçti.
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Altın üretimi konusunda bilim insanları ne dedi?

21 yıldır altın üretilen Bergama Ovacık Altın Madeninden dolayı 
yörenin havasına, suyuna, toprağına ve ürünlerine bir zarar ziyan 

söz konusu oldu mu?

Kaynak: https://docplayer.biz.tr/14004818-Eurogold-ovacik-altin-madeni-tubitak-ydabcag-

degerlendirme-raporu.html

Kaynak: Altın Madencileri Derneği

TÜBİTAK 

Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre 

Araștırma Grubu (YDABÇAG) Raporu

SONUÇ

Ovacık Altın Madeni Tesisinin mevcut 

özellikleri ile gerek üretim teknolojisi 

gerekse sağlanmıș olan çevresel koșullar 

açısından dünyada altın madenciliği için 

öngörülüp uygulanmakta olan en uygun 

teknoloji düzeyini ya da daha iyisini 

yansıttığı, ortak görüș ve kanaati gereği 

için saygıyla arz olunur.

Yukarıda ifade edilen soru aydınlatılmadan ülkemizde altın madenciliğine dair 

sürdürülen tartıșmalarda bir ilerleme kaydedilemez.

Bergama Ovacık Altın Madeni’nde 2001 yılından beri altın üretilmektedir. 

Aradan geçen 21 yılda altın üretiminden dolayı yörenin havasına, suyuna ve 

topraklarına herhangi bir zarar ziyan söz konusu olmamıștır. Yörede yetișen 

ürünler eskiden olduğu gibi aynı șekilde üretilip pazarlarda satılmaktadır.

1,4 km2 lik Bergama Altın Madeni ruhsat sahasından, 2001 yılından 2022 yılına 

kadar geçen 21 senede 37 ton altın üretilerek ekonomimize bugünkü fiyatlarla 

yaklașık 2,2 milyar dolarlık bir katkı sağlamıștır. 

Maden çıkarılan alanlara daha sonra binlerce zeytin ve çam ağaçları dikilerek, 

maden sahası, geçici olarak teslim alındığından daha güzel ve verimli bir 

hale getirilmiștir. Dikilen zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinlerden üretilen 

zeytinyağları, ulusal ve uluslararası yarıșmalarda ödül almıștır.

Bergama’daki çevre eylemleri ülkemizdeki altın madenciliğinin uluslararası 

standartlarda yapılmasına katkı sağlamıștır.



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

TÜRKİYE ALTIN SEKTÖRÜNDE BÜTÜN HALKALARI TAMAMLADI

SÜRDÜRÜLEBİRLİK SAĞLANABİLİRSE KENDİ İHTİYACIMIZI KENDİ 

KAYNAKLARIMIZDAN KARȘILAYABİLİRİZ!

VE

2021
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Türkiye ‘deki altın madenleri

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

• 2005 yılından sonra Koza Altın İșletmeleri A.Ș, 

• Koza’ya ait altın ișletmeleri 2016’dan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na Devroldu
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İzmir - Efemçukuru Altın Madeni

Gümüșhane - Mastra Altın Madeni

Çanakkale - Lapseki Altın Madeni

Ușak - Kıșladağ Altın Madeni

Kayseri - Himmetdede Altın Madeni

Balıkesir - İvrindi Altın Madeni
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Balıkesir - Sındırgı - Kızıltepe Altın Madeni

Niğde - Tepeköy Altın Madeni

Erzincan - Çöpler Altın Madeni

Bergama  - Ovacık Altın Madeni

Sivas - Bakırtepe Altın Madeni

Öksüt - Develi Altın Madeni
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Balıkesir - Gediktepe Altın Madeni

Bilecik - Altın Madeni

İzmir - Çukuralan Altın Madeni

Manisa - Sart Plaser Altın Madeni

Konya - İnlice Altın Madeni

Eskișehir - Kaymaz Altın Madeni



DÜNYADAKİ ALTIN MADENLERİNDEN 
ÖRNEKLER
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Hishikari Altın Madeni - Japonya
https://www.smm.co.jp/en/corp_info/location/domestic/hishikari/

Zortman ve Landusky Altın Madeni - ABD
https://www.abandonedmines.gov/success-story/zortman-landusky-gold-mines 
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Asonko Altın Madeni - Gana
https://www.asanko.com/operations/asanko-gold-mine/default.aspx 

Pueblo Viejo Altın Madeni - Dominik
https://goo.gl/maps/jazY8Kbc15ZDofzT8
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Waihi Altın Madeni – Yeni Zellanda
https://newmont.com/multimedia/default.aspx 

Malartic Altın Madeni - Kanada
https://canadianmalartic.com/en/medias/photos-and-videos/ 
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Mulatos Altın Madeni – Meksika
https://www.alamosgold.com/operations/producing-mines/mulatos-mexico/default.aspx 

La Colorada Altın ve Gümüş Madeni - Meksika 
https://www.argonautgold.com/English/assets/operations/la-colorada/default.aspx 
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Fimiston Açık Altın Madeni – Avusturalya
https://www.ice.org.uk/what-is-civil-engineering/what-do-civil-engineers-do/kalgoorlie-super-
pit https://www.researchgate.net/figure/A-view-from-an-open-pit-mine-in-Australia-ADB-
What-are-your-thoughts-about-mining_fig1_271966386 

Finlandiya - Pahtavaara Altın Madeni
https://thebarentsobserver.com/ru/node/633
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Toreks Altın Madeni-Kanada
https://torexgold.com/site/assets/files/7238/2021-txg-rgm-report.pdf

Bellavista Altın Madeni – Costa Rica
https://blogs.agu.org/landslideblog/2017/10/17/bellavista-heap-leach-gold-mine/



TÜRKİYE’DEKİ ALTIN RAFİNERİLERİ
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Türkiye'de LBMA ve Borsa İstanbul'a akredite altın rafinerilerie Borsa

İstanbul  

Altın Rafinerisi

Ahlatcı  

Altın Rafinerisi

Nadir  

Altın Rafinerisi

Onsa  

Altın Rafinerisi

Altın rafinerilerinin faaliyet alanları

Altın rafinerilerimiz, kapasite ve teknoloji olarak 

sadece Türkiye’ye değil Orta Doğu, Kafkaslar, 

Afrika bașta olmak üzere bütün dünyaya 

hizmet vermektedir.

Altın rafinerileri, altın madenlerinden gelen 

altın külçelerinin saflaștırılması, hurda altınların 

ve düșük saflıkta olan altın külçelerinin 

995/1000 saflıkta standart altın haline getirerek 

kuyumculuk, finans ve bankacılık bașta olmak 

üzere elektronik ve diğer sektörler için standart 

hammadde üretimini sağlamaktadır.
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

Londra Külçe Piyasası Birliği (London Bullion Market Association, LBMA)

Türkiye’de, madenlerden üretilen altın 

külçelerin yurtdıșına satılması yasaktır. 

Üretilen altın külçeler, rafinerilerde saf 

altın haline getirildikten sonra Borsa 

İstanbul’da satılmaktadır. 

TC Merkez Bankası'nın alım önceliği 

vardır. Merkez Bankası almak istemez 

ise Borsaya kayıtlı bankalar ve finans 

kurulușları tarafından satın alınır.

• Londra Külçe Piyasası Birliği, dünyada kıymetli madenler piyasasını düzenleyen 

bir kurumdur.

• Londra Külçe Piyasaları Birliği’nin görevi, altın ve gümüș için olmak üzere rafinaj 

standartlarını belirlemektir. Rafineleriler, dünyadaki altın ve gümüș üreten 

rafineriler birliğinin 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 İstanbul Altın Rafinerisi ve Nadir Metal Rafineri Good 

Gold Delivery List’de yer almaktadır.

Borsa İstanbul, 14/03/2017, Cevherden Üretilen Kıymetli Madenlerin Bildirim İşlemlerine 

İlişkin Uygulama Usulü Ve Esasları, Kodu 31.UUE.07; Madde 6.



TÜRKİYE’NİN 30 YILLIK ALTIN MADENCİLİĞİ 
SERÜVENİNDE YAŞANANLAR 
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Türkiye’de altın üretimini engelleme faaliyetleri

Yörenin ürünleri pazarda satılmakta, suları içilmekte, Bergama’da 
hem tarım, hem hayvancılık devam etmektedir. Madeni biten 
alanlar rehabilite edilerek eskisinden daha güzel hale getirildi

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

kozaaltin.com.tr/upl/ovacikgercegitammetin.pdf

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

bugunlere-nasil-geldi/

* Altın Madencileri Derneği

Bergama Ovacık Altın Madeni’nde dolayısı ile 

Türkiye’de altın üretimini engellemek için 1994 

yılından itibaren akla hayale gelmedik her türlü 

bilgi kirliliği medyada yer almıștır.*

Eğer Bergama’da altın üretimine izin verilirse 

bırakın Bergama’yı Midili’nin ve Ege Denizi’nin 

bile siyanürden etkileneceği, insanların kanser 

olacağı, yörede yetiștirilen ürünlerinin pazarda 

satılamayacağı, insanların ve hayvanların öleceği, 

suların içilemeyeceği, ağaçların kuruyacağı 

doğanın yok olacağı, vb iddialarla altın üretimi 

engellenmeye çalıșıldı.**

Aradan geçen zaman; Bergama Ovacık Altın Madeni için ortaya atılan 

iddiaların, çevre istismarına çok güzel bir örnek teșkil ettiğini belgelemiștir.

2001 yılından beri Bergama’da altın üretilmektedir. Yukarıda dile getirilen 

iddiaların hiçbirisi gerçekleșmemiștir.

Bergama Ovacık Altın Madeni’ndeki altın üretiminden 

dolayı kimsenin malına, canına en ufak bir zarar 

gelmemiștir. Yüzlerce insan madende çalıșmaktadır. 

Bergama Altın Madeni faaliyete geçtiği 2001 yılından 

2021 yılına kadar gerçekleștirilen 37 ton altın üretimi 

ile ekonomiye yaklașık 2,2 milyar dolarlık bir katkı 

sağlamıștır.

Üstelik madende cevherin bitiği yerlerde dikilen 

binlerce zeytin ve çam ağaçları ürün vermeye 

bașlamıștır. O kadarki maden sahasında dikilen 

zeytinlerden elde edilen zeytinyağları dünya çapında 

kalite ödülleri almıștır.*

Kozalaklardan ciddi bir çam fıstığı geliri 

sağlanmaktadır.
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Alman vakıflarının Türkiye sevdası!!!

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

‘‘Bergama’da, Havran’da, 

Sivrihisar’da, Ușak’ta ve daha 

pek çok altın yatağına sahip 

yerleșim merkezinde altın 

üretimine karșı bölge insanlarını 

kıșkırtan, örgütleyen, çevreci 

kurulușlara dezenformasyon 

hizmeti sunan Alman vakıfları 

ve örgütleri ile karșılașmak hiç 

șașırtıcı gelmedi.’’

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

Alman vakıflarının Türkiye’de 

altın üretimini engellemek için 

neler yaptıklarını Sayın Necip 

Hablemitoğlu ‘‘Alman Vakıfları 

ve Bergama Dosyası’’ kitabında 

belgeleri ile ortaya koymuștur
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 Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir madencilik mümkün mü?

Daha çok katma değeri yüksek ürünler üretmeden 
 «Gelişmekte olan ülke» konumundan çıkmak mümkün mü?

Kaynak: “Zanbak.C.,1998.,‘’Türkiye kalkınmasının sürdürülebilirliği açısından doğal 

kaynaklarından yararlanma sorunları’’. İTÜ Dergisi., Sayı;127

«Günümüzdeki gelișmiș ülkelerin tümü doğal kaynaklardan yararlanarak 

bugünkü sanayileșme düzeyine erișmișlerdir

Doğal kaynaklar, tarih boyunca toplumların kalkınmasında önemli rol oynamıș 

olan; maden, petrol, doğal gaz , su, orman, tarım toprağı ve hayvancılık 

gibi, yașam için gerekli hammaddelerin elde edildiği doğadan alınan temel 

varlıklardır.

Mevcut doğal kaynaklarından yararlanmaksızın Türkiye’nin kalkınması mümkün 

değildir. Kalkınma, çevre sorunları göz ardı edilerek sürdürülemez. Ancak, 

uygulanabilir çevre koruma çözümleri önermeksizin, sadece ‘çevre için çevre 

korumacılığı’ ile de kalkınma gerçekleșemez ve sürdürülemez»

Türkiye’nin getirisi düșük, katma değeri düșük ürünler üreten bir ülke olması 

teșvik edilmiș, katma değeri yüksek ürünler üreten bir ülke olması hep 

engellenmiștir. 

 Altın, katma değeri en yüksek ürünlerden biridir. Türkiye’nin altın üreten 

bir ülke olması yerine, altın satın alan bir ülke olması konusunda yürütülen 

faaliyetler eskiden olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Bundan 

sonra da devam edecektir. 



KİMYASALLARI YASAKLAYARAK SANAYİLEŞMEK 
MÜMKÜN MÜ ?
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 Kimyasalların risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

Doz kavramı nedir?

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

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

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

Yüz binden fazla kimyasalla iç içe yașıyoruz. Her kimyasal güvenli doz sınırları 

içinde çeșitli amaçlar için kullanılabilir

Toksikoloji bilimine göre kimyasalları zararlı veya zararsız diye ayıramayız. Her 

kimyasal (ister oksijen, ister su, ister tuz, ister șeker, ister bir antibiyotik veya bir 

ateș düșürücü olsun) DOZ’a BAĞLI OLARAK zehir etkisine sahiptir.

Toksikoloji bilimi bir kimyasalın hangi DOZ’da canlılar için güvenli, hangi DOZ’dan 

sonra güvensiz olduğunu (zehir etkisi göstereceğini) tespit edebilmektedir. 

Uluslararası ișbirliği ile her kimyasal için belirlenen GÜVENLİ DOZ değerleri için 

regülasyonlar (Bilime dayalı yasal mevzuat) yayımlanır. Kimyasalların yönetimi 

uluslararası ișbirliği ile hazırlanan mevzuatlarda belirtilen güvenli doz değerlerine 

(eșik değerler) göre gerçekleștirilir.

Her kimyasal doza (miktara) bağlı olarak yararlı veya zararlı özellik tașır*.
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Bir kimyasalla ilgili değerlendirme yaparken izleyeceğimiz yol 
haritası nedir?

Kullanılan kimyasal güvenli doz sınırları içinde mi, değil mi? 
Kimyasalın ortamdaki miktarını ölçmeden bir değerlendirme 

yapılabilinir mi? 

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

* Bilime dayalı yasal mevzuat

‘’SİYANÜR İÇİN SORULARIN CEVAPLARI

Siyanürün yönetimi için, insan sağlığı ve çevreyi koruma odaklı ve bilime dayalı 

uluslararası iș birliği ile hazırlanmıș bir regülasyon* var mı?

Evet var.

Bu regülasyonun tam uygulanması durumunda insan sağlığı ve çevrenin 

korunması konusunda bilim odaklı görüș birliği var mı?

Evet var.

Bu regülasyon* Türkiye’de mevcut mu? 

Evet mevcut.

Tam olarak uygulanıyorlar mı?

Kamu yönetimi bilir’’.

Bir kimyasalın ortamdaki miktarını ölçmeden, ölçülen miktarın müsaade edilen 

güvenli doz sınırını așıp așmadığını bilmeden çevre ve insan sağlığını tehdit 

edip etmeyeceğine dair bilimsel bir yorum yapılamaz.

Altının siyanürle ayrıștırıldığı ortamda (yığında veya çelik tanklarda) ölçülen 

siyanür gazı (HCN) miktarı yaklașık 1 mg/m3 ün altındadır. Dünyada müsaade 

edilen güvenli doz eșiği ise kapalı ortamda 11 mg/m3, açık ortamda ise 50 mg/m3 

tür. (Altın üretimi açık havada yapılmaktadır.)

Altının ayrıștırıldıktan sonra atıkların depolandığı ortamda yani maden atık 

havuzundaki suda çözünmüș siyanür için müsaade edilen miktar (Güvenli 

doz) Avrupa Birliği’nde 10 mg/Litredir. Bergama atık havuzunda ölçülen siyanür 

miktarı 0,2 mg/Litredir.
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Kimyasallar risk analizi sonuçlarına göre yönetilirler*

Riskin değerlendirilmesi

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

 Madencilikle ilgili kimyasal çevre kirleticilerin risk değerlendirmesi, 27.05.2021

Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya,‘’ Siyanür liç yöntemi kullanılarak yapılan altın madenciliği 

konusunda hazırlanan TÜBİTAK ve Türk Tabibler Birliği Raporlarının toksikoloji yönünden 

incelenmesi‘’ Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, Dr. Necip Hablemitoğlu, ISBN No: 975-

6448-04-0, Sf:237

Toksikoloji 

bilimi

bir kimyasalın 

canlılar için 

hangi dozda ne 

kadar sürede

ne gibi zararlar 

vereceğini araștırıp 

veri üretmektedir 

Toksikoloji bilimi 

tarafından

 üretilen veriler dikkate 

alınarak her kimyasal İçin 

uluslararası ișbirliği ile 

hazırlanan güvenli 

doz belirlenerek 

regülasyonlar 

olușturulur. 

Risk yönetimi 

bu regülasyonlara 

göre yapılır.

‘‘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.’’



SİYANÜR TARTIŞMASI
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Siyanür bileşikleri sadece altın üretiminde değil, sanayide pek çok 
alanda kullanılmaktadır

Türkiye’deki siyanür algısı?

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

Ülkemizde kullanılan siyanür kimyasallarının yaklașık %4’ü altın üretiminde, geri 
kalanı ise bașta sentetik iplik ve kumaș imalatı, naylon, plastik, kuyumculuk, metal 
kaplama, metal ișleme, eczacılık olmak üzere bașka sanayi dallarında yaygın olarak 
kullanılmaktadır.*

Türkiye’de siyanür konusunda kamuoyunda yaratılan algıya göre? 

30 bin dolarlık veya birkaç milyon dolarlık yatırım yapanlar siyanürü yönetebilir 

300 milyon dolarlık madencilik yatırımı yapanlar siyanürü yönetemez !!!

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

Diğer sektörler çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretimde kullandıkları 
siyanürü yönetebilir ama altın üretenler yönetemez mi?

Siyanürün çevre ve insan sağlığına duyarlı nasıl yönetileceğine dair uluslararası 
regülasyon vardır. Altın üretiminde kullanılan siyanür bu regülasyona göre 
yönetilmektedir.

Altın Madencileri Derneği Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü (ICMI) ile 2010 
yılından beri ișbirliği içinde siyanürün güvenli kullanımı ve yönetimi konusunda 
eğitim faaliyetleri gerçekleștirmektedir.
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Siyanür, çözünmüş kireç yardımı ile çok kolay kontrol altına 
alınabilen bir kimyasaldır

Siyanürün kanser yapıcı bir özelliği var mı?

*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

Altının siyanürle ayrıștırılabilmesi için, suyun içine mutlaka kireç ilave 

edilmesi gerekmektedir. Suyun içine yeterli miktarda kireç ilave edildiğinde 

siyanürün hidrojen siyanüre dönüșmesi önlenmektedir. Bu nedenle altın üretim 

tesislerinde siyanür yönetimi kolay bir uygulamadır.

İnsan sağlığı yönünden 

kimyasalların yönetiminde 

hangi faktörler önemlidir?

1. Akut zehir etkisi 

2. Kronik zehir etkisi

3. Zehir özellikleri tam 

olarak biliniyor mu ?

 4. Üreme sistemine etkisi 

(Reproduktif Toksisite)

5. Genotoksik (DNA’ya 

etkisi)

6. Biyokonsantrasyon 

özelliği

7. Karsinojenik (kanser 

yapıcı etkisi)

8. Çevrede yüksek 

konsantrasyonda mı?

Siyanürün kanser 

yapıcı bir özelliği 

yoktur.

Çevrede kalıcı, insan 

vücudu da dahil, 

canlı organizmalarda 

birikici etkisi de 

bulunmamaktadır.

Hangi dozda çevre 

ve insan sağlığına 

olumsuz etki 

yarattığı, ne gibi 

önlemler alınarak 

yönetilebileceği 

bilindiği için, 

toksikoloji açısından 

kolay yönetilebilen 

kimyasallar arasında 

yer almaktadır.

Yüksek akut zehir 

özelliğine rağmen 

siyanür kolay 

yönetilebilen bir 

kimyasaldır.’’*

KURȘUN, CİVA, 

ARSENİK TUZLARI, 

DİOKSİN gibi 

kimyasalların yanında 

siyanür yönetimi çok 

kolay bir kimyasaldır.
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Yediğimiz ve içtiklerimize bağlı olarak kanımızda siyanür 
bulunduğunun farkında mıyız?

İçme sularında - gıdalarda ve işyeri ortamında  
güvenli siyanür dozu (miktarı) nedir?

https://eatdrinkbetter.com/articles/cyanide/

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

https://inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad61.htm#5.1.4

Kaynak: https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/06/15-Mining-Guidance-JUNE-2021.pdf Sf;68

Kaynak: Regulations and Guidelines Applicable to Cyanide and Cyanide Compounds, https://

www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp8-c8.pdf, Sf:221

Yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuza 

(egzost gazlarından çıkan duman) bağlı 

olarak kanımızda ne kadar siyanür 

olduğunun farkında mıyız? 

 Aynı șekilde, siyanürün hangi dozda 

(miktarda) çevre ve insan sağlığına 

zarar verdiği , hangi dozda vermediği 

konusunda bilgi sahibi miyiz?

Önemli olan siyanürün ortamdaki varlığı 

değil, insan sağlığına zarar vermeyecek 

miktarda olup olmamasıdır.

Toksikoloji biliminin evrensel kuralı gereği; her kimyasal güvenli doz sınırları içinde çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeden kullanılabilir.

SU TÜKETİMİNDE GÜVENLİ DOZ – Eșik Değerler

İÇME SUYU  : 0.07 mg/ Litre (Dünya Sağlık Örgütü)

İÇME SUYU (ABD )  : 0,2 mg/Litre, (ABD Çevre Koruma Ajansı)

İÇME SUYU (Türkiye)  : 0.05 mg/ Litre, (Türkiye’de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği) 

GIDALARDA GÜVENLİ DOZ - Eșik Değerler (Türk Gıda Kodeksi Yönet., 30.06.2013, Resmi 

Gazete :28693)

Nuga, badem ezmesi ve benzerleri : 50 mg/ kg 

Çekirdekli meye konserveleri : 5 mg/ kg

Alkollü İçkiler : 35 mg/ kg

İȘYERİ ORTAMINDA GÜVENLİ DOZ- Eșik Değerler

Kapalı Ortamda Havada : (11 mg/m³)

Açık Havada : (50 mg/m3)

Atık Havuzundaki Suda : (10 mg/Litre)

Altın üretimi sırasında ortamdaki siyanür miktarları ișyeri ortamlarında müsaade edilen 

güvenli dozların çok altında bulunmaktadır.

Siyanürün hangi dozda (miktarda) zararlı olup olmadığını bilmeden «zerresi 

zararlıdır» șeklindeki algı gerçeğe tamamen aykırı bir risk algısıdır
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Altın üretiminde kullanılan siyanürün, çevre ve insan sağlığı 
açısından risk oluşturup oluşturmadığı nasıl belirlenir? 

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

Öncelikle, siyanürle altın ayrıștırıldığı ortamda ve maden atık havuzunda siyanür 

miktarının ölçülerek toksisite* riski yaratacak değerlerde olup olmadığının tespit 

edilmesi gerekmektedir.

İș yeri ortamında ölçülen siyanür değerleri, toksikoloji bilimi tarafından 

uluslararası standartlara göre belirlenen siyanür için güvenli doz değerleri ile 

mukayese edilerek, ortamdaki siyanür miktarının zarar verecek miktarda olup 

olmadığı kolayca tespit edilebilir. Ölçülen değerler güvenli doz sınırları içinde ise 

hiçbir sorun olmadan o faaliyet sürdürülebilir.

* Kimyasalların organizmada olușturduğu hasar

Yığın Liçi Yönteminde Altının Siyanürle 

Çözündürülerek Sıvı Faza Alınması

Tank Liçi Yönteminde Altının Siyanürle 

Çözündürülerek Sıvı Faza Alınması

Uluslararası Güvenli Doz Miktarı :  

 Kapalı ortamda : 11 mg/m3

 Açık oramda : <50 mg/m3 

Yığının Üstünde Ölçülen Siyanür  

  Miktarı : <1 mg/m3

Tankın üstünde Ölçülen Siyanür  

 Miktarı : <1 mg/m3

Ortamdaki 

siyanür 

miktarını

ölçen cihaz
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Yığın Liçi alanının üzerinde siyanürlü su damlatma sistemi

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

siyanür %99,8 oranında yok edilmektedir

Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c370006a-063e-4dc7-9b05-

52c37720740c.0005.02/DOC_1&format=PDF. 2006 

Not: Damlamakta olan on bin damla kireçli su içinde 2-5 damla siyanür kimyasalı 

vardır. Bu sudaki siyanür kimyasalı, su içerisine katılmıș olan çözünmüș kireç 

nedeni ile ‘‘çevre ve insan sağlığına zarar verecek Hidrojen Siyanür Gazı’’ haline 

GEÇEMEZ.

Avrupa’da Atık Havuzunda Siyanür 

İçin Müsaade Edilen Güvenli Doz: 

10 mg/Lt

Bergama Altın Madeni’nde Atık 

Havuzundaki Siyanür Miktarı: 0,2 mg/Lt
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 Neyi Tartışıyoruz? 

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

https://www.cyanidecode.org

Bergama’da atık havuzunun 

içindeki suda siyanür 

miktarı : 0.2 mg/Litre*

ABD’de içme suyunda 

müsaade edilen siyanür 

miktarı : 0.2 mg/Litre**

* Çevre Șehircilik ve İklim 

Bakanlığı

** US EPA (US 

Environmental Protection 

Agency), 1998

Siyanürün yönetiminde, ulusal denetim mekanizmasının yanında, uluslararası 

bağımsız dıș denetim süreçleri de bulunmaktadır.

Ülkemizde kendi iç denetimleri yanında Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu 

(ICMI) tarafından belirlenen standartlara/protokollere göre denetimini kabul eden 

șirketler bulunmaktadır.

Altın Madencileri Derneği, 2010 yılından bu yana ICMI (Uluslararası Siyanür 

Yönetim Enstitüsü) ile ișbirliği içinde çalıșmakta olup birlikte eğitim çalıșmaları 

düzenlemektedir.



ALTIN MADENCİLİĞİNE YÖNELİK İDDİALARIN 
BİLİM SÜZGECİNDEN GEÇİRİLMESİ
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Madencilikle ülke talan ediliyor iddiası

Madencilik faaliyetlerinin orman, tarım ve meralarımızı yok ettiği iddiası 

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

(1) : Tarım ve Orman Bakanlığı,

https://www.turktob.org.tr/dergi/makaleler/dergi25/6-8.pdf, 2018

* Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,** Altın Madencileri Derneği

Maden çıkarılan alanların ülkelerin yüzölçümündeki payı nedir?

Ülkemizin yüz ölçümünün sadece binde 1’i maden çıkarmak için kazılarak 

sanayimizin ve vatandașlarımızı maden ihtiyaçları karșılanmaktadır.

Türkiye’de arazi kullanımında 

madenciliğin payı1 nedir? 

Vatandașlarımızın ve sanayimizin 

maden ihtiyacını karșılamak 

için ülkemizin yüzölçümünün 

yaklașık %0.1’i maden çıkarmak 

için kullanılmaktadır*.

Altın üretimi için kullanılan 

alanlar, ülkemiz yüzölçümünün 

ne kadarını teșkil etmektedir?

78 Milyon hektar olan ülke 

yüzölçümümüzün sadece  

yüz binde 7'si altın çıkarmak için 

kullanılmaktadır**.

Diğer Alanlar: iskan alanları, yayla, bozkır, kayalıklar, tașlık araziler, kum ve 

bataklık alanlar, mezarlıklar.
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ABD’de maden çıkarmak için kazılan alanlar ülke yüzölçümünün 
binde 2’sidir. Türkiye’de ise binde 1 seviyesindedir.

Milli parklarda madencilik yapılıyor iddiası

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf

https://mineralseducationcoalition.org/mining-minerals-information/importance-of-mining/ 

Mining 101 presentation

 Her yerde altın madeni 

aranmaz. 

Jeolojik koșullar nerede 

uygun ise maden orada 

aranır.

Jeolojik koșullar uygun 

olsa bile; milli parklar, 

1.derece sit alanları, 

mutlak, kısa ve orta 

mesafe su havzaları, 

gen koruma alanları, 

muhafaza ormanları 

gibi madenciliğe kısıtlı 

alanlar listesinde yer alan 

yerlere Maden ve Petrol 

İșleri Genel Müdürlüğü 

maden aramalarına izin 

vermemektedir.
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 Siyanürle toprakların kirletildiği iddiası

 Siyanürün yer altına sızıp suları kirleteceği iddiası

İdda edildiği gibi altın üretimi topraktan değil, bünyesinde altın bulunduran 

kayaçlardan yapılmaktadır.

Bu nedenle toprakların kirlenmesi diye bir șey söz konusu olamaz.

Yer altındaki bünyesinde altın içeren kayaçlara ulașabilmek için kayaçların 

üzerindeki nebati toprak sıyrılır. Sıyrılan nebati toprağın maden bittiğinde tekrar 

sahayı ıslah etmede kullanılmak üzere maden sahasında muhafaza edilmesi 

yasal bir zorunluluktur.

Yığın liçi (yığında çözündürme) yönteminde siyanür çözeltisinin kullanılacağı 

alanlarda sızdırmazlık için önlemler alınmadan üretime bașlanmaz.

Altının ayrıștırılmasında kullanılan siyanür çözeltisi yer altına kaçırılırsa, 

siyanürle çözünüp sıvı hale getirilen altınlar* yer altına kaçmıș olur. 

Hangi yatırımcı para kazanacağı altının yer altına kaçmasına göz yumar?

* Sıvı haldeki (AuCN
2 
)- kompleks iyonu
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 Siyanürün buharlaşıp çevreye zarar vereceği iddiası

 Siyanür havuzları iddiası

Kaynak: https://www.researchgate.net/publication/261214701

Siyanür, asidik ortamlarda (örneğin sirkeli su) buharlașıp gaz haline dönüșür. 

Ne var ki asidik ortamda yani siyanürün gaz haline dönüștüğü ortamda altın 

üretilemez.

Cevherdeki altının siyanürle ayrıștırılabilmesi için ortamın bazik olması gerekiyor. 

Bunun için suyun içine yeterince kireç ilave edilerek pH’nın bazik ortam 

koșullarında 10,5 olması sağlanıyor. 

Altının siyanürle ayrıștırıldığı șartlarda, yani pH: 10,5 olduğunda, ortamdaki 

siyanür gazı miktarı, 1 mg/m3'den daha azdır. Oysa uluslararası siyanür 

regülasyonuna göre, kapalı ortamda siyanür gazı için güvenli doz 11 mg/m3 

tür. Açık havada ise 50 mg/m3 tür. Altının siyanürle ayrıștırılması açık ortamda 

yapılmaktadır. 

Tank liçi (tankta çözündürme) yöntemiyle altının ayrıștırılmasında altın içeren 

kayaçlar un haline gelinceye kadar öğütüldükten sonra siyanürle ayrıștırmaya tabi 

tutulmaktadır. 

Altının ayrıștırılmasında kullanılan siyanür, daha sonra kimyasal arıtmadan 

geçirilerek %99,8 oranında yok edilmektedir. Siyanürü yok edilen sulu malzeme, 

zemini geçirimsiz hale getirilen atık havuzlarında depolanmaktadır. Aksi takdirde, 

öğütülmüș katı ve su içeren malzeme atık havuzunda depolanmaz ise rüzgar ve 

yağmurun etkisi ile etrafa (alıcı ortama) yayılarak çevre kirliliğine neden olur. Atık 

havuzun yapılma gerekçesi bunun içindir.

Ayrıca, içindeki altını ayrıștırılmıș sulu malzeme içindeki un halindeki katı 

parçacıklar, kimyasallar yardımı ile (Flokulant) havuzun dibine çöktürülür ve 

havuzdaki su tekrar tesise verilerek ișletmenin su ihtiyacı karșılanır.

Siyanür, kireç yardımı ile çok kolay yönetilebilen bir kimyasaldır. 

İçinden altını alınmıș, siyanürü yok edilmiș katı sıvı karıșımı öğütülmüș 

malzeme, madencilikte atık havuzu denen; ancak kamuoyunda siyanür havuzu 

olarak adlandırılan bu havuzlardaki siyanür miktarı ne kadardır? 

Örneğin Bergama’da atık havuzdaki siyanür miktarı litrede 0,2 mili gramdır.

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

miligramdır. 
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Atık havuzlarındaki siyanürün çevre için tehdit oluşturacağı iddiası

Üretilen altınlar yurt dışına gidiyor iddiası

* 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 

ORTAMDAKİ SİYANÜR MİKTARI MÜSAADE EDİLEN MİKTARDA MI DEĞİL Mİ?

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

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

Lapseki Atık Havuzundaki Siyanür Miktarı : 0.1 mg/Litre

Türkiye’de madenlerden üretilen altın külçelerin yurt dıșına satılması yasaktır. 

Üretilen altın külçeler, altın rafinerilerinde satılabilir altın haline getirildiktan 

sonra Borsa İstanbul’da satılmaktadır. 

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

T.C. Merkez Bankası madenlerde üretilen altınları Türk Lirası ödeyerek 

madenciden satın alır. 

T.C. Merkez Bankası, yurt dıșından ithal ettiği altınları ise döviz ödeyerek satın 

almaktadır. 

2021 yılında Türkiye’de üretilen 39,5 ton altın için, 2 milyar 260 milyon dolarlık 

döviz tasarrufu sağlanmıștır.
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 Altın madencileri çok az vergi ödüyorlar iddiası

Altın üretiminde maliyet - vergi ve yatırımcının kazancı 

*İşletme Giderleri (maliyet) madenden madene, 

işletmenin açık ocak veya kapalı ocak olmasına bağlı 

olarak farklılıklar gösterir

**4 Eylül 2020 ‘de yapılan düzenleme sonrası

Diğer sanayiciler devlete kurumlar vergisi, sosyal güvenlik pirimi, stopaj ve 

damga vergileri olmak üzere 4 kalem vergi öderler.

Madenciler ise diğer sanayicilerin ödedikleri 4 kalem vergiye İLAVETEN

her sene ruhsat bedelleri, orman izin bedelleri, rehabilitasyon bedelleri ve 

devlet hakkı bedelleri olmak üzere toplam 8 kalem vergi ve izin bedeli 

ödemektedir.

Devlet hakkı, madencilerin ödediği 8 kalem vergi ve izin bedellerinden sadece 

birisidir. 

2021 yılında 1 Ton altının ortalama satıș değeri : 

512 Milyon TL

2021 yılında ortalama ABD Dolar fiyatı :8,86 TL

Altın fiyatları artıșına bağlı 

olarak Devlet hakkı oranı ve 

miktarı da artmaktadır

Üretilen altının yaklașık %55’i maliyet, %30’u vergi 

ve izin bedelleri, %15’i yatırımcının kazancıdır 

Türkiye’de yaklașık 1 milyon kurumlar vergisi mükellefi arasında en çok vergi 

ödeyenler sıralamasında altın üreten firmalar ilk 25’de yer almaktadır. 
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2020 Yılında madenlere göre tahakkuk eden devlet hakkı* miktarları

Dünyada ve Türkiye’de altın üretimine uygulanan devlet hakkı 
miktarlarının karşılaştırılması

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

* Devlet hakkı ödemesi madencilerin ödediği 8 kalem vergi ve izin    

 bedellerinden sadece 1 tanesidir.

2021 yılında 1 ons altının fiyatı 1798 $/Ons olduğu için Devlet hakkı oranı %13,75 

olarak uygulanmıștır

Altın madencilerinin 2020 yılında ödediği devlet hakkı 986 milyon TL, 

Kurumlar Vergisi Miktarı ise 1 Milyar 750 Milyon TL’dir. 
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 Altın üretiminde her şey dahil maliyet hesabı

 Siyanürün kansere neden olacağı iddiası

*Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya; Uluslararası Toksikoloji Birliği Yönetim Kurulu Eski Başkanı;

 ‘’Altın madenciliğinde tartışılan konu siyanür: İnsan sağlığı yönünden nedir, ne değildir? 

Madencilik Türkiye, 1 Aralık 2014, Sf: 94-97

Madencilikte sürdürülebilirliğin sağlanması için yeni maden arama 

çalıșmalarına, rehabilitasyona ve șirketin madencilikle ilgili tüm harcamaları 

dikkate alınarak her șey dahil gerçek maliyet ortaya çıkar.

Sadece madendeki nakit üretim maliyete bakarak gerçek maliyet hakkında 

doğru bir değerlendirme yapılamaz.

Borsada ișlem gören șirketlerin gerçek durumunu görmek için șirketin 

yayınladığı cash cost (sahadaki üretim maliyeti) rakamına değil, "all in cost " 

(her șey dahil maliyet) rakamına bakılması gerekir. Bazı șirketler hisselerinin 

satın alınması için sadece cash cost rakamlarını vererek ne kadar karlı ve 

verimli bir șirket oldukları konusunda bir algı yaratabilir.

* Ülke riski nedeniyle Euro bazında yaklașık %13 kredi faizi ile finans temin  

 edilebilmektedir

**350 arama ruhsatından 1 tanesi altın madenine dönüșmektedir

  349 undaki masraflar ise șirketin zarar hanesine yazılmaktadır

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

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

bulunmamaktadır. 

Siyanürün hangi dozda çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yarattığı ve ne gibi 

önlemler alınarak yönetilebileceği bilindiği için toksikoloji bilimi açısından kolay 

yönetilebilen kimyasallar arasında yer almaktadır.*
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Siyanürün zerresinin bile tehlikeli olacağı iddiası

 Altın madenlerinin asit kaya drenajına neden olacağı iddiası

**Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya; Uluslararası Toksikoloji Birliği Yönetim Kurulu Eski 

Başkanı; ‘’ Altın madenciliğinde tartışılan konu siyanür: İnsan sağlığı yönünden nedir, ne 

değildir? Madencilik Türkiye, 1 Aralık 2014, Sf: 94-97

*https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/02/20050217-3.htm

"Bilimde kimyasalların zerresi bile 

tehlikelidir" diye bir șey yoktur. İçtiğimiz 

suyun içinde bile kimisi eser miktarda 

da olsa 150 çeșit kimyasal madde 

bulunabilmektedir.

Siyanür için yapılan çok sayıda 

güvenlik testinin sonucuna göre, deney 

hayvanlarına yașamları boyunca her gün, 

kilogram ağırlıkları bașına 10.8 mg/kg 

siyanür verildiğinde hayvanlarda hiçbir 

zararlı etkisi görülmemiștir. 

Siyanür için deney hayvanları için tespit 

edilen güvenli dozun beș yüzde biri yani 

10.8/500 = 0.2 mg/kg insanlar için güvenli 

doz olarak kabul edilmiștir.»**

Asit kaya drenajı nedir?

İçerisinde sülfür ihtiva eden demir, kömür, antimuan, bakır, kurșun, çinko vb 

minerallerin hava ve su ile temasa geçip mikroorganizmaların da etkisi ile 

oksidasyona uğraması ve çevresindeki drenaj sularının asidik hale gelmesine asit 

maden drenajı denir. 

Sülfürlü minerallerin asit kaya drenajına yol açmamasına ilișkin tedbirlerin alınması 

madencilikte sıradan uygulamalardır.

Sülfürlü mineralin hava veya su ile teması kesildiğinde asit maden drenajı 

olușumu durdurulabilmektedir. Bunun için pek çok metot kullanılmaktadır.

Türkiye’deki altın madenlerinde asit maden drenajı sorunu yașanan tek bir ișletme 

bulunmamaktadır.

1 litre suda hangi kimyasal en fazla ne  

miktarda olursa içilmesine müsaade edilir?* 



İNSANLAR BİLMEDİKLERİ KONULARDA NASIL 
KOLAY YANILTILABİLİR?
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İmza kampanyasının sonucu 

İnsanlar uydurma risklerle korkutulup yönlendirilebilir mi?

En tehlikeli kimyasal: Dihidrojen monoksit!!! 

*Kaynak: 2018,Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Kimyasaldan Gıdaya Doz ve Risk, Sf.139,  

ISBN No: 978-605-245-083-3

Kimyasallara yönelik gerçekle çelișen risk algısından ve bilgi yetersizliğinden 

yararlanarak insanları uydurma risklerle yanıltabilirsiniz.

Așağıda verilecek ‘’Dihidrojen monooksit’’ örneğinde olduğu gibi yașamın 

vazgeçilmezi olan ‘’SU’’yu 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. 

Dihidrojen monooksit’in yasaklanması kampanyasına 50 kiși katıldı

43 kiși yasaklanmasını istedi, 6 kiși kararsız kaldı

1 kiși karșı çıktı

Dihidrojen monooksitin hayatın can damarı olan 

su (H2O) olduğunu ve yasaklanamayacağını ifade etti.

Bu sonuç, toplumun nasıl kolayca aldatılabileceğini ortaya koymaktadır.

DİHİDROJEN MONOOKSİT’İN 

ZARARLARI

• Gaz halinde 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.’’*
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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.

 
Çevre ve insan sağlığı her zaman istismara açıktır? (1)

Ülkemizde 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.

Araștırmacı gazeteciliğin 

duayenlerinden Sayın Uğur Dündar, 

kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi 

sorumluluğunun gereği; tavuk 

üreticileri ve bilim adamları ile 

görüștükten sonra gerçekleri 

açıklamasının ardından bu yanlıștan 

dönülmüș ve beyaz et tüketimine 

yönelik endișeler ortadan kalkmıștır. 

Bu sayede kuș gribi paniğinin 

pençesinden beyaz et sektörünün 

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

Kaynak: *Türkiye’de Altın Madenciliğini Engellemeye Yönelik ‘’Asılsız İddialar ve Gerçekler’’ 

Dr. Muhterem Köse & Dr. A. Vedat Oygür , Kasım 2009, Altın Madencileri Derneği

**Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2006/645, K: 2008/247 tarihli kararı

***https://books.google.com.tr/books?id=5KVvx8kNhXYC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=per-

centage+of+HCN+in+cigarettes+smoke&source=bl&ots

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 

sapasağlam yerinde olduğu, ishal 

ve baș dönmesi vakalarının, su 

hattında bir hafta süren tamirattan 

sonra mikropları öldürmek için 

verilen klorlamanın yetersiz dozda 

yapılmasından kaynaklandığı, 

bilirkiși raporları ile ortaya 

konmuștur.(*) (**) 

Bu olayda insanlar nasıl aldatıldı?

Maalesef insanlar yedikleri içtiklerine 

bağlı olarak, kanlarında siyanür 

olabileceğinin bilincinde olmayabilirler.

Örneğin, her bir sigarada tütünün 

özelliğine bağlı olarak yaklașık 0,5 mg 

siyanür bulunmaktadır.(***) Dolayısıyla 

sigara içen insanların kanında siyanür 

vardır.

Aynı șekilde bademde, tuz da, nugat ta, 

kiraz, kayısı, șeftali gibi 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.
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Madende siyanürlü çözelti sızıntısı

Siyanürlü çözelti sızıntısının etkisi

Erzincan-İliç-Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanına 21 Haziran 2022 tarihinde 

10 000 damla kireçli su içinde 4 damla siyanür bulunan çözeltiyi (eriyiği) tașıyan 

boru hatlarındaki bir kaynağın birleșme noktasından ayrılması sonucunda, bir 

sızıntı meydana gelmiștir. 

Sızıntı olayı farkedilince yığın liçi alanına giden çözelti akıșı durdurulmuș, temas 

ettiği topak sıyrılarak liç alanı içine tașınmıștır.

Sıyrılan alanda herhangi bir çözelti kalıntısı kalmaması için, șirket ișleyiș kuralları 

ve ilgili yasal mevzuatda öngörüldüğü șekilde bu alan hipoklorit ile temizlenmiștir. 

Ardından da sızıntı olayı ilgili devlet kurumlarına bildirilmiștir.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Șehircilik ve İklim Değișikliği Bakanlığı yetkilileri 

sahaya gelerek incelemelerde bulunmuștur. Siyanür sızıntısının yer altı suyuna bir 

olumsuz etkiye neden olup olmadığı, alıcı ortama yani maden sahası dıșındaki 

su kaynağına ulașan bir sızıntı olup olmadığı araștırılmıștır. Bu kapsamda saha 

içerisinde bulunan gözlem kuyularından su örnekleri, 26 yerden de toprak 

numuneleri alınarak analizleri yaptırılmıștır.

Maden sahasında meydana gelen siyanür sızıntısı, bir su kaynağına ulașmamıștır. 

Sızıntı en kısa sürede ilgili yasal mevzuat uyarınca doğru müdahale adımları 

izlenerek temizlenmiștir. 

Karasu (Fırat) Nehri ile sızıntı olayının gerçekleștiği bölge arası kuș uçușu mesafe 

yaklașık 3 kilometredir. Bu alanda Fırat’a bağlanan ve akıșta olan bir dere de 

bulunmamaktadır. 

Sızıntı bölgesinden ilgili devlet görevlileri nezaretinde alınan 26 toprak 

numunesinin tamamı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiș 

Sahalara Dair Yönetmelik” kapsmında analiz edilmiș olup bütün örneklerdeki 

değerler, yönetmelikçe belirlenmiș kirletici sınır değerlerinin oldukça altında 

olduğu tespit edilmiștir.

Olayın ardından Karasu (Fırat) Nehri üzerinde iki alt akıș, iki üst akıș noktası 

belirlenmiș olup, bölgedeki yer altı su kuyuları ile birlikte 40 gün boyunca günlük 

olarak numuneler alınmıș ve analize gönderilmiștir. Analizlerin bir tanesinde bile 

herhangi bir siyanür değeri tespit edilmemiștir.
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Kirletilmiş bilgi 

Henüz analiz sonuçları ortaya çıkmadan yani siyanürlü çözelti sızıntısının 

çevre ve insan sağlığı bakımından boyutlarını aydınlatacak bilimsel veriler 

ortada yokken, sızıntı olayı sosyal medya aracılığı ile insanlara farklı 

aksettirilmiș ve hızla bir linç kampanyasına dönüștürülmüștür. 

Nasıl bir linç kampanyası yașandı?

1. Çöpler Altın Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan, aynı bölge içerisinde ama 

2018 yılında Sivas'da, yașanan bir olaya ait fotoğraflar, sanki 21 Haziran 

2022’de yașanmıș gibi servis edilerek kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verildi.

2. Aynı șekilde siyanürün renksiz bir kimyasal olduğu unutularak Fırat Nehri’ni 

fotoshop ile kırmızıya boyayıp Fırat Nehri kırmızı akıyor diye haberler 

yapıldı.

3. Bazı yerel ve ulusal medya kurulușlarında atık depolama tesisinin yıkıldığı 

veya sızdırdığı yazıldı

4. Fırat baraj gölüne tonlarca siyanürün aktığını iddia eden halkı endișeye 

sevk eden haberler yapıldı

5. Maden sahası ile hiç alakası olmayan balık ölümleri paylașıldı

 Bu tür olaylarda hemen bir kriz masası kurulup yetkililerin kamuoyunu ve 

medyayı sürekli bilgilendirmesi olmaz ise sosyal medyada her türlü bilgi 

kirliliği yașanmaktadır.

 
Benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemler alındı mı? 

Çevre, Șehircilik ve İklim Değișikliği Bakanlığı yetkililerince sızıntı bildirimine 

binaen gerçekleștirdikleri saha ziyaretinde, benzer bir kazanın bir daha olmaması 

için, önleyici faaliyetlerin tamamı gerçekleștirilene kadar madenin faaliyetlerini 

durdurulmuștur.

Alınan önlemlerin bir daha benzer bir olayın yașanmaması için, yeterli olup 

olmadığı, ilgili bakanlık temsilcileri ve üniversitelerde konunun uzmanı bilim 

adamlarınca gözden geçirilip, yeterli oldukları tespit edildikten sonra madende 

üretim faaliyetlerine tekrar bașlanmıștır.
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2018 yılında Sivas-Divriği’nde yaşanan bir olayın görüntüleri 
kopyalanıp üzerinde değişiklikler yapılarak 2022 yılında Erzincan İliç 

Altın Madeni’nde yaşanmış gibi gösterildi

Sivas - Divriği ilçesindeki fabrikanın 

atıkları Çaltı Çayı kanalıyla Keban Baraj 

Gölü'ne akıtılıyor. 11.12.2018 CNN Türk

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

nehri-kirmizi-akiyor

https://www.tamgaturk.com/altin-

madeninin-siyanur-borusu-kirilmisti-

firat-nehri-kizil-akmaya-basladi/50189/ 

26.06.2022

Maden sahasında yașanan siyanür çözeltisi döküntüsü nedeniyle herhangi bir 

can ve mal kaybı yașanmadı.

Yer altı sularında her hangi bir kirlenme olmadı.

Maden sahası dıșında bir su kaynağına ulașan bir sızıntı olmadı.

Bütün bunlara rağmen, maden sahasında siyanür döküntüsünün yașanmıș 

olmasını kabul edemeyiz. Yașanan olaydan dolayı kamuoyundan özür dileyip, 

bir daha böyle bir olayın olmaması için her türlü tedbirin alınmasını sağlamak 

önemlidir. 

Böyle bir iș kazasının bir daha yașanmaması için șirket içinde yapılan 

denetim ve kontrol mekanizmalarının yanında; bağımsız akredite üçüncü 

denetim șirketlerinden de yararlanmak, çevre ve insan sağlığına duyarlı 

sorumlu madenciliğin gereğidir.

İşin aslı



MADEN SAHALARININ REHABİLİTASYON ÖNCESİ 
ve 

SONRASI GÖRÜNTÜLERİ
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Bergama Ovacık Altın Madeni şu an çevresinde atık pasalardan 
Toroslar gibi dağlar oluşmaya başladı iddiası*

Bergama Altın Madeni Sahasındaki Yaşam

*Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu Bildiriler El Kitabı, 26-27 Haziran 2021

https://ekolojibirligi.org/madenciligin-politik-ekolojisi-sempozyumu-bildiriler-kitabi-yayimlandi/

Ovacık Altın Madeni Rehabilitasyon Öncesi 2009 Ovacık Altın Madeni Rehabilitasyon Sonrası-2013
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Havran Altın Madeninde Gerçekleştirilen Rehabilitasyon Çalışmaları

Havran Altın Maadeninde Gerçekleştirilen Rehabilitasyon Çalışmaları



939393939393

Tüprag A.Ş - Uşak Kışladağ Altın Madeni Rehabilitasyon Çalışmaları

Tüprag A.Ş - Efemçukuru Altın Madeni - Rehabilite Edilmiş Maden Alanı
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Tümad Madencilik A.Ş Lapseki İşletmesi Kil Ocağı Rehabilitasyonu

Eti Maden İşletmeleri Kırka - Bor Madeni Rehabilitasyon Çalışmaları

ÖNCESİ

SONRASI
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Tümad Madencilik A.Ş – Sulu Tohumlama ve Yeniden Yeşertme Faaliyetleri

TKİ - Manisa Kısrakdere Kömür Madeni Rehabilitasyon Çalışmaları
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Demirexport A.Ş - Sivas Kangal Kömür Sahası

Aydın, Kuloğulları Köyü Kömür Sahası

2022

1990-1996

2013
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Kutmangil - İstanbul Kemerburgaz Kömür Sahası

TKİ - Kömür Sahası



ÇEVREYE SAYGILI MADENCİLİĞE SAHİP 
ÇIKMAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR
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Ülkemizin havasını, suyunu, toprağını kirletip zarar veren her 
faaliyetin karşısında olmalıyız

Çevre ile ilgili tartışmalı konularda neden kaos yaşıyoruz? 

*Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya; Kimyasallardan Gıdaya Doz ve Risk,2018, Sf:137,ISBN 

No: 978-605-245-083-3,Artek Reklamcılık Ltd, artek@artekreklam.com

 Çevre ve insan sağlığını korumak için yasalarda öngörülen gerekli önlemler 

alınmıyorsa, hiçbir taviz vermeden gerekli önlemler alınıncaya kadar o faaliyetin 

durdurulması çevreye ve topluma saygının bir gereğidir. 

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. 

Kamuoyunda tartıșmalı bir konuda, neyin doğru neyin yanlıș olduğunu kamuoyuna 
açıklayacak, toplumun her kesimince kabul gören güvenilir, bilimsel otorite bir kuruluș 
eksikliği yașanmaktadır.

Bu durum, ehil olmayan kișilerin bilmedikleri konularda kamuoyunu aydınlatma, 
bilgilendirme adına gerçeklerle ve bilimsellikle bağdașmayan açıklamaları bilim 
süzgecinden geçmediği için, itibar kaybetmeleri gerekirke,n itibar kazanmalarına yol 
açmaktadır.

«ABD’de toplumda tartıșma konusu olan hususlar, Amerikan Bilimler Akademisi 
tarafından incelenir ve sonuçları kamuoyuna açıklanır ve kamuoyundaki tartıșma 
son bulur.

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

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

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

Toplumu doğru bilgilendirecek otorite bir kurumun olmaması; uluslararası düzeyde 
bilime katkı düzeyi yok denecek kadar kısıtlı olan medyatik ve ünlü olmayı seven 
kișilerin hiçbir bilimsel temeli olmayan uydurma görüș ve iddialarla toplumu 
yanıltmalarına fırsat yaratmaktadır.»*
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Gelişmiş ülkelerde çevrenin korunması için takip edilen yol?

Çevre değerlerini nasıl kontrol eder ve denetleyebiliriz?

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

tutulmaktadır.

2. ÇED sürecinde ilgili bakanlıkların uzmanlarınca; gerçekleștirilmesi planlanan 

projenin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz potansiyel etkileri belirlenir. 

3. Projeden kaynaklanacak etkilerin çevreye zarar vermeyecek ölçüde en 

aza indirilmesi için alınan ve alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji 

alternatifleri değerlendirilir.

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

5. Taahhütlerini yerine getirmeyen ișletmelere kanun ve yönetmeliklerdeki 

yaptırımlar uygulanır.

Faaliyet öncesi : Bir yörede, bir yatırıma bașlamadan önce, uluslararası 

güvenirliliği olan laboratuvarda yöreye ait hava, su ve toprak kalitesi analizleri 

yaptırılarak yörenin temel çevre değerleri, alıcı ortam kalitesinin mevcut durumu 

tespit edilir.

Faaliyet sürecinde : Yatırım sürecinde ve üretime geçtikten sonra belirli 

sürelerde düzenli olarak yörenin hava, su ve toprak analizleri yaptırılarak, yatırım 

yapılmadan önce ölçülen analiz sonuçları birlikte değerlendirilir.

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 tesis kapatılır.

Faaliyet sonrası: ÇED sürecinde taahhüt edildiği șekilde ölçümlere devam ettirilir.



ORMAN ALANLARIMIZDAN HER YIL KESİLEN 
AĞAÇ MİKTARINDA MADENCİLİĞİN PAYI NEDİR?
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Yeryüzündeki orman varlığını madencilere borçlu olduğumuzun 
farkında mıyız?

Yer kabuğunu kazmadan yerin altındaki madenleri bulunduğu yerden 
çıkarmak mümkün mü?

Kaynak: Dr. Muhterem Köse’nin konuşması,  

1. Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005 Antalya

‘’Madenciler yer kabuğunun 

derinliklerinde gömülü kömür, 

petrol, doğalgaz, jeotermal, 

uranyum gibi madenleri (enerji 

kaynaklarını) keșfedip bulundukları 

yerden çıkarmasaydı, dünyada 

yașayan yaklașık 8 milyar insan, 

milyonlarca sanayi tesisi ve konut, 

ısınma ve enerji ihtiyacını karșılamak 

için ormanlardaki ağaçları kesmek 

zorunda kalmaz mıydı?

Yeryüzünde ormanlar varsa bunu 

madencilere borçlu olduğumuzu 

unutmayalım.

Madenciliği ormanları yok eden bir 

faaliyet gibi göstermeye çalıșanların, 

madencilik orman ilișkisini, bir de 

bu çerçeveden değerlendirmesi 

gerekir.’’

Madenler, milyonlarca yılda olușmaktadır. Bir buzdolabı fabrikasını veya bir otomobil 

fabrikasını istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Ama madenciliği istediğiniz yerde 

yapamazsınız. Madeni keșfedildiği yerden çıkarmak zorundasınız. Madenin bulunduğu 

yeri, değiștirme lüksümüz olamaz.

Madeni bulunduğu yerden çıkardıktan sonra, o alanı, ıslah ederek yeniden doğaya 

kazandırabiliriz. 

Böylelikle, hem yer altındaki zenginliklerimizi, hem de yer üstündeki zenginliklerimizi 

ülkemizin refahı için değerlendirebiliriz. 

Bu konuda, dünyada ve ülkemizde güzel örnekler olduğu gibi, maalesef kötü örnekler 

de bulunmaktadır. Güzel örneklere sahip çıkıp, kötü örneklere ise her türlü yasal 

yaptırımın uygulanmasını sağlamak zorundayız.
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Orman alanlarımızın ne kadarı altın madenciliği için geçici olarak 
kullanılmaktadır?

Her ülkede ormanlarda sürekliliği sağlamak için, her sene 
(amenajman* planlarına göre) düzenli olarak ağaç kesimi yapılarak, 

ormanların gençleştirilmesi sağlanır

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

*Amenajman, bilimsel kurallara dayalı bir orman mühendisliği uygulamasıdır. İlgilendiği alan 

ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması 

için uygulanan dikim/kesim faaliyetlerinin tümüdür.

Ormanı gençleștirme çalıșması kapsamında 

kesilen ağaçlar, North Oregon-ABD

Ormanı gençleștirme çalıșması kapsamında 

kesilen ağaçlar, Olympic Peninsula, 

Washington
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Her yıl ormanlarımızdan kesilen ağaç miktarında madenciliğin payı nedir? 

Yatırım tutarı 3 milyar TL, 15 yılda orman idaresine ödenecek  
kira bedeli ise 1,35 milyar TL

Kaynak: OGM Faaliyet Raporu 2021

Kaynak: *TBMM Madencilik 

Araştırma Komisyonu Raporu, Sf, 

544, 2010 https://www.tbmm.

gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/pdf

Kaynak: Altın Mandencileri Derneği, 2022

2021 yılında amenajman planları ile ormanlarımızı 

gençleștirmek ve orman sanayimizin ve 

vatandașların odun ihtiyacını karșılamak için 

kesilen ağaç miktarı 33,2 milyon m3 tür. 

‘’Orman alanları içindeki maden 

ruhsatlı alanlarda madencilik 

faaliyetleri için zorunlu 

olarak kesilen ağaçlar, her yıl 

sanayimizin endüstriyel odun 

ihtiyacı ve vatandașlarımızın 

yakacak odun ihtiyacını 

karșılamak için amenajman 

planları doğrultusunda Orman 

Genel Müdürlüğü tarafından 

kesilen ağaçların yüz binde 

biridir*.’’

Balıkesir’de orman alanında;

Geçici olarak kiralanacak alan : 4,4 km2 

Kiralama süresi : 15 yıl

Kira bedeli : 1 350 000 000 TL

T
L

1 350 000 000 TL



ALTIN MADENCİLİĞİNE YÖNELİK İDDİALARIN
 BİLİM SÜZGECİNDEN GEÇİRİLEREK 

DEĞERLENDİRİLMESİ
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ALTIN ÖLÜM KİTABINDA DİLE GETİRİLEN İDDİALAR

Türkiye’de altın üretimini engellemek adına, yaklașık 30 yıldır çevre değerlerinin 

bilinçli ve kasıtlı olarak sürekli istismar edilmesine șahit oluyoruz. 

Bazı kiși ve çevrelerin altın madenciliğine yönelik asılsız iddialarına cevap verildiği 

Sayın Dr. Vedat Oygür ile birlikte kaleme aldığımız “Türkiye’de Altın Madenciliğini 

Engellemeye Yönelik Asılsız iddialar ve Gerçekler” bașlıklı bir çalıșmayı Kasım 2009 

tarihinde yayımlamıștık. (www.altinmadencileri.org.tr/yayinlar)

Sayın İbrahim Gündüz, Altın Ölüm1 ve Altın Girdap2 bașlıklarını tașıyan kitaplarında 

tekrar benzer iddiaları dile getirmiștir. 

Mesleki bir sorumluluk gereği, Sayın Gündüz’ün altın madenciliği konusunda dile 

getirdiği iddiaları bilim süzgecinden geçirilerek, iddiaların bilimsel gerçeklerle 

örtüșüp örtüșmediği değerlendirilmiștir.

İDDİALAR
1

Sayfa (Sf) 32: 

“Dünyadaki en zehirli 

madde siyanür. Siyanür 

altın madenciliğinin en 

gözde elementidir.”

“Toksikoloji bilimine göre; kimyasallar 

zehirli veya zehirsiz diye bir ayrıma tabi 

tutulamaz.

Tüm kimyasallar zehirdir, zehir olmayan 

madde yoktur, zehir ile ilacı ayıran 

DOZ’dur.’’(3)

Örneğin, tanesi 100 mg olan bir antibiyotiği (kimyasal madde) doktorunuzun 

reçetenize yazdığı gibi günde 2 adet içerseniz o ilaç sizi iyileștirir. Ancak 

günde 2 adet yerine 10 tanesini bir anda içerseniz o ilaç sizi iyileștirmez 

öldürür. Görüldüğü gibi kimyasallar doza bağlı olarak hem ilaç hem de 

zehirdir. Siyanür de bütün kimyasallar gibi, o iș için öngörülen GÜVENLİ DOZ’ 

da kullanıldığı sürece çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olușturmadan 

kullanılabilir. 

Toksikoloji bilimi; kimyasalların tüketilen gıdadan, içilen sudan, solunan 

havadan, ișyerlerindeki çalıșma ortamından, kısacası çevreden her yerden, 

1 (ISBN : 978-605-69968-7-0) 
2 (ISBN : 978-605-74269-7-0)
3 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

"Her kimyasalın doza (miktara) bağlı olarak zehir etkiye sahip olduğu ilk olarak 

İsviçreli bir hekim olan Paracelsus tarafından (1493-1541) ortaya konulmuștur.
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4 Maden Atıkları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi:15/07/2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417

maruz kalındığı zaman insan sağlığına zarar vermeyecek güvenli dozu (miktarı) 

belirleyebilmektedir. Kimyasallar güvenli doz sınırları içinde sanayi üretimlerinde, 

gıdalarda ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır 3."

Toksikoloji biliminin ortaya koyduğu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek siyanürü 

en zehirli madde olarak ilan edemeyiz. Ayrıca siyanür bir element değildir. 

Siyanür, bir karbon ve ona üçlü bağ ile bağlanmıș bir azot içeren C N grubuna 

sahip kimyasal bir bileșiktir.

Altın toprakta değil kayaçların içinde 

cevher minerallerinin bileșiminde ve 

bazı dere kumlarında serbest altın 

taneleri olarak bulunur.

Dere kumlarından altın üretiminin dünya 

altın üretimindeki payı yaklașık %1-3 

civarındadır. Dünya altın üretiminin 

yaklașık %85’i siyanür kullanılarak 

gerçekleștirilmektedir.

Altın içeren kayaçların (cevher), siyanürle 

ayrıștırılması sonrası olușan atıklar Maden 

Atıkları Yönetmeliği4 gereği, önce analiz edilir, 

atığın özellikleri doğrultusunda gerektiğinde 

arıtmadan geçirilir ve atık depolama tesislerinde 

uluslararası standartlara göre depolanır. Etrafa 

atılması diye bir șey olamaz. 

İDDİALAR

İDDİALAR

2

3

“Bazen 1 ton topraktan 

bazen de 10 ton 

topraktan 1 veya 2 

gram altın çıkarılıyor 

ama altınla birlikte 

arsenik, kurșun, çinko, 

kadmiyum cıva gibi 

zararlı elementler de 

açığa çıkıyor ve bunlar 

ortalığa atılıyor. Rüzgar 

güneș ve yağmurla 

birlikte çevreye zehir 

saçıyor.”

Sf 34: “Madenciliğin çevreye en çok zarar 

veren așaması çıkarılan cevherin açık havada 

kimyasal ișlemlerle (siyanürle, sülfürik asitle 

ve bașka kimyasallarla) yıkanması olan yığın 

liçi yöntemidir. Vahși madencilik olarak ta 

adlandırılan yığın liçi yöntemiyle çevreye 

yüksek miktarda toz, katı atık , ağır metal, 

zehirli gaz ve zehirli sıvılar yayılır ve çok 

büyük miktarlarda su tüketilir.”

Düșük tenörlü yani altın 

miktarının düșük olduğu 

cevherler için yığın liçi 

(yığında çözündürme) 

yöntemi uygulanır. Yığında 

çözündürmede cevher 

öğütülmediği için, tankta 

çözündürmede olduğu 

gibi atık havuzuna ihtiyaç 

duyulmaz.
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Siyanürün altına 
yapıșması diye bir șey 
olmaz. Nasıl ki; kum 
yığınının içinde katı 
haldeki tuzu veya șekeri 
çözüp suyun içine (sıvı 
faza) geçirmek için SU 
kullanılıyorsa, benzer 
șekilde SİYANÜR’de 
kayaçtaki (cevherdeki) katı 
haldeki altınları kireçli su 
yardımıyla çözüp suyun 
içine (sıvı faza) geçirmek 

için kullanılmaktadır.

5 https://www.onemsiyoruz.org/yazilarimiz/dogrudan-veya-dolayli-en-cok-su-tuketiyoruz/
6 https://www.tmo.gov.tr/kurum-haber/487/2022-yili-hububat-alim-fiyat-ve-politikalari
7 https://www.tmo.gov.tr/kurum-haber/563/2022-donemi-celtik-alim-fiyat-ve-politikalari 

*2022 yılı ilk 9 ayı 1 ABD Doları ortalama fiyatı 15,90 TL dir.

Yığının içindeki cevherde altın, siyanürle çözündürülüp sıvı halde yığından 

uzaklaștırıldıktan sonra, yığında çözünecek altın kalmayınca yığının üstü daha önce 

sıyrılmıș toprakla kapatılıp, yöreye uygun bitkiler dikilerek yeniden doğaya kazandırılır.

Yığında çözündürme yönteminde öğütme ișlemi olmadığı için daha az enerji tüketilir. 

Kırma eleme ünitelerinde toz tutucular bulunmaktadır. Yığında çözündürmede, yığından 

dıșarıya herhangi bir malzeme yayılması diye bir șey yoktur. 

Yığında çözündürme uygulamasında, șayet sızdırmazlık sağlanmaz ise, siyanürle çözünüp 

suyun içine geçen “altın siyanür bileșiği” yer altına kaçmıș olur. Hangi yatırımcı sıvı hale 

getirilen altınların yer altına kaçmasına göz yumar?

Siyanürle altının çözündürülmesi için, suyun içine kireç ilave edilerek ortamın pH’sı 10,5 

olacak șekilde ayarlanmaktadır. pH'nın 10,5 olduğu ortamda siyanür, tehlikeli olan HCN 

gazına dönüșmez. Bu nedenle atmosfere herhangi bir tehlikeli gaz çıkamaz.

1 kg altın üretimi için, cevherin özelliğine ve yörenin güneșli olup olmamasına bağlı olarak 

su kullanımı 100 - 300 m3 arasında değișim göstermektedir.

 1 m3 su ile cevherin yapısına bağlı olarak 585 Dolarlık yani 9300 TL veya 195 dolarlık yani 

3100 TL değerinde altın üretilebilmektedir. (1 kg altın 2022 yılı ilk 9 ay ortalaması fiyatı ile 

58.550 ABD dolarıdır.)

 1 kg buğday üretmek için 1,1 m3, 1 kg pirinç üretmek için ise 2,3 m3 su 

kullanılmaktadır.5 

2022 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları ile 1 kg buğday 6,5 TL6, 1 kg pirinç ise 

15 TL dir.7

Altın üretiminde kullanılan 1 m3 su ile cevherin yapısına bağlı olarak 3100 ila 9300 

TL altın üretimi gerçekleștirilirken, tarımda kullanılan 1 m3 su ile 6,5 TL değerinde 

buğday, 15 TL değerinde pirinç üretimi gerçekleștirilmektedir.

İDDİALAR
4

Sf 35: “Siyanür geniș alanlara serilmiș 

cevher, liçin içinden geçerken yapıștığı 

altını, çamurumsu bir suyla kanallara 

götürüyor. Sonra elekten geçirilip 

nitrik asitle yıkanıyor. Çamurdan 

ayrılmıș olarak tanklara alınıyor. En son 

elektroliz yöntemiyle altın ayrıștırılıyor.” 
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8 M.M. Botz, T.I. Mudder, and A. Akcil; 2016, Cyanide Treatment: Physical, Chemical and Biological 

Processes, https://www.researchgate.net/publication/276383932
9 Prof. Dr. İrfan Bayraktar; Çevre ve Altın Üretimi, 21 nci Yüzyıla Girerken Türkiye Madenciliği, Bilimsel ve Teknik 

Toplantı,1996, TMMOB, Maden Mühendisleri Odası yayını, ISBN 975-395-190-6 Sf;63-83

Suyun içinde altınların elekten geçirilip nitrik asitle yıkanması diye bir șey de yoktur. 

Yığında serili cevherin bünyesindeki altın, siyanür yardımı ile çözündürülüp suyun 

içine (sıvı faza) alındıktan sonra, altın yüklü siyanürlü çözeltisi aktif karbon taneleri ile 

bulușturulur. Çözelti halindeki altın siyanür bileșiği (AuCN-)
2
 aktif karbon tanelerinin 

üzerinde toplanır. Daha sonra altın siyanür bileșiği, aktif karbondan sıyrılarak 

uzaklaștırılıp elektroliz ünitesine gönderilir. 

Elektroliz ünitesinde, sıvı fazdaki altınsiyanür bileșiğinden [Au(CN)-
2
] altın 

ayrıștırılarak, çamur halinde altın elde edilir. Filtre ve kurutma ișleminden sonra toz 

halinde saf olmayan altın elde edilir.

Toz halindeki altınlar ergitilerek külçe haline getirilir. Saf olmayan altın külçeleri, altın 

rafinerisine gönderilir ve rafineride 995/1000 saflıkta standart altın haline getirilir.

Altının elde edilmesinde kullanılan 
siyanür, daha sonra kimyasal 
arıtmadan8 geçirilerek %99,8 
oranında bileșenleri olan ve doğada 
bulunan karbon ve azota ayrılır. 
Siyanürü parçalanan sulu malzeme 
zemini geçirimsiz hale getirilen atık 
havuzlarında depolanmaktadır. 

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

Ayrıca, altını ayrıștırılmıș sulu malzeme içindeki un halindeki katı parçacıklar 
kimyasallar yardımı ile (Flokulant) çöktürülür ve atık havuzundaki su tekrar tesise 
verilerek ișletmenin su ihtiyacı karșılanır. Bu sayede eksilen su kadar yeni su 
kullanılarak önemli oranda su tasarrufu sağlanmaktadır.

İçinden altını alınmıș, siyanürü arıtmadan geçirilerek yok edilmiș katı sıvı karıșımı 
öğütülmüș malzemenin, depolandığı atık havuzlarındaki siyanür miktarı litrede 1 mg 
dan daha azdır. Avrupa Birliğinde atık havuzlarında müsaade edilen güvenli doz litrede 
10 mg dır. 

Siyanür bileșiklerinin kimyası, çevreye etkisi, siyanürü arıtma metodları hakkında 
detaylı bilgilere Prof. Dr. İrfan Bayraktar’ın “Çevre ve Altın Üretimi” bașlıklı 
makalesinde yer verilmiștir.9

İDDİALAR
5

Sf 35: “Altını 

ayrıștırdıktan sonra 

atık suyu mutlaka 

oluyor sodyum 

siyanürü kullandığınız 

zaman bunu yüzde 

yüz yok edeceğiz 

diye bir yöntem de 

yok. Atık barajlarına 

koyulduğunda ölümcül 

hidrojen siyanüre 

dönüșebiliyor ve çevreye 

zarar veriyor.”
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10 Dr. Muhterem Köse, Altın Madenciliği,2021, Sf;5, Başak Matbaacılık, ISBN: 978-975-95377-3-9
11 US EPA, 1997, Damage Cases and Environmental Releases from Mines and Mineral Processing Sites.
12 Maden Atık Yönetmeliği, Madde 11, Maden atıklarının depolandığı tesislerin geçirimsizlik sistemi
13 Başvuru:https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2010-

0240&language=EN,Red:https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-3589&language=EN

Dünyadaki tüm altın gümüș madenlerinin 

sayısı 900 iken10  sadece Amerika’da 900 

tane altın gümüș madeni olduğunu iddia 

edilmektedir.

 Atık havuzu yapılacak yerin veya yığında 

çözündürmenin yapılacağı yerin zemini 

önce zeminin özelliğine göre 30-50 cm 

kille kaplanıp sıkıștırılır. Sonra üstüne iddia 

edildiği gibi plastik örtü değil, gelișmiș 

ülkelerdeki altın ișletmelerinde zorunlu 

olarak kullanılan geçirimsizliği 10-12 m/sn 

olan yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) 

ile kaplanarak, uluslararası sızdırmazlık 

șartları sağlanmaktadır. Ülkemizde 

de Maden Atık Yönetmeliği gereği 

sızdırmazlığın uluslararası standartlardaki 

gibi sağlanması yasal bir zorunluluktur. 12

ABD Çevre Koruma Ajansı (US EPA)’nın 

yayınladığı maden sahalarındaki kazalara 

ilișkin rapora göre, 1990-97 döneminde, 

ABD’de 95 sızıntı tespit edilmiștir. Bunlardan 

12 tanesi altın-gümüș tesisidir. Olayların 

hiçbirisinde insanlar için hayati tehlike söz 

konusu olmamıștır.11

Madencilikte uluslararası sızdırmazlık kriteri 

nasıl sağlanmaktadır?

İDDİALAR
6

Sf 36: “Hani șu siyanürlü 
suyu içinde bulunduran 
atık havuzları var ya 
onların çoğu ya çöküyor 
ya da sızdırıyor. Atık 
havuzu kil- plastik örtü 
sistemiyle astarlanmıștır 
plastik örtü kaynakla 
birleștirilmiștir. 
Delinmelerin ve yırtılması 
kaçınılmazdır. Bu plastik 
malzemenin garantisi 
20 yıl ile kısıtlıdır. ABD 
Çevre Koruma Kurumu 
EPA 1992 yılında 
yayınladığı veriler 
ABD’de bulunan 900’ü 
așkın siyanür barajının 
800’ünün sızdırdığını 
ortaya koymaktadır. Atık 
barajında olușabilecek 
bir sızıntı ile ağır 
metallerin ve siyanürün 
yer altı sularına geçmesi 
durumunda yüzlerce 
Km2 lik alan yașanabilir 
olmaktan çıkmaktadır.”

İDDİALAR
7

Sf 54: “Avrupa 

Parlamentosu Mayıs 

2010’da siyanürlü 

altın madenciliğinin 

AB topraklarında 

yasaklanmasını isteyen 

bir karar aldı.” 

2010 yılında Alman FİAN ve Yeșiller 

Partisi temsilcilerin girișimi ile Avrupa 

Parlementosu’nda böyle bir karar 

alınmıștır. Ancak Parlamento tarafından 

alınan bir kararın uygulanabilmesi için 

Komisyon tarafından da kabul edilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu kararı 

Avrupa Komisyonu red etmiștir. 13



1111111111111111

14 Orman Genel Müdürlüğü &,Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
15 www.altinmadencileri.org.tr

İDDİALAR
8

Sf 78: “Ormanlar 

madenlere feda ediliyor.”

Ülkemizin yaklașık %30’u orman 

alanı olarak tescillidir. Orman 

alanlarımızın yaklașık binde 3’ü tüm 

madencilik faaliyetleri için geçici olarak 

kullanılmaktadır. 14

Orman alanlarımızın on binde 1,2 

si ise altın üretimi için geçici olarak 

kullanılmaktadır. 15 

Altın madenleri; üzerinde hiç ağaç olmayan yerlerde de olduğu gibi, üzerinde ağaç olan 
yerlerde de bulunabilir.

Örneğin Ușak Kıșladağ Altın Madeni, Erzincan İliç Altın Madeni, Kayseri Himmetdede Altın 
Madeni, Kayseri Öksüt Altın Madeni, Sivas Demirtepe Altın Madeni, Eskișehir Kaymaz Altın 
Madeni, Niğde Altın Madeni, Gümüșhane Mastra Altın Madeni orman içinde değildir. 

Ovacık Altın Madeni, Efemçukuru Altın Madeni, Sındırgı Altın Madeni, Lapseki Altın Madeni, 
İvrindi Altın Madeni arazileri ise değișik oranlarda orman örtü oranına sahiptir.

İDDİALAR
9

Sf 85: “Yan ürün 

uranyum”

“Altın madenlerinin bir 

bașka özelliği de yan 

ürün olarak uranyum 

üretilmesidir. Bu altın 

kartellerinin bir bașka 

özelliği de uranyumla 

bağlantılı nükleer 

tesislerle olan yakın 

ilișkileridir. Madenlerin 

kullanılmayan ve 

kapatılan kuyuları, 

galerileri bugün nükleer 

atık depolama merkez 

olarak kullanılmaktadır.”

Eğer, Türkiye’de kapatılan maden kuyuları 

ve galerilerinde nükleer atık depolandığı 

iddia ediliyorsa savcılıklara suç 

duyurusunda bulunmak gerekmez mi?

Türkiye’de yan ürün olarak uranyum üretilen 

tek bir altın madeni yoktur. 

Madenlerin kullanılmayan ve kapatılan 

kuyuları, galerileri nükleer atık depolama 

merkezi olarak kullanılmaz. 



1121111111122222

 

16 Necip Hablemitoğlu , Alman Vakıfları ve Bergama (Altın Madeni) Dosyası, Sf;12-13, Pozitif Yayınevi,2020,
17 https://www.mta.gov.tr/images/mevzuat_ek/belgeler/4_11-03-2019_c1ad0517.pdf,
18 https://www.minara.com.au/who-we-are/murrin-murrin,
19 https://www.mining-technology.com/marketdata/ten-largest-nickels-mines-2020/

Alman Vakıflarının Türkiye’de altın üretimini 

engellemek için hangi faaliyetleri yürüttükleri 

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu tarafından detaylı bir 

șekilde kamuoyunun bilgisine sunulmuștur.

Sayın Necip Hablemitoğlu “Alman Vakıfları ve 

Bergama (Altın Dosyası)” kitabının Önsöz’ünde 

șöyle yazmaktadır.

‘‘Bergama’da, Havran’da, Sivrihisar’da, 

Ușak’ta ve daha pek çok altın yatağına sahip 

yerleșim merkezinde altın üretimine karșı 

bölge insanlarını kıșkırtan, örgütleyen, çevreci 

kurulușlara dezenformasyon hizmeti sunan 

Alman vakıfları ve örgütleri ile karșılașmak hiç 

șașırtıcı gelmedi.’’16

İDDİALAR

İDDİALAR

10

11

Sf 108: “FIAN (Önce Gıda 

İlgi ve Eylem alanı) çevre 

konularına duyarlı açlık 

ve yetersiz beslenmeye 

karșı dünya çapında 

mücadele veren bir 

örgüttür. Hiçbir devletin 

ve organizasyonun 

uzantısı değildir.”

Sf 120: “Maden Tetkik 

Arama Kurumu 1970 

yılında nikel madenini 

tespit etmiștir. Ama 

MTA üst kurulu uzun 

toplantıların ardından 

nikel așağıda kalsın 

yerin üstündeki varlıklar 

yüz kat daha fazla 

diyerek çıkarmaktan 

vazgeçmiștir.”

Maden Tetkik Arama Genel 

Müdürlüğü (MTA) üzerinde 

yașadığımız yer kabuğunun 

jeolojik özelliklerini araștıran ve 

elde ettiği bilimsel verileri yer 

bilimlerinde çalıșanların hizmetine 

sunan bir kurulușumuzdur. 

MTA 'nın keșfedilen madenleri 

bulundukları yerden çıkarma ve 

ișletme görevi bulunmamaktadır. 

Kuruluș kanunu gereği istese de 

maden ișletmeciliği yapamaz, 

maden çıkaramaz.17

İDDİALAR
12

Sf 125: “Gördes Nikel- 

Kobalt projesi özellikleri 

itibariyle tam bir vahși 

maden projesidir.”

Dünyada nikel ve kobalt üretiminde 
hangi teknoloji kullanılıyorsa, Gördes’te 
de aynı teknoloji kullanılarak nikel- 
kobalt üretilmektedir. Gördes’teki gibi 
nikel kobalt cevherlerini sülfürik asit 
kullanmadan nikel-kobalt üretebilen bir 
ișletme dünyada bulunmamaktadır. 18 19
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20 https://www.borsaistanbul.com/files/kiymetli-maden-standartlari-ve-rafinerileri-hakkinda-teblig-(teblig-

no-2006-1).pdf
21 https://www.borsaistanbul.com/files/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-taslar-ile-ilgili-borsacilik-faaliyetlerine-iliskin-

esaslar-yonetmeligi.pdf, Madde 12 Cevherden üretilen kıymetli madenin Borsada işlem görmesi, Madde 13; 

Borsanın rafinerilerle ilgili yetkileri

İDDİALAR
14

Sf. 138: “Türkiye’de 4 

altın rafinerisi bulunuyor 

ancak yine de rafineri 

için yurtdıșını tercih 

eden șirketler var.” 

İDDİALAR
13

Sf. 137: “Siyanürlü 

altın șirketlerinin 

tesislerinde dökümünü 

yaptıkları altın “dore 

altın” yani derecesi 

1-3-9 ayarı geçmeyen 

içinde altının yanı sıra 

gümüș, bakır, çinko 

selenyum, rodyum, 

platin, osmiyum, 

rubenyumda bulunan 

ham altın külçesidir. 

Ancak, kamuoyuna 

yanıltmak için sanki 

ocak bașında 22-24 ayar 

altın çıkarıyormuș gibi 

bir hesaplama yapıyor.”

Madenlerde üretilen “altın külçeler” 
cevherin mineralojik kompozisyonuna ve 
uygulanan teknolojiye bağlı olarak %60 - 70 
- 80 altın; geri kalanı ise cevherin yapısına 
bağlı olarak gümüș, bakır ve eser miktarda 
diğer elementler içerebilir. 

Madenlerde üretilen altın külçelerin 

%1-%3 veya %9 altın içerdiğini iddia 

etmek aslında farkında olmadan altın 

madenciliği konusunda hiçbir șey 

bilmediğini itiraf etmektedir.

Madenlerde üretilen altın külçelerin 
yurtdıșına gönderilmesi yasaktır. 

Altın külçeler ülkemizdeki altın 
rafinerilerine gönderilir. Madenlerden 
gelen altın külçeler saf altın haline 
getirildikten sonra Borsa İstanbulda satıșa 
sunulur. 

TC Merkez Bankası’nın alım önceliği 
bulunmaktadır. Șayet Merkez Bankası 
almak istemez ise Borsa İstanbul’a 
akredite bankalar ve aracı finans 
kurulușları satın alabilir.20, 21
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Maden Kanunu’nun Devlet Hakkı ile ilgili 
14’ncü maddesini araștırılmıș olsa idi 
“Devlet Hakkının” madendeki cevherin 
tenörüne göre belirleniyor diye yanlıș bir 
bilgi verilmezdi.

Devlet hakkı oranları cevherin tenörüne 
göre değil, altın fiyatlarına bağlı olarak 
değișmektedir. 

Devlet hakkı oranı;

Bir ons (31,1 gram) altının fiyatı yıl 
ortalaması olarak 

 1001-1100 $/ons aralığında ise %5 

1701-1800 $/ons aralığında ise %13,75,

1901-2000 $/ons aralığında ise %16,25 dir. 

Devlet hakkı oranları Tablo 1'de detaylı olarak gösterilmiștir.

Devlet Hakkı :” (Değișik:14/2/2019-7164/5 md.) Tüvenan (ișlenmemiș ham) 
madenin, herhangi bir zenginleștirme ișlemine tabi tutulduktan veya bir 
prosesten geçirildikten sonra satıș fiyatının oluștuğu durumlarda, ocak bașı 
satıș fiyatı, madenin ocakta üretiminden ilk satıșının yapıldığı așamaya kadar 
olușan nakliye, zenginleștirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve 
ekipmanın amortismanı dahil giderler çıkarılarak olușan fiyattır.”

Maden Kanununun 9. Maddesi gereği ‘’Ürettiği madeni yurt içinde ve 
kendi tesisinde ișleyip ek katma değer sağlayanlardan, Devlet hakkının 
% 50'si alınmaz. Ancak altın, gümüș ve platin için ise Devlet hakkının % 
40’ı alınmaz’’ Görüldüğü gibi diğer madenlere göre altın-gümüș üretenler 
teșvikten daha az yararlanmaktadır. 

Maden Kanunu gereği altın, gümüș, bakır, kurșun, çinko, krom, alüminyum 
için fiyat artıșlarına bağlı olarak Tablo 1de belirtilen oranlarda devlet hakkı 
alınmaktadır.

2020 Yılında Madenlere Göre Tahakkuk Eden Devlet Hakkı Miktarları Tablo 
2’de verilmiștir.23

22 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3213.pdf,

İDDİALAR
15

“Devlet Hakkı o 

madendeki cevherin 

tenörüne göre 

belirleniyor. Çıkan 

ürünü Türkiye’ de 

zenginleștiriyorlar diye 

Devlet hakkının yüzde 

kırkını ödemiyorlar. Yani 

devlet hakkı diye ödenen 

para devede kulak.”
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Ons: 31,1 Gram

Tablo 2

23 Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Ons:s:ssssssss 3333333333333333333331,11111111111111111111111 1 rrGrGGrGrGrGrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrramamaamamammamamammamamamamamamamamamammamamamamamamamamamamammamammaamamammmamammamm

Tablo 1 METALİK MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKI ORANLARI

✓ Devlet hakkının oluştuğu döneme ait Londra Metal Borsası ortalama fiyatı esas alınır.

✓ Devlet hakkının oluştuğu döneme ait TCMB ortalama döviz kuru değeri esas alınır.

✓ Borsada işlem görmeyen maddeler için Bakanlıkça açıklanan fiyatlar esas alınır.

Oz: 31.1 gr
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Yer kabuğunda hangi elementin ortalama 

olarak ne oranda bulunduğu așağıdaki 

tabloda görülmektedir. Altın, yer 

kabuğunda en az bulunan elementlerden 

biri olduğu için kıymetlidir. Altın, yer 

kabuğunda alüminyum veya demir gibi 

çok bulunan bir element olsa, 1 tonu 60 

milyon dolar edebilir mi?

Yer kabuğunun ortalama olarak milyarda 4 birimini teșkil eden bir elementten 

1 ton elde edebilmek için, kazılacak kayaç miktarı ile, ortalama yüzde 5 ini 

teșkil eden bir elementten 1 ton elde edebilmek için kazılacak miktar, aynı 

olabilir mi?24

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

İDDİALAR
16

Sf. 166: “1 ton demir 

için 2- 3 ton demir 

cevheri kazılır, 1 ton 

bakır için 150- 300 ton 

bakır cevheri kazılır 

ancak 1 ton dore altın 

için 5 milyon ton cevher 

kazılır.”
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2020 yılında 2,4 milyar ton yüksek fırına 

beslenebilecek nitelikte demir25 (konsantre+ 

pelet) üretmek için 2,1 milyar ton atık ortaya 

çıkmıștır.26

2020 yılında üretilen 20 milyon ton bakır 

metali için ortaya çıkan atık miktarı ise 

yaklașık 2 milyar tondur. 

2020 yılında 3241 ton altın üretilmiștir. 

Dünyada ișletilen madenlerin ortalama 

altın tenörü tonda 1,5 gr altın olarak 

hesaplandığında 3,2 milyar ton altın cevheri 

atığı ortaya çıkar.

Görüldüğü gibi 2020 yılında dünyada üretilen 3241 ton altın için yaklașık 3,2 

milyar ton atık söz konusu iken, demir üretimi için 2,1 milyar ton ve bakır 

üretimi için yaklașık 2 milyar ton atık üretimi söz konusudur. Bir bașka ifade ile 

dünyadaki sadece demir ve bakır üretiminin toplam atığı, altın üretimi atığından 

900 milyon ton daha fazladır.

Alüminyum, kurșun, çinko, krom, nikel ve yaklașık 25 çeșit metal üretiminden 

ortaya çıkan atık miktarı da hesaplanmaya kalkılırsa ortaya atılan iddianın 

bilimsel bir dayanağının olmadığı görülmektedir.

Maden ve Petrol İșleri Genel 

Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 

maden çıkarmak için geçici 

olarak kazılan alanlar ülkemizin 

yüzölçümünün binde 1,1’i dir. 

Ülkemizde yasalarla koruma altına 

alınan hassas ve önemli çevresel 

alanlarda, maden ruhsatlarında 

kısıtlamaya gidilmekte olup, madencilik 

faaliyetleri yapılmamaktadır. 

Ülkemizin yüz ölçümünün yaklașık 

%12’si madenciliğe kısıtlı alanlar 

kapsamındadır.

25 https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/minerals-metals-facts/iron-ore-facts/20517
26 http://static.sites.sbq.org.br/jbcs.sbq.org.br/pdf/2021-0003RV.pdf

İDDİALAR
17

Sf. 167: “Dünyada yıllık 

toplam üretimi 3200 ton 

civarında olan altın diğer 

bütün metallerin toplam 

üretim atığının ortalama 

8 katını tek bașına 

yaratmaktadır.”

İDDİALAR
18

Sf.190 : “Ülkenin en 

değerli toprakları, yașam 

alanları, suları, meraları, 

tarım alanları, ormanları 

talan ediliyor.” 
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Ülkemizdeki altın madenleri kapalı devre 

çalıșmaktadır ve atıklar, depolama tesisinde 

depolanır. Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 

5. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince “Maden 

atıklarının toprağa, denizlere, göllere, 

akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara 

dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve 

depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi 

yasaktır”.

Dolayısı ile maden sahasının çit alanı dıșına ne bir sıvı ne bir katı malzeme deșarjı 

söz konusu değildir. Maden sahasının dıșına katı veya sıvı deșarjı olmayan 

tesislerin dereleri, çevredeki barajları ve hatta denizleri kirletmesi diye bir șey söz 

konusu olamaz.

Siyanür, sadece madencilikte değil sanayide bașta plastik, nylon olmak üzere 

galvanizleme, metal renklendirme, sentetik iplik üretimi ve elektrik kabloları gibi 

sanayide pek çok ürünün üretiminde kullanılmaktadır.

Dünyada yaklașık 140 bin kimyasal, sanayide üretim için kullanılmaktadır. 

Kimyasalları yasaklayamayız. Gelișmiș ülkeler kimyasalları nasıl yönetiyor ve 

denetliyorsa biz de benzer șekilde kimyasalları üretim için kullanmak, yönetmek ve 

denetlemek zorundayız. 

Mars’a yolculuğun sıradan bir iș haline geldiği bilim ve teknoloji çağında, hangi 

önlemler alınarak nasıl yönetileceği gayet iyi bilinen kimyasalları bile yönetemeyen 

bir ülke gelișmekte olan ülke olmaktan kurtulabilir mi? 

Dünyada bugün için siyanür çözeltisi 

kullanmaksızın kayaçların içinde gözle 

görülemeyecek kadar küçük altın ve 

gümüș tanelerini kayaçtan ekonomik 

olarak ayrıștırma olanağı yoktur. 

Aynı șekilde asit kullanmadan lityum, 

manganez, nikel, platin, kobalt, alüminyum, 

borik asit, bor karbür, uranyum, toryum, nadir 

toprak elementleri, gübre, vb pek çok șey 

üretilemez.

İDDİALAR

İDDİALAR

19

20

Sf. 269: “Madenin 

atıklarını derelere, 

çevredeki barajlara 

ve Marmara Denizine 

döküyorlar.”

Sf.280: “Ne bu ülke 

topraklarında ne bașka 

yerde yüz binlerce 

siyanür ve sülfürik 

asit kullanarak açık liç 

yöntemiyle madencilik 

yapamazsınız.”
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Maden ve Petrol İșleri Genel Müdürlüğü’nün 

2022 yılı verileri itibariyle27, yabancı 

sermayeli Türk șirketlerinin toplam arama 

ruhsatlarındaki payı sadece %3,2 dır. 

İșletme ruhsatlarındaki payı ise %5,8 dir. 

Ülkemizde arama ruhsatı metalik 

madenlerde en fazla 2000 hektardır yani 

bir bașka ifade ile 20 km2 dir. Ülkemizde 

maden çıkarmak için ișletme izni alınarak 

maden çıkarılan alanların yaklașık  

%85’i, 25 hektardan küçüktür. 

Her bir maden șirketinin aldığı ruhsatın 

ortalama 100 km2 olduğu düșünülürse 

diyerek uydurma verilerle yorum 

yapılamaz. 

27 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

İDDİALAR
21

Sf. 289: “1985 yılında 

çıkarılan maden kanunu 

ile çok uluslu 24 altın 

șirketine ETKB eli 

ile 580 arama 170 ön 

ișletme, 17 ișletme 

ruhsatı verilmiștir. Her 

bir maden șirketinin 

aldığı ruhsatın ortalama 

100 km2 alanı kapsadığı 

düșünülürse ülkemizi 58 

bin km2 toprağının yani 

13 buçukta biri yabancı 

șirketlere verilmiștir. 

Maden ruhsatlarının aynı 

zamanda istimlak hakkı 

verdiği dikkate alınırsa 

böyle bir imtiyazın 

2. Sevr Anlașması 

anlamına gelmektedir.” 
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İzmir Efemçukuru - Altın Madeni



ALTIN GİRDAP KİTABINDA DİLE GETİRİLEN 
İDDİALAR
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Ülkemizde altını üretenlerle konușup, 

en azından birkaç altın madenini 

yerinde gezip, altın madenciliği 

konusunda ehil olan uzmanlardan bilgi 

almadan altın madenciliği konusunda 

kamuoyunu doğru bilgilendirmek 

mümkün olabilir mi?

Sadece altın madenciliğine yönelik asılsız iddialarda bulunanların görüșlerini 

yansıtıp bu iddialara cevap niteliğinde yazılanları 28,29,30 görmemezlikten 

gelinmesi, gazeteciliğin etik kurallarının bir tarafa bırakılıp önyargı ile hareket 

edildiğini göstermez mi?

Maden ve Petrol İșleri Genel 

Müdürlüğü kayıtlarına göre 

ülkemizde maden ișletme sayısı 

45 000 değil, 7 490 adettir.

28 “Türkiye’de Altın Madenciliğini Engellemeye Yönelik Asılsız iddialar ve Gerçekler” Dr.Vedat Oygür & Dr. 

Muhterem Köse, Kasım/2009, (www.altinmadencileri.org.tr/yayinlar)
29 http://kozaaltin.com.tr/upl/ovacikgercegitammetin.pdf
30 https://alivedatoygurmadencilik.wordpress.com/2018/01/06/ovacik-altin-madeni-bugunlere-nasil-geldi/

Așağıda Erzincan’da altın madeninin 

bulunduğu İliç-Çöpler köyünün maden 

açılmadan önceki hali ile maden açıldıktan 

sonraki görüntüsü bulunmaktadır. Aynı 

șekilde Çöpler köyünün ve İliç’in maden 

açılmadan önceki nüfusu, yörede yașayan 

insanların gelir düzeyi ile șimdiki gelir 

düzeyi ele alındığında gerçekler daha iyi 

anlașılmaktadır.

İDDİALAR

İDDİALAR

İDDİALAR

22

24

23

Sf. 43: “Hakkında 

iddialar bulunan kișiye 

söz hakkı vermek 

gazeteciliğin etiği 

gereğidir.”

Sf. 83: “Böyle giderse 

İliç ve Kemaliye yakın 

gelecekte sadece adları 

kalan birer kasaba 

olarak tarihte yerini 

alacak.”

Sf. 61: “Sözde denetim 

Yaklașık 45 bin sahada 

denetleme yapılmıș 

demek ki 45 bin maden 

sahası var.” 
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Çöpler Köyü’nün Eski Hali Çöpler Köyü’nün Yeni Hali

Türkiye de

 Orman alanlarının yaklașık on binde 1,2 si, 

 Mera alanlarımızın ise yüz binde 6’sı , 

 Özel mülkiyete ait alanların yüz binde 4,4’ ü, 

Toplamda ise ülke yüzölçümünün yüz  

 binde 7’ si (%,0007) 

Altın üretimi için geçici olarak kullanılmaktadır. 31

İDDİALAR

İDDİALAR

25

26

Sf. 84: “Türkiye’de 

izlenen madencilik 

politikaları aynen 

devam ederse Türkiye 

Altın madenlerinden 

kaynaklı iç çatıșmalara 

sahne olabilir. Milletin 

ormanları, meraları, 

yayları, tarım alanları, 

bağı, bahçesi ve su 

kaynakları madencilik 

yapıyoruz diyerek 

yağmalanıyor.”
Sf. 87 “Bugün Türkiye 

altın, gümüș, nikel gibi 

değerli madenler ile 

bakır, demir, boksit, 

uranyum stratejik 

madenler ile emperyalist 

kartellerin elindedir. 

Küreselleșme dedikleri, 

kaynak zengini fakir 

ülkelerin kaynaklarının 

ne pahasına olursa 

olsun kaynak fakiri 

zengin ülkelere transfer 

edilmesidir.” 

31 www.altinmadencileri.org.tr

Türkiye’de yabancılar tarafından 
ișletilen herhangi bir gümüș, nikel, 
demir, boksit, uranyum madeni 
bulunmamaktadır. 

19 altın madeninin sadece 4 
tanesi yabancı sermayeli Türk 
șirketleri tarafından ișletilmekte 
olup bunun da 1 tanesi %20 yerli, 
%80 yabancı ortaklığıdır.
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Fatsa’daki altın madeni yaklașık 7 yıldır 

çalıșmakta olup, bu süre içerisinde gerek 

Fatsa’da gerekse Ordu ilinde fındık 

rekoltesinde azalma değil artıș olmuștur.35

2012 yılında Ordu’da 192 bin ton olan fındık 

rekoltesi, 2022 yılında 240 bin ton olmuștur.

Aynı șekilde Fatsa’da 2012 yılında fındık 

rekoltesi 25 300 ton iken, 2022 yılında 30 000 

ton olmuștur.36

32 https://www.turktob.org.tr/uploads/plugo/bilgimerkezi/bitkiseluretimverileri/Sert%20Kabuklu%20

Meyvelerin%20Dikim%20Alan%C4%B1%20ve%20%C3%9Cretim%20Miktarlar%C4%B1.pdf
33 https://www.zhaber.com.tr/kac-ton-findik-uretildi
34 https://www.tb.org.tr/2021-yili-findik-alim-fiyatlari-belli-oldu
35 https://ordubakis.com.tr/haber/11379983/2022-findik-rekoltesi-belli-oldu-iste-il-il-rakamlar
36 https://www.orduolay.com/haber/en-fazla-altinorduda-en-az-gulyalida-67522

(2021 yılı ABD Döviz kuru ortalaması 8,89 TL)

Türkiye’de ișletilen 6 adet bakır madeninin sadece 1 tanesi yabancı 
sermayeli Türk șirketi tarafından ișletilmektedir.

Avrupa’da, Afrika’da, Türki Cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren pek çok Türk 
sermayeli madencilik șirketleri bulunmaktadır.

İDDİALAR
27

Sf. 95/96: “19 yılda 

siyanürlü altın kartelleri 

yaklașık 10 milyar dolar 

kazanırken, devlete 

kalan sadece 555 milyon 

dolar.  

Ordu ilimiz sadece 

fındık ihracatından her 

yıl bu ülkeye 700 milyon 

dolarlık bir döviz getirisi 

sağlıyor. 5 yılda bu 3 

milyar 500 milyon dolar 

eder. Siyanürlü zehir 

madenin 5 yılda devlete 

sağladığı katma değer 

en fazla 10 milyon dolar. 

Yani 10-12 milyon dolar 

için 3.5 milyar dolarlık 

fındık ateșe atılıyor, 

yüzbinlerce insanın 

geçim kaynağı riske 

atılıyor.”

Görüldüğü gibi fındık rekoltesinde azalma değil artıș söz konusudur.

Dolayısı ile altın üretimi nedeniyle ülkemizin fındık üretiminin riske atıldığına 

yönelik iddianın bilimsel bir temeli yoktur.

TÜRKTOB : Türkiye Tohumcular Birliği

TÜRKTOB‘ un sert kabuklu meyvelerin 

ekim alanları ve üretim miktarı verilerine 

göre ülkemizin fındık dikilen alanlarının 

toplamı 6800 km2 dir 32. 

2021 yılında ülkemizin fındık üretimi 684 

bin ton33, fındık fiyatı ise 27 TL34 olup, 2021 

yılında fındık üretiminin ekonomimize 

katkısı 18,5 milyar TL olmuștur(33). (2021 

yılı ortalama döviz kuru ile 2 milyar dolar) 

Türkiye yüz ölçümünün 56 km2 sinden, 

2020 yılında 2,5 milyar dolar, 2021 yılında 

2,2 milyar dolarlık altın üretilmiștir. 
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İDDİALAR
28

Sf. 96-97: “Ordu 

Üniversitesi Fatsa 

Deniz Bilimleri fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mehmet Aydın’ın 

bașkanlık ettiği bir 

akademik çalıșma 

grubunun aldığı toprak 

ve su örnekleri akredite 

bir analiz laboratuvarına 

analize gönderildi ve 

rapor sonucuna göre 

yerkabuğunda ortalama 

20 ppm (milyonda bir) 

olması gereken kurșun 

değerleri madenin 

çevresinde 5 ile 7 

kat daha fazla çıktı. 

Arseniğin yer kabuğu 

ortalamasının 6-7 kat 

daha fazla olduğu, 

alüminyum 30 kat, 

kadmiyum değerleri 100 

kat, bakır değerleri 80 

kat demir ve kurșunun 

100 kat daha fazla 

olduğu tespit edildi.”

Maden sahasının dıșına madenden 

kaynaklı bir deșarj olmadığı halde 

analizlerdeki yüksek değerlerin 

madenden kaynaklandığını öne sürmek 

bilimsel bir yaklașım olamaz. O değerler 

maden sahasının dıșındaki mevcut 

durumu yansıtır. 

Karadeniz Bölgesi jeolojik yapısı 

nedeniyle pek çok metalik maden 

olușumlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

Bu nedenle doğal olarak yer kabuğunun 

üstünde açıktaki kayaçların bünyesindeki 

bazı mineraller yağmur suyu ile 

çözünerek yağıș ve rüzgarlarla toprağa, 

su kaynaklarına, derelere ve denizlere 

karıștığı zaten bilim insanlarınca bilinen 

bir gerçektir. 

Bu yüzden, Karadeniz Bölgesi’nde 

metaller açısından jeokimyasal eșik 

değeri çok yüksektir.

Jeolojik yapısından kaynaklı olarak Ege 

Bölgesi‘nde yüksek arsenik değerleri 

mevcuttur. Aynı șekilde bazı yerlerde ise 

yüksek alüminyum değerleri mevcuttur. 

Bu durum ülke olarak jeolojik yapımızın 

ortaya çıkardığı bir gerçektir. Onun 

için her su kaynağı içme suyu olarak 

kullanılmaz. Bünyesinde ağır metaller 

içeren sular arıtmadan geçirildikten sonra 

içme suyu olarak kullanılabilir.
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Siyanür tüketimi cevherin mineralojik 

yapısına bağlı olarak ton bașına 140-600 

kg arasında değișmektedir.

Gelișmiș ülkelerde madencilik 

uygulamalarında uygulanan sızdırmazlık 

șartları, yani uluslararası standart ne ise 

aynısı ülkemizde uygulanmaktadır. 

Altın üretiminde kullanılan siyanür daha 

sonra arıtmadan geçirilerek %99,8 

oranında yok edilmektedir. Dolayısı 

ile atık havuzlarındaki siyanür miktarı 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 

güvenli dozun çok altındadır.

Türkiye’de bugüne kadar açılan altın 

madenlerinin hepsi kapalı devre 

çalıșmaktadır. Bunun anlamı derelere, 

ırmaklara ne katı ne de sıvı deșarjı 

yapılmamaktadır.

İDDİALAR
29

Sf. 145: “1 gr altın için 

tam 5 ton taș, toprak- 

kaya siyanür ve sülfürik 

asitle parçalanıp eritilip 

zehirleniyor. 1 ton ham 

altın için tam 1 ton 

siyanür kullanacaklar. 

Milyonlarca ton zehirli 

atığı barajların atında 

toplayacaklar, ne 

yaparlarsa yapsınlar 

toprağa suya sızmasını 

engelleyemeyecekler, 

yetmeyecek en yakın 

derelere, ırmaklara 

deșarj edecekler, 

yetmeyecek 

evaporatörlerle 

buharlaștırıp zehri 

gökyüzüne salacaklar.”

İDDİALAR
30

Sf.169: “Bakır 

madenciliğinde 

kullanılan kimyasallar 

da en az altın ve 

nikel madenciliğinde 

kullanılan kimyasallar 

kadar tehlikeli ve 

ölümcüldür.”

Günümüzde yaklașık 140 bin kimyasal 

endüstrinin her dalında çok çeșitli 

amaçlar için kullanılmaktadır. 

Kimyasalların rastgele kullanımına 

müsaade edilmez. Rastgele kullanılmaları 

durumunda kimyasalların insan sağlığı 

ve çevreye zarar vermeleri kaçınılmazdır. 

Kimyasallar, sanayide ve gıdalarda 

uluslararası ișbirliği ile hazırlanan bilim 

odaklı regülasyonlar (yasal düzenlemeler) 

kullanılarak yönetilmektedir.37

Toksikoloji bilimi, her kimyasalın hangi 

dozda çevre ve insan sağlığına ne 

gibi zararlar verebileceğini ve hangi dozda güvenli olarak kullanılabileceğini 

belirleyebilmektedir. Hiçbir kimyasalın zerresi bile tehlikelidir diye bir șey 

söz konusu olamaz. Bilimsel olarak belirlenen güvenli doz sınırları içinde her 

kimyasalın sanayide ve gıdalarda kullanımına izin verilmektedir. 

37 Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Kimyasaldan Gıdaya Doz ve Risk,2018, ISBN;978-605-245-083-3 Sf; 5-15-
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İDDİALAR

İDDİALAR

İDDİALAR

31

33

32

Sf. 194-195 : 

“Kazdağlarının 

yüzde 79’unu gözden 

çıkardılar.”

“3 yılda 17900 madene 

izin verilmiș 1 milyon 460 

bin dönüm orman alanı 

yok edilmiș. Üstelik bu 

madenler bulundukları 

bölgedeki su 

kaynaklarını canavarca 

tüketip zehirliyorlar.”

“Her yer maden her yer 

talan ediliyor.”

Çanakkale de maden çıkarılan alanlar 

Çanakkale’nin sadece %0,5 idir.38 

38 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
39 Dr. Muhterem Köse, Yaşam İçin Maden, Temmuz 2019, Sf;21, Başak Matbaası, ISBN: 978-975-95377-2-2
40 https://www.mapeg.gov.tr/Custom/Madenistatistik

Her yerde maden olması bilimsel 

olarak söz konusu değildir. Çünkü 

yer kabuğunun yaklașık binde 3’ü 

taș ocağı ve doğal taș olamayan 

madenlerdir.39

Türkiye’de halen 7490 maden 

ișletmesi bulunmaktadır40. 

3 yılda 17900 madene izin verilmiș 

diye yanıltıcı bir bilgi paylașılmıștır.
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Ormanlardaki ağaç varlıkları ülkelerin 

ekonomik kaynaklarından birisidir. Her 

ülke ormanlarındaki ağaçları belirli 

amenajman planları dahilinde keserek 

hem sanayisinin endüstriyel ve yakacak 

odun ihtiyacını karșılar hem de ormanların 

gençleșmesini ve sürdürülebilirliğini sağlar. 

Aksi takdirde ağaçlar yașlanır ve 

hastalıklarla, kar ve rüzgarların etkisi ile 

kendiliğinden devrilerek ișe yaramaz hale 

gelir.

Orman Genel Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet raporu Sf; 37/9341 verilerine 

göre 2021 yılında ormanlarımızdan 27,7 milyon m3’ü endüstriyel odun 

ihtiyacı, 5,5 milyon m3’ü yakacak odun ihtiyacı için olmak üzere toplamda 

33,3 milyon’m3 ağaç kesilmiștir. 

2010 yılında TBMM Madencilik Araștırma Komisyonu’nda komisyona bilgi 

veren Orman Genel Müdürü’nün açıklaması “Maden izinlerinde verilen 

sahalardan kesilen ağaçlar bizim her yıl kestiğimiz ağaçların yüz binde 1’i 

bile değildir”42

Amenajman; bilimsel kurallara dayalı bir orman mühendisliği uygulamasıdır. İlgilendiği 

alan ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin 

sağlanması için uygulanan dikim/kesim faaliyetlerinin tümüdür.

41 https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane-sitesi/Faaliyet Raporu Sf;27/93
42 https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss544.pdf Sf:502/781

Ușak’taki Kıșladağ Altın Madeni 

Ușak İli’nin 4'te birini değil sadece 

binde 4’ünü teșkil etmektedir.

İDDİALAR
34

Sf. 200: “Türkiye 2020 

yılında 24, 8 milyon ağaç 

keserek bugüne kadar ki 

en yüksek seviyeye çıktı. 

Bir yandan yeșil vatan 

sloganları, diğer yandan 

ormanlar katlediliyor.”

İDDİALAR
35

Sf. 251: “Tüprag adı 

altında Eldorado Corp. 

Adındaki Kanadalı 

kartele ait Kıșladağ Altın 

Madeni 14 yılda Ușak’ın 

4’te birini yok etti.”
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Google arama motorunda ‘’Cyanide 

Destruction Methods’’ yani siyanürü 

parçalama yöntemleri diye yazıp arama 

yaptığınızda siyanürün nasıl parçalanarak 

yok edildiğine dair bilgilere kolayca 

ulașabilirsiniz.43

Altın üretiminde kullanılan siyanürlü 

çözelti, cevher zenginleștirme ișleminden 

sonra atık havuzuna gönderilmeden önce 

INCO/SO
2
 yöntemiyle %99,8 oranında 

parçalanarak yok edilmektedir. Güneșin 

ultraviole ıșınları da sulu çözeltideki 

siyanürü kolayca parçalayarak yok 

edebilmektedir. Bu nedenle atık 

barajlarındaki siyanür miktarı litrede  

1 miligramın altında olup çevre ve insan 

sağlığına zarar vermesi söz konusu 

değildir. 

43 https://www.911metallurgist.com/blog/cyanide-destruction-methods

İDDİALAR
36

Sf. 264: “Siyanür 

kullanıldıktan sonra 

paramparça ediliyor 

ve yok ediliyormuș 

madem siyanürü yok 

ediyorsunuz o zehir 

barajlarını neden inșa 

ediyorsunuz. Neden 

milyonlarca litre zehiri 

bir barajın altında 

topluyorsunuz. Prof. 

İsmail Duman ‘ın 

söylediği gibi siyanürlü 

su arıtılır ama siyanürlü 

çamur arıtılamaz.”

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

10 mg’dır. Bunun anlamı atık barajlarında litrede 10 mg’a kadar siyanür çevre 

ve insan sağlığına zarar vermez demektir.

Șayet cevherin yapısında ağır metaller varsa ferrik sülfat uygulaması ile ağır 

metaller suda çözünmez kararlı bileșikler haline getirildikten sonra atık havuzuna 

gönderilir.

Madencilikte neden atık havuzları yapılıyor?

Zira un halindeki katı sıvı karıșımı öğütülmüș bir malzemeyi atık havuzunda 

depolamaz iseniz bu malzeme yağmur ve rüzgarla dere tepe saçılarak çevreyi 

kirletir. Ayrıca atık havuzunda depolanan çözeltideki katı malzeme çöktürülür 

ve havuzdaki su deșarj edilmez, dinlendirildikten sonra tesise geri besleme 

yapılarak tesisin su ihtiyacını karșılamak için kullanılır.
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Ne dünyada ne de ülkemizde 

yerinde liç yöntemi ile altın 

üretilen bir maden yoktur. 

World Mining Data'nın 202244 ve dünya 

agrega üretimi verilerine göre 2020 yılında 

44 milyar ton taș ocağı malzemeleri, 

7,4 milyar ton kömür, 1,5 milyar ton 

demir çelik, 797 milyon ton endüstriyel 

hammaddeler, 102 milyon ton demir dıșı 

metaller, 31 bin ton kıymetli metaller, 4,1 

milyar ton petrol ve 4 trilyon m3 doğal gaz 

üretilmiștir. 

Bu miktarlar her geçen yıl artmaya devam 

edecektir.

44 World Mining Data, 2022 World Mining Congress

İDDİALAR
37

Sf. 265: “Bu maden șirketlerinin 

gözü o kadar kara ki ‘yerinde 

liç” denilen bir sistemi her 

zaman uyguluyorlar. Özellikle 

Toroslar gibi zorlu dağlık yerlerde 

ulașılması güç cevherlere yerinde 

liç uygulaması yapılıyor. Yani 

dağın içinde kanallar açılarak 

cevherin olduğu yere dağın 

içine siyanür pompalanıyor. 

Altan açılan bir bașka kanalla da 

toplayabildikleri kadar cevheri 

topluyorlar. Tabi bu sistemde 

fire her zaman fazla oluyor artık 

tonlarda siyanür nereye gider 

Allah bilir.” İDDİALAR
38

Sf. 352: “Altın, bakır,nikel 

madenciliği, mermer 

ocakları , taș ocakları 

termik santralleri 

denilerek ülkedeki 

vatandașların ve tüm 

eko sistemin yașam 

kaynağı olan dağlarının, 

ormanlarının, yaylarının, 

meraların parçalanması 

ve zehirlenmesi derhal 

durdurulmalıdır.”

Dünyada maden üretiminin durması demek, fabrikaların durması demektir çünkü 

fabrikalar hammadde enerji ve metal tüketen yerlerdir. Maden üretiminin durması demek 

modern yașamın durması demektir. Modern yașamda kullandığımız her șey madenlerden 

yapılmaktadır.

Hem evimiz olsun, arabamız olsun, beyaz eșyalarım, elektronik eșyalarım olsun, asfalt 

yollarda seyahat edeyim, uçaklarla, trenlerle gemilerle seyahat edeyim diyeceğiz; hem de 

bütün bu araç ve gereçlerin yapımında kullanılan madenlerin çıkarılmasını istemeyecek, 

madencilik yasaklansın diyeceğiz. Burada bir çelișki yok mu?

Madenciliğin yasaklanması söz konusu olamaz. Dünyada örneği yoktur. Çevreye duyarlı 

madenciliğe sahip çıkmak zorundayız.
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İDDİALAR
39

“1 gr altın için ise 4 ton 

su zehirleniyor.”

Madencilik yöntemi (açık ocak/yer altı), 

cevher tipi, zenginleștirme yöntemi, 

bölgenin buharlașma oranına bağlı olarak  

1 kg altın üretimi için yaklașık 100-300 m3 

su kullanılmaktadır. 

Altın üretiminde kullanılan su bir yere deșarj edilmez (boca edilmez) 

arıtılarak tesiste yeniden kullanılır. Böylelikle sadece buharlașma ve 

üretim nedeniyle eksilen kadar yeni su ilave edilir. 

Gelișmiș ülkelerde suyun yaklașık %30’u tarımda kullanılmaktadır. Bizim 

gibi henüz tarımda damlama sulama yöntemine geçmemiș ülkelerde 

suyun yaklașık %74’ ü tarımda kullanılmaktadır.

Tarım ürünlerinin sulanmasında kullanılan su miktarını gelișmiș ülkeler 

seviyesine düșürecek bir uygulama hayata geçirilse, ülkemizin su sorunu 

büyük ölçüde halledilmiș olacaktır. 

Su tüketimi fazla ancak birim fiyatı düșük olan tarım ürünleri üretip, ucuz 

fiyatlarla ihraç etmek yerine, su tüketimi daha az, ama birim fiyatı daha çok 

olan ürünlerin üretilip ihraç edilmesini teșvik edersek, su potansiyelimizi 

daha verimli kullanmıș oluruz. 

Türkiye’nin ve gelișmiș ülkelerdeki suyun sektörel tüketimi verileri çok șey 

ifade etmektedir.

Türkiye ve gelișmiș ülkelerde suyun setörel kullanımının mukayesesi45 

așağıdaki grafiklerde görülmektedir.

45 https://cdn.istanbul.edu.tr/statics/subilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017/09/SU
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G
elișmiș ülkelerde altın üretimi nasıl yapılıyor? 

Türkiye’de altın üretiminde kullanılan teknoloji gelișmiș ülkelerden 

farklı mı? 

Altının ayrıștırılmasında kullanılan siyanür çevre için bir tehdit olușturuyor mu? 

Siyanür altın üretimi dıșında sanayide hangi alanlarda kullanılmaktadır? 

Ülkemizde tüketilen siyanürün ne kadarı altın üretiminde, ne kadarı diğer 

alanlarda kullanılmaktadır? 

Altın üretimine yönelik tepkiler iddialar nedir? 

Vatandașlarımızın tasarruf aracı olarak altına ilgisi nedir? 

Türkiye katma değeri en yüksek ürünlerin bașında gelen altını üreten mi 

yoksa satın alan bir ülke mi olmalı?

Bütün bu konuları bilim süzgecinden geçirip sorgulamadan, bir kıyaslama 

yapmadan, altın madenciliği hakkında bilgi ve fikir  sahibi olamayız. 

Bilgi farkı algı farkını, algı farkı yargı farkını doğurur. Doğru bilgi doğru algıyı, 

yanlıș bilgi yanlıș algıyı yaratır. İnsanlara doğru bilgi verilmez ise yanlıș bilgi 

yayanlar toplumda itibar görür.

Katma değeri en yüksek ürünlerin bașında gelen altın üretiminde Türkiye’nin 

30 yılda yașadıklarını bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitap altın madenciliği 

konusundaki bilgilerimizi, algılarımızı ve yargılarımızı bilim süzgecinden 

geçirmek için bir katkı sağlayabilir.


