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ÖNSÖZ

A

nadolu topraklarında altının bulunuíunun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar
uzanmaktadır. Anadolu’da birçok ilimizdeki müzelerde altın ve gümüíten yapılmıí yüzlerce
eserle karíılaíılmaktadır.

Bilindiði gibi dünyada ilk ayarlı altın para M.Ö. 560-547 yıllarında Salihli-Sart bölgesinden çıkarılan
altınlar rafine edilerek basılmıítır. Bu ilk ayarlı altın paranın basılmasıyla ticarette kullanılan mal
deðií tokuíu, yerini para deðer sistemine bırakmıítır.
Altının tarihçesi, üretim ve iílenme teknikleri gözönüne alındıðında Anadolu’nun çok köklü ve zengin bir
altın kültürüne sahip olduðu görülmektedir. Türkiye kuyumculuk, takı-mücevherat üretiminde dünyada ilk
sıralardadır.
Atatürk petrolün ve altının ekonomiye katkısının önemini bildiði için 1933 yılında Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlüðü’nü kurmadan önce Altın ve Petrol Arama ñdaresi Baíkanlıklarını kurmuítur.
Kiíi baíına düíen altın talebinin en yüksek olduðu ülke konumundaki Türkiye, dünyada en çok altın ithal
eden ülkeler arasında yer almaktadır. Son 5 yılda 1,110 ton altın ithal edilmií ve bunun karíılıðında bugünkü
fiyatlarla yaklaíık 35 milyar dolar ödenmiítir. Bir baíka ifade ile, Türkiye yılda ortalama olarak 222 ton
altın ithal eden, bunun karíılıðında da bugünkü fiyatlarla yılda yaklaíık 7 milyar dolar ödeyen bir ülke
konumundadır.1
Türkiye’nin her yıl yaklaíık 7 milyar dolar ödeyip yurtdıíından altın ithal etmesini isteyen çevreler
bulunmaktadır. Bu çevreler Türkiye’nin sahip olduðu altın potansiyelinin araítırılıp üretilmesine yönelik
faaliyetleri engelleme gayreti içindedir. Bu nedenle Türkiye’deki altın madenciliðini engelleyebilmek için çevre
deðerleri bilinçli ve kasıtlı olarak sürekli istismar edilmek suretiyle kamuoyu altın madenciliði konusunda
asılsız iddialarla devamlı tedirgin edilmeye çalıíılmaktadır.
Dünyadaki bütün ülkeler gibi biz de yeraltı zenginliklerimizden faydalanabilmek için madencilik yapmak
zorundayız. Esasen mühendislik bilimlerinin amacı teknik ve ekonomik faaliyetlerin yasaklanmasını önermek
deðil, tam tersine o faaliyetlerin bilinen en iyi yöntemlerin kullanılarak yapılabilmesinin yollarını araítırıp
ortaya koyabilmektir.
Kullandıðımız petrolü, doðalgazı, kömürü, demiri, bakırı ,kuríunu, çinkoyu, alüminyumu ve altını temin
etmek için biz de madencilik yapmak zorunda olduðumuza göre, üzerinde yoðunlaímamız gereken nokta
ülkemizdeki íartlara göre uygulanacak teknoloji ve alınacak çevre tedbirlerini belirleyerek sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri doðrultusunda geliímií ülkelerde madencilik nasıl yapılıyorsa Türkiye’de de benzer íekilde
yapılmasını saðlamak olmalıdır. Ülkemizde çalıían altın madenleri sadece Türkiye için deðil dünyadaki diðer
madenler için dahi örnek alınacak niteliktedir. Nitekim alınmıí olan ödüller de bunu kanıtlamaktadır.
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ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü’nden Prof. Dr. Ayhan Erler tarafından uluslararası kaynak tahmin
hesaplarına uygun olarak yapılan hesaplara göre; bugüne kadar yapılan araítırmalar sonucunda Türkiye’nin
6500 ton’luk bir altın potansiyeline sahip olduðu ortaya konmuítur.2 Bu kadar yüksek altın potansiyeline
karíın 2008 yılı itibariyle Türkiye’nin altın üretimi 11 ton olarak gerçekleímií olup 2009’da 16 ton olacaktır.
Önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımlarla altın üretiminin 2011 yılında 38 tona ulaíması beklenmektedir.3
Türkiye’deki 6 500 ton altın potansiyelinin üretime geçirilmesi halinde bugünkü fiyatlarla ülke ekonomisine
195 milyar dolar,4 yaratacaðı katma deðerle birlikte ise yaklaíık 1 trilyon dolarlık bir katkı saðlaması söz
konusudur. Türkiye’de altın madenciliðini engellemeye yönelik kopartılan fırtınanın altında yatan gerçek
budur.
Türkiye’de altın madenciliðini engellemeye çalıíanların sözcülerinden Sayın Tahir Öngür konunun uzmanı
olmadıðı halde altın madenciliði ile ilgili yazılı ve sözlü bir çok asılsız iddialarda bulunmuítur. Sayın Öngür’ün
ileri sürdüðü suçlamaların hiçbiri bilimsel bir çalıímada olması gereken kriterlere, ölçümlere ve analizlere
dayanmamaktadır.
Sayın Öngür 9 ìubat 2001 tarihinde Bergama–Ovacık Altın Madeni’ni iíleten íirkete gönderdiði bir iletide
“altın madenciliði konusundaki bilgisinin sıradan bir vatandaí düzeyinde olduðunu, ancak Jeoloji
Mühendisleri Odası ñstanbul ìubesi tarafından altın madenciliði konularında etkinlikler düzenlendiðini,
bu konuda kendisinin sunum yapmak için hazırlıklar yaptıðını ve iki aydır bilgi topladıðını, Ovacık Altın
Madeninin web sitesinde herkesin tesisi görmeye davet edildiðini gördüðünü, kendisinin de Ovacık Altın
Madeni’ni görmek istediðini, halihazırdaki bilgileri ve anlayıíı ile yine de altın madenciliðine sıcak bakmadıðını
ve hazırlayacaðı metinde de genel olarak bu sektöre eleítirel yaklaíacaðını” ifade etmiítir.5
Sayın Öngür, altın madenciliði konusunda bilgisinin sıradan bir vatandaí düzeyinde olduðunu ifade
etmesine raðmen daha sonraki süreçte her nedense kendisini her konuda uzmanmıí gibi göstererek altın
madenciliðinde yapılan heríeyin yanlıí ve zararlı olduðunu göstermeye çalıímaktadır. Bu amaca ulaímak için
hayali ve maksatlı senaryolar yaratarak altın madenciliðinin yasaklanması için bitmek tükenmek bilmeyen
zaman ve para harcayarak Türkiye’nin her yerinde propoganda faaliyetlerini sürdürmeyi geçim kaynaðı
haline getirmiítir.
Sayın Öngür’ün yazılı ve sözlü olarak dile getirdiði asılsız iddiaların bilimsel ve teknik gerçeklerden ne kadar
uzak olduðunu ortaya koymak için hazırladıðımız bu çalıímayı kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarız.
Saygılarımızla,
2 Kasım 2009

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

Prof. Dr. Ayhan Erler,”Türkiye Altın Potansiyeli ve Maden Kaynaklarını Kestirme Yöntemleri”, ODTÜ Jeoloji Mühendisli÷i Bölümü, 1997
Altın Madencileri Derne÷i, www.altinmadencileri.org.tr
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2009 Temmuz ayı altın satıú ﬁyatı ortalaması 934 USD/ons ile hesaplamıútır.
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Siyanür, Çevre ve ñnsan Saðlıðına ñliíkin ñddialar
(1) “Bölgede yüz binlerce aðaç kesilecek!” iddiası

7

(2) “Ne önlem alırlarsa alsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar çevreye aðır metalleri yayacaklar, siyanür arseniði
çözüp çevreye yayılacak !” iddiası
8
(3) “Yörede asit kaya drenajı görülmeye baílandı!” iddiası

8

(4) “Anadolu’nun çeíitli yerlerinde altın tesisleri ve atık barajlarıyla birlikte herbiri ortalama 100 hektar
büyüklüðünde 650 adet siyanür yarası açılacaðı” iddiası
9
(5) “10 yıl sonra elimizde kalacak olan kimyasal atık miktarı, asitlenmií dekapaj topraðıyla birlikte, yaklaíık
2 milyar tondur” iddiası
10
(6) “Bu atıðın Türkiye’deki çevre yasalarına uygun olarak nihai uzaklaítırılması için gereken harcama 1.4
trilyon USD’dir” iddiası
11
(7) “ABD’de kapanıítaki temizleme giderleri koíullara göre dönüm baíına 1,000 USD ile 20,000 USD
arasında deðiíiyor” iddiası.

11

(8) “EPA’nın yaptıðı bir çalıímaya göre, ABD’de çalıían 201 altın madeninden %90’ını oluíturan açık
iíletmelerde, 1992 yılında 540,661,000 ton ve 1998 yılında 553,000,000 ton malzeme kazılmıí
(bunun 160,000,000 tonu cevher, kalanı pasa) ve 5,250,000 ons (yaklaíık 162,8 ton) satılabilir
metal altın elde edilmií . Oran, yaklaíık 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 yıðılacak demektir” iddiası.
12
(10)”Kıíladað’da arılar ölüyor; hayvanlar sakat doðuyor; maden tesisinin yanındaki köyde insanlar ölüyor!”
iddiası
13
(11) “Eíme’de 1400 kiíi Kıíladað Altın Madeni’ndeki siyanürden zehirlendi!” iddiası

14

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

15

(13) “Kıíladað’da ani yaðıílarda pH’yı kontrol edemedikleri için HCN gazı atmosfere yayılıp, insanları
zehirliyor; pH yı 9,5 ta tutmak bile büyük baíarı olur” iddiası

16

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

17

(15) “Arsenopiritler siyanürdeki azotla tepkimeye girerek nitrik asit oluíturacaðından oluíacak nitrik asit
arsenopiritteki arseniði çözecek kansere neden olacak!” iddiası
17
(16) “Açıkçası, maden iílemede kullanılan siyanürün zararsız bileíiklere pek hızlı parçalanmadıðı belli
oluyor” iddiası

18

(17) “Tüketilen bitkisel toprak geri gelmeyecek!” iddiası
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Altın Üretimi ve ve Ekonomiye Katkısına Yönelik ñddialar
(18) “2007 yılında ñMMñB verilerine göre altının onsu 322 dolardan ihraç edilmií görünüyor oysa 2007
yılında altının fiyatı dünyada 600 $/oz idi. Aradaki fark kimin cebine gidiyor!” iddiası
20
(19) “Altını yurtdıíındaki rafinerilere götürüyorlar. Geriye hiç bir íey bırakmayacak íekilde ucuz fiyatlarla
burada ürettikleri altını yurtdıíına ana íirketlerine %50 ucuza satıyorlar. Düíük fiyattan ana íirket
Eldoradogold’a altın sattıðı için kârını az gösterip, kurumlar vergisini az ödedi” iddiası..
20
(20) “Ülkemizde altın rafinerisi yoktur!” iddiası

21

(21) “Doðaya çok büyük müdahaleler oluyor. 110 milyon ton pasaya ilaveten 132 milyon ton kaya kırılıp,
öðütüldükten sonra siyanürle yıkanacak ve geriye siyanürle kirletilmií bir yıðın kalacak!” iddiası
21
(22) “Çok büyük hacimlerde üretim yapılıyor. Altın madenciliði iíletmecilerin tercihine bırakılmamalı.
Dünya’da 2500 ton altın üretmek için 2,5 milyar ton kaya yerinden çıkarılıp kimyasal iílemden
geçirilerek çevre kirletiliyor!” iddiası

22

(23) “Baítan sona kanun dıíı çalıíıyorlar!” iddiası

23

(24) “Borsada hisse senetlerinin deðerlerini arttırıp para kazanmaya çalıíıyorlar.”iddiası

23

(25) “Artık, hava alanlarında yolcu beraberinde dore çıkarıldıðı gibi aíırı söylentiler bile yayılmaktadır”
iddiası.

24

(26)“Altınlar borsaya kayıt yaptırılmadan yurtdıíına çıkarılıyor!” iddiası

24

(27) “Küçük bir sıkıntıda çalıítırdıkları emekçileri kapı önüne koyarlar!” iddiası

25

(28) “Çıkarılan madenleri kendi kalkınmamızda kullanıyorsanız bazı íeylere katlanmak mümkün. Bugüne
deðin hiç bir zaman Çan’daki seramik üretimi yapılmasın, bölgedeki kömür üretimi yapılmasın,
kuríun, çinko, taíocaðı iíletilmesin diye bir örgütlenme olmadı. Ama altın üretimi için bölgede bir
tedirginlik var!” iddiası
25
(29) “Uluslararası ortamda altın yataklarına deðer biçilirken bizim altıncıların “tahmin edilmií
potansiyel”ine denk düíen bir kategori ve terimin olmadıðı” iddiası

26

(30) “Yabancı iíletmecinin iíletme kazancından ülkemize biríey bırakmayacaðı için sömürüleceðimiz ve
doðal kaynaklarımızın boía tüketileceði” iddiası
27
(31) “Kapitalizme, emperyalizme karíı olunmadan yurtsever olunmaz!” iddiası

27

Bergama-Ovacık-Altın Madeni Atık Barajına Yönelik ñddialar
(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, geçmiíte zaman zaman atık barajındaki çamurun bir
bölümünün, gizlice mansap tarafında pasa depolanarak yükseltilen sedde gövdesine yedirildiði
yönündedir” iddiası.

29

(34) Ovacık’taki “Atık barajının 1,600,000 m3’lük hacminin öngörüldüðü gibi 8 yılda deðil; geride kalan
en çok 2-2,5 yıl içinde dolduðu ileri sürülmektedir. Dıíarıdan görünüíü de bunun haklı olabileceði
yönündedir. 1,500,000 ton kadar atıðın barajda depolandıðı söylenmektedir” iddiası.
30
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(35) Ovacık altın madeninde “Geçtiðimiz yıl sonunda Firmanın taahhüt ettiði üzere dönemsel olarak
yaptırdıðı kimyasal analiz sonuçlarını ñdare’ye tahrif ederek bildirdiði ileri sürülmüítü” iddiası ve
“Firma, 16.02.1996 tarihli Taahhütnamesi ile atık barajındaki kolay ayrılan ve uçucu siyanür
miktarının <0,01 ppm olacaðını taahhüt etmií” iddiası.

30

(36) “Bergama-Ovacık’ta atık barajına tanker ile hipoklorit boíaltılması sonucunda arsen bileíiklerinin suda
çözünmesi ve arsen klorür bileíiklerinin 0°C sıcaklıkta bile buharlaíıp barajdan kilometrelerce uzaklara
taíınması” iddiası.
31
(37) Ovacık için “Geçtiðimiz kıí baíından bu yana, bazı geceler ocaktan ya da barajdan dıíarıya su salındıðı
yönünde haberler gelmektedir” iddiası.
31
Yeraltı Sularına Yönelik ñddialar
(38) “Yöredeki yeraltı sularının tükenmeye baíladıðı!” iddiası

33

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

33

(40) “Çaðdaí bir yerleíimde deðiíik (temizlik, yemek, tuvalet, vb.) gereksinimler için kiíi baíına 150 m3/
gün) su tüketildiði gerçeði göz önüne alındıðında yalnızca iíletmede çalıíanların tüketiminin 1,875 m3/
saat olacaðı açık. Oysa Tablo 1.7’de kullanım ve kanalizasyon için öngörülen miktar 0,6 m3/saat. Yanı,
anlaíılan çok tutumlu davranılacak, günde kiíi baíına 2 teneke su ile yetinilebilecek” iddiası
34
(41) Ovacık’ta “yöredeki yeraltı suyunun yılın belli dönemlerinde bazı aðır metaller açısından içme suyunda
izin verilen sınırların üzerine çıktıðı” iddiası
34
Bergama-Ovacık-Atık Havuzunun Depreme Dayanıklılıðına ñliíkin ñddialar
(42) “Salomon-Calvi (1940)’nin hazırladıðı 1939 Depremi eí íiddet haritasında da en büyük íiddetin
saptandıðı alan, Dikili’den doðuya uzanan bir kuíak biçimindedir. Bu alanda IX íiddeti yaíanmıí,
Ovacık çevresinde ise bu íiddet VII-VIII olmuítur” iddiası.

36

(43) “Bergama-Foça Fay Zonu daha ayrıntılı olarak incelenmekte ve 1919 (M=7) Depremi’nin bu fay
üzerinde oluítuðu;... Barka(1999)’nın, Tübitak Raporu’ndaki bölümünde de diri olduðunu açıkladıðı
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 hazırlanmıí
raporlarda 1.1 ve 1.2 deðerlerini saðladıklarını anımsatan Eyidoðan bunları yeterli bulmaktadır. Oysa,
bunların sınır deðerler olması, riskin büyüklüðünü de göz önüne getirmektedir” iddiası.
37
(45) “Olası bir deprem sırasında tesisteki tank, kolon ve iletim borularının nasıl etkilenebileceðinin
tartıíılmamıí oluíudur. Bunların deprem yükleri altındaki duraylılıkları konusunda ne íirket
yayınlarında ve ne de TÜBñTAK Raporu’nda herhangi bir bilgi verilmemektedir” iddiası.

38

Alman- FIAN’la ñlgili ñddialar
(46) “FIAN, Devlet desteði almayan ve yalnızca az geliímií ülke halklarının beslenme ve çevre sorunlarını
savunma yönünde çaba gösteren bir dernek” iddiası.
39
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ASILSIZ ñDDñALAR

1

“BÖLGEDE YÜZ BñNLERCE
AïAÇ KESILECEK!” ñDDñASI

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

Çanakkale’de Biga Yarımadası’nda seramik hammaddeleri (kil, kaolen, feldispat, kuvars) ve kömür baíta olmak üzere pek çok madencilik faaliyeti yıllardan beri sürdürülmektedir. Bölgedeki seramik ve kömür üretimi Çanakkale’nin temel geçim kaynaklarından biridir. Çanakkale’de seramik ve kömür üretimi dursa Çanakkale’nin kiíi baíı milli gelirinde önemli bir düíüí yaíanır çünkü Kale Grubu 2008 yılında yaklaíık
1 milyar TL satıí cirosuna ulaíma baíarısını gösterirken,
Çan Termik Santrali’nde ise yaklaíık 2 milyar kWh elektrik
üretilmektedir. Madenciliðe dayalı bu üretimler durdurulmuí olsa Çanakkale ekonomisinin ne kadar geriye gideceðini tahmin etmek zor olmasa gerek.
814 000 hektar geniíliðindeki Biga Yarımadası’nın yaklaíık on binde birinde 10-15 yıldan beri bölgedeki altın, bakır, kuríun, çinko madeni rezervlerini araítırmaya yönelik sondaj çalıímaları yapılmaktadır. Henüz maden arama çalıímaları yapılan bir yer için bölgede yüz
binlerce aðaç kesileceðine dair varsayımlarda bulunmanın bilimsel bir yanı olabilir mi?

Aynı íekilde Uíak’ta Kıíladað Altın Madeni çevresinde
kontrolsüzce aðaç kesimi yapıldıðına iliíkin iddiaların
gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kıíladað Altın Madeni ñíletmesi’nin hayata geçirilmesi döneminde,
bizzat orman idaresi tarafından ve sadece zorunluluk
söz konusu olduðu alanlarda bir miktar aðaç ve dikenli çalı kesimi yapılmıítır. Ancak maden yakınında Ulubey-Eíme karayolu üzerinde dikilen ve bakımı da üstlenilerek yetiítirilen 75.000 adet aðaç, kesilenden 40 kat daha fazladır. Yasal bir
yükümlülük olmamasına raðmen, oluíturulan “TÜPRAG ORMANI” çevresel ve sosyal sorumluluk anlayıíına güzel bir örnek teíkil etmektedir.1
Ege Orman Vakfı ve Tüprag arasında imzalanan 03.04.2008 tarihli Protokol çerçevesinde ñzmir-Torbalı-Arslanlar mevkiinde 10.000 adet fidan dikilmesi ve beí yıl süre ile bakımlarının yapılması kararlaítırılmıítır.2
Bergama Ovacık Altın Madeni 1997 yılında Marmaris’teki 1350 hektarlık orman yangınının ardından bölgenin yeniden
aðaçlandırılması için Ege Orman Vakfı projesine 23.000 fidan baðıílamıí ve 5 yıllık bakımlarını yapmıítır.
Koza Altın ñíletmeleri Çevre ve Orman Bakanlıðı koordinatörlüðünde tüm Türkiye’de “Toprak erozyonu, çölleíme ve kuraklıðın etkilerini ortadan kaldırma, küresel ısınmayı durdurma seferberliðine bir fidan baðıíı ile siz de katılın” kampanyasında her ilde 5 hektarlık alanın aðaçlandırılması projesine, ñzmir ñli’nde 5 hektar, Balıkersir ñli’nde 2 hektarlık alanın
aðaçlandırılmasını üstlenmií ayrıca ormanlarımızı yangın tehdidinden korumak amacıyla Geyikli’nin 1km batısında, Kozak Yaylası’nın karíısında, Çaðlan Yaylası mevkiinde, 360 ton su kapasiteli bir yangın havuzu inía ettirmiítir.
ñddia edildiði gibi madencilik faaliyetleri nedeniyle orman alanlarımız azalmamakta tam tersine daha da artmaktadır.
Hem yeraltı zenginliklerimizin ekonomimize kazandırılması hem de mevcut orman varlıðımızın arttırılmasına imkan tanıyan mevcut iíleyiíi görmezlikten gelip, madencilik faaliyetleri nedeniyle ormanlarımızın azalacaðına dair iddalar tamamen yersizdir. Orman alanlarımızın azalmasında en büyük etken orman yangınları, keçi otlatılması ve tarla açmaya yönelik kasıtlı giriíimlerdir.
Orman Genel Müdürlüðü’nden izin ve onay almadan hiçkimse ormanlardan bırakın aðaç kesmeyi bir dal bile kesemez
kes
e em
mez
e
kesiminin
çünkü
ü kü aðaç
ð k
kesme iíi
i i tamamen
t
O
Orman ñd
ñdaresii ttarafından
f d yapılır
l veya yaptırılır.
t l Üstelik
Ü t lik ormanlardan
l d aðaç
ð k
ke
esi
simini
ini
nin
in bir
bir
korunması,
felaket gibi gösterilmesi de tamamen bir kandırmacadır çünkü Türkiye’de her yıl ormanlarımızın bakımı, k
orrun
unma
ası
sı,,
gençleítirilmesi için Orman Genel Müdürlüðü tarafından amenajman çalıímaları kapsamında yılda 15 milyon
milyo
on m3 aða
aðaç
aða
ðaçç
kesilmektedir. Ormancılıkta kesilen aðaçlar sayı olarak deðil m3 cinsinden verilir. Ancak bir rakam vermek gerekirse
gerek
e ir
ek
irse
se 1
15
5
milyon m3 aðaç yaklaíık 50-60 milyon aðaç ve fidana tekabül etmektedir.
yapılmasını
O
Orman
alanlarımızın
l l
on binde
bi d bi
birinde
i d maden
d ü
üretimi
ti i yapılmaktadır.
l kt d Milli parklarda
kl d b
bırakın
k madencilik
d
ilik yapılma
l asını bir
bir
çivi çakılmasına bile izin verilmez.

1
2

Çevre ve Orman Bakanlı÷ı Uúak øúletme Müdürlü÷ü’nün 841 Sayılı, 12.03.2008 Tarihli Yazısı
Ege Orman Vakfı ve Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.ù. Arasında ømzalanan 03.04.2008 Tarihli Protokol
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“NE ÖNLEM ALIRLARSA
ALSINLAR, NE YAPARLARSA
YAPSINLAR ÇEVREYE AïIR
METALLERñ YAYACAKLAR,
SñYANÜR ARSENñïñ ÇÖZÜP
ÇEVREYE YAYILACAK!” ñDDñASI
“Kaz Daðına Üíüítüler”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)

ASILSIZ ñDDñALAR
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“YÖREDE ASñT KAYA DRENAJI
GÖRÜLMEYE BAìLANDI!”
ñDDñASI

Bir faaliyetin çevreye zarar verebilmesi için çevreye sıvı, katı veya gaz deíarjının (boíaltma) olması
veyahut da bunların hepsinin birden deíarj edilmesi ve bu deíarjların nitelik açısından standartların öngördüðü dozajlardan fazla olması gerekir.
Oysa Türkiye’deki altın madenlerinde çevreye ne
sıvı, ne katı ne de gaz deíarjı yapılmamaktadır.
Çevreye herhangi bir deíarj söz konusu olmadıðına göre altın üretimi sırasında çevrenin kirletileceðini iddia etmenin bilimsellikle bir alakası olamaz.
Sayın Tahir Öngür gibi konunun uzmanı olmayan kiíi ve çevrelerin bilimsellikten uzak,
(ölçüme,analize,belgeye dayanmayan) iddialar ortaya atarak altın madenciliðine karíı önyargı yaratmaya çalıímalarının ardında yatan gerçek “Türkiye üretmesin, ithal etsin” isteyenlerin amacına
hizmet etmektir.

Risk günlük hayatımızın her anında varolan bir faktördür. Günlük hayatta kullanılan pek çok araç gereç risk taíımaktadır. Örneðin, gündelik hayatın
vazgeçilemezlerinden biri olan elektrik, gerekli önlemler alınmadan kullanıldıðında öldürücü olabilmektedir. Elektrikten yararlanmak ve risklerini ortadan kaldırmak için birtakım önlemler alınır. Örneðin, elektriði ileten bakır teller plastikle kaplandıðında elektrik güvenli bir íekilde kullanılmaktadır.

Bugün taíıtlarda kullanılan benzin ve evlerimizde kullandıðımız doðalgaz yanıcı ve patlayıcı bir
“Kıíladað Para Basıyor!”
maddedir ve büyük riskler taíımaktadır. Benzin ve
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 03/04/2008)
doðalgazdan güvenli bir íekilde yararlanmak ve
taíıtlarda kullanmak için yanıcı özelliði olan maddeyi koruyucu bir tank içine koyarak risk kabul edilebilir bir düzeye indirilmektedir.
Her iíin az ya da çok riskleri vardır ama önemli olan bunları kabul edilebilir düzeye indirecek veya tamamen
ortadan kaldıracak önlemleri almaktır. Madencilik faaliyetlerinin içerdiði riskler ve bu riskleri ortadan kaldırmak için alınan güvenlik önlemleri de yukarıda sözü geçen günlük hayatta alınan güvenlik önlemleriyle benzer özellikler taíımaktadır.
Madencilikte risk taíıdıðı iddia edilen konulardan bir tanesi de asit kaya drenajı konusudur.
Asit Kaya Drenajı nedir?
ñçerisinde sülfür ihtiva eden demir, kömür, antimuan, bor, bakır, kuríun, çinko vb minerallerin hava ve suyla
temasa geçip mikroorganizmaların da katkısıyla oksidasyona uðraması ve çevresindeki drenaj sularının asidik hale gelmesine Asit Kaya Drenajı denir.
Asit kaya drenajı sadece maden çalıímaları sonucunda deðil bölgenin mevcut jeolojik yapısı nedeniyle kendiliðinden de oluíabilmektedir.1 Aynı íekilde yol yapım çalıímaları sırasında íayet açılan yüzeyde sülfür veya
demir sülfür bileíimleri varsa, bu yüzeylerin hava ve suyla temasıyla asit kaya drenajı oluíabilir.
1

M. Karadeniz,2005, Asit Kaya Drenejında Aktif ve Pasif Çözüm,TMMOB Maden Müh. Odası, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara
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Maden çalıímaları nedeniyle oluíacak asit kaya drenajı oluíumlarını alınacak önlemlerle ortadan kaldırmak
her zaman mümkündür.
Asit kaya drenajının oluíup oluímayacaðı daha maden arama safhasında anlaíılabilir. Sahadan alınan kaya
numuneleri laboratuarlara gönderilip numunelerin statik ve kinetik testleri yapılarak bunların sonuçları deðerlendirilir. Deney sonuçları asit kaya drenajı oluíabileceðini ortaya koyduðu takdirde, asit kaya drenajını
önlemek için gerekli tedbirler maden çalıímalarına baílamadan önce planlanır. Maden çalıímalarının baíladıðı andan itibaren pasa sahalarında asit kaya drenajını önleme çalıímaları da baílar ve maden çalıímalarının her aíamasında sürekli olarak denetlenir. Örneðin sivil toplum kuruluílarının da katılımı ile oluíturulan
“Uíak Valiliði Kıíladað Altın Madeni ñzleme-Denetleme Komisyonu” tarafından sürekli olarak alınan numunelerin ve yapılan analizlerin ortaya koyduðu sonuçlarda asit kaya drenajı sorunu tespit edilmemiítir. Söz
konusu denetleme faaliyetleri maden açılmadan önce baílamıí olup yaklaíık dört yıldır kesintisiz olarak devam etmekte ve sonuçlar ilgili kurumlara düzenli olarak gönderilmektedir.
Sayın Öngür bilmiyor olabilir ama madencilikte asit kaya drenajı oluíumunu önlemek son derece kolaydır.
Sülfürlü minerallerin asit kaya drenajına yol açmamasına iliíkin tedbirlerin alınması madencilikte sıradan uygulamalardır. ñlk olarak, sülfürlü mineralin hava veya su ile temasının önlenmesi suretiyle asit kaya drenajı
oluíumu kolayca durdurulmaktadır. ñkinci olarak ise pH’sı yüksek malzemelerle tamponlama yapılarak asit
kaya drenajı oluíumu zararsız hale getirilebilmektedir.
Gerek Kıíladað Altın Madeni gerekse Bergama Altın Madeni’nde sülfürlü mineral muhtevası ülkemizde iíletilen diðer madenlerle kıyaslandıðında, iddia edilenlerin aksine asit kaya drenajı oluíturma potansiyeli ihmal
edilebilecek düzeyde olduðu görülecektir.
Hal böyleyken, ülkemizde üretimi yapılan kömür, demir, bakır, kuríun, çinko, antimuan, bor vb. madenlerdeki yüksek sülfür deðerlerini asit kaya drenajı açısından sorun olarak görmeyip sadece altın madenlerindeki çok düíük seviyelerdeki sülfür deðerlerini bir problem olarak sunmaya çalıímak, konuyu bilmeyen kiíi
ve çevreler nezninde sanki Türkiye’deki altın iíletmelerinde bir asit kaya drenajı sorunu yaíanıyormuí izlenimi yaratmaya yöneliktir.
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“ANADOLU’NUN ÇEìñTLñ
YERLERñNDE ALTIN TESñSLERñ VE
ATIK BARAJLARIYLA BñRLñKTE
HER BñRñ ORTALAMA 100 HEKTAR
BÜYÜKLÜïÜNDE 650 ADET SñYANÜR
YARASI AÇILACAïI” ñDDñASI

“Siyanür yarası” çarpıtması bir slogandan öteye bir
deðer ifade etmez. Altın madenciliði için geliítirilen
“Mevcut En ñyi Teknikler”i uygulayarak altını üretmek
ve üretim alanını rehabilite ederek doðayla uyumlu
hale getirmek mümkündür.
Sayın Öngür, aynı konuyu 2007 yılında yeniden iílediði makalesinde bu iddiasındaki sayıları da deðiítiriyor. Maden sahasının ortalama büyüklüðünü yine 100
hektar kabul ediyor, fakat maden sayısının, her nedense 650 yerine 50-60 olacaðını belirtiyor.
Sayın Öngür, nasıl olsa soran eden yok diye rakamlarla istediði gibi oynamaktadır.
Sayın Öngür, “her bir madenin ömrünün 10 yıl ve yıllık
üretimin bir ton altın olduðu varsayımıyla 6500 ton altın potansiyelini esas alarak Türkiye’de bulunabilecek
altın madeni sayısını 650 olarak hesaplıyor. Bu hesaba göre, her bir altın madeninin rezervi de 10 ton olmalıdır.”

“YILDA 650 TON ALTIN ÜRETñLMESñ
GEREKECEKTñR. ÇÜNKÜ BñR ALTIN
MADENñNñN ORTALAMA ÖMRÜ 10
YILDIR, YILLIK ÜRETñMñ ñSE YAKLAìIK
Oysaki gerçekler böyle deðildir. Bugünkü bilgilerimi1 TONDUR” ñDDñASI
(PROF. DR. ñSMAñL DUMAN’IN
YAZISINA ATFEN).

ze göre, ülkemizde bilinen altın yataklarının rezervi
7 ile 245 ton arasında deðiímektedir. ñddia sahibi, konunun uzmanı olmadıðından yanılgıları da büyük olmaktadır.

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

Bu iddia, altın madenciliði hakkındaki gerçekleri bilmeyen veya bilmek istemeyen Tahir Öngür’ün kabullendiði bir varsayımdır ve gerçekler bu varsayımı doðrulamamaktadır. Her bir madenin rezervi birbirinden

9

10
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farklı olduðuna ve yatırım miktarı da deðiíeceðine göre bir genelleme yapmak oldukça zordur. Ülkemizde, altın madenciliði yeni baíladıðı için böyle bir ortalama vermek doðru deðildir. Bergama-Ovacık Altın
Madeni’nin ömrü 8 yıl ve planlanan altın üretim miktarı 3 ton/yıldır. Gerçekler Sayın Öngür’ün ortaya attıðı ortalama maden iíletme ömrüne ve yıllık üretim ortalamasına uymamaktadır. Görünür rezervi 150 ton
olan Uíak-Eíme’deki Altın Madeni’nde ise Öngür’ün iddia ettiði gibi iíletmenin ömrü 10 yıl olursa yıllık üretim de 15 ton olacak, öte yandan yıllık üretim 1 ton olursa iíletmenin ömrü 150 yıl olacaktır. ñkisi de gerçeði
yansıtmamaktadır. Eíme’de tam kapasiteyle üretim yapıldıðında yıllık üretimin 10 ton ve iíletme ömrünün
de 15 yıl olması beklenmektedir. Dolayısıyla, bu iddia kendi içinde çeliíkilidir ve gerçeklerle uyumlu deðildir.
Sayın Öngür, herhalde yaptıðı yanlıílıðın farkına vardı ki, 6 yıl sonra 2007 yılında konuyu yeniden iílediði
makalesinde bu sayıları deðiítiriyor. Maden ömrünün 10 deðil de 20 yıl olması gerektiðine karar vererek yıllık altın üretimini de 325 tona düíürüyor. Birkaç yıl sonra belki yine deðiítirir veya tümden vaz geçer!”
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“10 YIL SONRA ELñMñZDE
KALACAK OLAN KñMYASAL
ATIK MñKTARI, ASñTLENMñì
DEKAPAJ TOPRAïIYLA
BñRLñKTE, YAKLAìIK 2 MñLYAR
TONDUR” ñDDñASI (PROF.
DR. ñSMAñL DUMAN’IN BñR
YAZISINA ATFEN).
Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada ñkinci ñmií!
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Siyasi Gazete, 15.11.2007)

Sayın Öngür 6500 tonluk Türkiye altın potansiyelinden yola çıkarak íimdiye kadar keífedilen
ve bundan sonra keífedilecek olan altın madenlerindeki altın tenörünün 1gr/ton, maden iíletme
ömürlerinin ise 10 yıl olacaðı yanlıí varsayımıyla haraket ettiði için yanlıí sonuçlara varmaktadır.
(Sayın Öngür 2007 yılında yazdıðı bir makalede ise
altın madenlerinin iíletme ömrünün 20 yıl olacaðını ileri sürmüítü.)
Sayın Öngür’ün ileri sürdüðü gibi ortalama altın
tenörü 1 gr/ton olmuí olsa, toplam atık miktarı 2
milyar ton deðil 6,5 milyar ton olması gerekir. Bugünkü bilgilerimize göre, ülkemizde yılda 50 ton
altın üretme potansiyeline sahip olduðumuzu kabul edersek 130 yılda bu atık birikecek demektir.
Atık miktarı ise altın cevherinin ortalama tenörü esas alınarak hesaplanır. Eðer bütün yataklar
Bergama-Ovacık gibi 10 gr/t altın içeriðine sahip
olsa sözkonusu atık miktarı 650 milyon ton olur.
Eðer ortalama iíletme tenörü olarak 5 gr/t deðeri
esas alınırsa 1,3 milyar ton olur.

Altın madeni iíletmelerinde yasa gereði arıtma ve
maden sahasındaki rezervin bitiminde rehabilitasyon tedbirleri uygulanacaðı için sözkonusu atık
da, iddia edilenin tersine, rehabilite edilmií doðal atık olacaktır. Dünyada her yıl onlarca milyar ton madenörtü kazısı yapılmaktadır. Sürdürülebilir yaíam standardı için bu iílem kaçınılmaz olarak yapılmaktadır. Bu
faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıklar baíarı ile bertaraf edilmekte ve kapatılmıí madenler doðaya geri
kazandırılmaktadır.
S
Sa
yın Ön
Ö
g r tarafından sıkça kullanılan “zehirli atık” önermesi subjektif ve propaganda amaçlı kullanılan bir
gü
Sayın
Öngür
ö
ön
erme
medir. Hiç bir deðeri yoktur. Esas konu, atıkların çevreye kalıcı zarar vermeden bertaraf edilip edilememe
önermedir.
yece
ye
eðidir. Modern bilimsel ve teknolojik uygulamalarla her tür madencilik atıðını, kurallarına uyarak çevreye
yeceðidir.
kallıcı zzarar
arar oluíturmadan
l
d b
bertaraff etmek
k mümkündür
ü kü dü ve yapılmaktadır.
l k d
kalıcı
ñddia
ñddi
ñd
d a sahibinin unuttuðu nokta madencilikte her tür atıðın güvenle bertaraf edilebileceðidir. Bırakınız Ovadi
cık
c k cevheri
cı
ce
evheri gibi % 1’in altında sülfür içeren inert (asit üretmeyen) bir cevheri, %15-50 sülfür içeren bakır, kuríun,
íu
un, çinko cevherleri de iílenerek atıkları baíarı ile bertaraf edilebilmektedir (Örnek: Tara Çinko Madeni – ñrlanda;
land
la
anda;
nda; Katoviçe Bakır Madenleri – Polonya; Sullivan Çinko Madeni – ñngiliz Kolombiyası - Kanada ve pek çok
n
dið r m
di
diðer
madende olduðu gibi).
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“BU ATIïIN TÜRKñYE’DEKñ
ÇEVRE YASALARINA
UYGUN OLARAK NñHAñ
UZAKLAìTIRILMASI ñÇñN
GEREKEN HARCAMA 1.4
TRñLYON USD’DñR” ñDDñASI
(PROF. DR. ñSMAñL DUMAN’IN
BñR YAZISINA ATFEN).
Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada ñkinci ñmií!
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Siyasi Gazete, 15.11.2007)
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“ABD’DE … KAPANIìTAKñ
TEMñZLEME GñDERLERñ
KOìULLARA GÖRE DÖNÜM
BAìINA 1,000 ñLE 20,000
USD ARASINDA DEïñìñYOR”
ñDDñASI.
Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada ñkinci ñmií!
( JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Siyasi Gazete, 15.11.2007)

1

Çevre Kanunu’nda atıkların bertarafı için ne kadar
harcama yapılması gerektiðini belirten bir ifade
yoktur. Altın madenciliði atıklarının bertaraf maliyeti olarak iddia edilen bu rakam tam anlamıyla
spekülasyondur, dünyada ne duyulmuí ne de görülmüítür.
Bu hesaba göre, ülkemizin 6500 tonluk altın potansiyelini dikkate alırsak 1 gram altın üretmek
için 215 dolar rehabilitasyon masrafı yapılması gerekecektir. Bu hesaba göre, Amerika, Kanada ve
Avustralya’dakiler de dahil olmak üzere altın madeni iíletmecilerinin çoktan iflas etmií olması gerekirdi. Bu iddiaların ne kadar asılsız olduðu ortadadır.
Sayın Öngür, 6 yıl sonra yine bu iddiasındaki rakamla da oynuyor. Atık miktarını 6,5 kat artırıp,
bu kadar atıðın daha önceki bertaraf maliyetini
de 13 ile çarparak 18 trilyon Dolar olarak açıklıyor. Nasıl olsa kontrol eden, sorgulayan yok diye
rakamlarla istediði gibi oynayarak konu hakkında
yeterli bilgisi olmayan insanların kafalarını karıítırıp, bir karalama kampanyası yürütmektedir.

Sayın Öngür daha önce de gösterildiði gibi, kendi
düíüncelerini haklı çıkarabilmek ve altın madenciliðine karíı halkı korkutmak için verilerle ve sayılarla istediði gibi oynamaktadır. Bu iddiasını dayandırdıðı referansa1 gittiðimizde verilen maden
sahasını temizleme giderlerinin “dönüm” baíına
deðil de ABD’de kullanılan arazi ölçüm birimi olan
“acre” baíına olduðunu görüyoruz. Sayın Öngür
gibi birisinin dönüm ve acre arasındaki büyüklük
farkını bilmemesi mümkün müdür, sizce?
Bir kilometre karede 1000 dönüm veya 247,1
acre olduðuna göre, 1 dönüm arazinin büyüklüðü
0,247 acre’ye eíittir. Böyle olunca Sayın Öngür’ün
senaryosunu üzerine inía ettiði temel çökmektedir. Bu gerçek verilere ve hesaba göre ABD’de maden sahasının kapanıíındaki temizleme giderleri koíullara göre dönüm baíına yaklaíık 250 USD
ile 5000 USD arasında deðiímektedir. ABD’de iíçilik, hizmet alımları, vb unsurların ne kadar pahalı olduðunu düíünürsek ülkemizdeki kapatma maliyetlerinin bu rakamların çok altında olacaðı aíikardır.

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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Sayın Öngür, kullandıðı kaynaktaki 1990 ve 1992
yıllarına ait verileri de 1998 yılına ait veriler olarak
takdim ediyor. Okuduðunu anlamaması olanaksız
olduðuna göre, burada da sayıları tahrif ettiði ve
iíine geldiði gibi yorumladıðı görülmektedir.
EPA verilerine göre1, 1992 yılında, ABD’de 212 altın madeni vardır. Bu altın madenlerinde yürütülen faaliyetler sonucunda 540,660,000 ton malzeme kazılmıí (bunun 247,532,000 tonu cevher) ve
üretilen altın miktarı ise 329 tondur.

“EPA’NIN YAPTIïI BñR ÇALIìMAYA
GÖRE, ABD’DE ÇALIìAN 201 ALTIN
MADENñNDEN %90’INI OLUìTURAN
AÇIK ñìLETMELERDE, 1992 YILINDA
540,661,000 TON VE 1998 YILINDA
553.000.000 TON MALZEME
KAZILMIì (BUNUN 160.000.000
TONU CEVHER, KALANI PASA) VE
5,250,000 ONS (YAKLAìIK 162.8
TON) SATILABñLñR METAL ALTIN
ELDE EDñLMñì. ORAN, YAKLAìIK 3.5
MñLYONDA BñR, GñBñ” ñDDñASI.
Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada ñkinci ñmií!
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Siyasi Gazete, 15.11.2007)
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“US BUREAU OF MñNES’A GÖRE
ORAN 682,000’E 1. YANñ 682,000
TON KAYA KAZIP 1 TON ALTIN
ELDE EDñYORSUNUZ. BñZñMLE
KIYASLARSAK, 6,500 TON ALTIN
ELDE EDEBñLMEK ñÇñN 22 TRñLYON
750 MñLYAR TON KAZI GERECñ
ÇEVREYE YIïILACAK DEMEKTñR”
ñDDñASI.
Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada ñkinci ñmií!(
JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Siyasi Gazete, 15.11.2007)

1990 verilerine göre ABD’de 1 ton altın elde etmek için yaklaíık 3,5 milyon ton kazı yapmak gerekirken ,1992 verilerinde bu oran 1 ton altın üretmek için1,65 milyon ton seviyesindedir. Sayın Öngür, daha büyük olduðu için eski rakamları kullanmayı tercih etmiítir.
Sayın Öngür, her nedense, okuyucuların bir karíılaítırma yapabilmesi için bu verilerin bulunduðu tabloda EPA’nın verdiði 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.

Amerika’daki madenlere ait verilerden Bureau of Mines tarafından üretilmií bir oranı kullanarak ülkemiz
için bir varsayımda bulunmak kesinlikle hatalı sonuç
verir. Sayın Öngür’ün ABD’deki 1/682,000 oranını kabul ettiði 2001 yılında ülkemizde henüz iíletilen tek
altın madeni olan Ovacık için bu oran 1/100,000’dir,
yani 100,000 ton kaya kazılarak 1 ton altın elde edilmektedir.
Ülkemizde henüz istatistiksel olarak kullanılabilecek
altın madenciliði veri birikimi olmadıðından böyle
bir genellemeye gitmek hatalı sonuçlar verir. Burada
beklenen, Maden ñíleri Genel Müdürlüðü’nün, aynen
ABD’de olduðu gibi, her maden cinsi için kazı ve üretim istatistiklerini yayınlamasıdır.
Öte yandan Sayın Öngür bu iddiada da, daha öncekilerde olduðu gibi, kamuoyunu büyük rakamlarla korkutmak amacıyla hesaplama hataları yapmıítır:
1. ñddia ettiði gibi kazı oranını ‘682,000 ton kaya
kazarak 1 ton maden elde etmek’ olarak alsak bile Türkiye’nin altın potansiyeli için 6500 x
682.000= 4,5 milyar ton kazı gereci eder ki bu
rakam bile iddia edilen rakamın yaklaíık 5000’de
biridir.
2.

Sayın Öngür’ün iddia ettiði kazı gereci miktarına ulaímak için ise kazı oranının 1/3,500,000,000
olarak alınması gerekmektedir. Sayın Öngür’ün
bütün iddialarında olduðu gibi burada da ileri sürülen rakamların gerçeklerle ilgisi yoktur.
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”KIìLADAï’DA ARILAR
ÖLÜYOR; HAYVANLAR SAKAT
DOïUYOR; MADEN TESñSñNñN
YANINDAKñ KÖYDE ñNSANLAR
ÖLÜYOR!” ñDDñASI

Kıíladað Altın Madeni çevre ve insan saðlıðı parametreleri açısından sadece madencilik sektörüne deðil tüm diðer sektörlere örnek olacak bir
standarda sahiptir. ìimdiye kadar Kıíladað Altın
Madeni’nin faaliyetinden dolayı zarar ve ziyana
uðradıðını bilimsel ve hukuki platformda ispatlamıí bir kiíi bulunmazken, ñzmir ve ñstanbul’da
oturan, yöre halkını temsil etmeyen kiíi ve çevrelerin altın madenciliðini engellemek adına kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak her konuyu istismar edip, asılsız iddialar ortaya atmak suretiyle toplumda altın madenciliðine karíı olumsuz bir
imaj yaratma gayretleri devam etmektedir.

Nitekim 2008 yılı baíında madene yaklaíık 10 km
uzaklıktaki ñnay Köyü’nde yaíanan kuzu ölümlerinin maden kaynaklı olduðu iddiası ortaya atılmıítır. Resmi makamlar tarafından yaptırılan tetkik“Almanya Ülkemizde Altın Çıkmasın Diye Birilelerde “kuzulardaki ölümlerin Beyaz Kas hastarini Kullanıyor Yalanı” (Sol Günlük Siyasi Gazete,
lıðından kaynaklanan dolaíım bozukluðu, ek06/12/2007)
tima ve barsak parazitlerinden kaynaklanan
tahribat nedeniyle oluían miks enfeksiyondan kaynaklandıðı” hususu, Bornova Veteriner
Kontrol ve Araítırma Enstitüsü Müdürlüðü’nün raporları da eklenerek Uíak Valiliði ñl Tarım Müdürlüðü’nün
14.02.2008 tarihli resmi yazısı ile belgelenmiítir. 1
Ulubey Kaymakamlıðı ñlçe Tarım Müdürlüðü’nün 06.03.2008 tarihli ñnay Köyü’nde yapılan çalıímalara iliíkin
raporuyla da “hastalıðın Ektima, Beyaz Kas, Koksidiyoz hastalıklarının bir arada seyrettiði enfeksiyonlardan kaynaklandıðı” tespit edilmiítir. 2
Uíak Valiliði de 13.02.2008 tarihli Basın Açıklaması ile hayvan ölümlerinin ‘Beyaz Kas Hastalıðı’ ile ‘Koksidiyosis Hastalıðı’ndan kaynaklandıðını, bu hastalıklarla ilgili gerekli tedavinin baílatıldıðını, bunun dıíındaki
deðerlendirmelerin gerçek dıíı olduðunu kamuoyunun bilgisine sunmuítur. 3
Tüm bu bilimsel veriler ve resmi açıklamalar yaíanan kuzu ölümlerinin Kıíladað Altın Madeni faaliyeti ile hiçbir ilgisinin bulunmadıðını göstermektedir. Kuzu ölümlerinin olduðu iddia edilen tarihte madenin kapalı olduðu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Madenin yakın çevresinde bulunan köylerde hiçbir kuzu ölümü vakasına rastlanmamıíken, sadece madene 10 km mesafedeki ñnay Köyü’ndeki kuzu ölümlerinin maden
kaynaklı olduðunun halen iddia ediliyor olması manidardır. Zira ñnay Köyü maden karíıtı eylemlerin odak olduðu tek yerdir.
“Yörede yaíayan insanların öldüðü” iddiasının ise gerçeklerle yakından uzaktan alakası yoktur. Ne halen
madende çalıímakta olan yaklaíık 600 kiíide, ne de madenin yakın çevresindeki 4 köyde (Bekiíli, Söðütlü,
Gümüíkol, Katrancılar) yaíayan vatandaílarımızda maden kaynaklı bir saðlık sorunu söz konusu deðildir.
Sayın Öngür tarafından kaleme alınan bu iddialar Eíme Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya
da konu edilmií, yüce yargı iddiaları asılsız bularak davayı reddetmiítir. (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 düíünüldüðünde, Kıíladað Altın Maden ñíletmesinin çevre ve insan saðlıðına en ufak bir zararı olmadıðının belgelendiði görülmektedir.
Uúak Valili÷i øl Tarım Müdürlü÷ü’nün 1330 sayılı, 14.02.2008 tarihli Yazısı ve Ekinde Yeralan Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı Bornova Veteriner
Kontrol ve Araútırma Enstitüsü Müdürlü÷ü’nün 328 Nolu, 24.01.2008 Tarihli ve 794 Nolu, 07.02.2008 Tarihli Raporları
2
Ulubey Kaymakamlı÷ı ølçe Tarım Müdürlü÷ü’nün 335 sayılı, 06.03.2008 Tarihli Yazısı ve Ekinde Yeralan 06.03.2008 Tarihli, “ønay Köyünde Yapılan Çalıúmalara Ait Rapor”
3
Uúak Valili÷i’nin 13.02.2008 Tarihli Basın Bülteni
1
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“EìME’DE 1400 Kñìñ
KIìLADAï ALTIN
MADENñ’NDEKñ SñYANÜRDEN
ZEHñRLENDñ!” ñDDñASI
“Bilinen En ñyi Teknoloji ñmií! (III)-Eldoradogold
Corp.’un Uíak Kıíladað Altın ñíletmesi Yüzlerce Kiíinin
Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu mu? ” (Jeoloji
Mühendisleri Odası Web Sitesi, www.jmo.org.tr ,
04/08/2006)
“Geçen Yıl Uíak Eíme’de Ne Oldu?” (Sol Günlük
Siyasi Gazete, 29/03/2007)
“ñnsanlar Siyanürden Korkmakta Haklı” (Sol Günlük
Siyasi Gazete, 12/04/2007)
“Kıíladað Para Basıyor!” (Sol Günlük Siyasi Gazete,
03/04/2008)

Kıíladað Altın Madeni’nin hemen 1 km’lik yakınından baílayarak ilk 10 km’ lik yarıçap içinde onlarca yerleíim merkezi bulunmaktadır. Bu bölgede yaíayanlarda ve madende çalıían yüzlerce kiíide bugüne kadar hiçbir íekilde madenin faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuzluk yaíanmamıítır.
Bununla beraber, altın üretimini durdurmak amacıyla madenle ilgili asılsız ve gerçeklerden uzak iddialar ortaya atılmaktır.
Nitekim 2006 Haziran ayında Uíak-Eíme’de birtakım ishal vakaları yaíanmıítır. Konuyla ilgili olarak Eíme Belediye’sinin basına yaptıðı açıklamada
“Eíme’de Haziran ayı baíında bazı su borularının
patlaması nedeniyle tamirat çalıímaları baílatıldıðını ve iki hafta süren tamirat sonrası íehir íebekesine yeniden su verildiðinde, bu sudan içen bazı
vatandaílarda ishal vakaları görüldüðünü, tamirat sonrası klorlama dozajının düíüklüðü nedeniyle iki haftalık sürede aíırı sıcaklar altında boruların içinde kalan sularda fazla miktarda “koliform
bakteri” üremesinin ishal vakalarına neden olduðunu” ifade etmiítir.1

2006 da madene yaklaíık 20 km mesafedeki
2006’da
Eíme’de meydana gelen olaya iliíkin olarak yürütaíıyyan Eíme Cumhuriyet Baísavcılıðı’nın 11.10.2006 tatülen soruíturma sonucunda, kesin hüküm niteliði taíıyan
r hli takipsizlik kararı ile “Eíme ñlçe’sinde meydana gelen
ri
gele
en toplu rahatsızlanmanın nedeninin íebeke suyunrihli
M
daki koliform bakteri sayısındaki artıí olduðu, Tüprag Metal
Madencilik San. ve Tic. Ltd. ìti.’nin faaliyetinin
s mutt olayla
so
l l bi
bir ili
ki i i bulunmadıðı”
b l
d ð ” tespit
t
it edilmií
dil i 2, Uíak
U k ñl Saðlık
S ðl k Müdürlüðünün
Müdü lüðü ü yayınladıðı
l d ð basın
b
bül
somut
iliíkisinin
bülkayn
naklı olduðu resmi olarak duyurulmuítur.3 Bu durum
teni ve rapor ile de saðlık probleminin íebeke suyu kaynaklı
“Eíme
“Eíme ñlçesinde altı noktada Koliform Bakteri Sayısı “0”
“0”dan
”dan yüksek çıkmıí olup deðeri “0”dan yüksek çıkan
Madde
esi uyarınca saðlıða az ya da çok zarar verecek derenumunelerin Gıda Maddeleri Tüzüðü’nün 432/c Maddesi
cede bozulmuí sayıldıklarını” gösteren Uíak ñli Halk Saðlıðı
Sað
ðlıðı Laboratuvarı’nın 30.06.2006 tarihli raporu ile de
cede
sabittir. 4
Ayrıca iddialar daha önceki eylemleriyle de altın madenciliðine karíı oldukları bilinen 4 kiíi tarafından Eíme
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2006/465 esasına kayıtlı olarak görülen tazminat davasına konu edilmiítir.
Yargılama sonucunda Eíme Asliye Hukuk Mahkemesi’nce E:2006/465, K:2008/247 sayılı, 09.09.2008 günlü
kararı ile “davacılarda meydana gelen rahatsızlıðın davalı madenin faaliyetinden kaynaklanmadıðı anlaíılmıítır” denilerek davanın reddine hükmedilmiítir.5
Böylece Sayın Öngür’ün iddialarının hukuki ve bilimsel dayanaktan ne kadar yoksun olduðu yargı kararı ile
de tasdik edilmiítir.
Ayrıca Sayın Tahir Öngür ve Elele hareketi mensubu kiíiler mizah kitaplarına konu olabilecek buna benzer bir
iddiayı da Manisa-Sarıgöl’de düzenlenen toplantıda da dile getirmiílerdir.
Kıíladað Altın Madeni Yıðın Liçi alanında, yerden 1 metre mesafede siyanür dedektörleri ile hidrojen siyanür gazı ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümlerde hidrojen siyanür gazı 1 ppm’in (milyonda bir birim) altında1

Eúme Belediye Baúkanı Sayın Ahmet Yıldırım’ın Basın Açıklaması
Eúme Cumhuriyet Baúsavcılı÷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.øú No:2006/1038 sayılı, 04.12.2006 tarihli “øtirazın Reddi Kararı”
3
Uúak Sa÷lık Müdürlü÷ü Raporu ve Basın Bülteni
4
Uúak øli Halk Sa÷lı÷ı Laboratuvar Müdürlü÷ü’nün 30.06.2006 tarihli Analiz Raporu
5
Eúme Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2006/465, K:2008/247 sayılı ve 09.09.2008 tarihli Kararı
2

ALTIN MADENCñLERñ DERNEïñ

dır. Dünyada açık ortamda atmosfere salınan hidrojen siyanür gazı için bir sınırlama deðer bulunmamaktadır. Ancak kapalı ortamlarda insan saðlıðı açısından 11 mg/m3’ü aímaması istenmektedir.6 Dolayısıyla Kıíladað Altın Madeni’ndeki açık ortamdaki yıðın liç alanında atmosfere yayılan hidrojen siyanür miktarı, yönetmeliklerde kapalı ortamlarda müsaade edilen deðerlerin bile yaklaíık onda biri kadardır.
Öngür ve arkadaíları, düzenledikleri toplantıda, Kıíladað Altın Madeni’ne yaklaíık 50 km mesafede bulunan Sarıgöl’de bazı üzüm baðlarındaki üzümlerin hastalanma sebebinin Uíak Kıíladað’da iíletilen altın madeninde kullanılan siyanür olduðunu iddia etmiíler ve bu asılsız iddiaları dikkate alan Sarıgöl Kaymakamlıðı konuyu yeterince araítırmadan Kaymakamlıðın web sitesine taíımıítır.
Sayın Öngür ve arkadaílarının iddialarının doðruluðunu kanıtlayacak bilimsel araítırmaya dayalı bir veri ve
belge olmadıðının anlaíılması üzerine, bu asılsız haber derhal yayından kaldırılmıí ve Altın Madencileri Derneðinin açıklamaları Kaymakamlıðın web sitesinde kamuoyuna duyurulmuítur.
Türkiye’de altın madenciliðini engellemeye çalıían kiíi ve çevrelerin sözcülerinden biri olan ve bu yörede dahi
yaíamayan Sayın Öngür’ün ishal vakasından, kuzuların ölümüne, üzümlerde hastalık oluímasına kadar varan her olumsuzluðun altın madenciliðinde kullanılan siyanürden kaynaklandıðını öne sürmesinin altında,
Türkiye’de nerde yapılırsa yapılsın altın madenciliðini engelleme gayretleri yatmaktadır.
6
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli.ve Zararlı Maddelerle Çalıúılan øúyerlerinde ve øúlerde Alınacak Tedbirler Yönetmeli÷i, Resmi Gazete,24/12/1973,
Sayı14752-Çeúitli Kimyasal Maddelerin øúyeri Havasında Bulunmasına Müsaade Edilen Azami Miktarlarını Gösterir Çizelgeler- Çizelge Sırası 206
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“KIìLADAï’DA UYGULANAN
TEKNOLOJñ ñLKEL VE TEHLñKELñ
BñR TEKNOLOJñDñR!” ñDDñASI
“Bilinen En ñyi Teknoloji ñmií! (I)- Talana Bakın”
(Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi, www.
jmo.org.tr, 04/08/2006)
“Bilinen En ñyi Teknoloji ñmií(III)-Eldoradogold
Corp.’un Uíak Kıíladað Altın ñíletmesi Yüzlerce Kiíinin Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu
mu? ” (Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi,
www.jmo.org.tr, 04/08/2006)

Türkiye’de yeni bir projenin yapılabilmesi için alınacak
k önlemlerin
ö l l i ve seçilen
il
teknolojinin
t k l ji i uygun
olup olmadıðını sorgulayan ÇED mevzuatı Avrupa
Birliði mevzuatına tamamen uygundur.
ABD, Kanada, ñsveç, Finlandiya, Avusturalya, Yeni
Zelanda gibi geliímií ülkelerde altın üretiminde
hangi yöntemler kullanılıyorsa Türkiye’de de aynı
teknoloji ile altın üretimi gerçekleítirilmektedir.
Kıíladað Altın Madeni’nde gerçekleítirilen yıðın
liçi uygulaması düíük tenörlü altın cevherlerindeki altının kazanılmasında madencilikte uygulanabilecek en iyi yöntem (best available tehchnology)
sınıfındadır. Yöntem konvansiyonel madencilik
uygulamalarına ilave olarak sıfır deíarj prensibini
de içermektedir. Bir iíletmenin çevreyi kirletebilmesi için alıcı ortama (hava, su ve toprak) müsaade edilen sınır deðerlerin üstünde bir deíarjının
olması gerekir. Oysa Türkiye’de iíletilen altın madenlerinde ne derelere, ne topraða ne de atmosfere bir deíarj yapılmamaktadır.

Türkiye’deki altın iíletmelerini yerinde tetkik eden maden, jeoloji, çevre mühendislikleri ve toksikoloj
toksikolojiji bölümbölü
bö
lümlü
mlerinin öðretim üyelerinin tamamı tarafından bu iíletmeler ülkenin en modern maden iíletmeleri olarak
ola
larak
la
k gö
gössterilmektedir. Kıíladað Altın Madeni uygulanan saðlık ve ií güvenliðine yönelik yüksek standartlar say
sayesinde
yes
e in
inde
de
ülkedeki en emniyetli tesislerden biri olmuítur.
Sayın Öngür’ün altın madeni tesislerini karalamaya yönelik çabaları konuyu bilmeyen sade vatandaíların kafasında korku ve endiíe yaratmaya yönelik stratejinin bir gereðidir.
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“KIìLADAï’DA ANñ
YAïIìLARDA pH’YI KONTROL
EDEMEDñKLERñ ñÇñN HCN
GAZI ATMOSFERE YAYILIP,
ñNSANLARI ZEHñRLñYOR; pH YI
9,5 TA TUTMAK BñLE BÜYÜK
BAìARI OLUR.” ñDDñASI

Kıíladað Altın Madeni’nin altın üretim koíulları dünyadaki benzer iíletmelerde aynen uygulanmaktadır.
pH bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini ifade
eder. pH deðeri 0-14 arasındaki bir skalada ölçülür. ìayet çözeltinin pH’sı 7 ise o çözelti nötr bir
çözelti olarak deðerlendirilir. Böylesi bir çözeltiye
kireç ilave edilirse çözeltinin pH’sı 7-14 arasında
artıí gösterir.
Altın üretimi pH 10,5’ te gerçekleítirilmektedir.
pH kontrolü otomatik ölçüm aygıtları ile denetlenmektedir. Bu iílem pahalı bir madde olan siyanürün muhafaza edilmesi için de önemlidir.

Sayın Öngür bilimselliði ve teknolojiyi bir kenara
atarak pH ayarlanmasının çok zor olacaðını ve hatta yapılamayacaðını ve tesiste kullanılan siyanü“Kaz Daðına Üíüítüler”
rün hidrojen siyanür gazına (HCN) dönüíüp uça(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)
caðını iddia etmektedir. Ancak maden zenginleítirme tesislerinde pH ayarlamaları çok kolay yapılan, rutin bir iítir. Yaðıíın durumuna göre otomatik devreler ile yıðındaki çözeltinin pH’sı ölçülür ve yine otomatik olarak kireç veya kostik ilavesi ile basitçe pH ayarlaması yapılır.
Uzayda Marsa gidilen bir çaðda Sayın Öngür’ün en basit pH ayarlamasının bile yapılamayacaðını savunması
bilime ve teknolojiye ne kadar uzak olduðunu göstermektedir. En basit pH ayarlamasını bile yapamayacaksak hangi geliímeden hangi sanayileímeden ve kalkınmadan bahsedebiliriz ?
Açık alanda altın üretiminin gerçekleítirildiði pH koíullarında insan ve çevre saðlıðını etkileyecek bir HCN
gazı sorunu olması mümkün deðildir. Havanın yoðunluðu 1 gr/cm3 iken HCN gazının yoðunluðu 0.687
gr/cm³ tür1. Bu nedenle son derece uçucu olan HCN gazı havada asılı kalmaz ve birikmez, hızla yükselerek
atmosferde daðılır. Ayrıca bugüne kadar dünyada yaklaíık 800 altın ve gümüí iíletmesinde, HCN gazından
dolayı herhangi bir sorun yaíanmamıítır.
ìirket tarafından Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED) bünyesinde yapılan çalıímalarda en kötü durum senaryoları da gözönünde bulundurulmuítur. En kötü hal senaryosunda öngörülen aíırı yaðıí durumlarında dahi
yıðınlardaki ve çözünmüí altının toplandıðı havuzlardan atmosfere çıkabilecek gaz miktarı, yönetmeliklerde
belirtilen sınır deðerlerin çok altında olacaktır. Bu husus gerek ÇED çalıímaları sırasında gerekse daha sonra ñTÜ tarafından yapılan etüdler sonucunda ortaya konmuítur. Tesiste yapılan HCN gazı ölçümlerinde HCN
gazı seviyesi kapalı alanlarda müsaade edilen miktarın yaklaíık onda birinden daha düíük deðerlerdedir. Üstelik dünyada açık ortamdaki çalıímalara iliíkin olarak HCN gazı için öngörülmüí herhangi bir sınır deðer
dahi bulunmamaktadır.
1

Handbook of Chemistry and Physics, 56th edit., 1975-1976, sayfa C-339.
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“KULLANILAN NaCN’NñN
% 15’ñ ATMOSFERE YAYILIYOR!”
ñDDñASI

Bir ton kaya içinde bir kaç gram katı zerrecikler halindeki altının kurulu tesislerde sodyum siyanürle çözündürülüp altının sıvı hale getirilmesi için kullanılan siyanür miktarı Bergama’da 120 gr/ton, Uíak-Kıíladað’da
ise 300 gr/ tondur. Bir baíka ifadeyle kullanılan siyanür
miktarı Bergama’da yaklaíık on bin’de 1, Kıíladað’da
ise on bin’de 3 birimdir.
Altın üretimin yapıldıðı koíullarda (pH 10,5’te) atmosfere yayılan hidrojen siyanür gazı miktarı o kadar
düíük dozajlarda olmaktadır ki altın üretim alanında
bulunan siyanür dedektörleri tarafından bile ölçülemeyecek kadar düíük seviyelerdedir.

“Kaz Daðına Üíüítüler”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)
“Bilinen En ñyi Teknoloji ñmií(III)-Eldoradogold
Corp.’un Uíak Kıíladað Altın ñíletmesi Yüzlerce Kiíinin Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu
mu? ” (Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi,
www.jmo.org.tr , 04/08/2006)

Örneðin Kıíladað Altın Madeni’nde açık havada ölçülebilen en yüksek hidrojen siyanür gazı miktarı 1 mg/
m3’ün (milyonda bir birim) altındadır. Kıyaslamak gerekirse, yapılan bir deneyde sigara dumanının on nefesi, bir litre arıtılmıí suya verilmií ve analizler sonucunda 0.1 mg/L toplam siyanür içerdiði belirlenmiítir1. Yönetmeliklere göre kapalı ortamda bile müsaade edilen hidrojen siyanür gazı miktarı 11 mg/m3’tür
(10 ppm). Dolayısı ile atmosfere yayılan hidrojen siyanür gazı hiçbir íekilde çevre ve insan saðlıðı için tehlike yaratacak bir dozajda deðildir. Üstelik dünyada açık havada
atmosfere yayılan hidrojen siyanür gazı için bir sınır deðer öngörülmezken, tesiste açık havada ölçümler düzenli olarak yapılmaktadır. Bilindiði gibi altın üretimi açık havada gerçekleítirilmektedir.
Havanın yoðunluðu 1 gr/cm3 iken HCN gazının yoðunluðu 0,687 gr/cm3 dür. Bu nedenle son derece uçucu olan HCN
gazı havada asılı kalmaz, birikmez ve hızla yükselerek atmosferde daðılır. Üstelik HCN güneíin ultraviyole ıíınları tarafından kolayca parçalanarak zararsız hale gelmektedir.
Atmosfere en çok hidrojen siyanür gazı salınımı, egzost gazları ve karbon ihtiva eden maddelerin hava ile yanması
sonucu gerçekleímektedir. Arabaların egzost gazlarından her kilometrede 7-9 mg HCN gazı atmosfere salınmaktadır2, 1 kg plastik maddenin yakılması sonucunda ise atmosfere 2,8 mg HCN gazı yayılmaktadır.
Madencilik faaliyetleri kaynaklı hidrojen siyanür gazı salınımı, baíta orman yangınları, anız yangınları, lastiklerin,
plastik, nylon ve süngerlerin yakılması, diðer büyük yangınlar ve otomobillerin egzozlarından çıkan yanmıí gazlar
nedeniyle atmosfere yayılan hidrojen siyanür gazı yanında sözü edilmeyecek kadar küçük miktarlardadır.
Dünyada altın madenciliðinde siyanür kullanımından dolayı 120 yıldan bugüne kadar ölen tek bir kiíi bile olmamıítır.
Sayın Öngür ileri sürdüðü pek çok konuda herhangi bir uzmanlıðı ve mesleki tecrübesi bulunmadıðı halde bilimselliði olmayan asılsız iddialar yayarak toplumda korku ve endiíe yaratmaya çalıímaktadır.
1

Rouse, J.V., 1990, Cyanide and The Environment; Mining Jour. Special Supplement, v.315, no 8085, s.18-19.
Hagelstein, K. ve Mudder, T., 1997, The Ecotoxicological Properties of Cyanide, Proceedings of the Short Course on Management of Cyanide in
Mining, Perth, Australia.
2
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“ARSENOPñRñTLER SñYANÜRDEKñ AZOTLA
TEPKñMEYE GñREREK NñTRñK ASñT
OLUìTURACAïINDAN OLUìACAK NñTRñK
ASñT ARSENOPñRñTTEKñ ARSENñïñ ÇÖZECEK
KANSERE NEDEN OLACAK!” ñDDñASI
“Kaz Daðına Üíüítüler”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 27/09/2007)

Bilimsel verilere göre, arsenopiritin siyanürdeki karbon azot baðını çözüp yerine
nitrik asit oluíturacak bir tepkime yaratması kimyasal olarak mümkün deðildir.
Sayın Öngür’ün arsenopiritin siyanürdeki
azotla tepkimeye girip nitrik asit oluíturacaðı konusunda ortaya bilimsel bir veri koyması gerekir. En azından bu reaksiyonun
nasıl oluíacaðını reaksiyon kinetiðini yazıp
ispatlamak zorundadır.
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“AÇIKÇASI, MADEN ñìLEMEDE
KULLANILAN SñYANÜRÜN
ZARARSIZ BñLEìñKLERE PEK
HIZLI PARÇALANMADIïI BELLñ
OLUYOR” ñDDñASI.

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

MTA Genel Müdürlüðü’ndeki altın pilot tesisinde,
proses atıklarında siyanürün doðal bozunma ve
kimyasal bozundurma süreçlerini incelemek üzere bir dizi araítırma yürütülmüítür1.
Altın pilot tesisinden alınan 392 mg/lt siyanür içeren 400 litre atık örneðinin toplam siyanür miktarı, pH’nın 11,6-10,3 seviyesinde tutulmasıyla sadece doðal bozundurma süreci sonunda 76 günde ortamdaki siyanür miktarı % 99,8 oranında bozunarak yok olmuítur.
Sayın Öngür’ün iddiasının aksine bilimsel araítırmalar atıktaki siyanürün güneíin ultraviyole ıíınlarıyla bile doðal yollarla kısa sürede bozunduðunu göstermiítir.
Kimyasal bozundurma prosesleri (ñnco SO2 / Hava,
Hidrojen Peroksit vb.) uygulandıðında ise, ortamdaki siyanürün %99’unu parçalayarak hemen zararsız hale getirmek mümkün olmaktadır.
1
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“TÜKETñLEN BñTKñSEL TOPRAK
GERñ GELMEYECEK!” ñDDñASI
“Efemçukuru Altın ñíletmesi Çed Raporu Yanlıí,
Eksik ve Yetersizdir” Jeoloji Mühendisleri Odası
Web Sitesi, www.jmo.org.tr , 21/09/2006)

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

Madencilikte bitkisel toprak hiçbir zaman yok olmaz çünkü cevher kazısı baílamadan önce bitkisel
toprak sıyrılarak yaklaíık 2 metreyi geçmeyecek yıðınlar halinde üzeri bitkilendirilerek canlılıðını koruyacak íekilde saklanır.
Madencilik geçici bir faaliyettir. Maden rezervi
bitip madenin kapatılması aíamasında doða ile
uyumlu hale getirme çalıímaları esnasında bir kenarda bekletilen bu toprak uygun íekilde serilerek
bu alan yeniden tarıma kazandırılır.
Ayrıca altın toprakta deðil kayaların içinde genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük zerrecikler
halinde bulunmaktadır. Sayın Öngür gibi kendini
her konuda uzman olarak gösteren bazı kiíiler altının toprak içinde olduðunu düíünerek, milyonlarca ton topraðın yok olacaðına, kirletilip bırakılacaðına iliíkin gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan
açıklamalarda bulunmaktadırlar.

ALTIN ÜRETøMø VE EKONOMøYE KATKISINA YÖNELøK

ASILSIZ øDDøALAR VE

GERÇEKLER
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“2007 YILINDA ñMMñB
VERñLERñNE GÖRE ALTININ
ONSU 322 DOLARDAN ñHRAÇ
EDñLMñì GÖRÜNÜYOR OYSA
2007 YILINDA ALTININ FñYATI
DÜNYADA 600 $ / OZ ñDñ.
ARADAKñ FARK KñMñN CEBñNE
GñDñYOR!” ñDDñASI

Sayın Öngür’ün bu rakamları nereden aldıðı belirsizdir. Muhtemelen, ülkemizden ihraç edildiðini iddia etmií olduðu külçelerin, % 99.995 veya
% 99.999 saflıkta rafine edilmií külçe altın olduðunu zannetmektedir.
Ancak madenlerden üretilen ve ihracatı yapılan külçeler dore külçeler olup henüz rafine edilmemiílerdir, bu nedenle de içinde gümüí, bakır, demir v.b.
metaller bulunur. Dore külçeler içindeki altın miktarı, büyük deðiíikler göstermekte olup, genellikle
% 60-70 oranındadır. Diðer bir deyiíle, ihraç edilen
dore külçelerin aðırlıklarını o tarihteki saf altın fiyatı ile çarparak sanki bir bir yolsuzluk yapılıyormuí
suçlamasında bulunmak konuyu çarpıtmaya yönelik
maksatlı bir giriíimdir.

“ Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdıíından
Alacak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)
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“ALTINI YURTDIìINDAKñ
RAFñNERñLERE GÖTÜRÜYORLAR.
GERñYE HñÇ BñR ìEY
BIRAKMAYACAK ìEKñLDE
UCUZ FñYATLARLA BURADA
ÜRETTñKLERñ ALTINI YURTDIìINA
ANA ìñRKETLERñNE %50 UCUZA
SATIYORLAR. DÜìÜK FñYATTAN
ANA ìñRKET ELDORADOGOLD’A
ALTIN SATTIïI ñÇñN KÂRINI AZ
GÖSTERñP, KURUMLAR VERGñSñNñ
AZ ÖDEDñ.” ñDDñASI
“Kıíladað Para Basıyor!”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 03/04/2008)

ñhraç edilen dore külçeler, içindeki altın miktarının
belirlenmesi için önce Darphane’ye ya da Devlet
tarafından yetkili kılınmıí kurumlara götürülür.
Dore külçedeki altın miktarı belirlendikten sonra
ñstanbul Altın Borsası’nda kayda alınır. Bu veriler
çerçevesinde gümrük beyannamesine baðlanır
ve ancak bu íekilde ihraç edilebilir. Dore külçenin
içindeki altın miktarı ve fiyatı da bu beyannamede
belirtilir. Borsa fiyatları dıíında bir fiyat belirleme
imkanı olamaz.
Tüprag Metal Madencilik A.ì’nin ana íirketi olan
Eldorado Gold íirketine ya da iliíkide olduðu bir
íirkete bir gram dahi altın satıíı söz konusu bile
deðildir. Bu iddia da diðerleri gibi tamamiyle
asılsızdır. ìirketin satmıí olduðu altınların tamamı
borsalarda, o andaki fiyatlarla satılmıítır. Kaldı ki en
tanınmıí iki denetim íirketi bütün kayıt ve iílemleri
denetimden geçirmektedir.
Sayın Öngür’ün iddiasının aksine Türkiye’deki altın iíletmeleri az vergi ödeyen deðil çok vergi
ödeyen íirketlerdir.
Kıíladað Altın Madeni’ni iíleten Tüprag Metal
Madencilik A.ì 2008 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında Türkiye’de ilk 100 íirket arasında 84’cü
sırada, Koza Altın ñíletmeleri A.ì ise 88’ci sırada
yer almıítır. Her iki íirket de ödedikleri yüksek
vergiler nedeniyle onur ödülü almıílardır.
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“ÜLKEMñZDE ALTIN RAFñNERñSñ
YOKTUR!” ñDDñASI
“Almanya Ülkemizde Altın Çıkmasın Diye
Birilerini Kullanıyor Yalanı”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 06/12/2007)
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“DOïAYA ÇOK BÜYÜK
MÜDAHALELER OLUYOR.
110 MñLYON TON PASAYA
ñLAVETEN 132 MñLYON TON
KAYA KIRILIP, ÖïÜTÜLDÜKTEN
SONRA SñYANÜRLE YIKANACAK
VE GERñYE SñYANÜRLE
KñRLETñLMñì BñR YIïIN
KALACAK!” ñDDñASI
“Bilinen En ñyi Teknoloji ñmií(III)-Eldoradogold
Corp.’un Uíak Kıíladað Altın ñíletmesi Yüzlerce Kiíinin Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu
mu? ” (Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi,
www.jmo.org.tr , 04/08/2006)

ñstanbul Altın Borsası’nın verilerinden de görüleceði gibi Türkiye’de 3 tane tescilli altın rafinerisi
bulunmaktadır.1
ñstanbul Altın Rafinerisi A.ì.
Nadir Metal Rafineri San. ve Tic.A.ì.
Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.ì
Sayın Öngür’ün ‘Türkiye’de altın rafinerisi olmadıðı’ iddiası, kendisinin bilgi sahibi olmadıðı halde
konu hakkında görüí bildirmekten kaçınmadıðını
ortaya koymaktadır.
1
østanbul Altın Borsası’nın Raﬁneriler Listesi www.iab.gov.tr/
mevzuat / Raﬁneriler

Madencilerin diðer sanayiciler gibi organize sanayi bölgelerinde dört duvar arasında üretim yapabilme lüksü yoktur. Maden nerede bulunursa orada çalıíma zorunluluðu vardır.
Her üretim ve tüketim faaliyetinde mutlaka bir artık veya atık olacaktır. Önemli olan sanayileímeden vazgeçmeden üretim ve tüketim sürecinde
kirliliði en aza indirecek önlemleri alarak/aldırtarak atık ve artıkların çevreye olan etkisini yönetmeliklerin ve standartların müsaade ettiði sınırlar
içinde tutmak ve gerekli çevresel önlemleri alarak
havayı, suyu ve topraðı kirletmeden bu faaliyetleri sürdürmektir.
Kıíladað Altın Madeninde üretilen cevher, önce
tabanı geçirimsiz olarak inía edilmií bir alanda on
binde 3 oranında seyreltilmií siyanür içeren solüsyon ile iílemden geçirilip cevher içindeki altın çözeltiye (sıvı faza) alındıktan sonra, bulunduðu yerde durulanarak içindeki safsızlıklardan arındırılır.

Siyanürleme ile altını alınan fındık büyüklüðündeki cevher yıðınlarının su ile durulama iílemi, yıðın
içindeki siyanür miktarı yönetmeliklerin ve standartların öngördüðü seviyeye düíünceye kadar
devam eder. Yıðın içinde yönetmeliklerin müsaade ettiði oranda çok az seviyede de olsa siyanür bulunmakla birlikte zaman içinde bu siyanür mikroorganizmalar ve güneíin ultraviole ıíınları tarafından parçalanıp yok olmaktadır. Durulama iíleminden sonra gerek
duyulması halinde kimyasal parçalama ünitesi (hidrojen peroksit) devreye girer. Böylelikle siyanür parçalanarak yok edilir. Yıðınlar, kapatma aíamasında daha önce bu alandan sıyrılmıí olan topraktan oluían bir örtü
tabakası ile kaplanır. Daha sonra örtü tabakası bitkilendirilerek bu alan doðaya geri kazandırılır.
Tank liçinin uygulandıðı Bergama Altın Madeni’nde ise deðirmende un haline gelinceye kadar öðütülen cevherden siyanür yardımıyla altın çözülerek sıvı hale getirilir. Sıvı hale getirilen çözünmüí altın nohut büyüklüðündeki aktif karbon taneleri üzerinde toplanır. Geride kalan siyanürlü bulamaç, kimyasal yöntemle % 99
oranında parçalanarak amonyum ve jips (CaSO4) haline dönüímektedir. Bu aíamadan sonra atık havuzunda
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biriktirilen ve içinden altını alınan bulamaç (sulu çamur) atık havuzunda güneíin ultraviyole ıíınları tarafından parçalanarak tamamen yok olmaktadır.
Maden ocaðından çıkarılan ve ekonomik olmayan kayalar ise yönetmeliklerin öngördüðü íekilde gerekli tedbirler alınarak ayrı bir alanda muhafaza edilir. Bu alanlar kuíaklama kanalları ile çevreden gelecek sulardan
yalıtılır. Yaðmur sularının asit kaya drenajı oluíturmaması için alanın üzeri cevher yıðınlarında olduðu gibi
kalın bir toprak örtü tabakası ile örtülerek hava ile teması kesilir ve bitkilendirilir.
Sayın Öngür’ün ortaya attıðı iddalara bakıldıðında bu tür teknik detayları bilmediði halde kendisini uzmanmıí gibi gösterme çabası içinde olduðu anlaíılmaktadır.
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“ÇOK BÜYÜK HACñMLERDE
ÜRETñM YAPILIYOR. ALTIN
MADENCñLñïñ ñìLETMECñLERñN
TERCñHñNE BIRAKILMAMALI.
DÜNYA’DA 2500 TON ALTIN
ÜRETMEK ñÇñN 2,5 MñLYAR
TON KAYA YERñNDEN
ÇIKARILIP KñMYASAL
ñìLEMDEN GEÇñRñLEREK ÇEVRE
KñRLETñLñYOR!” ñDDñASI

Sayın Öngür, kendince dünyada iíletilen tüm altın
madenlerinde 1 ton kaya içinde 1 gram altın olduðunu varsayarak hareket etmektedir. Oysa dünyada tonda 1 gram altın içeren madenler olduðu
gibi , tonda 10 gram, 20 gram , 50 gram altın içeren madenler de bulunmaktadır. Sayın Öngür burda da rakamlarla istediði gibi oynayarak bilgi kirliliði yaratmaktadır.
Dünyada madenlerin aranması, çıkarılması, zenginleítirilmesi, rehabilitasyonu nasıl yapılıyorsa
Türkiye’de de aynı teknolojiler ve yöntemler kullanılmaktadır. Önemli olan madencilik yapılmasın
yasaklansın anlayıíı yerine, tüm üretim faaliyetlerinde çevre dostu teknolojileri kullanarak, temiz
üretim ve temiz atık yaklaíımını temel almaktır.

2008 yılında Türkiye’de 70 milyon ton kömür üretimi için yaklaíık 700 milyon ton örtü kazı malzemesi (dekapaj- hafriyat ) yapılmıítır. Bunun anlamı, bir ton kömür için ülkemizde ortalama on
ton hafriyatın yapılması demektir. Türkiye’de altın
“Kaz Daðları ve Altın Madenciliði Paneli’nde
madenciliðinde yılda 10 milyon ton cevher üretiSayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”
minden 10 ton altın üretimi gerçekleítirilmekte(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)
dir. Ayrıca 10 milyon ton da ekonomik olmayan
pasa üretimi söz konusudur. Yukarıda verilen rakamlar kömür üretimi esnasında ortaya çıkan pasa miktarının yanında, altın üretiminden çıkan toplam pasa
miktarının ne kadar az olduðunu ortaya koymaktadır.
Altın madenciliði diðer madencilik faaliyetlerinden farklı deðildir. Madenciliðin doðasında cevhere ulaímak
için üzerindeki ekonomik deðeri olmayan kayaların kazılıp kaldırılması gerekir. Önemli olan, bu kazılan yerler
ile çıkarılan malzeme ve atıkların doðru bir çevre yönetimi planı ile yasaların emrettiði atık yönetmeliklerinde
belirtilen íartlar doðrultusunda doðaya geri kazandırılmasıdır. Ülkemizdeki altın madenlerinde çevre yönetimi standartları, uluslararası standartlar seviyesindedir. Yapılan madencilik çalıímalarında standartlar Devlet
tarafından belirlenir, tasarım tercihleri iíletmeciler tarafından hayata geçirilir. Bu sistem tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de böyle çalıímaktadır.
Dünyada geliímií ülkelerdeki üretimler, kapasiteleri her yıl artan dev ií makinaları ile yapılırken Türkiye’de
üretimin kas gücü ve el arabası ile yapılması beklenilemez. Geliímií ülkelerde üretimde hangi teknolojiler
kullanılıyorsa, rekabet edebilir konumda olabilmek için Türkiye de aynı teknolojileri kullanmak zorundadır.
Eðer pasa çıkacak diye yaíamımızı sürdürmek için kullandıðımız madenleri bulundukları yerden çıkarmaktan vazgeçersek dünyada modern yaíam ve sanayileímek için vazgeçilemez olan baíta kömür, demir, bakır, kuríun, çinko, alüminyum, kadmiyum, bor, mermer olmak üzere hiçbir madenin üretimine izin verilmemesi gerekir.
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“BAìTAN SONA KANUN DIìI
ÇALIìIYORLAR!” ñDDñASI
“ Kaz Daðları ve Altın Madenciliði Paneli’nde
Sayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”,
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

Altın madenciliði yapan íirketler öncelikle maden
sahasının maden iíletme ruhsatı ve iíletme izinlerini Maden ñíleri Genel Müdürlüðü’nden alırlar.
Maden ñíletme Projesine uygun olarak hazırladıkları ÇED Raporu ile Çevre ve Orman Bakanlıðı’na
baívurur. ñnceleme süreci sonucunda proje olumlu bulunursa ÇED Olumlu Belgesine hak kazanırlar. ÇED belgesini alan íirketler Orman Genel Müdürlüðü’nden orman arazisinde çalıíma iznini alırlar. Bu belgeleri, Maden ñíleri Genel
Müdürlüðü’ne ibraz edip iíletme iznini alarak çalıímaya baílarlar. Çalıímakta olan bütün altın madenlerinde faaliyete iliíkin olarak mevzuatın öngördüðü her türlü izin tesis edilmií, yasal ve teknik tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra
iíletmeye geçilmiítir. ñíletilen altın madenleri ta-

mamen kanunlara uygun olarak çalıímaktadır.
Faaliyetlerin yürütüldüðü ñlin Valiliði bünyesinde oluíturulan ñzleme ve Denetleme Komisyonu’nun düzenli
ve sürekli denetimleri ve ayrıca íirketlerin bünyesinde yürütülen kontroller altın medenlerinin çevre ve insan
saðlıðı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadıðını ortaya koymuítur.
Bir madenin iíletilebilmesi için pek çok makamdan izin alınması gerekmektedir. Mevzuatta öngörülen izinler alınmaksızın madencilik yapılamaz ve madencilik faaliyetleri izin veren makamların sürekli denetimi altında gerçekleítirilir.
Sayın Öngür’ün, hayatında bir maden yatırımı yapmamıí olması nedeniyle, gerekli izinleri tamamlamaksızın, izinsiz/yasadıíı bir madencilik faaliyetinde bulunmanın imkansız olduðundan habersiz olduðu anlaíılmaktadır.
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“BORSADA HñSSE
SENETLERñNñN DEïERLERñNñ
ARTTIRIP PARA KAZANMAYA
ÇALIìIYORLAR.” ñDDñASI
“Kaz Daðları ve Altın Madenciliði Paneli’nde Sayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”,
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

Bir iíletmenin borsaya kayıtlı olması aslında çok
önemlidir çünkü borsaya kayıtlı olan bir íirket her
bakımdan denetlenen ve her íeyin hesabını verebilen íeffaf bir yapıya sahip olmak zorundadır.
Bir íirketin baíarılı olması durumunda borsada
hisselerinin deðer kazanması doðaldır. Gerçek olmayan durumları gerçekmií gibi gösterip manüpilasyon ile borsada para kazanmak ise suçtur ve
cezası çok büyüktür.
Bir madencilik íirketi yeni bir maden rezervi keífetme baíarısı gösterir, yeni madenleri iíletmeye açar ve verimli üretimlere imza atabilirse doðal olarak deðeri artar. Aksi takdirde deðeri azalır.
Sayın Öngür dünyada ve Türkiye’de borsaya kote
íirketlerin web sitelerinde yayınladıkları herkese
açık bilgileri tahrif ederek bu íirketleri karalamaya çalıímaktadır.
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“ARTIK, HAVA ALANLARINDA
YOLCU BERABERñNDE
DORE ÇIKARILDIïI GñBñ
AìIRI SÖYLENTñLER BñLE
YAYILMAKTADIR” ñDDñASI.
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdürüyor (Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis
Odaları ortak Basın Acıklaması, 12.08.2003)
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“ALTINLAR BORSAYA KAYIT
YAPTIRILMADAN YURTDIìINA
ÇIKARILIYOR!” ñDDñASI

“Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdıíından Alacak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)

Üretilen altın, madende çalıían yüzlerce kiíi tarafından bilinmekte olup farklı birimlerin kayıtlarına
girmektedir. Üretilen altın miktarı ile satılan altın
miktarını son gramına kadar kayıtlardan takip etmek mümkündür.
En az 9-10 kg aðırlıðındaki Dore külçenin havaalanlarındaki sıkı kontrolü aíıp da yolcu beraberinde kaçırıldıðı iddiası aklı baíındaki hiç kimsenin
ciddiye almayacaðı bir iftiradır.
Bu tür iddialar “çamur at izi kalsın” íeklindeki diðer iddialardan farksız olup, tamamen altın madenciliði ile uðraían íirketleri karalamaya yöneliktir.

Mevzuat gereði, ülkemizdeki madenlerden üretilip, rafine edilmek ve satılmak üzere ihraç edilen
Dore Külçelerin, Darphane ya da yetkili kılınmıí diðer müesseselerde ayar tesbitinin yapılmasından
sonra ñstanbul Altın Borsası’nda kayda alınması
zorunludur. ñhracat, ancak bu iílemlerden sonra
belirlenen altın içeriði ve deðeri üzerinden gümrük beyannamesine baðlanarak gerçekleítirilebilir.
Madenden üretilmií altının kayıtdıíı olarak yurtdıíına çıkartılması mümkün deðildir.
Halen altın üretimi gerçekleítirilen altın iíletmeleri her bakımdan denetime açık íeffaf kuruluílardır. Maden iíletmelerinde gerçekleítirilen altın
üretimi mevzuat gereði Valiliðin, Bakanlıðın ve ñstanbul Altın Borsası’nın bilgisi dahilindedir.
Altın madenlerinden üretilen dore külçelerin (içinde gümüí, bakır, çinko vb metal bulunan saf olmayan altın) büyük bir bölümü Türkiye’de rafine
edilerek ñstanbul Altın Borsası’nda satılmaktadır.
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“KÜÇÜK BñR SIKINTIDA
ÇALIìTIRDIKLARI EMEKÇñLERñ
KAPI ÖNÜNE KOYARLAR!”
ñDDñASI
“Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdıíından
Alacak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)

Sayın Öngür’ün de dahil olduðu altın madenciliði
karíıtları, 2003 yılında alınan Kıíladað Altın Madeni Çevresel Etki Deðerlendirme Raporu’nun iptali için Manisa ñdare Mahkemesi’nde dava açmıílar ve davayı kaybetmiílerdir. Yapılan temyiz baívurusu sonucu Danıítay’ca, ñdare Mahkemesi’nin
verdiði karar hakkında esas yönünden incelenme
yapmak üzere yürütmeyi durdurma kararı verilmiítir.
Yargı Kararı gereði Kıíladað Altın Madeni’nde faaliyetin durdurulmasına raðmen madenin yeniden açılmasına kadar geçen altı aylık süre boyunca hiçbir iíçinin ií akdi feshedilmemií, ücretlerinin
ve özlük haklarının ödenmesine kesintisiz olarak
devam edilmiítir.

‘‘ Benzer íekilde, Danıítay’ın yeniden ÇED sürecinden geçirilmesi gerektiði kararı sonucunda 2004 Aðustos
ayında Ovacık Altın Madeni’nde üretim durmuí ve üretimin yeniden baílandıðı 2005 Mayıs ayına kadar geçen 10 aylık sürede Koza Altın ñíletmeleri hiçbir iíçisini maðdur etmiyerek ücretlerini ödemiítir.’’
Sayın Tahir Öngür ve yandaíları asılsız iddialarla yasalara ve standartlara uygun olarak çalıían bir madeni kapattırmak için çalıímıílardır. Bir yandan madenlerin kapatılmasına yönelik giriíimleri sürdürürken diðer yandan mahkeme kararıyla geçici olarak durdurulan iíyerlerindeki çalıíanların hamiliðine soyunma ikilemi içinde bulunmuílardır.

ASILSIZ ñDDñALAR

28

“ÇIKARILAN MADENLERñ
KENDñ KALKINMAMIZDA
KULLANIYORSANIZ BAZI
ìEYLERE KATLANMAK
MÜMKÜN. BUGÜNE DEïñN
HñÇ BñR ZAMAN ÇAN’DAKñ
SERAMñK ÜRETñMñ YAPILMASIN,
BÖLGEDEKñ KÖMÜR ÜRETñMñ
YAPILMASIN, KURìUN, ÇñNKO,
TAìOCAïI ñìLETñLMESñN DñYE
BñR ÖRGÜTLENME OLMADI.
AMA ALTIN ÜRETñMñ ñÇñN
BÖLGEDE BñR TEDñRGñNLñK
VAR!” ñDDñASI
“ Kaz Daðları ve Altın Madenciliði Paneli’nde Sayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”, (Çan Belediye
Meclis Salonu, 26/11/2008)

Türkiye altın iílemeciliðinde (kuyumculuk-mücevherat) dünyada Hindistan’dan sonra ikinci sıraya gelme baíarısı göstermií bir ülkedir. Türkiye
70 ülkeye katma deðeri yüksek çeíitli mücevherat
ürünleri ihraç etmektedir. Türkiye’de kuyumculukmücevherat sektöründe 250 bin kiíi istihdam edilmektedir. Türkiye hem önemli altın potansiyeline,
hem çok güçlü bir kuyumculuk sektörüne, hem de
altın rafinerisine ve altın borsasına sahip dünyada
ender ülkelerden biridir.
Son beí yılda Türkiye’nin altın ithalatı yılda ortalama 222 ton olmuítur ve bugünkü fiyatlarla altın
ithalatına ödenen para yıllık 7 milyar doları bulmaktadır.
Çanakkale’de yıllardır baíarıyla baíta kömür ve
seramik hammaddeleri, feldispat, kuríun, çinko,
kuvars, kalker vb madencilik faaliyetleri sürdürülmekte ve bu yeraltı zenginlikleri ekonomiye kazandırılmaktadır.
Bölgede 10 yıldan fazla bir süredir diðer madencilik faaliyetleri ile birlikte sürdürülmekte olan altın ve bakır arama faaliyetleri için bugüne kadar
herhangi bir eylem söz konusu olmamıítır. Ancak arama çalıímaları sonucunda bölgede önemli altın rezervi bulunduðu açıklandıðı andan itibaren bir kampanya baílatılarak, 10 yıldır sürdürülen
arama faaliyetleri birden bire çevre felaketi olarak
gösterilmeye çalıíılmıítır.
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Bölgede halen Milli Parkın 15-20 km kuzeyinde maden arama faaliyeti sürdürülmekte olup herhangi bir altın madeni iíletmeciliði yapılmadıðı halde, “Milli Park alanı içinde madencilik yapılıyor” ve “Milli Park talan
edilmií” gibi gerçeklerle alakası olmayan haberlerle kamuoyunun bu konudaki hassasiyetleri iyice artırılarak
gergin bir ortam yaratılmaya çalıíılmaktadır.
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milyar dolardan fazla bir bedel ödemektedir.
Dünyada kendi madenlerini, sahip olduðu zenginlikleri deðerlendirmeyen hiçbir ülke yoktur.
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“ULUSLARARASI ORTAMDA
ALTIN YATAKLARINA
DEïER BñÇñLñRKEN BñZñM
ALTINCILARIN “TAHMñN
EDñLMñì POTANSñYEL”ñNE
DENK DÜìEN BñR KATEGORñ
VE TERñMñN OLMADIïI”
ñDDñASI.

Maden potansiyeli, uluslararası rezerv sınıflandırmalarında, “Herhangi bir maden yataðı keífinin henüz yapılmadıðı, fakat elveriíli olan jeolojik ortamlarda var olması umulan keífedilmemií kaynaklar”
olarak tanımlanır.1 Bilinmeyen maden kaynaklarını
tahmin yöntemleri son 25 yıl içinde geliítirilmií bir
bilimsel yöntemdir2, 3, 4, 5, 6, 7.
Maden potansiyeli tahmini, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından meslek içi eðitim amacı ile
yayımlanan rezerv sınıflandırma ve hesaplanmasına
iliíkin teknik kılavuzda da ayrıntılı olarak yer almaktadır8.

Potansiyel tahmini, maden yataklarının aranması çalıímalarının ilk aíamasını oluíturmaktadır. ñlgi
duyulan bir madenin nerelerde, nasıl ve ne kadarlık bir harcamayla aranacaðını ve karíılıðında ne bulunacaðını tahmin etmek ve bu bilgileri temel alarak bir arama projesini oluíturmak amacıyla yapıTürkiye’nin Altın Rezervi Dünyada ñkinci
lır. Böylece, aranılan madenin bulunamayacaðı veya
ñmií!(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15;
yapılacak harcamanın madenin getirisinden çok
Evrensel Gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük
daha fazla olacaðı bir bölgede arama yaparak para
Siyasi Gazete, 15.11.2007)
ve zaman kaybı önlenebilmektedir. Maden potansiyelinin tahmini, seçilen bir temsilci birim deðerin,
deðerlendirilmesi 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,
deðerlendirilecek bölgeyle aynı özellikleri taíıdıðına emin olunması yaklaíımı esas alınarak yapılır.
Bırakın altın madenciliðini, madencilik hakkında uzmanlıðı ve hatta bilgisi olmayan Sayın Öngür’ün, böylesine
basit hatalara düímesini normal karíılamak gerekir.
1
2

The U.S. Department of Interior resource/reserve classiﬁcation method, U.S. Geological Survey, USGS Circular 831, 1980.

Deﬁning 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 Sınıﬂandırmaları ile Hesaplanmalarının Temel ølkeleri, 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.
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“YABANCI ñìLETMECñNñN
ñìLETME KAZANCINDAN
ÜLKEMñZE BñRìEY
BIRAKMAYACAïI ñÇñN
SÖMÜRÜLECEïñMñZ VE
DOïAL KAYNAKLARIMIZIN
BOìA TÜKETñLECEïñ” ñDDñASI.

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

Altın madeni iíletmecisinin (her ikisi de mevzuat
karíısında eíit olduðundan yerli/yabancı ayırımı
son derece anlamsızdır) kazancından ülkemize bir
íey bırakmayacaðı iddiası tamamıyla gerçek dıíıdır.
Madenciler diðer sanayicilerin Devlet’e ödediði vergilerden baíka Devlet Hakkı, Belediye Payı, Buluculuk ve ñhbar Hakkı’ndan oluían ek vergileri de ödemektedirler.
Ayrıca madencilerin ücretler, mal ve hizmet alımları íeklindeki iíletme giderleri ile ödedikleri gelir ve
kurumlar vergisi, harçlar ve dolaylı vergiler bulunmaktadır.
Böyle bir iddiada bulunan Sayın Öngür yatırım,
maliyet ve vergilendirme konusunda hiç bir nosyona sahip olmadıðını açıkça ortaya koymuítur. Altın
madencisi kazancının önemli bir kısmını da yeni yatırımlar yaratabilmek için yaptıðı yeni maden aramalarına harcamaktadır. Bütün bunlar, ülke ekonomisine doðrudan katkıdır.
Altın madeni aranması ve iíletilmesi sırasında yapılan bu harcamalar, Prof. Alkin’in hesaplarına göre
4,2 basit çarpanı ile ülke ekonomisinde bir katma
deðer de yaratmaktadır1. Ülke ekonomisine yapılan katkının 4 katı tutarındaki bu miktar da altın
madenciliðinin ülke ekonomisine dolaylı katkısıdır.
1
Ovacık Altın Madeni Projesinin Ekonomik Etkileri, Prof. Dr. Erdo÷an Alkin, 1993.
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“KAPñTALñZME,
EMPERYALñZME KARìI
OLUNMADAN YURTSEVER
OLUNMAZ!” ñDDñASI
“ Kuyumcular Altını Yine ve Hep Yurtdıíından
Alacak” (Sol Günlük Siyasi Gazete, 09/08/2007)

Sayın Öngür’ün çalıítıðı íirket (GEOSAN); íimdiye kadar ülkemizde faaliyet gösteren birçok uluslararası sermayeli íirketten ií almıítır.
ìirketin web sitesinde yayınlanmıí bilgilere göre,
örneðin Mission Energy, Johnson Wax, Haifawi, 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, Dywidag ve Cargill gibi yabancı sermayeli íirketlerle ticari faaliyet yapmakta herhangi bir sakınca görmemiítir. 1
Yukarıdaki bilgilere bakıldıðında Sayın Öngür’ün,
siyasi söylemleri ile ticari faaliyetlerinin ve anlayıíının birbiriyle örtüímediði görülmektedir.
Sayın Öngür bir takım asılsız iddialarla bilgi kirliliði yaratarak kendisine taraftar toplamaya çalıímakta, kendi menfaatleri söz konusu olduðunda
ise siyasi söylemlerini kolayca bir kenara bırakabilmektedir.
1

www.geosan.com.tr, “Referanslar”, (29.06.2009)
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OVACIK’TA “SAHADAN
SIYRILAN BñTKñSEL TOPRAK
TABAKASI ATIK BARAJI
TABANINDA KñL KATMANI
YERñNE KULLANILDI” ñDDñASI.
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdürüyor
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
ortak Basın Acıklaması, 12.08.2003)

Atık barajının dizaynında kullanılan teknik spesifikasyonlar 1993 tarihinde Temelsu Uluslararası
Mühendislik Hizmetleri A.ì. tarafından belirlenmiítir. Atık barajının iníasına iliíkin Teknik ìartname, 1993 yılında DSñ tarafından onaylanmıítır.
ñníaatın tamamlanmasından sonra DSñ, atık barajının projesine uygun olarak inía edildiðini onaylamıítır.
Atık barajı gövde dolgusu, sert kaya malzemenin
serilerek sulanması ve sıkıítırılması ile yapılmıítır.
Bu iílem atık barajının en üst kotuna kadar büyük bir itina ile sürdürülmüítür. Atık barajı gövde dolgusu iç kısmında, tabandaki sert kayalar ile
jeomembran arasında yastık görevi görmesi için
DSñ’nin Bergama’daki Kestel barajında kullanılan
kil ocaðından getirilen kil kullanılmıítır. Kullanılan
malzemeler elenerek taí ve çakıl parçalarından temizlenmií ve iki kademeli olarak toplam 50 cm kalınlıðında kil serilmií ve sıkıítırılmıítır. Bu kil tabakasının üzerine jeomembran yerleítirilmií ve onun
üzerine 20 cm kalınlıðında bir kil tabakası daha serilmiítir.

Malzemenin nemlilik oranına da dikkat edilmií, nemliliðin gerekenden % 2 fazla olması halinde malzeme
havalandırıldıktan sonra, gerekenden % 2 az olması halinde ise su ile nemlendirildikten sonra kullanılması saðlanmıítır.
Test uygulamaları düzenli olarak DSñ yetkilileri gözetiminde yapılmıí ve gerekli tutanaklar tutulmuítur. ñlk
geçirimsiz tabaka 50 cm kalınlıðında olup plastiklik indeksin %13’ten ve dolgu aðırlıðının 1,6 t/m3‘ten fazla
olmaması saðlanmıítır. Her tabaka sıkıítırıldıktan sonra test edilmií ve sıkıítırılan tabakanın kuru yoðunluðunun Standard Proctor testinin azami kuru yoðunluk deðerinin % 96’sına ulaíması saðlanmıítır. Daha sonra yüksek geçirmezlik özelliði olan yüksek yoðunluklu polietilen jeomembran (HDPE) malzeme bütün baraj
yüzeyini kapsayacak íekilde serilmiítir. Bunun üzerine son olarak ise 20 cm kalınlıðında kil ve 20 cm kalınlıðında çakıl serilerek iníaat tamamlanmıítır.
Atık barajı iníaatı bittikten sonra, uluslararası yeterlilik belgesi olan bir firma tarafından kalite kontrol/kalite güvence inceleme testleri yapılmıí ve bütün barajdaki jeomembran astarı elektriksel jeofizik yöntemle “sızıntı deteksiyon” testinden geçirilerek güvenli olduðu belgelenmiítir.
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OVACIK ñÇñN “ÇOK VAHñM BñR
SÖYLENTñ DE, GEÇMñìTE ZAMAN
ZAMAN ATIK BARAJINDAKñ ÇAMURUN BñR BÖLÜMÜNÜN, GñZLñCE MANSAP TARAFINDA PASA
DEPOLANARAK YÜKSELTñLEN
SEDDE GÖVDESñNE YEDñRñLDñïñ
YÖNÜNDEDñR” ñDDñASI.
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdürüyor
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
ortak Basın Acıklaması, 12.08.2003)

Sayın Öngür, íirketin, atık havuzundaki çamuru
gizlice havuzun tabanından çıkardıðı ve yine gizlice atık havuzunun seddesine birçok kere döktüðü söylentisini kendince masum bir tavırla etrafa
yaymakta, sonra söylentilere göre deyip kendi kurgularını gerçekmií gibi göstermeye çalıímaktadır.
Atık çamurunun zaman zaman baraj gövdesine
gizlice döküldüðü iddiası delilsiz, mesnetsiz olup
gerçek dıíıdır. Bu iddia da, maden karíıtlarının hiç
bir kanıta ve veriye dayanmadan her zaman yaptıkları asılsız suçlamalardan biridir.

29

30

ALTIN MADENCñLERñ DERNEïñ

ASILSIZ ñDDñALAR

34

OVACIK’TAKñ “ATIK BARAJININ
1.600.000 M3’LÜK HACMñNñN ÖNGÖRÜLDÜïÜ GñBñ 8 YILDA DEïñL; GERñDE
KALAN EN ÇOK 2-2,5 YIL ñÇñNDE DOLDUïU ñLERñ SÜRÜLMEKTEDñR. DIìARIDAN GÖRÜNÜìÜ DE BUNUN HAKLI
OLABñLECEïñ YÖNÜNDEDñR. 1.500.000
TON KADAR ATIïIN BARAJDA DEPOLANDIïI SÖYLENMEKTEDñR” ñDDñASI.
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı, Tehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdürüyor
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
Ortak Basın Açıklaması, 12.08.2003)
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OVACIK ALTIN MADENñNDE
“GEÇTñïñMñZ YIL SONUNDA
FñRMANIN TAAHHÜT ETTñïñ ÜZERE
DÖNEMSEL OLARAK YAPTIRDIïI
KñMYASAL ANALñZ SONUÇLARINI
ñDAREYE TAHRñF EDEREK
BñLDñRDñïñ ñLERñ SÜRÜLMÜìTÜ”
ñDDñASI VE “FñRMA, 16.02.1996
TARñHLñ TAAHHÜTNAMESñ ñLE ATIK
BARAJINDAKñ KOLAY AYRILAN
VE UÇUCU SñYANÜR MñKTARININ
<0,01 PPM OLACAïINI TAAHHÜT
ETMñì” ñDDñASI.

Madenin etrafından, tel örgülerin dıíından dolaíarak bilimsel ve teknik bir denetim (!) yapan Tahir Öngür uzaktan bakma yöntemiyle, ‘dıíarıdan
görünüíü’ ile atık havuzunun, 2003 yılında, geçtiðimiz 2-2,5 yıl içinde dolmuí olduðuna karar
vermií ve ‘söylenen’ ifadesiyle gördüklerini pekiítirmeyi de ihmal etmemiítir.
Kayıtlarda yer alan gerçek üretim miktarları, Sayın Öngür tarafından ‘uzaktan bakma yöntemiyle’ yapılan tartım sonuçlarına hiç uymamaktadır. ñddiada bulunduðu 31 Temmuz 2003 itibariyle atık barajına konulan atık miktarı yaklaíık 835,000 tondur. Bu da hacim olarak, yaklaíık 570,000 m3 yapmaktadır. Atık deposunun
hacmi 1,600,000 m3 olduðuna göre, bu tarihte
atık barajının dolmasının imkansız olduðu açıkça ortadadır.
Sayın Öngür bütün iddialarında bu yöntemi kullanmaktadır. Kendi amaçlarına uygun olarak
bazı sayıları gerçek kabul ederek altın madenciliðinin ne kadar kötü olduðunu kanıtlamaya çalıímaktadır. Dayanak aldıðı sayılar yanlıí olunca iddiaları da boía çıkmaktadır.

Çevre Bakanlıðı’na taahhüt edilen atık havuzundaki WAD (zayıf asitte çözünen) siyanür limiti 1
ppm’dir. Görüldüðü gibi iddia edilen 0,01 ppm
deðeri Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði’ndeki yüzey suyuna (alıcı ortama) deíarj limitidir. Sayın
Öngür, kamuoyunu yanıltmak amacıyla heríeyi
çarpıtmaktadır.
Gerek atık barajına giden atıkta gerekse atık barajından alınan numunelerde zayıf asitte çözünen
siyanür miktarı Çevre Bakanlıðı’na taahhüt edilen
1,0 mg/lt’nin, çok altında 0,2 – 0,3 mg/lt seviyesinde ölçülmektedir. Bu durum ñzleme ve Denetleme Kurulu tarafından da gözlemlenmektedir
Sayın Öngür’ün, ‘söylenti’ olduðunu belirterek
kendisini güvenli tarafta tutmaya çalıítıðı, bazı
kimyasal analiz sonuçlarının tahrif edildiði iddiası
daha önce de basında ortaya atılmıí ve resmi kurumların yaptıðı inceleme sonucu aslı olmadıðı ortaya çıkmıítır.

ñzleme ve Denetleme Kurulu’nun çalıímaları kapsamında ñl Saðlık Müdürlüðü tarafından da periyodik olarak örnekler alınmakta ve Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvarı’nda siyanür analizi yapılmaktadır. ñddia edilen bu döneme ait (Aðustos, 2002)
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı,
Hıfzıssıhha raporlarına göre, INCO tesisi çıkıíındaTehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdürüyor
ki siyanür analiz sonuçları 0,041-0,315 mg/L CN
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
WAD ve atık havuzundan tesise geri dönüí suyu
ortak Basın Acıklaması, 12.08.2003)
siyanür analiz sonuçları 0.620 mg/L CN TOPLAM
deðerinde ölçülmüítür. Bu dönemde, íirket tarafından alınan günlük örneklerin uluslararası baðımsız uzman kimya laboratuvarında yapılan analiz sonuçları ise INCO tesisi çıkıíında 0,06-0,84 mg/L CN WAD ve atık havuzundan tesise geri dönüí suyunda 0,14-0,71
mg/L CN TOPLAM arasında deðiímektedir. Görüldüðü gibi, gerek Hıfzıssıhha gerekse baðımsız uzman kimya laboratuarında yapılan analiz sonuçları birbirlerine çok yakındır.
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“BERGAMA-OVACIK’TA ATIK
BARAJINA TANKER ñLE HñPOKLORñT
BOìALTILMASI SONUCUNDA ARSEN
BñLEìñKLERñNñN SUDA ÇÖZÜNMESñ
VE ARSEN KLORÜR BñLEìñKLERñNñN
0°C SICAKLIKTA BñLE BUHARLAìIP
BARAJDAN KñLOMETRELERCE
UZAKLARA TAìINMASI” ñDDñASI.
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı, Tehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdürüyor
(Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis Odaları
ortak Basın Acıklaması, 12.08.2003)
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OVACIK ñÇñN “GEÇTñïñMñZ KIì
BAìINDAN BU YANA, BAZI GECELER OCAKTAN YA DA BARAJDAN DIìARIYA SU SALINDIïI
YÖNÜNDE HABERLER GELMEKTEDñR” ñDDñASI.
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı,
Tehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdürüyor (Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis
Odaları ortak Basın Acıklaması, 12.08.2003)

Atık barajında “arsen klorür” bulunduðu ve
arsen klorürün buharlaíarak havaya karıíması iddiası bilimsel temelden uzak, tamamen hayal mahsulü bir iddiadır. Ovacık’ta
atıkların kimyasal bozundurulması prosesinin bir parçası olan metal duraylama ünitesinde atıktaki arsenik suda çözünmez sabit
bileíik haline getirilmektedir. Arsenik analizleri günlük olarak yapılmakta olup yetkililerin denetimine sunulmaktadır
“Arsen bileíiklerinin suda çözünmesi ve arsen klorür bileíiklerinin buharlaíıp barajdan kilometrelerce uzaklara taíınması” iddiasına gelince; bu tür bir hipotez ortaya atılatıl
dıðında, mesleki açıdan bilinmesi gereken,
arsen(ik) klorürün suda dengeli olamayan,
sıvı nitelikte, kaynama noktası 130oC olan bir
kimyasal bileíik olduðu ve de yoðunluðunun
suyun 2.16
2 16 katı daha fazla olduðudur.
olduðudur KimKim
ya literatüründe arsenik klorür (AsCl) su ile
derhal reaksiyona girerek bozunan ve de arseniði havaya taíıma olasılıðı dahi olmayan
bir kimyasaldır.

Atık havuzu “sıfır” deíarjlı olarak planlanmıí olup,
buradan alıcı ortama kesinlikle deíarj yapılmamaktadır.
Tesis su bilançosunda kullanma ve taze proses suyuna ihtiyaç olduðundan bu suyun bir kısmının
açık ocak ve yeraltında biriken suların atık deposuna basılması yoluyla karíılanması planlanmıítır.
Açık ocak çevresinden açık ocaða yönelen yüzey
yaðmur suları yapılan kanal ve kanaletler vasıtası ile ocaða giriíi engellenmekte ve kendi doðal
akıílarıyla iíletme sahası dıíına yönlendirilmektedir. Açık ocak tabanında ve yeraltı ocaðında biriken sular dinlendirme havuzunda toplanmaktadır.
Burada toplanan ve dinlendirilen temiz su ise numuneler alınıp analiz edildikten sonra su tankerleri tarafından alınarak iíletme sahası içinde, dekapaj yollarında ve açık ocak kazı aynalarında oluíacak tozların bastırılmasında kullanılmaktadır. Gerektiðinde, dinlendirme havuzundan atık barajına
basılarak proses suyu olarak kullanılabilecektir.

ìimdiye kadar açık iíletmede toplanan suyun analizi deíarj standartlarını aímamıítır. Deíarj gerekmesi halinde, Çevre Bakanlıðına sunulan Mart 2001 tarihli taahhütname gerekleri uygulanacaktır.
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“YÖREDEKñ YERALTI
SULARININ TÜKENMEYE
BAìLADIïI!” ñDDñASI
“Bilinen En ñyi Teknoloji ñmií(II)- Su Kaynaklarımız
ve Yeraltı Suyu Kuyularımız Kuruyacak mı?” (Jeoloji Mühendisleri Odası Web Sitesi, www.jmo.
org.tr, 04/08/2006) “Kıíladað Para Basıyor!”
(Sol Günlük Siyasi Gazete, 03/04/2008)

Bilindiði gibi madenlerin ihtiyaç duyduðu su diðer
sanayi faaliyetlerinde olduðu gibi DSñ tarafından
tahsis edilmektedir. Bu tahsis yapılırken öncelikle
bölgede yaíayan insanların içme ve kullanımına,
sonra tarım sulamasına daha sonra da sanayi faaliyetlerine öncelik tanınmaktadır. Ayrıca kuyulardan çekilen sular sayaçlarla ölçülmektedir. Örneðin Kıíladað Altın Madeni açılmadan önce, maden
iíletmesi tarafından bölgede genií çaplı araítırmalar yaptırılmıí ve DSñ Genel Müdürlüðü akiferde bulunan suyun belirli bir miktarının maden iíletmesinin ihtiyacı için kullanılmasına izin vermiítir. ñíletme sırasında kuyularda yapılan izleme faaliyetleri ve DSñ’nin ODTÜ’ye yaptırdıðı havza çalıímaları sonucunda madenin yeraltı suyu kullanımının, Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED) raporunda
öngörülen modellemeye uygun olduðu ve akifer
üzerinde olumsuz ve beklenenden farklı bir etki
yaratmadıðı bilimsel olarak ortaya konmuítur.

Sayın Öngür, hiçbir bilimsel çalıíma, belge ve veri olmadan yöredeki yeraltı sularının tükenmeye baíladıðına dair asılsız bir iddia ortaya atmıítır. Bölgenin yeraltı sularının madenden dolayı azaldıðını ortaya koyan
bilimsel ve teknik ölçümlere dayanan bir araítırması yoktur. Sayın Öngür’ün elinde madenden dolayı bölgenin yeraltı sularının azaldıðını belgeleyen somut bir bilgi ve belgesi varsa bu bilgi ve belgeleri DSñ yetkililerine neden sunmamıítır?

ASILSIZ ñDDñALAR
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“1 TON ALTIN ÜRETMEK
ñÇñN 300 000 TON SU
TÜKETñLECEK!” ñDDñASI
“ Kaz Daðları ve Altın Madenciliði Paneli’nde Sayın Tahir Öngür’ün açıklamaları”,
(Çan Belediye Meclis Salonu, 26/11/2008)

Ülkemizdeki altın madenlerinde su yönetimi
önemli bir iílemdir. Bir çok madende sıfır deíarj
ile çalıíılır. Bunun anlamı madenden dıíarı katı ya
da sıvı olarak herhangi bir atıðın alıcı ortama verilmeyeceðidir. Madenlerde kullanılan sular kullanıldıktan sonra deíarj edilerek “tüketilmez” aksine devirdaim ile yeniden kullanılırlar. Sadece buharlaíma sonucunda eksilen su kadar ilave su madene dıíarıdan alınır.
Bilindiði gibi madenlerin su ihtiyacı diðer sanayi faaliyetlerinde olduðu gibi DSñ tarafından tahsis edilmektedir. Tahsis edilen miktarın dıíında su
kulanımına müsaade edilmez. Bu tahsis yapılırken
öncelikle bölgede yaíayan insanların içme ve kullanımına, 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. Ayrıca kuyulardan çekilen sular sayaçlarla ölçülmektedir.
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“ÇAïDAì BñR YERLEìñMDE
DEïñìñK (TEMñZLñK, YEMEK,
TUVALET, VB.) GEREKSñNñMLER
ñÇñN Kñìñ BAìINA 150 M3/GÜN)
SU TÜKETñLDñïñ GERÇEïñ GÖZ
ÖNÜNE ALINDIïINDA YALNIZCA
ñìLETMEDE ÇALIìANLARIN
TÜKETñMñNñN 1,875 M3/SAAT
OLACAïI AÇIK”. ñDDñASI
“Bilinen en iyi teknoloji imií ! (ll)”,
www.jmo.org.tr, Yayına Girií Tarihi : 04.08.2006,
Güncellenme Zamanı , 16.08.2006
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Sayın Öngür, burada da rakamlarla istediði gibi
oynamakta ve 150 litre/gün olan uluslararası standart kiíi baíına düíen su tüketimi deðerini kasıtlı
olarak 150 ton/gün olarak göstermek suretiyle su
hesabının yanlıí yapıldıðını iddia etmektedir.
Sayın Öngür’ün iddiasını doðru kabul edersek, 4
kiíilik bir ailenin günlük su tüketimi 600 ton, aylık su tüketimi ise 18 000 ton olması gerekmektedir.!!!
Böyle ard niyetli kiíi ve çevreler, ülkemizde çevre deðerlerini kasıtlı olarak istismar ederek planlanan veya gerçekleítirilmií olan yatırımları yukarıda dile getirilen mesnetsiz iddialarla engellemeye
çalıítıkları gibi, hem ülkemizde 2 senede bitmesi
gereken bir yatırımın 5-10 yıl uzamasına, hem zaten yükü çok fazla olan mahkemelerin gündeminin boíu boíuna iígal edilmesine hem de kamuoyunda kasıtlı bilgi kirlenmesine neden olmaktadırlar.

Ovacık maden sahasında bulunan 15 adet izleme kuyusundan aylık yeraltı suyu örnekleri alınarak kimyasal analizleri yapılmaktadır. Bu analizASILSIZ ñDDñALAR
ler Hıfzıssıhha labaratuvarlarında yapıldıktan sonra üç ayda bir ilgili mercilere rapor edilmektedir.
Taahhüt edilmediði halde Ovacık, Çamköy ve Süleymanlı köylerinden her ay su numuneleri alınaOVACIK’TA “YÖREDEKñ YERALTI
rak analiz edilmekte ve önceki ayların sonuçları ile
SUYUNUN YILIN BELLñ DÖNEMLEkaríılaítırılmaktadır. ìirket 1997 yılından itibaren,
üretime baílamadan çok önce, su analizleri yapRñNDE BAZI AïIR METALLER AÇImaya baílamıí olup sonuçları yeni deðerlerde bir
SINDAN ñÇME SUYUNDA ñZñN VEsapma olup olmadıðının tespitinde kullanılmaktaRñLEN SINIRLARIN ÜZERñNE ÇIKTIdır.
ïI” ñDDñASI.
Ovacık’ta kimyasal bozundurma ünitesi çıkıíından ve atık havuzu geri dönüí suyundan siyanür,
Bergama Ovacık’taki Altın ñíletmesi Yasa Dıíı,
atık havuzundan ise arsenik ve antimon analizi her
Tehlikeli Ve Kirletici Varlıðını Yayılarak Sürdügün ve diðer aðır metallerin analizi haftada bir yarüyor (Jeoloji-Çevre-Kimya-Metalurji Mühendis
pılmaktadır. ñzmir Valiliði ñzleme Denetleme KoOdaları ortak Basın Acıklaması, 12.08.2003)
misyonu da istediði zaman madene gelerek aynı
noktalardan numune almakta ve uygun gördüðü
yerlerde analizlerini yaptırmaktadır.
TÜBñTAK Raporu’nun 6 nolu eki olan Hidrojeolojik Risk Deðerlendirmesi raporunu yazan Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, yaptıðı sayısal modelleme çalıíması sonucunda, ‘gerçekleíme olasılıðı olan en kötü koíullarda, atık
havuzundaki toplam siyanür, arsenik ve antimon konsantrasyonları 1500 metrelik yeraltısuyu akım yönünde 1000 yıl sonra dahi içme suyu limitlerinin altında olacaktır’ sonucuna varmıítır. Bu sonuçlar, Sayın Öngür ve arkadaílarının ileri sürdüðü iddiaların ne kadar mesnetsiz ve gerçek dıíı olduklarını açıkça ortaya sermektedir.
Sonuç olarak; yapılan izleme/deðerlendirme çalıímalarına göre, iíletme çevresindeki yeraltı sularında iíletmeden kaynaklanan bir aðır metal kirlenmesi yoktur.

BERGAMA-OVACIK ATIK HAVUZUNUN
DEPREME DAYANIKLILIöINA øLøùKøN
ASILSIZ øDDøALAR VE

GERÇEKLER
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“SALOMON-CALVñ (1940)’NñN
HAZIRLADIïI 1939 DEPREMñ
Eì ìñDDET HARñTASINDA
DA EN BÜYÜK ìñDDETñN
SAPTANDIïI ALAN, DñKñLñ’DEN
DOïUYA UZANAN BñR KUìAK
BñÇñMñNDEDñR. BU ALANDA IX
ìñDDETñ YAìANMIì, OVACIK
ÇEVRESñNDE ñSE BU ìñDDET VIIVIII OLMUìTUR” ñDDñASI.

Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde yer alan
1939 Dikili Depremi’ne ait bilgiler SalomonCalvi’den (1940) alınmıítır.
Türkiye Büyük Depremler Kataloðu’na göre, 1939
Dikili depreminin aletsel büyüklüðü 6.5 (Richter
ölçeðinde) ve hasar íiddeti VIII veya IX (Mercalli
ölçeðinde) olmuítur.
Sayın Öngür bu makalesinde, herhalde çok büyük
bir deprem íiddetinin kamuoyu üzerinde yaratacaðı korkuyu düíünerek, IX íiddetinin Mercalli ölçeðinde olduðunu belirtmeyerek kamuoyunu yanıltmaya çalıímıítır.
Depremin bilimsel açıdan tanımlanmasında
önemli olması bakımından, 1939 Dikili depreminin yatay ivmesinin kayada 0.19g ve zeminde
0.32g olduðu tahmin edilmektedir1. Ovacık Altın
Madeni atık havuzunun ise 0.6g yatay ivmesine
sahip bir depreme dayanacak güçte olduðu tesbit edilmiítir2. Bir kıyaslama yapılması bakımından, 19 Aðustos 1999 Kocaeli depremi’nin yatay
yer ivmesi 0,4g’dir3.

Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde, 1939 Dikili Depremi’nin Salomon-Calvi’ye (1940) atfen eííiddet haritası verilmiítir. Bu haritada en büyük íiddetin saptandıðı alanın, Sayın Öngür’ün iddia ettiðinin aksine, Dikili’den Doðuya yani Ovacık ve
Bergama’ya doðru deðil de Güneydoðu’ya yani
Çandarlı Körfezi’nin ucuna doðru olduðu açıkça görülmektedir.
Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada ñkinci ñmií!
(JMO Haber Bülteni, 2001, No 3-4, sf. 7-15; Evrensel gazetesi, 19-20/10/2001; SOL Günlük Siyasi Gazete, 15.11.2007)

Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde Salomon-Calvi’ye atfen verilen bilgilere göre, deprem Dikili ve ovadaki Kabakum yöresinde hasara neden olmuítur. Depremden sonra tutulan raporlarda, “kötü nitelikli yapıların duvarları yıkılmıí, iyi yapılmıí olanlarda yalnız çatlaklar oluímuítur” denilmektedir. Yine bu raporlarda,
Dikili’deki ‘betonarme yapılmıí iki hükümet binasının yıkılmamıí’ olduðu ve ‘kayalar üzerine kurulmuí mahallelerde hasar az’ olduðu belirtilmektedir. Ovacık Köyü, 1939 Dikili Depremi sırasında, bugünkü yerinden
yaklaíık olarak 3 km güneydeki Kalargaovacık’tadır. Depremden sonra, daha güvenli olduðu için bugünkü
yerine taíınmıítır.
1

2
3

Bergama Ovacık Altın Madeninin Baraj ve Tesis Alanının Deprem ve Mühedislik Sismolojisi Bakımından øncelenmesi, Prof. Dr. Haluk Eyido÷an,
TÜBøTAK Raporu, EK 9
Report on Mobile Geomembrane Leak Location Survey Tailings Dam Ovacık Gold Mine, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 1997.
17 A÷ustos 1999 Kocaeli Depremi Ön de÷erlendirme Raporu, østanbul Teknik Üniversitesi, 24.08.1999.
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“BERGAMA-FOÇA FAY ZONU DAHA
AYRINTILI OLARAK ñNCELENMEKTE
VE 1919 (M=7) DEPREMñ’NñN
BU FAY ÜZERñNDE OLUìTUïU;...
BARKA(1999)’NIN, TÜBñTAK
RAPORU’NDAKñ BÖLÜMÜNDE DE
DñRñ OLDUïUNU AÇIKLADIïI BU
FAY, OVACIK’TAN EN ÇOK 6-7
KM UZAKLIKTAN GEÇMEKTEDñR”
ñDDñASI.
Bergama Ovacık Altın ñíletmesi Tesislerinde Deprem Riski, 2002, Siyanürle Altın Madenciliði ve
Gerçekler web sitesi (http://www.geocities.com/
siyanurlealtin/yazi/2002/depremriski/)
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“BARAJ GÖVDESñNñN 0.6 G YATAY
YER ñVMESñNE GÖRE GÜVENLñK
KATSAYISININ, NORMANDY ñÇñN
HAZIRLANMIì RAPORLARDA
1.1 VE 1.2 DEïERLERñNñ
SAïLADIKLARINI ANIMSATAN
EYñDOïAN BUNLARI YETERLñ
BULMAKTADIR. OYSA, BUNLARIN
SINIR DEïERLER OLMASI, RñSKñN
BÜYÜKLÜïÜNÜ DE GÖZ ÖNÜNE
GETñRMEKTEDñR” ñDDñASI.
Bergama Ovacık Altın ñíletmesi Tesislerinde Deprem Riski, 2002, Siyanürle Altın Madenciliði ve
Gerçekler web sitesi (http://www.geocities.com/
siyanurlealtin/yazi/2002/depremriski/)

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 ilçesinin yerleíim merkezinin ortasından geçtikten sonra, Bergama’ya 500 m uzaklıktaki Kestel su barajının seddesini ve baraj rezervuar alanını tam ortasından boydan boya kat etmektedir. Ülkemizde,
üstelik diri fay hatlarında, DSñ tarafından inía edilmií onlarca büyük su barajı vardır. Bunların hiçbirisinde, bugüne kadar, deprem nedeniyle bir hasar olmamıítır1.
Bergama’yı tehdit edebilecek ve Ovacık’tan defalarca büyük bu su barajına göz yumarak, buradaki
fay hattından 6-7 km uzaktaki atık depolama tesisinin bu fayın deprem riski altında bulunduðunu göstermeye çalıímak meslek ahlakına ne ölçüde baðdaíır? Üstelik, Kestel barajında milyarlarca
metre küp su depolanırken Ovacık atık deposunda katılaímıí ve bu nedenle belki birkaç yüz metre bile gidemeyecek olan çamur vardır.
1

Çok úükür barajlar sapsa÷lam, Dünya Gazetesi, 21.08.1999, s.7.

Ülkemizin deðiíik yörelerinde, 1935 yılından beri
DSñ’nin kontrolünde 472 adet baraj inía edilmiítir1.
Büyük su barajlarından onlarcası diri fay hatlarında
inía edilmií olup, bunların hiçbirisinde, bugüne kadar, deprem nedeniyle bir hasar olmamıítır. DSñ, su
barajlarında yatay yer ivmesini 0,2g olarak ve güvenlik sayısını da 1,1 olarak kabul etmektedir.
Ovacık atık havuzunun güvenlik katsayısı, kendisinden yüzlerce kat büyük Atatürk ve Keban gibi büyük su barajlarının depremli durumdaki tesis güvenlik katsayısının yaklaíık iki katıdır2.
Atatürk barajının dolgu yüksekliði 169 m, baraj hacmi 48.7 milyar m3 ve Keban barajının yüksekliði 207
m, baraj hacmiyse 31 milyar m3 dür.
Ovacık Atık Havuzunun Büyük Su Barajları
ñle Karíılaítırılması

Tesis Adı
Ovacık Atık
Havuzu
Kestel Barajı
Atatürk Barajı
Keban Barajı

Yatay Yük
Katsayısı*

Depremli Durumda
Tesis Güvenlik Sayısı

0,2g

2.23

0,15g
0,2g
0,15g

1.20
1.28

* DSñ’nin büyük su barajları için kabul ettiði kütleye etki eden yatay
yük katsayısı
17 A÷ustos 1999 Kocaeli Depremi Ön de÷erlendirme Raporu, østanbul Teknik Üniversitesi, 24.08.1999.
2
Ovacık Atık Deposu III. Aúama Dolgusu Yapımı ile ilgili Çalıúmalar, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.ù., 1999.
1
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“OLASI BñR DEPREM SIRASINDA
TESñSTEKñ TANK, KOLON
VE ñLETñM BORULARININ
NASIL ETKñLENEBñLECEïñNñN
TARTIìILMAMIì OLUìUDUR....
BUNLARIN DEPREM YÜKLERñ
ALTINDAKñ DURAYLILIKLARI
KONUSUNDA NE ìñRKET
YAYINLARINDA VE NE DE
TÜBñTAK RAPORU’NDA
HERHANGñ BñR BñLGñ
VERñLMEMEKTEDñR” ñDDñASI.
Bergama Ovacık Altın ñíletmesi Tesislerinde Deprem Riski, 2002, Siyanürle Altın Madenciliði ve
Gerçekler web sitesi (http://www.geocities.com/
siyanurlealtin/yazi/2002/depremriski/)

Tesisteki liç ünitelerinde ve diðer kimyasal tanklarında önemli hasar meydana getirebilecek felaket
senaryoları ve bunların doðuracaðı sonuçlara iliíkin sayısal risk deðerlendirme çalıíması Golder Associates Ltd tarafından yapılmıítır1.
Risk deðerlendirmesinin sonucunda ‘Ovacık’taki
altın kazanım prosesinde siyanür kullanımının yarattıðı riskin ihmal edilebilir düzeyde olduðu belgelenmiítir.
Maden iíletmeye alındıktan bir yıl sonra, 2002 yılında, daha önce yapılan risk deðerlendirmesinin
kontrolü amacıyla, yine Golder Associates Ltd. tarafından tesiste siyanür kullanımı2 için yeniden sayısal risk deðerlendirmesi yapılmıítır.
Maden iíletilirken elde edilen veriler kullanılarak
yapılan risk deðerlendirmesi sonucunda da tesisin yarattıðı riskin ihmal edilebilir düzeyde olduðu tespit edilmiítir.
1

Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide
Cycle, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 1998.
2
Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide
Cycle, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 2002.
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“FñAN DEVLET DESTEïñ ALMAYAN
VE YALNIZCA AZ GELñìMñì ÜLKE
HALKLARININ BESLENME VE
ÇEVRE SORUNLARINI SAVUNMA
YÖNÜNDE ÇABA GÖSTEREN BñR
DERNEK” ñDDñASI.
Almanya Ülkemizde Altın ñíletilmesini Neden
ñstemesin (Evrensel, 25-26/12/2001) ve
‘Almanya Ülkemizde Altın Çıkmasın Diye
Birilerini Kullanıyor’ Yalanı
(SOL Günlük Siyasi Gazete, 6/12/2007)

39

G. Altman (Alman Çevre Bakanlıðı Devlet
Sekreteri-Yeíil Milletvekili), P.Sauerland (FIAN
Bík.), Prof. Dr. ñsmail Duman (ñTÜ), Prof. Dr. P
Müller, Prof. Dr. F Korte ve Dr. T Rüde 27.10.2000
tarihinde Berlin’de yaptıkları toplantı sonucunda
altın madenciliði hakkında “Berlin Deklarasyonu”
olarak adlandırdıkları bir bildiri yayınlarlar.
Toplantı Gana, Peru ve Papua Yeni Gine’deki,
kendi deyimleriyle “düíük maliyetle altın üretimi
yapılan fakir ülkelerdeki” altın madenciliðinin engellenmesine iliíkindir.1
Görüldüðü gibi, FIAN fakir halkları düíünmekten çok altın fiyatlarının düímemesi için önlem
almaktadır.
1

Berlin Deklerasyonu, 27.10.2000 /
http://korte-goldmining.infu.uni-dortmund.de/index2.html
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SONUÇ
Çevre sorunlarının tespiti ve çözümü için hiçbir bilimsel araítırma yapmayan çevreci kisvesi altındaki bazı kiíi
ve gruplar kendi ekonomik ve siyasi amaçları için asılsız iddialar ortaya atıp, medyayı ve kamuoyunu yanıltarak çevre deðerlerini istismar etmektedirler.

ltın Madencileri Derneði, çevre ve insan
saðlıðını korumanın yasalarla belirlenmií
gereklerini yerine getirmeksizin madencilik yapılmasını topluma ve ortak geleceðimize karíı bir saygısızlık olarak kabul
etmektedir. Ve aynı zamanda ülkemizde insan saðlıðını ve sosyal sorumluluk çalıímalarını ön planda tutan çevre dostu teknolojilerle temiz üretim ve temiz
atık anlayıíının egemen kılındıðı modern bir madencilik sektörünün yaratılması için çalıímaktadır.

A

Gerçek çevreciler yatırımların yasalara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak
yapılmasını savunur. Yine gerçek çevreciler yeni yatırımları reddetmezler; eksiklikler varsa o eksiklikleri veya yanlıílıkları ortaya koyarlar ve çözüm üretirler. Bunun aksi tutumların gerçek çevrecilikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır ve sadece çevre konusundaki hassasiyetleri istismara yönelik kasıtlı çabalardır.

Yatırımcıların yasalara ve standartlara göre yaptıkları faaliyetleri asılsız iddialar ve çevre felaketi senaryoları ile yasa dıíıymıí gibi göstermeye yönelik sözde çevrecilik hareketlerinin iyi sorgulanması gerekir.
Bazı ülkelerin ve íirketlerin kendi çıkarları için çevre deðerlerini istismar etmeye yönelik giriíimleri dün
olduðu gibi bundan sonra da var olacaktır.

Ülkemizde yasalara saygılı olarak çalıían yatırımcıların “çevreci” kisvesi altında farklı amaçlar peíinde
koían kiíilerden korunabilmesi için dava açacak kiíiler bakımından gerçek bir menfaatin doðrudan ihlal
edilmií / edilecek olması kriteri aranmalı, doðrudan
bir zarar ziyan iliíkisi yok ise açılacak davalar için yatırımın veya üretimin büyüklüðü gözönüne alınarak
bir teminat istenmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Çevre dostu teknoloji, temiz üretim, temiz atık anlayıíı ile kurulan altın madenleri ülke ekonomisine
çok önemli katkılarda bulunmaktadır. 2008 yılında
Türkiye’de en çok Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100
íirket sıralamasında Kıíladað Altın Madeni’ni iíleten
Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.ì.’ 84 üncü,
Bergama-Ovacık Altın Madeni’ni iíleten Koza Altın
ñíletmeleri A.ì ise 88 inci sırada yer almıítır.
ñstihdam, vergi, katma deðer yaratma, ekonomik
ve sosyal geliíme açısından ülkemize yaptıðı katkıların yadsınamayacaðı altın madenlerine karíı yürütülen kampanyaların temelinde bazı çevrelerin
“Türkiye’de altın üretimi yapılmasın ama her yıl altın ithalatına 7 milyar dolar ödemeye devam edilsin”
oyunu yatmaktadır.
“Yatırımlar yasaklansın!”, “Yeni yatırımlar kapatılsın!”, “ñstemiyoruz!” íeklindeki anlayıíın masum
çevrecilik hareketi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Yasalara saygılı yatırımcılar asılsız iddialar yüzünden
mahkemelerde yıllarca emeklerini savunmak zorunda kalırken asılsız iddiaları ortaya atanların, iddialarının doðru olmadıðı kanıtlandıðında, hiçbir yaptırımla karíılaímamasına imkan saðlayan yasal boílukların bir an önce giderilmesi ülkemizde yatırım ortamının güvenliðinin saðlanmasındaki koíullar bakımından en önemli sorunlardan birisidir.
Devletin koyduðu yasalara uyarak, devletten aldıðı
izinlere dayanarak yatırım yapanların bu kadar korumasız olduðu bir ortamda kalkınma olabilir mi ?
Neden Türkiye’de yeni bir altın yataðı keífedildiðinde, yeni bir tesis kurulmaya çalıíıldıðında karíımızda
hep aynı kiíi ve çevreleri görüyoruz?
M.Ümit AKDUR
Altın Madencileri Derneði
Yönetim Kurulu Baíkanı

ALTIN MADENCñLERñ DERNEïñ

Altın Madeni ìirketleri Vergi Rekortmeni…
Gelir ñdaresi Baíkanlıðı tarafından her yıl ilan edilen ”En Çok Vergi Ödeyen Mükellefler Listesi”nde
Kurumlar Vergisi ödemelerinde ilk 100 sıralamasında iki altın madeni íirketinden Uíak-Kıíladað Altın
Madeni’ni iíleten Tüprag Metal Madencilik A.ì. 84 üncü, Bergama-Ovacık Altın Madeni’ni iíleten Koza
Altın ñíletmeleri A.ì ise 88 inci sırada yer almıítır.
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DÜNYADA MADENCøLøK FAALøYETLERø VE
FøNLANDøYA
Pahtavaara Altın Madeni

FRANSA
Salsigne Altın Madeni

øSVEÇ

AVUSTRALYA

Bjorkdal Altın Madeni

Wiluna Altın Madeni

øNGøLTERE

KANADA

Altın Madeni - Wales

Red Back Altın Madeni
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ORMANLARDA AMENAJMAN ÇALIùMALARI
TÜRKøYE

TÜRKøYE

Kıúlada÷ Altın Madeni

Kıúlada÷ Altın Madeni

OvacÕk AltÕn Madeni

TÜRKøYE
Bergama-Ovacık Altın Madeni

OvacÕk TÜRKøYE
AltÕn Madeni
Bergama-Ovacık Altın Madeni

TÜRKøYE

TÜRKøYE

Gümüúhane - Mastra Altın Madeni

Manisa-Salihli - Sart Plaser Altın Madeni
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ABD-Colorado

ABD-San Fransisko

Summitville Altın Gümüú Madeni

Timmins Altın Madeni

ABD-Montana Altın Madeni

ABD-Homestake Altın Madeni

ABD

ABD

Black Hills Altın Madeni South Dokota

Jefferson Altın Madeni
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FøNLANDøYA

ABD

Pyhasalmi Çinko Bakır Madeni

Georgia Bentonit Madeni

ABD

ABD

Utah-Bingham Bakır Madeni

Alabama-Boksit Madeni

FRANSA

ABD

Missouri -Kurúun Madeni

Orman øçinde Kömür Madeni -West Virginia
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Montana-Silver Bow ùehri

Arizona-Pima Bakır Madeni

KANADA
Kömür Madeni Nova Scotia

KANADA
Kömür MadeniIlinois

Massachusetts-Mermer Oca÷ı

Pennsylvania-Scranton Kömür Madeni
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ARIZONA

ÇøN

Casa Grande Bakır Madeni

Clina Kömür Madeni

KANADA

KANADA

Demir Madeni Lake Superior

Demir Madeni Quebec

VERMONT
Orman øçerisinde Granit Oca÷ı

ABD
West Virginia-Kömür Madeni
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Kelvin Bakır Madeni Atık Havuzu-Arizona

Bakır Madeni Atık Havuzu-Arizona

Atık Havuzu Yavapai-Arizona

Atık Havuzu-Missouri

White Pine Bakır Madeni ve Atık Havuzu

Atık Su Arıtma Tesisi-Michigan
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Rehabilite Edilmiú Demir Madeni Atık Havuzu Sahası-Minnesota

Demir Madeni’nin
Rehabilite Edilmiú Hali-Michigan

Rehabilite Edilmiú Demir Madeni
Atık Havuzu Sahası Görünüm-Minnesota

Rehabilite Edilmiú Dekapaj Atı÷ı-New Mexico

Bakır Madeni Atık Havuzu-Arizona

Maden Rehabilitasyonu-New Mexico
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ORMANLARDA AMENAJMAN* ÇALIùMALARI
Amenajman Çalıúması-Alaska

Amenajman ÇalıúmasıAltoona-SW Washington

Amenajman Çalıúması-S. Elkins

Amenajman Çalıúması Altoona-Washington

Olympic Amenajman ÇalıúmasıPeninsula-Washington

Orman øçinde Yüksek Gerilim Hatları - Arizona

*Ormanların sürekliliðinin saðlanabilmesi için aðaçların dikimi, bakımı, kesilmesi ve
gençleítirilmesi önceden yapılan amenajman planları ile gerçekleítirilir. Amenajman planları ile
ormanların nasıl ne zaman ne ölçüde kullanılacaðı belirlenir.
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BAùARILI MADEN KAPAMA ÖRNEKLERø - TÜRKøYE
Sonrası

Öncesi

TKø YATAöAN KÖMÜR øùLETMESø
Öncesi

Sonrası

øSTANBUL ùøLE SERAMøK OCAKLARI
Sonrası

Öncesi

BERGAMA - OVACIK ALTIN MADENø
Öncesi

Sonrası

TKø - MøLAS KÖMÜR øùLETMESø
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EKLER

www. geosan.com.tr sitesinden alınmıútır.
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Eúmelileri eski
su zehirledi.
UùAK’ın Eúme ølçesinde 27 Haziran saat
19.00’dan baúlayarak çok sayıda vatandaú
mide bulantısı ve ateú yakınmasıyla Devlet Hastanesi’ne ve sa÷lık ocaklarına baúvurdu. øzleyen iki günde aynı yakınmalarla sayıları 700’e yaklaúan vatandaú ayakta
ve yatarak tedavi edildi. Bir hafta önce açılan içme suyu úebekesinden su ve hastalıklardan kanla idrar örnekleri alındı. øl sa÷lık
müdürlü÷ü su örneklerinin tahlilinde “bakiye klor tespit edilmedi÷ini” açıkladı. Bakteriyolojik örneklerde basil üredi÷i kaydedilen
açıklamada “gerek vakaların klinik gözlemler gerekse de bakteriyolojik su numuneleri ve gaita kültürleri incelemeri ve vakaların
bölge geneline da÷ılmamıú olması sebebiyle úebeke suyu kaynaklı oldu÷u belirlenmiútir” denildi.
Belediye bünyesinde yapılan araútırmalarda
26 Haziran’da ùehit Ali Bey Mahallesi Kemer
Caddesi’nde boru patla÷ını onarmak için kazan personelin eski úebekeden su verdi÷i
anlaúıldı.
øLÇE SUSUZ KALMASIN DøYE
Eúme Belediye Baúkanı Ahmet YILDIRIM
“Su Borusu Patlamıú. Personel bana bilgi vermeden, ilçe susuz kalmasın diyerek 8
Haziran’dan bu yana kullanılmayan eski úebekeden ilçe’ye su vermiú. Sorunun patlayan borudan olmadı÷ı kesinleúti. Patlayan
boru hemen onarılmıú ama eski úebekeden
verilen su uzun zamandan bu yana yedekde
bekledi÷inden borularda bakteri üremiú olabilir” dedi. Eúme Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer’de “ølçede hayat normale döndü
vatandaúlarımızın tedavileri yapıldı ve gerekli ilaçları verildi. øçme suyunda Klor dengesi
sürekli kontrol altında tutuluyor. Vatandaúlarımız da suyu bir süre kaynatıp içmeleri konusunda uyarıldı” diye konuútu.
Yavuz KUùDEMøR/UùAK, (DHA)
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