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Alt›n madeni
üzerine
oyunlar...
Türkiye alt›n üretimine 2001 y›l›nda 1,4 ton ile baﬂlay›p
bugün y›ll›k alt›n üretimi 10-11 tona ulaﬂm›ﬂt›r. Bu
miktar, dünyada 2008 y›l›ndaki iki bin 444 tonluk alt›n
üretiminin önemsiz bir parças›. Ancak alt›n iﬂlemecili¤i
ve alt›n tak› üretimi bak›m›ndan Hindistan’dan (695 ton)
sonra y›ll›k 303 ton ile dünya ikincisi durumda. Bunun
bir di¤er anlam› alt›n ithalat› için yurtd›ﬂ›na önemli
ölçüde döviz vermekte oldu¤umuz.

on y›llarda en çok konuﬂulan konular›ndan bir tanesini de ülkemizdeki alt›n
arama çal›ﬂmalar› etraf›nda oluﬂturulan çeﬂitli tart›ﬂmalar oluﬂturuyor. Önceleri Bergama, daha sonra Çanakkale’deki alt›n yataklar› üzerine çok çeﬂitli tart›ﬂmalar yap›ld›. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Do¤an Aydal’›n 1998 y›l›nda yazd›¤› “Türkiye’de Siyanürlü Alt›n...” ve 2007 y›l›nda Timaﬂ yay›nlar› taraf›ndan yay›mlanan “Maden Savaﬂlar›” adl› kitaplar›nda, alt›n savaﬂlar›yla ilgili önemli ve ilginç bilgiler bulunuyor. Görüﬂlerine baﬂvurdu¤umuz Aydal’›n, son veriler ›ﬂ›¤› alt›nda sundu¤u bilgiler,
alt›n konusundaki tart›ﬂmalar› zenginleﬂtirece¤i gösteriyor.

S
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l Türkiye’deki antik alt›n çal›ﬂmalar›
hakk›nda k›saca bilgi verebilir misiniz?
Alt›n, çok eski ça¤lardan beri ülkemiz topraklar› içinde bulunup iﬂletilmiﬂ bir maden. Yap›lan kaz›larda, Alacahöyük’te, Truva’da, Kültepe’de, Konya Karahöyük’te Malatya Aslantepe’de ve daha birçok yerde bulunan alt›ndan yap›lm›ﬂ eserler, bu topraklarda alt›n bulundu¤unun ve iﬂlendi¤inin en güzel delilleri. Bu kadar
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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü’nden Prof. Dr. Do¤an Aydal,
“Türkiye’de 150 ton/y›l kapasiteli bir rafinerinin kurulmas› ve alt›n borsas›n›n aç›lmas› çok önemli bir
de¤erler oldu” dedi.

saflaﬂt›r›p para yapmak için kurulan ilk darphane de M.Ö. 560-547 y›llar› aras›nda Lidyal›lar’›n Baﬂkenti Salihli-Sard da, bu topraklarda kurulmuﬂ. Bir baﬂka deyiﬂle, ülkemizin jeolojik özellikleri alt›n oluﬂumu ve yerleﬂimine uygun bir ülke.

çok antik merkezde buluntu olmas›, iﬂlenen alt›n›n
bu topraklardan ç›kar›ld›¤›n›n da bir delili olmakta. Bolkarlar’da, Çanakkale’de, Bal›kesir’de, Manisa’da bulunan birçok alt›n madeninin Hititler döneminde de çal›ﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u bilinmekte. Daha
sonra bu topraklarda hükümran olmuﬂ Romal›lar,
Bizans, Selçuklu ve Osmanl› imparatorluklar› döneminde de alt›n madencili¤i ile u¤raﬂ›lm›ﬂ. Alt›n›

l Ülkemizdeki alt›n madencili¤i bugün hangi noktada?
Alt›n üretimine 2001 y›l›nda 1,4 ton ile baﬂlayan ülkemizde bu gün için y›ll›k alt›n üretimi 10-11 ton kadar. Bu miktar, dünyada 2008 y›l›ndaki iki bin 444 tonluk alt›n üretimin önemsiz bir parças›. Ancak alt›n iﬂlemecili¤i ve alt›n tak› üretimi bak›m›ndan Hindistan’dan (695 ton) sonra y›ll›k 303 ton ile dünya ikincisi durumda. Bunun
bir di¤er anlam› alt›n ithalat› için yurtd›ﬂ›na önemli ölçüde döviz vermekte oldu¤umuz. Son 13 y›lda 2247 ton alt›n ithalat› için verdi¤imiz para 67 milyar dolar. Ancak
bunun karﬂ›l›¤›nda emek yo¤un bir sektör olan kuyumculuk sektöründe bu paran›n
bir k›sm› ihracat olarak geri dönmüﬂtür. Alt›n konusunda çal›ﬂan yedi bin firma, 40 bine yak›n perakendeci on üç y›lda toplam olarak sadece 7,5 milyar dolarl›k ihracat yapm›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle son 13 y›lda yast›k alt›na giden alt›n bu gün için 60 milyar dolar de¤erindedir. Önceki y›llarda al›nanlar ile birlikte yast›k alt›nda yatan bütün alt›n
rezervinin 200 milyar dolar oldu¤u da gerçekçi tahminler aras›nda. Türkiye için ne büyük talihsizlik de¤il mi? Ancak savaﬂmadan geçmiﬂ hiçbir yüzy›l› olmayan bu milletin
güvenebilece¤i baﬂka bir ﬂey de yok, yani üretime girmeden sadece yast›k alt›nda bekleyen para... Ancak biz bu paraya “yast›k alt› paras›” diyerek iyi niyetle baksak da, bu
paran›n yast›k alt›na gidip gitmedi¤i de ﬂüpheli. Devletin etkili ve yetkili kurumlar›n›n
yasal olarak ithal edilen ve yast›k alt›na gitti gibi görünen bu paran›n gitti¤i adreslerin
kontrolünde faydalar olabilir. Bu paran›n Do¤u-Güneydo¤u Anadolu’da süregelen illegal çal›ﬂmalara kaynak olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak ülke ad›na faydal› olur. Bu arada
Türkiye’de 150 ton/y›l kapasiteli bir rafinerinin kurulmas› ve alt›n borsas›n›n aç›lmas› çok önemli bir de¤erler oldu. Bugün için ülkemizde alt›n madencili¤i ile fiilen u¤raﬂan 25 ﬂirket bulunmakta. Bu ﬂirketlerden on yedi tanesi yabanc› ﬂirket, sekiz tanesi
Türk sermayeli ﬂirket. Türk sermayeli ﬂirketlerinin sermayelerinin de ne kadar› “gerçekten” Türk sermayesidir araﬂt›r›lmaya de¤er bir di¤er konu. Türk sermayeli olarak
adland›rd›¤›m›z ﬂirketlerin büyük bir k›sm›, araﬂt›rmalar›n ileri safhalar›nda veya iﬂletme döneminde yabanc› ortaklar ile devam ettikleri bilindi¤inden alt›n madencili¤i
içinde önemli bir Türk sermayesi vard›r diyemeyiz. Bu 25 ﬂirketten sadece üç tanesinin iﬂletme safhas›na gelip alt›n üretmeye baﬂlam›ﬂ olmas› ise dikkat çekici bir di¤er konu.
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l Konuﬂmalar›n›zdan, alt›n madencili¤inin yabanc› sermaye ile yap›lmas›na
veya genelde madencili¤in yabanc› sermaye ile yap›lmas›na karﬂ› bir tavr›n›z›n oldu¤unu düﬂünebilir miyiz?
Kesinlikle hay›r! Alt›n madencili¤i yap›ls›n diye en çok mücadele eden kiﬂilerden biri oldu¤umu bilenler bilmekte. Tevazu göstermeden, alt›n madencili¤inin ülkemizde
geliﬂmesine çok önemli katk›lar›m oldu¤unu da belirtmeliyim. Türkiye’de alt›n madencili¤inin bilimsel anlamda hiç konuﬂulmad›¤› 1987-88 y›llar›nda, Kastamonu’da Listvenitik kayaçlar içinde alt›n bulup, bunu Hacettepe Üniversitesi’ndeki sempozyumda
sunmam ve 1990 y›l›nda Avrupa’n›n en prestijli dergilerinden biri olan Terra Nova’da
yay›nlamamdan sonra, Türkiye’de benzeri 28 yerde alt›n yataklar› bulunmuﬂtur. Geçmiﬂte, plaser (dere kumundaki döküntüler) yatak olan adland›r›lan Hatay Kisecik Köyü’nde Ak›ll› Çay’daki alt›nlar›n kayna¤› olan damar tipi yataklar›n varl›¤›n› ortaya ç›karmak da 1989’da bana nasip olmuﬂtur. Bu tip yataklardaki modeli ortaya koymamdan sonra da birçok benzeri yatak bulunmuﬂtur. Dönemin gazetelerinde sekiz sütuna
manﬂet olan bu yataklardan üretilen ilk alt›n da MTA pilot tesislerinde üretilmiﬂtir. Dönemin Enerji Bakan› Fahrettin Kurt’un 1991’de TBMM’de gösterdi¤i “‹lk Türk Alt›n›” ad›n› verdi¤i alt›nlar da bu yataktan üretilen alt›nlard›r. Sonraki y›llarda da alt›n madencili¤inin duraklamaya u¤ramamas› için bürokrat olarak da çok çabalar›m olmuﬂtur.
Önceleri Euro Gold taraf›ndan iﬂletilmeye çal›ﬂ›lan Bergama alt›n yataklar›n›n kapat›lmamas› için ne mümkünse yapm›ﬂ›md›r. Bergama madenleri ile ilgili siyanür suçlamalar›n›n, bilen bilmeyen herkes taraf›ndan konuﬂuldu¤u günlerde, Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, Baﬂbakanl›¤a hitaben bir yaz› yazarak konunun araﬂt›r›lmas› talep etmiﬂtir. Bu talep üzerine, Baﬂbakanl›k Müsteﬂar Yard›mc›s› olarak, konuyu birinci elden
araﬂt›r›p, siyanür ile alt›n elde edilme prosesini inceleyen ve sonuçta “alt›n madeni iﬂletilmelidir” raporunu yazan da yine ben olmuﬂumdur. Bununla da yetinmemiﬂ, konuyu kitap haline getirerek 1998’de yay›nlam›ﬂ›md›r. Bu kitap bu gün TBMM arﬂivleri
aras›ndad›r. Bergama alt›n madeninin kapat›lmas› için u¤raﬂan “gezici köylüler tiyatro
kumpanyas›”na karﬂ› madenin iﬂletilmesini o y›llarda televizyonlarda saatlerce savunan
tek kiﬂi de yine ben olmuﬂumdur. Ancak ﬂimdilerde baz› endiﬂeler taﬂ›maktay›m ve bu
endiﬂelerimi de ülke yarar›na oldu¤u için sizinle paylaﬂmak istiyorum.
l Bu endiﬂelerinizi anlat›rken alt›n fiyatlar›n›n nas›l belirlendi¤ini ve bunun
Türkiye’deki madencili¤imize nas›l yans›d›¤›n› da anlatabilir misiniz?
Alt›n madencili¤inde fiyat belirleme iﬂleri maalesef bildi¤imiz “maliyet art› makul
kâr” prensibi ile olmamakta. Büyük güçler alt›n fiyatlar› üzerinde çok önemli manüplasyonlar yapmaktalar. Böyle olmam›ﬂ olsayd› 1934-1968 aras›nda alt›n›n bir ons fiyat› 35 dolar olarak sabit tutulmazd›. ‹kinci Dünya, Kore ve Vietnam Savaﬂ› döneminde
bile bu fiyat de¤iﬂtirilmemiﬂtir. Çünkü bu dönem, dolar› dünyaya kabul ettirme ve bir
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kâ¤›da suni bir de¤er yükleme stratejisinin uyguland›¤› y›llard›r. Yine alt›n üzerinde çeﬂitli oyunlar
oynanmam›ﬂ olsayd›, 1980’de 612 dolara ç›kan
bir ons alt›n de¤eri, 2001 y›l›na kadar de¤er kaybedip 271 dolar seviyesine düﬂmezdi. Bu dönemde de belli ülkeler elinde bulunan alt›n stoklar› de¤erli olmaktan ç›kart›lm›ﬂ, düﬂen fiyatlarla beraber
alt›n belli merkezler taraf›ndan sat›n al›n›p toplanm›ﬂt›r. Bu gün dünya alt›n stokunun (31587 ton)
yüzde 48,5’luk önemli bir k›sm›n›n (14780 ton)
ABD, Almanya ve IMF elinde olmas› sadece tesadüf müdür? Merkez Bankas›’n›n alt›n stoklar› ise
bugün için sadece 116 tondur. Alt›n fiyatlar›
2002 y›l›ndan itibaren yeniden yükseliﬂe geçmiﬂtir.
l Bu yükseliﬂin nedenleri nedir?
Yüzey madencili¤i ve yüzeye yak›n bölgelerden üretilen alt›n›n ons baﬂ›na maliyeti (31,1 gr)
171 dolar iken, Güney Afrika’daki East Rand gibi
bölgelerde alt›n maliyeti 1990’l› y›llarda 442 dolara ç›km›ﬂ durumdad›r. Güney Afrika’daki alt›n
madenlerinin ortalama maliyeti, hiç bir zaman
275 dolar›n alt›na düﬂmemiﬂtir. Ayn› dönemlerde
ABD’deki maliyetlerin ons baﬂ›na 210 dolar,
Avustralya’daki madenlerden elde edilen alt›n›n
maliyetinin 250 dolar civar›nda olmas›, Güney Afrikal›lar› oldukça zor durumda b›rakm›ﬂt›r. ‹ﬂletilen 23 alt›n madenindeki üretim maliyeti, 1990
y›l›nda sat›ﬂ bedeli olan 373 dolar›n üzerinde gerçekleﬂmiﬂtir. Bu sebeple alt›n baronlar› devreye
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girmiﬂ, mevcut üretim ile fiyatlar› yükseltmek veya hükümetlerden destek almak için çeﬂitli organizasyonlar oluﬂturulmuﬂtur. 1999’da, alt›n fiyatlar›n›n ons baﬂ›na 250 dolar›n alt›na inmesi, baronlar› daha da zor durumda b›rakm›ﬂt›r. Öncelikle,
Türkiye gibi, yeni yeni alt›n üretimi yapmaya baﬂlayan ülkeler üzerinde çeﬂitli bask›lar oluﬂturularak, üretimler durdurulup, piyasaya ekstra alt›n giriﬂi engellenmiﬂtir. Türkiye’de potansiyel alt›n
bölgelerinin neredeyse tamam›n› kapatan yabanc›
ﬂirketlerin, neden bir türlü üretime geçmedi¤i, az
da olsa üretim yapan Bergama’daki olaylara bir
bütün içinde bak›ld›¤› zaman, oynanan bu oyunun küçük bir aktörü oldu¤umuz görülecektir.
Alt›n kartellerinin ald›¤› önlemler hemen tesirini
göstermiﬂ, alt›n fiyatlar› 2000 y›l›nda 290 dolar›
geçmiﬂtir. Buna ra¤men zarar ettiklerini anlayan
firmalar suni olarak fiyatlar› yükseltmeye devam
etmiﬂlerdir. 2002 ile 2007 y›l› aras›nda önemli bir
alt›n operasyonu yap›larak büyük bir vurgun vurulmuﬂtur. Yani ﬂimdi s›ra, ucuz olarak toplanan
alt›nlar›n yüksek fiyatla sat›lmas›na gelmiﬂtir. Zira
dünyan›n y›ll›k alt›n tüketimi 3800-4000 ton
iken, y›ll›k üretim sadece 2500 ton civar›ndad›r.
Tahmin edece¤iniz gibi aradaki bu fark, bir zamanlar ucuza toplanan alt›nlar sat›larak karﬂ›lanmaktad›r. Yeni alt›n üretimlerinin piyasaya neden
sokulmak istenmedi¤ini ve alt›n fiyatlar›n›n niye
bu kadar yükseldi¤ini de art›k anlamaya baﬂlad›n›z
de¤il mi? Geçti¤imiz bir y›l içinde alt›n›n bir ons
de¤erinin zaman zaman bin dolar› geçti¤i de bi-

linmekte. Alt›n fiyatlar›n›n, en yüksek maliyet göz önüne al›nsa dahi, ons baﬂ›na en
fazla 450-500 dolar olmas› gerekmektedir. Nitekim Gold Survey dergisinin 2008 say›s›ndaki rakamlara “do¤ru” diye itibar edersek, bir ons alt›n›n maliyetinin Güney Afrika’da 541 US dolar, ABD’de 498 dolar, Avustralya’da 556 dolar ve Kanada’da 516
dolar oldu¤u belirtilmekte.
l Alt›n fiyatlar›n›n ana üretici ülke konumundaki Güney Afrika’da çok yüksek olmas›n›n gerçek sebebi nedir?
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ki 500 bin kiﬂiyi aﬂk›n kiﬂinin, alt›n›n ç›kar›lmas›, zenginleﬂtirilmesi, sat›ﬂ› ve benzeri bir
iﬂte, bir ﬂekilde alt›n ticaretiyle u¤raﬂt›¤› bilinmekte. Dünyada tarihi zamanlar da dâhil
olmak üzere toprak alt›ndan ç›kar›lm›ﬂ alt›n›n yüzde 40’› bu bölgeden ç›kar›lm›ﬂ. Y›ll›k
üretim baz› y›llar bin ton üzerinde olabilmekte. Ancak, bu bölgedeki alt›n üretimi son
y›llarda iyiden iyiye düﬂmeye baﬂlam›ﬂ. Bir ton kaya içinden (yaklaﬂ›k 50-60 cm3) üretilen 13 gram ortalamas› son y›llarda 5 gram/ton de¤erine düﬂmüﬂ. De¤er azalmas›n›n
yan› s›ra iﬂçilik pahalanm›ﬂ, galerilerde çal›ﬂma ﬂartlar› çok zorlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Alt›n
üretilen maden yataklar›ndaki galerilerin baz›lar›ndaki derinliklerin 3500-5000 metre
aras›nda olmas› maliyeti yükselten en önemli faktör. Belki de di¤er ülkelerde yap›lmaya
çal›ﬂ›lan alt›n madencili¤inin bir ﬂekilde durdurulmaya çal›ﬂ›lmas›n›n sebebi de budur.
l Türkiye’deki alt›n madencili¤i esnas›nda kullan›lan siyanür önemli bir miktarda m›d›r?
Türkiye’de siyanür kullan›lan yerler sadece alt›n madenleri de¤ildir. Siyanür kullan›lan gümüﬂ madeni ve di¤er iﬂletmelerimiz de var. Ama kimse gerçekten nerede, ne kadar siyanür kullan›ld›¤›n› merak bile etmemekte. Alt›n sektöründe aramada siyanür kullan›lmaz. ‹ﬂletme esnas›nda kullan›lan siyanürün yüz mislisi baﬂka sektörlerde kullan›l›r
ama kimsenin umurunda olmaz. ﬁaka gibi gelir ama bu gün Türkiye’de y›ll›k yaklaﬂ›k
300 bin ton siyanür tüketilmekte ve bunun sadece yüzde birlik bir k›sm› alt›n madencili¤indeki siyanürleme iﬂlemleri için kullan›lmakta. Her maden çevreyi belli ölçüde tahrip
eder, kimse umursamaz. Ama s›ra alt›n madencili¤ine gelince herkes çevreci kesilir. Esas
mesele, bizim gibi ülkelerde alt›n üretilerek fiyatlar›n aﬂa¤› düﬂürülmemesi. Türkiye’de
alt›n üretilmemesi hangi yurtiçi ve yurt d›ﬂ› kurumlar›n iﬂine gelmekte? ‹ﬂte bu soru, alt›n madencili¤ine farkl› sebeplerle karﬂ› ç›kan bütün kurumlarca iyi düﬂünülmeli. Bu soru, Enerji Bakanl›¤› yetkililerince de farkl› bir aç›dan incelenmeli ve bu ülkemizde y›llard›r alt›n arayan 25 ﬂirketten niye sadece üçünün iﬂletmeye aç›lacak hale gelebildi¤i önyarg›s›z olarak, ancak ülke ç›karlar› mutlaka gözetilerek incelenmeli.
l Alt›n›n elde edilmesinde karﬂ›laﬂ›labilecek problemler neler?
Fabrika içindeki iﬂlemler esnas›nda, halk sa¤l›¤›n› ilgilendirebilecek önemli hiçbir
olay yok. Fabrikada üretim s›ras›nda yap›lan iﬂlemler genelde kapal› düzende gerçekleﬂtirilmekte. Ö¤ütülmüﬂ cevher, çamur halde tanklarda siyanür ile kar›ﬂt›r›lmakta, alt›n ve
gümüﬂ çözündürülerek, çözünmüﬂ bu metaller karbon üzerinde absorbe olarak çamurdan ayr›lmakta. Toz halindeki alt›n ve gümüﬂ ise bu karbondan ikincil bir iﬂlemle ayr›la76 EKONOM‹K FORUM k May›s 2009

rak, f›r›nda eritilip, külçeler halinde dökülmekte.
Tehlikeli diye belirtilen k›s›m, iﬂte bu iﬂlemlerden sonra gerçekleﬂen k›s›md›r. Siyanürle temas edip, içindeki alt›n ve gümüﬂü ç›kart›lan
ö¤ütülmüﬂ kaya parçalar› ne olacakt›r? Bu noktada uygulanan metotlar çeﬂitli. Bu metotlar›n
seçiminde ise, bölgenin iklim ﬂartlar› esas unsur
olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Çok ya¤›ﬂl› iklimlerde al›nacak önlemler ile kuru iklimlerde al›nacak
önlemler farkl› olmakta. Hatta iklimin çok ya¤›ﬂl› olmad›¤› ortamlarda, bu at›klar oldu¤u gibi d›ﬂar›ya konulsa, siyanür (CN) kendili¤inden
bir müddet sonra, tabii bozunma ile CO2 ve
N2 ﬂeklinde, karbondioksit ve azota dönüﬂebilmekte. Ancak, insan sa¤l›¤› aç›s›ndan en garantili yol, siyanürle temas etmiﬂ bulunan ö¤ütülmüﬂ kaya taneciklerini at›k havuzuna atmadan
kimyasal bozundurmaya u¤ratmakt›r. Bu ﬂekilde, kayaç tanecikleri üzerine bulaﬂm›ﬂ bulunan
siyanürler bir türlü çökeltilecek ve at›k havuzuna çok büyük ölçüde (yüzde 99,9 kadar bu sa¤lanabilir) temizlenmiﬂ at›klar dökülecektir. E¤er
siyanürle temasa geçirilen kaya parçac›klar›, bir
bozunma iﬂlemine tabi tutulup, kat› at›k havuzuna at›lacak olursa ve kat› at›k havuzu da dünya standartlar›na uygun olarak yap›l›rsa, hiçbir
problem kalmayacakt›r.
Kayalar içindeki alt›n› elde etmenin baﬂka
yollar› da var. Ancak tane boyu küçüldükçe kullan›labilecek metot say›s› da azalmakta. Kral suyunda çözündürme, tiyoüre ve tiyosülfat ile muamele, klor ile muamele metotlar›ndan hiç birinin, pilot tesisler ve küçük laboratuarlar d›ﬂ›nda
ekonomik olarak kullan›ld›¤› bilinmemekte.
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Kald› ki, birçok problemi var gibi görünüyor olmas›na ra¤men, siyanür liçi ile alt›n elde etmenin,
teknolojik olarak emniyetlili¤i çok büyük ölçüde
sa¤lanm›ﬂ bulunmakta. Bu metot; yaklaﬂ›k yüz
k›rk y›ld›r, geliﬂmiﬂ ülkeler de dâhil olmak üzere
kullan›lmakta. O halde biz, bu metot ile alt›n› elde etme esnas›nda oluﬂabilecek problemleri ö¤renir, önlemleri buna göre al›rsak, problem kendili¤inden çözülecek.
l Sizce ideal bir alt›n madencili¤i yap›lacaksa halk nas›l korunmal› ve hangi önlemler
al›nmal› veya talep edilmeli?
Olaya ﬂikâyet edenler aç›s›ndan bakamazsak
problemi çözemeyebiliriz. O halde ﬂimdi, K›ﬂlada¤’da, Bergama’da ve Çanakkale’de yar›n bir
baﬂka alt›n iﬂletilecek bölgede yaﬂayan bir vatandaﬂ
gibi düﬂünmeye mecburuz. Peki, bu bölgelerde
yaﬂayan ve ülke zarar görmesin diye alt›n madencili¤ine izin veren vatandaﬂ olsak ve alt›n madencili¤inden çok iyi anlasak neler isterdik? Bu isteklerin tamam› dünya standartlar›nda olmal› ve halk›m›z zarar görmemeli. ‹ﬂe en basit bir önlemden
baﬂlar ve madencilik yap›lacak bölgenin çocuklar›n, hayvanlar›n emniyeti ve görünür görünmez
bütün kazalar›n önlenmesi için, tel çitle çevrilmesini arzu ederdim. Madencilik faaliyetleri esnas›nda yap›lacak çeﬂitli patlamalardan, do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak etkilenmemeleri için, çal›ﬂma arazisine çok yak›n bulunan bütün evlerin
boﬂalt›lmas›n› ve bu köylülere, uygun bir mekânda her ihtiyac› giderilmiﬂ modern evler inﬂa edilmesini isterdim. Bölge deprem kuﬂa¤›nda oldu¤u
için, bölgede madencilik faaliyetleri esnas›nda pat-

lat›lacak dinamitlerin miktar›n›n ve dozaj›n›n ayarlanmas›n› talep ederdim. Bölgede,
tar›m ve bahçecilikle u¤raﬂan, bu ﬂekilde oldukça iyi para kazanan komﬂular›m›z oldu¤u için cevher k›rma ve eleme iﬂlemlerinin tamamen kapal› bir alanda yap›lmas›n› talep ederdim.
Madencilik faaliyeti süresince veya sonras›nda, sa¤l›¤›m›z meydana gelebilecek
herhangi bir de¤iﬂikli¤i kontrol etmek maksad›yla, sadece maden ç›kan alandaki köylülerin de¤il, bu bölgeden geçen akarsular›n geçti¤i yak›n mesafedeki çevre köylerde
yaﬂayan köylülerin de sa¤l›k taramas›ndan geçirilmesini isterdim. Tesiste, bir miktar
stoklanmaya mecbur bulunan siyanürlerin, tozsuz tabletler halinde özel naylon kal›n
muhafazalar içinde olmas›n› ve bunlar›nda baﬂka bir koruyucu kutu veya sand›k içine
konulmas›n› isterdim. Ayr›ca, ister yurt içinden, ister yurt d›ﬂ›ndan getirilsin, bunlar›n
hiçbir ﬂekilde maden arazisi d›ﬂ›nda aç›lmamas›n›n sa¤lanmas›n› talep ederdim. Ayr›ca, ar›tma tesisinde cevherde bulunabilecek a¤›r metallerin “Su Kirlili¤i Kontrolü Yönetmeli¤i”nde belirtilen limitlerin çok alt›nda olmas›n›, suda çözünmez bileﬂikler haline getirilmesini, a¤›r metal ve siyanür konsantrasyonlar›n›n uluslararas› güvenli standartlara uygun hale getirilerek, at›k baraj›na verilemesinin taahhüt edilmesini isterdim.
Bölgede at›k baraj› yap›m›n›n, DS‹ ﬂartnamelerine göre yap›lmas›n› ve kontrollü¤ünün de DS‹ taraf›ndan yap›lmas›n› ve baraj yap›m› projelerinde bölgenin deprem kuﬂa¤› oldu¤unun göz önüne al›narak, uluslar aras› standartlara uygun olarak yap›lmas›n› talep ederdim. Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin 8-10 y›l sürece¤i beyan edilmektedir. ﬁirket Bergama’dan veya alt›n üretilen bir baﬂka yerden gittikten sonra, bölgenin periﬂan bir görünüm sergilememesi için, kendileri taraf›ndan rehabilite edilerek
eski haline getirilmesini, bunu kendileri yapamayacaksa bu iﬂ ile ilgili olarak bir devlet
kuruluﬂuna büyük miktarda bir teminat mektubu vermelerini talep ederdim. Bütün bu
çal›ﬂmalar süresince bölge halk›n›n muhtemel kazalara karﬂ› sigortalanmas›n› arzu
ederdim.
ﬁirketin vergisini tam olarak vermesini temin maksad›yla, masraflar› ﬂirket taraf›ndan ödenmek üzere MTA’n›n, belli aral›klarla ocaktan, pilot tesisteki araﬂt›rmalara yetecek kadar numune almas›n› ve tenör ( birim hacimdeki miktar) ve rezervi denetlemesini isterdim.
l Bu ﬂartlarda herhangi bir madenin çal›ﬂ›p kâr edebilmesi mümkün müdür?
Konu alt›n madeni olunca mümkündür. Zira Bergama’daki alt›n› ilk çal›ﬂt›ran Euro Gold firmas› bu ﬂartlar›n hepsini kabul ederek çal›ﬂ›yordu. Alt›n madeni hariç baﬂka hiçbir maden bu ﬂartlarda ekonomik olarak çal›ﬂt›r›lamaz. Zira madencilik için yeterli yat›r›m yap›lmamaktad›r.
l Ülkemizde alt›n madencili¤i için yat›r›m yap›ld›¤›na inanm›yor musunuz?
Bu sorunun cevab›n› ﬂöyle bir örnek vererek yorumlayal›m. Ülkemizde sadece alt›n madencili¤ine de¤il, di¤er madenlerimize de yat›r›m yap›lmamakta. Bu gün için
maden aranmas› için verilen ruhsat say›s› yaklaﬂ›k 37bindir. Her bir ruhsat alan› için
sadece yüz bin dolar risk sermayesi yat›r›larak arama masraf› yap›lm›ﬂ olsa toplam 3,7
milyar dolarl›k bir masraf yap›lm›ﬂ olurdu. Bu yat›r›mlar yap›lsa aç›kta iﬂsiz dolaﬂan 12
bin jeoloji mühendisi olmazd›. Bu gün için yap›lan yat›r›mlar›n toplam› bütün madenler için 70 milyon dolar› geçmiyorsa bu iﬂte bir yanl›ﬂl›k var.
l Son olarak söylemek istedi¤iniz herhangi bir ﬂey var m›?
Maden kanunumuzun yeniden gözden geçirilerek üretimi engelleyici baz› önemli aç›klar›n›n acilen gözden geçirilip düzeltilmesi gerekmektedir. Bu aç›klar›n neler oldu¤u ve çözümlerin nas›l olmas› gerekti¤ini arzu ederlerse en yetkililerle de tart›ﬂabilirim.
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