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Türkiye’de Altın Madenciliği
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TANITIM

‘’Memleketimiz baştanbaşa hazinelerle 
doludur. Biz, o hazineler üstünde aç kal-
mış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu 
hazineleri meydana çıkarmak ve servet 
ve refahımızın kaynaklarını bulmak 
göreviyle yükümlüyüz.’’ M. Kemal ATA-
TÜRK - 1923

Altın periyodik cetvelde Au sembolü ile gösterilen, atom nu-
marası 79, kütle numarası 197 olan, 19,3 gr/cm3 yoğunluğuna 
sahip, parlak sarı renkli bir elementtir. Ergime sıcaklığı 1064°C 
ve kaynama sıcaklığı 2856°C’dir. Doğada serbest halde bulu-
nan, kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir elementtir. Isı 
radyasyonunu yansıtma özelliğine sahiptir. 

Kullanım alanları ise dünyada;

• Takı sektörü (%51), 
• Yatırım amaçlı saklama (%38), 
• Elektronik, telekomünikasyon, dişcilik, uzay sanayi, kanser 
tedavisi, optik kaplama, nanoteknoloji, iç kulakta implant, bi-
omedikal, egzoz gazlarındaki hidrokarbonun oksidasyonunda 
katalizör olarak, suyun temizlenmesinde, havanın temizlen-
mesinde (%11)’i olmak üzere kullanılır. 

Üstün metalik özelliklerinden dolayı altın yerine alternatif ola-
rak kullanılabilecek elementin olmaması ve altına olan ihtiya-
cın hiçbir zaman azalmaması dünya piyasalarında altının yeri-
nin her zaman olacağını göstermektedir.

Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, 
diğer birçok alanda olduğu gibi madenciliğin de beşiği olarak 
kabul edilmektedir. Ekonomistler, ilk altın madalyonun M.Ö. 
7. yüzyılda Lidyalılar tarafından Türk topraklarında basıldığı 
konusunda hemfikirdir. İzmir'in yakınında bulunan ”Sardes" 
şehri, Lidya'nın başkenti ve önemli bir altın işleme merkezi idi. 
Anadolu'nun geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapmış olması, elverişli iklim koşullarına, dağıtılmış su 

kaynaklarına, ekilebilir arazilere ve zengin maden varlıklarına 
sahip olmasının doğal bir sonucudur. Uzun bir madencilik geç-
mişine sahip olan ülkemiz, onlarca maden türüne ve binlerce 
maden sahasına ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemiz üç ana tektonik kuşağın (Pontid, Anatolid, Torit) etki-
sinde olup, porfiri, epitermal ve plaser tipte altın yatakları için 
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu da altın madeni açısından 
Türkiye’nin zengin bir ülke konumunda olduğunu gösterir. Tür-
kiye'de çok sayıda metalojenik çeşitliğin olduğu maden yatak-
ları bulunmaktadır. Batı Anadolu'da Neojen'den beri genişleme 
tektoniğinin egemen olması sonucunda çok sayıda graben olu-
şumu ve dolayısıyla epitermal cevherleşmeler açısından önem 
taşıyan jeotermal sistemlerin zenginliği dikkat çekmektedir. 
Ayrıca epitermal altın yataklarının iz elementi olarak Sb ve Hg 
cevherleşmelerinin Batı Anadolu'da (Biga yarımadası, Balıkesir, 
İzmir, Manisa, Edirne) çok yaygın olması önem arz etmektedir. 
Doğu Karadeniz bölgesinde ise altın yatakları açısından önem-
li olan porfiri ve masif sülfid yataklarını oluşturmuş bir yitim 
zonu magmatizması hâkimdir. Dünya altın yataklarının diğer bir 
önemli bölümü ise K. Amerika, Orta Avrupa ve Avustralya'da gö-
rülen makaslama zonlarındaki kuvars damarlarıyla temsil edil-
mektedir. İç-Batı Anadolu Bölgesi'nde görülen maden yatakla-
rında da benzer bir minerolojik parajenez hakimdir.

Türkiye’de altın cevherleşmeleri görülen birçok maden yatağı-
mız bulunmaktadır. Bunlar başlıca; Kışladağ, Çöpler (>10 milyon/
ons), Ağrı Dağı, Cerattepe Çukuralan, Efemçukuru, Eymir, Hod, 
Karadere, Kaymaz, Kızıltepe, Ovacık, Öksüt, Söğüt, İvrindi, Lap-
seki-Kestanelik (1-5 milyon/ons), Altıntepe, Akarca, Bakırtepe, 
Bolkardağı, Çoraklıtepe, Gediktepe, Himmettepe, İnlice, Kirazlı, 
Mollakara, Karaağaç (<1 milyon/ons)’tır. Türkiye’nin bilinen al-
tın potansiyeli 6.500 ton, altın rezervi ise 1.500 ton civarındadır. 
6.500 ton altın potansiyelinin henüz 710 tonu üretime hazır re-
zerv hale getirilmiştir. Keşfedilmeyi bekleyen altın potansiyeli 
yaklaşık 5.790 tondur. Altın madeni aramaları arttıkça bu sayılar 
artmaktadır. Ülkemizde var olduğu bilinen altın madeni potan-
siyelinin verimli ve etkin şekilde değerlendirip projelendirilmesi 
durumunda, Türkiye’nin altın işletmeye dayalı ticaretten elde et-
tiği kazancını önemli ölçüde arttıracak, döviz tasarrufuna, istih-
dama ve ekonomik gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Dünya Altın Konseyi’nin Temmuz ayı 2019 yılı verilerine göre, 
dünya genelinde merkez bankalarının toplam 35.212 ton altın 
rezervi bulunmaktadır. Bu miktar dış rezervlerin %53,7'sini oluş-
turmaktadır. En fazla altın rezervine sahip ülke konumunda bu-
lunan ABD'nin yaklaşık 8.134 ton altını bulunmaktadır. ABD'nin 
altın rezervi toplam dış rezervlerinin yüzde 74,5'ini oluşturmak-
tadır. Dış rezervlerinin %70'ini oluşturan altın rezerviyle Almanya 
yaklaşık 3.368 ton ile ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü sırada 
2.814 ton altın rezervi ile IMF, dördüncü sırada 2.421 ton ile İtalya 
ve beşinci sırada ise 2.436 ton ile Fransa bulunmaktadır. Türki-
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ye ise yaklaşık 303 ton ile dünya rezerv sıralamasında 18. sırada 
yer almakta olup dış rezervlerinin %14,4'ünü oluşturmaktadır.

Türkiye’deki maden işletme izin alanlarının %90’ı 0,2 km2‘den 
küçük alanlardır. ABD’nin yüz ölçümünün binde birinde, Kana-
da’nın yüz ölçümünün on binde dördünde, Meksika’nın yüz 
ölçümünün binde birinde, Türkiye’nin yüz ölçümünün ise yak-
laşık binde birinde maden çıkarılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın Ağustos ayı 2020 yılı verilerine göre altın itha-
latı 18 milyar 776 milyon dolar iken altın ihracatı 12 milyar 463 mil-
yon dolardır. Ülkemizdeki altın üretimi, toplam talebi karşılayama-
ması sebebiyle Türkiye, dünyada ithalatçı konumundadır. Halbuki 
Türkiye’nin mevcut potansiyeli, ithal ettiği altının tamamını üret-
meye yeterlidir. Altın madenleri merkez bankasının direkt aldığı 
madendir ve ülke dışına satılması veya çıkartılması yasaklanmıştır. 
Ülkemizde üretilmiş olan altın sayesinde Merkez Bankası güçlenir, 
tahvil, bono alınarak ülkemizde para basılmasına olanak sağlanır 
ve böylelikle ekonominin büyümesi ve gelişmesine ciddi ölçüde 
katkı sağladığı gibi dışa bağımlılığı da en aza indirilmiş olur.

Yeni yatırımların önünü açmak ve mevcut yatırımların daha eko-
nomik bir şekilde işletilmesi amacıyla, 3213 Sayılı Maden Kanu-
nu’nda, daha önce yürürlüğe giren teşviklere ek olarak, devlet 
hakları, orman izni maliyet muafiyetleri, kanıtlanmış rezerv ge-
liştirme hakkı ve yeni teşvikler gibi çeşitli konularda değişiklikler 
yapılmıştır. Bu yatırımlarla ülkemizin yer altı kaynakları kademeli 
olarak ekonomiye kazandırılacaktır. Arama ve sondaj faaliyet-
leri istikrarlı bir şekilde devam edecek ve keşfedilen kaynaklar/
rezervler Türkiye Varlık Fonu (TVF) liderliğinde yeni iş modelleri 
ve finansman mekanizmaları ile ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Enerji sektöründe (petrol ve gaz) yaklaşık 34 milyar dolar, ma-
dencilik sektöründe ise yaklaşık 25 milyar dolar tutarında cari 
ticaret açığı bulunmaktadır. TVF tarafından kurulacak akıllı ve 
çekici mekanizmalarla, enerji ve madencilikte cari ticaret açığı-
nı azaltmak için petrokimya, yerli kaynaklardan enerji üretimi 
ve madencilik projeleri Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) ve/
veya halka arz bazında finanse edilecektir. Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koy-
duğu Yerli ve Milli politikaların tüm bu girişim ve faaliyetlerin 
temelini oluşturduğu açıktır.

Maden açığa çıkarmak ve üretmek belirli süreçler dâhilinde 
gerçekleşir. Altın aramacılığında ilk olarak jeolojik ve uzaktan 

algılama verileri kullanılarak arama yapılacak hedef sahalar 
tespit edilir. Belirlenen sahalarda, Maden Kanunu’nda belir-
tilen yasal zorunlulukları yerine getiren arama ruhsat sahası 
içerisinde, jeokimyasal ölçme ve değerlendirme, jeofizik öl-
çümlerin yapılmasının yanı sıra yarma, kuyu, galeri ve sondajlı 
numune alımları yapılır; kimyasal, mineralojik ve petrografik 
analizler için laboratuvarlara gönderilirler. Analiz sonucu alı-
nan örneklerde altın tespit edilmiş ise maden yatağına ilişkin 
bilgileri ortaya çıkarmak için bu yerlere sondajlar yapılır. Sondaj 
çalışmalarında kil ve selülozlar dışında hiçbir kimyasal madde 
kullanılmamaktadır. Ayrıca altın arama sürecinde hiçbir şekilde 
siyanür kullanılmamaktadır. Sondaj çalışmalarıyla yer altındaki 
kayalardan yaklaşık 10 cm çapında örnekler alınarak analize 
gönderilir. Analiz sonuçları ışığında çalışılan alanda ekonomik 
olarak işletilebilecek büyüklükte bir maden yatağının olup ol-
madığı, varsa büyüklüğü, kalitesi ve şekli ortaya çıkarılır.

Madenler yer kabuğundaki derinliğine, oluşum ve yataklanma 
durumuna bağlı olarak yer üstü veya yer altı işletme şeklinde, 
bulundukları yerde işletilirler. Bazı metal cevherleri doğadan 
çıktıkları şekliyle herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi 
tutulmamış tüvenan cevher olarak kullanılırken bir kısmı da 
cevher zenginleştirme adı verilen işlemleri gerektirir. Zengin-
leştirme ön işlemleri, cevher tipine göre belirlenmekte olup; 
flotasyon, gravimetrik zenginleştirme, basınçlı oksidasyon, 
klorlama veya aglomerasyondur.

Madencilik faaliyetleri sonrasında sahanın yeni arazi kullanım bi-
çimlerini destekleyecek ekosistem servisleri ve habitat sağlaya-
cak biçimde emniyetli ve duraylı bir arazi biçimine dönüştürmek 
için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Maden rezervi biten 
yerler yeniden düzenlenerek doğaya yeniden kazandırma çalış-
maları ile çevre ve insan sağlığına uyumlu hale getirilmektedir.

Türkiye’de altın madeni işletmeciliği için birçok resmi kurumdan 
izin almak ve çok sayıda işlem yapmak gerekmektedir. Ayrıca, 
sık sık değişen yasal maden mevzuatı yatırımcıların işlerini zor-
laştırmakta ve sektörden uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle, riski 
yüksek olan aramacılığa yatırım yapılmasını sağlayacak kolay-
lıkların sağlanması gerekmektedir. Yer bilimleri konusunda yet-
kilendirilmiş ilk kurumsal danışmanlık şirketi olan MİTTO’nun 
bilgi birikimi ve deneyimli mühendis kadrosuyla, özellikle altın 
madenciliği alanında yürüttüğü çalışmalardan faydalanmak, 
zaman ve para israfının önlenmesi adına doğru bir başlangıç 
olacaktır. MİTTO, altın madeni arama faaliyetlerine başlamadan 
önce arama yöntemleri ve ilkelerin belirlenmesi gibi hazırlık 
aşamaları dahil olmak üzere, doğru bir yatırım için yatırımcılar 
adına gerekli olan tüm mühendislik çalışmalarını yapıp, faali-
yetlerin başından sonuna kadar karşılaşılacak teknik zorluklarda 
kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak yatırımcıları en iyi 
şekilde bilgilendirmektedir. Bununla birlikte milli zenginliğimiz 
olan altın kaynaklarımızın standartlara uygun şekilde işletilme-
sini sağlayıp, çevresel ve sosyal etkiyi en aza indirerek projenin 
uluslararası standartlara ulaştırılmasını sağlamaktadır. 
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