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STK VE MEDYANIN ALAMOS
HİSSE SENETLERİNİ YÜKSELTMESİ

ANALİZ | PROF. DR. DOĞAN AYDAL

Çanakkale Kirazlı altın madeni ile ilgili olarak birçok gazete, dergi ve TV’de çeşitli yayınlar yapıldı. 
Özellikle belli STK’lar bilerek veya bilmeyerek yabancı maden şirketlerinin 

ekmeklerine yağ sürdüler. Çanakkale ile ilgili olaylar başladıktan ve basında yeterinde yer 
bulduktan sonra Alamos şirketinin hisse değeri 29 Mayıs 2019’da  5,99 Kanada dolarından (CAD), 

8 Ağustos 2019’da 9,89 CAD değerine çıkarak yaklaşık iki ayda yüzde 60 arttı.

Son zamanlarda kamuoyu-
nu oldukça meşgul eden 
konulardan biri de, Çanak-
kale- Kirazlı ve Ağı köyle-

rinde Alamos adlı isimli Kanadalı 
şirketin çalıştıracağı altın madeni.

Altınca zengin cevherden-kaya-
dan Altın’ın çıkarılabilmesi için si-
yanür kullanılıyor olması, orman 
arazilerinin tahrip edilmesi ve bu 
çalışmalarla su kaynaklarının da 
kirletilebileceği ihtimali, ülkeyi dü-
şünen her yurttaşın büyük tepkisi-
ni çekti. Tepkilerin ortaya konul-
ması esnasında, bölge köylüleri ve 
çeşitli STK’ları temsil eden kuru-
luşlar birçok medyatik gösterile-
rin bir parçası oldu. Olay geçmiş-
te de ülkemizi, özellikle Bergama 
olayları sırasında bir hayli meş-
gul etti, birçok mahkeme olayına 
konu oldu ve nihayet Danıştay’ın 
aldığı bir kararla Eurogold şirke-
tinin faaliyetleri durduruldu. Ola-
yın başladığı günlerde gösterilen 
tepkileri sempati ile karşılama-
mak mümkün değil. Bu tepkilerin 
sonucu, amacı mutlaka daha çok 
kâr etmek olan yabancı sermayeli 
bir şirket, kazancından bir miktar 
daha fedakârlık ederek, bölgedeki 
emniyet tedbirlerini normal stan-
dartların da üzerine çıkartmış ise, 
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bu şeref, elbette Bergama’daki, Ki-
razlı’daki sade vatandaşların ve 
onlara öncülük edenlerin olacak.

Bu yazının amacı mahkeme ka-
rarlarını tartışmak değil. Meslek-
ten bir bilim adamı olarak, eldeki 
veriler ve dünyadaki genel uygula-
malar ışığı altında varılan sonuç-
ları ve gerçekleri kamuoyuna du-
yuruyor.

Ancak, bu tepki dozajını çok iyi 
ayarlamak ve ülkeye zarar vere-
cek sınırlara çekmemek de va-
tandaşlarımızın görevi olmalı. Ak-
si halde, bu noktadan sonra ya-
pılacak eylemler, 1970’li yılların 
“Yabancı Sermaye ’ye Hayır!” kam-
panyalarının bir türü olmaktan 
öteye bir anlam taşımayacak.

Zira aksine devam edecek ge-
lişmelerden sadece Çanakkale-Ki-
razlı ve çevresi etkilenmeyecek. 
Bu olayın olumsuz sonuçları, bu-
gün Türkiye’de altın madenciliği 
ile uğraşan yerli ve yabancı şirket-
leri de bu çalışmalarından alıkoya-
cak. Son yıllarda dünyada esen Li-
beralizm politikasını benimseyen 
ülkelerin içinde bulunduğu eko-
nomik şartlar, her ilgili vatandaşı-
mızın malumu. Bugün artık yerli, 
yabancı sermaye ayırımı yapılmı-
yor, hatta dünyadaki bütün ülkeler 

yabancı serma-
yenin ülkeleri-
ne girişi için özel 
ekonomik ve si-

yasi tedbirler alı-
yorlar. Hal böyley-

ken, halen ülkemiz-
de faaliyet gösteren 

şirketleri köşeye sıkıştı-
rıp, ülkeden kaçırmanın, hiç 

kimseye bir faydası olmayacak. 
Aksine davranışlar ve olumsuz 
sonuçları, sadece yabancı şirket-
leri ülkeden kaçırmayacak, altın 
aramak için gayret gösteren Türk 
şirketlerini de altın madenciliği ile 
uğraşmaktan alıkoyacak. O halde 
yapılması gereken, önümüze ko-
nulan bütün verileri değerlendir-
mek ve madenin işletilmesiyle ilgi-
li bir yanlış veya bir eksiklik varsa, 
giderilmesine yardımcı olmak. Ne 
olursa olsun “istemezük” deme-
nin, ülke gerçekleriyle bağdaşan 
bir tarafı olmayacak.

Dün Bergama-Ovacık, Narlıca 
ve Çamköy’de yaşayan, bugün Ça-
nakkale Kirazlı ve Ağı’da yaşayan 
vatandaşlarımız, olumsuz bir du-
rum gelişirse, bundan en çok et-
kilenecek olanlar bu kardeşleri-
miz ve tabi ki ülkemiz olacak. Do-
layısıyla hassasiyetlerini anlayışla 

Alamos Şirketinin Toronto borsasında 29 Mayıs ve 8 Ağustos 2019
tarihlerindeki değerleri.

karşılayıp, bu kardeşlerimizin en-
dişelerini en aza indirecek tedbir-
leri almak da, pek tabidir ki, önce-
likle devlete ve ilgili kurumlarına 
düşüyor.

Bu yazımızda, konu, mümkün ol-
duğu ölçüde sadeleştirilerek anla-
tılacak. Niyetimiz, olayı bütün çıp-
lağıyla, anlaşılabilir sade bir dil-
le, öncelikle Çanakkale-Kirazlı ve 
Ağı’daki kardeşlerimize, bir baş-
ka üslup ile duyurmak. Daha son-
ra da, bu konu da etkili olabilecek 
bütün kamu kuruşlarının, bütün 
etkili ve yetkililerinin, ülke çıkarla-
rına çok ters düşebilecek, “maden-
leri kapatma” gibi bir yanlıştan dö-
nebilmelerine yardımcı olmak. Ön-
celikle Madencilik yapan şirket-
ler aleyhine düşünebileceğimiz ne 
kadar unsur varsa dile getirip, bu 
problemler hakkında neler yapa-
bileceğimize birlikte bakacağız.

MEDYATİK YAYINLARIN 
VE GÖSTERİLERİN YABAN-
CI ŞİRKETE OLAN DOLAYLI 
EKONOMİK KATKILARI

Daha önceki yıllarda Bergama 
olaylarında, bu yıl da Çanakkale 
Kirazlı altın madeni ile ilgili olarak 
birçok gazete, dergi ve TV’de çe-
şitli yayınlar yapıldı. Özellikle bel-
li STK’lar bilerek veya bilmeyerek 
yabancı maden şirketlerinin ek-
meklerine yağ sürdüler. Çanak-
kale ile ilgili olaylar başladıktan 
ve basında yeterinde yer bulduk-
tan sonra Alamos şirketinin hisse 
değeri 29 Mayıs 2019’da  5,99 Ka-
nada dolarından (CAD), 8 Ağustos 
2019’da 9,89 CAD değerine çıka-
rak yaklaşık iki ayda yüzde 60 art-
tı. Bu işlerin, ilgili Alamos adlı fir-
manın manipülasyonu olduğunu 
söylemek, elde delil olmadan hak-
sızlık olur. Ancak sonuçlara bak-
tığımızda şirket değeri, daha ma-
den çalışmadan yüzde 60 artmış 
oldu. Şirket, Çanakkale’de yapaca-
ğı bütün masrafları iki ay gibi kısa 
bir sürede karşılamış ve hatta ka-
zanç sağladılar. Bazı şahıs ve/veya 
STK’ların kasıtlı olarak böyle bir 
ortam oluşturup oluşturmadığı-
nı araştırmak da sanırım Devletin 
görevleri arasında. Geçmişte, İr-
landa uyruklu bazı şirketlerin Ül-
kemizde çeşitli madenler bulduk-
larını basın yoluyla yayıp, kendi 
ülkelerinde hisse değerlerini çok 
yükselttikten sonra hisselerini 

satıp ortadan yok oldukları da bi-
liniyor. Bu konuyla ilgili İrlanda 
Enerji Bakanlığı’nın ve Ticaret Ba-
kanlığı’nın soruşturma açtığı da 
biliniyor. Maalesef bazı Avustral-
yalı şirketlerin de altın değerle-
ri son derece az bölgeler için bile 
çok şatafatlı raporlar hazırlayıp 
benzeri uygulamaları denedikle-
rine şahit olanlardanım. Bu bakış 
açısıyla Ege bölgesindeki maden-
lerimiz de mutlaka incelenmeli. 

Televizyon yayınlarının bu ko-
nudaki gücünü göstermek için en 
belirgin örnek Alamos şirketinin 
CEO’su John Mc Cluskey’in 31 Tem-
muz’da Indipendent televizyonuna 
yaptığı konuşma. Bu konuşmadan 
sonra da şirket hisseleri bir günde 
yüzde 13 yükseldi. Ancak bu söy-
leşide dikkatimi çeken husus, Jo-
hn Mc Cluskey’in Çanakkale’deki 

maden ile ilgili verdiği bilgilerdi.
Alamos Şirketinin Türkiye’ye 

resmi olarak 2013 yılında bir Türk 
şirketine hazırlattıkları 664 sayfa-
lık oldukça kaliteli, son derece mü-
kemmel  “Nihai ÇED raporu”nda 
( Alamos Şirketinin bağlı firması 
Doğu Biga Madencilik Madencilik, 
San. Ticaret A.Ş. için hazırlanan 
Nihai ÇED raporunda) 495.000 
ons altın, 3 milyon ons gümüş de-
ğerleri verildi. 15 Şubat 2017 tarih-
li 442 sayfalık Fizibilite raporunda  
ise toplam 665.000 ons (1 ons=31,1 
gr) altın ve yaklaşık 10 milyon ons 
da gümüş varlığı belirtiliyor. (NI-43 
101 Feasibility Study Technical Re-
port On The Kirazlı Project, Çanak-
kale Province,Turkey). Alamos şir-
ketinin CEO’su John Mc Cluskey’in 
TV’deki mülakatında raporların-
da belirttikleri 665.000 ons altın 
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yerine 3 milyon ons altından bah-
setmiş olması oldukça manidar. 
Devlet, bu rakamlardan hangisi-
nin doğru olduğunu araştırmak-
la yükümlü. İki rakam arasında 
yaklaşık yüzde 400’lük bir farklılık 
var. Bu bilgiler ışığı altında ya Tür-
kiye’ye yanlış bilgi veriliyor veya 
Kanada’da şirket hissedarlarına 
yanlış bilgi veriliyor. Ülkemize ve-
rilen rakam doğruysa yaklaşık, 1,2 
milyar dolar bir kazanç elde etmiş 
ve vergilerini bu rakam üzerinden 
ödemiş olacaklar. Kendi ülkelerine 
verdikleri rakam doğruysa yakla-
şık 4 milyar dolar kazanç elde ede-
cekler ve dolayısıyla Türkiye’ye 
eksik vergi ödeyecekler demek.

Dikkatimi çeken bir başka konu 
da Şirket yetkililerinin kendi yazı-
lı ve görsel beyanlarında ve sitele-
rinde “Our Kirazlı Gold Project in 
Turkey represents a significant 
near term source of low cost pro-
duction growth. With its low capi-
tal and operating costs, Kirazli is 
one of the highest return, undeve-
loped gold projects in any gold pri-
ce environment” diyorlar. Kendi-
leri de bu ifadeyle, Kirazlı altın ya-
taklarında çok düşük bir sermaye 
ve işletme maliyeti ile çok önemli 
bir kar elde edeceklerini açık açık 
belirtiyorlar. 

Dedikleri de gerçekten doğru. 
Dünyada altın üreten ülkelerde ya-
pılan araştırmalarda bir ons (31,1 
gr) altının üretim maliyeti ortala-
ma 590 ABD doları ile 820 ABD do-
ları arasında değişmektedir. Altın 
üretim merkezi olarak kabul edi-
len Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
ise bu üretim rakamı 2012’de 1000 
doları geçti. Alamos şirketi ise bir 
ons (31,1 gr) altını 373 dolara üre-
teceklerini hesapladı ve tanıtım si-
telerinde ilan ettiler. Şirket CEO’su 
TV mülakatında önemli bir ka-
zançlarının da TL’deki değer kay-
bından olduğunu, projeyi hazırlar-
ken bir doların 2,9 CAD olduğunu, 
şu anda ise 7 CAD olduğunu, anlaş-
maları ve ödemeleri TL üzerinden 
yaptıkları için çok büyük bir avan-
taj elde ettiklerini açıkça belirtiyor. 

Şirket bu kadar avantajlara sa-
hipken, TC Hükümetimizin bu şir-
kete farklı vergi kolaylıkları sağ-
ladığı da gelen haberler arasın-
da. Eğer medyada çıkan haber-
ler ve bir milletvekili tarafından 
TBMM’de verilen soru önerge-
si doğruysa, sanayi kuruluşları-
na yatırım desteği açısından 2. 

bölgede olan Çanakkale’de iş ya-
pan şirkete, yatırım desteği bakı-
mından 5. bölgede bulunan Tun-
celi, Adıyaman, Bayburt İllerine 
tanınan desteklerin aynısı uygu-
lanacak. Buna göre, 7 yıl süreyle 
Sigorta Primi İşveren Hissesi des-
teği, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 
40 yatırım katkısı, Gümrük Vergi-
si Muafiyeti, Faiz Desteği ve KDV is-
tisnası sağlanmaktadır. Bu deste-
ğin 5-6 yıl içinde 865 Milyon TL gibi 
bir değere ulaşacağı hesaplanıyor.

İnsanın aklına tabi olarak bir-
çok soru takılıyor. Alamos şirketi 
bir sanayi kuruluşu değil. Sanayi-
ye katkı sağlayacak yeni bir know-
how çalışması da yapmayacak. Ça-
lıştıracağı kişi sayısı ortalaması-
nın da 200 kişi civarında olacağı 
verilen raporlarda bulunuyor. Du-
rum böyle olmasına rağmen, Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığımız bir 
maden şirketine bu desteği neden 
veriyor? Bu hak diğer yatırımcı ku-
ruluşlara da tanınıyor mu? Bu böl-
ge değişikliği onayını hangi gerek-
çeyle kim verdi? 

Alamos şirketinin bu bölge-
nin ruhsatını alış şekli de olayla-
rın normal akışı düşünüldüğünde 
garip gözüküyor. Bölgede ruhsata 
sahip olan kuruluş “Doğu Biga Ma-
dencilik A.Ş.” olarak gözüküyor. Ni-
hai ÇED raporu da bu kurum adına 
hazırlandı. Ancak madenin yüzde 
100 hissesi Kanada’daki borsada 

Alamos şirketi üzerine. Doğu Biga 
şirketinin Alamos şirketinin bir alt 
kuruluşu olduğu da bilinmekle be-
raber bir A.Ş. olması sebebiyle bir 
sermayesi olmalı ve Türkiye’de ka-
zanç üzerinden vergi vermeli. Al-
tın madeni yüzde 100 Alamos üs-
tünde ise bu madenden oluşacak 
vergiyi Doğu Biga şirketi hangi hu-
kuk ile ödeyecek? İşlemler neden 
Türk Borsası üzerinden değil de 
Kanada-Toronto borsası üzerin-
den yürütülüyor? Bunun hangi hu-
kuk içinde gerçekleşebildiğini de 
inceleyecek olan kurumlar, bu so-
ruların cevabını da detaylı olarak 
araştırmalılar. 

Bir diğer merak ettiğim soru da 
şu; Bu madenin önceki sahipleri 
Teck Resources (“Teck”) and Fron-
teer Development Group (“Fronte-
er”). Daha öncesinde de Cominco, 
Tüprag gibi dış bağlantıları sağlam 
kuruluşlar bu ruhsatların sahibi 
oldular ve bu şirketler 300 civa-
rında sondaj yaptılar, binlerce nu-
mune analiz ettirdiler. Böylesine 
tecrübeli şirketler, değeri Alamos 
şirketi CEO John Mc Cluskey’in ifa-
desine göre 4 milyar dolardan faz-
la olan bir madeni nasıl oldu da 40 
milyon dolar nakit ve bir miktar 
hisse senedi karşılığı Alamos şir-
ketine sattılar.

 Nihai ÇED raporu ne zaman 
kabul edildi? Eğer ÇED 2013 yılın-
da kabul edildi ise şirket neden 

Dünya Altın Fiyatları ve bir ons altın üretim maliyeti

çalışmalara altı sene sonra başla-
dı? Gelin isterseniz halkımızın en 
çok tepkisini çeken orman kesme 
işini yakından inceleyelim.

ORMAN KESİLMEDEN MA-
DENCİLİK OLUR MU?

Bir bölgede maden ve orman bir 
arada ise hangisini öncelemeliyiz 
sorusunun cevabı çok basit. Halk 
tabirimizle, attığımız taşa vurdu-
ğumuz kuşa bakacağız. Öncelikle, 
kesilen ormanın kalitesine, Çev-
re ve Turizm açısından katkısına, 
yenilenip yenilemeyeceğine bak-
malıyız. 

Öncelikle ifade etmek gerekirse 
Medya’da dolaşan ağaç rakamları 
olaya hangi açıdan baktığınıza ba-
ğımlı olarak değişiyor ve rakamlar 

Alamos Firmasının Çanakkale-Kirazlı ÇED bölgesindeki tesislerin kurulum planı.

İşletme ruhsatı alınan ve ÇED raporu bulunan alan (kırmızı), Yığın liçi yapılacak alan (mavi poligon), Ekonomik olmayan 
kayaların depolanacağı alanın (yeşil poligon) üç boyutlu yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü üzerindeki konumları.

14.000 ile 200.000 arasında değişi-
yor. Olaya tarafsız olarak bakmak 
için bölge iki ayrı uydu verisi ile ta-
rafımdan incelendi. 10 Nisan 2003 
tarihli yüksek çözünürlüklü uydu 
ve 28 Ağustos 2015 tarihli ve 181-
12 kotlu Landsat 8 ETM+ uydu ve-
rileri ARC GIS programında ince-
lenmiş bölgeye ait uydu verilerin-
de ortam sınıflaması yapıldı. 

Uydu verilerinden alınan bil-
giler ışığı altında 613 hektarlık 
ÇED bölgesinin 17,74 hektarı Açık 
arazi-Yol; 43,43 hektarı Çayırlık; 
336,21 hektarı kalınlığı 8 cm’den 
küçük ağaç ve/veya çalı; 215,63 
hektarı da büyük ağaçların kapla-
dığı alanlar olarak belirlendi. Özel-
likle kimyasal işlemlerin yapılaca-
ğı belirtilen Yığın  Liç arazisinde 

çok fazla ağaç görülmüyor. Bu ba-
kımdan kesilen ağaçlar hakkın-
da yorumda bulunurken sade va-
tandaşı yanlış yönlendirici yorum-
lardan kaçınmakta fayda var. Ke-
silen ağaçların bedelleri Çevre ve 
Orman Bakanlığı’na peşin olarak 
yatırılıyor. Bütün maden şirketle-
ri mevcut kanunlarımız çerçeve-
sinde normal madencilik faaliyet-
leri bitirildikten sonra bölgeyi de 
rehabilite etmek mecburiyetinde-
ler. Bu bakımdan problem gözük-
müyor. Yaptığımız özel çalışma so-
nucunda bölgede yaklaşık 45.000 
yetişkin ağacın kesildiği sonucuna 
ulaşıldı. Kesilen diğer yeşil bitkiler, 
çalı ve/ veya çapı 8 cm’den küçük 
ağaçlar.

Bir bölgede 
maden ve 
orman bir 
arada ise 
hangisini 
öncelemeliyiz 
sorusunun 
cevabı çok 
basit. Halk 
tabirimizle, 
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vurduğumuz 
kuşa bakacağız.
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araştırmalarda 
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gr) altının 
üretim maliyeti 
ortalama 590 
ABD doları 
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doları arasında 
değişmektedir.
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Antik çağlardan beri in-
sanların ilgisini çeken 
ve bir güç sembolü olan 
altın, sadece ziynet eş-

yası olduğu için kıymetli değil. Al-
tını, kıymetli yapan birçok fiziksel 
ve kimyasal faktörler de mevcut. 
Elektriği çok iyi iletmesi, asil me-
tal olması diğer elementlerle bile-
şik oluşturmaması, korozyona da-
yanıklılığı, bu özelliklerin en başta 
gelenlerinden. Ancak altına değer 
kazandıran en önemli unsurlar-
dan biri de, tabiatta az bulunuyor 
olması. Tabiatta az bulunması se-
bebiyle, kayalar veya plaserler 
(kum yığınları) içinde büyük boyut-
larda ve çok miktarda bulunmaz-
lar. Normal şartlarda, diğer ma-
denlerde tenör (birim hacimdeki 
miktar), genelde yüzde(%) cinsin-
den ifade edilirken, altın, miktarı-
nın az olması sebebiyle, ton’da gr 
(ppm) cinsinden ifade ediliyor.

Miktarı az olan herhangi bir 

SİYANÜRLÜ ALTIN NEDİR?
Çeşitli yol ve tekniklerin denenmesinden sonra, mevcut şartlarda 

ekonomik olarak gözüken tek metodun, cevherin siyanürle muameleye 
tabi tutularak çözeltiye alınması metodu olduğu sonucuna varıldı.

maddeyi, cevheri, içinde bulundu-
ğu kayadan ayırmanın belli zor-
lukları var. Bu zorluklar, altının soy 
metal olması sebebiyle had safha-
da. Birçok asite ve baza dayanıklı 
olması, varsa altını kayadan uzak-
laştırma işini, çok daha zorlaştırı-
yor.

Altın elde etmek için ilk çağlar-
dan günümüze kadar kullanılan 
metod sayısı ise maalesef çok az. 
Antik çağlardan beri bilinen ve bu-
gün de zaman zaman kullanılan 
en kolay metod, amalgamasyon 
olarak adlandırılan ve altının cıva 
ile çözündürülmesi metodu. An-
cak bu işlem, altın taneleri büyük-
se ve cıva ile temas edilebilecek 
geniş yüzeylere sahipse etkili olu-
yor. Günümüzde ise, böylesine bü-
yük yüzey veren altın taneleri ihti-
va eden cevher kolaylıkla buluna-
mıyor (Görülebilenler, daha önce 
insanlar tarafından fark edilerek 
büyük ölçüde işletildiler).

Yüzyılımızda, işletilen altın ma-
denlerindeki altın taneciklerinin 
boyu 10 mikrondan bile daha kü-
çük altına sahip olan kayaçlar. Bu 
sebeple bunlara “görünmeyen al-
tın - invisible gold” adı verildi.

İşte böylesine küçük olup, göz-
le seçilemeyen altın taneciklerinin 
civa ile teması ve amalgam oluş-
turması tane küçüldükçe zorlu-
yor ve altın kazanım verimi düşü-
yor. Amalgamasyona tabi tutulan 
cevherde, bizmut, arsenik, anti-
mon ve diğer sülfürlü minerallerin 
bulunması, bu şekilde altın üreti-
mini daha da güçleştiriyor. Altının 
tane boyu küçüldükçe gravitasyo-
na (yoğunluğa) dayalı metot da kul-
lanılmıyor. Bu zorluğu gören insa-
noğlu yeni metotlar peşinde koş-
tu ve altını elde edebilmek için her 
yolu denedi. Çeşitli yol ve teknik-
lerin denenmesinden sonra, mev-
cut şartlarda ekonomik olarak 
gözüken tek metodun, cevherin 

siyanürle muameleye tabi tutula-
rak çözeltiye alınması metodu ol-
duğu sonucuna varıldı.

Son yıllarda altın elde etmek 
için laboratuvar bazında yeni yeni 
metotların kullanıldığı da bilini-
yor. Kral Suyu (HN03+ 3 HCI) ola-
rak adlandırılan madde ile çözün-
dürme, Tiyoüre ve Tiyosülfat ile al-
tın üretimi-zenginleştirilmesi, klor 
ile altın üretimi ve nihayet son za-
manlara çeşitli çevrelerde popü-
ler olan, bakteri kullanarak altın 
zenginleştirme işlemleri en bili-
nenleri. Ancak bunlardan hiçbiri, 
bugünün şartlarında ekonomik 
olarak altın üretimi sağlamıyor. 
Bakterilerin kullanılması metodu 
ise, tek başına bir altın elde etme 
metodu değil. “Thiobacillus Ferro-
oksidans” isimli bakteriler tabiatta 
kükürt mineralleriyle (Pirit, Kalko-
pirit, Arsenopirit vb.) bu bakterile-
rin teması ve bakterilerin, bu sül-
für mineraller içindeki sülfürleri 
tüketmesi, kristal kafesini parça-
lamakta ve eğer varsa, kafes için-
deki altının serbest hale gelmesi-
ne yardımcı oluyor. Dolayısıyla si-
yanürizasyon esnasında, daha az 
siyanür kullanımı sağlamış bulu-
nuyorlar. Yoksa bazıları tarafın-
dan iddia edildiği gibi, tek başına 
altın elde edilmesinde kullanılan 
bir metot değil. 

Bütün bu denemeler sonun-
da ekonomik olduğu anlaşılan ve 
hangi noktalarda, nasıl önlem alın-
ması gerektiği konusunda en çok 
çalışılan ve bilgi sahibi olunan me-
tot ise, cevheri siyanürle muame-
leye tabi tutma metodu (Siyanür 
Liçingi).

Altın’ın elde edilmesinde-üre-
timinde siyanür kullanıldığı için, 
elde edilen altınlar halk tarafından 
“SİYANÜRLÜ ALTIN” olarak adlan-
dırılıyor. Ancak önemle bilinme-
si gereken nokta şu; Arazide altın 
içeren kayaçları aramak için siya-
nür kullanılmaz. Sadece zengin-
leştirme, kaya içindeki altını özel 
tesislerde çıkartma işlemleri sıra-
sında siyanür kullanılır.

Bugünün dünyasında, altın üre-
tilen cevherlerden yüzde 83’ü bir 
şekilde reaksiyona-muamele-
ye tabi tutuluyor. Siyanürle altın 
elde etme, Amerika, Kanada, İsveç, 
Fransa ve Yeni Zelanda gibi geliş-
miş ülkelerin yanı sıra birçok ül-
kede uygulanıyor. Türkiye’deki al-
tın üretiminde ve bahse konu ma-
dendeki cevherde, bir başka metot 

İnsan sağlığı açısından 
en garantili yol, 
siyanürle temas etmiş 
bulunan öğütülmüş 
kaya taneciklerini, atık 
havuzuna atmadan, 
kimyasal bozulmaya 
uğratmak.

ÇARESİ
VAR

kullanılabilse ve bu altınlar ekono-
miye kazandırılabilse, hiç şüphe 
olmasın ki, bu tartışmalar olma-
yacak ve üretim, yukarıda bahse-
dilen yollardan biriyle yapılacak. 
Ancak görünen gerçek, eldeki cev-
herlerin karakteri, cevherlerin si-
yanürle elde edilmesinden başka 
imkân bırakmıyor.

Vazgeçilemeyecek boyutlarda-
ki bu milli servetler toprak altında 
bırakılamayacağına göre, biz bu 
işlemi çok iyi anlamak, muhtemel 
problemlerini ve çözümlerini çok 

iyi bilmek mecburiyetindeyiz.
ALTININ SİYANÜRLE 
ELDE EDİLMESİNDE ESAS 
PROBLEM NEDİR?

Daha öncede ifade edildiği gibi, 
kayalar içindeki altını elde etme-
nin çeşitli yollan vardır. Ancak 
tane boyu küçüldükçe, kullanıla-
bilecek metod sayısı da azalıyor. 
Kral suyunda çözündürme, Tiyoü-
re ve Tiyosülfat ile muamele, klor 
ile muamele metotlarından hiç bi-
rinin, pilot tesisler ve küçük labo-
ratuvarlar dışında ekonomik ola-
rak kullanıldığı bilinmiyor. Kaldı ki, 
birçok problemi var gibi görülüyor 
olmasına rağmen, Siyanür Liçi ile 
altın elde etmenin, teknolojik ola-
rak güvenirliği, çok büyük ölçüde 
sağlanmış bulunuyor. Bu metot; 
yaklaşık yüz yıldır gelişmiş ülke-
ler de dâhil olmak üzere kullanılı-
yor. O halde biz, bu metotla Altın’ı 
elde etme esnasında oluşabile-
cek problemleri öğrenir, önlemleri 
buna göre alırsak, problem kendi-
liğinden çözülecek.

Küçük ölçekli ve dağınık konum-
lu madenlerden elde edilecek altın 
ve gümüş için büyük boyutlu tesis-
lere ihtiyaç yok. Pilot tesis-fabrika 
içindeki işlemler esnasında, halk 
sağlığını ilgilendirebilecek önemli 
hiçbir olay yok. Fabrikada üretim 
sırasında yapılan işlemler genelde 
kapalı düzende gerçekleştirilmi-
yor. Öğütülmüş cevher, çamur hal-
de, tanklarda siyanür ile karıştırı-
lıyor, altın ve gümüş çözündürülü-
yor, çözünmüş bu metaller karbon 
üzerine adsorbe olarak çamurdan 
ayrılıyor. Toz halindeki altın ve gü-
müş ise bu karbondan ikincil bir 
işlemle ayrılarak, elektrolize tabi 
tutuluyor ve son ürün fırında eriti-
lip, külçeler halinde dökülüyor. 

Tehlikeli diye belirtilen kı-
sım, işte bu işlemlerden sonra 

Altın’ın elde 
edilmesinde-
üretiminde 
siyanür 
kullanıldığı 
için, elde edilen 
altınlar halk 
tarafından 
“SİYANÜRLÜ 
ALTIN” olarak 
adlandırılıyor. 
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gerçekleşen kısım. Siyanürle te-
mas edip, içindeki altın ve gümüşü 
çıkartılan öğütülmüş kaya parça-
ları ne olacak? Bu noktada uygula-
nan metotlar çeşitli. Bu metotların 
seçiminde ise, bölgenin iklim şart-
lan esas unsur olarak karşımıza 
çıkıyor. Çok yağışlı iklimlerde alı-
nacak tedbirler ile kuru iklimler-
de alınacak tedbirler farklı. Hat-
ta iklimin çok yağışlı olmadığı or-
tamlarda, bu atıklar, herhangi bir 
ön işlem dahi yapılmadan, olduğu 
gibi, özel olarak hazırlanan ve çev-
re ile ilişkisi sıfırlanmış havuzlara 
konulsa, atmosfer ile temasta bu-
lunan Siyanür (CN-), kendiliğinden, 
bir müddet sonra, tabii bozulma ile 
karbondioksit ve azot oksit gazı-
na dönüşebiliyor. Her iki gaz da at-
mosferde tabi olarak var ve insan 
sağlığı için zararlı değil.

Ancak, insan sağlığı açısından 
en garantili yol, siyanürle temas 
etmiş bulunan öğütülmüş kaya 
taneciklerini, atık havuzuna at-
madan, kimyasal bozulmaya uğ-
ratmak. Bu şekilde, kayaç tane-
cikleri üzerine bulaşmış bulunan 
siyanürler bir türlü çökeltilecek 
ve atık havuzuna, çok büyük ölçü-
de (%99.9 kadar bu sağlanabilir) te-
mizlenmiş atıklar dökülecek.

Bu kimyasal parçalamalar, CI, 
NaOCL, H202, S02+ Hava ile ya-
pılabilir. Bunların dışında, biyolo-
jik parçalama, kompleksleştirme, 
çöktürme ve iyon değiştirme ola-
rak tabir edilen çeşitli ayrıştırma 
metotları da var. Bu metotlardan 
en garantili görüleni, SO2+Hava ile 
yapılan bozundurma. Bugün Ame-
rika ve Kanada’daki 41 maden-
de kullanılan kimyasal parçalama 
metodu, SO2+Hava kullanılarak 
yapılan INCO metodu.

Bunlardan da anlaşılacağı üze-
re, eğer siyanürle temasa geçiri-
len kaya parçacıkları, bir kimyasal 
ayırma-parçalama işlemine tabi 
tutulup, katı atık havuzuna atıla-
cak olursa ve katı atık havuzu da 
dünya standartlarına uygun ola-
rak yapılırsa, hiçbir problem kal-
mayacak.

Çanakkale’de faaliyet gösteren 
Alamos şirketinin uygulayacağı 
teknik ise biraz farklı. Kirazlı ve 
Ağlı bölgelerinde bulunan ve kırı-
lıp, öğütüldükten sonra içinden al-
tın ve gümüşün elde edileceği ka-
yaların hacmi-rezervi fazla olduğu 
için farklı bir teknik olan “Heap le-
aching-Yığın Liçi-süzmesi” tekniği 

Olaya, şikâyet edenler açı-
sından bakamazsak, 
problemi çözemeyebiliriz. 
O halde bir Çanakkale-Ki-

razlı ve Ağı bölgelerinde yaşayan 
vatandaş gibi düşünmeye mecbu-
ruz. Ben olsam şunları isterdim:

• Madencilik yapılacak bölge-
nin, çocukların hayvanların emni-
yeti ve görünür, görünmez bütün 
kazaların önlenmesi için, tel çitle 
çevrilmesini arzu ederdim.

• Madencilik faaliyetleri esna-
sında yapılacak çeşitli patlatma-
lardan, doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak etkilenmemele-
ri için, çalışma arazisine çok ya-
kın bulunan bütün evlerin boşal-
tılmasını ve bu köylülere, uygun 
bir mekânda her ihtiyacı gideril-
miş modern evler inşa edilmesini 
isterdim.

• Eğer maden sahası içinde mev-
cut bir mezarlık varsa, atalarımın 
huzur içinde yatması için, yeni bir 
mezarlık yeri talep eder ve her 
türlü dinî vecibenin yerine getiri-
lerek nakillerini talep ederdim.

• Madencilik yapılacak bölgede 
herhangi bir ağaç kesimi olacak 
ise, kesilen bu ağaçların bedelle-
rinin orman bakanlığına defaten 
ödenmesini talep eder, ayrıca, böl-
genin yeşilliğinin azalmaması için, 
ağaç örtüsü olmayan, eş boyut da 
bir arazinin ağaçlanmasını talep 

İDEAL ALTIN MADENCİLİĞİ
NASIL OLMALI?

Çanakkale 
Kirazlı ve Ağı 
bölgelerinde 
yaşayan 
vatandaş 
olsak ve altın 
madenciliğinden 
çok iyi anlasak 
neler isterdik?

Çanakkale’de 
faaliyet 
gösteren 
Alamos şirketi 
kayaların 
hacmi-rezervi 
fazla olduğu 
için “Heap 
leaching-Yığın 
Liçi-süzmesi” 
tekniğini 
uygulayacak.

Yığın Liçi yapılacak olan bölgenin taban kesiti.

Yığın Liçi ve Ekonomik olmayan kayaçların altı yıl içinde oluşturacağı şeklin temsili görünümü.

uygulanacak. Bu teknikte, kırılıp 
öğütülen kaya parçacıkları çev-
reden yalıtımı sağlanmış özel bir 
havuza yığılacak-doldurulacak si-
yanürleme işlemleri NaCN kulla-
nılarak burada yapılacak. Bu ha-
vuzların alt kısmı geçirimsizliği 
sağlamak için beton zemin üzeri-
ne en az 50 cm kalınlığında sıkış-
tırılmış kil konularak yapılmakta 
ve bu kil tabakası üzerine de 2 mm 
kalınlığında polietilenden yapılma 
jeomembran adı verilen örtü kap-
lanıyor. Böylece sızmalara karşı 
ikinci bir emniyet sağlanmış bu-
lunuyor. Bunun da üzerine drena-
jı sağlamak için 70 cm kalınlığın-
da ekonomik olmayan iri kırılmış 
kaya parçaları veya kırılmış cev-
her konuluyor. Öğütülmüş cevher-
ler ise bunu üzerine yığılıp, en üst 
seviyeden NaCN yağmurlaması 
makul bir hızda yapılıyor.

Siyanürleme işlemleri sonucu 
altın ve gümüşü bünyesine alan 
siyanürlü ve yüklü çözelti öğü-
tülmüş kayaçlar altına yerleştiri-
len delikli borular ile toplanarak 
bir tank içine aktarılırlar. Bu tan-
ka toplanan, altın ve gümüş içeren 
sıvıdan karbon üzerine emme, sı-
yırma işlemleri (Adsorbsiyon, De-
sorbsiyon ve Rejenerasyon (ADR) 
yapılır. Sonunda elektroliz (elekt-
rowinning) yoluyla elde edilen al-
tın ve gümüş yıkanarak saflaştır-
ma işlemine başlanır. Altın ve gü-
müş dore külçeler halinde dökülür 
ve kurum dışında bir rafineriye 
gönderilir. Makaleyi teknik bilgiler 
ile boğmamak için daha fazla de-
tay vermeyeceğim. Ancak merak 

eden arkadaşlarımız Bölge hak-
kında son derece güzel ve tefer-
ruatlı hazırlanan 01.02.2013 tarih-
li 664 sayfalık Nihai ÇED raporu-
nu dikkatlice inceleyebilirler. Yani 
problem bu ÇED raporlarında de-
ğildir. Bu anlatılanların sahada na-
sıl uygulanacağı sorusu en önem-
li soru olarak karşımızda duruyor. 
Zira sahada kullanılacak olan kim-
yasallar sadece siyanür ile sınırlı 
değildir. Altı yıllık çalışma sonunda 
kullanılacak 15.600 ton siyanürün 
yanısıra Tablo 1’de gösterilen bir-
çok kimyasal kullanılacak.

Bir ruhsat alanında birbirinden 
uzak lokasyonlarda ve miktarı dü-
şük madenler için , siyanürle ilgi-
li bütün zenginleştirme  işlemleri-
nin yapılabildiği özel olarak dizayn 
edilmiş TIR yapımının varlığı da bi-
liniyor.

Maalesef insan faktörü, ihma-
li her safhada devreye giriyor. Ni-
tekim bir zamanlar Devletin resmi 
bir kuruluşu olan Etibank-Gümüş-
köy tesislerinde de bütün bu ince-
liklere dikkat edilmedi. Bu kurulu-
şumuz, Kütahya’da uzun yıllardan 
beri faaliyette bulundu. Benzer 
kimyasal işlemlerle gümüş elde 
etti ve maalesef arzu edilen şart-
ların birçoğunu yerine getirmedi. 
Sonuçta, 07.05.2011 tarihinde si-
yanürlü maddelerin bulaşık oldu-
ğu atık havuzu yıkılmış ve çevreye 
ciddi zararlar verdi. Bu bakımdan 
olaya resmi, özel şirket, yabancı 
şirket olarak bakmayıp, ideal bir 
altın zenginleştirme çalışmasında 
nelere dikkat etmemiz gerektiğini 
bilmemiz gerekir.

ederdim.
• Madencilik faaliyeti esnasın-

da, son derece verimli olan toprak 
tabakası kazınarak, esas kayaya 
ulaşmak mecburiyeti vardır. Ay-
rıca bina yapılacak ve atık havu-
zu yapılacak mahalde, yerdeki de-
ğerli topraklar da kazınacaktır. Bu 
toprakların heba edilmemesini, bir 
tarafa biriktirilmesini ve madenci-
lik faaliyet sona erdiğinde, tekrar 
çevreye yayılmasını talep ederdim.

• Bölge deprem kuşağında oldu-
ğu için, bölgede madencilik faali-
yetleri esnasında patlatılacak di-
namitlerin miktarının ve dozajı-
nın ayarlanmasını talep ederdim 
ve hatta yer sarsıntısı hızının V=13 
mm/sn ve hava şokunun da 128 dB 
değeri altında olması talep eder-
dim. Hatta bununla da tatmin ol-
maz, her patlatma sonrası sis-
mograf ve jeofonlarla yer sarsın-
tısının ve hava şoku değerlerinin 
ölçülmesini ve bilgisayar çıktıları-
nın Çevre İl Müdürlüğü’ne gönde-
rilmesini isterdim.

• Bölgede, tarım ve bahçecilik-
le uğraşan ve bu şekilde oldukça 
iyi para kazanan komşularımız ol-
duğu için, cevher kırma ve eleme 
işlemlerinin tamamen kapalı bir 
alanda yapılmasını, içeride oluşa-
cak tozların da dışarı çıkmaması 
için, fan ile toplanarak, yaş toz tut-
ma ünitelerinden geçirilmesini ve 

çamur haline getirilmesini talep 
ederdim.

• Bununla da yetinmez, açık 
ocak ve zenginleştirme tesisinde, 
şirketin, sağlık bakanlığının “Hava 
kalitesinin korunması yönetmeli-
ğinin” bütün hususlarına uyacağı-
nın taahhüt etmesini ve toz ve gü-
rültü limitlerinin sınır değerlerini 
aşmamasını isterdim. Bunlara ek 
olarak, bölgedeki rüzgâr yönlerini 
de göz önüne alarak, toz ölçüm ci-
hazları yerleştirmesini talep eder-
dim.

• Madencilik faaliyeti süresince 
veya sonrasında, sağlımızda mey-
dana gelebilecek herhangi bir de-
ğişikliği kontrol etmek maksadıy-
la, sadece Kirazlı ve Ağı köylülerini 
değil, komşu köylerdeki köylülerin 
de sağlık taramasından geçirilme-
sini talep ederdim.

• Tesiste, bir miktar stoklanma-
ya mecbur bulunulan siyanürle-
rin, tozsuz tabletler halinde, özel 
kalın naylon muhafazalar içinde 
olmasını ve bunların da, gene baş-
ka bir koruyucu kutu veya sandık 
içine konulmasını isterdim. Ay-
rıca, ister yurt içinden, ister yurt 
dışından getirilsin, bunların hiç-
bir şekilde maden arazisi dışında 
açılmamasının sağlanmasını talep 
ederdim.

• Altın ve gümüş tanecikle-
rinin siyanürlü çözelti ile elde 
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edilmesinden sonra, Yığın Liçin-
de kalan atıkların arazide yıkana-
rak, kapalı sistemde yapılan zen-
ginleştirmelerde de kimyasal arıt-
ma tanklarında, çevreye zararsız 
bir değere, 1mgr/litre toplam siya-
nür seviyesi altına düşürülmesini 
talep ederdim.

• Eksik tenör ve rezerv bildirim-
leri oluşabilir endişesiyle ve Şir-
ket’in vergisini tam olarak verme-
sini temin maksadıyla, masrafları 
şirket tarafından ödenmek üzere 
MTA’nın ve Maden ve Petrol İşle-
ri Genel Müdürlüğünün belli ara-
lıklarla ocaktan, araştırmalara ye-
tecek kadar numune almasını ve 
tenör ve rezervi denetlemesini is-
terdim. Bu arada örnek alacak de-
netçi mühendislerin işi güzelleş-
tirme ve hızlandırma fonlarından 
yararlanmaması, sübjektif değer-
lendirmelerin olmaması için de 
dua ederdim (Maalesef insan fak-
törü!).

• Ayrıca, arıtma tesisinde, 

cevherde bulunabilecek ağır me-
tallerin “Su Kirliliği Kontrolü Yö-
netmeliği”nde belirtilen limitlerin 
çok altında olmasını ve suda çö-
zünmez bileşikler haline getiril-
mesini ve ağır metal ve siyanür 
konsantrasyonlarının, uluslarara-
sı güvenli standartlara uygun hale 
getirilerek, atık barajına verilme-
sinin taahhüt edilmesini isterdim.

• Bölgede, atık barajı yapımının, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şart-
namelerine göre yapılmasını ve 
kontrollüğünün de Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından yapıl-
masını ve baraj projelerinde bölge-
nin deprem kuşağı olduğunun göz 
önüne alınarak, uluslararası stan-
dartlara uygun olarak yapılması-
nı talep ederdim. Hatta, madenci-
lik faaliyetleri sona erdikten son-
raki çevre rehabilitasyon işlerinin 
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından yapılması işinin protoko-
le bağlanmasını arzu ederdim. Ay-
rıca, geçirimsiz kil tabakalarının 

arasına da kalın bir plastik örtü 
(jeomembrane) konulmasını talep 
ederdim.

• Bu tedbirlerle de yetinmez, ye-
raltı sularındaki kalitenin değişip 
değişmediğini kontrol etmek için 
yeraltı suyu akım yönünde en az 
5 izleme kuyusu açılarak muhte-
mel sızmaların olup olmadığının 
belli aralıklarla kontrolünü talep 
ederdim.

• Fazla yağış olduğu dönemler, 
atık barajının taşmaması için fab-
rikadaki üretimin yavaşlatılması 
veya yağışlar azalana kadar tama-
men durdurulmasını, bir protokol 
ile teminat altına alırdım.

• Bölgedeki madencilik faaliye-
tinin 6 yıl süreceği beyan ediliyor. 
Şirket, Kirazlı’dan gittikten sonra, 
bölgenin perişan bir görünüm ser-
gilememesi için, kendileri tarafın-
dan rehabilite edilerek eski hali-
ne getirilmesini gerekiyor. Bunun 
için  Rehabilitasyon öncesi Yığın 
Liçi yapılan bölgenin yıkanmasını 
ve yığında birikmiş bulunan öğü-
tülmüş malzemedeki siyanür bu-
laşıklığının Dünya standartlarında 
tanımlanan en alt noktaya getiril-
mesini talep ederdim. Bunu kendi-
leri yapamayacaksa, bu iş ile ilgili 
olarak bir devlet kuruluşuna bü-
yük miktarda bir teminat mektubu 
vermelerini talep ederdim. 

• Maden, işletmeye kapandıktan 
sonraki 5 yıl süre içinde de artık 
barajının kontrolünün sağlanma-
sını talep ederdim.

• Bütün bu çalışmalar süresin-
ce bölge halkının muhtemel kaza-
lara karşı sigortalanmasını arzu 
ederdim.

• Nihayet bütün bu işleri takip 
için, bedeli şirket tarafından karşı-
lanmak üzere, İzmir Valiliği koor-
dinatörlüğünde ve başkanlığında, 
Çevre İl, Sağlık, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı, Orman ve Tarım Mü-
dürlükleri ile Valilikçe uygun görü-
lecek diğer kurum ve kuruluşlar-
dan temin edilecek temsilcilerin 
oluşturduğu bir “İzleme- Denetle-
me Komisyonu” teşkil edilmesini 
talep ederdim.

Çanakkale-Kirazlı özelinde ise 
son söz olarak şu söylenebilir; 
Eğer bölgeden elde edilecek bütün 
kazanç 1,2 milyar dolar ise ve bu 
kazancın altı yıl sonunda 150-200 
milyon doları ülkemize kalacak ise 
bölge için bütün bu riskleri almaya 
değer mi? Sizce? E

Altı yıllık 
çalışma 
süresince 
kullanılacak 
minimum 
kimyasal 
miktarları
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