
MASTRA ALTIN MADENİ 

MADEN OCAĞI 

Rezerv 

Mastra maden yatağı sahasında, 2008 yılında cevher geliştirme ve araştırma amaçlı     
14708 m sondaj yapılmıştır. Bu 
sondajlardan elde edilen verilere 
dayanarak 31 Aralık 2008 tarihine 
kadar olan dönemde toplam 
kaynak 944.100 ons ve muhtemel-
mümkün sınıfındaki cevher rezervi 
1.427.000 ton ve ortalama tenörü 
12,13 g/t Au ve 5,5 g/t Ag olan ve 
ons bazında 556.300 ons Au, 
252.300 ons Ag cevher rezervi 
olduğu hesaplanmıştır. 2009 
yılında halen cevher araştırma ve 
geliştirme sondajları devam 
etmektedir. Ayrıca maden 
sahasının batı tarafında devam 
eden alterasyon halesi içinde 
kalan bölgede cevherli zonlar 
tespit edilmiştir. Cevher içeren bu 

zonlarda trench ve sondaj çalışmalarımız halen devam etmektedir. 

Maden Ocağı 

Maden cevher üretimi, kapalı ve açık ocak işletmeleri şeklinde yapılmaktadır. Maden 
ömrünün altı yıl sürmesi beklenmektedir ve bu süre zarfında yapılacak olan madencilik 
faaliyetleri neticesinde 17.3 ton altın ve 7.8 ton gümüş cevheri elde edilmesi planlanmaktadır. 

Mastra Yeraltı İşletmesi'nde Temmuz 2008’den bugüne kadar 1058 m ana nakliye yolu ve 
1716 m üretim galerisi sürülmüş olup bugüne kadar toplam 65,000 ton cevher üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Açık ocak işletmesinde Mayıs 2007 den bugüne kadar 316,000 ton 
cevher üretilmiş ve 5,300,000 m3 pasa kazısı yapılmıştır. 

TESİS 

Maden ocağından çıkarılan cevher, maden yakınında kurulmuş olan tesiste işlenerek, altın 
ve gümüş karışımından oluşan "Dore" külçeler halinde dökülmektedir.   
Cevher işleme sırasında kullanılan yöntemin seçimi isteğe bağlı değildir. Yöntem, cevherin 
yapısına göre değişir. Laboratuvar testlerinin sonuçlarına göre hangi yöntemin 
kullanılacağına karar verilir. 

Mastra cevherindeki altın çok ince taneli (ortalama 0,005 milimetre) olduğundan, dünyadaki 
bu tür altın tesislerinde olduğu gibi Mastra'da da siyanürleme yöntemi uygulanmaktadır. Bu 
tür altını cevher içerisinden almanın bilimsel ve teknik tek yolu siyanürleme işlemidir. 

Siyanürleme işlemi, çelik tanklar içerisinde çevreye kapalı bir sistemde uygulanmaktadır. 
Siyanürün, kontrolsüz ve çevreyi etkileyecek bir biçimde açıkta kullanılması söz konusu 



değildir. Tesisten çıkan atıklar arıtmadan geçirilerek insan sağlığı ve çevre güvenliği 
açısından zararsız hale getirilmektedir. 

Tesis Kontrolü 

Tesisi manuel olarak emniyetle çalıştırmak mümkün olmasına rağmen, bir taraftan manuel 
sistem muhafaza edilirken diğer yandan da kimyasalların tesise beslenmesi ve pH kontrolü 
bilgisayarlar ile otomatik olarak yapılmaktadır. Tüm proses bilgisayarlar tarafından 
izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Tesis bünyesinde kurulu laboratuvarda proses kontrolü ile 
ilgili ölçümler ve analizler yapılabilmektedir. Tesiste hiçbir kontrol ve denetim şansa 
bırakılmamıştır. 

Tanklardan çıkan çamur kimyasal bozundurma ünitesine beslenir. İlk tankta siyanür sodyum 
metabisülfit, bakırsülfat ve hava ile karbonat ve amonyuma parçalanırken, ikinci tankta az 
miktardaki ağır metallar kostik ve ferrik sülfat ile zararsız, kararlı bileşikler haline getirilir. 

Siyanürleme işlemi, çelik 
tanklar içerisinde çevreye 
kapalı sistem olarak 
uygulanmaktadır. İşlem 
sonrasında çıkan atıklar 
arıtmadan geçirilerek insan 
sağlığı ve çevre güvenliği 
açısından tamamıyla zararsız 
hale getirilir. Bu işlem 
sonucunda siyanür, doğal 
ortamda her zaman bulunan 
karbon ve azot şeklinde 
parçalanacaktır. Atıktaki diğer 
metaller de suda çözünmez 
sabit bileşikler haline 
getirilerek atık deposunda 
çöktürülür. 

Arıtmadan çıkan atıklar, özel olarak inşa edilmiş ve sızdırmaz hale getirilmiş atık deposunda 
tutulur. Atık deposunda biriken su ise çevreye bırakılmayıp tesise geri verilmektedir. Tesisin 
ömrü bittikten sonra, atık deposu tekniğine uygun olarak kapatılacak ve üzeri 
yeşillendirilecektir. 

Bu tedbirler sayesinde Gümüşhane'nin suyu, toprağı ve havası kirlenmeyecektir. 

ÇEVRE 

Çevre Yönetimi 

Mastra Altın Madeni'nde de Ovacık Altın Madeni'nde olduğu gibi insan ve çevre önkoşulu 
göz önüne alınarak işletme yapılmaktadır. Aynı çevre tedbirleri titizlikle uygulanmaktadır. 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Mastra Altın Madeni Çevre Bölümü, madenin inşaat döneminden 
başlayarak işletme dönemi ve madenin ömrünü tüketerek kapanması ve sonrası dönemde, 
doğal çevreye olası etkileri kabul edilebilir seviyelerin altına indirebilmek için önlemler almak, 
çevresel gözlem ve izleme programlarını oluşturmak amacıyla kurulmuş bir bölümdür. 



Mastra Altın madeninde Çevre bölümü tarafından inşaat, işletme ve kapatma döneminde 
periyodik çevresel ölçümler yapılarak, ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) raporu ve 
yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Mastra Altın Madeni Çevre Yönetim Programı çerçevesinde Çevre Bölümü tarafından 
prosedürlere uygun olarak aşağıdaki ölçümler yapılmaktadır. 

• Partikül Toz ölçümü  
• Partikül tozda ağır metallerin ölçümü  
• Çöken toz ölçümü  
• Gürültü ölçümü  
• Titreşim ölçümü  
• Patlatma (basınç ve titreşim) ölçümleri  
• Havada hidrojen siyanür gazı ölçümleri  
• Proses suyunda CN (WADCN ve TCN) ve ağır metal ölçümleri (atık depolama tesisi, 

tesis geri dönüş suyu,  kimyasal arıtma çıkışı)  
• Kaynak suyu analizleri  
• Yüzeysel su analizleri  
• Yeraltı suyu analizleri  

Yapılan tüm ölçümler aylık olarak resmi kurumlara rapor edilmektedir. Mastra Altın 
Madeni'nde, ekonomiye katkı, çevreyi koruma, sosyal sorumluluk ve şeffaf yönetim ilkelerinin 
bir bütünü olan SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA prensibini esas alan bir yönetim anlayışı ile 
üretim yapılmaktadır. Bu anlayış sonucunda, insan sağlığı, tarım ürünleri, bitki ve hayvanlar 
ile hava, su ve toprak kalitesini etkileyecek her çeşit tehdidi bertaraf edecek önlemler 
alınmıştır.Tesiste; 

1. Çelik tanklar içerisinde ve kapalı devre sodyum siyanür liç yöntemi uygulanarak 
cevherdeki altının sıvı faza geçmesi sağlanmaktadır.  

2. Proses atıkları INCO SO2/Hava kimyasal bozundurma işlemine tabi tutularak, atıksu 
içerisinde bulunan siyanür bozundurulmakta, ağır metaller ise çöktürülüp duraylı hale 
getirilmektedir.  

3. Arıtılmak suretiyle ÇED’ de taahhüt edilen limitlerin altına düşürülen atıklar geçirimsiz 
olarak inşa edilmiş olan atık depolama tesisinde depolanmaktadır.  

4. Atık depolama tesisi; birinci derece deprem bölgesinde aranan şartlardan çok daha 
iyisine sahip kaya dolgu baraj şeklinde inşa edilmiş; sızdırmazlığı sağlamak amacıyla, 
jeokompozit kil tabakası üzeri yüksek yoğunlukta polietilen (HDPE) jeomembran, 
jeotekstil astar, jeokompozit drenaj ve örgülü jeotekstil sistemi ile kaplanmıştır.  

5. Atık depolama tesisinde depolanan tesis çıkış suyu, proseste kullanılmak üzere 
tesise geri pompalanmaktadır.   

6. Atık depolama tesisinden, doğrudan veya dolaylı yoldan alıcı ortama deşarj 
yapılmamaktadır.   

7. Atık depolama tesisi mansab seddesinde ve pasa depolama alanı mansabında açılan 
gözlem kuyuları ile yeraltı suyu sürekli kontrol edilmektedir.  

Mastra Altın Madeni, siyanür bozundurmada kullandığı INCO SO2/hava prosesi ve Doğal 
Bozundurma  yöntemleriyle insan sağlığı ve çevreye duyarlılık açısından dünyadaki 
benzerlerinden çok üstün bir tesistir. 

Doğal çevrenin korunmasına en fazla önem veren sanayileşmiş ülkeler ABD, Kanada ve 
Avustralya'da atık depolama tesisleri için limit değerler konulmamıştır. Avrupa Birliği'nde ise 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından tespit edilmiş olan siyanür limit değeri 
(50 mg/L) kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, sadece, kimyasal bozundurma işleminden 



geçen atıkların alıcı ortama (dere, çay, göl ve denizler) deşarjına belirtilen limit değerler 
altında kalmak suretiyle izin verilmektedir. 

Mastra Altın Madeni'nde madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin ıslahına, inşaat 
döneminden başlamak üzere inşaatı sonlanan arazilerde başlanmış, işletme döneminde 
devam edecektir. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle, madencilik faaliyetinin yapıldığı 
alanlar Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi çerçevesinde restorasyon, rehabilitasyon ve 
reklamasyonu  yapılarak ilgili kurum ve kişilere teslim edilecektir. 

Çevresel ölçümlere ilişkin verileri içeren Aylık Çevre Raporu, şirketimizin şeffaf yönetim 
anlayışı gereği, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmekte ve kamuoyuna 
açıklanmaktadır. 

 


