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Siyanür liçi ile altýn üretimini geçtiðimiz sayýda ay-
rýntýlý bir þekilde anlatmýþtýk. Kýsaca proses aþamala-
rýna tekrar deyinecek olursak: Cevhere kýrma ve ö-
ðütme iþlemleri uygulandýktan sonra, liç ( çözeltiye
alma) iþlemine tabi tutulur. Bu yöntemde KCN veya
NaCN çözeltisi kullanýlarak; altýn, siyanür kompleksi
þeklinde çözeltiye alýnýr ve yan kayaçtan ayrýlýr. Bu
iþlem, yýðýn liçi veya tank liçi þeklinde uygulandýktan
sonra; altýn, liç çözeltisinden Zn ile çöktürme veya
aktif karbon yüzeyine soðurma yöntemleri ile kaza-
nýlýr. Teknik olarak bu þekilde kýsaca açýklanabilecek
siyanürleme iþlemi, altýn üretim yöntemleri içinde en
yüksek verimi olan proses. Ancak, Dünyadaki örnek-
lerine baktýðýmýzda pek çok sorunla karþýlaþýyoruz. 

Kar?  ya  da  Ýnsan?

Dünyadaki altýn üretim tesislerinin etrafýnda oluþ-
turduðu çevre tahribatý ve kazalardan dolayý ger-
çekleþen ölümler, bu yöntem hakkýnda daha fazla a-
raþtýrma yapmamýzý gerektiriyor. Ýlk öncelikle, altýn
üretimi kimin yararýnadýr? Ve bu yarar halkýn saðlýðý-
ný ve çevreyi düþünmeyecek kadar önemlimidir?
Dünyada siyanürle altýn çýkarýlmasý uluslar arasý te-
keller tarafýndan karlarýný artýrmak ve sermayelerini
büyütmek amacýyla yapýlmaktadýr. 

Türkiye’den  Örnek:  Kýþladaðý  Altýn  Ýþletmesi  

Bunun önemli örneklerini ülkemizde de görmekte-
yiz. Bunlardan biri Kanadalý Eldoradogold þirketinin
Türkiye’de Tüprag Metal Madencilik adýyla kurduðu
þirketin iþletmesi olan Uþak-Eþme-Kýþladaðý Altýn
Madenidir. (Dünyada Altýn Madenciliði faaliyetinde
bulunan uluslar arasý firmalar için bakýnýz: [I] ) Ma-
den, 2006 Nisan ayýnda deneme üretimine baþlamýþ
ve 11 Temmuz 2006’da da resmi açýlýþý yapýlmýþtýr.
[V]

Maden  Hakkýnda  Bilgi

166 milyon ton toplam iþlenecek toprak miktarý ol-
mak üzere ton baþýna 0. 5 kg siyanür kullanýlacak.
Yýðýn liçinin yapýlmasý için 2 milyon metrekarelik açýk
alan var. Bu alanýn hepsi kullanýldýðýnda 70000 ton
siyanür ile yýkanmasý gerekiyor. Ýþletmenin 17 yýl bo-
yunca çalýþtýðýný düþündüðümüzde: 

“360 ton altýn rezervinin 98
tonunu çýkarýp Kanada’ya gö-
türecekler. Bize ise 132 mil-
yon tonu yýllarca zehirli asit
üreten ve aðýr metal içeren
toplam 242 milyon ton atýk ile
400 metre derinlikte ve 1 km
çapýnda içersi siyanür ve aðýr
metal asitleri ile dolmuþ bir
zehir göleti kalacak. ” [II]

Deneme  Üretiminde  Sorun  

Haziran 2006 tarihinde maden daha deneme üre-
timindeyken ve liç alaný tam kapasite kullanýlmýyor i-
ken, Eþme ilçesi ve köylerinde zehirlenmeye baðlý o-
larak 1000’e yakýn insan saðlýk merkezlerine baþ-
vurmuþtur. Temmuz 2006’da TTB tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre: 

“Kan siyanür düzeyleri temel literatüre göre siga-
ra içenlerde 0. 041 miligram/litre, içmeyenlerde ise
0. 016 miligram/litredir. Analiz sonuçlarý incelendiðin-
de en düþük 0. 18 miligram/litre, en yüksek 0. 64 mi-
ligram/litre ölçüldüðü ve dokuz kiþinin de kan siyanür
düzeylerinin belirtilen sýnýrlarýn çok üzerinde olduðu
görülmektedir. Bu sonuçlar olayýn ortaya çýktýðý ve
hastalarda þikayetlerin görüldüðü tarihten en az iki
gün sonra alýnan örneklerde elde edilmiþtir. Siyanü-
rün vücuda alýndýktan 65 saat sonra alýndýðý miktarýn
yarýsýna kadar azaldýðý dikkate alýnýrsa kan örnekle-
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rinin etkilenmenin hemen sonrasý alýnmýþ olmasý du-
rumunda siyanür düzeylerinin daha da yüksek bulu-
nacaðý tahmin edilebilir. ” [III]

Bunun yanýnda, toprakta bulunan arsen bileþikleri,
siyanürle temas ettiðinde mobilize olup, kolayca
tepkimeye girebilecek hale gelirler. Bunlar, yer altý
sularýna karýþabileceði gibi, bitkilerde dahi ortaya çý-
kabilirler. Bu baðlamda, bölgenin yoðun yaðýþ olma-
sý da önemli bir noktadýr. Çözeltinin pH deðerinin de-
ðiþmesi HCN gazýnýn oluþmasýna neden olur. Yaðmur
yaðýþý, çözeltinin pH’sini düþürür ve en iyi önlemler a-
lýnsa dahi, HCN gazýnýn havaya karýþmasý engellene-
mez. HCN gazý havadan hafif, çok kolay yayýlan bir
gaz olduðundan kilometrelerce öteye dahi sürükle-
nebilir ya da yaðýþla topraða karýþarak arsen bile-
þiklerinin çözünmesine neden olur. 

Nitekim, Kýþladaðý civarýnda bulunan Akarsu dere-
sinden ve Bekiþli köyü su birikintisinden alýnan nu-
munelerde, zararlý olacak miktarda arseniðe rast-
lanmýþtýr. (sýrasýyla 0. 28 ppm ve 0. 8 ppm arsenik)
[IV]

Olasý  Sonuçlar

Deneme üretiminde geçtiðimiz sene yaþanan bu
sorunlar, liç alaný tam kapasite kullanýlmýyor iken
gerçekleþtirilmiþtir. Kullanýlan siyanür miktarý arttýkça
ve liç alanýnýn daha fazla yaðýþ almasý olasýlýðýnda
tehlike oranýnýn da yükseleceði söylenebilir. Ayrýca,
tesis içi borulardan siyanür sýzýntýsýnýn gerçekleþmesi
ya da taþýnma sýrasýnda olasý kazalar, Dünya’daki

çeþitli örneklerde de görülen olaylar. (Dünyada ya-
þanan kaza örnekleri için bakýnýz: VI) Altýn madeni
çevresinde yerleþim yerlerinin olmasý da insan haya-
týný daha fazla tehlike altýna sokuyor. Madenin bu-
lunduðu bölgenin yer altý suyu bakýmýndan fakir ol-
masý ve madenin çalýþacaðý süre boyunca 300 mil-
yon metreküp su çekeceði göz önüne alýndýðýnda;
bölgede yaþama olaðanýn da ortadan kaldýrýlacaðý
tahmin edilebilir. Kýþladaðý çevresinde yaþayan yak-
laþýk 60 bin insanýnýn gelecekte ciddi saðlýk sorunla-
rýyla karþýlaþma olasýlýklarý çok fazla. 

Yorum

Gerek Türkiye’de gerekse Dünya’nýn çeþitli yerle-
rinde siyanürle altýn üretiminin uluslar arasý tekeller
tarafýndan insan saðlýðý tehlike altýna sokularak ve
halkýn, sivil toplum örgütlerinin ve bilim adamlarýnýn
karþý çýkýþlarýna raðmen yapýlmasý; kapitalist üretim
tarzýnýn mantýðýna uygun bir örnektir: Kar hýrsý. Bura-
da üretimin toplum yararýna yapýlmasý söz konusu
deðildir. 

Kýþladaðý  Altýn  Madeni
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