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ÖNSÖZ

A
nadolu topraklarında altının bulunu unun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar 
uzanmaktadır. Anadolu’da birçok ilimizdeki müzelerde altın ve gümü ten yapılmı  yüzlerce 
eserle kar ıla ılmaktadır.

Bilindi i gibi dünyada ilk ayarlı altın para M.Ö. 560-547 yıllarında Salihli-Sart bölgesinden çıkarılan
altınlar rafine edilerek basılmı tır. Bu ilk ayarlı altın paranın basılmasıyla ticarette kullanılan mal 

de i  toku u, yerini para de er sistemine bırakmı tır.

Altının tarihçesi, üretim ve i lenme teknikleri gözönüne alındı ında Anadolu’nun çok köklü  ve zengin bir 
altın kültürüne sahip oldu u görülmektedir. Türkiye kuyumculuk, takı-mücevherat üretiminde dünyada ilk 
sıralardadır.

Atatürk petrolün ve altının ekonomiye katkısının önemini bildi i için 1933 yılında Maden Tetkik Arama 
Genel Müdürlü ü’nü kurmadan önce Altın ve Petrol Arama daresi Ba kanlıklarını kurmu tur.

Ki i ba ına dü en altın talebinin en yüksek oldu u ülke konumundaki Türkiye, dünyada en çok altın ithal 
eden ülkeler arasında yer almaktadır. Son 5 yılda 1,110 ton altın ithal edilmi  ve bunun kar ılı ında bugünkü 
fiyatlarla yakla ık 35 milyar dolar ödenmi tir. Bir ba ka ifade ile, Türkiye yılda ortalama olarak 222 ton 
altın ithal eden, bunun kar ılı ında da bugünkü fiyatlarla yılda yakla ık 7 milyar dolar ödeyen bir ülke 
konumundadır.1

Türkiye’nin her yıl yakla ık 7 milyar dolar ödeyip yurtdı ından altın ithal etmesini isteyen çevreler 
bulunmaktadır. Bu çevreler Türkiye’nin sahip oldu u altın potansiyelinin ara tırılıp üretilmesine yönelik 
faaliyetleri engelleme gayreti içindedir. Bu nedenle Türkiye’deki altın madencili ini engelleyebilmek için çevre 
de erleri bilinçli ve kasıtlı olarak sürekli istismar edilmek suretiyle kamuoyu altın madencili i konusunda 
asılsız iddialarla devamlı tedirgin edilmeye çalı ılmaktadır.

Dünyadaki bütün ülkeler gibi biz de yeraltı zenginliklerimizden faydalanabilmek için madencilik yapmak 
zorundayız. Esasen mühendislik bilimlerinin amacı teknik ve ekonomik faaliyetlerin yasaklanmasını önermek 
de il, tam tersine o faaliyetlerin bilinen en iyi yöntemlerin kullanılarak yapılabilmesinin yollarını ara tırıp
ortaya koyabilmektir. 

Kullandı ımız petrolü, do algazı, kömürü, demiri, bakırı ,kur unu, çinkoyu,  alüminyumu ve  altını temin 
etmek için biz de madencilik yapmak zorunda oldu umuza göre, üzerinde yo unla mamız gereken nokta 
ülkemizdeki artlara göre uygulanacak teknoloji ve alınacak çevre tedbirlerini belirleyerek sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri do rultusunda geli mi  ülkelerde madencilik nasıl yapılıyorsa Türkiye’de de benzer ekilde
yapılmasını sa lamak olmalıdır. Ülkemizde çalı an altın madenleri sadece Türkiye için de il dünyadaki di er
madenler için dahi örnek alınacak niteliktedir. Nitekim alınmı  olan ödüller de bunu kanıtlamaktadır.

1 stanbul Altın Borsası, www.iab.gov.tr 
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ODTÜ Jeoloji Mühendisli i Bölümü’nden Prof. Dr. Ayhan Erler tarafından uluslararası kaynak tahmin 
hesaplarına uygun olarak yapılan hesaplara göre; bugüne kadar yapılan ara tırmalar sonucunda Türkiye’nin 
6500 ton’luk bir altın potansiyeline sahip oldu u ortaya konmu tur.2 Bu kadar yüksek  altın potansiyeline 
kar ın 2008 yılı itibariyle Türkiye’nin altın üretimi 11 ton olarak gerçekle mi  olup 2009’da 16 ton olacaktır.
Önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımlarla altın üretiminin 2011 yılında  38 tona ula ması beklenmektedir.3

Türkiye’deki 6 500 ton altın potansiyelinin üretime geçirilmesi halinde bugünkü fiyatlarla  ülke ekonomisine 
195 milyar dolar,4 yarataca ı katma de erle birlikte ise yakla ık 1 trilyon dolarlık bir katkı sa laması söz 
konusudur. Türkiye’de altın madencili ini engellemeye yönelik kopartılan fırtınanın altında yatan gerçek 
budur.

Türkiye’de altın madencili ini engellemeye çalı anların sözcülerinden Sayın Tahir Öngür konunun uzmanı
olmadı ı halde altın madencili i ile ilgili yazılı ve sözlü  bir çok asılsız iddialarda bulunmu tur. Sayın Öngür’ün 
ileri sürdü ü suçlamaların hiçbiri bilimsel bir çalı mada olması gereken kriterlere, ölçümlere ve analizlere 
dayanmamaktadır.

Sayın Öngür 9 ubat 2001 tarihinde  Bergama–Ovacık Altın Madeni’ni i leten irkete gönderdi i bir iletide 
“altın madencili i konusundaki bilgisinin sıradan bir vatanda  düzeyinde oldu unu, ancak Jeoloji 
Mühendisleri Odası stanbul ubesi tarafından altın madencili i konularında etkinlikler düzenlendi ini,
bu konuda kendisinin sunum  yapmak için hazırlıklar yaptı ını ve iki aydır bilgi topladı ını, Ovacık Altın
Madeninin web sitesinde herkesin tesisi görmeye davet edildi ini gördü ünü, kendisinin de Ovacık Altın
Madeni’ni görmek istedi ini, halihazırdaki bilgileri ve anlayı ı ile yine de altın madencili ine sıcak bakmadı ını
ve hazırlayaca ı metinde de genel olarak bu sektöre ele tirel yakla aca ını” ifade etmi tir.5

Sayın Öngür, altın madencili i konusunda bilgisinin sıradan bir vatanda  düzeyinde oldu unu ifade 
etmesine ra men daha sonraki süreçte her nedense kendisini her konuda uzmanmı  gibi göstererek altın
madencili inde yapılan her eyin yanlı  ve zararlı oldu unu göstermeye çalı maktadır. Bu amaca ula mak için 
hayali ve maksatlı senaryolar yaratarak altın madencili inin yasaklanması için bitmek tükenmek bilmeyen 
zaman ve para harcayarak Türkiye’nin her yerinde propoganda faaliyetlerini sürdürmeyi geçim kayna ı
haline getirmi tir.

Sayın Öngür’ün yazılı ve sözlü olarak dile getirdi i asılsız iddiaların bilimsel ve teknik gerçeklerden ne kadar 
uzak oldu unu ortaya koymak için hazırladı ımız bu çalı mayı kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarız.

Saygılarımızla,

2 Kasım 2009

   Dr. Muhterem KÖSE   Dr. A. Vedat OYGÜR
   Maden Yük. Mühendisi jeoloji Yük. Mühendisi

2 Prof. Dr. Ayhan Erler,”Türkiye Altın Potansiyeli ve Maden Kaynaklarını Kestirme Yöntemleri”, ODTÜ Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 1997
3 Altın Madencileri Derne i, www.altinmadencileri.org.tr 
4 2009 Temmuz ayı altın satı fi yatı ortalaması 934 USD/ons ile hesaplamı tır.
5 Tahir Öngür’ün Dr. Vedat OYGÜR’e  2 ubat 2001 Tarihinde Gönderdi i leti
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Siyanür, Çevre ve nsan Sa lı ına li kin ddialar

(1) “Bölgede yüz binlerce a aç kesilecek!” iddiası  7

(2) “Ne önlem alırlarsa alsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar çevreye a ır metalleri yayacaklar, siyanür arseni i
çözüp çevreye yayılacak !” iddiası 8

(3) “Yörede asit kaya drenajı görülmeye ba landı!” iddiası 8

(4) “Anadolu’nun çe itli yerlerinde altın tesisleri ve atık barajlarıyla birlikte herbiri ortalama 100 hektar 
büyüklü ünde 650 adet siyanür yarası açılaca ı” iddiası 9

(5) “10 yıl sonra elimizde kalacak olan kimyasal atık miktarı, asitlenmi  dekapaj topra ıyla birlikte, yakla ık
2 milyar tondur” iddiası 10

(6) “Bu atı ın Türkiye’deki çevre yasalarına uygun olarak nihai uzakla tırılması için gereken harcama 1.4 
trilyon USD’dir” iddiası 11

(7) “ABD’de kapanı taki temizleme giderleri ko ullara göre dönüm ba ına 1,000 USD ile 20,000 USD 
arasında de i iyor” iddiası. 11

(8) “EPA’nın yaptı ı bir çalı maya göre, ABD’de çalı an 201 altın madeninden %90’ını olu turan açık
i letmelerde, 1992 yılında 540,661,000 ton ve 1998 yılında 553,000,000 ton malzeme kazılmı
(bunun 160,000,000 tonu cevher, kalanı pasa) ve 5,250,000 ons (yakla ık 162,8 ton) satılabilir
metal altın elde edilmi  . Oran, yakla ık 3,5 milyonda bir, gibi” iddiası 12

(9) “US Bureau of Mines’a göre oran 682,000’e 1. Yani 682,000 ton kaya kazıp 1 ton altın elde 
ediyorsunuz. Bizimle kıyaslarsak, 6,500 ton altın elde edebilmek için 22 trilyon 750 milyar ton kazı
gereci çevreye yı ılacak demektir” iddiası. 12

(10)”Kı lada ’da arılar ölüyor; hayvanlar sakat do uyor; maden tesisinin yanındaki köyde insanlar ölüyor!” 
iddiası 13

(11) “E me’de 1400 ki i Kı lada  Altın Madeni’ndeki siyanürden zehirlendi!” iddiası 14

(12) “Kı lada ’da uygulanan teknoloji ilkel ve tehlikeli bir teknolojidir!” iddiası 15

(13) “Kı lada ’da ani ya ı larda  pH’yı kontrol edemedikleri için HCN gazı atmosfere yayılıp, insanları
zehirliyor; pH yı 9,5 ta tutmak bile büyük ba arı olur” iddiası 16

(14) “Kullanılan NaCN’nin % 15’i atmosfere yayılıyor!” iddiası 17

(15) “Arsenopiritler siyanürdeki azotla tepkimeye girerek  nitrik asit olu turaca ından olu acak nitrik asit 
arsenopiritteki arseni i çözecek kansere neden olacak!” iddiası  17

(16) “Açıkçası, maden i lemede kullanılan siyanürün zararsız bile iklere pek hızlı parçalanmadı ı belli 
oluyor” iddiası 18

(17) “Tüketilen bitkisel toprak geri gelmeyecek!” iddiası 18

Ç NDEK LER
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Altın Üretimi ve  ve Ekonomiye Katkısına Yönelik ddialar

(18) “2007 yılında MM B verilerine göre altının onsu 322 dolardan ihraç edilmi  görünüyor oysa 2007 
yılında altının fiyatı dünyada 600 $/oz idi. Aradaki fark kimin cebine gidiyor!” iddiası                     20

(19) “Altını yurtdı ındaki rafinerilere götürüyorlar. Geriye hiç bir ey bırakmayacak ekilde ucuz fiyatlarla 
burada ürettikleri altını yurtdı ına ana irketlerine %50 ucuza satıyorlar. Dü ük fiyattan ana irket
Eldoradogold’a altın sattı ı için kârını az gösterip, kurumlar vergisini az ödedi” iddiası.. 20

(20) “Ülkemizde altın rafinerisi yoktur!” iddiası  21

(21) “Do aya çok büyük müdahaleler oluyor. 110 milyon ton pasaya ilaveten 132 milyon ton kaya kırılıp,
ö ütüldükten sonra siyanürle yıkanacak ve geriye siyanürle kirletilmi  bir yı ın kalacak!” iddiası 21

(22) “Çok büyük hacimlerde üretim yapılıyor. Altın madencili i i letmecilerin tercihine bırakılmamalı.
Dünya’da 2500 ton altın üretmek için 2,5 milyar ton kaya yerinden çıkarılıp kimyasal i lemden
geçirilerek çevre kirletiliyor!” iddiası  22

(23) “Ba tan sona kanun dı ı çalı ıyorlar!” iddiası 23

(24) “Borsada hisse senetlerinin de erlerini arttırıp para kazanmaya çalı ıyorlar.”iddiası 23

(25) “Artık, hava alanlarında yolcu beraberinde dore çıkarıldı ı gibi a ırı söylentiler bile yayılmaktadır”
iddiası. 24

(26)“Altınlar borsaya kayıt yaptırılmadan yurtdı ına çıkarılıyor!” iddiası 24

(27) “Küçük bir sıkıntıda çalı tırdıkları emekçileri kapı önüne koyarlar!” iddiası 25

(28) “Çıkarılan madenleri kendi kalkınmamızda kullanıyorsanız bazı eylere katlanmak mümkün. Bugüne 
de in hiç bir zaman Çan’daki seramik üretimi yapılmasın, bölgedeki kömür üretimi yapılmasın,
kur un, çinko, ta oca ı i letilmesin diye bir örgütlenme olmadı. Ama altın üretimi için bölgede bir 
tedirginlik var!” iddiası 25

(29) “Uluslararası ortamda altın yataklarına de er biçilirken bizim altıncıların “tahmin edilmi
potansiyel”ine denk dü en bir kategori ve terimin olmadı ı” iddiası  26

(30) “Yabancı i letmecinin i letme kazancından ülkemize bir ey bırakmayaca ı için sömürülece imiz ve 
do al kaynaklarımızın bo a tüketilece i” iddiası 27

(31) “Kapitalizme, emperyalizme kar ı olunmadan yurtsever olunmaz!” iddiası 27

Bergama-Ovacık-Altın Madeni Atık Barajına Yönelik ddialar

(32) Ovacık’ta “sahadan sıyrılan bitkisel toprak tabakası atık barajı tabanında kil katmanı yerine kullanıldı”
iddiası. 29

(33) Ovacık için “Çok vahim bir söylenti de, geçmi te zaman zaman atık barajındaki çamurun bir 
bölümünün, gizlice mansap tarafında pasa depolanarak yükseltilen sedde gövdesine yedirildi i
yönündedir” iddiası. 29

(34) Ovacık’taki “Atık barajının 1,600,000 m3’lük hacminin öngörüldü ü gibi 8 yılda de il; geride kalan 
en çok 2-2,5 yıl içinde doldu u ileri sürülmektedir. Dı arıdan görünü ü de bunun haklı olabilece i
yönündedir. 1,500,000 ton kadar atı ın barajda depolandı ı söylenmektedir” iddiası. 30
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(35) Ovacık altın madeninde “Geçti imiz yıl sonunda Firmanın taahhüt etti i üzere dönemsel olarak 
yaptırdı ı kimyasal analiz sonuçlarını dare’ye tahrif ederek bildirdi i ileri sürülmü tü” iddiası ve 
“Firma, 16.02.1996 tarihli Taahhütnamesi ile atık barajındaki kolay ayrılan ve uçucu siyanür 
miktarının <0,01 ppm olaca ını taahhüt etmi ” iddiası. 30

(36) “Bergama-Ovacık’ta atık barajına tanker ile hipoklorit bo altılması sonucunda arsen bile iklerinin suda 
çözünmesi ve arsen klorür bile iklerinin 0°C sıcaklıkta bile buharla ıp barajdan kilometrelerce uzaklara 
ta ınması” iddiası. 31

(37) Ovacık için “Geçti imiz kı  ba ından bu yana, bazı geceler ocaktan ya da barajdan dı arıya su salındı ı
yönünde haberler gelmektedir” iddiası. 31

Yeraltı Sularına Yönelik ddialar

(38) “Yöredeki yeraltı sularının tükenmeye ba ladı ı!” iddiası 33

(39) “1 ton altın üretmek için 300 000 ton su tüketilecek!” iddiası 33

(40) “Ça da  bir yerle imde de i ik (temizlik, yemek, tuvalet, vb.) gereksinimler için ki i ba ına 150 m3/
gün) su tüketildi i gerçe i göz önüne alındı ında yalnızca i letmede çalı anların tüketiminin 1,875 m3/
saat olaca ı açık. Oysa Tablo 1.7’de kullanım   ve kanalizasyon için öngörülen miktar 0,6 m3/saat. Yanı,
anla ılan çok tutumlu davranılacak, günde ki i ba ına 2 teneke su ile yetinilebilecek” iddiası 34

(41) Ovacık’ta “yöredeki yeraltı suyunun yılın belli dönemlerinde bazı a ır metaller açısından içme suyunda 
izin verilen sınırların üzerine çıktı ı” iddiası 34

Bergama-Ovacık-Atık Havuzunun Depreme Dayanıklılı ına li kin ddialar

(42) “Salomon-Calvi (1940)’nin hazırladı ı 1939 Depremi e iddet haritasında da en büyük iddetin
saptandı ı alan, Dikili’den do uya uzanan bir ku ak biçimindedir. Bu alanda IX iddeti ya anmı ,
Ovacık çevresinde ise bu iddet VII-VIII olmu tur” iddiası. 36

(43) “Bergama-Foça Fay Zonu daha ayrıntılı olarak incelenmekte ve 1919 (M=7) Depremi’nin bu fay 
üzerinde olu tu u;... Barka(1999)’nın, Tübitak Raporu’ndaki bölümünde de diri oldu unu açıkladı ı
bu fay, Ovacık’tan en çok 6-7 km uzaklıktan geçmektedir” iddiası. 37

(44) “Baraj gövdesinin 0.6 g yatay yer ivmesine göre güvenlik katsayısının, Normandy için hazırlanmı
raporlarda 1.1 ve 1.2 de erlerini sa ladıklarını anımsatan Eyido an bunları yeterli bulmaktadır. Oysa, 
bunların sınır de erler olması, riskin büyüklü ünü de göz önüne getirmektedir” iddiası. 37

(45) “Olası bir deprem sırasında tesisteki tank, kolon ve iletim borularının nasıl etkilenebilece inin
tartı ılmamı  olu udur. Bunların deprem yükleri altındaki duraylılıkları konusunda ne irket
yayınlarında ve ne de TÜB TAK Raporu’nda herhangi bir bilgi verilmemektedir” iddiası. 38

Alman- FIAN’la lgili ddialar

(46) “FIAN, Devlet deste i almayan ve yalnızca az geli mi  ülke halklarının beslenme ve çevre sorunlarını
savunma yönünde çaba gösteren bir dernek” iddiası. 39
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Dünyada Madencilik Faaliyetleri ve Ormanlarda Yapılan Amenajman Çalı malarından Örnekler 42
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1ASILSIZ DD ALAR

Çanakkale’de Biga Yarımadası’nda seramik hammad-
deleri (kil, kaolen, feldispat, kuvars) ve kömür ba -
ta olmak üzere pek çok madencilik faaliyeti yıllar-
dan beri sürdürülmektedir. Bölgedeki seramik ve kö-
mür üretimi Çanakkale’nin temel geçim kaynakların-
dan biridir. Çanakkale’de seramik ve kömür üretimi dur-
sa Çanakkale’nin ki i ba ı milli gelirinde önemli bir dü-
ü  ya anır çünkü Kale Grubu 2008 yılında yakla ık

1 milyar TL satı  cirosuna ula ma ba arısını gösterirken, 
Çan Termik Santrali’nde ise yakla ık 2 milyar kWh elektrik 
üretilmektedir. Madencili e dayalı bu üretimler durdurul-
mu  olsa Çanakkale ekonomisinin ne kadar geriye gidece-

ini tahmin etmek zor olmasa gerek.

814 000 hektar geni li indeki Biga Yarımadası’nın yak-
la ık on binde birinde 10-15 yıldan beri bölgedeki al-
tın, bakır, kur un, çinko madeni rezervlerini ara tırma-
ya yönelik sondaj çalı maları yapılmaktadır. Henüz ma-
den  arama çalı maları yapılan bir yer için bölgede yüz 
binlerce a aç kesilece ine dair varsayımlarda bulunma-
nın bilimsel bir yanı olabilir mi?

Aynı ekilde U ak’ta Kı lada  Altın Madeni çevresinde 
kontrolsüzce a aç kesimi yapıldı ına ili kin iddiaların
gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kı lada  Al-
tın Madeni letmesi’nin hayata geçirilmesi döneminde, 
bizzat orman idaresi tarafından ve sadece zorunluluk 

söz konusu oldu u alanlarda bir miktar a aç ve dikenli çalı kesimi yapılmı tır. Ancak maden yakınında Ulubey-E me ka-
rayolu üzerinde dikilen ve bakımı da üstlenilerek yeti tirilen 75.000 adet a aç, kesilenden 40 kat daha fazladır. Yasal bir 
yükümlülük olmamasına ra men, olu turulan “TÜPRAG ORMANI” çevresel ve sosyal sorumluluk anlayı ına güzel bir ör-
nek te kil etmektedir.1

Ege Orman Vakfı ve Tüprag arasında imzalanan 03.04.2008 tarihli Protokol  çerçevesinde zmir-Torbalı-Arslanlar mevki-
inde 10.000 adet fidan dikilmesi ve be  yıl süre ile bakımlarının yapılması kararla tırılmı tır.2

Bergama Ovacık Altın Madeni 1997 yılında Marmaris’teki 1350 hektarlık orman yangınının ardından bölgenin yeniden 
a açlandırılması için Ege Orman Vakfı projesine 23.000 fidan ba ı lamı  ve 5 yıllık bakımlarını yapmı tır.

Koza Altın letmeleri Çevre ve Orman Bakanlı ı koordinatörlü ünde tüm Türkiye’de “Toprak erozyonu, çölle me ve ku-
raklı ın etkilerini ortadan kaldırma, küresel ısınmayı durdurma seferberli ine bir fidan ba ı ı ile siz de katılın” kampan-
yasında her ilde 5 hektarlık alanın a açlandırılması projesine, zmir li’nde  5 hektar, Balıkersir li’nde 2 hektarlık alanın
a açlandırılmasını üstlenmi  ayrıca ormanlarımızı yangın tehdidinden korumak  amacıyla Geyikli’nin 1km batısında, Ko-
zak Yaylası’nın kar ısında, Ça lan Yaylası mevkiinde, 360 ton su kapasiteli bir yangın havuzu in a ettirmi tir.

ddia edildi i gibi madencilik faaliyetleri nedeniyle orman alanlarımız azalmamakta tam tersine daha da artmaktadır.
Hem yeraltı zenginliklerimizin ekonomimize kazandırılması hem de mevcut orman varlı ımızın arttırılmasına imkan ta-
nıyan mevcut i leyi i görmezlikten gelip, madencilik faaliyetleri nedeniyle ormanlarımızın azalaca ına dair iddalar tama-
men yersizdir. Orman alanlarımızın azalmasında en büyük etken orman yangınları, keçi otlatılması ve tarla açmaya yö-
nelik kasıtlı giri imlerdir.

Orman Genel Müdürlü ü’nden izin ve onay almadan hiçkimse ormanlardan bırakın a aç kesmeyi bir dal bile kesemez 
çünkü a aç kesme i i tamamen Orman daresi tarafından yapılır veya yaptırılır. Üstelik ormanlardan a aç kesiminin bir 
felaket gibi gösterilmesi de tamamen bir kandırmacadır çünkü Türkiye’de her yıl ormanlarımızın bakımı, korunması,
gençle tirilmesi için Orman Genel Müdürlü ü tarafından amenajman çalı maları kapsamında yılda 15 milyon m3 a aç
kesilmektedir. Ormancılıkta kesilen a açlar sayı olarak de il m3 cinsinden verilir. Ancak bir rakam vermek gerekirse 15 
milyon m3 a aç yakla ık 50-60 milyon  a aç ve fidana tekabül etmektedir. 

Orman alanlarımızın on binde birinde maden üretimi yapılmaktadır. Milli parklarda bırakın madencilik yapılmasını bir 
çivi çakılmasına bile izin verilmez.

1 Çevre ve Orman Bakanlı ı U ak letme Müdürlü ü’nün 841 Sayılı, 12.03.2008 Tarihli Yazısı
2 Ege Orman Vakfı ve Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A. . Arasında mzalanan 03.04.2008 Tarihli Protokol

“ Kaz Da ları ve Altın Madencili i Paneli’nde 
Sayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”,
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

“BÖLGEDE YÜZ B NLERCE
A AÇ KESILECEK!” DD ASI

Orman Genel Müdürlü ü’nden izin ve onay almadan hiçkimse ormanlardan bırakın a aç kesmeyi bir dal bile kkese emmmezeze
ü kü k i i t O d i t f d l t l Ü t lik l d k i i i bibibiçünkü a aç kesme i i tamamen Orman daresi tarafından yapılır veya yaptırılır. Üstelik ormanlardan a aç keeesiss mininininn birr

felaket gibi gösterilmesi de tamamen bir kandırmacadır çünkü Türkiye’de her yıl ormanlarımızın bakımı, kkorrrunununmaaasısısı,,,
gençle tirilmesi için Orman Genel Müdürlü ü tarafından amenajman çalı maları kapsamında yılda 15 milyooonnn m33 aa a aaaççç
kesilmektedir. Ormancılıkta kesilen a açlar sayı olarak de il m3 cinsinden verilir. Ancak bir rakam vermek gerekeke irirsesse 11155
milyon m3 a aç yakla ık 50-60 milyon  a aç ve fidana tekabül etmektedir. 

O l l bi d bi i d d ü ti i l kt d Milli kl d b k d ilik l biOrman alanlarımızın on binde birinde maden üretimi yapılmaktadır. Milli parklarda bırakın madencilik yapılmaassını birrr
çivi çakılmasına bile izin verilmez.
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“NE ÖNLEM ALIRLARSA 
ALSINLAR, NE YAPARLARSA 
YAPSINLAR ÇEVREYE A IR
METALLER  YAYACAKLAR, 
S YANÜR ARSEN  ÇÖZÜP 
ÇEVREYE YAYILACAK!” DD ASI

“Kaz Da ına Ü ü tüler”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)

2ASILSIZ DD ALAR

Risk günlük hayatımızın her anında varolan bir fak-
tördür. Günlük hayatta kullanılan pek çok araç ge-
reç risk ta ımaktadır. Örne in, gündelik hayatın
vazgeçilemezlerinden biri olan elektrik, gerekli ön-
lemler alınmadan kullanıldı ında öldürücü olabil-
mektedir. Elektrikten yararlanmak ve risklerini or-
tadan kaldırmak için birtakım önlemler alınır. Ör-
ne in, elektri i ileten bakır teller plastikle kaplandı-

ında elektrik güvenli bir ekilde kullanılmaktadır. 

Bugün ta ıtlarda kullanılan benzin ve evlerimiz-
de kullandı ımız do algaz yanıcı ve patlayıcı bir 
maddedir ve büyük riskler ta ımaktadır. Benzin ve 
do algazdan güvenli bir ekilde yararlanmak ve 
ta ıtlarda kullanmak için yanıcı özelli i olan mad-

deyi koruyucu bir tank içine koyarak risk kabul edilebilir bir düzeye indirilmektedir.

Her i in az ya da çok riskleri vardır ama önemli olan bunları kabul edilebilir düzeye indirecek veya tamamen 
ortadan kaldıracak önlemleri almaktır. Madencilik faaliyetlerinin içerdi i riskler ve bu riskleri ortadan kaldır-
mak için alınan güvenlik önlemleri de yukarıda sözü geçen günlük hayatta alınan güvenlik önlemleriyle ben-
zer özellikler ta ımaktadır.

Madencilikte risk ta ıdı ı iddia edilen konulardan bir tanesi de asit kaya drenajı konusudur. 

Asit Kaya Drenajı nedir?

çerisinde sülfür ihtiva eden demir, kömür, antimuan, bor, bakır, kur un, çinko vb minerallerin hava ve suyla 
temasa geçip mikroorganizmaların da katkısıyla oksidasyona u raması ve çevresindeki drenaj sularının asi-
dik hale gelmesine Asit Kaya Drenajı denir. 

Asit kaya drenajı sadece maden çalı maları sonucunda de il bölgenin mevcut jeolojik yapısı nedeniyle ken-
dili inden de olu abilmektedir.1 Aynı ekilde yol yapım çalı maları sırasında ayet açılan yüzeyde sülfür veya 
demir sülfür bile imleri varsa, bu yüzeylerin hava ve suyla temasıyla asit kaya drenajı olu abilir.
1 M. Karadeniz,2005, Asit Kaya Drenejında Aktif ve Pasif Çözüm,TMMOB Maden Müh. Odası, Madencilik ve Çevre Sempozyumu,  Ankara

“Kı lada  Para Basıyor!”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 03/04/2008)

3ASILSIZ DD ALAR

“YÖREDE AS T KAYA DRENAJI 
GÖRÜLMEYE BA LANDI!”
DD ASI

Bir faaliyetin çevreye zarar verebilmesi için çevre-
ye sıvı, katı veya gaz de arjının (bo altma) olması
veyahut da bunların hepsinin birden de arj edil-
mesi ve bu de arjların nitelik açısından standart-
ların öngördü ü dozajlardan fazla olması gerekir. 

Oysa Türkiye’deki altın madenlerinde çevreye ne 
sıvı, ne katı ne de gaz de arjı yapılmamaktadır.
Çevreye herhangi bir de arj söz konusu olmadı ı-
na göre altın üretimi sırasında çevrenin kirletilece-

ini iddia etmenin  bilimsellikle bir alakası olamaz.

Sayın Tahir Öngür gibi konunun uzmanı ol-
mayan ki i ve çevrelerin bilimsellikten uzak, 
(ölçüme,analize,belgeye dayanmayan) iddialar or-
taya atarak  altın madencili ine kar ı önyargı ya-
ratmaya çalı malarının ardında yatan gerçek “Tür-
kiye üretmesin, ithal etsin” isteyenlerin  amacına
hizmet etmektir.
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ASILSIZ DD ALAR

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci mi !
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Ev-
rensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Si-
yasi Gazete, 15.11.2007)

“ANADOLU’NUN ÇE TL
YERLER NDE ALTIN TES SLER  VE 
ATIK BARAJLARIYLA B RL KTE
HER B R  ORTALAMA 100 HEKTAR 
BÜYÜKLÜ ÜNDE 650 ADET S YANÜR
YARASI AÇILACA I” DD ASI

“YILDA 650 TON ALTIN ÜRET LMES
GEREKECEKT R. ÇÜNKÜ B R ALTIN 
MADEN N N ORTALAMA ÖMRÜ 10 
YILDIR, YILLIK ÜRET M SE YAKLA IK
1 TONDUR” DD ASI

(PROF. DR. SMA L DUMAN’IN 
YAZISINA ATFEN). 

4

Maden çalı maları nedeniyle olu acak asit kaya drenajı olu umlarını alınacak önlemlerle ortadan kaldırmak
her zaman mümkündür.

Asit kaya drenajının olu up olu mayaca ı daha maden arama safhasında anla ılabilir. Sahadan alınan kaya 
numuneleri laboratuarlara gönderilip numunelerin statik ve kinetik testleri yapılarak bunların sonuçları de-

erlendirilir. Deney sonuçları asit kaya drenajı olu abilece ini ortaya koydu u takdirde, asit kaya drenajını
önlemek için gerekli tedbirler maden çalı malarına ba lamadan önce planlanır. Maden çalı malarının ba la-
dı ı andan itibaren pasa sahalarında asit kaya drenajını önleme çalı maları da ba lar ve maden çalı maları-
nın her a amasında sürekli olarak denetlenir. Örne in sivil toplum kurulu larının da katılımı ile olu turulan
“U ak Valili i Kı lada  Altın Madeni zleme-Denetleme Komisyonu” tarafından sürekli olarak alınan numu-
nelerin ve yapılan analizlerin ortaya koydu u sonuçlarda asit kaya drenajı sorunu tespit edilmemi tir. Söz 
konusu denetleme faaliyetleri maden açılmadan önce ba lamı  olup yakla ık dört yıldır kesintisiz olarak de-
vam etmekte ve sonuçlar ilgili kurumlara düzenli olarak gönderilmektedir.

Sayın Öngür bilmiyor olabilir ama madencilikte asit kaya drenajı olu umunu önlemek son derece kolaydır.
Sülfürlü minerallerin asit kaya drenajına yol açmamasına ili kin tedbirlerin alınması madencilikte sıradan uy-
gulamalardır. lk olarak, sülfürlü mineralin hava veya su ile temasının önlenmesi suretiyle asit kaya drenajı
olu umu kolayca durdurulmaktadır. kinci olarak ise pH’sı yüksek malzemelerle  tamponlama yapılarak asit 
kaya drenajı olu umu zararsız hale getirilebilmektedir.

Gerek Kı lada  Altın Madeni gerekse Bergama Altın Madeni’nde sülfürlü mineral muhtevası ülkemizde i le-
tilen di er madenlerle kıyaslandı ında, iddia edilenlerin aksine asit kaya drenajı olu turma potansiyeli ihmal 
edilebilecek düzeyde oldu u görülecektir.

Hal böyleyken, ülkemizde üretimi yapılan  kömür, demir,  bakır, kur un, çinko, antimuan, bor vb. maden-
lerdeki yüksek sülfür de erlerini asit kaya drenajı açısından sorun olarak görmeyip sadece altın madenlerin-
deki çok dü ük seviyelerdeki sülfür de erlerini bir problem olarak sunmaya çalı mak, konuyu bilmeyen ki i
ve çevreler nezninde sanki Türkiye’deki altın i letmelerinde bir asit kaya drenajı sorunu ya anıyormu  izleni-
mi yaratmaya yöneliktir. 

“Siyanür yarası” çarpıtması bir slogandan öteye bir 
de er ifade etmez. Altın madencili i için geli tirilen
“Mevcut En yi Teknikler”i uygulayarak altını üretmek 
ve üretim alanını rehabilite ederek do ayla uyumlu 
hale getirmek mümkündür. 

Sayın Öngür, aynı konuyu 2007 yılında yeniden i le-
di i makalesinde bu iddiasındaki sayıları da de i tiri-
yor. Maden sahasının ortalama büyüklü ünü yine 100 
hektar kabul ediyor, fakat maden sayısının, her neden-
se 650 yerine 50-60 olaca ını belirtiyor.

Sayın Öngür, nasıl olsa soran eden yok diye rakamlar-
la istedi i gibi oynamaktadır.

Sayın Öngür, “her bir madenin ömrünün 10 yıl ve yıllık
üretimin bir ton altın oldu u varsayımıyla 6500 ton al-
tın potansiyelini esas alarak Türkiye’de bulunabilecek 
altın madeni sayısını 650 olarak hesaplıyor. Bu hesa-
ba göre, her bir altın madeninin rezervi de 10 ton ol-
malıdır.”

Oysaki gerçekler böyle de ildir. Bugünkü bilgilerimi-
ze göre, ülkemizde bilinen altın yataklarının rezervi 
7 ile 245 ton arasında de i mektedir. ddia sahibi, ko-
nunun uzmanı olmadı ından yanılgıları da büyük ol-
maktadır.

Bu iddia, altın madencili i hakkındaki gerçekleri bil-
meyen veya bilmek istemeyen Tahir Öngür’ün kabul-
lendi i bir varsayımdır ve gerçekler bu varsayımı do -
rulamamaktadır. Her bir madenin rezervi birbirinden 
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Sayın Öngür 6500 tonluk Türkiye altın potansi-
yelinden yola çıkarak imdiye kadar ke fedilen
ve bundan sonra ke fedilecek olan altın maden-
lerindeki altın tenörünün 1gr/ton, maden i letme
ömürlerinin ise 10 yıl olaca ı yanlı  varsayımıy-
la haraket etti i için yanlı  sonuçlara varmaktadır.
(Sayın Öngür 2007 yılında yazdı ı bir makalede ise 
altın madenlerinin i letme ömrünün 20 yıl olaca ı-
nı ileri sürmü tü.)

Sayın Öngür’ün ileri sürdü ü gibi ortalama altın
tenörü 1 gr/ton olmu  olsa, toplam atık miktarı 2 
milyar ton de il 6,5 milyar ton olması gerekir. Bu-
günkü bilgilerimize göre, ülkemizde yılda 50 ton 
altın üretme potansiyeline sahip oldu umuzu ka-
bul edersek 130 yılda bu atık birikecek demektir. 

Atık miktarı ise altın cevherinin ortalama tenö-
rü esas alınarak hesaplanır. E er bütün yataklar 
Bergama-Ovacık gibi 10 gr/t altın içeri ine sahip 
olsa sözkonusu atık miktarı 650 milyon ton olur. 
E er ortalama i letme tenörü olarak 5 gr/t de eri
esas alınırsa 1,3 milyar ton olur. 

Altın madeni i letmelerinde yasa gere i arıtma ve 
maden sahasındaki rezervin bitiminde rehabilitas-
yon tedbirleri uygulanaca ı için sözkonusu atık

da, iddia edilenin tersine, rehabilite edilmi  do al atık olacaktır. Dünyada her yıl onlarca milyar ton maden-
örtü kazısı yapılmaktadır. Sürdürülebilir ya am standardı için bu i lem kaçınılmaz olarak yapılmaktadır. Bu 
faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıklar ba arı ile bertaraf edilmekte ve kapatılmı  madenler do aya geri 
kazandırılmaktadır.

Sayın Öngür tarafından sıkça kullanılan “zehirli atık” önermesi subjektif ve propaganda amaçlı kullanılan bir 
önermedir. Hiç bir de eri yoktur. Esas konu, atıkların çevreye kalıcı zarar vermeden bertaraf edilip edileme-
yece idir. Modern bilimsel ve teknolojik uygulamalarla her tür madencilik atı ını, kurallarına uyarak çevreye 
kalıcı zarar olu turmadan bertaraf etmek mümkündür ve yapılmaktadır.

ddia sahibinin unuttu u nokta madencilikte her tür atı ın güvenle bertaraf edilebilece idir. Bırakınız Ova-
cık cevheri gibi % 1’in altında sülfür içeren inert (asit üretmeyen) bir cevheri, %15-50 sülfür içeren bakır, kur-
un, çinko cevherleri de i lenerek atıkları ba arı ile bertaraf edilebilmektedir  (Örnek: Tara Çinko Madeni – r-

landa; Katoviçe Bakır Madenleri – Polonya; Sullivan Çinko Madeni – ngiliz Kolombiyası - Kanada ve pek çok 
di er madende oldu u gibi).

5ASILSIZ DD ALAR

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci mi !
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Ev-
rensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Si-
yasi Gazete, 15.11.2007)

“10 YIL SONRA EL M ZDE
KALACAK OLAN K MYASAL
ATIK M KTARI, AS TLENM
DEKAPAJ TOPRA IYLA
B RL KTE, YAKLA IK 2 M LYAR
TONDUR” DD ASI  (PROF. 
DR. SMA L DUMAN’IN B R
YAZISINA ATFEN). 

SaSaS yyıy n ÖnÖnÖ gügg r tarafından sıkça kullanılan “zehirli atık” önermesi subjektif ve propaganda amaçlı kullanılan bir
önö eermememedir. Hiç bir de eri yoktur. Esas konu, atıkların çevreye kalıcı zarar vermeden bertaraf edilip edileme-
yeyeyeceee idir. Modern bilimsel ve teknolojik uygulamalarla her tür madencilik atı ını, kurallarına uyarak çevreye
kkk l l d b f k ü kü dü l k dkkkalllıcı zzzaarar olu turmadan bertaraf etmek mümkündür ve yapılmaktadır.

ddddidid a sahibinin unuttu u nokta madencilikte her tür atı ın güvenle bertaraf edilebilece idir. Bırakınız Ova-
cıc kkk ceceevheri gibi % 1’in altında sülfür içeren inert (asit üretmeyen) bir cevheri, %15-50 sülfür içeren bakır, kur-
uuunn,n  çinko cevherleri de i lenerek atıkları ba arı ile bertaraf edilebilmektedir  (Örnek: Tara Çinko Madeni – r-

lalalandndnda;aa Katoviçe Bakır Madenleri – Polonya; Sullivan Çinko Madeni – ngiliz Kolombiyası - Kanada ve pek çoklaaan aaa; Katoviçe Bakır Madenleri  Polonya; Sullivan Çinko Madeni  ngiliz Kolombiyası  Kanada ve pek çok nda;
dididi r madende oldu u gibi).di er m

farklı oldu una ve yatırım miktarı da de i ece ine göre bir genelleme yapmak oldukça zordur. Ülkemiz-
de, altın madencili i yeni ba ladı ı için böyle bir ortalama vermek do ru de ildir. Bergama-Ovacık Altın
Madeni’nin ömrü 8 yıl ve planlanan altın üretim miktarı 3 ton/yıldır. Gerçekler Sayın Öngür’ün ortaya attı-

ı ortalama maden i letme ömrüne ve yıllık üretim ortalamasına uymamaktadır. Görünür rezervi 150 ton 
olan U ak-E me’deki Altın Madeni’nde ise Öngür’ün iddia etti i gibi i letmenin ömrü 10 yıl olursa yıllık üre-
tim de 15 ton olacak, öte yandan yıllık üretim 1 ton olursa i letmenin ömrü 150 yıl olacaktır. kisi de gerçe i
yansıtmamaktadır. E me’de tam kapasiteyle üretim yapıldı ında yıllık üretimin 10 ton ve i letme ömrünün 
de 15 yıl olması beklenmektedir. Dolayısıyla, bu iddia kendi içinde çeli kilidir ve gerçeklerle uyumlu de ildir.

Sayın Öngür, herhalde yaptı ı yanlı lı ın farkına vardı ki, 6 yıl sonra 2007 yılında konuyu yeniden i ledi i
makalesinde bu sayıları de i tiriyor. Maden ömrünün 10 de il de 20 yıl olması gerekti ine karar vererek yıl-
lık altın üretimini de 325 tona dü ürüyor. Birkaç yıl sonra belki yine de i tirir veya tümden vaz geçer!”
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Sayın Öngür daha önce de gösterildi i gibi, kendi 
dü üncelerini haklı çıkarabilmek ve altın maden-
cili ine kar ı halkı  korkutmak için verilerle ve sa-
yılarla istedi i gibi oynamaktadır. Bu iddiasını da-
yandırdı ı referansa1 gitti imizde verilen maden 
sahasını temizleme giderlerinin “dönüm” ba ına
de il de ABD’de kullanılan arazi ölçüm birimi olan 
“acre” ba ına oldu unu görüyoruz. Sayın Öngür 
gibi birisinin dönüm ve acre arasındaki büyüklük 
farkını bilmemesi mümkün müdür, sizce? 

Bir kilometre karede 1000 dönüm veya 247,1 
acre oldu una göre, 1 dönüm arazinin büyüklü ü
0,247 acre’ye e ittir. Böyle olunca Sayın Öngür’ün 
senaryosunu üzerine in a etti i temel çökmekte-
dir. Bu gerçek verilere ve hesaba göre ABD’de ma-
den sahasının kapanı ındaki temizleme giderle-
ri ko ullara göre dönüm ba ına yakla ık 250 USD 
ile 5000 USD arasında de i mektedir. ABD’de i çi-
lik, hizmet alımları, vb unsurların ne kadar paha-
lı oldu unu dü ünürsek ülkemizdeki kapatma ma-
liyetlerinin bu rakamların çok altında olaca ı a i-
kardır.

1  Kuipers, R.J.R. and Carlson, C., 2000, Hardrock Reclamation Bonding Practices in the Western Unites States, National Wildlife Federation, www.
nwf.org (Kitabın tam adresi http://www.csp2.org/REPORTS/Hardrock%20Bonding%20Report%20Executive%20Summary.pdf)
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Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci mi !
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Ev-
rensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Si-
yasi Gazete, 15.11.2007)

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci mi !
( JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Ev-
rensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Si-
yasi Gazete, 15.11.2007)

“BU ATI IN TÜRK YE’DEK
ÇEVRE YASALARINA 
UYGUN OLARAK N HA
UZAKLA TIRILMASI Ç N
GEREKEN HARCAMA 1.4 
TR LYON USD’D R” DD ASI
(PROF. DR. SMA L DUMAN’IN 
B R YAZISINA ATFEN). 

“ABD’DE … KAPANI TAK
TEM ZLEME G DERLER
KO ULLARA GÖRE DÖNÜM 
BA INA 1,000 LE 20,000 
USD ARASINDA DE YOR”
DD ASI.

Çevre Kanunu’nda atıkların bertarafı için ne kadar 
harcama yapılması gerekti ini belirten bir ifade 
yoktur. Altın madencili i atıklarının bertaraf ma-
liyeti olarak iddia edilen bu rakam tam anlamıyla
spekülasyondur, dünyada ne duyulmu  ne de gö-
rülmü tür.

Bu hesaba göre, ülkemizin 6500 tonluk altın po-
tansiyelini dikkate alırsak 1 gram altın üretmek 
için 215 dolar rehabilitasyon masrafı yapılması ge-
rekecektir. Bu hesaba göre, Amerika, Kanada ve 
Avustralya’dakiler de dahil olmak üzere altın ma-
deni i letmecilerinin çoktan iflas etmi  olması ge-
rekirdi. Bu iddiaların ne kadar asılsız oldu u orta-
dadır.

Sayın Öngür, 6 yıl sonra yine bu iddiasındaki ra-
kamla da oynuyor. Atık miktarını 6,5 kat artırıp,
bu kadar atı ın daha önceki bertaraf maliyetini 
de 13 ile çarparak 18 trilyon Dolar olarak açıklı-
yor. Nasıl olsa kontrol eden, sorgulayan yok diye 
rakamlarla istedi i gibi oynayarak konu hakkında
yeterli bilgisi olmayan insanların kafalarını karı tı-
rıp, bir karalama kampanyası yürütmektedir.
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Amerika’daki madenlere ait verilerden Bureau of Mi-
nes tarafından üretilmi  bir oranı kullanarak ülkemiz 
için bir varsayımda bulunmak kesinlikle hatalı sonuç 
verir. Sayın Öngür’ün ABD’deki 1/682,000 oranını ka-
bul etti i 2001 yılında ülkemizde henüz i letilen tek 
altın madeni olan Ovacık için bu oran 1/100,000’dir, 
yani 100,000 ton kaya kazılarak 1 ton altın elde edil-
mektedir.

Ülkemizde henüz istatistiksel olarak kullanılabilecek
altın madencili i veri birikimi olmadı ından böyle 
bir genellemeye gitmek hatalı sonuçlar verir. Burada 
beklenen, Maden leri Genel Müdürlü ü’nün, aynen 
ABD’de oldu u gibi,  her maden cinsi için kazı ve üre-
tim istatistiklerini yayınlamasıdır.

Öte yandan Sayın Öngür bu iddiada da, daha önceki-
lerde oldu u gibi, kamuoyunu büyük rakamlarla kor-
kutmak amacıyla hesaplama hataları yapmı tır:

1. ddia etti i gibi kazı oranını ‘682,000 ton kaya 
kazarak 1 ton maden elde etmek’ olarak al-
sak bile Türkiye’nin altın potansiyeli için 6500 x 
682.000= 4,5 milyar ton kazı gereci eder ki bu 
rakam bile iddia edilen rakamın yakla ık 5000’de 
biridir.

2. Sayın Öngür’ün iddia etti i kazı gereci miktarı-
na ula mak için ise kazı oranının 1/3,500,000,000 
olarak alınması gerekmektedir. Sayın Öngür’ün 
bütün iddialarında oldu u gibi burada da ileri sü-
rülen rakamların gerçeklerle ilgisi yoktur.

8ASILSIZ DD ALAR

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci mi !
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Ev-
rensel Gazetesi, 19-20/10/2001;  SOL Günlük Si-
yasi Gazete, 15.11.2007)

“EPA’NIN YAPTI I B R ÇALI MAYA
GÖRE, ABD’DE ÇALI AN 201 ALTIN 
MADEN NDEN %90’INI OLU TURAN
AÇIK LETMELERDE, 1992 YILINDA 
540,661,000 TON VE 1998 YILINDA 
553.000.000 TON MALZEME 
KAZILMI  (BUNUN 160.000.000 
TONU CEVHER, KALANI PASA) VE 
5,250,000 ONS (YAKLA IK 162.8 
TON) SATILAB L R METAL ALTIN 
ELDE ED LM . ORAN, YAKLA IK 3.5 
M LYONDA B R, G B ” DD ASI.

9ASILSIZ DD ALAR

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci mi !(
JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Ev-
rensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Si-
yasi Gazete, 15.11.2007)

“US BUREAU OF M NES’A GÖRE 
ORAN 682,000’E 1. YAN  682,000 
TON KAYA KAZIP 1 TON ALTIN 
ELDE ED YORSUNUZ. B Z MLE
KIYASLARSAK, 6,500 TON ALTIN 
ELDE EDEB LMEK Ç N 22 TR LYON
750 M LYAR TON KAZI GEREC
ÇEVREYE YI ILACAK DEMEKT R”
DD ASI.

Sayın Öngür, kullandı ı kaynaktaki 1990 ve 1992 
yıllarına ait verileri de 1998 yılına ait veriler olarak 
takdim ediyor. Okudu unu anlamaması olanaksız
oldu una göre, burada da sayıları tahrif etti i ve 
i ine geldi i gibi yorumladı ı görülmektedir. 

EPA verilerine göre1, 1992 yılında, ABD’de 212 al-
tın madeni vardır. Bu altın madenlerinde yürütü-
len faaliyetler sonucunda 540,660,000 ton malze-
me kazılmı  (bunun 247,532,000 tonu cevher) ve 
üretilen altın miktarı ise 329 tondur. 

1990 verilerine göre ABD’de 1 ton altın elde et-
mek için yakla ık 3,5 milyon ton kazı yapmak ge-
rekirken ,1992 verilerinde bu oran 1 ton altın üret-
mek için1,65 milyon ton seviyesindedir. Sayın Ön-
gür, daha büyük oldu u için eski rakamları kullan-
mayı tercih etmi tir.

Sayın Öngür, her nedense, okuyucuların bir kar-
ıla tırma yapabilmesi için bu verilerin bulundu-
u tabloda EPA’nın verdi i notu dikkate almıyor:

ABD’de her yıl belediye hizmetleri için 200 milyon 
ton katı atık üretiliyor. 

1  National Hardrock Mining Framework, US EPA, 1997, s.A-3, Tablo 2.
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”KI LADA ’DA ARILAR 
ÖLÜYOR; HAYVANLAR SAKAT 
DO UYOR; MADEN TES S N N
YANINDAK  KÖYDE NSANLAR
ÖLÜYOR!” DD ASI

“Almanya Ülkemizde Altın Çıkmasın Diye Birile-
rini Kullanıyor Yalanı” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 
06/12/2007)

Kı lada  Altın Madeni çevre ve insan sa lı ı pa-
rametreleri açısından sadece madencilik sektö-
rüne de il tüm di er sektörlere örnek olacak bir 
standarda sahiptir. imdiye kadar Kı lada  Altın
Madeni’nin faaliyetinden dolayı zarar ve ziyana 
u radı ını bilimsel ve hukuki platformda ispat-
lamı  bir ki i bulunmazken, zmir ve stanbul’da
oturan, yöre halkını temsil etmeyen ki i ve çevre-
lerin altın madencili ini engellemek adına kamu-
oyunu yanıltmaya yönelik olarak her konuyu is-
tismar edip, asılsız iddialar ortaya atmak suretiy-
le toplumda altın madencili ine kar ı olumsuz bir 
imaj yaratma gayretleri devam etmektedir.

Nitekim 2008 yılı ba ında madene yakla ık 10 km 
uzaklıktaki nay Köyü’nde ya anan kuzu ölümleri-
nin maden kaynaklı oldu u iddiası ortaya atılmı -
tır. Resmi makamlar tarafından yaptırılan tetkik-
lerde “kuzulardaki ölümlerin Beyaz Kas hasta-
lı ından kaynaklanan dola ım bozuklu u, ek-
tima ve barsak parazitlerinden kaynaklanan 
tahribat nedeniyle olu an miks enfeksiyon-
dan kaynaklandı ı” hususu, Bornova Veteriner 

Kontrol ve Ara tırma Enstitüsü Müdürlü ü’nün raporları da eklenerek U ak Valili i l Tarım Müdürlü ü’nün
14.02.2008 tarihli resmi yazısı ile belgelenmi tir. 1

Ulubey Kaymakamlı ı lçe Tarım Müdürlü ü’nün 06.03.2008 tarihli nay Köyü’nde yapılan çalı malara ili kin
raporuyla da “hastalı ın Ektima, Beyaz Kas, Koksidiyoz hastalıklarının bir arada seyretti i enfeksiyon-
lardan kaynaklandı ı” tespit edilmi tir. 2

U ak Valili i de 13.02.2008 tarihli Basın Açıklaması ile hayvan ölümlerinin ‘Beyaz Kas Hastalı ı’ ile ‘Koksidi-
yosis Hastalı ı’ndan kaynaklandı ını, bu hastalıklarla ilgili gerekli tedavinin ba latıldı ını, bunun dı ındaki
de erlendirmelerin gerçek dı ı oldu unu kamuoyunun bilgisine sunmu tur. 3

Tüm bu bilimsel veriler ve resmi açıklamalar ya anan kuzu ölümlerinin Kı lada  Altın Madeni faaliyeti ile hiç-
bir ilgisinin bulunmadı ını göstermektedir. Kuzu ölümlerinin oldu u iddia edilen tarihte madenin kapalı ol-
du u herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Madenin yakın çevresinde bulunan köylerde hiçbir kuzu ölü-
mü vakasına rastlanmamı ken, sadece madene 10 km mesafedeki nay Köyü’ndeki kuzu ölümlerinin maden 
kaynaklı oldu unun halen iddia ediliyor olması manidardır. Zira nay Köyü maden kar ıtı eylemlerin odak ol-
du u tek yerdir.

“Yörede ya ayan insanların öldü ü” iddiasının ise gerçeklerle yakından uzaktan alakası yoktur.  Ne halen 
madende çalı makta olan yakla ık 600 ki ide, ne de madenin yakın çevresindeki 4 köyde (Beki li, Sö ütlü,
Gümü kol, Katrancılar) ya ayan vatanda larımızda maden kaynaklı bir sa lık sorunu söz konusu de ildir.

Sayın Öngür tarafından kaleme alınan bu iddialar E me Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya 
da konu edilmi , yüce yargı iddiaları asılsız bularak davayı reddetmi tir.  (Bkz: 1. maddede sözü edilen 
E:2006/465, K:2008/247 sayılı yargı kararı)

Yukarıda da söz konusu edilen savcılık kararı ile mahkeme kararı bir arada dü ünüldü ünde, Kı lada  Al-
tın  Maden letmesinin çevre ve  insan sa lı ına en ufak bir zararı olmadı ının belgelendi i görülmektedir.

1 U ak Valili i l Tarım Müdürlü ü’nün 1330 sayılı, 14.02.2008 tarihli Yazısı ve Ekinde Yeralan Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı Bornova Veteriner 
Kontrol ve Ara tırma Enstitüsü Müdürlü ü’nün 328 Nolu, 24.01.2008 Tarihli ve 794 Nolu, 07.02.2008 Tarihli Raporları
2 Ulubey Kaymakamlı ı lçe Tarım Müdürlü ü’nün 335 sayılı, 06.03.2008 Tarihli Yazısı ve Ekinde Yeralan 06.03.2008 Tarihli, “ nay Köyünde Yapı-
lan Çalı malara Ait Rapor”
3 U ak Valili i’nin 13.02.2008 Tarihli Basın Bülteni
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Kı lada  Altın Madeni’nin hemen 1 km’lik yakı-
nından ba layarak ilk 10 km’ lik yarıçap içinde on-
larca yerle im merkezi bulunmaktadır. Bu bölge-
de ya ayanlarda ve madende çalı an yüzlerce ki i-
de bugüne kadar hiçbir ekilde madenin faaliyet-
lerinden kaynaklanan olumsuzluk ya anmamı tır.
Bununla beraber, altın üretimini durdurmak ama-
cıyla madenle ilgili asılsız ve gerçeklerden uzak id-
dialar ortaya atılmaktır.

Nitekim 2006 Haziran ayında U ak-E me’de bir-
takım ishal vakaları ya anmı tır. Konuyla ilgili ola-
rak E me Belediye’sinin basına yaptı ı açıklamada
“E me’de Haziran ayı ba ında bazı su borularının
patlaması nedeniyle tamirat çalı maları ba latıldı-

ını ve iki hafta süren tamirat sonrası ehir ebe-
kesine yeniden su verildi inde, bu sudan içen bazı
vatanda larda ishal vakaları görüldü ünü, tami-
rat sonrası klorlama dozajının dü üklü ü nede-
niyle iki haftalık sürede a ırı sıcaklar altında boru-
ların içinde kalan sularda fazla miktarda “koliform 
bakteri” üremesinin ishal vakalarına neden oldu-

unu” ifade etmi tir.1

2006’da madene yakla ık 20 km mesafedeki 
E me’de meydana gelen olaya ili kin olarak yürü-

tülen soru turma sonucunda, kesin hüküm niteli i ta ıyan E me Cumhuriyet Ba savcılı ı’nın 11.10.2006 ta-
rihli takipsizlik kararı ile “E me lçe’sinde meydana gelen toplu rahatsızlanmanın nedeninin ebeke suyun-
daki koliform bakteri sayısındaki artı  oldu u, Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. Ltd. ti.’nin faaliyetinin 
somut olayla bir ili kisinin bulunmadı ı” tespit edilmi 2, U ak l Sa lık Müdürlü ünün yayınladı ı basın bül-
teni ve rapor ile de sa lık probleminin ebeke suyu kaynaklı oldu u resmi olarak duyurulmu tur.3 Bu durum 
“E me lçesinde altı noktada Koliform Bakteri Sayısı “0”dan yüksek çıkmı  olup de eri “0”dan yüksek çıkan
numunelerin Gıda Maddeleri Tüzü ü’nün 432/c Maddesi uyarınca sa lı a az ya da çok zarar verecek dere-
cede bozulmu  sayıldıklarını” gösteren U ak li Halk Sa lı ı Laboratuvarı’nın 30.06.2006 tarihli raporu ile de 
sabittir. 4

Ayrıca iddialar daha önceki eylemleriyle de altın madencili ine kar ı oldukları bilinen 4 ki i tarafından E me
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2006/465 esasına kayıtlı olarak görülen tazminat davasına konu edilmi tir.
Yargılama sonucunda E me Asliye Hukuk Mahkemesi’nce E:2006/465, K:2008/247 sayılı, 09.09.2008 günlü 
kararı ile “davacılarda meydana gelen rahatsızlı ın davalı madenin faaliyetinden kaynaklanmadı ı an-
la ılmı tır” denilerek davanın reddine hükmedilmi tir.5

Böylece Sayın Öngür’ün iddialarının hukuki ve bilimsel dayanaktan ne kadar yoksun oldu u yargı kararı ile 
de tasdik edilmi tir.

Ayrıca Sayın Tahir Öngür ve Elele hareketi mensubu ki iler mizah kitaplarına konu olabilecek buna benzer bir 
iddiayı da Manisa-Sarıgöl’de düzenlenen toplantıda da dile getirmi lerdir.

Kı lada  Altın Madeni Yı ın Liçi alanında, yerden 1 metre mesafede siyanür dedektörleri ile hidrojen siya-
nür gazı ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümlerde hidrojen siyanür gazı 1 ppm’in (milyonda bir birim) altında-
1 E me Belediye Ba kanı Sayın Ahmet Yıldırım’ın Basın Açıklaması
2 E me Cumhuriyet Ba savcılı ı’nın Sor. No:2006/492, Takipsizlik K. No:2006/334 sayılı, 11.10.2006 tarihli  “Takipsizlik Kararı”
Salihli A ır Ceza Mahkemesi’nin D.  No:2006/1038 sayılı, 04.12.2006 tarihli “ tirazın Reddi Kararı”
3 U ak Sa lık Müdürlü ü Raporu ve Basın Bülteni
4 U ak li Halk Sa lı ı Laboratuvar Müdürlü ü’nün 30.06.2006 tarihli Analiz Raporu
5 E me Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2006/465, K:2008/247 sayılı ve 09.09.2008 tarihli Kararı

“Bilinen En yi Teknoloji mi ! (III)-Eldoradogold 
Corp.’un U ak Kı lada  Altın letmesi Yüzlerce Ki inin
Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu mu? ” (Jeoloji
Mühendisleri Odası Web Sitesi, www.jmo.org.tr , 
04/08/2006)

“Geçen Yıl U ak E me’de Ne Oldu?” (Sol Günlük 
Siyasi Gazete, 29/03/2007)

“ nsanlar Siyanürden Korkmakta Haklı” (Sol Günlük 
Siyasi Gazete, 12/04/2007)

“Kı lada  Para Basıyor!” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 
03/04/2008)

“E ME’DE 1400 K
KI LADA  ALTIN 
MADEN ’NDEK  S YANÜRDEN
ZEH RLEND !” DD ASI

2006’da madene yakla ık 20 km mesafedeki2006 da madene yakla ık 20 km mesafedeki
E me’de meydana gelen olaya ili kin olarak yürü-

yan E me Cumhuriyet Ba savcılı ı’nın 11.10.2006 ta-
en toplu rahatsızlanmanın nedeninin ebeke suyun-
Metal Madencilik San. ve Tic. Ltd. ti.’nin faaliyetinin

U k l S l k Müdü lü ü ü l d b bül, U ak l Sa lık Müdürlü ünün yayınladı ı basın bül-
naklı oldu u resmi olarak duyurulmu tur.3 Bu durum
”dan yüksek çıkmı  olup de eri “0”dan yüksek çıkan
esi uyarınca sa lı a az ya da çok zarar verecek dere-
lı ı Laboratuvarı’nın 30.06.2006 tarihli raporu ile de 

tülen soru turma sonucunda, kesin hüküm niteli i ta ıy
rir hli takipsizlik kararı ile “E me lçe’sinde meydana gele
daki koliform bakteri sayısındaki artı  oldu u, Tüprag M

t l l bi ili ki i i b l d ” t it dil isoss mut olayla bir ili kisinin bulunmadı ı” tespit edilmi 22

teni ve rapor ile de sa lık probleminin ebeke suyu kayn
““E“ me lçesinde altı noktada Koliform Bakteri Sayısı “0”
numunelerin Gıda Maddeleri Tüzü ü’nün 432/c Madde
ccede bozulmu  sayıldıklarını” gösteren U ak li Halk Sa
sabittir. 4



ALTIN MADENC LER  DERNE 15

dır. Dünyada açık ortamda atmosfere salınan hidrojen siyanür gazı için bir sınırlama de er bulunmamakta-
dır. Ancak kapalı ortamlarda insan sa lı ı açısından 11 mg/m3’ü a maması istenmektedir.6 Dolayısıyla Kı la-
da  Altın Madeni’ndeki açık ortamdaki yı ın liç alanında atmosfere yayılan hidrojen siyanür miktarı, yönet-
meliklerde kapalı ortamlarda müsaade edilen de erlerin bile yakla ık onda biri kadardır.

Öngür ve arkada ları, düzenledikleri toplantıda, Kı lada  Altın Madeni’ne yakla ık 50 km mesafede bulu-
nan  Sarıgöl’de bazı üzüm ba larındaki üzümlerin hastalanma sebebinin U ak Kı lada ’da i letilen altın ma-
deninde kullanılan siyanür oldu unu iddia etmi ler ve bu asılsız iddiaları dikkate alan  Sarıgöl Kaymakamlı-

ı konuyu yeterince ara tırmadan Kaymakamlı ın web sitesine ta ımı tır.

Sayın Öngür ve arkada larının iddialarının do rulu unu kanıtlayacak bilimsel ara tırmaya dayalı bir veri ve 
belge olmadı ının anla ılması üzerine, bu asılsız haber derhal yayından kaldırılmı  ve Altın Madencileri Der-
ne inin açıklamaları Kaymakamlı ın web sitesinde kamuoyuna duyurulmu tur.

Türkiye’de altın madencili ini engellemeye çalı an ki i ve çevrelerin sözcülerinden biri olan ve bu yörede dahi 
ya amayan Sayın Öngür’ün ishal vakasından, kuzuların ölümüne, üzümlerde hastalık olu masına kadar va-
ran her olumsuzlu un altın madencili inde kullanılan siyanürden kaynaklandı ını öne sürmesinin altında,
Türkiye’de nerde yapılırsa yapılsın altın madencili ini engelleme gayretleri yatmaktadır.
6 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli.ve Zararlı Maddelerle Çalı ılan yerlerinde ve lerde Alınacak Tedbirler Yönetmeli i, Resmi Gazete,24/12/1973, 
Sayı14752-Çe itli Kimyasal Maddelerin yeri Havasında Bulunmasına Müsaade Edilen Azami Miktarlarını Gösterir Çizelgeler- Çizelge Sırası 206

Türkiye’de yeni bir projenin yapılabilmesi için alı-
nacak önlemlerin ve seçilen teknolojinin uygun 
olup olmadı ını sorgulayan ÇED mevzuatı Avrupa 
Birli i mevzuatına tamamen uygundur.

ABD, Kanada, sveç, Finlandiya, Avusturalya, Yeni 
Zelanda gibi geli mi  ülkelerde altın üretiminde 
hangi yöntemler kullanılıyorsa Türkiye’de de aynı
teknoloji ile altın üretimi gerçekle tirilmektedir.

Kı lada  Altın Madeni’nde gerçekle tirilen yı ın
liçi uygulaması dü ük tenörlü altın cevherlerinde-
ki altının kazanılmasında madencilikte uygulana-
bilecek en iyi yöntem (best available tehchnology) 
sınıfındadır. Yöntem konvansiyonel madencilik 
uygulamalarına ilave olarak sıfır de arj prensibini 
de içermektedir. Bir i letmenin çevreyi kirletebil-
mesi için alıcı ortama (hava, su ve toprak) müsa-
ade edilen sınır de erlerin üstünde bir de arjının
olması gerekir. Oysa Türkiye’de i letilen altın ma-
denlerinde ne derelere, ne topra a ne de atmos-
fere bir de arj yapılmamaktadır.

Türkiye’deki altın i letmelerini yerinde tetkik eden maden, jeoloji, çevre mühendislikleri ve toksikoloji bölüm-
lerinin ö retim üyelerinin tamamı tarafından bu i letmeler ülkenin en modern maden i letmeleri olarak gös-
terilmektedir. Kı lada  Altın Madeni uygulanan sa lık ve i  güvenli ine yönelik yüksek standartlar sayesinde 
ülkedeki en emniyetli tesislerden biri olmu tur.

Sayın Öngür’ün altın madeni tesislerini karalamaya yönelik çabaları konuyu bilmeyen sade vatanda ların ka-
fasında  korku ve endi e yaratmaya yönelik stratejinin bir gere idir.

12ASILSIZ DD ALAR

“Bilinen En yi Teknoloji mi ! (I)- Talana Bakın”
(Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi, www.
jmo.org.tr,  04/08/2006)
“Bilinen En yi Teknoloji mi (III)-Eldoradogold
Corp.’un U ak Kı lada  Altın letmesi Yüzler-
ce Ki inin Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu 
mu? ” (Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi, 
www.jmo.org.tr,  04/08/2006)

“KI LADA ’DA UYGULANAN 
TEKNOLOJ LKEL VE TEHL KEL
B R TEKNOLOJ D R!” DD ASI

Türkiye’de yeni bir projenin yapılabilmesi için alı-
k ö l l i il t k l ji inacak önlemlerin ve seçilen teknolojinin uygun 

olup olmadı ını sorgulayan ÇED mevzuatı Avrupa
Birli i mevzuatına tamamen uygundur.

ABD, Kanada, sveç, Finlandiya, Avusturalya, Yeni
Zelanda gibi geli mi ülkelerde altın üretimindeZelanda gibi geli mi ülkelerde altın üretiminde
hangi yöntemler kullanılıyorsa Türkiye’de de aynı
teknoloji ile altın üretimi gerçekle tirilmektedir.

Türkiye’deki altın i letmelerini yerinde tetkik eden maden, jeoloji, çevre mühendislikleri ve toksikolojji böböbölülülüm-m-m-
lerinin ö retim üyelerinin tamamı tarafından bu i letmeler ülkenin en modern maden i letmeleri olalalarakkk gögögös-ss-
terilmektedir. Kı lada  Altın Madeni uygulanan sa lık ve i  güvenli ine yönelik yüksek standartlar sayyyesee inindedde
ülkedeki en emniyetli tesislerden biri olmu tur.
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“Kaz Da ına Ü ü tüler”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)

“KI LADA ’DA AN
YA I LARDA  pH’YI KONTROL 
EDEMED KLER Ç N HCN 
GAZI ATMOSFERE YAYILIP, 
NSANLARI ZEH RL YOR; pH YI 

9,5 TA TUTMAK B LE BÜYÜK 
BA ARI OLUR.” DD ASI

Kı lada  Altın Madeni’nin altın üretim ko ulla-
rı dünyadaki benzer i letmelerde aynen uygulan-
maktadır.

pH bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini ifade 
eder. pH de eri 0-14 arasındaki bir skalada ölçü-
lür. ayet çözeltinin pH’sı 7 ise o çözelti nötr bir 
çözelti olarak de erlendirilir. Böylesi bir çözeltiye 
kireç ilave edilirse çözeltinin pH’sı 7-14 arasında
artı  gösterir. 

Altın üretimi pH 10,5’ te gerçekle tirilmektedir.
pH kontrolü otomatik ölçüm aygıtları ile denetlen-
mektedir. Bu i lem pahalı bir madde olan siyanü-
rün muhafaza edilmesi için de önemlidir.

Sayın Öngür bilimselli i ve teknolojiyi bir kenara 
atarak pH ayarlanmasının çok zor olaca ını ve hat-
ta yapılamayaca ını ve tesiste kullanılan siyanü-
rün hidrojen siyanür gazına (HCN) dönü üp uça-
ca ını iddia etmektedir. Ancak maden zenginle -
tirme tesislerinde pH ayarlamaları çok kolay yapı-

lan, rutin bir i tir. Ya ı ın durumuna göre otomatik devreler ile yı ındaki çözeltinin pH’sı ölçülür ve yine oto-
matik olarak kireç veya kostik ilavesi ile basitçe pH ayarlaması yapılır.

Uzayda Marsa gidilen bir ça da Sayın Öngür’ün en basit pH ayarlamasının bile yapılamayaca ını savunması
bilime ve teknolojiye  ne kadar uzak oldu unu göstermektedir. En basit pH ayarlamasını bile yapamayacak-
sak hangi geli meden hangi sanayile meden ve kalkınmadan  bahsedebiliriz ?

Açık alanda altın üretiminin gerçekle tirildi i pH ko ullarında insan ve çevre sa lı ını etkileyecek bir HCN 
gazı sorunu  olması mümkün de ildir. Havanın yo unlu u 1 gr/cm3 iken HCN gazının yo unlu u 0.687 
gr/cm³ tür1. Bu nedenle son derece uçucu olan HCN gazı havada asılı kalmaz ve birikmez, hızla yükselerek 
atmosferde da ılır. Ayrıca bugüne kadar dünyada yakla ık 800 altın ve gümü  i letmesinde, HCN gazından
dolayı herhangi bir sorun ya anmamı tır.

irket tarafından Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) bünyesinde yapılan çalı malarda en kötü durum senar-
yoları da gözönünde bulundurulmu tur. En kötü hal senaryosunda öngörülen a ırı ya ı  durumlarında dahi 
yı ınlardaki ve çözünmü  altının toplandı ı havuzlardan atmosfere çıkabilecek gaz miktarı, yönetmeliklerde 
belirtilen sınır de erlerin çok altında olacaktır. Bu husus gerek ÇED çalı maları sırasında gerekse daha son-
ra TÜ tarafından yapılan etüdler sonucunda ortaya konmu tur. Tesiste yapılan HCN gazı ölçümlerinde HCN 
gazı seviyesi kapalı alanlarda müsaade edilen miktarın yakla ık onda birinden daha dü ük de erlerdedir. Üs-
telik dünyada açık ortamdaki çalı malara ili kin olarak HCN gazı için öngörülmü  herhangi bir sınır de er
dahi bulunmamaktadır.
1 Handbook of Chemistry and Physics, 56th edit., 1975-1976, sayfa C-339.
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Bilimsel verilere göre,  arsenopiritin siya-
nürdeki karbon azot ba ını çözüp yerine 
nitrik asit olu turacak bir tepkime yaratma-
sı kimyasal olarak mümkün de ildir.

Sayın Öngür’ün arsenopiritin siyanürdeki 
azotla tepkimeye girip nitrik asit olu tura-
ca ı konusunda ortaya bilimsel bir veri koy-
ması gerekir. En azından bu reaksiyonun 
nasıl olu aca ını reaksiyon kineti ini yazıp
ispatlamak zorundadır.

15ASILSIZ DD ALAR

“Kaz Da ına Ü ü tüler”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)

“ARSENOP R TLER S YANÜRDEK  AZOTLA 
TEPK MEYE G REREK  N TR K AS T
OLU TURACA INDAN OLU ACAK N TR K
AS T ARSENOP R TTEK  ARSEN  ÇÖZECEK 
KANSERE NEDEN OLACAK!” DD ASI

“KULLANILAN NaCN’N N
% 15’  ATMOSFERE YAYILIYOR!” 
DD ASI

“Kaz Da ına Ü ü tüler”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)
“Bilinen En yi Teknoloji mi (III)-Eldoradogold
Corp.’un U ak Kı lada  Altın letmesi Yüzler-
ce Ki inin Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu 
mu? ” (Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi, 
www.jmo.org.tr ,  04/08/2006)

Bir ton kaya içinde bir kaç gram katı zerrecikler halin-
deki altının kurulu tesislerde sodyum siyanürle çözün-
dürülüp altının sıvı hale getirilmesi için kullanılan siya-
nür miktarı Bergama’da 120 gr/ton, U ak-Kı lada ’da
ise 300 gr/ tondur. Bir ba ka ifadeyle kullanılan siyanür 
miktarı Bergama’da yakla ık on bin’de 1, Kı lada ’da
ise on bin’de 3 birimdir.

Altın üretimin yapıldı ı ko ullarda (pH 10,5’te) at-
mosfere yayılan hidrojen siyanür gazı miktarı o kadar 
dü ük dozajlarda olmaktadır ki altın üretim alanında
bulunan siyanür dedektörleri tarafından bile ölçüle-
meyecek kadar dü ük seviyelerdedir. 

Örne in Kı lada  Altın Madeni’nde açık havada ölçü-
lebilen en yüksek hidrojen siyanür gazı miktarı 1 mg/
m3’ün (milyonda bir birim) altındadır. Kıyaslamak ge-
rekirse, yapılan bir deneyde sigara dumanının on ne-
fesi, bir litre arıtılmı  suya verilmi  ve analizler sonu-
cunda 0.1 mg/L toplam siyanür içerdi i belirlenmi -
tir1. Yönetmeliklere göre kapalı ortamda bile müsaa-
de edilen hidrojen siyanür gazı miktarı 11 mg/m3’tür
(10 ppm). Dolayısı ile atmosfere yayılan hidrojen siya-

nür gazı hiçbir ekilde çevre ve insan sa lı ı için tehlike yaratacak bir dozajda de ildir. Üstelik dünyada açık havada 
atmosfere yayılan hidrojen siyanür gazı için bir sınır de er öngörülmezken, tesiste açık havada ölçümler düzenli ola-
rak yapılmaktadır. Bilindi i gibi altın üretimi açık havada gerçekle tirilmektedir.

Havanın yo unlu u 1 gr/cm3 iken HCN gazının yo unlu u 0,687 gr/cm3 dür. Bu nedenle son derece uçucu olan HCN 
gazı havada asılı kalmaz, birikmez ve hızla yükselerek atmosferde da ılır. Üstelik HCN güne in ultraviyole ı ınları tara-
fından kolayca parçalanarak zararsız hale gelmektedir. 

Atmosfere en çok hidrojen siyanür gazı salınımı, egzost gazları ve karbon ihtiva eden maddelerin hava ile yanması
sonucu  gerçekle mektedir. Arabaların egzost gazlarından her kilometrede 7-9 mg HCN gazı atmosfere salınmakta-
dır2, 1 kg plastik maddenin yakılması sonucunda ise atmosfere 2,8 mg HCN gazı yayılmaktadır.

Madencilik faaliyetleri kaynaklı hidrojen siyanür gazı salınımı, ba ta orman yangınları, anız yangınları, lastiklerin, 
plastik, nylon ve süngerlerin yakılması, di er büyük yangınlar ve otomobillerin egzozlarından çıkan yanmı  gazlar 
nedeniyle atmosfere yayılan hidrojen siyanür gazı yanında sözü edilmeyecek kadar küçük miktarlardadır.

Dünyada altın madencili inde siyanür kullanımından dolayı 120 yıldan bugüne kadar ölen tek bir ki i bile olmamı tır.

Sayın Öngür ileri sürdü ü  pek çok  konuda herhangi bir uzmanlı ı ve mesleki tecrübesi bulunmadı ı halde bilimsel-
li i olmayan asılsız iddialar yayarak toplumda korku ve endi e yaratmaya çalı maktadır.

1 Rouse, J.V., 1990, Cyanide and The Environment; Mining Jour. Special Supplement, v.315, no 8085, s.18-19.
2 Hagelstein, K. ve Mudder, T., 1997, The Ecotoxicological Properties of Cyanide, Proceedings of the Short Course on Management of Cyanide in 
Mining, Perth, Australia.
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MTA Genel Müdürlü ü’ndeki altın pilot tesisinde, 
proses atıklarında siyanürün do al bozunma ve 
kimyasal bozundurma süreçlerini incelemek üze-
re bir dizi ara tırma yürütülmü tür1.

Altın pilot tesisinden alınan 392 mg/lt siyanür içe-
ren 400 litre atık örne inin toplam siyanür mikta-
rı, pH’nın 11,6-10,3 seviyesinde tutulmasıyla sa-
dece do al bozundurma süreci sonunda 76 gün-
de ortamdaki siyanür miktarı % 99,8 oranında bo-
zunarak yok olmu tur.

Sayın Öngür’ün iddiasının aksine bilimsel ara tır-
malar atıktaki siyanürün güne in ultraviyole ı ın-
larıyla bile do al yollarla kısa sürede bozundu u-
nu göstermi tir.

Kimyasal bozundurma prosesleri ( nco SO2 / Hava, 
Hidrojen Peroksit vb.) uygulandı ında ise, ortam-
daki siyanürün %99’unu parçalayarak hemen za-
rarsız hale getirmek mümkün olmaktadır.

1  N. Gönen, E. Demir ve G. Özdil, 1996, Altın üretim prosesi artıklarında si-
yanürün do al bozunma, kimyasal bozundurma ve geri kazanım süreçlerinin 
incelenmesi; MTA Gen. Müd., Derleme Rapor No 9875, Ankara.

16ASILSIZ DD ALAR

Siyanür zehirdir, yoktan var - vardan yok olmaz 
(SOL Günlük Siyasi Gazete, 5/4/2007)

“AÇIKÇASI, MADEN LEMEDE
KULLANILAN S YANÜRÜN
ZARARSIZ B LE KLERE PEK 
HIZLI PARÇALANMADI I BELL
OLUYOR” DD ASI.

17ASILSIZ DD ALAR

“Efemçukuru Altın letmesi Çed Raporu Yanlı ,
Eksik ve Yetersizdir” Jeoloji Mühendisleri Odası
Web Sitesi, www.jmo.org.tr ,  21/09/2006)

“TÜKET LEN B TK SEL TOPRAK 
GER  GELMEYECEK!” DD ASI

Madencilikte bitkisel toprak hiçbir zaman yok ol-
maz çünkü cevher kazısı ba lamadan önce bitkisel 
toprak sıyrılarak yakla ık 2 metreyi geçmeyecek yı-

ınlar halinde üzeri bitkilendirilerek canlılı ını ko-
ruyacak ekilde saklanır.

Madencilik geçici bir faaliyettir. Maden rezervi 
bitip madenin kapatılması a amasında do a ile 
uyumlu hale getirme çalı maları esnasında bir ke-
narda bekletilen bu toprak uygun ekilde serilerek 
bu alan yeniden tarıma kazandırılır.

Ayrıca altın toprakta de il kayaların içinde genel-
likle gözle görülemeyecek kadar küçük zerrecikler 
halinde bulunmaktadır. Sayın Öngür gibi kendini 
her konuda uzman olarak gösteren bazı ki iler al-
tının toprak içinde oldu unu dü ünerek, milyon-
larca ton topra ın yok olaca ına, kirletilip bıra-
kılaca ına ili kin gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan 
açıklamalarda bulunmaktadırlar.



GERÇEKLER
ASILSIZ DD ALAR VE

ALTIN ÜRET M  VE EKONOM YE KATKISINA YÖNEL K
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“ Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdı ından
Alacak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)

“Kı lada  Para Basıyor!”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 03/04/2008)

ASILSIZ DD ALAR

ASILSIZ DD ALAR

“2007 YILINDA MM B
VER LER NE GÖRE ALTININ 
ONSU 322 DOLARDAN HRAÇ
ED LM  GÖRÜNÜYOR OYSA 
2007 YILINDA ALTININ F YATI
DÜNYADA 600 $ / OZ D .
ARADAK  FARK K M N CEB NE
G D YOR!” DD ASI
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“ALTINI YURTDI INDAK
RAF NER LERE GÖTÜRÜYORLAR. 
GER YE H Ç B R EY
BIRAKMAYACAK EK LDE
UCUZ F YATLARLA BURADA 
ÜRETT KLER  ALTINI YURTDI INA
ANA RKETLER NE %50 UCUZA 
SATIYORLAR. DÜ ÜK F YATTAN
ANA RKET ELDORADOGOLD’A 
ALTIN SATTI I Ç N KÂRINI AZ 
GÖSTER P, KURUMLAR VERG S N
AZ ÖDED .” DD ASI

Sayın Öngür’ün  bu rakamları nereden aldı ı be-
lirsizdir. Muhtemelen, ülkemizden ihraç edildi i-
ni iddia etmi  oldu u külçelerin, % 99.995 veya 
% 99.999 saflıkta rafine edilmi  külçe altın oldu u-
nu zannetmektedir. 

Ancak madenlerden üretilen ve ihracatı yapılan kül-
çeler dore külçeler olup henüz rafine edilmemi ler-
dir, bu nedenle de içinde gümü , bakır, demir v.b. 
metaller bulunur. Dore külçeler içindeki altın mik-
tarı, büyük de i ikler göstermekte olup, genellikle 
% 60-70 oranındadır. Di er bir deyi le, ihraç edilen 
dore külçelerin a ırlıklarını o tarihteki saf altın fiya-
tı ile çarparak sanki bir bir yolsuzluk yapılıyormu
suçlamasında bulunmak konuyu çarpıtmaya yönelik 
maksatlı bir giri imdir.

hraç edilen dore külçeler, içindeki altın miktarının
belirlenmesi için önce Darphane’ye ya da Devlet 
tarafından yetkili kılınmı  kurumlara götürülür. 
Dore külçedeki altın miktarı belirlendikten sonra 
stanbul Altın Borsası’nda kayda alınır. Bu veriler 
çerçevesinde gümrük beyannamesine ba lanır
ve ancak bu ekilde ihraç edilebilir. Dore külçenin 
içindeki altın miktarı ve fiyatı da bu beyannamede 
belirtilir. Borsa fiyatları dı ında bir fiyat belirleme 
imkanı olamaz.

Tüprag Metal Madencilik A. ’nin ana irketi olan 
Eldorado Gold irketine  ya da ili kide oldu u bir 
irkete bir gram dahi altın satı ı söz konusu bile 

de ildir. Bu iddia da di erleri gibi tamamiyle 
asılsızdır. irketin satmı  oldu u altınların tamamı
borsalarda, o andaki fiyatlarla satılmı tır. Kaldı ki en 
tanınmı  iki denetim irketi bütün kayıt ve i lemleri
denetimden geçirmektedir.

Sayın Öngür’ün iddiasının aksine Türkiye’deki al-
tın i letmeleri az vergi ödeyen de il çok vergi 
ödeyen irketlerdir.

Kı lada  Altın Madeni’ni i leten Tüprag Metal 
Madencilik A.  2008 yılı Kurumlar Vergisi sırala-
masında Türkiye’de ilk 100 irket arasında 84’cü 
sırada, Koza Altın letmeleri A.  ise 88’ci sırada
yer almı tır. Her iki irket de ödedikleri yüksek 
vergiler nedeniyle onur ödülü almı lardır.
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“ÜLKEM ZDE ALTIN RAF NER S
YOKTUR!” DD ASI
“Almanya Ülkemizde Altın Çıkmasın Diye 
Birilerini Kullanıyor Yalanı”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 06/12/2007)

ASILSIZ DD ALAR

ASILSIZ DD ALAR

“Bilinen En yi Teknoloji mi (III)-Eldoradogold
Corp.’un U ak Kı lada  Altın letmesi Yüzler-
ce Ki inin Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu 
mu? ” (Jeoloji  Mühendisleri Odası Web Sitesi, 
www.jmo.org.tr ,  04/08/2006)

“DO AYA ÇOK BÜYÜK 
MÜDAHALELER OLUYOR. 
110 M LYON TON PASAYA 
LAVETEN 132 M LYON TON 

KAYA KIRILIP, Ö ÜTÜLDÜKTEN
SONRA S YANÜRLE YIKANACAK 
VE GER YE S YANÜRLE
K RLET LM  B R YI IN
KALACAK!” DD ASI

20

21

stanbul Altın Borsası’nın verilerinden de görüle-
ce i gibi Türkiye’de 3 tane tescilli altın rafinerisi 
bulunmaktadır.1

stanbul Altın Rafinerisi A. .
Nadir Metal Rafineri San. ve Tic.A. .
Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.
Sayın Öngür’ün ‘Türkiye’de altın rafinerisi olmadı-

ı’ iddiası, kendisinin  bilgi sahibi olmadı ı halde 
konu hakkında görü  bildirmekten kaçınmadı ını
ortaya koymaktadır.
1 stanbul Altın Borsası’nın Rafi neriler Listesi www.iab.gov.tr/
mevzuat / Rafi neriler

Madencilerin di er sanayiciler gibi organize sana-
yi bölgelerinde dört duvar arasında üretim yapa-
bilme lüksü yoktur. Maden nerede bulunursa ora-
da çalı ma zorunlulu u vardır.

Her üretim ve tüketim faaliyetinde mutlaka bir ar-
tık veya atık olacaktır. Önemli olan sanayile me-
den vazgeçmeden üretim ve tüketim sürecinde 
kirlili i en aza indirecek önlemleri alarak/aldırta-
rak atık ve artıkların çevreye olan etkisini yönet-
meliklerin ve standartların  müsaade etti i sınırlar
içinde tutmak ve gerekli çevresel önlemleri alarak 
havayı, suyu ve topra ı kirletmeden bu faaliyetle-
ri sürdürmektir.

Kı lada  Altın Madeninde üretilen cevher, önce 
tabanı geçirimsiz olarak in a edilmi  bir alanda on 
binde 3 oranında seyreltilmi  siyanür içeren solüs-
yon ile i lemden geçirilip cevher içindeki altın çö-
zeltiye (sıvı faza) alındıktan sonra, bulundu u yer-
de durulanarak içindeki safsızlıklardan arındırılır.

Siyanürleme ile altını alınan fındık büyüklü ünde-
ki cevher yı ınlarının su ile durulama i lemi, yı ın
içindeki siyanür miktarı yönetmeliklerin ve stan-
dartların öngördü ü seviyeye dü ünceye kadar 
devam eder. Yı ın içinde  yönetmeliklerin müsaa-

de etti i oranda çok az seviyede de olsa siyanür bulunmakla birlikte zaman içinde bu siyanür mikroorganiz-
malar ve güne in ultraviole ı ınları tarafından parçalanıp yok olmaktadır. Durulama i leminden sonra gerek 
duyulması halinde kimyasal parçalama ünitesi (hidrojen peroksit) devreye girer. Böylelikle siyanür parçalana-
rak yok edilir. Yı ınlar, kapatma a amasında daha önce bu alandan sıyrılmı  olan topraktan olu an bir örtü 
tabakası ile kaplanır. Daha sonra örtü tabakası bitkilendirilerek bu alan do aya geri kazandırılır.

Tank liçinin uygulandı ı Bergama Altın Madeni’nde ise de irmende un haline gelinceye kadar ö ütülen cev-
herden siyanür yardımıyla altın çözülerek sıvı hale getirilir. Sıvı hale getirilen çözünmü  altın nohut büyük-
lü ündeki aktif karbon taneleri üzerinde toplanır. Geride kalan siyanürlü bulamaç, kimyasal yöntemle % 99 
oranında parçalanarak amonyum ve jips (CaSO4) haline dönü mektedir. Bu a amadan sonra atık havuzunda 
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biriktirilen ve içinden altını alınan bulamaç (sulu çamur) atık havuzunda güne in ultraviyole ı ınları tarafın-
dan parçalanarak tamamen yok olmaktadır.

Maden oca ından çıkarılan ve ekonomik olmayan kayalar ise yönetmeliklerin öngördü ü ekilde gerekli ted-
birler alınarak ayrı bir alanda muhafaza edilir. Bu alanlar ku aklama kanalları ile çevreden gelecek sulardan 
yalıtılır. Ya mur sularının asit kaya drenajı olu turmaması için alanın üzeri cevher yı ınlarında oldu u gibi 
kalın bir toprak örtü tabakası ile örtülerek hava ile teması kesilir ve bitkilendirilir. 

Sayın Öngür’ün ortaya attı ı iddalara bakıldı ında bu tür teknik detayları bilmedi i halde kendisini uzman-
mı  gibi gösterme çabası içinde oldu u anla ılmaktadır.

ASILSIZ DD ALAR

“Kaz Da ları ve Altın Madencili i Paneli’nde 
Sayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

“ÇOK BÜYÜK HAC MLERDE
ÜRET M YAPILIYOR. ALTIN 
MADENC L LETMEC LER N
TERC H NE BIRAKILMAMALI. 
DÜNYA’DA 2500 TON ALTIN 
ÜRETMEK Ç N 2,5 M LYAR
TON KAYA YER NDEN
ÇIKARILIP K MYASAL

LEMDEN GEÇ R LEREK ÇEVRE 
K RLET L YOR!” DD ASI

22 Sayın Öngür, kendince dünyada i letilen tüm altın
madenlerinde 1 ton kaya içinde 1 gram altın ol-
du unu varsayarak hareket etmektedir. Oysa dün-
yada tonda 1 gram altın içeren madenler oldu u
gibi , tonda 10 gram, 20 gram , 50 gram altın içe-
ren madenler de bulunmaktadır. Sayın Öngür bur-
da da rakamlarla istedi i gibi oynayarak bilgi kirli-
li i yaratmaktadır.

Dünyada madenlerin aranması, çıkarılması, zen-
ginle tirilmesi, rehabilitasyonu nasıl yapılıyorsa
Türkiye’de de aynı teknolojiler ve yöntemler kul-
lanılmaktadır. Önemli olan madencilik yapılmasın
yasaklansın anlayı ı yerine, tüm üretim faaliyetle-
rinde çevre dostu teknolojileri kullanarak, temiz 
üretim ve temiz atık yakla ımını temel almaktır.

2008 yılında Türkiye’de 70 milyon ton kömür üre-
timi için yakla ık 700 milyon ton örtü kazı mal-
zemesi (dekapaj- hafriyat ) yapılmı tır. Bunun an-
lamı, bir ton kömür için ülkemizde  ortalama on 
ton hafriyatın yapılması demektir. Türkiye’de altın
madencili inde yılda 10 milyon ton cevher üreti-
minden 10 ton altın üretimi gerçekle tirilmekte-
dir. Ayrıca 10 milyon ton da ekonomik olmayan 
pasa üretimi söz konusudur. Yukarıda verilen ra-

kamlar kömür üretimi esnasında ortaya çıkan pasa miktarının yanında, altın üretiminden çıkan toplam pasa 
miktarının ne kadar az oldu unu ortaya  koymaktadır.

Altın madencili i di er madencilik faaliyetlerinden farklı de ildir. Madencili in do asında cevhere ula mak
için üzerindeki ekonomik de eri olmayan kayaların kazılıp kaldırılması gerekir. Önemli olan, bu kazılan yerler 
ile çıkarılan malzeme ve atıkların do ru bir çevre yönetimi planı ile yasaların emretti i atık yönetmeliklerinde 
belirtilen artlar do rultusunda do aya geri kazandırılmasıdır. Ülkemizdeki altın madenlerinde çevre yöneti-
mi standartları, uluslararası standartlar seviyesindedir. Yapılan madencilik çalı malarında standartlar Devlet 
tarafından belirlenir, tasarım tercihleri i letmeciler tarafından hayata geçirilir. Bu sistem tüm dünyada oldu-

u gibi Türkiye’de de böyle çalı maktadır.

Dünyada geli mi  ülkelerdeki üretimler, kapasiteleri her yıl artan dev i  makinaları ile yapılırken Türkiye’de 
üretimin kas gücü ve el arabası ile yapılması beklenilemez. Geli mi  ülkelerde üretimde hangi teknolojiler 
kullanılıyorsa, rekabet edebilir konumda olabilmek için Türkiye de aynı teknolojileri kullanmak zorundadır.

E er pasa çıkacak diye ya amımızı sürdürmek için kullandı ımız madenleri bulundukları yerden çıkarmak-
tan vazgeçersek dünyada modern ya am ve sanayile mek için vazgeçilemez olan ba ta kömür, demir, ba-
kır, kur un, çinko, alüminyum, kadmiyum, bor, mermer olmak üzere hiçbir madenin üretimine izin verilme-
mesi gerekir.
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ASILSIZ DD ALAR

“ Kaz Da ları ve Altın Madencili i Paneli’nde 
Sayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”,
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

“BA TAN SONA KANUN DI I
ÇALI IYORLAR!” DD ASI

ASILSIZ DD ALAR

“Kaz Da ları ve Altın Madencili i Paneli’nde Sa-
yın Tahir Öngür’ün açıklamaları”,
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

“BORSADA H SSE
SENETLER N N DE ERLER N
ARTTIRIP PARA KAZANMAYA 
ÇALI IYORLAR.” DD ASI

23

24

Altın madencili i yapan irketler öncelikle maden 
sahasının maden i letme ruhsatı ve i letme izin-
lerini Maden leri Genel Müdürlü ü’nden alırlar.
Maden letme Projesine uygun olarak hazırladık-
ları ÇED Raporu ile Çevre ve Orman Bakanlı ı’na
ba vurur. nceleme süreci sonucunda proje olum-
lu bulunursa ÇED Olumlu Belgesine hak kaza-
nırlar. ÇED belgesini alan irketler Orman Ge-
nel Müdürlü ü’nden orman arazisinde çalı -
ma iznini alırlar. Bu belgeleri, Maden leri Genel 
Müdürlü ü’ne ibraz edip i letme iznini alarak ça-
lı maya ba larlar. Çalı makta olan bütün altın ma-
denlerinde faaliyete ili kin olarak mevzuatın ön-
gördü ü her türlü izin tesis edilmi , yasal ve tek-
nik tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra 
i letmeye geçilmi tir. letilen altın madenleri ta-

mamen kanunlara uygun olarak çalı maktadır.

Faaliyetlerin yürütüldü ü lin Valili i bünyesinde olu turulan zleme ve Denetleme Komisyonu’nun düzenli 
ve sürekli denetimleri ve ayrıca irketlerin bünyesinde yürütülen kontroller altın medenlerinin çevre ve insan 
sa lı ı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadı ını ortaya koymu tur.

Bir madenin i letilebilmesi için pek çok makamdan izin alınması gerekmektedir. Mevzuatta  öngörülen izin-
ler alınmaksızın madencilik yapılamaz ve  madencilik faaliyetleri izin veren makamların sürekli denetimi al-
tında gerçekle tirilir.

Sayın Öngür’ün, hayatında bir maden yatırımı yapmamı  olması nedeniyle, gerekli izinleri tamamlamaksı-
zın, izinsiz/yasadı ı bir madencilik faaliyetinde bulunmanın imkansız oldu undan habersiz oldu u anla ıl-
maktadır.

Bir i letmenin borsaya kayıtlı olması aslında çok 
önemlidir çünkü borsaya kayıtlı olan bir irket her 
bakımdan denetlenen ve her eyin hesabını vere-
bilen effaf bir yapıya sahip olmak zorundadır.

Bir irketin ba arılı olması durumunda borsada 
hisselerinin de er kazanması do aldır. Gerçek ol-
mayan durumları gerçekmi  gibi gösterip manü-
pilasyon ile borsada para kazanmak ise suçtur ve 
cezası çok büyüktür. 

Bir madencilik irketi yeni bir maden rezervi ke -
fetme ba arısı gösterir, yeni madenleri i letme-
ye açar ve verimli üretimlere imza atabilirse do-

al olarak de eri artar. Aksi takdirde de eri azalır.

Sayın Öngür  dünyada ve Türkiye’de borsaya kote 
irketlerin web sitelerinde yayınladıkları herkese 

açık bilgileri tahrif ederek bu irketleri karalama-
ya çalı maktadır.
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Üretilen altın, madende çalı an yüzlerce ki i tara-
fından bilinmekte olup farklı birimlerin kayıtlarına
girmektedir. Üretilen altın miktarı ile satılan altın
miktarını son gramına kadar kayıtlardan takip et-
mek mümkündür.

En az 9-10 kg a ırlı ındaki Dore külçenin hava-
alanlarındaki sıkı kontrolü a ıp da yolcu berabe-
rinde kaçırıldı ı iddiası aklı ba ındaki hiç kimsenin 
ciddiye almayaca ı bir iftiradır.

Bu tür iddialar “çamur at izi kalsın” eklindeki di-
er iddialardan farksız olup, tamamen altın ma-

dencili i ile u ra an irketleri karalamaya yönelik-
tir.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdü-
rüyor (Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis 
Odaları ortak Basın Acıklaması,  12.08.2003)

“ARTIK, HAVA ALANLARINDA 
YOLCU BERABER NDE
DORE ÇIKARILDI I G B
A IRI SÖYLENT LER B LE
YAYILMAKTADIR” DD ASI.

ASILSIZ DD ALAR

“ALTINLAR BORSAYA KAYIT 
YAPTIRILMADAN YURTDI INA
ÇIKARILIYOR!” DD ASI

“Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdı ından Ala-
cak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)

25

26 Mevzuat gere i, ülkemizdeki madenlerden üreti-
lip, rafine edilmek ve satılmak üzere ihraç edilen 
Dore Külçelerin, Darphane ya da yetkili kılınmı  di-

er müesseselerde ayar tesbitinin yapılmasından
sonra stanbul Altın Borsası’nda kayda alınması
zorunludur. hracat, ancak bu i lemlerden sonra 
belirlenen altın içeri i ve de eri üzerinden güm-
rük beyannamesine ba lanarak gerçekle tirilebilir.

Madenden üretilmi  altının kayıtdı ı olarak yurtdı-
ına çıkartılması mümkün de ildir.

Halen altın üretimi gerçekle tirilen altın i letme-
leri her bakımdan denetime açık effaf kurulu -
lardır. Maden i letmelerinde gerçekle tirilen altın
üretimi mevzuat gere i Valili in, Bakanlı ın ve s-
tanbul Altın Borsası’nın bilgisi dahilindedir.

Altın madenlerinden üretilen dore külçelerin (için-
de gümü , bakır, çinko vb metal bulunan saf ol-
mayan altın) büyük bir bölümü Türkiye’de rafine 
edilerek stanbul Altın Borsası’nda satılmaktadır.
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ASILSIZ DD ALAR

“KÜÇÜK B R SIKINTIDA 
ÇALI TIRDIKLARI EMEKÇ LER
KAPI ÖNÜNE KOYARLAR!” 
DD ASI
“Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdı ından
Alacak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)

ASILSIZ DD ALAR

“ Kaz Da ları ve Altın Madencili i Paneli’nde Sa-
yın Tahir Öngür’ün açıklamaları”, (Çan Belediye 
Meclis Salonu, 26/11/2008)

“ÇIKARILAN MADENLER
KEND  KALKINMAMIZDA 
KULLANIYORSANIZ BAZI 
EYLERE KATLANMAK 

MÜMKÜN. BUGÜNE DE N
H Ç B R ZAMAN ÇAN’DAK
SERAM K ÜRET M  YAPILMASIN, 
BÖLGEDEK  KÖMÜR ÜRET M
YAPILMASIN, KUR UN, Ç NKO, 
TA OCA I LET LMES N D YE
B R ÖRGÜTLENME OLMADI. 
AMA ALTIN ÜRET M Ç N
BÖLGEDE B R TED RG NL K
VAR!” DD ASI

27

28

Sayın Öngür’ün de dahil oldu u  altın madencili i
kar ıtları, 2003 yılında alınan Kı lada  Altın Ma-
deni Çevresel Etki De erlendirme Raporu’nun ip-
tali için Manisa dare Mahkemesi’nde dava açmı -
lar ve davayı kaybetmi lerdir. Yapılan temyiz ba -
vurusu sonucu Danı tay’ca, dare Mahkemesi’nin 
verdi i karar hakkında esas yönünden incelenme 
yapmak üzere yürütmeyi durdurma kararı veril-
mi tir.

Yargı Kararı gere i Kı lada  Altın Madeni’nde fa-
aliyetin durdurulmasına ra men madenin yeni-
den açılmasına kadar geçen altı aylık süre boyun-
ca hiçbir i çinin i  akdi feshedilmemi , ücretlerinin 
ve özlük haklarının ödenmesine kesintisiz olarak 
devam edilmi tir.

 ‘‘ Benzer ekilde, Danı tay’ın yeniden ÇED sürecinden geçirilmesi gerekti i kararı sonucunda 2004 A ustos
ayında Ovacık Altın Madeni’nde  üretim durmu  ve üretimin yeniden ba landı ı 2005 Mayıs ayına kadar ge-
çen 10 aylık sürede Koza Altın letmeleri hiçbir i çisini ma dur etmiyerek ücretlerini ödemi tir.’’

Sayın Tahir Öngür ve yanda ları asılsız iddialarla yasalara ve standartlara uygun olarak çalı an bir madeni ka-
pattırmak için çalı mı lardır. Bir yandan madenlerin kapatılmasına yönelik giri imleri sürdürürken di er yan-
dan mahkeme kararıyla geçici olarak durdurulan i yerlerindeki çalı anların hamili ine soyunma ikilemi için-
de bulunmu lardır.

Türkiye altın i lemecili inde (kuyumculuk-mücev-
herat) dünyada Hindistan’dan sonra ikinci sıra-
ya gelme ba arısı göstermi  bir ülkedir. Türkiye 
70 ülkeye katma de eri yüksek çe itli mücevherat 
ürünleri ihraç etmektedir. Türkiye’de kuyumculuk-
mücevherat sektöründe 250 bin ki i istihdam edil-
mektedir. Türkiye hem önemli altın potansiyeline, 
hem çok güçlü bir kuyumculuk sektörüne, hem de 
altın rafinerisine ve altın borsasına sahip dünyada 
ender ülkelerden biridir. 

Son be  yılda Türkiye’nin altın ithalatı yılda orta-
lama 222 ton olmu tur ve bugünkü fiyatlarla altın
ithalatına ödenen para yıllık 7 milyar doları bul-
maktadır.

Çanakkale’de yıllardır ba arıyla ba ta kömür ve 
seramik hammaddeleri, feldispat, kur un, çinko, 
kuvars, kalker vb madencilik faaliyetleri sürdürül-
mekte ve bu yeraltı zenginlikleri ekonomiye ka-
zandırılmaktadır.

Bölgede 10 yıldan fazla bir süredir di er maden-
cilik faaliyetleri ile birlikte sürdürülmekte olan al-
tın ve bakır arama faaliyetleri için bugüne kadar 
herhangi bir eylem söz konusu olmamı tır. An-
cak arama çalı maları sonucunda bölgede önem-
li altın rezervi bulundu u açıklandı ı andan itiba-
ren bir kampanya ba latılarak, 10 yıldır sürdürülen 
arama faaliyetleri birden bire çevre felaketi olarak 
gösterilmeye çalı ılmı tır.
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Bölgede halen Milli Parkın 15-20 km kuzeyinde  maden arama faaliyeti sürdürülmekte olup herhangi bir al-
tın madeni i letmecili i yapılmadı ı halde, “Milli Park alanı içinde madencilik yapılıyor” ve “Milli Park talan 
edilmi ” gibi gerçeklerle alakası olmayan haberlerle kamuoyunun bu konudaki hassasiyetleri iyice artırılarak
gergin bir ortam yaratılmaya çalı ılmaktadır.

Aslında “Altın çıkarılmasın!” diye ba latılan bu madencilik kar ıtı eylemler günümüzde kömür, demir, man-
ganez, nikel, bakır, mermer vb. gibi madencilik faaliyetlerini de engellemeye yönelmi  durumdadır. Türkiye 
kendi maden kaynaklarını kullanamaz hale getirilmeye çalı ılmakta, dı arıya ba ımlı bir ülke durumuna dü-
ürülmektedir. Türkiye kendi sanayisinin ihtiyaç duydu u petrolü, do algazı, kömürü, altını, bakırı, demi-

ri, alüminyumu, nikeli, kur unu, çinkoyu vb madenleri dı arıdan ithal etmekte, bunun kar ılı ında her yıl 50 
milyar dolardan fazla bir bedel ödemektedir.

Dünyada kendi madenlerini, sahip oldu u zenginlikleri de erlendirmeyen hiçbir ülke yoktur.

Maden potansiyeli, uluslararası rezerv sınıflandır-
malarında, “Herhangi bir maden yata ı ke finin he-
nüz yapılmadı ı, fakat elveri li olan jeolojik ortam-
larda var olması umulan ke fedilmemi  kaynaklar” 
olarak tanımlanır.1 Bilinmeyen maden kaynaklarını
tahmin yöntemleri son 25 yıl içinde geli tirilmi  bir 
bilimsel yöntemdir2, 3, 4, 5, 6, 7.

Maden potansiyeli tahmini, TMMOB Jeoloji Mühen-
disleri Odası tarafından meslek içi e itim amacı ile 
yayımlanan rezerv sınıflandırma ve hesaplanmasına
ili kin teknik kılavuzda da ayrıntılı olarak yer almak-
tadır8.

Potansiyel tahmini, maden yataklarının aranma-
sı çalı malarının ilk a amasını olu turmaktadır. lgi
duyulan bir madenin nerelerde, nasıl ve ne kadar-
lık bir harcamayla aranaca ını ve kar ılı ında ne bu-
lunaca ını tahmin etmek ve bu bilgileri temel ala-
rak bir arama projesini olu turmak amacıyla yapı-
lır. Böylece, aranılan madenin bulunamayaca ı veya 
yapılacak harcamanın madenin getirisinden çok 
daha fazla olaca ı bir bölgede arama yaparak para 
ve zaman kaybı önlenebilmektedir. Maden potan-
siyelinin tahmini, seçilen bir temsilci birim de erin,

de erlendirilmesi yapılacak bölgeye yayılması esasına dayanmaktadır9. Tahmin hesaplama yöntemi; (1) Mevcut 
jeolojik bulgulara ve maden üretim kayıtlarına dayalı bir temsilci birim belirlenmesi; (2) Seçilen örnek birimin, 
de erlendirilecek bölgeyle aynı özellikleri ta ıdı ına emin olunması yakla ımı esas alınarak yapılır.

Bırakın altın madencili ini, madencilik hakkında uzmanlı ı ve hatta bilgisi olmayan Sayın Öngür’ün, böylesine 
basit hatalara dü mesini normal kar ılamak gerekir. 

1 The U.S. Department of Interior resource/reserve classifi cation method, U.S. Geological Survey, USGS Circular 831, 1980.
2 Defi ning and measuring world mineral supplies, G.J.S.Govett ve M.H.Govett, World Mineral Supplies, 1976, sf. 13-36. 
3 Workshop on volumetric estimation, G.A.Kingston, M.David, R.F.Meyer, A.T.Ovenshine, S.Slamet ve J.J.Schanz, Mathematical Geology, 1978, c. 10, sf. 495-499.
4 A review of regional mineral resource assessment methods, D.A.Singer ve D.L.Mosier, Economic Geology, 1981, c. 76, sf. 1006-1015.
5 Mineral Resources Appraisal, D.P.Harris, 1984, 445 sf.
6 Quantitative estimation of undiscovered mineral resources, L.J.Drew, J.D.Bliss, R.W.Bowen, N.J.Bridges, D.P.Cox, J.H.Jr DeYoung, J.C.Houghton, S.Ludington, 
W.D.Menzie, N.J.Page, D.H.Root ve D.A.Singer, Economic Geology, 1986, c. 81, sf. 80-88.
7 Maden Ekonomisi, G. Caner, MTA Genel Müdürlü ü, 1983, Yayın No 27.
8 Kaynak ve Rezerv Sınıfl andırmaları ile Hesaplanmalarının Temel lkeleri, V.Oygür, T.Eyyübo lu,   O.Bektimuro lu, E.Cengiz, E.Emre ve M.Bumin, TMMOB Jeoloji M 
Odası, 1992, Yayın No 27.
9 Mineral Resources Appraisal, D.P.Harris, 1984, 445 sf.

ASILSIZ DD ALAR

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci
mi !(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; 
Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük 
Siyasi Gazete, 15.11.2007)

“ULUSLARARASI ORTAMDA 
ALTIN YATAKLARINA 
DE ER B Ç L RKEN B Z M
ALTINCILARIN “TAHM N
ED LM  POTANS YEL” NE
DENK DÜ EN B R KATEGOR
VE TER M N OLMADI I”
DD ASI.

29

AsAAslılıl ndndndaa “A“A“Altltının ç ççıkkıkaraarılılmamaasısıın!n!n ””” dididiyeyeye b b ba latılan bu madddenenencicic liilikkk kakkarrr ttıtı eyeyeylemlmm er günümüzde kömür, dedd mir,r,r, mananan---
gagaganenez,z, nn nikkikeleel,, bababakıkıkır, m mmererrmemerrr vbvbb. gibi madencilik faaliyettleleeriininii d d deee enee gegegellemmmeyee e yönelmi  dduruu ummmdad dııdır.r  Türrürkikk yeyee
kekek nddndi maaadeden kakakaynnnakkakllal rırınınn  kkkuluullanamaz hale getirilmeye çalllıı ıllılmaamaktktkta,a,a, dddı ara ıyaa ba ımlı bibir ülkekke dururrumuu unuuna düdüü-
üüürülmektedir. Türkiyeyeye kennndi sanayisinin ihtiyaç duydu u petetetrolüüü,,, dododo alglglgazı,, kömmmürüü ü, aaaltınnnıı, bakakakırrı, dd demememi-i-i-
i lü i ik li k i k b d l i d d i h l k b k l d hh lll 5000ri, alüminyumu, nikeli, kur unu, çinkoyu vb madenleri dı aaarırr dann ithaaal etetetmemm ktktkte,ee  bbbunuu unnn k k kar ılı ınndn aaa hheh r yıy l 5000

milyar dolardan fazla bir bedel ödemektedir.
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Altın madeni i letmecisinin (her ikisi de mevzuat 
kar ısında e it oldu undan yerli/yabancı ayırımı
son derece anlamsızdır) kazancından ülkemize bir 
ey bırakmayaca ı iddiası tamamıyla gerçek dı ıdır.

Madenciler di er sanayicilerin Devlet’e ödedi i ver-
gilerden ba ka Devlet Hakkı, Belediye Payı, Bulucu-
luk ve hbar Hakkı’ndan olu an ek vergileri de öde-
mektedirler.

Ayrıca madencilerin ücretler, mal ve hizmet alımla-
rı eklindeki i letme giderleri ile ödedikleri gelir ve 
kurumlar vergisi, harçlar ve dolaylı vergiler bulun-
maktadır.

Böyle bir iddiada bulunan Sayın Öngür yatırım,
maliyet ve vergilendirme konusunda hiç bir nosyo-
na sahip olmadı ını açıkça ortaya koymu tur. Altın
madencisi kazancının önemli bir kısmını da yeni ya-
tırımlar yaratabilmek için yaptı ı yeni maden ara-
malarına harcamaktadır. Bütün bunlar, ülke eko-
nomisine do rudan katkıdır.

Altın madeni aranması ve i letilmesi sırasında yapı-
lan bu harcamalar, Prof. Alkin’in hesaplarına göre 
4,2 basit çarpanı ile ülke ekonomisinde bir katma 
de er de yaratmaktadır1. Ülke ekonomisine yapı-
lan katkının 4 katı tutarındaki bu miktar da altın
madencili inin ülke ekonomisine dolaylı katkısıdır.

1 Ovacık Altın Madeni Projesinin Ekonomik Etkileri, Prof. Dr. Erdo-
an Alkin, 1993.

ASILSIZ DD ALAR

ASILSIZ DD ALAR

“YABANCI LETMEC N N
LETME KAZANCINDAN 

ÜLKEM ZE B R EY
BIRAKMAYACA I Ç N
SÖMÜRÜLECE M Z VE 
DO AL KAYNAKLARIMIZIN 
BO A TÜKET LECE ” DD ASI.

“KAP TAL ZME,
EMPERYAL ZME KAR I
OLUNMADAN YURTSEVER 
OLUNMAZ!” DD ASI

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci
mi !(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; 
Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001)

“ Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdı ından
Alacak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)
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31 Sayın Öngür’ün çalı tı ı irket (GEOSAN); imdi-
ye kadar ülkemizde faaliyet gösteren birçok ulus-
lararası sermayeli irketten i  almı tır.

irketin web sitesinde yayınlanmı  bilgilere göre, 
örne in Mission Energy, Johnson Wax, Haifa-
wi, FMC, Cyprus MNG, BP, Tüprag, SPIE Capag, 
Sepul-Duchene, Custanzo, Hazama-Gumi, Aviko 
Starking, Metro Gross Market, Foks Movenpick, 
Total, Totalgas, Comag, Eurobeton, Hyatt Hotel, 
Legrand, Glaxo, Feustel, Dan Cake, Enalka, Dywi-
dag ve Cargill gibi yabancı sermayeli irketlerle ti-
cari faaliyet yapmakta herhangi bir sakınca gör-
memi tir. 1

Yukarıdaki bilgilere bakıldı ında Sayın Öngür’ün, 
siyasi söylemleri ile ticari faaliyetlerinin ve anlayı ı-
nın birbiriyle örtü medi i görülmektedir. 

Sayın Öngür  bir takım asılsız iddialarla bilgi kirli-
li i yaratarak kendisine taraftar toplamaya çalı -
makta, kendi menfaatleri söz konusu oldu unda
ise siyasi söylemlerini kolayca bir kenara bırakabil-
mektedir.

1 www.geosan.com.tr, “Referanslar”,  (29.06.2009)



GERÇEKLER
ASILSIZ DD ALAR VE

BERGAMA-OVACIK MADEN ATIK BARAJINA YÖNEL K
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Atık barajının dizaynında kullanılan teknik spesi-
fikasyonlar 1993 tarihinde Temelsu Uluslararası
Mühendislik Hizmetleri A. . tarafından belirlen-
mi tir.  Atık barajının in asına ili kin Teknik art-
name, 1993 yılında DS  tarafından onaylanmı tır.
n aatın tamamlanmasından sonra DS , atık bara-
jının projesine uygun olarak in a edildi ini onay-
lamı tır.

Atık barajı gövde dolgusu, sert kaya malzemenin 
serilerek sulanması ve sıkı tırılması ile yapılmı tır.
Bu i lem atık barajının en üst kotuna kadar bü-
yük bir itina ile sürdürülmü tür. Atık barajı göv-
de dolgusu iç kısmında, tabandaki sert kayalar ile 
jeomembran arasında yastık görevi görmesi için 
DS ’nin Bergama’daki Kestel barajında kullanılan
kil oca ından getirilen kil kullanılmı tır. Kullanılan
malzemeler elenerek ta  ve çakıl parçalarından te-
mizlenmi  ve iki kademeli olarak toplam 50 cm ka-
lınlı ında kil serilmi  ve sıkı tırılmı tır. Bu kil taba-
kasının üzerine jeomembran yerle tirilmi  ve onun 
üzerine 20 cm kalınlı ında bir kil tabakası daha se-
rilmi tir.

Malzemenin nemlilik oranına da dikkat edilmi , nemlili in gerekenden % 2 fazla olması halinde malzeme 
havalandırıldıktan sonra, gerekenden % 2 az olması halinde ise su ile nemlendirildikten sonra kullanılma-
sı sa lanmı tır.

Test uygulamaları düzenli olarak DS  yetkilileri gözetiminde yapılmı  ve gerekli tutanaklar tutulmu tur. lk
geçirimsiz tabaka 50 cm kalınlı ında olup plastiklik indeksin %13’ten ve dolgu a ırlı ının 1,6 t/m3‘ten fazla 
olmaması sa lanmı tır.  Her tabaka sıkı tırıldıktan sonra test edilmi  ve sıkı tırılan tabakanın kuru yo unlu-

unun Standard Proctor testinin azami kuru yo unluk de erinin % 96’sına ula ması sa lanmı tır. Daha son-
ra yüksek geçirmezlik özelli i olan yüksek yo unluklu polietilen jeomembran (HDPE) malzeme bütün baraj 
yüzeyini kapsayacak ekilde serilmi tir. Bunun üzerine son olarak ise 20 cm kalınlı ında kil ve 20 cm kalınlı-

ında çakıl serilerek in aat tamamlanmı tır.

Atık barajı in aatı bittikten sonra, uluslararası yeterlilik belgesi olan bir firma tarafından kalite kontrol/kali-
te güvence inceleme testleri yapılmı  ve bütün barajdaki jeomembran astarı elektriksel jeofizik yöntemle “sı-
zıntı deteksiyon” testinden geçirilerek güvenli oldu u belgelenmi tir.

OVACIK’TA “SAHADAN 
SIYRILAN B TK SEL TOPRAK 
TABAKASI ATIK BARAJI 
TABANINDA K L KATMANI 
YER NE KULLANILDI” DD ASI.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdürüyor 
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
ortak Basın Acıklaması,  12.08.2003)
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Sayın Öngür, irketin, atık havuzundaki çamuru 
gizlice havuzun tabanından çıkardı ı ve yine giz-
lice atık havuzunun seddesine birçok kere döktü-

ü söylentisini kendince masum bir tavırla etrafa 
yaymakta, sonra söylentilere göre deyip kendi kur-
gularını gerçekmi  gibi göstermeye çalı maktadır.
Atık çamurunun zaman zaman baraj gövdesine 
gizlice döküldü ü iddiası delilsiz, mesnetsiz olup 
gerçek dı ıdır. Bu iddia da, maden kar ıtlarının hiç 
bir kanıta ve veriye dayanmadan her zaman yap-
tıkları asılsız suçlamalardan biridir. 

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdürüyor 
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
ortak Basın Acıklaması,  12.08.2003)

OVACIK Ç N “ÇOK VAH M B R
SÖYLENT  DE, GEÇM TE ZAMAN 
ZAMAN ATIK BARAJINDAK  ÇA-
MURUN B R BÖLÜMÜNÜN, G Z-
L CE MANSAP TARAFINDA PASA 
DEPOLANARAK YÜKSELT LEN
SEDDE GÖVDES NE YED R LD
YÖNÜNDED R” DD ASI.

33
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OVACIK’TAK  “ATIK BARAJININ 
1.600.000 M3’LÜK HACM N N ÖNGÖ-
RÜLDÜ Ü G B  8 YILDA DE L; GER DE
KALAN EN ÇOK 2-2,5 YIL Ç NDE DOL-
DU U LER  SÜRÜLMEKTED R. DI A-
RIDAN GÖRÜNÜ Ü DE BUNUN HAKLI 
OLAB LECE  YÖNÜNDED R. 1.500.000 
TON KADAR ATI IN BARAJDA DEPO-
LANDI I SÖYLENMEKTED R” DD ASI.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı, Teh-
likeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdürüyor 
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
Ortak Basın Açıklaması,  12.08.2003)
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Çevre Bakanlı ı’na taahhüt edilen atık havuzun-
daki WAD (zayıf asitte çözünen) siyanür limiti 1 
ppm’dir. Görüldü ü gibi iddia edilen 0,01 ppm 
de eri Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i’ndeki yü-
zey suyuna (alıcı ortama) de arj limitidir. Sayın
Öngür, kamuoyunu yanıltmak amacıyla her eyi
çarpıtmaktadır.

Gerek atık barajına giden atıkta gerekse atık ba-
rajından alınan numunelerde zayıf asitte çözünen 
siyanür miktarı Çevre Bakanlı ı’na taahhüt edilen 
1,0 mg/lt’nin, çok altında 0,2 – 0,3 mg/lt seviye-
sinde ölçülmektedir. Bu durum zleme ve Denetle-
me Kurulu tarafından da gözlemlenmektedir

Sayın Öngür’ün, ‘söylenti’ oldu unu belirterek 
kendisini güvenli tarafta tutmaya çalı tı ı, bazı
kimyasal analiz sonuçlarının tahrif edildi i iddiası
daha önce de basında ortaya atılmı  ve resmi ku-
rumların yaptı ı inceleme sonucu aslı olmadı ı or-
taya çıkmı tır.

zleme ve Denetleme Kurulu’nun çalı maları kap-
samında l Sa lık Müdürlü ü tarafından da periyo-
dik olarak örnekler alınmakta ve Hıfzıssıhha Ensti-
tüsü Laboratuvarı’nda siyanür analizi yapılmakta-
dır. ddia edilen bu döneme ait (A ustos, 2002) 
Hıfzıssıhha raporlarına göre, INCO tesisi çıkı ında-
ki siyanür analiz sonuçları 0,041-0,315 mg/L CN 
WAD ve atık havuzundan tesise geri dönü  suyu 
siyanür analiz sonuçları 0.620 mg/L CN TOPLAM 
de erinde ölçülmü tür. Bu dönemde, irket tara-

fından alınan günlük örneklerin uluslararası ba ımsız uzman kimya laboratuvarında yapılan analiz sonuçla-
rı ise INCO tesisi çıkı ında 0,06-0,84 mg/L CN WAD ve atık havuzundan tesise geri dönü  suyunda 0,14-0,71 
mg/L CN TOPLAM arasında de i mektedir. Görüldü ü gibi, gerek Hıfzıssıhha gerekse ba ımsız uzman kim-
ya laboratuarında yapılan analiz sonuçları birbirlerine çok yakındır.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdürüyor 
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
ortak Basın Acıklaması,  12.08.2003)
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OVACIK ALTIN MADEN NDE
“GEÇT M Z YIL SONUNDA 
F RMANIN TAAHHÜT ETT  ÜZERE 
DÖNEMSEL OLARAK YAPTIRDI I
K MYASAL ANAL Z SONUÇLARINI 
DAREYE TAHR F EDEREK 

B LD RD LER  SÜRÜLMÜ TÜ”
DD ASI VE “F RMA, 16.02.1996 

TAR HL  TAAHHÜTNAMES LE ATIK 
BARAJINDAK  KOLAY AYRILAN 
VE UÇUCU S YANÜR M KTARININ
<0,01 PPM OLACA INI TAAHHÜT 
ETM ” DD ASI.

Madenin etrafından, tel örgülerin dı ından dola-
arak bilimsel ve teknik bir denetim (!) yapan Ta-

hir Öngür uzaktan bakma yöntemiyle, ‘dı arıdan
görünü ü’ ile atık havuzunun, 2003 yılında, geç-
ti imiz 2-2,5 yıl içinde dolmu  oldu una karar 
vermi  ve ‘söylenen’ ifadesiyle gördüklerini pe-
ki tirmeyi de ihmal etmemi tir.

Kayıtlarda yer alan gerçek üretim miktarları, Sa-
yın Öngür tarafından ‘uzaktan bakma yönte-
miyle’ yapılan tartım sonuçlarına hiç uymamak-
tadır. ddiada bulundu u 31 Temmuz 2003 iti-
bariyle atık barajına konulan atık miktarı yakla-
ık  835,000 tondur. Bu da hacim olarak, yak-

la ık 570,000 m3 yapmaktadır. Atık deposunun 
hacmi 1,600,000 m3 oldu una göre, bu tarihte 
atık barajının dolmasının imkansız oldu u açık-
ça ortadadır.

Sayın Öngür bütün iddialarında bu yöntemi kul-
lanmaktadır. Kendi amaçlarına uygun olarak 
bazı sayıları gerçek kabul ederek altın madencili-

inin ne kadar kötü oldu unu kanıtlamaya çalı -
maktadır. Dayanak aldı ı sayılar yanlı  olunca id-
diaları da bo a çıkmaktadır.
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Atık barajında “arsen klorür” bulundu u ve 
arsen klorürün buharla arak havaya karı -
ması iddiası bilimsel temelden uzak, tama-
men hayal mahsulü bir iddiadır. Ovacık’ta
atıkların kimyasal bozundurulması prosesi-
nin bir parçası olan metal duraylama ünite-
sinde atıktaki arsenik suda çözünmez sabit 
bile ik haline getirilmektedir. Arsenik analiz-
leri günlük olarak yapılmakta olup yetkilile-
rin denetimine sunulmaktadır

“Arsen bile iklerinin suda çözünmesi ve ar-
sen klorür bile iklerinin buharla ıp baraj-
dan kilometrelerce uzaklara ta ınması” iddi-
asına gelince; bu tür bir hipotez ortaya atıl-
dı ında, mesleki açıdan bilinmesi gereken, 
arsen(ik) klorürün suda dengeli olamayan, 
sıvı nitelikte, kaynama noktası 130oC olan bir 
kimyasal bile ik oldu u ve de yo unlu unun
suyun 2.16 katı daha fazla oldu udur. Kim-
ya literatüründe arsenik klorür (AsCl) su ile 
derhal reaksiyona girerek bozunan ve de ar-
seni i havaya ta ıma olasılı ı dahi olmayan 
bir kimyasaldır.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı, Teh-
likeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdürüyor 
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
ortak Basın Acıklaması,  12.08.2003)

“BERGAMA-OVACIK’TA ATIK 
BARAJINA TANKER LE H POKLOR T
BO ALTILMASI SONUCUNDA ARSEN 
B LE KLER N N SUDA ÇÖZÜNMES
VE ARSEN KLORÜR B LE KLER N N
0°C SICAKLIKTA B LE BUHARLA IP
BARAJDAN K LOMETRELERCE
UZAKLARA TA INMASI” DD ASI.
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Atık havuzu “sıfır” de arjlı olarak planlanmı  olup, 
buradan alıcı ortama kesinlikle de arj yapılma-
maktadır.

Tesis su bilançosunda kullanma ve taze proses su-
yuna ihtiyaç oldu undan bu suyun bir kısmının
açık ocak ve yeraltında biriken suların atık depo-
suna basılması yoluyla kar ılanması planlanmı tır.

Açık ocak çevresinden açık oca a yönelen yüzey 
ya mur suları yapılan kanal ve kanaletler vasıta-
sı ile oca a giri i engellenmekte ve kendi do al
akı larıyla i letme sahası dı ına yönlendirilmekte-
dir.  Açık ocak tabanında ve yeraltı oca ında biri-
ken sular dinlendirme havuzunda toplanmaktadır.
Burada toplanan ve dinlendirilen temiz su ise nu-
muneler alınıp analiz edildikten sonra su tankerle-
ri tarafından alınarak i letme sahası içinde, deka-
paj yollarında ve açık ocak kazı aynalarında olu a-
cak tozların bastırılmasında kullanılmaktadır. Ge-
rekti inde, dinlendirme havuzundan atık barajına
basılarak proses suyu olarak kullanılabilecektir.

imdiye kadar açık i letmede toplanan suyun analizi de arj standartlarını a mamı tır. De arj gerekmesi ha-
linde, Çevre Bakanlı ına sunulan Mart 2001 tarihli taahhütname gerekleri uygulanacaktır.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdü-
rüyor (Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis 
Odaları ortak Basın Acıklaması,  12.08.2003)

OVACIK Ç N “GEÇT M Z KI
BA INDAN BU YANA, BAZI GE-
CELER OCAKTAN YA DA BARAJ-
DAN DI ARIYA SU SALINDI I
YÖNÜNDE HABERLER GELMEK-
TED R” DD ASI.
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“Arsen bile iklerinin suda çözünmesi ve ar-
sen klorür bile iklerinin buharla ıp baraj-
dan kilometrelerce uzaklara ta ınması” iddi-
asına gelince; bu tür bir hipotez ortaya atılasına gelince; bu tür bir hipotez ortaya atıl-
dı ında, mesleki açıdan bilinmesi gereken,
arsen(ik) klorürün suda dengeli olamayan,
sıvı nitelikte, kaynama noktası 130oC olan bir
kimyasal bile ik oldu u ve de yo unlu unun
suyun 2 16 katı daha fazla oldu udur Kimsuyun 2.16 katı daha fazla oldu udur. Kim-
ya literatüründe arsenik klorür (AsCl) su ile 
derhal reaksiyona girerek bozunan ve de ar-
seni i havaya ta ıma olasılı ı dahi olmayan
bir kimyasaldır.



GERÇEKLER
ASILSIZ DD ALAR VE

YERALTI SULARINA YÖNEL K
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ASILSIZ DD ALAR

“Bilinen En yi Teknoloji mi (II)- Su Kaynaklarımız
ve Yeraltı Suyu Kuyularımız Kuruyacak mı?” (Je-
oloji  Mühendisleri Odası Web Sitesi, www.jmo.
org.tr,  04/08/2006) “Kı lada  Para Basıyor!”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 03/04/2008)

“YÖREDEK  YERALTI 
SULARININ TÜKENMEYE 
BA LADI I!” DD ASI

38

Ülkemizdeki altın madenlerinde su yönetimi 
önemli bir i lemdir. Bir çok madende sıfır de arj
ile çalı ılır. Bunun anlamı madenden dı arı katı ya 
da sıvı olarak herhangi bir atı ın alıcı ortama ve-
rilmeyece idir. Madenlerde kullanılan sular kulla-
nıldıktan sonra de arj edilerek “tüketilmez” aksi-
ne devirdaim ile yeniden kullanılırlar. Sadece bu-
harla ma sonucunda eksilen su kadar ilave su ma-
dene dı arıdan alınır.

Bilindi i gibi madenlerin su ihtiyacı di er sana-
yi faaliyetlerinde oldu u gibi DS  tarafından tah-
sis edilmektedir. Tahsis edilen miktarın dı ında su 
kulanımına müsaade edilmez. Bu tahsis yapılırken
öncelikle bölgede ya ayan insanların içme ve kul-
lanımına, sonra tarım sulamasına ondan sonra da 
sanayi faaliyetlerine öncelik tanınmaktadır. Tüm 
bu amaçlar için tahsis edilen su miktarı bölgedeki 
toplam su  rezervuarının % 50’sini geçemez. Ay-
rıca kuyulardan çekilen sular sayaçlarla ölçülmek-
tedir.

ASILSIZ DD ALAR

“ Kaz Da ları ve Altın Madencili i Paneli’nde Sa-
yın Tahir Öngür’ün açıklamaları”,
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

“1 TON ALTIN ÜRETMEK 
Ç N 300 000 TON SU 

TÜKET LECEK!” DD ASI
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Bilindi i gibi madenlerin ihtiyaç duydu u su di er
sanayi faaliyetlerinde oldu u gibi DS  tarafından
tahsis edilmektedir. Bu tahsis yapılırken öncelikle 
bölgede ya ayan insanların içme ve kullanımına,
sonra tarım sulamasına daha sonra da sanayi fa-
aliyetlerine öncelik tanınmaktadır. Ayrıca kuyular-
dan çekilen sular sayaçlarla ölçülmektedir. Örne-

in Kı lada  Altın Madeni açılmadan önce, maden 
i letmesi tarafından bölgede geni  çaplı ara tır-
malar yaptırılmı  ve DS  Genel Müdürlü ü akifer-
de bulunan suyun belirli bir miktarının maden i -
letmesinin ihtiyacı için kullanılmasına izin vermi -
tir. letme sırasında kuyularda yapılan izleme faa-
liyetleri ve DS ’nin ODTÜ’ye yaptırdı ı havza çalı -
maları sonucunda madenin yeraltı suyu kullanımı-
nın, Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) raporunda 
öngörülen modellemeye  uygun oldu u ve akifer 
üzerinde olumsuz ve beklenenden farklı bir etki 
yaratmadı ı bilimsel olarak ortaya konmu tur.

Sayın Öngür, hiçbir bilimsel çalı ma, belge ve veri olmadan yöredeki yeraltı sularının tükenmeye ba ladı ı-
na dair asılsız bir iddia ortaya atmı tır. Bölgenin yeraltı sularının madenden dolayı azaldı ını ortaya koyan 
bilimsel ve teknik ölçümlere dayanan bir ara tırması yoktur. Sayın Öngür’ün elinde madenden dolayı bölge-
nin yeraltı sularının azaldı ını belgeleyen somut bir bilgi ve belgesi varsa bu bilgi ve belgeleri DS  yetkilileri-
ne neden sunmamı tır?
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ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık’taki Altın letmesi Yasa Dı ı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlı ını Yayılarak Sürdü-
rüyor (Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis 
Odaları ortak Basın Acıklaması,  12.08.2003)

OVACIK’TA “YÖREDEK  YERALTI 
SUYUNUN YILIN BELL  DÖNEMLE-
R NDE BAZI A IR METALLER AÇI-
SINDAN ÇME SUYUNDA Z N VE-
R LEN SINIRLARIN ÜZER NE ÇIKTI-

I” DD ASI.
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ASILSIZ DD ALAR

“Bilinen en iyi teknoloji imi  ! (ll)”, 
www.jmo.org.tr, Yayına Giri  Tarihi : 04.08.2006, 
Güncellenme Zamanı , 16.08.2006

“ÇA DA  B R YERLE MDE
DE K (TEM ZL K, YEMEK, 
TUVALET, VB.) GEREKS N MLER
Ç N K  BA INA 150 M3/GÜN)

SU TÜKET LD  GERÇE  GÖZ 
ÖNÜNE ALINDI INDA YALNIZCA 

LETMEDE ÇALI ANLARIN
TÜKET M N N 1,875 M3/SAAT 
OLACA I AÇIK”. DD ASI
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Ovacık maden sahasında bulunan 15 adet izle-
me kuyusundan aylık yeraltı suyu örnekleri alına-
rak kimyasal analizleri yapılmaktadır. Bu analiz-
ler Hıfzıssıhha labaratuvarlarında yapıldıktan son-
ra üç ayda bir ilgili mercilere rapor edilmektedir. 
Taahhüt edilmedi i halde Ovacık, Çamköy ve Sü-
leymanlı köylerinden her ay su numuneleri alına-
rak analiz edilmekte ve önceki ayların sonuçları ile 
kar ıla tırılmaktadır. irket 1997 yılından itibaren, 
üretime ba lamadan çok önce,  su analizleri yap-
maya ba lamı  olup sonuçları yeni de erlerde bir 
sapma olup olmadı ının tespitinde kullanılmakta-
dır.
Ovacık’ta kimyasal bozundurma ünitesi çıkı ın-
dan ve atık havuzu geri dönü  suyundan siyanür, 
atık havuzundan ise arsenik ve antimon analizi her 
gün ve di er a ır metallerin analizi haftada bir ya-
pılmaktadır. zmir Valili i zleme Denetleme Ko-
misyonu da istedi i zaman madene gelerek aynı
noktalardan numune almakta ve uygun gördü ü
yerlerde analizlerini yaptırmaktadır.

TÜB TAK Raporu’nun 6 nolu eki olan Hidrojeolojik Risk De erlendirmesi raporunu yazan Prof. Dr. Hasan Ya-
zıcıgil, yaptı ı sayısal modelleme çalı ması sonucunda, ‘gerçekle me olasılı ı olan en kötü ko ullarda, atık
havuzundaki toplam siyanür, arsenik ve antimon konsantrasyonları 1500 metrelik yeraltısuyu akım yönün-
de 1000 yıl sonra dahi içme suyu limitlerinin altında olacaktır’ sonucuna varmı tır. Bu sonuçlar, Sayın Ön-
gür ve arkada larının ileri sürdü ü iddiaların ne kadar mesnetsiz ve gerçek dı ı olduklarını açıkça ortaya ser-
mektedir.
Sonuç olarak; yapılan izleme/de erlendirme çalı malarına göre, i letme çevresindeki yeraltı sularında i let-
meden kaynaklanan bir a ır metal kirlenmesi yoktur.

Sayın Öngür, burada da rakamlarla istedi i gibi 
oynamakta ve 150 litre/gün olan uluslararası stan-
dart ki i ba ına dü en su tüketimi de erini kasıtlı
olarak 150 ton/gün olarak göstermek suretiyle su 
hesabının yanlı  yapıldı ını iddia etmektedir.

Sayın Öngür’ün iddiasını do ru kabul edersek,  4 
ki ilik bir ailenin günlük su tüketimi 600 ton, ay-
lık su tüketimi ise 18 000 ton olması gerekmekte-
dir.!!!

Böyle ard niyetli ki i ve çevreler, ülkemizde çev-
re de erlerini kasıtlı olarak istismar ederek planla-
nan veya gerçekle tirilmi  olan yatırımları  yukarı-
da dile getirilen mesnetsiz iddialarla engellemeye 
çalı tıkları gibi, hem ülkemizde 2 senede bitmesi 
gereken bir yatırımın 5-10 yıl uzamasına, hem za-
ten yükü çok fazla olan mahkemelerin gündemi-
nin bo u bo una i gal edilmesine hem de kamu-
oyunda kasıtlı bilgi kirlenmesine neden olmakta-
dırlar.



GERÇEKLER
ASILSIZ DD ALAR VE

BERGAMA-OVACIK ATIK HAVUZUNUN
DEPREME DAYANIKLILI INA L K N
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Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada kinci mi !
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Ev-
rensel gazetesi, 19-20/10/2001;  SOL Günlük Si-
yasi Gazete, 15.11.2007)

“SALOMON-CALV  (1940)’N N
HAZIRLADI I 1939 DEPREM
E DDET HAR TASINDA
DA EN BÜYÜK DDET N
SAPTANDI I ALAN, D K L ’DEN
DO UYA UZANAN B R KU AK
B Ç M NDED R. BU ALANDA IX 

DDET  YA ANMI , OVACIK 
ÇEVRES NDE SE BU DDET VII-
VIII OLMU TUR” DD ASI.

42 Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde yer alan 
1939 Dikili Depremi’ne ait bilgiler Salomon-
Calvi’den (1940) alınmı tır.

Türkiye Büyük Depremler Katalo u’na göre, 1939 
Dikili depreminin aletsel büyüklü ü 6.5 (Richter 
ölçe inde) ve hasar iddeti VIII veya IX (Mercalli 
ölçe inde) olmu tur.

Sayın Öngür bu makalesinde, herhalde çok büyük 
bir deprem iddetinin kamuoyu üzerinde yarata-
ca ı korkuyu dü ünerek, IX iddetinin Mercalli öl-
çe inde oldu unu belirtmeyerek kamuoyunu ya-
nıltmaya çalı mı tır.

Depremin bilimsel açıdan tanımlanmasında
önemli olması bakımından, 1939 Dikili depre-
minin yatay ivmesinin kayada 0.19g ve zeminde 
0.32g oldu u tahmin edilmektedir1. Ovacık Altın
Madeni atık havuzunun ise 0.6g yatay ivmesine 
sahip bir depreme dayanacak güçte oldu u tes-
bit edilmi tir2. Bir kıyaslama yapılması bakımın-
dan, 19 A ustos 1999 Kocaeli depremi’nin yatay 
yer ivmesi 0,4g’dir3.

Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde, 1939 Diki-
li Depremi’nin Salomon-Calvi’ye (1940) atfen e -
iddet haritası verilmi tir. Bu haritada en büyük id-

detin saptandı ı alanın, Sayın Öngür’ün iddia et-
ti inin aksine, Dikili’den Do uya yani Ovacık ve 
Bergama’ya do ru de il de Güneydo u’ya yani 

Çandarlı Körfezi’nin ucuna do ru oldu u açıkça görülmektedir.

Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde Salomon-Calvi’ye atfen verilen bilgilere göre, deprem Dikili ve ovada-
ki Kabakum yöresinde hasara neden olmu tur. Depremden sonra tutulan raporlarda, “kötü nitelikli yapıla-
rın duvarları yıkılmı , iyi yapılmı  olanlarda yalnız çatlaklar olu mu tur”  denilmektedir. Yine bu raporlarda, 
Dikili’deki ‘betonarme yapılmı  iki hükümet binasının yıkılmamı ’ oldu u ve ‘kayalar üzerine kurulmu  ma-
hallelerde hasar az’ oldu u belirtilmektedir. Ovacık Köyü, 1939 Dikili Depremi sırasında, bugünkü yerinden 
yakla ık olarak 3 km güneydeki Kalargaovacık’tadır. Depremden sonra, daha güvenli oldu u için bugünkü 
yerine ta ınmı tır.

1  Bergama Ovacık Altın Madeninin Baraj ve Tesis Alanının Deprem ve Mühedislik Sismolojisi Bakımından ncelenmesi, Prof. Dr. Haluk Eyido an,
TÜB TAK Raporu, EK 9

2 Report on Mobile Geomembrane Leak Location Survey Tailings Dam Ovacık Gold Mine, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 1997.
3 17 A ustos 1999 Kocaeli Depremi Ön de erlendirme Raporu, stanbul Teknik Üniversitesi, 24.08.1999.
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Bergama Ovacık Altın letmesi Tesislerinde Dep-
rem Riski, 2002, Siyanürle Altın Madencili i ve 
Gerçekler web sitesi (http://www.geocities.com/
siyanurlealtin/yazi/2002/depremriski/)

“BARAJ GÖVDES N N 0.6 G YATAY 
YER VMES NE GÖRE GÜVENL K
KATSAYISININ, NORMANDY Ç N
HAZIRLANMI  RAPORLARDA 
1.1 VE 1.2 DE ERLER N
SA LADIKLARINI ANIMSATAN 
EY DO AN BUNLARI YETERL
BULMAKTADIR. OYSA, BUNLARIN 
SINIR DE ERLER OLMASI, R SK N
BÜYÜKLÜ ÜNÜ DE GÖZ ÖNÜNE 
GET RMEKTED R” DD ASI.
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Bergama-Foça Fay Zonu bölgedeki en büyük ve en 
önemli aktif fay hattıdır. ‘Ovacık’tan en çok 6-7 
km uzaklıktan’ geçen bu fay hattı Bergama ilçesi-
nin yerle im merkezinin ortasından geçtikten son-
ra, Bergama’ya 500 m uzaklıktaki Kestel su bara-
jının seddesini ve baraj rezervuar alanını tam or-
tasından boydan boya kat etmektedir. Ülkemizde, 
üstelik diri fay hatlarında, DS  tarafından in a edil-
mi  onlarca büyük su barajı vardır. Bunların hiçbi-
risinde, bugüne kadar, deprem nedeniyle bir ha-
sar olmamı tır1.
Bergama’yı tehdit edebilecek ve Ovacık’tan defa-
larca büyük bu su barajına göz yumarak, buradaki 
fay hattından 6-7 km uzaktaki atık depolama te-
sisinin bu fayın deprem riski altında bulundu u-
nu göstermeye çalı mak meslek ahlakına ne ölçü-
de ba da ır? Üstelik, Kestel barajında milyarlarca 
metre küp su depolanırken Ovacık atık deposun-
da katıla mı  ve bu nedenle belki birkaç yüz met-
re bile gidemeyecek olan çamur vardır.

1 Çok ükür barajlar sapsa lam, Dünya Gazetesi, 21.08.1999, s.7.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık Altın letmesi Tesislerinde Dep-
rem Riski, 2002, Siyanürle Altın Madencili i ve 
Gerçekler web sitesi (http://www.geocities.com/
siyanurlealtin/yazi/2002/depremriski/)

“BERGAMA-FOÇA FAY ZONU DAHA 
AYRINTILI OLARAK NCELENMEKTE
VE 1919 (M=7) DEPREM ’N N
BU FAY ÜZER NDE OLU TU U;...
BARKA(1999)’NIN, TÜB TAK
RAPORU’NDAK  BÖLÜMÜNDE DE 
D R  OLDU UNU AÇIKLADI I BU 
FAY, OVACIK’TAN EN ÇOK 6-7 
KM UZAKLIKTAN GEÇMEKTED R”
DD ASI.
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Ülkemizin de i ik yörelerinde, 1935 yılından beri 
DS ’nin kontrolünde 472 adet baraj in a edilmi tir1.
Büyük su barajlarından onlarcası diri fay hatlarında
in a edilmi  olup, bunların hiçbirisinde, bugüne ka-
dar, deprem nedeniyle bir hasar olmamı tır. DS , su 
barajlarında yatay yer ivmesini 0,2g olarak ve güven-
lik sayısını da 1,1 olarak kabul etmektedir. 

Ovacık atık havuzunun güvenlik katsayısı, kendisin-
den yüzlerce kat büyük Atatürk ve Keban gibi bü-
yük su barajlarının depremli durumdaki tesis güven-
lik katsayısının yakla ık iki katıdır2.

Atatürk barajının dolgu yüksekli i 169 m, baraj hac-
mi 48.7 milyar m3 ve Keban barajının yüksekli i 207 
m, baraj hacmiyse 31 milyar m3 dür. 

Ovacık Atık Havuzunun Büyük Su Barajları
le Kar ıla tırılması

Tesis Adı Yatay Yük 
Katsayısı*

Depremli Durumda 
Tesis Güvenlik Sayısı

Ovacık Atık
Havuzu 0,2g 2.23

Kestel Barajı 0,15g -
Atatürk Barajı 0,2g 1.20
Keban Barajı 0,15g 1.28

* DS ’nin büyük su barajları için kabul etti i kütleye etki eden yatay 
yük katsayısı

1 17 A ustos 1999 Kocaeli Depremi Ön de erlendirme Raporu, s-
tanbul Teknik Üniversitesi, 24.08.1999.

2 Ovacık Atık Deposu III. A ama Dolgusu Yapımı ile ilgili Çalı -
malar, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A. .,  1999.
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Tesisteki liç ünitelerinde ve di er kimyasal tankla-
rında önemli hasar meydana getirebilecek felaket 
senaryoları ve bunların do uraca ı sonuçlara ili -
kin sayısal risk de erlendirme çalı ması Golder As-
sociates Ltd tarafından yapılmı tır1.

Risk de erlendirmesinin sonucunda ‘Ovacık’taki
altın kazanım prosesinde siyanür kullanımının ya-
rattı ı riskin ihmal edilebilir düzeyde oldu u bel-
gelenmi tir.

Maden i letmeye alındıktan bir yıl sonra, 2002 yı-
lında, daha önce yapılan risk de erlendirmesinin
kontrolü amacıyla, yine Golder Associates Ltd. ta-
rafından tesiste siyanür kullanımı2 için yeniden sa-
yısal risk de erlendirmesi yapılmı tır.

Maden i letilirken elde edilen veriler kullanılarak
yapılan risk de erlendirmesi sonucunda da tesi-
sin yarattı ı riskin ihmal edilebilir düzeyde oldu-

u tespit edilmi tir.

1 Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide 
Cycle, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 1998. 
2Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide 
Cycle, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 2002.

ASILSIZ DD ALAR

Bergama Ovacık Altın letmesi Tesislerinde Dep-
rem Riski, 2002, Siyanürle Altın Madencili i ve 
Gerçekler web sitesi (http://www.geocities.com/
siyanurlealtin/yazi/2002/depremriski/)

“OLASI B R DEPREM SIRASINDA 
TES STEK  TANK, KOLON 
VE LET M BORULARININ 
NASIL ETK LENEB LECE N N
TARTI ILMAMI  OLU UDUR....
BUNLARIN DEPREM YÜKLER
ALTINDAK  DURAYLILIKLARI 
KONUSUNDA NE RKET
YAYINLARINDA VE NE DE 
TÜB TAK RAPORU’NDA 
HERHANG  B R B LG
VER LMEMEKTED R” DD ASI.

45
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G. Altman (Alman Çevre Bakanlı ı Devlet 
Sekreteri-Ye il Milletvekili), P.Sauerland (FIAN 
B k.), Prof. Dr. smail Duman ( TÜ), Prof. Dr. P 
Müller, Prof. Dr. F Korte ve Dr. T Rüde 27.10.2000 
tarihinde Berlin’de yaptıkları toplantı sonucunda 
altın madencili i hakkında “Berlin Deklarasyonu” 
olarak adlandırdıkları bir bildiri yayınlarlar.
Toplantı Gana, Peru ve Papua Yeni Gine’deki, 
kendi deyimleriyle “dü ük maliyetle altın üretimi 
yapılan fakir ülkelerdeki” altın madencili inin en-
gellenmesine ili kindir.1

Görüldü ü gibi, FIAN fakir halkları dü ünmek-
ten çok altın fiyatlarının dü memesi için önlem 
almaktadır.
1 Berlin  Deklerasyonu, 27.10.2000 / 
http://korte-goldmining.infu.uni-dortmund.de/index2.html

“F AN DEVLET DESTE  ALMAYAN 
VE YALNIZCA AZ GEL M  ÜLKE 
HALKLARININ BESLENME VE 
ÇEVRE SORUNLARINI SAVUNMA 
YÖNÜNDE ÇABA GÖSTEREN B R
DERNEK” DD ASI.

Almanya Ülkemizde Altın letilmesini Neden 
stemesin (Evrensel, 25-26/12/2001) ve

‘Almanya Ülkemizde Altın Çıkmasın Diye 
Birilerini Kullanıyor’ Yalanı
(SOL Günlük Siyasi Gazete, 6/12/2007)

ASILSIZ DD ALAR 46



ALTIN MADENC LER  DERNE40

A
ltın Madencileri Derne i, çevre ve insan 
sa lı ını korumanın yasalarla belirlenmi
gereklerini yerine getirmeksizin maden-
cilik yapılmasını topluma ve ortak gele-
ce imize kar ı bir saygısızlık olarak kabul 

etmektedir. Ve aynı zamanda ülkemizde insan sa lı-
ını ve sosyal sorumluluk çalı malarını ön planda tu-

tan çevre dostu teknolojilerle temiz üretim ve temiz 
atık anlayı ının egemen kılındı ı modern bir maden-
cilik sektörünün yaratılması için çalı maktadır.

Yatırımcıların yasalara ve standartlara göre yaptıkla-
rı faaliyetleri asılsız iddialar ve çevre felaketi senar-
yoları ile yasa dı ıymı  gibi göstermeye yönelik söz-
de çevrecilik hareketlerinin iyi sorgulanması gerekir. 
Bazı ülkelerin ve irketlerin kendi çıkarları için  çev-
re de erlerini istismar etmeye yönelik giri imleri dün 
oldu u gibi bundan sonra da var olacaktır.

Çevre dostu teknoloji, temiz üretim, temiz atık  an-
layı ı ile kurulan altın madenleri ülke ekonomisine 
çok önemli katkılarda bulunmaktadır. 2008 yılında
Türkiye’de en çok Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100 
irket sıralamasında Kı lada  Altın Madeni’ni i leten

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A. .’ 84 üncü, 
Bergama-Ovacık Altın Madeni’ni i leten Koza Altın

letmeleri A.  ise 88 inci sırada yer almı tır.

stihdam, vergi, katma de er yaratma, ekonomik 
ve sosyal geli me açısından ülkemize yaptı ı katkı-
ların yadsınamayaca ı altın madenlerine kar ı yü-
rütülen kampanyaların temelinde bazı çevrelerin 
“Türkiye’de altın üretimi yapılmasın ama her yıl al-
tın ithalatına 7 milyar dolar ödemeye devam edilsin” 
oyunu yatmaktadır.

“Yatırımlar yasaklansın!”, “Yeni yatırımlar kapatıl-
sın!”, “ stemiyoruz!” eklindeki anlayı ın masum 
çevrecilik hareketi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Gerçek çevreciler yatırımların yasalara, yönetmelikle-
re, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak 
yapılmasını savunur. Yine gerçek çevreciler yeni ya-
tırımları reddetmezler; eksiklikler varsa o eksiklikle-
ri veya yanlı lıkları ortaya koyarlar ve çözüm üretir-
ler. Bunun aksi tutumların gerçek çevrecilikle uzak-
tan yakından ilgisi bulunmamaktadır ve sadece çev-
re konusundaki hassasiyetleri istismara yönelik kasıt-
lı çabalardır.

Ülkemizde yasalara saygılı olarak çalı an yatırımcı-
ların “çevreci” kisvesi altında farklı amaçlar pe inde
ko an ki ilerden korunabilmesi için dava açacak ki i-
ler bakımından gerçek bir menfaatin do rudan ihlal 
edilmi  / edilecek olması kriteri aranmalı, do rudan
bir zarar ziyan ili kisi yok ise açılacak davalar için ya-
tırımın veya üretimin büyüklü ü gözönüne alınarak
bir teminat istenmesine yönelik yasal düzenlemele-
rin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Yasalara saygılı yatırımcılar asılsız iddialar yüzünden 
mahkemelerde yıllarca emeklerini savunmak zorun-
da kalırken asılsız iddiaları ortaya atanların, iddiaları-
nın do ru olmadı ı kanıtlandı ında, hiçbir yaptırım-
la kar ıla mamasına imkan sa layan yasal bo lukla-
rın bir an önce giderilmesi ülkemizde yatırım ortamı-
nın güvenli inin sa lanmasındaki ko ullar bakımın-
dan en önemli sorunlardan birisidir.

Devletin koydu u yasalara uyarak, devletten aldı ı
izinlere dayanarak  yatırım yapanların bu kadar ko-
rumasız oldu u bir ortamda kalkınma olabilir mi ? 

Neden Türkiye’de yeni bir altın yata ı ke fedildi in-
de, yeni bir tesis kurulmaya çalı ıldı ında kar ımızda
hep aynı ki i ve çevreleri görüyoruz? 

SONUÇ

M.Ümit AKDUR
Altın Madencileri Derne i
Yönetim Kurulu Ba kanı

Çevre sorunlarının tespiti ve çözümü için hiçbir bilimsel ara tırma yapmayan çevreci kisvesi altındaki bazı ki i
ve gruplar kendi ekonomik ve siyasi amaçları için asılsız iddialar ortaya atıp, medyayı ve kamuoyunu yanılta-
rak çevre de erlerini istismar etmektedirler.
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Gelir daresi Ba kanlı ı tarafından her yıl ilan edilen ”En Çok Vergi Ödeyen Mükellefler Listesi”nde 
Kurumlar Vergisi ödemelerinde ilk 100 sıralamasında iki altın madeni irketinden U ak-Kı lada  Altın
Madeni’ni i leten Tüprag Metal Madencilik A. . 84 üncü, Bergama-Ovacık Altın Madeni’ni i leten Koza 
Altın letmeleri A.  ise 88 inci sırada yer almı tır.

Altın Madeni irketleri Vergi Rekortmeni…
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  DÜNYADA MADENC L K FAAL YETLER   VE

Pahtavaara Altın Madeni
F NLAND YA

Bjorkdal Altın Madeni
SVEÇ

Salsigne Altın Madeni
FRANSA

Altın Madeni - Wales
NG LTERE

Wiluna Altın Madeni
AVUSTRALYA

Red Back Altın Madeni
KANADA
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ORMANLARDA  AMENAJMAN ÇALI MALARI

Ovac k Alt n Madeni
Bergama-Ovacık Altın Madeni
TÜRK YE

Kı lada  Altın Madeni
TÜRK YE

Kı lada  Altın Madeni
TÜRK YE

Gümü hane - Mastra Altın Madeni
TÜRK YE

Ovac k Alt n Madeni

Bergama-Ovacık Altın Madeni
TÜRK YE

Manisa-Salihli - Sart Plaser Altın Madeni
TÜRK YE
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ABD-Montana Altın Madeni ABD-Homestake Altın Madeni

Black Hills Altın Madeni South Dokota Jefferson Altın Madeni

Timmins Altın Madeni
ABD-San Fransisko

ABD

Summitville Altın Gümü  Madeni  
ABD-Colorado

ABD
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Pyhasalmi Çinko Bakır Madeni

Utah-Bingham Bakır Madeni

Missouri -Kur un Madeni

Georgia Bentonit Madeni

Alabama-Boksit Madeni   

Orman çinde Kömür Madeni -West Virginia

F NLAND YA

ABD

FRANSA

ABD

ABD

ABD
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Montana-Silver Bow ehri

Pennsylvania-Scranton Kömür Madeni

 Arizona-Pima Bakır Madeni Massachusetts-Mermer Oca ı

 Kömür Madeni Nova Scotia
KANADA

Kömür MadeniIlinois
KANADA
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Casa Grande Bakır Madeni

Demir Madeni Lake Superior 

Orman çerisinde  Granit Oca ı

Clina Kömür Madeni

Demir Madeni Quebec 

West Virginia-Kömür Madeni

ARIZONA

KANADA

VERMONT

Ç N

KANADA

ABD
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Bakır Madeni Atık Havuzu-Arizona

Atık Havuzu Yavapai-Arizona

Kelvin Bakır Madeni Atık Havuzu-Arizona Atık Havuzu-Missouri 

White Pine Bakır Madeni ve Atık Havuzu

Atık Su Arıtma Tesisi-Michigan
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Demir Madeni’nin
Rehabilite Edilmi  Hali-Michigan

Rehabilite Edilmi  Dekapaj Atı ı-New Mexico

Bakır Madeni Atık Havuzu-Arizona

Maden Rehabilitasyonu-New Mexico

Rehabilite Edilmi  Demir Madeni Atık Havuzu Sahası-Minnesota

Rehabilite Edilmi  Demir Madeni
Atık Havuzu Sahası Görünüm-Minnesota
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Amenajman Çalı ması-Alaska

Amenajman Çalı masıAltoona-SW Washington

  Amenajman Çalı ması-S. Elkins 

Amenajman Çalı ması Altoona-Washington

Olympic Amenajman Çalı masıPeninsula-Washington

Orman çinde Yüksek Gerilim Hatları - Arizona

*Ormanların süreklili inin sa lanabilmesi için a açların dikimi, bakımı, kesilmesi ve 
gençle tirilmesi önceden yapılan amenajman planları ile gerçekle tirilir. Amenajman planları ile 

ormanların nasıl ne zaman ne ölçüde kullanılaca ı belirlenir.

ORMANLARDA  AMENAJMAN* ÇALI MALARI
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BA ARILI MADEN KAPAMA ÖRNEKLER  - TÜRK YE

Öncesi

Öncesi

Öncesi

Öncesi Sonrası

Sonrası

Sonrası

Sonrası

TK  YATA AN KÖMÜR LETMES

STANBUL LE SERAM K OCAKLARI

BERGAMA - OVACIK ALTIN MADEN

TK  - M LAS KÖMÜR LETMES



EKLER





www. geosan.com.tr  sitesinden alınmı tır.
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E melileri eski 
su zehirledi.

U AK’ın E me lçesinde 27 Haziran saat 
19.00’dan ba layarak çok sayıda vatanda
mide bulantısı ve ate  yakınmasıyla  Dev-
let Hastanesi’ne ve sa lık ocaklarına ba -
vurdu. zleyen iki günde aynı yakınmalar-
la sayıları 700’e yakla an vatanda  ayakta 
ve yatarak tedavi edildi. Bir hafta önce açı-
lan içme suyu ebekesinden su ve hastalık-
lardan kanla idrar örnekleri alındı. l sa lık
müdürlü ü su örneklerinin tahlilinde “baki-
ye klor tespit edilmedi ini” açıkladı. Bakte-
riyolojik örneklerde basil üredi i kaydedilen 
açıklamada “gerek vakaların klinik gözlem-
ler gerekse de bakteriyolojik su numunele-
ri ve gaita kültürleri incelemeri ve vakaların
bölge geneline da ılmamı  olması sebebiy-
le ebeke suyu kaynaklı oldu u belirlenmi -
tir” denildi.  

Belediye bünyesinde yapılan ara tırmalarda
26 Haziran’da ehit Ali Bey Mahallesi Kemer 
Caddesi’nde boru patla ını onarmak için ka-
zan personelin eski ebekeden su verdi i
anla ıldı.

LÇE SUSUZ KALMASIN D YE
E me Belediye Ba kanı Ahmet YILDIRIM 
“Su Borusu Patlamı . Personel bana bil-
gi vermeden, ilçe susuz kalmasın diyerek 8 
Haziran’dan bu yana kullanılmayan eski e-
bekeden ilçe’ye su vermi . Sorunun patla-
yan borudan olmadı ı kesinle ti. Patlayan 
boru hemen onarılmı  ama eski ebekeden 
verilen su uzun zamandan bu yana yedekde 
bekledi inden borularda bakteri üremi  ola-
bilir” dedi. E me Kaymakamı Mahmut Ne-
dim Tuncer’de “ lçede hayat normale döndü 
vatanda larımızın tedavileri yapıldı ve gerek-
li ilaçları verildi. çme suyunda Klor dengesi 
sürekli kontrol altında tutuluyor. Vatanda la-
rımız da suyu bir süre kaynatıp içmeleri ko-
nusunda uyarıldı” diye konu tu.

  Yavuz KU DEM R/U AK, (DHA)
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TTTüüürrrkkkiyyyeee’nnniiinnn AAAllltttıııttttttııınnn PPPo eeellliii vveee lll yyye Hazzzızır Altıttın ReReeR zervrvvrrvvleri

TüTüTürkrkrkiyi e’ninn n altttııın
pop tttannnsiyiyiyeli 65656 00 t ttonoo dududurrr
ArArAramamamaaa çaçaçalllııı mamamalalalarrrıı sososonunucuccu
bububu pppooto ananansisisiyeyeyelililinnn 707070000 tototon’n’n’uuu
üretetetimii e hahahazırrr hahahallele
getirilmigetirilmi tirrtirr
Aramalar devam ettikçe
bu rakam artacaktır.

letmeye Hazır
Rezerv
710 Ton

Potansiyel
5800 Ton

Kaynak : Altın Madencileri Derne i (AMD)

75 Ton

340 Ton

16 Ton
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Aramalara Paralel Olarak Türkiye’nin Altın Rezervindeki
Artı lar

* Kaynak Altın Madencileri Derne i

Aramalara Paralel Olarak Türkiye’nin Altın Rezervindeki
Artı lar

5790

710

710 Ton

y
5800 Ton

Kaynak : Altın Madencileri Derne i (AMD)






