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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Çevre-Jeoloji-Kimya-Metalurji Mühendisleri Odaları’nın Mart 2001’de hazırladıkları ve İzmir 
Barosu tarafından Mayıs 2002’de İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunulan 
Ovacık Altın Madeni hakkındaki TÜBİTAK Raporu’nu eleştiren rapor, iki yılı aşkın bir süre 
sonra kitap olarak Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından basılmış ve Temmuz 2003’de de 
kamuoyuna dağıtılmaya başlanmıştır. 

Kitap, “TÜBİTAK Raporu’nun Eleştirisi” adını taşımasına rağmen, TÜBİTAK Raporu’nda yer 
alan konularla ilgisi olmayan çok daha farklı konulara girmiştir. Örneğin, Alman FIAN 
örgütünü savunan bir bölüme yer verilmiştir. Kitabın çok büyük bir bölümü, Ovacık Altın 
Madeni ile ilgisi olmayan, ansiklopedik ve medyatik bilgilerle doldurulmuştur. 

Neden Şimdi? 
Kitabın, hazırlandıktan iki sene sonra basılması ve çok büyük masraflar yapılarak yaygın bir 
dağıtımla özellikle basın ve kamu kurumlarına gönderilmesi, “neden şimdi?” sorusunu akla 
getirmektedir. Kitabın “Giriş” bölümündeki ‘TÜBİTAK Raporu’nun, yine de basında ya da idarede 
önemli bir başvuru ve dayanak metni olarak kullanımı ve tüketimi süregeldi’ ifadesi, TÜBİTAK 
Raporu’nun Ovacık Altın Madeni hakkındaki gerçekleri kamuoyuna aktarmasından rahatsız 
olduklarını göstermektedir. Ayrıca, Kitabın “Hukuksal Gelişim” bölümünde yer alan ‘Danıştay 
da, daha önce verdiği kararın çiğnenmesine karşı açılan davalarla ilgili kesin kararını vermek 
üzeredir’ ifadesi de idari yargı sürecini etkilemek şeklindeki amaçlarını açıkça ortaya 
koymaktadır.  

Kitabın yayımlanmasının, Avrupa’da başlatılan Türkiye’deki altın madenciliği karşıtı yeni 
girişimlerle aynı zamana denk gelmesi ilginç bir tesadüf oluşturmaktadır. Haziran 2003 ayı 
içinde, Almanya’da altın madenciliği karşıtı bir kampanya (basın, radyo, TV) başlatıldı. 
Türkiye’den bazı kişiler programlara konuk edildi. Avrupa Parlamentosu’nun üyesi olan bir 
Yunan milletvekili, Ovacık Altın Madeni’nin Midilli’yi ve Ege Denizi’ni kirleteceği yönünde bir 
soru önergesi vermiştir. Son on yıldır adı, Alman FIAN Vakfı ile birlikte anılan Birsel Lemke, 
İzmir İdare Mahkemesi’nde Ovacık Altın Madeni’ne verilen bir iznin iptali için 2003 yılında 
yeni bir dava açtı. Bazı yerel örgütler kampanyalar yaptılar. 

Bu konuda dikkati çeken en önemli husus, hiçbir mühendis odasınca, şimdiye kadar başka 
hiçbir maden için bu denli büyük bir kampanya yapılmamış olmasıdır. Örneğin, günümüzde 
terk edilmiş olan Balya kurşun madeninin, Uşak-Murat Dağı yöresindeki çok sayıda civa 
madeninin görünür çevre kirliliği yarattığı bilinmektedir. Daha da ötesi, Kütahya’da Eti 
Holding tarafından 1987 yılından beri işletilen gümüş tesisleri hakkında bugüne kadar tek 
kelime eleştiri yapmamaktadırlar. Oysa ki bu tesiste de, Ovacık’taki siyanür liçi teknolojisi 
kullanılmakta ve atıklar herhangi bir kimyasal bozundurmaya uğratılmadan 4 adet atık 
havuzunda on iki yılı aşkın bir süredir başarı ile depolanmaktadır. Bu tesiste kullanılan yıllık 
siyanür miktarı Ovacık’takinin yaklaşık beş katıdır. Mühendis odaları bugüne kadar, devlet 
tarafından işletilen bu tesisteki prosesi, kimyasal bozundurma olmamasını, atık havuzlarının 
standartlara uyup uymadığını hiç sorgulamadılar. Buna karşın, Ovacık Altın Madeni’nde 
yapılan devlet denetimine güvenmediklerini belirterek, bu amaçla kurulmuş bir organizasyon 
olmadıkları halde, denetimi kendilerinin yapması gerektiğini belirttiler. 

İdeolojik ve Önyargılı Yaklaşım 
Dört mühendis odası adına ortaya konulmuş olan bu Kitap’ta, TÜBİTAK Raporunun 
eleştirisinden çok, kendi meslek konusu olmayan hukuki yorum ağırlıklı ve sermaye (özellikle 
yabancı sermaye) karşıtlığını savunan ideolojik yaklaşımlar yer almaktadır. Dört meslek 
odası, Ovacık Altın Madeni ve Türkiye altın madenciliği konusuna ideolojik açıdan 
yaklaştıklarından daha başlangıçta altın madenciliğinin karşısında yer almışlardır. Bu 
mühendis odaları, Ovacık Altın Madeni hakkındaki diğer yayınlarında sergiledikleri gibi, 
sadece yabancı sermayeye değil madencilik faaliyetlerinin özel sektör tarafından 
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yapılmasına da karşı olduklarını belirterek madencilik sektöründe katı bir devletçilik anlayışını 
savunmuşlardır. Hatta, çevre sorunlarının kapitalizmin doğasında olduğunu ve bu nedenle 
çevre sorunlarının sınıfsal ve toplumsal bir yaklaşımla çözülebileceğini bile ileri sürmüşlerdir. 
Çevre olgusuna ideolojik yaklaşımın bir ürünü olarak Bergama Halkının yaptığı eylemleri de 
‘emperyalizme ve yeni dünya düzenine karşı bir başkaldırı’ olarak nitelendirmişlerdir.  

Kitabı hazırlayan mühendis odaları, yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’ye gelmesinde 
Ovacık Altın Madeni’nin kilit noktası olduğunun bilinciyle hareket etmektedirler. Mühendis 
odalarına göre, Bergama bir direniş noktasıdır ve bu nedenle altın madenciliği karşıtı çevre 
hareketi çok önemlidir. Kendi ifadelerine göre, eğer Bergama düşerse yabancı sermaye, 
Türkiye’ye özellikle madencilik sektörüne, çok büyük bir rahatlıkla girecektir. Mühendis 
odaları, bu bakış açısıyla, Ovacık Altın Madeni karşıtı hareketi, emperyalizme karşı 
mücadele etmek olarak özetledikleri kendi siyasal amaçları için kullanacaklarını da 
açıklamışlardır. 

Konunun Uzmanı Değillerdir 
TÜBİTAK raporu, Ovacık Altın Madeni konusuyla ilgili çevre, çevre kimyası, çevre ekolojisi, 
çevre hukuku, cevher hazırlama, hidrojeoloji, jeoteknik, jeofizik-sismoloji ve tektonik 
konularında uzman, ulusal ve uluslararası bilim çevrelerince tanınmış 11 öğretim üyesinden 
oluşan bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Buna karşılık, TÜBİTAK raporunu eleştiren 
Kitabı ise kim veya kimlerin hazırladığı belli değildir. Kitabı hazırlayanlar bilinmediği için 
hangi bilgi birikimine sahip oldukları  ve uzmanlık seviyelerinin ne olduğu da meçhuldür. Bu 
mühendis odaları, ideolojik bakış açısı ve peşin hükümlülük sonucu odalarının üyesi ve 
konunun uzmanı olan bilim adamlarının karşısına kendi tüzel kişiliğini çıkarmaktadır. 

Maden işletme, Cevher hazırlama, Jeofizik ve Jeoteknik ile ilgili bölümler eksik ve çarpıtılmış 
teknik bilgilerin bir derlemesini içermektedir. Bu da doğal karşılanmalıdır; çünkü, bu konular 
Kitab’a taraf olmayan TMMOB Maden, Jeofizik ve İnşaat Mühendisleri odalarının uzmanlık 
alanına giren mesleki konularıdır. 

Öte yandan, uzmanlık konusuna mühendis odalarının  bakış açısı daha da ilginçtir. Buna 
göre, altın madenciliği konusu değerlendirilirken, teknik bir konuda, uzmanlık kimliği değil de 
‘yurtsever’ (anti-emperyalist, sermaye karşıtı) kimliği önplana çıkarılmalıdır. 

Kitap Bilimsel Değildir 
Kitap, bilimsel ve teknik olduğu iddiasıyla hazırlanmıştır. Fakat, Ovacık Altın Madeni’nde 
kullanılan teknolojiyi eleştiren bölümlerde ansiklopedik bilgiler yer almakta, herhangi bir 
analiz sonucu, gözlem, teknik veri verilmemektedir. Hemen her bölüm, Ovacık Altın Madeni 
ile ilgisi olmayan, ansiklopedik, daha çok internet ortamında madenciliğe karşıtlığı bilinen 
bazı dış kuruluşların sitelerinden alınan genel bilgilerle doldurulmuştur. Aynı konular, benzer 
ifadelerle Kitap’taki birçok bölümde tekrar edilmiştir.  

Maden karşıtı bütün iddialar söylentilere ve varsayımlara dayandırılmıştır. Bilimsel 
çarpıtmalar ve teknik yanlışların çokluğu dikkati çekmektedir. Altın madenciliği konusunda 
ABD, Kanada, Avustralya ve AB gibi gelişmiş ülkeler veya UNEP, ICMM, Dünya Bankası gibi 
uluslararası örgütler tarafından oluşturulmuş standartlar hiç dikkate alınmamıştır. Tam 
tersine, hiç uzmanı olmadıkları konularda ansiklopedik bilgilere ve söylentilere dayanarak 
yeni standartlar vaz etmeye çalışmışlardır. Kendileri önce bir söylenti çıkarmakta, 
ardından da bunu bilimsel veri olarak takdim etmektedirler. 
TÜBİTAK Raporu’ndan ve şirketin dokümanlarından yapılan uzun alıntılar ile tesisin mevcut 
durumu anlatılmakta; fakat, hemen ardından “Ancak ...“ denilerek soyut kavramlarla olumsuz 
yorumlar ilave edilmektedir. Çevre tedbirlerinin performansına ilişkin ölçümlerin verildiği 
yerlerde de aynı yönteme başvurulmuş, ölçümlerin Çevre Bakanlığı tarafından konulmuş 
limitleri aşmadığı belirtildikten sonra soyut olumsuz ifadelere yer verilmiştir. 
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Kitap’ta yer alan eleştirilerde, mühendisliğin temeli olan ulusal ve uluslararası ölçü ve 
standartlar dikkate alınmamıştır. Buna karşılık, yazarın inancı ve istekleri doğrultusunda 
standart oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Kitap’ta, dipnot şeklinde çok sayıda referans verilmiştir. Ancak bu referanslar incelendiğinde, 
yaklaşık üçte birinin tekrar ve bilgi notu olduğu anlaşılmaktadır. Geriye kalanların yarısı da 
şirket dokümanları, gazete haberleri ve web sayfalarından ibarettir. 

Ovacık Altın Madeni Gerçeği 
Mayıs 2001’de ticari üretime başlayan Ovacık Altın Madeni’nde üretim başarıyla sürmektedir. 
ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmiş olan 
“Mevcut En İyi Teknoloji” ve “En İyi Çevre Yönetim Sistemi” uygulaması Ovacık’ta da 
hayata geçirilmiştir. Ovacık Altın Madeni ile Avrupa Birliği ülkelerindeki altın madenlerini 
karşılaştıran bir incelemenin sonuçlarına göre, Ovacık madeni AB standartlarını 
tamamiyle karşılamakta ve hatta bazı hususlarda ondan da üstün durumdadır.  
Gerek ulusal çevre mevzuatının gerekse Avrupa Birliği çevre mevzuatının ve uluslararası 
standartların gerektirdiği bütün tedbirler Ovacık Altın Madeni’nde alınmıştır. Ovacık Altın 
Madeni, siyanürü kimyasal bozundurma ve ağır metalleri duraylama (stabilizasyon) 
sistemine sahip olması, atıkların geçirimsiz atık havuzunda depolanması ve alıcı 
ortama deşarj yapmama özellikleri dolayısıyla dünyadaki benzerlerinden üstün bir 
durumdadır. 
Avrupa Birliği ülkelerinde madencilik atıklarının yönetimine ilişkin direktifte ileri sürülen 
şartların hepsi, hatta fazlasıyla Ovacık Altın Madeni’nde yerine getirilmiştir. 

İzmir Valiliği tarafından Ovacık madeni için özel olarak kurulan İzleme-Denetleme Komitesi 
madendeki faaliyetleri yakından takip etmektedir. Madende günlük olarak yapılan atık suda 
siyanür ve ağır metal, toz, gürültü, patlatma ve gaz ölçümlerinin sonuçları Çevre Bakanlığı 
tarafından konulan sınır değerlerin çok altındadır.   

Ovacık Altın Madeni’nde izinler için müracaat edilmeden önce, 1998 yılında, uluslararası bir 
uzman mühendislik kuruluşuna,  biri tesiste kullanılan siyanür ve diğeri atık havuzuna ilişkin 
iki ayrı risk değerlendirmesi yaptırılmıştır. Her iki risk değerlendirmesinin sonucunda “Yüksek 
dereceli bir güvenilirlikle Ovacık’taki Atık Yönetimi Tesisi’nin yarattığı riskin ihmal edilebilir 
düzeyde olduğu” sonucuna varılmıştır. Ovacık Altın Madeni işletmeye alındıktan bir yıl sonra, 
2002 yılında, daha önce yapılan risk değerlendirmelerinin kontrolu amacıyla, yine aynı şirket 
tarafından tesiste siyanür kullanımı ve atık havuzu için yeniden sayısal risk değerlendirmesi 
yapılmıştır. Maden işletilirken elde edilen veriler kullanılarak yapılan risk değerlendirmesi 
sonucunda da tesisin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen toksikoloji bilimi 
açısından da Ovacık Altın Madeni’nin atıkları konunun uzmanı tarafından 
değerlendirilmiştir. Buna göre, atık havuzundaki siyanür ve ağır metal değerlerinin 
toksikolojik yönden önemsiz olduğu ortaya konulmuştur. 

Ovacık Altın Madeni’nin yöreye, bölgeye ve ülkeye ciddi ekonomik katkıları olmaktadır. 
İşletmeye alındığı Mayıs 2001’den 2002 yılı sonuna kadar, madende 5,7 ton altın ve 7,2 ton 
gümüş üretilmiştir. Bu üretimin ihracından 59 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Ücretler, mal 
ve hizmet alımları ile devlete ödenenler olarak ülke ekonomisine toplam katkısı 40 milyon 
dolardır. 2003 Eylül ayında altın üretimi 10 tonu ve ihracat geliri de 100 milyon doları 
geçmiştir. Madende, 2003 Eylül ayı itibariyle 465 kişi çalışmaktadır. İşçilere ödenen ücretler 
ile mal ve hizmet alımları bölgeye bir ekonomik canlılık getirmiştir.  

Bütün bu veriler, Ovacık Altın Madeni’nin insan sağlığı ve çevre güvenliği bakımından 
dünyadaki en emniyetli madenlerden birisi olduğunu göstermektedir. 
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1. GİRİŞ 

23 mühendislik meslek odasının ana kuruluşu olan TMMOB’ye bağlı dört mühendis odasının, 
Çevre-Jeoloji-Kimya-Metalurji Mühendisleri Odaları’nın (“Odalar”), Mart 2001’de hazırladıkları 
ve İzmir Barosu tarafından Mayıs 2002’de İzmir Üçüncü İdare Mahkemesi Başkanlığı’na 
sunulan rapor, iki yılı aşkın bir süre sonra kitap (“Kitap”) olarak Jeoloji Mühendisleri Odası 
tarafından basılmış ve Temmuz 2003’de de kamuoyuna dağıtılmaya başlanmıştır. 

Kitap, “TÜBİTAK Raporu’nun Eleştirisi” adını taşımasına rağmen, TÜBİTAK Raporu’nda yer 
alan konularla ilgisi olmayan çok daha farklı konulara girmiştir. Örneğin, Alman FIAN 
örgütünü savunan bir bölüme yer verilmiştir. Kitabın çok büyük bir bölümü, Ovacık Altın 
Madeni ile ilgisi olmayan, ansiklopedik ve medyatik bilgilerle doldurulmuştur.  

TMMOB Çevre, Jeoloj Kimya ve Metalurji Odalarının tüzel kişilik adları altında ve herhangi 
bir uluslararası yayımcılık tescil ilkelerine uyulmaksızın baskısı yapılarak, topluma iletilmiş 
“TÜBİTAK-YDABÇAG Uzmanlar Komisyonu Raporu’nun Eleştirisi” başlığını taşıyan bir rapor 
için aşağıdaki konular gözönüne alınmalıdır: 

• Meslek odaları, tüzel kişiliktir ve kuruluş amaç ve görevleri arasında uzmanlık yapma 
tanımı yoktur. Dolayısı ile mühendis odalarının hazırladığı herhangi bir raporun 
“uzman raporu” olma özelliği yoktur. 

• Dört meslek odası tarafından hazırlanmış olan bu raporun yazarları bilinmemekte 
olup bu kişilerin konu ile ilgili uzmanlık deneyimleri hakkında hiçbir bilgi yoktur. 

• Yazarları belli olmayan bir doküman “uzmanlık raporu” olarak kabul edilemez. 

• Raporda kullanılan cümle kurma tarzı, uzmanlık raporlarında kullanılan genel yazım 
kurallarına aykırı olup fikir beyan etme yerine kişi ve kurumlara yönelik polemik 
yaratmayı hedeflemektedir. Rapor TÜBİTAK’a karşı karalamalar içermektedir.  

• Dört mühendis odası adına ortaya konulmuş olan bu dokümanın içeriğinde, TÜBİTAK 
Raporunun eleştirisinden çok, kendi meslek konusu olmayan hukuki yorum ağırlıklı ve 
sermaye (özellikle yabancı sermaye) karşıtlığını savunan ideolojik yaklaşımlar yer 
almaktadır. 

• Dört mühendis odası adına ortaya konulmuş olan bu dokümandaki maden işletme, 
cevher hazırlama, jeofizik ve jeoteknik ile ilgili bölümler eksik ve çarpıtılmış 
teknik bilgilerin bir derlemesini içermektedir. Bu da doğal karşılanmalıdır; çünkü, bu 
konular rapora taraf olmayan TMMOB Maden, Jeofizik ve İnşaat Mühendisleri 
odalarının mesleki konularıdır. 

• Uzmanlıkları dahi bilinmeyen kişilerce, maden mühendislerinin görüşleri de dikkate 
alınmaksızın hazırlanmış bir yazının Türkiye’nin en üst düzey bilimsel kuruluşu olan 
TÜBİTAK’ın uzmanlar komisyon raporundaki bilimsel sonuçları eleştirmesi 
mesleki ve bilimsel temelden yoksundur. 

Yukarıdaki görüşlerin ışığı altında, dört mühendis odasının kitabının aşağıdaki konular 
açısından irdelenmesi gerekir: 

• İki yıldır internet ortamında mevcut olan Rapor neden şimdi yayınlandı? 
• Yazan meslek odalarının önyargılı olmaları 
• Yazan meslek odalarının ideolojik yaklaşımları 
• Yabancı sermaye karşıtlığı 
• Bir yabancı ülke GONGO’sunun savunulması 
• Bilimsel yaklaşıma saygısızlık 
• Kitabı yazanlar uzman mıdır? 
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1.1. Neden Şimdi? 
Kitabın, hazırlandıktan iki sene sonra basılması ve çok büyük masraflar yapılarak yaygın bir 
dağıtımla özellikle basın ve kamu kurumlarına gönderilmesi, “neden şimdi?” sorusunu akla 
getirmektedir. Kitabın “Giriş” bölümünde (sf.3, parag.3), bu mühendis odalarının ve diğer  
altın madeni karşıtı grupların TÜBİTAK Raporu aleyhinde yaptıkları çalışmalar anlatıldıktan 
sonra ‘TÜBİTAK Raporu’nun, yine de basında ya da idarede önemli bir başvuru ve dayanak metni 
olarak kullanımı ve tüketimi süregeldi’ denerek TÜBİTAK Raporu’nda yer alan gerçeklerin 
kamuoyuna aktarılmasını engellemek hususunda Odalar’ın başarılı olamadıkları itiraf 
edilmektedir.  

Bu Odalar’ın 12.08.2003 tarihinde yaptıkları ve Kitabı dağıttıkları basın açıklaması metninde, 
‘yeni yargı kararları’ ve ‘bunların yakından izlenmekte’ olduğundan söz edilmesi, özellikle, 
sürmekte olan idari yargı sürecinde etkili olmaya çalıştıklarını belirtmektedir. Kitabın 
“Hukuksal Gelişim” bölümünde (sf.27)  yer alan ‘Danıştay da, daha önce verdiği kararın 
çiğnenmesine karşı açılan davalarla ilgili kesin kararını vermek üzeredir’ ifadesi de amaçlarını 
açıkça ortaya koymaktadır. Mahkeme kararında yer alan “kamu yararı” kavramını etkilemeye 
çalıştıklarını da ‘TÜBİTAK Raporu’nda olumlu yönde değerlendirilen önlemlerle risklerin ortadan 
kalkıp, kamu yararının oluşup oluşmadığı incelenecek’ ifadesi ile açıklamaktadırlar (sf.3, parag.6). 

Kitabın yayımlanmasının, Avrupa’da başlatılan Türkiye’deki altın madenciliği karşıtı yeni 
girişimlerle aynı zamana denk gelmesi ilginç bir tesadüf oluşturmaktadır. Haziran 2003 ayı 
içinde, Türkiye’de altın madenciliği karşıtı bir kampanya (basın, radyo, TV) başlatıldı. 
Türkiye’den bazı kişiler programlara konuk edildi. Avrupa Parlamentosu’nun üyesi olan bir 
Yunan milletvekili, Ovacık Altın Madeni’nin Midilli’yi ve Ege Denizi’ni kirleteceği yönünde bir 
soru önergesi vermiştir. Son on yıldır adı, Alman FIAN Vakfı ile birlikte anılan Birsel Lemke, 
İzmir İdare Mahkemesi’nde Ovacık Altın Madeni’ne verilen bir iznin iptali için 2003 yılında 
yeni bir dava açtı.  

Bu konuda dikkati çeken en önemli husus, hiçbir mühendis odasınca, şimdiye kadar başka 
hiçbir maden için bu denli büyük bir kampanya yapılmamış olmasıdır. Örneğin, günümüzde 
terk edilmiş olan Balya kurşun madeninin, Uşak-Murat Dağı yöresindeki çok sayıda civa 
madeninin görünür çevre kirliliği yarattığı bilinmektedir. Daha da ötesi, Kütahya’da Eti 
Holding tarafından 1987 yılından beri işletilen gümüş tesisleri hakkında bugüne kadar tek 
kelime eleştiri yapmamaktadırlar. Oysa ki bu tesiste de, Ovacık’taki siyanür liçi teknolojisi 
kullanılmakta ve atıklar herhangi bir kimyasal bozundurmaya uğratılmadan 4 adet atık 
havuzunda on iki yılı aşkın bir süredir başarı ile depolanmaktadır. Bu tesiste kullanılan yıllık 
siyanür miktarı Ovacık’takinin yaklaşık beş katıdır. Mühendis odaları bugüne kadar, devlet 
tarafından işletilen bu tesisteki prosesi, kimyasal bozundurma olmamasını, atık havuzlarının 
standartlara uyup uymadığını hiç sorgulamadılar. Buna karşın, Ovacık Altın Madeni’nde 
yapılan devlet denetimine güvenmediklerini belirterek, bu amaçla kurulmuş bir organizasyon 
olmadıkları halde, denetimi kendilerinin yapması gerektiğini belirttiler. 

1.2. Önyargılıdırlar 
Kitabı hazırlayan Oda yönetimlerinin altın madenciliği konusunda peşin hükümlü oldukları, 
hazırladıkları raporun daha birinci sayfasında görülmektedir: ‘Olası altın işletme denemelerinin 
yaratabileceği olumsuz ve giderilemez çevresel etkiler’. Bu ifade, bir sanayi faaliyetinin çevre 
üzerindeki olası etkilerinin alınacak hiçbir önlemle giderilemeyeceği hükmünü 
taşımaktadır. Oysa ki mühendisin görevi sorunlara çözüm bulmaktır. Eğer, bu ifadeyi 
genelleştirirsek, benzer çevresel etkiler nedeniyle ülkemizde hiçbir sanayi tesisinin 
çalışmamasının gerektiği sonucuna da varabiliriz. 

Şirketimiz, 2000 yılında Çevre, Metalurji, Kimya ve Jeoloji mühendisleri odalarına yazıyla 
başvurarak, madenin içinde bulunduğu hukuki durumu ve işletmeye dair teknik bilgileri 
sunmak üzere görüşme isteğinde bulunmuştur.  Sadece Çevre Mühendisleri Odası bu talebe 
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yazılı cevap vermiş ve ‘halkın meşru taleplerine saygı duymayı temel bir duruş noktası olarak’ 
belirlediklerini beyan ederek talebimize olumsuz yanıt vermiştir.  

1.3. İdeolojik Yaklaşım 
Dört meslek odası, Ovacık Altın Madeni ve Türkiye altın madenciliği konusuna 
yaklaşımlarını ideolojik bir temele yerleştirmişlerdir. Bu ideolojik yaklaşımın esası özel 
sektöre karşı olmak olduğundan, daha başlangıçta altın madenciliğinin karşısında yer 
almışlardır. 

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ethem Torunoğlu ve arkadaşlarının yazdığı “Marksist 
Ekoloji Anlayışı Üzerine” başlıklı yazı  “Marksizm ve Ekoloji” kitabında1 yer almıştır. Bu 
yazıda, ‘çevresel yıkımın kapitalizmin içsel bir parçası’ olduğu ve ‘bu üretim biçimi sürdükçe 
kaçınılmaz’ olduğu ifade edilmiştir (sf. 178, parag. 2; sf. 190, parag.  2). Bu noktadan hareket 
eden Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, ekolojik sorunun ‘sınıfsal bir olgu’ olduğuna karar 
vermiştir (sf. 191, parag.  1). Bu nedenle ekoljik sorunların çözümünün sadece çevre 
duyarlılığında değil, siyasal, sınıfsal ve toplumsal bir yaklaşımda olduğunu belirtmiştir (sf. 
191, parag.  2). Bu yaklaşım sonucunda, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı ‘ekolojik 
duyarlılığın ilk ve kaçınılmaz koşulu anti-kapitalist, anti-emperyalist bir vurgu olmalıdır’ diyerek 
çevre sorununa tamamiyle ideolojik bir açıdan baktıklarını açıklamıştır (sf. 191, parag.  4).  

Çevre Mühendisleri Odası, yayımlamış olduğu “Altın Bergama Demokrasi” kitabının2 “Sunuş” 
yazısında, çevre olgusuna ideolojik yaklaşımının bir ürünü olarak Bergama Halkının 
mücadelesini ‘emperyalizme ve yeni dünya düzenine karşı bir başkaldırı’ olarak nitelendirmiştir  
(sf. 1, parag.  2). 

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetimi de yayınladıkları bir özel sayıda3 altın madenciliği olayını 
‘bir madencilik faaliyetine yapılan karşı çıkışın ötesinde, siyasal boyutlarıyla ele alınmasını gerektiren 
bir sürec’ biçiminde tanımlayarak Ovacık Altın Madeni’ne ideolojik bir açıdan yaklaştıklarını 
belirtmiştir (s.2, parag.  1). Jeoloji Mühendisleri Odası, ‘Değerlendirmede asıl belirleyici olan 
unsur ise küreselleşme politikaları ve bunun Eurogold özelindeki yansıması olmuştur’ diyerek 
Ovacık Altın Madeni hakkında yaptığı değerlendirmelerin bu siyasi bakış açısı temelinde 
yapıldığını açıklamaktan çekinmemiştir (s. 2, parag.  1). Hatta, ‘Bergama-Ovacık altın işletmesi 
sorununun dar anlamda madencilik yapılıp yapılmaması sorunundan çok, ülkenin içinde bulunduğu 
konjonktürde küreselleşme yönündeki politikaların somutlaşması’ olduğu belirtilmiştir (s. 9, parag.  
2). Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı da4, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı gibi sorunun 
çözümü için ‘son kertede mevcut üretim ilişkilerini tasfiye edecek siyasal anlayışın iktidarından 
geçer’ önerisinde bulunmuştur (s. 27, parag.  7) 

Odalar, madencilik sektörünün devlet tekelinde kalması ve özel sektörün bu alanda 
güçlenmemesi için her girişimi yapmaktalar. Jeoloji Mühendisleri Odası, bu ideolojik yaklaşım 
sonucunda, madenciliğin özel sektör tarafından yapılmasına değil de ‘yeraltı kaynaklarımızın 
altından kömüre kadar aranıp, bulunup kamusal bir anlayışla işletilmesine’ yani sadece devlet 
eliyle işletilmesine taraftar olduklarını açıklamıştır (Dipnot 3; s. 11, parag.  2). Kimya 
Mühendisleri Odası da aynı siyasi bakış açısıyla madencilik sektöründe katı bir devletçilik 
anlayışını savunmuştur5: ‘TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak yeraltı-üstü 
zenginliklerimizin yabancı sermaye ve özel sektör tarafından işletilmesine karşıyız.’ (s.6, parag.  2). 

                                            
1 Marksizm ve Ekoloji, Göksel N. Demirer, Metin Duran ve Gökçer Özgür, Öteki Yayınları, 2000. 
2  Altın, Bergama ve Demokrasi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 1998. 
3  Doğal Kaynaklarımızın Gerçek Sahibi Halkımızdır, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Özel 

Sayı, 07.05.2001 
4 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 2001, Sayı 1-2. 
5  “TÜBİTAK-YDABÇAG Ovacık Altın Madeni İşletmelerinin Kimyasal Özelliklerinin Tesbiti ve Risk 

Belirlenmesi” Raporunun Teknik İnceleme Sonuçları ve Değerlendirmeler, TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası ve Ege Bölge Şubesi. 
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1.4. Alman FIAN Örgütünün Savunulması 
Kitap’ın bir bölümünde (sf. 54-57), “Almanya ülkemizde altın işletilmesini neden istemesin” 
altbaşlığı ile Alman FIAN (İlkönce Gıda Ululararası Eylem Ağı) örgütünün savunuculuğunu 
yapan manidar bir bölüm bulunmaktadır. TÜBİTAK raporunun eleştirisi hedefi ile yola 
çıkılırken, hiç alakası yokken, FIAN aklanmaya çalışılıyor. FIAN’ın ülkemizdeki altın 
madenciliği karşıtı hareketi örgütlediği ve sürekli olarak desteklediği kamuoyu tarafından 
bilinmektedir6.  
Türkiye’de altın madenciliği yapılmaması konusunu, 1994 yılında Avrupa Parlamentosu 
gündemine getiren FIAN’ın adı belgelerde ilk kez yer almıştır7. Avrupa Parlamentosu 
tarafından alınan 17.11.1994 tarihli kararın8 (E) maddesinde, bu kararın ‘FIAN çağrısı üzerine 
alındığı’ açıkça belirtilmektedir. Kararda, gerçeklerle ilgisiz bir şekilde ‘herhangi bir uygun 
bertaraf şekli kullanılmaksızın atıkların açığa depolanacağı ve siyanürlü sıvıların kumlu topraktan 
doğruca yeraltı suyuna sızacağı” (D maddesi) ileri sürülerek; ‘siyanüre dayalı cevher madenciliği 
yöntemi Birliğin (Avrupa) Üye ülkelerinde kullanılmamaktadır’ (G maddesi) ifadesiyle Avrupa’da 
siyanürle çalışan altın madenlerini göz ardı ederek “AP, Türk Hükümeti’ni madencilikte siyanür 
kullanılmasını yasaklamaya çağırır” denmektedir. 

FIAN Başkanı P. Sauerland ile Alman Yeşil Partisi sözcüsü, 1997 yılında, Bergama’ya 
gelerek köyleri gezerler ve gazetelere demeç verirler9: ‘Ülke madencilikten bir kazanç elde 
edemez. Oysa tarımsal gelirde kazancın tümü ülkeye kalır. ... Dünya piyasasında altın tükense 
Almanya’nın altını yeter. Altın fiyatı düştükçe madenlerin işlemesine de gerek yok.’ Odalar’ın 
savunmaya çalıştıkları FIAN Başkanı, kendi ağzından, niçin Türkiye’de altın madenciliğini 
istemediklerini bu sözleriyle anlatmıştır.   

FIAN yandaşları, 21.9.1999 tarihinde Edremit (belgede adı Adramytteion olarak geçer) 
Ören’de bazı Türkler ile “Conventus’99” adını verdikleri bir toplantı yaparlar10. Bildirinin sonuç 
cümlesinde “Avrupa Parlamentosu’nun Türk Egesinde altın çıkarılması ile ilgili 1994 tarihli 
kararına nihayet uyulması yönünde çaba sarfetmek durumundayız” ifadesi yer almıştır.  

T. Bacınoğlu tarafından, 1999 yılında, Cumhuriyet Gazetesi’nde Alman vakıflarının 
Türkiye’deki faaliyetleri üzerine bir makale yayınlanmıştır11. Yazının tamamı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın ‘Mililtan Demokrasi’ adlı kitabında da yer almıştır. 
Bacınoğlu, bu vakıfların devlet finansmanlı olduklarını açıklamıştır.   

G. Altman (Alman Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri-Yeşil Milletvekili), P.Sauerland (FIAN 
Bşk.), Prof. Dr. İsmail Duman (İTÜ), Prof. Dr. P Müller (FIAN), Prof. Dr. F Korte (FIAN) ve Dr. 
T Rüde (FIAN) 27.10.2000 tarihinde Berlin’de yaptıkları altın madenciliği toplantısı 

                                            
6  Alman profesör çevre katliamına karşı son kez uyarıyor, Yeni Asır, 19.5.1993; Altıncılara kanmayın, 

Hürriyet, 26.8.1994; Bergama Almanya parlamentosunda, Yeni Asır, 11.4.1995; Hukuk savaşıyla birlikte 
Avrupa’dan büyük destek, Yeni Asır, 6.12.1996; FIAN: Eurogold’a izin verilmesin, Yeni Asır, 11.1.1997; 
FIAN: İzmir Valiliği yetkisini kullansın, Milliyet, 30.1.1997; Alman çevreciler de Bergama’nın yanında, 
Gazete Ege, 17.2.1997; Alman milletvekilleri Bergama’yı savundu, Yeni Asır, 29.5.1997; Alman Yeşiller 
Partisi’nin iki üyesi Bergama’daydı, Yeni Asır, 31.5.1997; Alman çevreciler Bergama’da, Cumhuriyet, 
4.6.1997; Alman çevre örgüt FIAN Başkanı ile Yeşiller Partisi yetkilisi bölgeye geldi, Gazete Ege, 5.6.1997; 
Berlin’den sürpriz destek, Yeni Asır, 19.7.1997; Türkiye’de Alman vakıflarının marifetleri, Tamer 
Bacınoğlu, Cumhuriyet, 6.7.1999; Alman FIAN Örgütü ve Türkiye’deki Marifetleri, Argun Erbay, Aydınlık, 
10.12.2000; Alman “NGO”larının 2001 Türkiye programı, Argun Erbay, Aydınlık, 21.1.2001. 

7  Yunanistan istedi Avrupa uyardı, Yeni Asır, 19.11.1994. 
8  European Parliament, Minutes of 17/11/1994, Environmental disasters B4-0410/94. 
9  Alman çevreciler Bergama’da, Cumhuriyet, 04.06.1997. 
10  Conventus’99 Deklarasyonu/Türkiye, 21.7.1999. 
11  Türkiye’de Alman vakıflarının marifetleri, Tamer Bacınoğlu, Cumhuriyet, 6.7.1999. 
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sonucunda “Berlin Deklarasyonu” olarak adlandırdıkları bir bildiri12 yayınlarlar. Burada, ‘düşük 
maliyetle altın üretimi yapılan fakir ülkelerdeki’  altın madenciliğinin engellenmesine karar verilir.  

Aydınlık dergisinin 10.12.2000 tarihli sayısında FIAN ve Türkiye’deki faaliyetleri ele 
alınmıştır13. FIAN, bu yazıda, ‘Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın yönlendirdiği’ 
Alman Sivil Toplum Örgütleri‘nden (STÖ) birisi olarak tanıtılmaktadır. FIAN’ın hedefi ‘3. 
Dünya ülkelerinde kurulması planlanan baraj inşaatlarını önlemek ve bu amaçla köylü hareketleri 
organize etmek’tir. FIAN ‘bunun için, köylüleri, ‘baraj inşaatının onlar için bir felaket olacağına’ 
inandıracak aslı astarı olmayan raporlar hazırlar. ‘FIAN son üç yıldır sadece Türkiye ile 
ilgileniyor. En önemli hedefleri GAP Projesi ve Ilısu Barajı’ bu örgütün ülkemizdeki faaliyetlerinin 
önemini özetlemektedir. Bu yazıda, FIAN’ın ‘başından beri ‘Türkiye’deki altın madenciliği karşıtı 
hareketin içinde yer aldığı’ da belirtilmektedir. 

Yine Aydınlık dergisinin, 21.01.2001 tarihli sayısında Alman STÖ’lerinin “Yeni Türkiye 
Konsepti” yayımlanmıştır14. STÖ’ler görevlerini yerine getirmek üzere ‘özellikle köylü 
hareketlerine öncelik vermeli’, bunun için de ‘köylülerde çevre bilincini geliştirmek’ ve ‘endüstri 
tesislerine, otoyollara ve baraj inşaatlarına karşı sivil itaatsizlik eylemleri organize etmek’ önem 
taşımaktadır. 

Bu çalışmalara benzer bir biçimde, Ağustos 2001’de, N. Hablemitoğlu, Türkiye’de faaliyet 
gösteren Alman vakıfları hakkında bir kitap yazmıştır15. Yazar, FIAN örgütüne de, çok sayıda 
belgeye dayanarak, kitabında geniş bir yer ayırmıştır.  

1.5. Yabancı Sermaye Karşıtlığı 
Kitabı hazırlayan mühendis odaları, yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’ye 
gelmesinde Ovacık Altın Madeni’nin kilit noktası olduğunun bilinciyle hareket 
etmektedirler16 (s.11, parag.  2). Mühendis odalarına göre, Bergama bir direniş noktasıdır ve 
bu nedenle altın madenciliği karşıtı çevre hareketi çok önemlidir (2; sf. 1, parag.  3).  

Mühendis odaları, Ovacık Altın Madeni karşıtı hareketi, emperyalizme karşı mücadele etmek 
olarak özetledikleri kendi siyasal amaçları için kullanacaklarını açıklamışlardır17 (sf. 12, son 
paragraf). 

1.6. Bilimsel Yaklaşıma Saygısızlık  
Kitabı hazırlayan Mühendis Odaları, TÜBİTAK uzmanlar heyetinin hazırladığı raporun 
eleştirisini Ovacık Altın Madeni’ne karşı çıkışlarının eksenine yerleştirmişlerdir. Oysa ki bu 
mühendis odaları bu konuda peşin hükümlüdürler. 
Kitap bilimsel ve teknik olduğu iddiasıyla hazırlanmıştır. Fakat, Ovacık Altın Madeni’nde 
kullanılan teknolojiyi eleştiren bölümlerde ansiklopedik bilgiler yer almakta, herhangi bir 
analiz sonucu, gözlem, teknik veri verilmemektedir. Maden karşıtı bütün iddialar 
söylentilere ve varsayımlara dayandırılmıştır. Bilimsel çarpıtmalar ve teknik yanlışların 
çokluğu dikkati çekmektedir. Altın madenciliği konusunda ABD, Kanada, Avustralya ve AB 
gibi gelişmiş ülkeler veya UNEP, ICMM, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler tarafından 
oluşturulmuş standartlar hiç dikkate alınmamıştır. Tam tersine, hiç uzmanı olmadıkları 
konularda ansiklopedik bilgilere ve söylentilere dayanarak yeni standartlar vaz etmeye 

                                            
12  Expert Meeting – on ecological and human right consequences on cyanide based gold mining:13.07.2001, 

www.infu.uni-dortmundnde/korte-goldmining/news13_11white.html 
13  Alman FIAN Örgütü ve Türkiye’deki Marifetleri, Argun Erbay, Aydınlık, 10.12.2000, sf. 13. 
14  Alman “NGO”larının 2001 Türkiye programı, Argun Erbay, Aydınlık, 21.1.2001, sf. 24. 
15  Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, Necip Hablemitoğlu, Otopsi Yayınları, Ağustos 2001. 
16  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Mühendis Dergisi, 2001, sayı 21-22, sf. 11. 
17  Doğal Kaynaklarımızın Gerçek Sahibi Halkımızdır, TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji 

Mühendisleri Odaları Mayıs 2001. 
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çalışmışlardır. Kendileri önce bir söylenti çıkarmakta, ardından da bunu bilimsel veri olarak 
takdim etmektedirler. Bunlara ilşkin örnekler, raporumuzun üçüncü bölümünde verilecektir. 

1.7. Kitabı Yazanlar Kim, Konunun Uzmanı Mıdırlar? 
TÜBİTAK raporu, Ovacık Altın Madeni konusuyla ilgili çevre, çevre kimyası, çevre ekolojisi, 
çevre hukuku, cevher hazırlama, hidrojeoloji, jeoteknik, jeofizik-sismoloji ve tektonik 
konularında uzman, ulusal ve uluslararası bilim çevrelerince tanınmış 11 öğretim üyesinden 
oluşan bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Buna karşılık, TÜBİTAK raporunu eleştiren 
Kitabı ise kim veya kimlerin hazırladığı belli değildir. Kitabı hazırlayanlar bilinmediği için 
hangi bilgi birikimine sahip oldukları  ve uzmanlık seviyelerinin ne olduğu da meçhuldür.  

Tüzel kişilğe sahip bir kurumun uzman olması beklenemez. Dolayısıyla, mühendis odaları da 
herhangi bir konuda uzman değildir. Ancak, bu odaların üyeleri arasında çeşitli konuların 
değişik seviyede uzmanlar olabilir. Ülkemizde meslek adamlarının meslek odalarına üye 
olmaları zorunlu olduğu için, TÜBİTAK raporunu hazırlayan bilim adamları da kendi uğraş 
alanlarında odalarının üyesidirler. Bu mühendis odaları, yukarıda açıkladığımız ideolojik 
bakış açısı ve peşin hükümlülük sonucu odalarının üyesi ve konunun uzmanı olan 
bilim adamlarının karşısına kendi tüzel kişiliğini çıkarmaktadır. 
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından çeşitli vesilelerle Ovacık Altın madeni hakkında 
yayımlanmış yazılar incelendiğinde, bunların bir kısmının da Kitap içerisinde yer aldığı 
görülmektedir. Kitabın  42-54 sayfaları arasında yer alan “Türkiye’nin altın rezervi dünyada 
ikinci mi?” bölümü, daha önce Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni’nde yayımlanmış18 
Tahir Öngür’e ait bir yazıdır. Kitabın diğer bölümlerinde de aynı kişinin çeşitli yazılarından 
alıntılar yapıldığı görülmektedir (örneğin; 8-18 sayfalar arasındaki “Newmont’un Serüvenleri”; 
54-57 sayfalar arasındaki “Almanya ülkemizde altın işletilmesini neden istemesin” bölümü; 
68-74 sayfalar arasındaki “depremsellik” bölümü; 176-193 sayfalar arasındaki “işletmenin 
ekonomik getiri ve götürüleri” bölüm, vb.). Oysa ki Tahir Öngür ne altın madenciliği ne de 
çevre konusunun uzmanıdır ve meslek hayatı boyunca bu konularda hiç çalışmamıştır. Tahir 
Öngür, şirket  görevlisi Dr Vedat Oygür’e 9 Şubat 2001 tarihinde yazdığı bir e-postada19 konu 
hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmadığını ve  2 aydır bilgi topladığını açıkça belirtmiştir. 2001 
yılının başından itibaren konuyu öğrenmeye çalışan bir kişinin yazdığı raporlar ne kadar 
sağlıklı olabilir? Tahir Öngür, aynı yazısında, daha öğrenmeye yeni başladığı altın 
madenciliği konusunda, ‘gündelik karşı çıkışlarda dillendirilen sakıncaların pek çoğunun giderilmiş 
olduğu açıkça görülüyor’ dedikten sonra, ideolojik nedenlerle, peşin hükümlü olduğunu 
belirtmekten kaçınmamıştır: ‘Şu andaki bilgi ve anlayışımla yine de altın madenciliğine sıcak 
bakmadığımı ve hazırladığım metinde genel olarak bu sektöre eleştirici bir yaklaşımı savunacağımı 
içtenlikle söylemem gerek.’  

Kitabın “Katı Atıklar” bölümünde (sf. 102, parag. 2), ‘yıllardır ABD ve Avustralya’da altın 
işletmelerinde çalışan Jeolog, Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi uzmanı’ olarak tanıtılan Celal 
Köse’nin TÜBİTAK Raporu’nu eleştiren yazısından20 yararlanıldığı belirtilmektedir. Köse’nin, 
internetteki özgeçmiş sayfaları21 incelendiğinde, kendisinin, mesleki ilgi alanları olarak “GIS 
(coğrafi bilgi sistemleri), uzaktan algılama ve haritalama”  konularını bildirdiği görülmektedir. 
Bu konular ise, Kitap’ta iddia edilen “Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi uzmanlığı” ile hiç 
örtüşmemektedir. Yine Celal Köse’nin özgeçmişinden, uzmanı olduğu iddia edilen konularda 
mesleki tecrübesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

                                            
18  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 2001, Sayı 3-4. 
19  Tahir Öngür’den Vedat Oygür’e e-posta mesajı, 9 Şubat 2001 Cuma 11:36 
20  Bergama Ovacık Altın Madeni konusundaki TÜBİTAK-YDABÇAG Raporunun eleştirisi ve çevre 

problemlerinin analizi, C.Köse, 2001, http://www.jmo.org.tr.  (Bu adresten elde edilememektedir) 
21  http://www.gisuser.com.au/GU/JOBS/resume/020725_kos.doc. 
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Öte yandan, uzmanlık konusuna TMMOB yönetiminin bakış açısı daha da ilginçtir. 
TMMOB yönetimine göre, altın madenciliği konusu değerlendirilirken, teknik bir 
konuda, uzmanlık kimliği değil de ‘yurtsever’ (anti-emperyalist, sermaye karşıtı) kimliği 
önplana çıkarılmalıdır22.  

1.8. Kitap’ta İzlenen Yöntem 
Kitap, “TÜBİTAK Raporu’nun Eleştirisi” adını taşımasına rağmen, bölüm başlıklarına 
bakıldığında (örneğin, “Peki, Almanya Ülkemizde Altın İşletilmesini Neden İstemesin?”, 
“Çevredeki Ekonomik ve Toplumsal Yaşam”, vb.) TÜBİTAK Raporu’nun eleştirisi ile hiç ilgisi 
olmayan görüşlere yer verildiği görülmektedir.  

Hemen her bölüm, Ovacık Altın Madeni ile ilgisi olmayan, ansiklopedik, daha çok internet 
ortamında madenciliğe karşıtlığı bilinen bazı dış kuruluşların sitelerinden alınan genel 
bilgilerle doldurulmuştur. Aynı konular, benzer ifadelerle Kitap’taki birçok bölümde tekrar 
edilmiştir.  

TÜBİTAK Raporu’ndan ve şirketin dokümanlarından yapılan uzun alıntılar ile tesisin mevcut 
durumu anlatılmakta; fakat, hemen ardından “Ancak ...“ denilerek soyut kavramlarla olumsuz 
yorumlar ilave edilmektedir. Çevre tedbirlerinin performansına ilişkin ölçümlerin verildiği 
yerlerde de aynı yönteme başvurulmuş, ölçümlerin Çevre Bakanlığı tarafından konulmuş 
limitleri aşmadığı belirtildikten sonra soyut olumsuz ifadelere yer verilmiştir. 

Kitap’ta yer alan eleştirilerde, mühendisliğin temeli olan ulusal ve uluslararası ölçü ve 
standartlar dikkate alınmamıştır. Buna karşılık, yazarın inancı ve istekleri 
doğrultusunda standart oluşturulmaya çalışılmıştır.  
Kitap’ta, dipnot şeklinde çok sayıda referans verilmiştir. Ancak bu referanslar incelendiğinde, 
yaklaşık üçte birinin tekrar ve bilgi notu olduğu anlaşılmaktadır. Geriye kalanların yarısı da 
şirket dokümanları, gazete haberleri ve web sayfalarından ibarettir.  

 

BÜTÜN BU VERİLER, TMMOB’YE BAĞLI ÇEVRE, JEOLOJİ, KİMYA VE METALURJİ 
MÜHENDİSLERİ ODALARININ SİYASİ BAKIŞ AÇILARI NEDENİYLE OVACIK ALTIN 
MADENİ’NDEKİ YATIRIMA KARŞI OLDUKLARINI, BU NEDENLE DE PEŞİN HÜKÜMLÜ 
VE TARAF OLDUKLARINI GÖSTERMEKTEDİR.  
 
BU TÜR BİR ÖNYARGI İÇİNDE BULUNAN BİR KURUMUN, BİR SANAYİ TESİSİ İLE 
İLGİLİ HERHANGİ BİR TEKNİK KONUDA TARAFSIZ GÖRÜŞ BİLDİRMESİ MÜMKÜN 
DEĞİLDİR. 
 
KONUNUN MESLEK DALI OLARAK DOĞRUDAN İLGİLİ OLDUĞU TMMOB MADEN 
MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN BU RAPORA 
KATILMAMASI, TMMOB’NİN DÖRT ODASI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ OLAN 
RAPORUN, MESLEKİ AÇIDAN, GEÇERLİLİĞİNİN BULUNMADIĞININ EN AÇIK 
GÖSTERGESİDİR. 

                                            
22  TMMOB Birlik Haberleri, 1997, Haziran-Temmuz sayısı, sf. 67, Bölüm 2. 
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2. ALTIN MADENCİLİĞİNDE EN İYİ TEKNOLOJİ UYGULAMASI 

2.1. Gelişmiş Ülkelerdeki Altın Madenciliği Mevzuatı 
Cevher içindeki değerli metallerin (altın ve gümüş) alınması, ABD, Kanada ve Avustralya 
başta olmak üzere bütün dünyada yaklaşık olarak 120 yıldır siyanür liçi yöntemiyle 
yapılmaktadır. Bu yüzyıllık uygulamanın getirdiği bilgi ve tecrübe birikimi sayesinde 
uluslararası standartlar oluşmuştur. Bu standartlar da 80’li yıllardan itibaren, gelişmiş 
ülkelerde “Mevcut En İyi Teknikler” (Best Available Techniques - BAT) olarak anılmaya 
başlanmıştır.  

Madencilik faaliyetlerinin diğer sanayi kollarından farklı bir faaliyet alanı olması ve kazı ve 
cevher zenginleştirme işlemleri sırasında ortaya çıkan atıkların homojen ve büyük 
miktarlarda olması nedeniyle, madencilik atıkları, ABD’de ve Avrupa Birliği’nde “özel işleme 
tabi atıklar” olarak tanımlanmış ve yürürlükte bulunan atık mevzuatının kapsamı dışında 
bırakılmıştır.  

Avrupa Birliğindeki Altın Madenciliği Mevzuatı 

Avrupa Birliği’ne uyum programları çerçevesinde, ülkemizdeki yasal mevzuatın AB 
müktesabatına uyumlu hale getirilmesi için Ulusal Program kabul edilerek uygulamaya 
konulmuştur23. Bu nedenle, Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatı içerisindeki altın madenciliğine 
ilişkin uygulamalar bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

Avrupa Birliği’nde halen yürürlükte olan, 1975 yılında çıkarılan ve bunu 1991 yılında 
değiştiren atıklara ilişkin Direktifler24 ile madencilik atıkları özel işleme tabi atıklar olarak 
tanımlanmış ve bunların yönetimi için ayrı bir Direktif çıkarılması gerektiği belirtilmiştir.  

Avrupa Birliği Konseyi,  tehlikeli maddelerle ilgili önemli kazaların önlenmesi ve söz konusu 
kazaların insan ve çevreye etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 1996 yılında II. Seveso 
Direktifi’ni25 çıkarmıştır. Bu Direktif’in 4e Maddesi madencilik sektörü faaliyetlerini ve atıkların 
arazide depolanmasını kapsam dışı bırakmaktadır.  

Avrupa Birliği Konseyi, yine 1996 yılında, entegre kirliliğin önlenmesi ve kontrolü amacıyla   
IPPC Direktifi’ni26 çıkarmıştır. IPPC direktifi üretim sürecinin topyekün çevresel etkisini, hava, 
su  ve toprak kirliliği, tesis atıkları, enerji kullanımı vb. kapsamaktadır. Direktif, kirliliğin 
oluştuktan sonra temizlenmesi yerine önlenmesine odaklanmıştır. IPPC direktifi, üye ülkelerin 
yetkili makamlarının vereceği işletme izninin mutlaka “Mevcut En İyi Teknikler”e (BAT) 
dayandırılması şartını getirmiştir.  

Avrupa Birliği Komisyonu, Romanya’daki Baia Mare altın madeninde meydana gelen atık 
barajı kazasından sonra, 2000 yılında madenlerin emniyetle işletilmesi hakkında bir 
Genelge27 yayımlamıştır. Genelgede, “Kazadan Alınması Gerekli Dersler” başlığı altında 
(a.g.e., sf.10) gerek çevresel gerekse ekonomik yönden altın içeren cevherlerin işlenmesinde 
siyanürleme yönteminin tercih edildiği ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta olduğu 

                                            
23  Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Resmi Gazete, Sayı 25178 

Mükerrer, 24.07.2003. 
24  15/07/1975 tarihli 75/442/EEC sayılı ve bunu değiştiren 18/03/1991 tarihli 91/156/EEC sayılı Konsey 

direktifleri. 
25  European Communities Council Directive 96/82/EC of 9.12.1996 on the control of major-accident hazards 

involving dangerous substances. 
26  European Communities Council Directive 96/61/EC of 24.09.1996 concerning integrated pollution 

prevention and control. 
27  Safe Operation of Mining Activities, Commission of the European Communities,  COM(2000)664final, 

23/10/2000. 
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belirtilmiştir. Bu genelge ile maden işletmelerindeki atıkların yönetimine ilişkin bir Direktif 
hazırlanmasının öncelikli bir faaliyet olduğu vurgulanmıştır.  

Madencilik atıklarının yönetimine ilişkin ayrı bir direktif çıkarılmasının gereği olarak AB’de 
mevzuat çalışmaları 2000 yılında başlamış ve Haziran 2003’de son taslak haline 
getirilmiştir28. 

ABD’de Altın Madenciliği Mevzuatı 

ABD’de, Çevre Koruma Ajansı29 (US EPA) ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak 
yapıldığı Nevada30, Colorado31 ve Arizona32 eyaletlerinde altın madenciliğine ve madencilik 
atıklarının yönetimine ilişkin ayrıntılı teknik kapsama sahip mevzuat  mevcuttur.  

ABD’de33, “özel işleme tabi atıklar” olarak tanımlanan maden atıkları yürürlükte bulunan atık 
mevzuatının kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Gerek ABD Çevre Koruma Ajansı gerekse örnek alınmış olan Nevada, Colorado ve Arizona 
eyalet yönetmeliklerinde atık havuzlarında depolanacak atıklar için siyanür sınırlaması 
yoktur. Atık havuzlarından yapılacak deşarjlar için Nevada eyalet yönetmeliğinde ortamdan 
uzaklaştırılacak sıvı atıktaki zayıf asitte çözünen (WAD) siyanür seviyesinin 0,2 mg/L olması 
gerektiği belirtilmektedir. Colorado eyalet yönetmeliğinde içme suyu ve tarımda sulama suyu 
için  serbest siyanür seviyesinin 0,2 mg/L olması gerektiği belirtilmektedir. ABD Çevre 
Koruma Ajansı tarafından yayınlanan içme suyu standartlarında34 serbest siyanür seviyesi 
0,2 mg/L olarak belirtilmektedir. 

2.2. Ovacık Altın Madeni, AB Madencilik Atıkları Direktif Taslağı ile Uyumludur 
Ovacık Altın Madeni’ndeki çevre yönetim sistemi, madencilik faaliyetleri sonucunda çıkan 
atıkların yönetimine ilişkin henüz taslak halindeki AB mevzuatıyla27 tam bir uyum içindedir. Bu 
Direktif taslağında özetle şu temel şartlar getirilmektedir: 

1) Direktif taslağında, maden işletmecilerinin, atık depolama tesislerinin inşası ve 
yönetiminde “Mevcut En İyi Teknikleri” (BAT) uygulamak zorunda olduğu belirtilmektedir 
(s.45, Madde 9, parag.2). Ovacık Altın Madeni, madencilik faaliyetleri ve çevre yönetimi 
sırasında “Mevcut En İyi Teknikler”e ve “Çevre Yönetiminde En İyi Uygulama”ya uymayı 
taahhüt etmiştir. Ovacık Altın Madeni’nde uygulanan cevherden altın kazanımı ve atıkların 
yönetimine ilişkin teknikler, AB’nin “Mevcut En İyi Teknikler” (BAT) referans 
dokümanındaki tanımlara uygundur.  

2) Direktif taslağında, bir atık yönetim planı hazırlanması esastır (s.39, Madde 4, parag.2). 
Ovacık Altın Madeni’nde izinlerin alınması döneminde, “Atık Depolama Tesisi Yönetim 
Sistemi Raporu”  hazırlanarak Çevre Bakanlığı’na verilmiştir. 

3) Direktif taslağında, Acil Durum Planı hazırlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi esastır 
(s.41, Madde 5, parag.4). Ovacık Altın Madeni’nde izinlerin alınması döneminde, “Acil 

                                            
28  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the 

extractive industries, Commission of the European Communities, COM(2003)319final, 2.6.2003. 
29  Technical Report- Design and Evaluation of Tailings Dams, US EPA, EPA530-R-94-038, 1994. 
30  Nevada Cyanide Management Plan, Bureau of Land Management Nevada State Office, 1991. 
31  Guidelines for the Characterization, Monitoring, Reclamation and Closure of Cyanide Leaching Projects 

“Cyanide Guidelines for Colorado”, Colorado Department of Natural Resources, 1999. 
32  Arizona Mining BADCT (Best Available Demonstrated Control Technology) Guidance Manual, Arizona 

Department of Environmental Quality, 1998. 
33  Solid and Hazardous Waste Exclusions, U.S. Environmental Protection Agency, 40 CFR Para 261.4, sf. 14, 

1999. 
34  Current Drinking Water Standards, US EPA, Office of Water, 1998.  
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Durum Eylem Planı”  ilk defa 1997 yılında hazırlanarak Çevre Bakanlığı’na verilmiş; daha 
sonra 2000 yılında revize edilmiştir. 

4) Direktif taslağında, bir risk değerlendirmesi raporu ile tesisin potansiyel tehlike sınıfının 
belirlenmesi istenmektedir (s.45, Madde 8 ve s.57, Ek III). Ovacık Altın Madeni’nde alınan 
ialve tedbirleri takiben, izinler için müracaat edilmeden önce, 1998 yılında, uluslararası bir 
uzman mühendislik kuruluşuna,  biri tesiste kullanılan siyanür35 ve diğeri atık havuzuna36 
ilişkin iki ayrı risk değerlendirmesi yaptırılmıştır. Her iki risk değerlendirmesinin sonucunda 
“Yüksek dereceli bir güvenilirlikle Ovacık’taki Atık Yönetimi Tesisi’nin yarattığı riskin ihmal 
edilebilir düzeyde olduğu” sonucuna varılmıştır. Ovacık Altın Madeni işletmeye alındıktan 
bir yıl sonra, 2002 yılında, daha önce yapılan risk değerlendirmelerinin kontrolu amacıyla, 
yine aynı şirket tarafından tesiste siyanür kullanımı37 ve atık havuzu38  için yeniden sayısal 
risk değerlendirmesi yapılmıştır. Maden işletilirken elde edilen veriler kullanılarak yapılan 
risk değerlendirmesi sonucunda tesisin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

5) Direktif taslağında, tesisin nasıl ve ne zaman kapatılacağı ve kapatma sonrasında 
işletmecinin yükümlülükleri belirtilmektedir (s.46, Madde 10). Ovacık Altın Madeni’nde 
izinlerin alınması döneminde, “Maden Kapatma ve Rehabilitasyon Planı”  hazırlanarak 
2000 yılında Çevre Bakanlığı’na verilmiştir. Söz konusu rapor, 2002 yılında 
detaylandırılarak kesinleştirilmiştir. 

6) Direktif taslağında, maden işletmecilerinin, tesisin kapatılması ve kapatma sonrası 
izlenmesi dönemine ait finansal garanti temin etmesi belirtilmektedir (s.48, Madde 12). 
Ovacık Altın Madeni’nin kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi döneminde yapılması 
gereken işlerin maliyetinin hesaplanmasına ilişkin rapor, 2002 yılında konunun uzmanı bir 
üniversite öğretim üyesine hazırlatılmıştır. Bu rapora göre, Çevre Bakanlığı’na 1,5 milyon 
ABD doları tutarında kapatma ve kapatma sonrası izleme teminat taahhüdü verilmiştir. 

7) Direktif taslağında, uzman yetkililerden oluşan bir denetim sisteminin kurulması 
belirtilmektedir (s.50, Madde 14). Ovacık Altın Maden’nin bulunduğu İzmir İli Valiliği 
tarafından, sadece Ovacık Altın Madeni için bir İzleme-Denetleme Komisyonu 
kurulmuştur. Bu komisyonda, konuyla ilgili kamu kurumlarının ve üniversitelerin uzman 
temsilcileri görevlendirilmiş olup tesislerin çalışmaya başlamasından bu yana ilk bir yıl 
günlük, halen aylık denetim yapmaktadır. 

Direktif taslağında, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi hakkındaki bölümde (s.47, Madde 11), 
tesisten atık havuzuna deşarj noktasında zayıf asitte çözünebilir siyanür konsantrasyonunun 
50 ppm’i geçmemesi belirtilmektedir (s.48, Madde 11, parag.4). Ovacık Altın Madeni’nde, 
tesisin çalışmaya başladığı Mayıs 2001’den beri, hem INCO siyanür bozundurma tesisindan 
çıkış noktasında hem de atık havuzundaki atık suda zayıf asitte çözünebilir siyanür 
konsantrasyonu ölçülmektedir. Aralık 2002 tarihi itibarıyla, zayıf asitte çözünebilir siyanür 
konsantrasyonu INCO tesisi çıkış noktasında 0,3 ppm ve atık havuzunda ise 0,2 ppm 
seviyesindedir.      

                                            
35  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide Cycle, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

1998. 
36  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

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

2002. 
38  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

2002. 
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2.3. Mevcut En İyi Teknikler Kavramı  
“Mevcut En İyi Teknikler”, AB Konseyi tarafından 1996 yılında çıkarılmış olan IPPC 
Direktifi’nin24 2(11) Maddesi’nde ‘faaliyetlerin ve işletme yöntemlerinin gelişiminde en etkin ve 
en ileri aşama’ olarak tanımlanmıştır. Bu teknikler, ‘emisyonların ve çevreye etkilerinin 
önlenmesi ve bu mümkün olmadığı takdirde azaltılması amacıyla belirlenmiş limit değerlerin 
sağlanması için özel tekniklerin pratikte uygulanabilirliğini’ tarif etmektedir.   

Aynı Direktif’te24,  “Mevcut En İyi Teknikler” kavramı içerisindeki sözcüklerin ne anlama 
geldiği de ayrı ayrı açıklanmıştır. “Teknikler” hem kullanılan teknolojiyi hem de tesisin 
tasarlanması, inşa edilmesi, bakımının yapılması, işletilmesi ve devreden çıkarılmasının 
yolunu içermektedir. “Mevcut” ifadesi, maliyetleri ve faydaları dikkate alarak geçerli ekonomik 
ve teknik koşullarda sanayide uygulanabilirliği anlatmaktadır. “En İyi” ise çevrenin 
korunmasında yüksek bir seviyeye ulaşmadaki etkinliği ifade etmektedir. 

Ovacık Altın Madeni, madencilik faaliyetleri ve çevre yönetimi sırasında “Mevcut En İyi 
Teknikler”e ve “Çevre Yönetiminde En İyi Uygulama”ya uymayı taahhüt etmiştir ve bu 
taahhüdüne uyduğu yapılan denetimlerle belgelenmektedir.    

2.4. Avrupa Birliği Ülkelerinde Altın Madenciliği 
Türkiye Madenciler Derneği, bir uluslararası danışmanlık firmasına 2002 yılında Avrupa’daki 
maden işletmelerini inceleyen bir rapor hazırlatmıştır39. Bu rapor,  Avrupa Birliği sınırları 
içindeki işletme iznini almış olan, işletme dönemindeki veya kısa bir süre once kapanmış altın 
madenleriyle (Tablo 1) ilgili verileri içermektedir.  
 

Tablo 1.  AB ülkelerinde halen faal  veya geçmişte çalışmış altın madenleri39 

Ülke Maden Şirket Rezerv 
(Milyon ton) 

Durumu 

Finlandiya Orivesi 
Pahtavaara 
Suurikuusiko 

Outokumpu Mining Oy 
William Resources Inc 
Riddarhyttan Resources AB 

0.3 
1,8 

bilgi alınamadı 

Faal 
Terkedilmiş 
İzin sürecinde 

Fransa Salsigne 
Le Bourneix 

Mines d’ores de Salsigne 
Cogema 

5,1 
bilgi alınamadı 

Faal 
Kapandı 

Yunanistan Olympias 
Sappes 
Perama Hill 
Milos 

TVX Hellas A.E. 
Thrace. Minerals S.A. 
Newmont 
Silver & Baryte Ores Mining S.A. 

14,5 
2,6 
11 

8,6? 

İzin sürecinde 
İzin sürecinde İzin 
sürecinde 
Arama 

İtalya 
(Sardinya) 

Furtei 
Osilo 

Gold Mines of Sardinia Ltd 
Gold Mines of Sardinia Ltd 

0,45 
7,6 

Üretim 
Fizibilite 

Portekiz Castromil Minmet plc 5 İzin alındı  

İspanya 
 

El Valle 
Carles 
Corcoesto 

Rio Narcea Gold Mines Ltd 
Rio Narcea Gold Mines Ltd 
Rio Narcea Gold Mines Ltd 

2 
1 
8 

Faal 
Faal 
Fizibilite 

İsveç Boliden 
Bjorkdal 
Viscaria 
Aitik 

Boliden A.B. 
William Resources Inc/ANO 
Outokumpu Mining Oy 
Boliden AB 

5,2 
33 

bilgi alınamadı 
220 

Faal 
Faal? 
Kapandı 
Faal 

İngiltere Cononish 
Cavanacaw 

Caledonian Mining Ltd 
Omagh Minerals Ltd 

0,5 
2 

İzin alındı 
Faal 

Türkiye Ovacık Normandy Madencilik A.Ş. 2,5 Faal 

                                            
39  Avrupa Altın Madeni İşletmeleri Raporu, Cantab Consulting (Kent) Ltd., Türkiye Madenciler Derneği 

yayını, 2003. 
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Bu incelemede, çevre koruma konusunda en katı kuralları uygulayan AB’deki 21 altın 
işletmesinin işletme verileri Ovacık madeni verileriyle karşılaştırılmıştır (Tablo 2). 
Karşılaştırma, bu madenlerdeki cevher özellikleri, cevheri işleme teknolojileri, atık bertaraf 
yöntemleri ve tesislerden alıcı ortama deşarj edilen atıksuyun kalitesi üzerinde olmuştur.  

Bu veriler, Avrupa’da izin verilen altın madeni işletmelerinin mineraloji, kapasite ve proses 
teknolojisi açısından geniş bir yelpazede yer aldığını göstermektedir. Siyanürleme devresi 
içeren işletmelerin çoğunluğunda proses devresi detoks sistemi de içermektedir. Bu maden 
işletmelerinin tümünden çıkan atıklar, amacına uygun olarak uluslararası kabul görmüş iyi 
uygulamalara uygun olarak inşa edilmiş ve izlenmekte olan atık bertaraf sistemlerine deşarj 
edilmektedir. Altın işletmelerinden altısının deşarja izni olduğu ve bunlardan ikisine, mansab 
yönündeki hassas alıcı su ortamını korumak üzere onaylı otomatik tam güvenli (fail safe) 
sistem kullanılması şartının getirildiği bilinmektedir. 

Tablo 2. AB ülkelerindeki altın madenlerinin altın zenginleştirme sistemleri ve atık yönetim ayrıntıları40 

Maden 
 

Proses CN Bozundurma 
Sistemi Atık Tesisi Sedde Türü Taban 

Yapısı 
Hidrolojik 

Kontrol 

Orivesi Flotasyon N/A Vadi Barajı Toprak/ kaya 
dolgu 

Yerinde 
toprak astar 

Deşarja izin var 
 

Pahtavaara + + + + + + 
Suurikuusiko CIL + Vadi/düzlük Toprak dolgu HDPE astar Kapalı Devre 

Salsigne CIP Hiçbiri Düz arazi 
barajı Toprak dolgu 5m kil astar Kapalı Devre 

Le Bourneix CIP CN Detoks Vadi barajı Kaya dolgu Doğal astar Deşarja izin var 
Olympias Biox/POX/CIL INCO Vadi barajı Kaya dolgu HDPE astar Kapalı Devre 
Sappes Flotasyon N/A Vadi barajı Kaya dolgu HDPE astar Kapalı Devre 
Perama Hill CIL CN Detoks Vadi barajı Kaya dolgu HDPE astar Kapalı Devre 
Milos Fizibilite + + + + + 

Furtei CIL Deneme aşamasında Vadi barajı Toprak/ kaya 
dolgu 

Yerinde 
toprak astar Kapalı Devre 

Osilo CIL teklif edildi Muhtemel Fizibilite + N/A N/A 
Castromil Yığın Liçi N/A Açık ocak N/A HDPE astar Kapalı Devre 

El Valle CIL INCO Vadi barajı Toprak dolgu/ 
atıklar HDPE astar Kapalı Devre 

Carles CIL INCO El Valle AYT N/A N/A N/A 
Corcoesto Fizibilite + Fizibilite + + + N/A 

Boliden CIP INCO Vadi barajı Toprak/ kaya 
dolgu 

Yerinde 
toprak astar Deşarja izin var 

Bjorkdal Flotasyon CN Detoks + + + + 
Viscaria + + + + + + 

Aitik Flotasyon N/A Vadi barajı Kaya dolgu/ 
atıklar 

Yerinde 
toprak astar Deşarja izin var 

Cononish Flotasyon N/A Düz arazi 
barajı 

Toprak 
dolgu/atıklar 

Yerinde 
toprak astar 

Otomatik, kalite 
kontrollu salıverme 

Cavanacaw Siyanürleme INCO Vadi barajı Toprak dolgu HDPE astar Otomatik, kalite 
kontrollu salıverme 

Ovacık CIP INCO Vadi barajı Toprak/kaya 
dolgu 

Kil/ HDPE 
astar Kapalı Devre 

NOT: + Veri mevcut değil 
 N/A Uygulanamaz  

 

                                            
40  Avrupa Altın Madeni İşletmeleri Raporu, Cantab Consulting (Kent) Ltd., Türkiye Madenciler Derneği 

yayını, 2003. 
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İncelenen bütün işletmelerde, çevresel yönetim amaçlı olarak özellikle hava ve suya 
(bilhassa yeraltı suyuna) istenmeyen deşarjlar için mansabtaki çevre izlemeye alınmış ve 
işletmelerin çoğunda çevresel izlemenin yapıldığı ve bu tür verilerin çoğunun şirketin yıllık 
raporlarında yeraldığı görülmüştür. Mansabtaki çevrenin izlenmesine ilişkin mevcut veriler, 
yayımlanmış siyanür emisyon seviyelerinin genellikle tespit edilebilir konsantrasyonların 
altında kaldığını ve metallerin de benzer düzeylerde ve en kötü ihtimalle ortam değerlerinin 
altında kaldığını göstermektedir.  

Yukarıda bahsi geçen Avrupa’daki altın işletmeleri ile yapılan karşılaştırma, Ovacık 
değerlerinin mukayese edilebilir olduğu görülmüştür. Veriler, Ovacık madeni işletme 
parametrelerinin her bakımdan Avrupa’daki madenlerde uygulananlara benzer veya onlardan 
daha iyi olduğunu göstermektedir. 

Bu incelemede, “Ovacık’taki işletme verilerinin, AB’de uygulanan tüm kriterleri 
karşıladığı ve bazı parametrelerde, bu madenlerdeki işletme standartlarından daha iyi 
olduğu” sonucuna varılmıştır. 

2.5. Uluslararası Siyanür Yönetimi Kodu 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Metaller ve Çevre Uluslararası Konseyi 
(ICMM), hükümetlerin, madencilik şirketlerinin,  sivil toplum örgütlerinin, işçi sendikalarının, 
siyanür üreticilerinin ve finansman kuruluşlarının katılımıyla Mayıs 2000’de altın 
madenciliğinde siyanür yönetimine ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla bir çalışma 
başlatmıştır. Bu çalışma sonucunda Uluslararası Siyanür Yönetimi Enstitüsü kurulmuş41 ve 
Mayıs 2002’de “Altın Üretiminde Siyanürün üretilmesi, Taşınması ve Kullanılması için 
Uluslararası Siyanür Yönetimi Kodu” raporu yayımlanmıştır42. 

Raporun giriş bölümünde, günümüzde, altın madenciliğinde siyanür kullanımının ticari açıdan 
geçerli ve çevreye duyarlı başka seçeneği olmadığı belirtilmiştir (a.g.e., sf. i, parag.1). Aynı 
raporda, çalışmanın amacı da “Altın madenciliğinde siyanür kullanımından dolayı çalışanlara, 
topluma ve çevreye olan riskleri en aza indirmek ve siyanür kullanımı hakkında toplumdaki 
kuşkuları azaltmak” şeklinde açıklanmıştır (a.g.e., sf. i, parag. 6). 

Bu çalışmada, bir çözeltideki 50 mg/l veya daha az miktardaki WAD (zayıf asitte çözünen) 
siyanür konsantrasyonunun, suda yaşayan canlılar dışında, yaban hayatına ve çiftlik 
hayvanlarına öldürücü etkisi olmadığı tesbit edilmiştir. Buna bağlı olarak, Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı’nın (UNEP) altın madenlerinin atık havuzunda bulunmasını önerdiği 
WAD siyanür miktarı en fazla litrede 50 miligramdır (a.g.e., sf. 14, parag. 4). AB 
Komisyonu da, son taslak halindeki madencilik atıklarının yönetimine ilişkin Direktif’te27 aynı 
limit değeri almıştır. Siyanür Kodu’nda, atık havuzundan yüzey suyuna yapılacak 
deşarjların ise 0,5 mg/l WAD siyanür değerini aşmaması gerektiği belirtilmiştir (a.g.e., sf. 
15, parag. 2). Bu uluslararası limit değerlerle karşılaştırmak bakımından, Ovacık Altın 
Madeni’nde, Aralık 2002 tarihi itibarıyla, WAD siyanür konsantrasyonu INCO tesisi çıkış 
noktasında 0,3 ppm ve atık havuzunda ise 0,2 ppm seviyesindedir. Bu değerler atık 
barajlarındaki suda kabul edilen 50 mg/L değeri ile mukayese edilmelidir. 

2.6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Altın Madenciliği 
Doğal kaynakların günümüzdeki kullanımı açısından bakıldığında, “şimdiki toplumların, 
“herkes için daha iyi yaşam düzeyine ulaşma amacıyla”, gelişme ve kalkınmaları için gerekli 
ihtiyaçlarını temin ederken yararlandıkları doğal kaynakları, gelecek kuşakların yaşam için 
gerekli ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak, kabul edilemez çevresel etkiler 

                                            
41  http://www.cyanidecode.org 
42  International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport and Use of Cyanide in the 

Production of Gold, International Cyanide Management Institute, May 2002. 
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yaratmaksızın kullanmaları, israf etmemeleri “ sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkesidir. 
Toplumlar, daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşmak için, ihtiyaçları olan doğal kaynaklardan 
yararlanmak zorundadırlar.  Doğal kaynakların kullanımı sürecinde, toplumun ihtiyacı olan 
maddelerin temin edilmesinin yanısıra, topluma hayati önem taşıyan “ekonomik ve sosyal 
katkılar” da sağlanmaktadır.  

Madencilik, toplum bireylerinin yaşamlarını sürdürmeleri ve daha iyi bir yaşam düzeyine 
erişmelerinde, tarım ve hayvancılık, enerji üretimi ve diğer tüm sanayi sektörlerinin ihtiyacı 
olan hammaddelerin doğal kaynaklardan elde edilmesindeki birincil işlemi yapan bir 
faaliyettir. Madencilik, insanlık tarihinde, yiyecek temininden sonra, kalkınma yolunda 
uygulamaya konulan ilk endüstriyel uygulamadır. İşletilen maden cevherleri, işletenler ve 
çalışanlarının içinde bulunduğu toplumlara ekonomik açıdan artı değer ve de sosyal açıdan 
doğrudan ve dolaylı iş sahaları ve katma değerler yaratmaktadır. 

Dünya toplumlarındaki ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırma gayretlerine, bir 
üçüncü boyut “çevre” de dahil edilmiştir. “Çevresel değer” kavramı, ekonomik ve hatta sosyal 
katkı kavramı ile karşılaştırıldığında, bilimsel açıdan daha soyut ölçütlerle 
değerlendirildiğinden dolayı, tartışmaya çok açık bir nitelik taşımakta ve rahatlıkla politik, 
ideolojik malzeme olarak kullanılmaktadır.   

Çevresel değerlerin korunması, sürdüdürlebilir kalkınma açısından, önemli bir olgudur. Doğal 
kaynakların çıkarılması ve kullanılması sırasında, israfın önlenmesi ve çevresel değerler 
(hava, su, toprak kalitesi, flora ve fauna) üzerindeki olası etkilerin en az düzeye indirilmesi 
konusu, özellikle son yirmi beş yıl içinde, madencilik faaliyetlerinde özel bir önem 
kazanmıştır. Bu amaçla, madencilik faaliyetleri sırasında, çevresel değerlerin korunması 
açısından alınması gereken önlemler konusunda uluslararası kurallar geliştirilmiş ve gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu gün için, artık “gerekli çevre koruma gereksinimlerini 
yerine getirmeksizin madencilik yapmak” toplum değerlerini hiçe saymakla eşdeğerdir. Bu 
nedenle, ülkemizdeki madencilik faaliyetlerinde de çevre koruma konularına gerekli önem 
verilmektedir.  

Ancak, tüm gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu olan “çevre koşullarındaki önlemlerin 
uygulamaya geçirilmesindeki teknolojik ve ekonomik sorunlar” ülkemizde de yaşanmakta ve 
çevre koruma konusundaki gerekli önlemler gecikmeli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ve 
maalesef, çevre konusunda gerekli teknolojik önlemleri almayı taahhüt eden  ya da her 
tür önlemi almış sanayi tesisleri dahi, belirli ideolojik grupların hedefi haline 
gelebilmekte ve topluma ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacak yatırımlar 
engellenmektedir. Buna en açık örnek, ülke ve Bergama yöresine olan önemli ekonomik ve 
sosyal katkılarının yanısıra, alınan her türlü çevre koruma önlemleri ile dünyadaki en ileri 
uygulama düzeyine ulaşmış, Ovacık Altın Madeni’nin karşılaştığı “istemezükçülük” 
hareketidir.  
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3. KONUNUN GELİŞİMİ  

Bu bölümde, Odaların hazırladığı Kitap’ta “Konunun Gelişimi” başlığıyla verilen bölümde yer 
alan iddialara ilişkin Ovacık Altın Madeni gerçekleri verilmektedir. Polemik yaratmamak için 
sadece teknik ve maddi içeriği olan iddialara yer verilmiştir. 

3.1. Eurogold/Normandy/Newmont 
‘Yakın zamana kadar EUROGOLD firması idi. İki yıl önce, bu firmanın yerini NORMANDY adlı 
bir başka kuruluş aldı. Şimdi de Normandy’yi satın alan Newmont’ iddiası 
Avustralya kökenli Normandy Mining Ltd., Eurogold Madencilik A.Ş. nin diğer hissedarlarının 
bütün hisselerini satın alarak 2001 yılı başlarında şirketin tüm hisselerine sahip olmuştur. 
Bunun üzerine, şirketin ismi Normandy Madencilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir.  

Newmont Mining Corp.un (ABD), Normandy Mining Ltd.i satın alma teklifi Hissedarlar 
Kurulu’nda oylanarak Şubat 2002’de satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Newmont Başkanı, satın 
alma işleminin amacını, Kuzey ve Güney Amerika’nın en büyük altın üreticisi olan 
Newmont’un dünyada da lider konumuna yükselmesi olduğunu açıkladı. İşlem sonrasında, 
“yeni” Newmont, dünyadaki en büyük altın rezervine ve en yüksek altın üretimine sahip oldu. 
Şirketin bir diğer hedefi de maden işletmelerinde güvenlik, sosyal ve çevresel konularda da 
dünya lideri olmak şeklinde belirlendi. Bu satış işlemi sonrasında, Normandy Madencilik 
A.Ş.nin yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır. 

‘Alman bankası DRESDNER BANK, Eurogold şirketinin  Bergama’daki altın madenini finanse 
etme girişimini Alman çevrecilerin baskısı ile askıya almıştı. DRESDNER BANK, Şubat 2000’de 
Romanya’da meydana gelen Altın madeni kazasına neden olan ESMERALDA’yı finanse 
etmektedir. ESMERALDA da Avustralya kökenli bir şirkettir’ iddiası 

Bankalar çeşitli sanayi kuruluşlarına, şartlara uyulması kaydıyla ticari kredi verirler. 
Romanya’da işlettiği altın madeninde kaza meydana gelen Esmeralda şirketi ile aynı 
bankadan kredi alınması ve iki şirketin de Avustralya kökenli olması aralarında bir bağlantı 
oluşturmaz. Her iki şirket arasında kurulmaya çalışılan böyle bir hayali bağlantı, Romanya’da 
meydana gelen kazanın Ovacık’ta da olacağının göstergesi değildir. 

‘Normandy’nin Kanadalı TVX ile stratejik bir ortaklığı da var. ... Yunanistan’da işletmesi yüksek 
yargı tarafından durdurulmuş olan Perama yatağında da önemli bir üretim bekleniyordu’ iddiası  

Normandy Madencilik A.Ş.nin değil, ana şirketimiz Newmont’un TVX şirketi ile Güney 
Amerika’daki bazı madenlerde ortaklığı vardır. Yunanistan’daki Perama altın porojesinin TVX 
ile bir alakası yoktur.  Perama projesi henüz fizibilite safhasında olup, yatırıma geçmemiştir. 
Yunan mahkemesi tarafından işletmenin durdurulması söz konusu değildir. Tamamiyle 
kamuoyunu yanıltmak üzere yanlış bilgi verilmektedir. 

3.2. Yöre Halkının Tepkisi  
Şirketin köylüleri tehdit ederek toprak satın aldığı iddiası 

Araziler yöre halkının rızası ile, o tarihte rayicin çok üzerindeki fiyatlarla satın alınmıştır. 
Tamamiyle, şirketi kötülemek üzere uydurulmuş bir senaryodur. 

‘Yöredeki köylülerin, bilim çevreleri, meslek odaları ve çevreci örgütlenmeler tarafından siyanürle 
altın işletilmesi konusunda bilgilendirilmesi başladı’ iddiası 

Yöre halkını altın madeni karşıtı olarak bilgilendirme çalışmaları, 1993 yılında, FIAN 
örgütünün Prof. Korte’yi görevlendirmesiyle başlar43. Bergama’da incelemeler yapan Prof. 
Korte, ‘1 gram altın için 1 ton kayanın öğütüldüğü’, ‘bu işlemler sırasında 4 bin ton siyanür 

                                            
43 Alman profesör, çevre katliamına karşı son kez uyarıyor, Yeni Asır, 19.05.1993. 
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kullanıldığı’ ve ‘siyanür yönteminin gelişmiş ülkelerin tamamında yasaklandığı’ gibi gerçek dışı 
bilgilerle dolu bir rapor yazar ve raporunu Avrupa Parlamentosu’na gönderir44. Korte, Birsel 
Lemke’nin45 işlettiği Ören’deki Club Orient’de yapılan toplantıya katılır46 ve Türk bilim 
adamlarını altın madenciliği konusunda aydınlatır(!). FIAN örgütü, 27.10.2000 tarihinde 
Berlin’de bir toplantı düzenler ve altın madenciliği hakkında “Berlin Deklarasyonu” olarak 
adlandırdıkları bir bildiri yayınlar47. Toplantıya G. Altman (Alman parlamenter-Çevre Bakanlığı 
Meclis Sekreteri), P.Sauerland (FIAN Bşk.) ve FIAN uzmanları ile birlikte Prof. Dr. İsmail 
Duman (İTÜ, Metalurji Bölümü) bilimsel temsilci sıfatıyla katılır. Toplantı gelişmekte olan 
ülkelerdeki, kendi deyimleriyle ‘düşük maliyetle altın üretimi yapılan fakir ülkelerdeki’ altın 
madenciliğinin engellenmesine ilişkindir. ”Düşük maliyetle altın üretimi” ifadesi çok anlamlıdır 
ve düzenlenen toplantının asıl amacını ortaya koymaktadır. Gaye Bergama Köylülerinin 
aydınlatılması değildir. 

‘Baskılara karşı sivil itaatsizliklerini sürdürdüler’ iddiası 

 “Sivil itaatsizlik” kavramının Türkiye modelini Petra Holzer48 tanıtmıştır. Bu da FIAN’ın 
faaliyetleri kapsamında yapılmıştır. Bu itaatsizlik türü için Bergama bir laboratuar olarak 
kullanılmıştır. FIAN, 09.01.1997 tarihinde Adalet Bakanı, Çevre Bakanı, madencilikten 
sorumlu Devlet Bakanı, Bergama Kaymakamı ve Eurogold’a yolladığı mektupta sivil 
itaatsizlik hareketini ‘altın madenciliğine karşı barış içinde direnç göstermek’ olarak tarif etmiştir.  

‘1997 Nisan’ında 10000 köylü, 1000’e yakın traktörle işletmeyi sararak büyük bir gösteri yaptı’ 
iddiası 

Maden karşıtı eylemlerin lideri Oktay Konyar’ın sık sık tekrarladığı “şiddete başvurmadan eylem 
yaptıkları” iddiası Kitap’ta da yer almıştır. Fakat gerçekler, bu iddianın tersine, eylemlerin 
masum gösteriler olmadığını ve önceden planlanmış şiddet içeren unsurlara sahip hareketler 
olduğunu göstermektedir.  

22 Nisan 1997 tarihinde bazı yönlendiricilerle birlikte “yaklaşık 500 traktörle gelen köylüler tel 
örgüleri devirdiler, haberleşmeyi engellemek amacıyla telefon tellerini kestiler.”49 Eylem sonucunda 
verdikleri zarar için ”köylüler, maden alanındaki araçları ve binaları kendilerinin tahrip 
etmediklerini vurgulayarak”, şirketin kendi kendisine mallarına zarar verdiğini iddia ettiler. 

Temmuz ayında aynı şiddet dolu eylemler bir kez daha yaşandı50,51,52. Köylüler, başlarında 
yörenin tanımadığı yönlendiricilerle birlikte zorla “şantiyeyi basarak ambülansı yaktı, iş 
makinalarını, kamyonları ve büroları tahrip etti”. Basın olay sonrasında maden sahasındaki 
görüntüyü şöyle tanımladı44: “Şantiye, muharebe meydanlarının savaş sonrası görüntüsünü 
andırıyordu.” 

Bu şiddet dolu eylemlerin amacının, gazete başlığında verilen51 “kapatın bu madeni” 
düşüncesini hayata geçirmek için köylüleri kullanan birer provokasyon oldukları gün gibi 
ortadadır. 

                                            
44  Altıncılara kanmayın, Hürriyet, 26.08.1994 
45  Emperyalizmin ‘çevre dostu’ taşeronları Alman FIAN örgütü ve Türkiye’deki marifetleri, Aydınlık, 

10.12.2000, sf. 13.  
46   Bir zehirin öyküsü, Yön, 04.09.1994, sf. 28-29. 
47  http://www.infu.uni-dortmund.de/korte-goldmining/news13_11white.html 
48  Bergama ve 10 Yıllık Direniş Hareketi, Petra Holzer, Cogito dergisi, Sayı 15, sf. 275-286, 1998. 
49  Bergamalılar maden sahasını işgal etti, Cumhuriyet, 23.04.1997. 
50  Bergama hala gergin, Yeni Asır, 02.07.1997. 
51  Kapatın bu madeni, Gazete Ege, 02.07.1997. 
52  Bergama gergin: Siyanürle altın çıkarılacak madene önceki gece baskın düzenleyen köylüler, şantiye 

binasını, iş makinelerini ve kamyonları tahrip ettiler, bir ambulansı da yaktılar, Hürriyet, 02.07.1997. 
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Odalar, bu tahrikleri birer zafer gibi sunmaktadırlar. Bu olaylarda hem şirket hem de köylüler 
“mağdur” olmuşlar, provokatörler kazanmışlardır. 

‘Çok sayıda kişiyi işe alacakmış gibi duyurular yapıp kalabalık başvurular almaya kalktı’ iddiası 

Şirket, madenin işletmeye geçmesi için gerekli izinleri aldıktan sonra basında, madenin 
çevresinden başlamak üzere Bergama’dan işçi alacağını ilan etmiştir. Şirket, kaç işçi 
alacağını açıkladığı için iş başvurusunda bulunanlar kandırılmamış ve yapay kalabalıklar 
yaratılmamıştır. Basında çıkan yazılarda alınacak 240 işçi için onbinin üzerinde başvuru 
olduğunu belirtmiştir53. Bu ilanlarda, işçilerin çalışacağı kadrolar açıkça belirtilmiş ve 
başvuruda bulunacakların dilekçelerine çalışmak istedikleri kadroyu yazmaları da istenmiştir. 
Şirket, çalıştıracağı işçileri mesleki eğitimden geçireceğinden bu yol izlenmiştir. Bu yöntem 
bile, şirketin halkı kandırmaya yönelik bir tutum içinde olmadığının göstergesidir. 

‘Yöre halkının mezhep farklılıklarını kışkırtmaya çalıştı’ iddiası 

Şirket hiçbir zaman, yörede etnik ve mezhepsel çalışmalar yapmak üzere yurt içinden veya 
dışından etnolog görevlendirmemiştir. Ancak yöre ile ilgili olarak hangi dış kuruluşların etnik 
ve mezhepsel çalışma yaptıkları basına yansımıştır54. FIAN, 09.01.1997 tarihinde Adalet 
Bakanı, Çevre Bakanı, madencilikten sorumlu Devlet Bakanı, Bergama Kaymakamı ve 
Eurogold’a yolladığı mektupta ‘yöreden işçiler çalışmayı reddettikleri için şirketin Doğu Anadolu 
kökenli işçiler çalıştırdığını’ yazarak bölgeler arası çatışma çıkarmayı denemiştir. 

‘İşçilerini sokağa döküp gösteriler yaptırtmaya başladı’ iddiası 

Maden karşıtlarının tesisi basarak yakıp yıkmalarına ve yaptıkları çeşitli eylemlere “sivil 
itaatsizlik” olarak alkış tutan zihniyet, madende çalışan işçilerin seslerini kamuoyuna 
duyurmak istemesini şirketin kışkırtması olarak nitelendirmektedir. ‘Ovacık Altın Madeni 
İşletmesinde çalışan 360 işçi, aileleriyle birlikte “Dünyanın En Çevreci Altın Madeni Üretime Devam 
Etmelidir” mitingi düzenledi’55 biçiminde basında yer alan miting ile işçiler, madenin 
kapatılması kararı karşısında işlerini kaybetmek istemediklerini belirtmiştir. 

‘İşletmede çalışan birkaç kişi, işletmeye karşı olan bir köylü ailesini kurşunladı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yok. Dedikodu niteliğinde bir iddia. 

Bir aile içi kavgayı (kavga edenler amca çocuklarıdır) şirkete maletmeye çalışmak ve bu 
yoldan şirketi karalama gayreti mevzubahis odaların ne kadar aşırı, etik dışı 
davranabildiklerinin açık bir kanıtıdır.  

‘Sendika’nın toplantıları işverenin odasında yapılıyor’ iddiası 

TÜBİTAK raporu ile alakasız dedikodu niteliğinde bir eleştiri. 

Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, sırayla, Soma’daki sendika merkezinde ve 
Ovacık’ta idare binasında yapılmıştır. Buradaki toplantı ifadesinden kast edilen de bu 
görüşmeler olmalıdır. Yoksa, Sendika’nın kendi toplantılarını işverenin odasında yapması ne 
akla ne de mantığa sığar. 

‘DİSK’e geçmek isteyen işçiler işverenin tehditleriyle karşılaşıyor’ iddiası 

TÜBİTAK Raporu ile alakasız bir eleştiri. Bu odaların sendikacılıkta taraf olmayı seçtikleri 
anlaşılıyor. 

İşverenin böyle bir tehditi vaki değildir ve olması da mümkün değildir.  

                                            
53  Eurogold kaç işçi alacak? Eurogold’a rekor başvuru yapılmasının ardından, şirket kaç işçi alacak sorusu 

Bergama’da tartışma konusu oldu, Kuzey Ege Gazetesi, 09.04.2001. 
54  Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, Necip Hablemitoğlu, Otopsi Yayınları, Ağustos 2001. 
55  Bergama’da tersine eylem, Takvim, 27.03.2002, sf. 7. 
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‘Özellikle köylerdeki direnişi kırmak için madene gereğinden fazla işçi alımı’ iddiası 

Köylüyü iş sahibi yapmış olmak bazılarını gerçek anlamda rahatsız ediyor. 

Alınan işçiler, 2,5 senedir çalışmaktadırlar. İşçi alımı, kaç kişinin alınacağı vd işletmeyi 
ilgilendirir.  

İşe alınan bazı köylülerin geçmişte aktif karşıtlar olduğu kendileri tarafından ifade edildi56,57. 
Bu insanlar, gerçekleri gördüklerinde kendilerini yanıltanlara ağır eleştiriler yönelttiler58. 

‘Direnişin kırıldığını düşünen şirket yetkilileri işçi çıkarma yoluna gidiyor’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni’nde, 2001 yılında 262 şirket ve 99 müteahhit personeli olmak üzere 361 
kişi çalışmaktaydı. Bugün, Ekim 2003 itibariyle, madende toplam 465 kişi çalışmaktadır. Bu 
veriler, iddia edildiği gibi işçi çıkarılmadığını, tam tersine işçi sayısının arttığını 
göstermektedir. 

‘Yönetici düzeyindeki 5 Türk uzmanın görevine son verildi’ iddiası 

Çalışma ortamında işe alma ve işten çıkarma, her iş yerinde görülen olağan bir uygulamadır. 
Bu kişilerin kendi isteğiyle olduğu gibi, şirket veya iş ilkelerine uygun davranmayanların 
hizmet akdinin feshi yoluyla da olabilir. İddiada sözü edilen kişiler üst düzey yönetici 
değillerdir. 

‘İşten çıkarılanlar arasındaki bir halkla ilişkiler uzmanı sürekli olarak yanlış bilgi yaydıklarını, 
simitçilerle miting yaptıklarını, işletmeyi ziyaret eden üst düzey ordu komutanlarını yanılttıklarını 
itiraf ediverdi’ iddiası 

Bu kişi halkla ilişkiler bölümünde çalışmış olup, profesyonel anlamda uzman değildir. 
Çalışma şartlarına uygun davranmadığı için sözleşmesi fesh edilmiştir. Bu nedenle şirkete 
karşı düşmanca bir tutum içine girmiştir. 

3.3. Hukuksal Gelişim 
Avrupa Parlamentosu’nun 17 Kasım 1994 tarihli kararları 

AP’nin 1994 yılındaki kararının59 FIAN’ın etkisiyle alındığı, Karar’ın B Maddesi’nde açıkça 
belirtilmektedir. Bu karar incelendiğinde görülecektir ki tamamiyle uydurma bilgilere 
dayanmaktadır. Ovacık Altın Madeni hakkında aşağıdaki iddialar yer almıştır:  

- yığın liçi yapılacağı (Ovacık’ta çelik tanklar içerisinde CIP liçi yapılmakta),  

- herhangi bir uygun bertaraf şekli uygulanmayacağı (Ovacık’ta atıklar önce tesiste kimyasal 
bozundurma işleminden geçirilmekte ve ardından doğal bozundurma için atık havuzunda 
depolanmakta),  

- atıkların deniz kıyısında açığa boca edileceği (tesis atıkları, geçirimsiz kaya dolgu inşa 
edilmiş atık havuzunda depolanmakta) ve  

- siyanüre dayalı cevher madenciliği yönteminin Birliğin üye ülkelerinde kullanılmadığı (oysa 
ki, 1994 yılında, Birlik üyesi ülkelerden Fransa, İspanya ve Portekiz’de siyanür liçi yöntemiyle 
altın madenciliği yapılmaktadır)  

                                            
56  Eylemci Vildan operatör oldu: ‘Geçmişe sünger çektim’. Vildan Güleç 3 ay öncesine kadar eylemciydi. 

Şimdi Bergama Madeni’nde arıtma operatörü olarak çalışıyor, Yeni Asır, 10.08.2001, sf. 11. 
57  Altın Kadınlar: Bergama’daki eski eylemciler madenci oldu, Milliyet, 05.01.2003, sf. 17. 
58  Oyuna geldik: Bergamalılar, 10 yıl önce hiç tanımadıkları insanların köye gelip kendilerini örgütledikten 

sonra gittiğini belirterek, ‘Çok çile çektik. Artık oyuna gelmeyeceğiz’ diyor, Ortadoğu, 24.12.2002, sf. 3. 
59  Environmental disasters; EU Minutes of 17/11/1994, B4-04-10/94.  
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Gerçeklerle hiçbir ilişkisi olmayan bu iddialar ne yazık ki Odalar tarafından bilimsel olarak 
kabul edilmektedir. Bu da oda yöneticilerinin (raporu yöneticiler üstlenmiştir) tesisten ne 
kadar habersiz olduğunun bir diğer kanıtıdır. 

‘I. ve II. sınıf arazi olma özellikleri nedeniyle işletmenin hukuka aykırılığı’ iddiası 

Kitapta (sf.22), ‘hangi alanların tarım dışı amaçla kullanılabileceğine dair karar verme yetkisinin’ 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verildiği belirtilmiştir. Aynı Genel Müdürlüğün, kendi 
mevzuatına uygun olarak yaptığı inceleme sonucunda maden sahasının tarım dışı amaçla 
kullanılmasına izin vermesini hukuka aykırı bir işlem olarak değerlendirmek akla uygun 
değildir. 

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun 

Zeytinciliğin ıslahı hakkındaki kanunda geçen “vegetatif ve generatif gelişmeye mani olacak” 
ifadesinin anlaşılmadığı görülmektedir. Ovacık Altın Madeni çevreye “sıfır” deşarj esası ile 
çalıştığından, kanunda sözü edilen “kimyevi atık bırakan” tarifine uymamaktadır. Tesisteki 
faaliyetler sırasında Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen limitler içinde 
kalındığı günlük çevresel ölçümler ile saptanmıştır. Ovacık Altın Madeni bu verilere göre, 
zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak bir faaliyet içinde 
olmadığından zeytinlikler hakkındaki kanuna uyumludur. 
İzmir Barosu’nun web sayfasındaki Bergama Ovacık altın işletme girişimi ile ilgili hukuk sürecinin 
kronolojisi 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Buradaki listenin en sonunda, İzmir Barosu’nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
Bakanlar hakkındaki “soruşturma açılmasına yer olmadığına” ilişkin kararına karşı Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne yaptığı 31.07.2001 tarihli itiraz yer almaktadır. Hukuki sürecin verildiğini iddia 
ettikleri bu listede, madenin işletmeye alındığı Mayıs 2001 tarihinden itibaren açılmış ve 
bazıları Yüksek Yargı’dan da geçerek idare lehine sonuçlanmış olan çok sayıdaki idari 
davadan hiç söz edilmemiştir. Bu hukuki süreçte, Yüksek Yargı’dan geçip iddia sahipleri 
lehine sonuçlanan tek bir dava bile yoktur. Bu şekilde gerçekleri gizlemek yoluyla, 
mahkeme kararları hakkında kamuoyu yanıltılmak istenmiştir. 

3.4. Devletin Yeri 
‘3213 sayılı Maden Yasası ile yerli ve yabancı sermayeye madencilik sektöründe önemli imtiyazlar 
tanınmıştır’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre verilen maden ruhsatı imtiyaz sözleşmesi 
değildir. Anayasa’nın 168 inci maddesi hükmüne uygun olarak Devlet, Maden Kanunu ile 
belirlenen çerçevede maden işletme hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere 
devretmektedir. Bu devir işleminde herkese eşit davranıldığından yerli ve yabancı sermayeye 
önemli imtiyazlar tanınmış olduğu iddiası anlamsızdır. 

‘Yabancı şirketlerce saptandığı iddia edilen sahalar da, büyük ölçüde gerçekte MTA tarafından 
bulunmuş sahalardır’ iddiası 
MTA’nın altın aramacılığında faydalanılan çok önemli çalışmalar yaptığı kesindir. Ancak, 
şimdiye kadar ekonomik olarak işletilebilir bir yatak MTA tarafından tesbit edilmemiştir.  
JMO’da altın karşıtı lobi çalışmasını yapanlardan bir kısmının MTA altın arama projelerinde 
20 yıldır çalışıyor olması rahatsızlığın nedeni olabilir. 
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MTA’nın, 1993 yılındaki en son hazırlanan altın ve gümüş envanterinde60 günümüzde 
işletilmeye hazır durumdaki altın yatakları hakkında şu ifadeler yer almaktadır:  
1) “Kafkasör (Cerattepe) … sahalarında da bazı özel şirketler tarafından altın açısından önemli 

bulgular tespit edilmiştir.” (s.28) 
2) “Havran ilçesi Küçükdere köyünde özel bir şirket (Tüprag) tarafından epitermal bir altın yatağı 

tespit edilmiştir.” (s.28) 
3) “Bergama ilçesi Ovacık köyü civarında özel bir şirket (Eurogold) tarafından yapılan 

araştırmalar neticesinde … tespit edilen altın yatağı …” (s.34) 
Sivrihisar-Kaymaz, İzmir-Efemçukuru, Uşak-Kışladağ ve Erzincan-Çukurdere altın 
yataklarından ise MTA envanterinde hiç söz edilmemektedir.  

İşletmeye hazır durumdaki yataklardan Gümüşane-Mastra yatağı bir özel şirketin ruhsat 
alanındadır.  MTA bu alana mucavir sahanın ruhsatını almış ve bazı emareler tesbit etmiştir. 

3.5. Siyasal Yönetimin Uygulamaları 
‘Danıştay’ın Ovacık altın işletmesinin izinlerinin kaldırılması kararından sonra, Eurogold 
çalışmalarını daha da hızlandırarak, zaman zaman gece aydınlatması yaparak, sürdürdü’ iddiası 

1994 yılında başlayan ve Mayıs 1998’de, Danıştay 6’ncı Dairesi’nin Çevre Bakanlığı’nın 
temyiz talebini reddetmesiyle kesinleşen idari dava sürecinin hiçbir aşamasında 
yürütmeyi durdurma kararı verilmemiştir. Dolayısıyla, tesis inşaatı tamamlanabilmiştir. 
Tesisin inşaatının tamamlanmasını takip eden 3,5 yıl boyunca hiçbir ticari üretimde 
bulunulmamıştır. 

‘Yargı kararına karşı, TÜBİTAK Raporu’nun hazırlatılması ile siyasal yönetimin yanlı tavrı açık 
biçimde örneklenmiş oldu’ iddiası 

İdarenin TÜBİTAK raporunu hazırlamak için verdiği karar ülkemizde geçerli olan hukuki ve 
idari mevzuatın bir gereğidir. 

“Olası risk faktörleri” taşıyan bir tesisin bu risk faktörleri nedeniyle mahkeme kararı ile 
durdurulması halinde, bu tesisin, “olası risk faktörleri” alınacak tedbirlerle yok edilse 
bile, asla çalıştırılmaması gerekir görüşü hukuki olmaktan çok kişiseldir, bir değeri 
yoktur.  
TÜBİTAK raporu yargı kararının gereği olarak hazırlanmış bilimsel ve teknik -tartışma 
götürmez- bir rapordur. 

Şirketimiz, yargı kararında sayılan risk faktörlerini gideren ilave tedbirleri aldıktan 
sonra, tamamen yasal mevzuat çerçevesinde, yeni bir idari işlem tesisi talebiyle Çevre 
Bakanlığı’na başvurmuştur.  
Çevre Bakanlığı, konunun siyanür maddesi ile ilgili olduğu ve ülkemizde başta tekstil, plastik, 
metal işleme, fotoğrafçılık ve kuyumculuk alanlarında kullanılan ve ayrıca Devlet tarafından 
işletilmekte olan Kütahya-Gümüşköy madeninde de kullanılagelen siyanür maddesi hakkında 
ne tür işlemler yapacağı konusunda Başbakanlık makamına başvurarak Danıştay’dan görüş 
istenilmesini talep etmiştir.  

Başbakanlık, konu hakkında Danıştay’a başvurmuş; Danıştay 1. Dairesi ‘konuyla ilgili her 
olayın kendine özgü koşullarını değerlendirerek yeni işlemler tesis edilmesi gerektiği’ yönünde görüş 
bildirmiştir. Bu karardan çıkan sonuç ‘kesinleşen yargı kararı karşısında idarenin (=Çevre 
Bakanlığının) hareketsiz kalamayacağı; tam tersine bir işlem tesis etmek mecburiyetinde olduğudur. 

                                            
60 Türkiye Altın ve Gümüş Envanteri, MTA Genel Müdürlüğü, Yayın No 198, 1993. 
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Şu halde, Çevre Bakanlığı kesinleşmiş yargı kararı doğrultusunda, Eurogold Madencilik A.Ş.'nin 
Bergama-Ovacık'daki tesisi ile ilgili olarak bir işlem yapmak zorundadır.’ 61 

Başbakanlık, bu görüş üzerine, şirketimiz tesislerinde siyanür maddesinin içerdiği risk 
faktörlerinin alınan tedbirlerle giderilip giderilmediğinin yerinde incelenmesi ve bir rapor 
hazırlanması hususunda ülkemizin en uzman kuruluşu olan TÜBİTAK Başkanlığı’nı 
görevlendirmiştir.  

TÜBİTAK Başkanlığı bünyesindeki YDABÇAG (Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre 
Araştırma Grubu) koordinasyonunda görevlendirilen uzmanlar kurulu, yaklaşık sekiz ay süren 
bir inceleme neticesinde hazırladığı rapor ile “tesislerde alınmış bulunan çevre tedbirleri ile 
siyanürün içerdiği risklerin tamamen giderilmiş olduğu” hususunu saptamıştır.  

TÜBİTAK tarafından yapılan bu saptama ve değerlendirme neticesinde yetkili idarelerce, 
kendi mevzuatlarına uygun olarak, gerekli izin işlemleri tekemmül ettirilmiştir. 

‘Başbakanlık kamu kuruluşlarına bir yazı yollayarak “siyanürle altın çıkarılabilir” iznini verdi’ 
iddiası 

Mevzuatın gerektirdiği çalışmaları takiben madenin çalıştırılması için değişik Bakanlıklardan 
çeşitli izinlerin alınması gerektiğinden Başbakanlık koordinasyon görevini yaparak ilgili 
Bakanlıklara TÜBİTAK Raporunu ve Çevre Bakanlığı olumlu görüşünü göndermiş ve her 
Bakanlığın kendi mevzuatı çerçevesinde gerekli izin işlemlerinin tamamlanması sürecini 
çalıştırmasını bildirmiştir.  

‘Eurogold, Danıştay kararından sonra Başbakanlık’a şikâyette bulunarak, 300 milyon dolarlık 
tazminat isteme hakkı olduğunu iddia etti’ iddiası 

İddia edilen bu olay hiçbir zaman olmamıştır. 

‘Eurogold, ismini değiştirdi ve o güne kadar şirketin ortağı olan Normandy Madencilik’in ismini 
kullanmaya başladı. Bu isim değişikliğiyle birlikte, altın çıkarma faaliyetine de başladı’ iddiası 

Avustralya kökenli Normandy Mining Ltd., Eurogold Madencilik A.Ş. nin diğer hissedarlarının 
bütün hisselerini satın alarak 2001 yılı başlarında şirketin tüm hisselerine sahip olmuştur. 
Bunun üzerine, şirketin ismi Normandy Madencilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Madenin 
işletmeye geçmesinin bu isim değişikliği ile hiçbir ilgisi olmayıp, işletme için gerekli izinlerin 
alınmasının ardından Mayıs 2001’de maden faaliyete başlamıştır. 

‘Başbakanlık’ça, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden de, bu kez TÜBİTAK-
YDABÇAG Raporu’nun incelenmesi ve Danıştay’ın verdiği gerekçeli karardaki risklerin ortadan 
kalkıp kalkmadığının değerlendirilmesi istenmiştir’ iddiası 

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç Dr. Enver Y.Küçükgül, 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Komisyonu’nda bulunduğunu öne sürerek Başbakanlık’a 
başvurmuştur. Başbakanlık tarafından yazılan cevabi yazıda “görüşleriniz gönderildiği 
takdirde, durumun tekrar değerlendirmeye alınacağı” ifade edilmiştir. Dolayısıyla, DEÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü TÜBİTAK Raporunun incelenmesi ve Danıştay’ın verdiği 
gerekçeli karardaki risklerin ortadan kalkıp kalkmadığının değerlendirilmesi için 
Başbakanlık tarafından görevlendirilmemiştir. 

‘DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 16 öğretim üyesince yapılan incelemede “TÜBİTAK-
YDABÇAG Raporu”nun, kamuoyunun inandırılmaya çalışıldığı gibi, gerçekleri yansıtmadığı 
saptanmıştır’ iddiası 

 

                                            
61 Prof. Dr. Metin Günday, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilimdalı. 
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DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün Ekim 2000 tarihli söz konusu raporu62, biçim ve içerik 
olarak, Yard. Doç. Dr. Enver Küçükgül tarafından daha önce hazırlanan ve 21.09.2000 
tarihinde Bölüm Başkanlığı’na verilen Eylül 2000 tarihli raporun63 hemen hemen aynısı 
olup, DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün diğer bazı öğretim üyelerince de imzalandığı 
anlaşılmaktadır. Hatta, DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Raporu’nun her sayfasında 
Küçükgül’ün parafı vardır ve sadece araya sokulan 50’nci sayfa diğer öğretim üyeleri 
tarafından imzalanmıştır. 
DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Raporu’nu hazırlayan 16 öğretim görevlisinden yedisi, yine 
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 1991 yılında hazırlanan 
Ovacık Altın Madeni ÇED Raporu’nda görev almıştır. DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 
Raporu’nun yazarı Yrd Doç Dr Küçükgül ÇED Raporu’nun siyanür bölümünü yazmıştır. 1991 
ÇED Raporu’nda, dünyadaki bir çok uygulamaya paralel olarak 150 mg/lt üzerinde siyanür 
konsantrasyonuna sahip olacak atık havuzunda doğal bozundurma önerilmiştir.  
ÇED sürecinde, Çevre Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra akım şemasına ilave 
edilmesi kararlaştırılan kimyasal bozundurma ünitesinin performansı ve uygulanabilirliği yine 
aynı bölüm tarafından 1995 yılında hazırlanan bir diğer rapor ile teyit edilmiştir64. Kimyasal 
bozundurma ünitesinin ilavesi ile 150 mg/lt olarak öngörülen atık havuzuna siyanür deşarj 
seviyesi 1 mg/lt’ye düşürülmüştür. DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Raporu’nun yazarı Yrd 
Doç Dr Küçükgül ve imzalayanlardan Prof Şengül, bu raporun da yazarlarıdır.  

Bütün bu veriler ışığında, daha önce Ovacık Altın Madeni hakkında olumlu görüş veren DEÜ 
Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin, şimdi eskisinden daha ileri çevre tedbirlerine 
sahip tesis için olumsuz görüş vermelerinin mantıklı bir açıklaması yapılamamıştır.  

3.6. TÜBİTAK Raporu 
‘Yararlanılan verilerin daha çok işletme girişimi yapan şirket tarafından sağlanan veriler’ olduğu 
iddiası 

TÜBİTAK Raporu EK 10, TÜBİTAK Komisyonunu oluşturan bilim adamlarının ortaklaşa 
hazırladığı Değerlendirme Raporu’nun yararlandığı referansları içermektedir. Ayrıca, her bir 
uzmanlık raporundaki yararlanılan referansların toplam sayısı 101’dir. EK 10’daki listede yer 
alan 38 adet referansdan sadece 3 tanesi Eurogold Madencilik A.Ş. tarafından 
hazırlanmıştır. 
‘Test çalışmaları, bir yabancı firmanın, R.L.Bateman (UK) Ltd’in gözetiminde yine yabancı bir 
firma, Inco Exploration and technical Services Inc. tarafından yürütülmüş’ iddiası 

Test çalışmasının, tesisi inşa eden ve patentinin sahibi INCO firması tarafından 
yapılması gayet doğaldır. Test çalışması, müteahhit INCO firması dışında uluslararası 
bağımsız uzman gözetim firması olan SGS (Société Genérale de Surveillance) tarafından da 
izlenmiş ve sonuçları rapor edilmiştir65. 

Tesis halen test çalışmaları sonunda elde edilen değerlerin de ötesinde yüksek bir 
performansla çalışmaktadır. 

                                            
62  “Eurogold Ovacık Altın Madeni TÜBİTAK-YDABÇAG (Uzmanlar Komisyonu) Değerlendirme Raporu ve 

11 adet ekinin” Başbakanlık Makamı’nın talebi üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nce hazırlanan Değerlendirme ve Görüş Bildirme Raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü, Ekim 2000. 

63  “Eurogold Ovacık Altın Madeni TÜBİTAK-YDABÇAG Değerlendirme Raporu ve 11 adet ekinin” 
Başbakanlık Makamı’nın talebi üzerine hazırlanan Değerlendirme ve Görüş Bildirme Raporu, Yard. Doç. Dr. 
Enver Yaser Küçükgül, Eylül 2000. 

64 INCO SO2/HAVA Siyanür Bozundurma İşlemi Proses Tasarım Kriterleri Projesi Hakkında Değerlendirme 
Raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1995. 

65  Eurogold Ovacık Gold Mine Audit of Cyanide Environmental Pollution Risks, SGS, Mart 1998. 
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3.7. Üniversitelerin Duruşu 
‘ABD’deki danışma sonuçlarından işletme lehinde olanlara itibar edilip, aleyhine olanların göz 
ardı edilişi’ iddiası 

İddia edildiği biçimiyle ABD’li uzmanlar Ovacık Altın Madeni hakkında herhangi bir 
olumsuz görüş belirtmemişlerdir. Toplantı, birinci bölümde ABD’li uzmanların altın 
madenciliğinde çevreyle ilgili genel hususları içeren bilgi verdikleri ve ikinci bölümde, bu 
bilgiler çerçevesinde yuvarlak masa tartışması olarak iki bölüm halinde yapılmıştır66. 

Toplantıya katılan ABD’li uzmanlardan Dr Dirk  J.A. van Zyl, Ovacık Altın madeni hakkındaki 
görüşlerini şöyle belirtmiştir (a.g.e., August 22, 1999 Meeting, sf. 7, paragraf 5): “Proje, ABD’de 
herhangi bir yerdeki maden için gerekli tipik çevre tedbirlerinin hepsinin kesinlikle üzerindedir. Tesis, 
INCO/SO2 prosesi ve atık depolama tesisi böyle sistemler liginin tepesindedir. Stabilite, burada 
ABD’de kabul edilen düzenleyici limitlerin ve standartların çok fazlasıyla üzerindedir. Sızmaya 
gelince, sentetik astar üzerinde fazladan bir kil astara sahip olan astar sistemi tüm astar sistemlerinin 
gereklerinin üzerindedir.”  

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Raporu’nun yazarı Dr Küçükgül, kendi düşüncelerini, 
sanki ABD’li uzmanlar söylemiş gibi yazmıştır. Bu rapordaki62 iddiaları tek tek ele alırsak 
(a.g.e., sf.41) : 

1. Dr.Küçükgül’ün “Ovacık madeninin ciddi bir toz önleme teknoloji planı yoktur” iddiası ABD’li 
uzmanların sanki böyle bir uyarıda bulunduklarını ima etmek üzere kullanılmıştır. Oysa ki 
konunun uzmanı Tom Willams “tozlanma, işletme sırasında dahi bir mesele olacaktır. Tozun 
minimuma indirilmesi için bir yönetim planı olması gerekir” demiştir (a.g.e., August 22, 1999 
Meeting, sf. 7, son paragraf). Bu ifade çok genel bir anlam taşımakta ve Ovacık’ı 
kastetmemektedir. Zaten, tesiste oluşacak tozların olumsuz etkisini önlemek üzere 
hazırlanmış olan plana67 göre;  

- Açık ocak ve maden alanı içersindeki yollar sürekli ıslatılarak toz oluşumu 
önlenmektedir. Yine, bu tür kaçak toz oluşmasını asgariye indirmek amacıyla, 
yüklemeden önce cevher düzenli bir biçimde nemlendirilmektedir. 

- Cevher stok sahası, besleme apronu ve konveyor transfer noktaları da su püskürtülerek 
ıslatılmaktadır. Kırılmış cevher, yaş toz tutma sistemine bağlı kapalı silolarda depo 
edilmektedir. Kireç de aynı şekilde depolanmaktadır. 

- Kırma ve eleme üniteleri, yaş toz tutma ünitelerine bağlanmıştır. Bu ünitelerdeki tozlu 
hava ıslatılarak çamur hale getirilmekte ve temiz hava atmosfere verilmektedir. Tüm 
konveyörlerin üstü kapalıdır. 

- Öğütme ünitesi sulu sistemle çalıştığından toz oluşmamaktadır.  

- İki yıldan fazla süredir yapılan çalışmalarda, hava kalitesini koruma yönetmeliğinde 
verilen limitlerin çok altında değerler sağlanmıştır. 

2. Dr.Küçükgül’ün “Tozların hangi miktarda silika tozu içereceği belli değildir” iddiası da toplantı 
tutanaklarına göre, D van Zyl ve R Walline tarafından “Atık depolamada en büyük sorun 
tozdur. İnce toz, olasılıkla silis tozu” şeklinde söylenmiştir (a.g.e., August 22, 1999 Meeting, sf. 
7, paragraf 8). Silikosis tehlikesi ancak, kapalı bir ortamda günde 8 saat calışan bir kişinin 
silika içeren toza, haftada 40 saatlik bir çalışma süresince, çalışma hayatı boyunca sürekli 
olarak maruz kalması sureti ile oluşabilir. Açık ocakta böyle bir husus söz konusu değildir. 
Silika tozu tehlikesi yeraltı çalışmaları için önemlidir. Ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerine ilşkin tüzük gereğince her türlü önlem alınmıştır. 

                                            
66  TÜBİTAK-YDABÇAG Ovacık Altın Madeni Değerlendirme Raporu, Ekim 1999, EK 11. 
67  Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, 

Bölüm 5.1.5.1. Toz ve Partiküller. 
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3. Dr.Küçükgül’ün “Suların asit nitelik taşıması beklenmemekte ise de, bunlar mobilize olmuş halde 
çeşitli toksik ağır metalleri içerebilecektir” iddiası da toplantı tutanaklarına göre, T. Mudder 
tarafından “Diğer husus asit oluşumudur (sunulan verilerdeki sülfür  seviyelerine göre düşük)” 
genel ifadelerdir (a.g.e., August 22, 1999 Meeting, sf. 7, paragraf 9). Ovacık Altın Madeni’nde 
asit üretme potansiyelini belirlemek amacıyla yan kayaç numuneleri alınarak analizleri 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, Ovacık cevherinin asit üretme potansiyelinin 
olmadığı ve kayaların çoğunlukla yüksek nötralizasyon kapasitesine sahip olduğu ortaya 
çıkmıştır68. Ayrıca, Ovacık cevheri ağır metal içeriği bakımından da fakirdir69,70. Ovacık 
Altın madeni asit kaya drenajına ilişkin yönetim planı “Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri 
İncelemesi ve Strateji Raporu”nda yer almaktadır (a.g.e., Bölüm 5.1.2. Asit Kaya Drenajı). 

4. Dr.Küçükgül’ün “Gerek galerilerden boşalacak, gerekse birden akışa geçebilecek atık barajı 
sıvısının drenaj ve arıtma planı yoktur” iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. ABD’li 
uzmanlardan  R. Walline, boşaltım durumunda “her ihtimale karşı bir su arıtma tesisi 
gereksinimi için bir kavramsal plan hazırlanmasından” söz etmiştir (a.g.e., August 24, 1999 
Meeting, sf. 2, son paragraf). Ovacık Altın Madeni’nde (atık barajında değil) ortaya 
çıkabilecek su fazlasının bertarafı için bir yönetim planı hazırlanmış ve işletme öncesinde 
Çevre Bakanlığı’na verilmiştir71. 

5. Dr.Küçükgül’ün “Kapanma planı ortada yoktur” iddiası da toplantı tutanaklarına göre, 
H.Posey tarafından “Kapanma planını görmedim” şeklinde ifade edilmiştir (a.g.e., August 24, 
1999 Meeting, sf. 3, paragraf 7). Ovacık Altın Madeni’nde rehabilitasyon çalışmaları tesis 
inşaatı ile birlikte başlamış, gerek işletme sırasındaki gerekse maden kapanmasına ilişkin  
rehabilitasyon bilgileri 1999 yılında hazırlanan Strateji Raporu’nda yer almıştır (a.g.e., 
Bölüm 6 Rehabilitasyon). Daha sonra Kapanma Planı hazırlanmış ve zamanında Çevre 
Bakanlığı’na verilmiştir72. 

6. Dr. Küçükgül’ün “Acil durum planı yoktur” iddiası da toplantı tutanaklarına göre, H.Posey 
tarafından, herhangi bir boşaltım durumunda “Biz, tipik olarak, nelerin serbest kalabileceği ve 
riskin ne olduğunu içeren bir matriks hazırlarız ” şeklinde ifade edilmiştir (a.g.e., August 24, 
1999 Meeting, sf. 3, paragraf 2). Tartışılan bu konuları da içeren  Acil Durum Planı ilk kez 
Kasım 1997’de hazırlanmış73 ve 2000 Taahhütname’sinin eki olarak Çevre Bakanlığı’na 
verilmiştir74.  

7. Dr.Küçükgül’ün “Sızıntı veya ani boşalmaların nasıl yapılacağı, sadece yeraltı gözlem kuyuları ile 
değil, yer üstünde de kalitenin izlenmesi gerektiği …” iddiası da toplantı tutanaklarına göre, 
R.Walline tarafından “sızıntılarla ilgili bir ihtimaller planı geliştirilmesi daha iyidir” şeklinde 
ifade edilmiştir (a.g.e., August 22, 1999 Meeting, sf. 1, paragraf 6). Sızıntı veya ani 
boşalmalara ilişkin durum incelemesi Acil Durum Planı’nda mevcuttur. Ayrıca, yüzey ve 
yeraltı sularının gözlenmesine ilişkin bir program da hazırlanmıştır75. 

                                            
68  Ovacık Altın Madeni Asit Potansiyeli Çalışmalarının Değerlendirilmesi, MAPTEK, Eylül 1999. 
69  Ovacık Altın Madeni Arsenik Değerlendirilmesi, MAPTEK, Eylül 2000. 
70  Ovacık Altın Madeni Cevherindeki Ağır Metal (Bakır, Kurşun, Çinko, Civa ve Antimuan) Dağılımının 

Değerlendirilmesi, MAPTEK, Ekim 2000. 
71  Ovacık Altın Madeni Muhtemel Su Fazlasının Bertarafı Yönetim Planı, Eurogold Madencilik A.Ş., Mart 

2001. 
72  Ovacık Altın Madeni Maden Kapatma ve Rehabilitasyon Kavramsal Planı, Eurogold Madencilik A.Ş., Ocak 

2000. 
73  Ovacık Projesi Acil Durum Planı, Eurogold Madencilik A.Ş., Kasım 1997. 
74  Ovacık Altın Madeni Acil Durum Eylem Planı (ADEP), Eurogold Madencilik A.Ş., Eylül 2000. 
75  Ovacık Altın Madeni Sahası İçin Yüzey ve Yeraltısuları Kalite Gözlem Programı, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mart 2001. 
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‘Olmayan düzenekler varmış ve bir güvence sağlarmış gibi belirtildiği’ iddiası 

Atık havuzunda pratik olarak yok değerde olan siyanürün hiçbir şart altında mobilize olması 
mümkün değilken, asit yağmurlarının atık havuzunda pH’yı düşürmesi olası riskine karşı atık 
havuzuna kostik verilerek pH’yı yükseltmek için, amaca uygun olması nedeniyle 
mevcut olan ve bir çok noktadan havuza boşaltım sağlayan atık deşarj hattı 
kullanılmıştır. Ayrıca atık havuzundan tesise geri dönen su hattı üzerine pH probu 
yerleştirilerek atık havuzu suyunun pH’sı sürekli ölçülmektedir. Atık sudaki pH limit değerin 
altına düştüğünde kostik hattına kumanda eden vana otomatik açılarak havuza bir çok 
noktadan kostik verilecektir. Bunun aşırı bir tedbir olduğu doğrudur.  

Atık havuzunda pH düşmesi atık sudaki siyanürün gaz haline geçerek buharlaşması 
açısından önemlidir. Ancak, Ovacık atık havuzunda ölçülen siyanür konsantrasyonu çok 
düşük seviyede olduğundan, en kötümser senaryo gerçekleşerek pH’nın düşmesi 
durumunda bile pratikte hidrojen siyanür gazı oluşmayacaktır. 

3.8. Meslek Örgütlerinin Tavrı 
TMMOB’ye bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji mühendisleri odalarının ideolojik, peşin 
hükümlü ve özel sektör karşıtı tavrı raporumuzun “Giriş” bölümünde ayrıntılı olarak 
verildiğinden burada tekrarlanmamıştır. 

‘Türk Tabipler Birliği de geride kalan yılın içinde, TÜBİTAK Raporu’nu irdeleyen  bir rapor 
yayımladı’ iddiası 

TTB’nin görevlendirdiği elemanlar, Ovacık Altın Madeni tesislerini incelemeden ve şirketten 
hiçbir belge ve bilgi talep etmeden, sadece kulaktan dolma bilgilerle önyargılı 
davranmışlardır. 

Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevredeki olumsuz etkilerini inceleyen bilim dalı 
toksikolojidir. Bu nedenle, konunun uzmanlarının üyesi bulunduğu Türk Toksikoloji 
Derneği’ne başvurularak, toksikoloji bilimi açısından konunun değerlendirilmesi talep 
edilmiştir. Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof Dr Ali Esat Karakaya76, TÜBİTAK 
Raporu ile TTB Raporunun karşılaştırmalı değerlendirmesini içeren bir rapor hazırlamıştır77. 
Prof Karakaya, TTB raporunda “toksikolojinin temel doğruları ya bilgisizlikten ya da 
amaçlı olarak çarpıtılmıştır” ifadesini kullanmıştır. Prof. Karakaya’nın raporu EK 1 olarak 
verilmiştir. 

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı’nın ‘6500 ton altın çıkarılacağını ve 400 milyar dolar gelir elde 
edileceğini öne süren şirketin gerçekleri çarpıttığı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Altın madenciliği konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Şirketimiz tarafından 
hazırlanan çeşitli yayınlardan birisi de  1999 yılındaki “Ovacık Altın madeni hakkında neler 
biliyoruz” isimli broşürler takımıdır. Bu takımda yer alan 10 numaralı broşür “TÜRKİYE’de 
altın madenciliğinin ekonomiye katkısı”dır. Burada, “ülkemiz altın potansiyeli: 6500 ton” 
olarak yer almıştır. Bu ifade gerekli arama yatırımları yapıldığı takdirde bulunabilecek bir 
potansiyeli tanımlamaktadır. Aynı broşürde, bu altın potansiyelinin “yerinde değerinin 70 
milyar dolar” olduğu ve ülke altın madenciliği için hesaplanan 4.2 basit çarpanı ile ülke 
ekonomisinde “yaratacağı toplam katma değerin 295 milyar dolar” olduğu açıklanmıştır. 
Bu ifadenin dayanağı Prof. Dr. A. Erler’in 1997’de hazırladığı, geçen süre içinde de 
doğruluğu ispatlanmış raporudur. Çarpanlar ise Prof. Alkin’in raporundan alınmıştır. 

                                            
76  Raporunu hazırladığı dönemde Türk Toksikoloji Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 2001 

yılında Uluslararası Toksikloji Birliği (IUTOX) Başkanlığı’na seçilmiştir. 
77  Siyanür Liç Yöntemi Kullanılarak Yapılan Altın Madenciliği Konusunda Hazırlanan TÜBİTAK ve Türk 

Tabipleri Birliği Raporlarının Toksikoloji Yönünden İncelenmesi, Prof Dr Ali Esat Karakaya, Haziran 2001. 
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‘Vedat Oygür’ün 1996’da 135 ton civarında altın rezervi olduğuna ilişkin verilerinin bulunduğuna 
dikkat çeken Çelebi, “Kriz ortamından yararlanarak kamuoyu yanlış bilgilendirilmek ve 
yönlendirilmek isteniyor” dedi’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Rezerv kavramı, durağan (statik) bir kavram değil yapılan çalışmaların sonuçlarına göre 
sürekli değişen (dinamik) bir kavramdır. Türkiye altın rezervi de bu çerçevede her yıl 
artarak, 199478 deki 45 tondan günümüzde, Mayıs 2003 itibariyle, 509 tona ulaşmıştır.  

‘15-20 yıldan sonra ancak yılda 1 milyar dolar gelir elde edilebileceğini, bunun da Türkiye için 
abartılacak bir kaynak olmadığı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Yılda 1 milyar dolar gelirin ülke ekonomisi için ne anlama geldiği hakkında yorum yapmaya 
gerek yoktur. Bir maden bulunduktan 3 yıl sonra işletmeye alınabildiğinden, iddia edilen 15-
20 yıl sonra ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya yılda 1 ton 
altın üretmektedir. İtalya’nın yılda 10 milyon dolar gelir elde etmek için altın madeni 
çalıştırdığını dikkate alırsak, mevcut durumun bile ülkemiz için önemi ortaya çıkar. 

‘Arıtmanın tam olarak yapılamadığı, arıtma mekanizmasının açık ve net olmamasının da riskleri 
artırdığı’ iddiası 

Ovacık proses atıklarının bozundurulması için hazırlanan INCO SO2/HAVA kimyasal 
bozundurma tesisi projesi 1995 yılında DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Füsün Şengül ve Yardımcı Doç. Dr. 
Enver Y. Küçükgül tarafından incelenerek teknik değerlendirme raporu hazırlanmıştır79. 
Raporun sonuç kısmı şu şekildedir: 

“INCO SO2/Hava yöntemi siyanür arıtımı için geliştirilen ve dünyada uygulamaları olan bir 
yöntemdir. Yöntemin kimyası anlaşılır olup garanti edilen çıkış değerlerini sağlayabilecek 
etkinliktedir. Tesiste projeye ait tekniklerin uygulanması halinde arıtmanın verimli olacağı ve istenen 
standart değerlere ulaşılacağı tahmin edilmektedir.” 

Ayrıca 28 aydır yapılan çalışmalar da arıtmanın tam yapıldığını ve taahhüt edilen değerlerin 
ötesinde değerler üretildiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyle bu iddianın değersiz olduğu 
ispatlanmıştır. 

‘3.5 milyon ton tehlikeli atık’ iddiası 

Ovacık atığı, ülkemizde depolanan milyarlarca ton bakır, kurşun, demir, kömür atık ve 
şlamından farklı bir atık değildir. Muhafaza şartları ise en son tekniklere uygun olarak 
yapılmıştır. Ovacık atığı ile ilgili yapılan risk değerlendirmeleri, bu atığın hiç bir şart altında 
çevre ve insan sağlığına zararlı olmayacağı yönündedir. 

Ovacık Altın Madeni tesislerinde 2.4 milyon ton cevher işlenecektir. Ovacık cevherinin en 
önemli özelliği, dünya standartlarına göre çok az miktarlarda ağır metal içermesidir80,81. 
Ovacık cevherinde bulunan ağır metaller, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde82 ve 

                                            
78 Türkiye altın rezervi ilk kez 1994 yılında yabancı sermayeli şirketler tarafından bir broşürle duyurulmuştur. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında yayımlanan “Türkiye Altın ve Gümüş Envanteri”nde 
Türkiye altın ve gümüş rezervi belirtilmemiştir.  

79  INCO SO2/HAVA Siyanür Bozundurma İşlemi Proses Tasarım Kriterleri Projesi Hakkında Değerlendirme 
Raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1995. 

80  Ovacık Altın Madeni Arsenik Değerlendirilmesi, MAPTEK, Eylül 2000. 
81  Ovacık Altın Madeni Cevherindeki Ağır Metal (Bakır, Kurşun, Çinko, Civa ve Antimuan) Dağılımının 

Değerlendirilmesi, MAPTEK, Ekim 2000. 
82  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 10.12.2001, Sayı 24609. 
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Avrupa Birliği çevre mevzuatında83 yer alan “tarım arazisine verilebilecek arıtma 
çamurlarında bulunmasına izin verilen maksimum metal miktarlarından” çok daha 
düşüktür.  

Ovacık Altın Madeni cevheri ile tarım toprağı karşılaştırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevherde ağır metallerin çok düşük seviyelerde olmasına rağmen, cevher işleme tesisinden 
çıkan atıksu, kimyasal bozundurma tesisindeki siyanür bozundurma ve ağır metal duraylama 
ünitelerinden geçirildikten sonra atık havuzuna verilmektedir. Böylece, siyanür 
parçalanmakta ve ağır metaller suda çözünmeyen sabit bileşikler haline getirilmektedir. 
Tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren yapılan günlük analiz sonuçları, atık havuzuna 
gönderilen bu atıksuyun siyanür ve ağır metal içeriği bakımından, uluslararası standartlara84 
göre, alıcı ortama verilebilir seviyede olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Ovacık Altın 
Madeni atık havuzunda depolanan bu malzemeyi tehlikeli atık olarak tanımlamak 
mümkün değildir.   
‘Bu atıkların temizlenmesi için 800 milyon dolar harcanması’ iddiası 

Bu iddianın hiçbir bilimsel tabanı yoktur. Kimyasal bozundurmadan geçirilen atıkların 
uluslararası standartlara göre geçirimsiz hale getirilmiş atık havuzunda depolanmasının ve 
atık havuzundan çevreye hiçbir şekilde atık deşarjı yapılmayacak olmasının ve maden 
işletmesi bitiminde uluslarası standartlarda rehabilitasyon yapılmasının nasıl bir çevre 
maliyeti yaratacağını açıklamak çok zordur. İddia sahipleri, kendilerinden menkul 
standartları dikkate alarak uydurma hesaplar yapmaktadırlar. 
‘Atık barajındaki plastik örtüde yırtılmalar, delikler olmasının çok önemli riskler olduğu’ iddiası 

Atık barajı tabanına plastik örtü değil, bu tür tesislerde özel olarak kullanılan HDPE (Yüksek 
Yoğunluklu Poli Etilen) Jeomembran serilmiştir85. Jeomembran atık havuzuna döşendikten 
sonra kontrol edilir. Ovacık’ta da, 1997 yılında inşaat döneminde, jeomembran serildikten 
sonra uluslararası uzman bir kuruluş tarafından jeofizik yöntemle kontrolü ve gerekli 
onarımlar yapılarak bir raporla durum belirlenmiştir86. Bu tür onarımlar mühendislik 

                                            
83  The protection of the environment, and in particular of soil, when sewage sludge is used in agriculture,  EC 

Council Directive, 86/278/EEC, 12.06.1986. 
84  International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport and Use of Cyanide in the 

Production of Gold, International Cyanide Management Institute, May 2002. 
85 Planning, Design and Analysis of Tailings Dams, S.G.Vick, 1990, sf. 316. 
86  Report on Mobile Geomembrane Leak Location Survey Tailings Dam Ovacık Gold Mine, Turkey, Golder 

Associates (UK) Ltd., 1997. 
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uygulamaları için rutin işlemlerdir.  Ayrıca, depolanan atıkların toksik bir özelliği olmadığından 
sızıntılarının risk oluşturması da mümkün değildir. 

‘Atık havuzunun da baştan savma olduğu’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun projesi, Afet İşleri Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Birinci 
Derece Deprem Bölgesi inşaatlarının şartlarına uygun olarak, büyük su barajlarının inşasında 
uluslararası deneyimi bulunan Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. tarafından  
hazırlanmıştır. Atık havuzunun projesi, ülkemizdeki büyük su baralarını inşa eden  DSİ 
tarafından onaylanmış ve Baraj binşasının kontrolü de DSİ tarafından yapılmıştır. İnşası 
tamamlandıktan sonra, DSİ, inşaatın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapıldığını 
onaylamıştır. 

Atık barajı inşaatının tamamlanmasını takiben, 1998 yılında, uluslararası bir uzman 
mühendislik kuruluşu olan Golder Associates Ltd., Ovacık Altın Madeni atık havuzunun risk 
değerlendirmesini yapmıştır87. ICOLD (Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu) su barajları 
kaza raporunda kaydedilmiş olan dünyadaki baraj yıkılması nedenleri Ovacık atık havuzunun 
mevcut durumuyla karşılaştırılmıştır. Risk değerlendirmesi sonucunda “Yüksek dereceli bir 
güvenilirlikle Ovacık’taki Atık Yönetimi Tesisi’nin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde 
olduğu” sonucuna varılmıştır. 

Ovacık atık havuzu, DSİ’nin büyük su barajları için kabul ettiği 0,2g yatay yer ivmesi 
katsayısının 3 katı olan ve 3000 yılda bir meydana gelebilecek 0,6g yer ivmesi değerindeki 
bir depreme dayanabilecek şekilde inşa edilmiştir93.   

Daha sonra, 1997 yılındaki mahkeme kararını takiben tesiste alınan ilave çevre tedbirleri 
kapsamında, atık havuzu mansab seddesi önüne ilave istinat inşa edilmesi 
projelendirilmiştir88. Bu proje çalışması sırasında yapılan stabilite analizleri sonucuna göre, 
bu istinat dolgusu, mevcut atık havuzu dolgusunun duraylılığını artırıcı yönde etki yapmakta 
ve atık havuzu ana dolgusunun depremli durumdaki güvenliğini % 70 oranında artırmaktadır. 
Deprem şartlarında Ovacık atık havuzu güvenlik sayısı, Türkiye’nin en büyük su barajları 
olan Atatürk ve Keban için DSİ’nin verdiği depremli durumdaki 1.2 güvenlik sayısının yaklaşık 
iki katıdır.  

Odaların bu iddiasının hiç bir dayanağı yoktur, olamaz. 

‘Papua Yeni Gine’de aynı şirketin bıraktığı atıklardan zarar gören halkın Avustralya’dan tazminat 
kazandığı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Tamamiyle gerçek dışı olup, kamuoyunu şirkete karşı olumsuz yönde bilgilendirmek 
amacıyla ifade edilmiştir. Şirketin, Papua Yeni Gine’de madeni yoktur. 

Altına talebin azaldığı iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

İstanbul Altın Borsası’nın kayıtlarına89 göre, Türkiye altın ithalatı 1995 yılında (Ağustos ayı 
itibariyle) 64, 1996’da 136, 1997’de 186, 1998’de 157, 1999’da 107 ve 2000’de 205 ton 
olmuştur. Bu da, iddianın aksine, talebin azalması bir yana giderek yükseldiğini 
göstermektedir. Yine altın fiyatları da talep doğrultusunda 2002’deki 250 dolar/ons 
seviyesinden Kasım 2003 itibariyle 385 dolar/ons seviyesine çıkmıştır. 

                                            
87  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

1998. 
88  Ovacık  Atık deposu III. Aşama Dolgusu Yapımı ile İlgili Çalışmalar, Temelsu Uluslararası Mühendislik 

Hizmetleri A.Ş, Mayıs 1999. 
89  İstanbul Altın Borsası, Mart 2001, Aylık Bülten. 
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3.9. Kamuoyu Oluşturma Çabaları 
‘Bu dönemde dünyada oluşan bazı altın işletmesi kazaları ve çevre felaketleri konusunda, ya da 
dünyanın değişik yerlerinde altın işletmelerine karşı alınan yasaklama kararları da bu dönemde 
kamuoyuna, Ovacık işletmesi yönünde saptırılarak iletilmeye çalışıldı’ iddiası 

Sözü edilen dönemde, Romanya’daki Baia Mare altın madeninde, 30.1.2000 tarihinde, ani 
gelen yağış ve kar erimesi ile atık havuzunun taşması ve seddenin yarılması sonucunda bir 
kaza olmuştur. Şirketimiz, Ovacık ile Baia Mare altın madenlerinin çok farklı olduklarını, bu 
nedenle benzer bir kazanın Ovacık madeninde yaşanmayacağını kamuoyuna açıklamıştır. 
Bu konuda ne kadar haklı oduğumuz, Romanya’daki kazayı ve sonuçlarını inceleyen hem 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) raporu90 hem de Avrupa Birliği Komisyonu 
raporu91 ile kanıtlanmıştır. BM Çevre Programı, aynı raporda, Avrupa’da bu tür kazaların 
olmaması için bazı tedbirler alınmasını önermiştir. Birleşmiş Milletler tarafından önerilen bu 
tedbirler, Ovacık Altın Madeni’nde fazlasıyla alınmıştır.  

- Baia Mare’de ağır metal içeriği yüksek eski bakır madeni atıkları işlenmekte; 
Ovacık’ta ağır metal içeriği son derece düşük sadece altın içeren cevher 
işlenmektedir. 

- Baia Mare’de proses atıkları herhangi bir bozundurma işleminden geçirilmeksizin 
atık havuzuna verilmekte; Ovacık’ta proses atıkları kimyasal bozundurma tesisinden 
geçirilerek verilmektedir. 

- Baia Mare’de atık havuzundaki siyanür seviyesi çok yüksek (> 400 mg/l); Ovacık’ta, 
Çevre Bakanlığı’nın verdiği siyanür limit değeri 1 mg/l olmasına rağmen atık 
havuzunda ölçülen siyanür değeri 0,2 mg/l. 

- Baia Mare’de yüksek siyanür içeren atık su yeni havuzdan, tabanında astar olmayan 
eski baraja geri pompalanmakta; Ovacık atık havuzunun tabanında kil-HDPE 
jeomembran-kilden oluşan bileşik astar sistemi vardır. 

- Baia Mare’de atık havuzu seddesi, tesisten çıkan sulu atıklardaki iri malzeme (0.1 
mm’den küçük) kullanılarak işletme sırasında inşa yöntemiyle sürekli olarak 
yükseltilen atık dolgu; Ovacık atık havuzu seddesi, 3000 yıllık deprem ve 100 yıllık 
meteorolji kayıtlarına göre projelendirilmiş, uluslararası standartlarda kaya dolgu ve 
tesis işletmeye geçmeden önce inşa edilmiştir. 

- Baia Mare’de taşkın tedbirleri yok; Ovacık’ta bir taşkın durumunda atık havuzunun 
etkilenmemesi için çevresinde kuşaklama kanalları inşa edilmiş ve atık havuzunda 
sedde emniyet payı var. 

- Baia Mare’de Acil Durum Planı ve diğer yönetim planları yok; Ovacık’ta, bütün 
işletme planları önceden hazırlanarak izinler alınırken Çevre Bakanlığı’na verilmiştir. 

Yine aynı dönemde, Yunanistan’da, Olympias’daki kurşun-çinko-altınlı pirit-arsenopirit 
madeni projesi için verilen izin mahkeme tarafından Nisan 2001’de iptal edilmiştir92. Yunan 
Danıştayı, gerekli risk değerlendirmelerinin yapılmamış olması nedeniyle Olympias projesine 
ait ÇED Raporunu yetersiz bularak idari onayın iptaline karar vermiştir. Yunan Danıştayı, 
siyanürleme teknolojisini veya altın madenciliğini yasaklamamıştır. Karar metninde bu 
anlama gelebilecek bir tek ifade bile yoktur. 

                                            
90 Cyanide Spill at Baia Mare Romania, UNEP/OCHA Assessment Mission, 2000. 
91  Safe Operation of Mining Activities: a follow-up to recent mining accidents, Commission of the European 

Communities, 2000, COM(2000)664final. 
92  The Conseil d’Etat (in Plenary Session), Decision No 613/2002 (Yunanca aslından noter onaylı tercüme). 
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‘Kamuoyu koşullandırılmaya, karar vericiler ve yargıçlar etkilenmeye çalışılıyor’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Şirket, bugüne kadar, gelişmekte olan ülkelerde altın madenciliği uygulamaları, altın 
madenciliğinin teknolojisi ve siyanür ile Ovacık Altın Madeni’nde uygulanan üretim teknolojisi 
ve  çevre tedbirleri konusunda bilimsel ve teknik bilgilerle kamuoyunu aydınlatmaya 
çalışmıştır.  

Ancak, gerçeklerin kamu oyuna anlatılmasının kısmen sağlandığını ummak isteriz. Bazı 
mühendis odaları tarafından hazırlanan Kitabın “Hukuksal Gelişim” bölümünde (sf.27)  yer 
alan ‘Danıştay da, daha önce verdiği kararın çiğnenmesine karşı açılan davalarla ilgili kesin kararını 
vermek üzeredir’ ifadesinin kasıt taşıdığını kamu oyunun dikkatine sunarız. 

Türkiye’nin Altın Rezervi Dünyada İkinci mi? 

‘Yabancı işletmecinin kazancından ülkemize bir şey bırakmayacağı için sömürüleceğimiz ve doğal 
kaynaklarımızın boşa tüketileceği’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 
Maden işletmecisinin (her ikisi de mevzuat karşısında eşit olduğundan yerli/yabancı ayırımı 
son derece anlamsızdır) kazancından ülkemize bir şey bırakmayacağı iddiası tamamiyle 
gerçek dışıdır. Madenciler, Devlet’e diğer sanayicilerin ödediğinin üzerinde, Devlet Hakkı, 
Belediye Payı, Buluculuk ve İhbar Hakkı’ndan oluşan 15 puanlık bir fazlalık ödemektedir. 
Ayrıca, madencilerin ücretler, mal ve hizmet alımları şeklindeki işletme giderleri ile ödedikleri 
gelir ve kurumlar vergisi ve harçları da ülkemizde kalan fasıllardır. İddia sahipleri, yatırım, 
maliyet ve vergilendirme konusunda hiç bir nosyona sahip olmadıklarını açıkça ortaya 
koymuşlardır. Yabancı madencinin kazancının önemli bir kısmı da yeni yatırımlar 
yaratabilmek için ülkemizde yaptığı aramalara harcanmaktadır. Bütün bunlar, ülke 
ekonomisine doğrudan katkıdır. 

Maden işletmesi sırasında yapılan bu harcamalar, Prof. Alkin’in hesaplarına göre 4,2 basit 
çarpanı ile ülke ekonomisinde bir katma değer de yaratmaktadır93. Ülke ekonomisine yapılan 
katkının 4 katı tutarındaki bu miktar da altın madenciliğinin ülke ekonomisine dolaylı 
katkısıdır. 

‘Bu arada ne olmuş? İzmir İl İdare Mahkemesi Ovacık altın işletme iznine yürütmeyi durdurma 
kararı vermiş’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Bu ifadenin, Türkiye’nin altın rezervinden söz edilen bölümde ne aradığını anlamak mümkün 
değildir? İlgili ilgisiz, yerli yersiz, doğru yanlış her yerde bir mahkeme kararından söz edilerek 
okuyanın beynine “işletmenin yasa dışı olduğu” kavramı yerleştirilmek istenmektedir. Daha 
önce de örneklerini gördüğümüz gibi, kamuoyunu yanıltmak ve şirket hakkında yanlış izlenim 
yaratmak amacıyla, hem olay hem de sonucu çarpıtılmıştır. 
Yeni idari izin işleminden sonra, idare aleyhine yüksek yargı yerinden geçerek sonuçlanmış 
tek bir karar yoktur. Tersine yüksek yargı yerinden geçerek onay görmiş idare lehine 
sonuçlanan üç dava vardır. Bunun anlamı idarenin yeni işleminin haklı olduğudur. İddia 
sahipleri, iddialarını “sonuç” gibi sunarak kamuoyunun yanıltmaya çalışmaktadırlar. 

6500 Ton Altın kaç Para Eder? 

‘Bu satış değerinin olsun olsun %15’inin ülkemize kalacağı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

                                            
93  Ovacık Altın Madeni Projesinin Ekonomik Etkileri, Prof. Dr. Erdoğan Alkin, 1993. 
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Olaya uzun vadeli bakıldığında, madencilik faaliyetlerinden şirketlerin yüksek karlar etmediği 
artık herkesin malumlarıdır. Kar oranları ortalama olarak % 10 –15  civarındadır. Bunu 
sermaye şirketlerinin yayınlanan bilançolarından görmek mümkündür. Bununla birlikte, satış 
fiyatlarının aşırı arttığı bazı dönemlerde önemli kar realizasyonları olabilmektedir.  

Ülkemiz madencilik üzerindeki vergilerin en yüksek olduğu bir ülkedir.  

Ülkemizde çalışan bir madenci şirket; yatırım maliyetinin % 85-90’ını, üretim maliyetinin %90-
99’unu bu ülkede harcar. 

Yine; geriye kalandan amortismanlarını karşıladıktan sonra devlet hakkı fon, gelir ve 
kurumlar vergisi öder. Dore (altın + gümüş + diğer metaller) metal üreten Ovacık Altın 
Madeni’nden ülkeye sadece %15 kaldığını iddia etmek temelsizdir. Bu iddialar, iddia 
sahiplerinin bilgisiz oldukları kadar pervasız da olduklarının delilidir.  

Rezerv Nedir? 

‘Uluslararası ortamda altın yataklarına değer biçilirken bizde yayılmaya çalışılan “tahmin edilmiş 
potansiyel”e denk düşen bir terimin olmadığı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Maden potansiyeli, uluslararası rezerv sınıflandırmalarında, “Bilinmeyen Kaynaklar” 
grubunda yer alır94. “Herhangi bir maden yatağı keşfinin henüz yapılmadığı, fakat elverişli 
olan jeolojik ortamlarda var olması umulan keşfedilmemiş kaynaklar” olarak tanımlanır. 
Bilinmeyen maden kaynaklarını tahmin yöntemleri son 25 yıl içinde geliştirilmiş bir bilimsel 
yöntemdir95, 96, 97, 98, 99, 100.  

Maden potansiyeli tahmini, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından meslek içi 
eğitim amacı ile yayımlanan rezerv sınıflandırma ve hesaplanmasına ilişkin teknik 
kılavuzda da ayrıntılı olarak yer almıştır101. 

Potansiyel tahmini, maden yataklarının aranması çalışmalarının ilk aşamasını 
oluşturmaktadır. İlgi duyulan bir madenin nerelerde, nasıl ve ne kadarlık bir harcamayla 
aranacağını ve karşılığında ne bulunacağını tahmin etmek ve bu bilgileri temel alarak bir 
arama projesini oluşturmak amacıyla yapılır. Böylece, aranılan madenin bulunamayacağı 
veya yapılacak harcamanın madenin getirisinden çok daha fazla olacağı bir bölgede arama 
yaparak para ve zaman kaybı önlenebilmektedir. Maden potansiyelinin tahmini, seçilen bir 
temsilci birim değerin, değerlendirilmesi yapılacak bölgeye yayılması esasına 
dayanmaktadır98. Tahmin hesaplama yöntemi; (1) Mevcut jeolojik bulgulara ve maden üretim 

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

Circular 831, 1980. 
95  Defining and measuring world mineral supplies, G.J.S.Govett ve M.H.Govett, World Mineral Supplies, 1976, 

sf. 13-36.  
96  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. 
97  A review of regional mineral resource assessment methods, D.A.Singer ve D.L.Mosier, Economic Geology, 

1981, c. 76, sf. 1006-1015. 
98  Mineral Resources Appraisal, D.P.Harris, 1984, 445 sf. 
99  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. 

100  Maden Ekonomisi, G. Caner, MTA Genel Müdürlüğü, 1983, Yayın No 27. 
101  Kaynak ve Rezerv Sınıflandırmaları ile Hesaplanmalarının Temel İlkeleri, V.Oygür, T.Eyyüboğlu, 

O.Bektimuroğlu, E.Cengiz, E.Emre ve M.Bumin, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 1992, Yayın No 27. 
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kayıtlarına dayalı bir temsilci birim belirlenmesi; (2) Seçilen örnek birimin, değerlendirilecek 
bölgeyle aynı özellikleri taşıdığına emin olunması yaklaşımı esas alınarak yapılır. 

‘250-300 tonu bulmayan bir rezervimiz var’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Rezerv kavramı, mühendis odalarının raporunda iddia edildiği gibi, durağan (statik) bir 
kavram değil yapılan çalışmaların sonuçlarına göre sürekli değişen (dinamik) bir 
kavramdır. Bu nedenle, rezervin hangi yıla ait verilerin esas alınarak hesaplandığına 
bakmak gerekir. Çünkü, rezervin açıklandığı yıldan sonra yapılan arama çalışmaları 
sonucunda rezerv artmış olabilir. Türkiye altın rezervi de bu çerçevede her yıl artarak, 
1994102 deki 45 tondan bugün 509 tona ulaşmıştır. 

Altınımız Çok Olsaydı İyi mi Olurdu? 

‘... yılda 650 ton  altın üretilmesi gerekecektir. Çünkü bir altın madeninin ortalama ömrü 10 yıldır; 
yıllık üretimi ise 1 tondur’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Bu iddia bir varsayımdır ve gerçekler bu varsayımı doğrulamamaktadır. Her bir madenin 
rezervi birbirinden farklı olduğuna ve yatırım miktarı da değişeceğine göre bir genelleme 
yapmak oldukça zordur. Ülkemizde, Bergama-Ovacık dışında henüz başka bir altın madeni 
işletilmediği için böyle bir istatistiksel çalışma yapılamamaktadır. Bergama-Ovacık altın 
madeninin ömrü 8 yıl ve planlanan altın üretim miktarı 3 ton/yıldır. Ancak görünür rezervi 150 
ton olan Uşak-Eşme’deki altın yatağı işletildiğinde, iddia edildiği gibi işletmenin ömrü 10 yıl 
olursa yıllık üretim de 15 ton olacaktır. Dolayısıyla, bu iddia kendi içinde çelişkilidir ve 
gerçeklerle uyumlu değildir. 
‘Anadolu’nun çeşitli yerlerinde altın tesisleri ve atık barajlarıyla birlikte herbiri ortalama 100 
hektar büyüklüğünde 650 adet siyanür yarası açılacağı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

İddia sahibi, her bir madenin ömrünün 10 yıl ve yıllık üretimin bir ton altın olduğu 
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. Oysa ki gerçekler bu sayıları doğrulamamaktadır. Bugünkü bilgilerimize göre, 
ülkemizde bilinen altın yataklarının rezervi 7 ile 245 ton arasında değişmektedir. İddia sahibi, 
konunun uzmanı olmadığından yanılgıları da büyük olmaktadır.  

“Siyanür yarası” çarpıtması bir slagondan öteye bir değer ifade etmez. Altın madenciliği için 
geliştirilen “Mevcut En İyi Teknikler”i uygulayarak altını üretmek ve üretim alanını rehabilite 
ederek eski verimliliğine kavuşturmak mümkündür.  

Hiç bir uzmanlığı ve hayal gücü olmayan, ancak pervasız olan iddia sahipleri temelde bilinçli 
ya da bilinçsiz ülkenin zenginleşmesine karşıdırlar. 

‘Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu topraklarında üretilmiş maden zenginleştirme atıklarının 
toplam miktarı yaklaşık 26 milyon tondur’ iddiası 

Türkiye’nin, sadece, 2000 yılındaki kömür üretimi 64 milyon ton, demir 4 milyon ton, bakır 4,5 
milyon ton, bor 2,5 milyon ton ve manyezit 3 milyon ton olmak üzere ana kalemlerdeki cevher 
üretimi toplam 78 milyon tondur. Cumhuriyet tarihi boyunca üretilmiş zenginleştirme 
atıklarının, 26 milyon tondan çok daha fazla olduğu ortadadır. Ayrıca, termik santrallarda 

                                            
102 Türkiye altın rezervi ilk kez 1994 yılında yabancı sermayeli şirketler tarafından bir broşürle duyurulmuştur. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında yayımlanan “Türkiye Altın ve Gümüş Envanteri”nde 
Türkiye altın ve gümüş rezervi belirtilmemiştir.  
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yakılan kömürden çıkan küllerin oluşturduğu kül dağları da dikkate alındığında bu miktar çok 
daha fazladır. Kaba bir tahminle halen yılda 400 ile 600 milyon ton arasında dekapaj + atık 
malzeme üretilmektedir. Muhtemelen, “Cumhuriyet tarihinde her yıl ...” denecekti ama o da 
yanlış... 

‘Sadece 1 yıl içinde üretilecek zararlı-zehirli kimyasal atık miktarı ise 160 milyon tondur’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Yukarıdaki yanlış varsayım sonucunda, ülkemizde yılda 650 ton altın üretileceği 
hesaplanmıştır. Oysaki ülkemiz şartlarına göre, yılda 100 ton altın üretimi mümkün 
olabilecektir. Bu faaliyet sonucunda da 20 milyon ton atık oluşacağı tahmin edilmektedir. 
Dünya ortalamasında orta boy bir işletme. 

Burada “zehirli atık” önermesi subjektif, propaganda amaçlı kullanılan bir önermedir. Hiç bir 
değeri yoktur. Esas konu, atıkların çevreye kalıcı zarar vermeden bertaraf edilip 
edilemeyeceğidir. Modern bilimsel ve teknolojik uygulamalarla her tür madencilik atığını, 
kurallarına uyarak çevreye kalıcı zarar oluşturmadan bertaraf etmek mümkündür ve 
yapılmaktadır. 

‘10 yıl sonra elimizde kalacak olan kimyasal atık miktarı, asitlenmiş dekapaj toprağıyla birlikte, 
yaklaşık 2 milyar tondur’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Bu iddia da, 6500 tonluk Türkiye altın potansiyeli üzerine yanlış varsayımlar kurularak 
yapılan yanlış hesaplamalar ile yanlış sonuçlara ulaşılmasının bir diğer örneğidir. Mevcut 
madencilik bilgilerimize göre, ülkemizde 65 yıl boyunca yılda 100 ton altın üretme potansiyeli 
vardır. Altın madeni işletmelerinde kimyasal bozundurma ve maden sahasında rehabilitasyon 
tedbirleri yerine getirileceğinden bu atık da, iddia edilenin tersine, rehabilite edilmiş doğal atık 
olacaktır. Dünyada her yıl onlarca milyar ton maden-örtü kazısı yapılmaktadır. Sürdürülebilir 
yaşam standardı için bu işlem kaçınılmaz olarak yapılmaktadır. Bu faaliyetler sonucunda 
ortaya çıkan atıklar başarı ile bertaraf edilmekte ve kapatılmış madenler doğaya 
kazanılmaktadır.   

İddia sahiplerinin unuttuğu nokta, her tür atığın güvenle bertaraf edilebileceğidir. Bırakınız 
Ovacık cevheri gibi inert (asit üretmeyen) bir cevheri, %15-50 sülfür içeren bazı bakır, 
kurşun, çinko cevherleri de işlenerek atıkları başarı ile bertaraf edilebilmektedir  (Örnek: Tara 
çinko madeni – İrlanda; Katoviçe bakır madenleri – Polonya; Sullivan çinko madeni – İngiliz 
Kolombiyası, Kanada ve sayısız diğer madenler). 

Konu saptırılarak kamuoyu korkutulmaya çalışılmaktadır. Bu yöntem, FIAN ile birlikte hareket 
eden immünolog emekli Prof. Korte bir makalesinde yayınladıktan bu yana, Türkiye’de de 
yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.  

‘Bu atığın Türkiye’deki çevre yasalarına uygun olarak nihai uzaklaştırılması için gereken harcama 
1.4 trilyon USD’dir’ iddiası 

Çevre Kanunu’nda atıkların bertarafı için ne kadar harcama yapılması gerektiğini belirten bir 
ifade yoktur. Altın madenciliği atıklarının topluma bertaraf maliyeti olarak iddia edilen bu 
rakam tam anlamıyla “abes”tir; dünyada ne duyulmuş ne de görülmüştür. Bu hesaba göre, 1 
gram altın üretmek için 215 dolar rehabilitasyon masrafı yapılması gerekecektir. Bu hesaba 
göre, Amerika, Kanada ve Avutralya’daki altın madeni işletmecilerinin çoktan iflas etmiş 
olması gerekirdi. Durum böyle olmadığına göre, bu iddiaların ne kadar asılsız olduğu 
ortadadır. 

‘ABD’de  ... kapanıştaki temizleme giderleri koşullara göre dönüm başına 1,000 USD’den az ile 
20,000 USD arasında değişiyor’ iddiası 

Yukarıda da gösterildiği gibi, kendi düşüncelerini haklı çıkarabilmek için verilerle ve sayılarla 
Kitap’ta istedikleri gibi oynamışlardır. Bureau of Land Management 2001 yılı başındaki 
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verilerine göre103, ABD'deki saha kapatma maliyeti hektar başına en düşük Nevada'da 6.000 
dolar ve en yüksek New Mexico'da 32.500 dolardır . Yani dönümü, sırasıyla, 600 dolar ve 
3250 dolardır. ABD'de işçilik, hizmet alımları, vb unsurların ne kadar pahalı olduğunu 
düşünürsek en yüksek kapatma maliyeti ülkemiz için fazla bile gelebilir. 

‘EPA’nın yaptığı bir çalışmaya göre, ABD’nde çalışan 201 altın madeninden %90’ını oluşturan 
açık işletmelerde, 1992 yılında 540,661,000 ton ve 1998 yılında 553.000.000 ton malzeme kazılmış 
(bunun 160.000.000 tonu cevher, kalanı pasa) ve 5,250,000 ons (yaklaşık 162.8 ton) satılabilir metal 
altın elde edilmiş . Oran, yaklaşık 3.5 milyonda bir, gibi’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Burada da sayıları tahrif ettikleri ve işlerine geldiği gibi yorumladıkları görülmektedir. EPA 
verilerine göre104, 1992 yılında, ABD’de 212 altın madeni vardır. Bu altın madenlerinde 
yürütülen faaliyetler sonucunda 540.660.000 ton malzeme kazılmış (bunun 247.532.000 tonu 
cevher) ve üretilen altın miktarı ise 329 tondur. Karşılaştırma yapılması için bu verilere bir de 
not düşülmüş: ABD'de her yıl belediye hizmetleri için 200.000.000 ton katı atık üretiliyor.  

Burada dikkate alınması ve mukayese edilmesi gereken cevher içindeki maddi değerdir. Bu 
değer, ABD ortalaması olarak cevher tonu başına 14 dolardır.  Ovacık için ise cevher tonu 
başına 100 doların üzerindedir. Türkiye ortalaması olarak da cevher tonu başına 40 dolar 
civarındadır. Kaynak üretme bakımından çok önemli. 

‘US DOI Bureau of Mines’a göre oran 682,000’e 1. Yani 682,000 ton kaya kazıp 1 ton maden elde 
ediyorsunuz. Bizimle kıyaslarsak, 6,500 ton altın elde edebilmek için 22 trilyon 750 milyar ton kazı 
gereci çevreye yığılacak demektir’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 
Amerika’daki madenlere ait verilerden Bureau of Mines tarafından üretilmiş bu oranı 
kullanarak bir varsayımda bulunmak hatalı olabilir. Örneğin, ülkemizde henüz işletilen tek 
altın madeni olan Ovacık için bu oran 100.000’e 1; yani 100.000 ton kaya kazıp 1 ton altın 
elde edilmektedir. Ülkemizde henüz istatistiksel olarak kullanılabilecek altın madenciliği veri 
birikimi olmadığından böyle bir yakınlaştırmaya gitmek hatalı sonuçlar verebilir. 
Öte yandan, daha öncekilerde olduğu gibi, bu iddiada da hesaplama hataları yapılmıştır: 

1) İddia edildiği gibi bu oranı ‘682.000 ton kaya kazıp 1 ton maden elde etmek’ olarak alsak 
bile: 6500 t x 682.000 = 4,5 milyar ton kazı gereci eder. Yaklaşık olarak, iddia edilen 
rakamın 5000’de biridir. 

2) İddia edilen kazı gereci miktarına ulaşmak için ise bu oranın 3.500.000.000/1 alınması 
gerekmektedir. Herşey afaki, herşey pervasızca. Herşey kaba bir propagandaya kurban 
ediliyor. 

Varılmak istenen sonuç anlamsız. Hayatı sürdürmek için madencilik yapılacağına göre, 
konsantre olmamız gereken nokta şartlara göre uygulanacak teknoloji olmalıdır. 
Mühendisliği, bilimi ve teknolojiyi inkar ederek bir yere varamayız. 

İddia sahipleri, önce, gerçekleri ve madencilik pratiğini dikkate almayarak kendi kafalarından 
yarattıkları bazı senaryoları gerçekmiş gibi kabul etmişler; ardından, yine kendi kabul ettikleri, 
ulusal veya uluslararası kabul görmeyen ve gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan rakamlardan 
yola çıkarak bir takım afaki hesaplamalar yapmışlardır. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine 
çarpık bir yaklaşım yoktur.  

Gerçekçi rakamlarla bir olası senaryo üzerinden yapılan hesaplara göre, iddiada yer alan 
altın potansiyelinin 3700 tonluk kısmının üretime geçirilmesi sonucunda ülkemizde 23,4 

                                            
103 Mine Safety and Health News, 1997, v.4, no 2 
104 National Hardrock Mining Framework, US EPA, 1997, s.A-3, Tablo 2. 
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milyar dolar kalacaktır. Altın madeni işletmecisinin madeni olduğu gibi bırakıp gitmesi söz 
konusu değildir. Ovacık Altın Madeni örneğinde olduğu gibi, işletme izni öncesinde Çevre 
Bakanlığı’na verilen Taahhütname gereği maden işletmelerinin rehabilitasyonu ve maden 
kapatma harcamaları da devlet tarafından değil şirket tarafından ödenecektir. Bu hesap 
sonucunda, ülkemizin neyi kaybedeceği çok açıktır. 

Almanya Ülkemizde Altın İşletilmesini Neden İstemesin 

‘Ülkemizdeki doğal kaynakların başında gelen altın yataklarının işletilmesini, çıkarları zedelendiği 
için Almanya’nın engellediği’ 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

 “TÜBİTAK Raporunu eleştirme” kitabı diye takdim edilen kitapta bu savunmanın yeri olmasa 
gerek. TÜBİTAK Raporu’nda böyle bir iddiada bulunulmamıştır. Bazı yayınlarda, G. Altman 
(Alman Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri-Yeşil Milletvekili), P.Sauerland (FIAN Bşk.), Prof. 
Dr. İsmail Duman (İTÜ), Prof. Dr. P Müller (FIAN), Prof. Dr. F Korte (FIAN) ve Dr. T Rüde 
(FIAN) 27.10.2000 tarihinde Berlin’de yaptıkları toplantı sonucunda altın madenciliği 
hakkında “Berlin Deklarasyonu” olarak adlandırdıkları bir bildiri105 yayınladıkları 
bildirilmektedir. Toplantı Gana, Peru ve Papua Yeni Gine’deki, kendi deyimleriyle “düşük 
maliyetle altın üretimi yapılan fakir ülkelerdeki” altın madenciliğinin engellenmesine ilişkindir 

‘Almanya’da da 1995’te varlığı bilinen bazı altın yatakları var’ iddiası 

Almanya’daki bilinen altın cevherleşmelerinin jeolojisinin anlatıldığı kaynağa106 göre, 
Almanya’da 1800-1930 yıları arasında işletilmiş, ince arsenopirit damarlarına bağlı ekonomik 
olmayan cevherleşmeler vardır. 

 ‘Başka ülkelerde altın işletmelerinin çoğalmasında (Almanya’nın) çıkarı var’ iddiası 

TÜBİTAK Raporu’nda Almanya ve altın üretimi ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısı 
ile başta Jeoloji Mühendisleri Odası olmak üzere dört mühendis odası yöneticilerinin 
Almanya ve FIAN’ı “TÜBİTAK Raporunun Eleştirisi” başlığı altında savunmaları anlamsız 
olmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken nokta şudur; 

1) Almanya kapital ihraç eden ve ülkelerini her tür sermayeye açmış bir ülkedir. 

2) Alman şirketleri, dünyanın bir çok ülkesinde altın dahil maden üretmektedirler, üreten 
şirketlere ortak olmaktadırlar. 

3) Bankaları altın stoklarına sahiptir ve dünyadaki bir çok banka gibi altın ticareti 
yapmaktadırlar. 

4) Almanya dünyanın en büyük siyanür üreticisidir ve bu siyanürü (organik ve inorganik) 
dünyanın her yerine ihraç etmektedir. Ayrıca Almanya her biri bir zehir (!) olan 
onbinlerce kimyasal üreterek ihraç etmektedir. 

5) Alman maden işletmeleri her yıl yüz milyonlarca ton maden atığı ve dekapaj 
malzemesi üretmekte ve gerektiğinde şehirlerin yeri değişmektedir. 

6) Yine madencilik yapmak amacıyla kazılan alanlar rehabilite edilmekte ve üzerine 
şehirler kurulmaktadır. 

                                            
105  Expert Meeting – on ecological and human right consequences on cyanide based gold mining: 13.07.2001, 

www.infu.uni-dortmundnde/korte-goldmining/news13_11white.html 
106  Gold Resources of Europe and Middle East, E.A.Elevatorski, 1996, s. 43-45, Germany; bu bölüm Dr 

G.Lehrberger, Tech. Univer. Munchen katkısıyla hazırlanmıştır. 
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7) Almanya, dünyadaki en büyük bakır, kurşun ve çinko izabe tesislerine sahiptir. Her yıl 
milyonlarca ton bakır, kadmiyum, civa, arsenik, antimuan, kurşun, sülfür, vd. yüklü 
ağır metali dünyanın her yerinden satın alarak ülkelerine taşır, bunlardan her türlü 
metali ve atığı üretir. Metalleri ticari olarak değerlendirirken atıkları bertaraf eder. 

8) Almanya’nın güçlü sivil toplum örgütleri vardır. Bu örgütler Alman metallurjisini, 
siyanür üretimini yüksek teknoloji uygulamaları adına savunurlar. Bu örgütlerin bazısı 
da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki kaynakların üretilmesine, yine 
“uygulanacak teknolojinin ülkeyi batıracağı” adına karşı çıkarlar. 

Almanya’nın Ovacık ile ilgisi FIAN adlı, GONGO olduğu basında iddia edilen bir derneğin 
altın üretimine karşı çıkmasıdır. Özel olarak, bu kuruluşun Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde altın üretimini durdurmaya kalkışması dikkati çekmektedir. 

Şimdi; 

Dört mühendis odası “TÜBİTAK Raporunun Eleştirisi” iddiası ile ortaya çıkmışlar ve temelde 
halen 28 aydır başarı ile çalışan Ovacık Altın Madeni’ni durdurma gayreti içine girmişlerdir. 

Başlığı “TÜBİTAK Raporunun Eleştirisi” olan kitapta; 

1. FIAN’ın iyi niyetini savunmaktadırlar, 

2. Almanya’nın, kendi ülkesindeki altını insani değerler nedeniyle üretmediğini 
ispatlamaya çalışmaktadırlar, 

3. Ağır metallerin (her metal ağır metaldir) Türkiye’ye yakışmayacağını, Türkiye’nin 
çevresini yok edeceğini iddia etmektedirler, 

4. Zehirli atıkların Türkiye’yi yok edeceğini anlatmaktadırlar. 

Ovacık tesisini görmeden, tanımadan, incelemeden, FIAN’ı ve Almaya’yı eylemlerine 
referans yapmaktadırlar. Kıt kaynaklarından on milyarlarca lira harcayarak propoganda 
yapmaktadırlar. 
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4. OVACIK’TA ALTIN İŞLETİLMESİNDE KAMU YARARI VARDIR 

Danıştay’ın ‘Eurogold’un işletme izinlerinin iptali kararı’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Yargı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmiş olan Ovacık Altın 
Madeni işletme ruhsatını ve işletme iznini iptal etmemiştir. Yargı kararı ile, Çevre 
Bakanlığı’nın “olumlu görüş” verdiği idari işlem iptal edilmiştir. 

‘Şirket, bu karar daha çıkmadan yapmış olduğu bazı değişikliklere değinerek, Karar’dan birkaç ay 
sonra Başbakanlığa başvurmuş ve aldığı önlemlerle bu gerekçelerde değinilen sakıncaların ortadan 
kalkmış olduğunu savunmuştu’ iddiası 

Şirketimiz, 1991 yılında, o tarihte Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükte 
olmadığı halde, Ovacık Altın Madeni için bir ÇED Raporu hazırlatarak Çevre Bakanlığı’na 
başvurmuştur. Maden sahası milli park, sit alanı, turizm alanı, askeri yasak bölge ya da özel 
çevre koruma alanı içinde değildir.  
Çevre Bakanlığı, üç yıl boyunca yapmış olduğu kapsamlı incelemeler neticesinde, Şirket’ten, 
tesisin işletme öncesinde, işletme sırasında ve işletme sonrasında uyacağı şartları belirten 
bir Taahhütname aldıktan sonra 1994 yılında “olumlu görüş” verdi. Çevre Bakanlığı’nın 
olumlu görüş vermesinin ardından, dokuz bakanlığa bağlı çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarından çok sayıda izinler alındı. 

Çevre Bakanlığı’nın Ovacık Altın Madeni hakkındaki “Olumlu Görüşü”nün iptali amacıyla 
1994 yılında idari dava açılmıştır. “Maden İşletme Ruhsatı” veya verilen diğer izin ve 
işlemlerin iptali istemi ile herhangi bir dava açılmamıştır. Yargı aşamasında, İzmir İdare ve 
Bölge İdare mahkemeleri ile Danıştay davacıların “yürütmenin durdurulması” taleplerini 
reddetmiştir. Bu yüzden şirket, yatırıma devam etmiş, 1997 yılı sonunda tesisin inşaatı 
tamamlanmıştır. 

Çevre Bakanlığı’nın işlemini iptal eden idari dava Kasım 1998’de yüksek yargıdan geçerek 
kesinleşmiştir. Ancak, Nisan 1998’de Çevre Bakanlığı’nın temyiz talebinin reddi üzerine 
Bakanlık, Mayıs 1998’de, tesiste üretim faaliyeti yapılmamasını şirkete tebliğ etmiştir. Şirket 
kurulu tesislerinde hiçbir zaman herhangi bir üretim yapmamıştır. 

Mahkeme kararı, 1991 ÇED Raporu’nda belirtilen ilk projeyi esas almış ve gerekçesinde 
“olası risk faktörleri”nin varlığına yer vermiştir. 

Danıştay kararı sonrasında, mevcut tesisteki “olası risk faktörleri” şirket tarafından ayrıntılı 
olarak incelemeye ve değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan bu bilimsel ve teknik inceleme 
sonrasında, Danıştay kararına esas olan insan sağlığı ve çevre konularındaki olası risk 
faktörlerini “sıfır düzeyine” indirecek ilave önlemleri sağlayacak teknolojik uygulamalar 
projelendirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Tesisin bu durumunun denetlenmesi amacıyla 
Şirket, uluslararası uzman bir kuruluşa (Golder Associates, İngiltere) atık barajı ve tesiste 
siyanür kullanımı konusunda iki ayrı risk değerlendirmesi yaptırmıştır. Her iki risk 
değerlendirmesinde de “Yüksek dereceli bir güvenilirlikle Ovacık’taki riskin ihmal edilebilir 
düzeyde olduğu” sonucuna varılmıştır. 

Şirket, mahkeme kararının dayandığı 1991 ÇED Raporundaki projeye yaptığı ilavelerle risk 
faktörlerini tamamen ortadan kaldırdığını belirterek yeni bir idari işlem tesisi amacıyla idareye 
başvurmuştur.  

İlgili odalar kitapta (sf. 120, parag. 2), şirketin hakkını şu ifade ile teslim etmişlerdir: ‘Bunların 
olumlu olduğu, güvenliği arttırdığı ve barajın bir sorunla karşılaşması durumunda bile çevreye 
saçılacak atık çamurun daha az zarar vermesini sağladığı düşünülebilir. Bu güvenlik önlemlerinin 
çoğu 1991 projesinde yok iken; ancak, ÇED sürecindeki eleştiriler ve yargının koyduğu yasaklar 
sonrasında gündeme getirilmiş olsa da, bu noktaya gelinmiş olmasının olumluluğu yadsınamaz.’ 
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‘Danıştay, açıkça “işletmeciye ve yapılacak olan denetime duyulan güvene bağlı olarak risk 
olasılığının azalacağından söz etmek mümkün değildir” demişken bu yola nasıl sapılır, bunu 
anlamak olanaklı değil’ iddiası 

Danıştay, “işletmeciye ve yapılacak olan denetime duyulan güvene bağlı olarak” ifadesini 
İzmir Birinci İdare Mahkemesi’nin seçtiği Bilirkişi Heyeti’nin 1996 tarihli raporundan almıştır. 
Danıştay, bu ifade ile risk unsurunu gidermenin fiilen alınacak tedbirlerin bir sonucu 
olduğunu, güvene ve kontrole dayalı yaklaşımlarla risklerin giderilemeyeceğini belirtmiş 
olmaktadır.  

Şirket de, tamamiyle Danıştay kararı doğrultusunda riskleri ortadan kaldıran fiziki tedbirler 
uygulamış ve Danıştay kararının gereğini yerine getirmiştir. Danıştay kararında belirtilen olası 
risklerin giderildiği Golder Associates Ltd (UK) şirketinin risk değerlendirme çalışmaları ve 
TÜBİTAK Raporu ile belgelenmiştir. 

4.1. Cevher 
“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Ülkelerin cevher rezervi varlığı, yapılan jeolojik modelleme ve bilfiil jeolojik arazi ve 
laboratuvar araştırmaları ile ortaya çıkarılır. Cevher rezervlerinin saptanmasındaki etik 
meslek yaklaşımı “potansiyelin var olduğu ve de rezervin beklenenden daha fazla 
olabileceği” varsayımı üzerine kuruludur.  Türkiye’deki doğal kaynak rezervlerinin büyüklüğü, 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın hazırladığı bilimsel bir modelle ortaya konulmuştur. 
Son on yıl içinde yeterli aramalar yapıldıkça artmakta olan Türkiye altın cevher potansiyeli 
için, “hayır, Türkiye altın potansiyeli 6500 ton olamaz” şeklinde bir yaklaşımı, jeoloji meslek 
etiği ve de ülke çıkarları açısından anlaşılması zor, büyük bir çelişkidir.  

Halen dünyada, 875 civarında altın ve gümüş madeni işletilmektedir107. Bu madenlerdeki 
cevherleşme farklı türlerde olup içeriklerindeki olası çevre sorunu yaratabilecek mineraller de 
yerel olarak farklılık gösterebilir. Dört mühendis odasının eleştirisine hedef olan Ovacık 
cevher yatağındaki cevher, olası çevre sorunu yaratma açısından, büyük olasılıkla dünyadaki 
en temiz cevher yataklarından biridir ve bu da hem TÜBİTAK Raporu’nda kanıtlanmış hem 
de dört mühendis odasının eleştirisinde kabul edilmiştir.  

Durum böyle olunca, cevher başlığı altındaki altı sayfalık yazıda verilenlerin TÜBİTAK 
Raporu’nun eleştirilmesi ile alakası yoktur. Bu başlık altında sadece rezervin, başlangıçta 
verilen rakamlardan daha büyük olabileceği ve cevherin içerebileceği diğer değerli metalleri 
şirketin yurtdışına kaçırabileceği savı işlenmektedir. Bunların TÜBİTAK Raporu ile 
herhangibir ilişkisi olmayıp, sadece yabancı sermayeye karşıtlık amacına hizmet edecek, bir 
polemik yaratılmak istenmektedir.  

‘... çelişkiler de, bol. Eurogold'un şimdiye kadar verdiği bilgiler, Bergama Ovacık altın yatağında 
görünür rezervdeki altın miktarının 30 ton, gümüş miktarının da bunun yarısı kadar olduğu 
yönündedir’ iddiası 

Şirket, başından beri Ovacık Altın Madeni’nde, mevcut bilgilerimiz dahilinde, 24 ton altın ve 
24 ton gümüş üretileceğini, maden ömrünün 8 yıl olacağını bir çok defalar kamuoyuna 
açıklamıştır108,109,110,111. 

                                            
107  A guide to cyanide, T. Mudder ve M. Botz, Mining Environmental Management, vol. 9, no 3, Mayıs 2001, 

s.8-12.  
108  Türkiye’de Yeni Bir Dönem: Türkiye’nin İlk Altın Madeni Bergama-Ovacık, Eurogold Madencilik A.Ş., 

1992. 
109  Türkiye’de Altın Madenciliği, Mayıs 1994. 
110  Bergama Ovacık Altın Madeni neler kazandıracak? Eurogold Madencilik A.Ş., 1996. 
111  Ovacık Altın Madeni, Eurogold Madencilik A.Ş., 1998. 
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Görüldüğü gibi, başından beri kamuoyuna aynı rezerv ve üretim bilgileri verilmiştir. Bu 
bilgilerde, iddia edildiği gibi hiçbir çelişkili ifade yer almamıştır. Ancak bu, rezervin yeni 
aramalarla artmayacağı anlamına gelmez. 

‘Ancak, altın ve gümüş dışında örneğin platin ve paladyum gibi değerli metallerin ne kadar olduğu 
bilgisi verilmemektedir’ iddiası 

Ovacık altın cevheri örneklerinde yapılan mineralojik ve kimyasal analiz sonuçlarında platin 
ve paladyum gibi platin grubu değerli metaller görülmemiştir. Ovacık cevheri, asit volkanik 
kayalar içine yerleşmiş düşük sülfürlü epitermal (kuvars-adularya) tipte bir cevherdir. Bu tip 
cevherde platin ve palladyum gibi değerli metallerin bulunmadığı, maden jeolojisi ile ilgili 
literatürde yer almaktadır112,113. Altın yataklarında, platin grubu metallerin konsantrasyonunun 
ender olduğu; bazik ve ultrabazik kayaçların yakınındaki kalkopirit, bornit, tetraedrit gibi bakır 
mineralleri içeren polimetalik hipotermal altın damarlarının platin bakımından bazen 
zenginleştiği bilinmektedir114. 

‘Şimdiye değin cevher analizi ile ilgili bağımsız bir bilgiye sahip olma olasılığı olmadı’ iddiası 

Bu cevheri kullanarak bir çok üniversite araştırma yapmıştır. Devlet kuruluşları numune alıp 
inceleme yapmışlardır.  

‘Madenin görünür, olası ve olabilir rezervleri hakkındaki açıklamalar da çelişkili’ iddiası 

Madenin rezervleri hakkındaki şirket açıklamaları çelişkili değildir. Şirket tarafından açıklanan 
toplam kaynak miktarı 4,19 milyon ton olup, bu kaynak içinde görünür ve muhtemel 
rezervlerin toplamı 2,38 milyon tondur115. Bu rakam, aynı zamanda, işletilebilir maden rezervi 
olarak 2,4 milyon ton şeklinde belirtilmiştir. Geriye kalan 1,81 milyon tonluk mümkün rezerv 
ise gerek teknik ve gerekse ekonomik açıdan henüz işletilebilir maden rezervi kategorisinde 
değildir. Madenin işletmeye alınmasından sonra başlatılan yatak geliştirme çalışmaları 
sonucunda, bu mümkün rezervin veya bir bölümünün işletilebilir maden rezervine katılması 
mümkün olabilecektir. Rakamlar her yıl sonunda faaliyet raporlarında ilan edilmektedir. 

 ‘Kasım 1991 tarihli, Ovacık atık deposu kesin proje raporu “madde 2 üretim yöntemi konusunda” 
ortalama 30 g/t oranında olduğu için “zengin bir cevher kabul edilmektedir” denmektedir’ iddiası 

Söz konusu atık havuzu projesine ait rapor116, barajlar konusunda uzman bir şirket olan 
TEMELSU tarafından hazırlanmıştır. Bu rapordaki cevher tenörüne ilişkin ifade, ÇED 
raporunda (sf. 1-5) yer alan “… bazı kesitlerde +30 g/ton mertebesinde altın 
bulundurmaktadır” ifadesinden kaynaklanmıştır. Burada, altın yatağının bazı kısımlarındaki 
en yüksek altın tenörünün 30 g/ton ve hatta daha yukarısında olduğu belirtilmekte, fakat 
yatağı temsil eden bir ortalama altın tenöründen söz edilmemektedir. 

‘Hiç bir kamu kuruluşunun burada bir çalışma yapmamış olduğuna dikkat çekmektedir’ iddiası 

Yürürlükteki 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince; madenci, arama raporlarını ve işletme 
projelerini Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür. Maden Kanunu beyan 
sistemi üzerine kurulmuş olup, şirket her türlü bilgi ve belgeyi ilgili kuruma vermiştir. Bu 
kurum dışında, başka herhangi bir kuruluş bu işle görevlendirilmemiştir. Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü birçok defalar denetimde bulunmuş olup raporları arşivlerindedir. 

                                            
112  Mineral Deposit Models, U.S. Geological Survey Bulletin, No 1693, 1996, sf. 141-150. 
113  Geologic, mineralogic, and geochemical characteristics of volcanic-hosted epithermal precious-metal 

deposits, D.O. Hayba et al., Geology and Geochemistry of Epithermal Deposits, Reviews in Economic 
Geology, vol.2 , sf. 129-168. 

114  The Geochemistry of Gold and Its Deposits, R.W. Boyle, Canada Geological Survey Bulletin 280, sf. 163-
165. 

115 2000 Annual Shareholder Report, Normandy Mining Limited, sf. 15. 
116  Ovacık Atık Deposu Kesin Proje Raporu, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş., 1993. 
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Tesisimiz, her tür idari ve teknik denetime tabidir. Beyan edilenler dışında bir durum olması, 
yürürlükteki mevzuata göre ağır sorumluluk getirmektedir. 

‘Ovacık altın madeninde tonda 30-40 gram altın ve o kadar da gümüş elde ediliyor. ... Maden 
yetkilileri tonda 9-10 gram altın ve bir o kadar da gümüş elde ettiklerini söylüyorlar’ iddiası 

Bu iddianın yer aldığı paragrafın hemen ardındaki paragrafın ilk cümlelerinde, bu konuyla 
ilgili bilimsel ve teknik gerçeği ifade ederek, bir anlamda yukarıdaki asılsız iddiayı kendileri 
yanıtlamıştır: ‘Maden yatakları konusunda çalışanlar bilir; bir cevher yatağının tenörü hiçbir zaman 
her yönde ve birörnek dağılmaz. Yüksek ve düşük tenörlü zonlar düzensiz sayılabilecek biçimde 
yayılmaktadır.’ Bu bilimsel ve teknik doğruya uygun olarak Ovacık Altın Madeni’nde, maden 
işletme tekniğine bağlı olarak hazırlanan teknik-ekonomik fizibilitenin izin verdiği ölçüde 
yüksek ve düşük tenörlü (tonda gram olarak altın değeri) zonlar birarada değerlendirilmiştir. 
Bu fizibilite çalışması sonucuna göre, Ovacık altın yatağında ekonomik ve teknik olarak 
işletilebilecek ortalama cevher tenörünün bütün yatak için ortalaması tonda 10 gram altındır. 
İşletme sırasında üretilen cevherin ton ve tenörü de ayrıca Maden Genel Müdürlüğü’ne rapor 
edilmektedir. 

‘Uzmanlar haftada 400-500 kilo altın ve bir o kadar da gümüş döküldüğünü söylüyorlar. ... 
Haftada dökülen altın ile şirketin rakamları arasında ise büyük bir fark bulunuyor’ iddiası 

Nedense bu uzmanların kim olduğu belirtilmemiştir. 

Ovacık Altın Madeni’nde belli aralıkla düküm yapılmakta, altın ve gümüş karışımından oluşan 
“dore külçe” elde edilmekte ve dore külçeler rafinasyon için ihraç edilmektedir. Döküm 
sırasında, döküm odasında muhasebe ve üretim bölümlerinden birer yetkili hazır bulunur ve 
döküm tutanakları imza altına alınır. 

Ovacık Altın Madeni’nde üretime geçildiği 19.05.2001 tarihinden 31.07.2003 tarihine kadar 
yaklaşık 9 ton altın ve 10.5 ton gümüş içeren toplam 19,5 ton külçe dore üretilmiştir. Buna 
göre, dore külçenin haftalık üretim ortalaması 180 kilo olmuştur. Dore külçedeki altın-gümüş 
oranına göre, haftalık dökümde elde edilen ortalama altın miktarı da 85 kilo civarındadır. 

Ovacık Altın Madeni’nde, döküm aşamasından başlayıp ihracat bedelinin ülkemize 
getirilmesine kadar geçen süreç aşağıda sıralanmıştır: 

Döküm ve Analiz : Döküm sırasında potadan alınan numuneler analiz için uluslararası 
denetim ve gözetim firması olan SGS A.Ş.’ye gönderilir.  (SGS firması 18.04.98 tarihli 23317 
no’lu Resmi Gazete’de yayınlanan, 98/10 no’lu Tebliğe göre analizleri Devletimiz’ce de kabul 
edilen Uluslararası Gözetim Şirketlerindendir.) 
Fatura Düzenlenmesi : Analiz sonuçlarına göre belirlenen altın ve gümüş dorelerin faturaları 
düzenlenir ve Maden İhracatçılar Birliği tarafından onaylanır. Birlik’ten temin edilen Serbest 
Dolaşım Belgesi  (EURO 1) düzenlenir.   
İhracat : İhracat faturası, SGS tarafından düzenlenen Analiz Raporu ve Maden İhracatçıları  
Birliği’nden alınan Serbest Dolaşım Belgesi Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz edilerek İhracat 
Gümrük Beyannamesinin düzenlenmesi sağlanır ve ihracat gerçekleştirilir. 

İhracat, gümrük denetiminde gerçekleşmektedir. Ülkemizden ihraç edilen tek kıymetli maden 
Ovacık Dore’si değildir. Ülkemizden yılda takriben 100 ton altın işlendikten sonra benzer 
yöntemlerle ihraç edlmektedir. 

Şirketimiz bir sermaye şirketidir ve her çeşit üretimi şeffaf olmak zorundadır. Madenin 
patlatıldığı andan, dore külçenin dökülüp tartıldığı ana kadar farklı noktalardan 40 kişiye 
yakın insanın numune aldığı ve her şeyin kaydının tutulduğu bir işletme yönetimi mevcuttur. 
Bilgilendirilen Diğer Kamu Kurumları :  
İstanbul Altın Borsası : Üretim sonucu elde edilen altın ve gümüş miktarları ons ve kilogram 
cinsinden Borsa’ya rapor edilir. 
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Vergi Dairesi : Şirketimizin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığı’na, Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi ile ihracat fatura ve ihracat-gümrük beyannameleri ibraz olunarak tahakkuk 
ettirilir.   
Merkez Bankası : İhracat bedelleri 7-14 gün içinde Türkiye’ye getirilir ve Merkez Bankası, 
aracı banka  vasıtasıyla yapılan ihracatın kapatılması için bilgilendirilir.   

‘Şirket ayrıca üretimde görev yapan Türk mühendislerinin işlerine son vererek yerine yabancıların 
atanması, üretilen altının Türk personelinin gözetiminden çıkarılması işlemini yürütüyor’ iddiası 

Üretimde Türk mühendisler görevlidir. Bunların işlerine son verilerek yerlerine yabancı 
personel atanmamaktadır. Yabancı personel, Ovacık Altın Madeni ülkemizin ilk altın madeni 
olduğu için eğitici ve danışman olarak hizmet vermektedir. Altının gözle görüldüğü üretimin 
son aşamasında Döküm Odası’nda görevli personelin hepsi Türk’tür. Bu görevliler, ne kadar 
altın üretildiğini gözleriyle görerek kayda geçirmektedirler. 

‘Ardında 7.87 ton altın içeren 1.79 milyon ton daha yoksul cevherin bir daha çıkarılamayacak 
şekilde yeraltında bırakılması tasarlanmış’ iddiası 

Bir maden yatağının işletme planlaması, faaliyet sonucunda bir kâr sağlayacak biçimde, 
işletmeye konu metalin yürürlükteki piyasa fiyatları ile üretilebilecek belirli bir (minimum) 
rezerv içeriğine göre yapılır117. Ovacık’ta da, bu genel madencilik ilkesine uygun olarak, 
yatağın ekonomik ve teknik açıdan işletilmesine izin veren tenör ve rezerv hesabından sonra 
işletme yatırımı yapılmıştır. Bu fizibilite hesaplarının esas aldığı 24 ton altın içeren 2,38 
milyon tonluk görünür+muhtemel rezervden geriye kalan 1,81 milyon tonluk rezerv ise 
“mümkün rezerv” sınıfındadır118. Mümkün rezerv, ‘boyutları belirlenmemiş olan cevher kütlesi 
olup; işletme ve planlama çalışmalarında hesaba katılmayan bir rezerv sınıfıdır’119. Ovacık 
Altın Madeni işletmeye alındıktan sonra, bu mümkün rezervin işletilebilir olup olmadığını 
ortaya koyacak arama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen 
veriler izin verdiği takdirde, bu mümkün rezervin veya bir bölümünün işletilebilir maden 
rezervine katılması, dolayısıyla işletme planlamasına dahil edilmesi mümkün olabilecektir. 
İddia edildiği gibi, bu cevherin bir daha çıkarılamayacak şekilde yeraltında bırakılması 
tasarlanmamıştır. 

‘Dilek, yatağın daha derinde sülfürlü bir zonda sürmekte olması gerektiğine inanmakta ve şirketin 
maden işletme ve cevher işleme güçlüğü nedeni ile yatağın bu kesiminden hiç söz etmediği ve 
kaynağın (belki de rezervin) önemli bir bölümünü sakladığına ilişkin kuşkusunu dile getirmektedir’ 
iddiası 

Daha derinlerde cevher olduğu inancına biz de katılmak isteriz. Derine doğru arama 
çalışmaları sürmektedir. Maden işletme ve cevher işleme zorluğu nedeniyle yatağın bu 
bölümündeki kaynağı sakladığı iddiasının somut verilere dayanması, Dilek’in sözünü ettiği 
raporlara ait referansların verilmesi gerekirdi. Ancak, elde hiçbir veri olmadan salt ‘inanarak’  
iddiada bulunulmuştur. Şirketin ortaklarından ve devletten sakladığı bir bilgisi yoktur. 

‘Görünür rezerv olarak yabancı sermayenin denetimi ve bildirimine bırakılan altın ve gümüş 
yatakları için olası ve olabilir rezervlerin de, rezerve dönüştürülmemiş kaynağın (resources) da  
kamuoyunca yeterli açıklıkla bilinmediği görülmektedir’ iddiası 

Her maden yatağında olduğu gibi, Ovacık’ta da maden işletmesine imkan verecek görünür 
rezerv miktarı belirlenerek işletme yatırımlarına başlanmıştır. Ana şirketimiz olan Normandy 
Mining Ltd.in yıllık raporlarında118 Ovacık’taki kaynak miktarı da ton olarak gösterilmiştir. 

                                            
117  Madencilik Yatırımları ve Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, G. Caner, MTA Yayını, Eğitim Serisi No 

17, 1976, sf. 2. 
118  2000 Annual Shareholder Report, Normandy Mining Ltd., sf.15. 
119  Maden Ekonomisi, G. Caner, MTA Yayını, Eğitim Serisi No 27, 1983, sf. 37. 
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Ovacık Altın Madeni’nde üretimin başlamasıyla birlikte, rezervi yükseltmeye yönelik yatak 
geliştirme çalışmaları da başlamıştır. 

Her katagorideki rezerv ana şirketin yıllık raporlarında detaylı bir şekilde yayınlanmaktadır. 

‘Şirketin açıklamalarına dayalı olarak yurt dışına çıkarılacak olan bu konsantrelerin gerçek 
kapsamını kim bilebilir?’ iddiası 

Gümrük mevzuatına göre, yurt dışına yapılacak maden ihracatında bağımsız laboratuvar 
analizi istenmektedir. Ovacık Altın Madeni’nde üretilmekte olan, altın, gümüş ve diğer 
metallerin homojen karışımından oluşan “dore” külçelerin analizleri de Hazine 
Müsteşarlığı’nca akredite olmuş120 bir laboratuvar tarafından yapılmaktadır.  

Analiz sonuçlarına göre belirlenen altın ve gümüş dorelerin faturaları düzenlenir ve Maden 
İhracatçılar Birliği tarafından onaylanır. İhracat faturası, akredite laboratuvar tarafından 
düzenlenen Analiz Raporu ve Maden İhracatçıları  Birliği’nden alınan Serbest Dolaşım 
Belgesi Gümrük Müdürlüğü’ne beyan edilir. İstanbul Altın Borsası, Vergi Dairesi ve Merkez 
Bankası da bu konuda bilgilendirilmektedir.  

Fiili ihracat gümrük yetkilerinin denetiminde yapılır. İhracatta ülkedeki mevzuata harfiyen 
uyulmaktadır. Bu ülkeden her yıl 70-100 ton kıymetli metal ihracatı yapılmaktadır. 

4.2. Tesisin Yeri 
Bilindiği üzere, maden işletmelerinin yer seçimi cevherin konumuna bağlı bir işlemdir. Meslek 
dalları madencilik ve inşaat olmayan dört mühendis odasının bu konuya yaklaşımları, yanlış 
bilgiler içeren, bilimsellikten uzak ve uluslararası politik grupların internet ortamında yaydığı 
bilgileri tekrarlamak şeklindedir.  

Bu başlık altında dikkat çeken bir saptama bulunmaktadır. Bu bölümün son paragrafında, 
tesis için yapılan ‘Ulaşım ve enerji altyapısı, yan sanayi desteği ve eğitim ve idari kurumları hazır 
bir yörede oluşu açısından, işletmeci için aranıp ta bulunmayacak bir yer’ saptaması, proje yeri 
seçiminin mühendislik açısından bir başarı olduğunun kanıtı olmaktadır.  

‘Bu işletmelerin (Güney Afrika’dakiler dışındaki) büyük bölümünün nüfus yoğunluğu çok az olan 
kırsal yörelerde yer alışıdır’ iddiası 

Gelişmiş ülkelerde altın madenlerinin kentlerin çok yakınında olduğuna dair çok sayıda örnek 
vardır. Gelişmiş ülkelerde, yerleşim yerlerinin içerisinde veya hemen yakınındaki (1 km.den 
daha az mesafede) siyanürleme yöntemini kullanan altın madenlerine ait çok sayıdaki 
örnekten bazıları aşağıda verilmiştir: 

 Fransa, Rouez kenti ,Sarthe madeni  
 Fransa, Limoges kenti, Lechard kasabası, LeBourneix madeni 
 İspanya, Sevilla kenti, Rio Tinto ve Filon Sur madenleri  
 Yeni Zelanda, Waihi kasabası, Martha Hill madeni 
 Kanada, Ontario eyaleti, Kirkland kenti, Macassa madeni 
 Kanada, Ontario eyaleti, Malartic kenti, East Malartic ve Les Terrains Aurifers 

madenleri 
 Kanada, Ontario eyaleti,  Virginiatown kenti, Kerr Addison madeni 
 Kanada, Ontario eyaleti, S.Porcupine kenti, Dome madeni 
 Kanada, Quebec eyaleti, Val D’Or kentindeki Sigma madeni 

                                            
120 Resmi Gazete, 18.04.1998, sayı 23317, Tebliğ No 98/10.  
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‘ABD ve Kanada’da çevre sorunları yaygınlaşıp, tepkiler şiddetlenince, yeni madenlerin açılması 
seyrelince ... 1993’ten sonra yeni ve büyük altın işletmeleri dünyanın ... az gelişmiş ülkelerine 
kaymaya başlamıştır’ iddiası 

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

1993 yılına121 göre, 2002’de122 altın üretimi ABD’de aynı kalırken, Kanada’da % 4 ve 
Avustralya’da % 13 oranında artmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa, İtalya, İspanya, 
İsveç ve Finlandiya’nın da bulunduğu Avrupa’nın 2002 yılı altın üretimi, 1993 yılına göre % 
30 oranında artmıştır. Dolayısıyla, altın madenciliğinin gelişmiş ülkelerden az gelişmiş 
ülkelere kaydığı iddiası gerçek dışıdır. Öte yandan, halen dünya altın üretiminin % 37’si 
gelişmiş ülkeler, ABD, Kanada, Avustralya, Rusya ve AB ülkelerinde yapılmaktadır.  

4.3. Tesisteki Yapılar 
Kitabı hazırlayan dört mühendis odası, bu bölümde, TÜBİTAK Raporu’ndaki bilimsel 
değerlendirmenin de dayandırıldığı ilave tesis yapılarınının ve teknolojik önlemlerin var 
olduğunu şu ifadeleriyle itiraf etmektedirler (sf. 66, parag.4): ‘Tesiste 1991 ÇED Raporu’na göre 
tasarlanan yapı ve birimlere, 1997’deki yeni ÇED çalışması ve Çevre Bakanlığına verilen taahhütlere 
göre 1998 yılında bazı başka yapı ve birimler eklenmiş, bazılarında da önemli değişiklikler 
yapılmıştır.’ Bu ilave teknik yenilemeler, Danıştay’ın Mayıs 97’de verilmiş olup, Kasım 98’de 
kesinleşen kararına esas teşkil eden, olası riskleri ortadan kaldırmak amacı ile yapılmış olup 
Danıştay kararındaki olası risklerin kaldırılmış olduğu, uluslararası uzman mühendislik 
kuruluşlarınca denetlendikten sonra, TÜBİTAK tarafından da bilimsel olarak kanıtlanmış ve 
bir raporla belgelenmiştir.  

Dolayısı ile, mevcut tesis 1998 Danıştay kararındaki olası riskleri içermeyen bir tesistir.  

4.4. Zemin Koşulları 
TÜBİTAK raporu, işletme projesi ile ilgili, zemin araştırma raporları da dahil, mevcut tasarım 
bilgilerini içeren raporları inceleyerek ve yerinde çalışma yaparak 1998 Danıştay Kararı’na 
esas teşkil eden olası riklerin, mevcut tesiste ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını bilimsel olarak 
değerlendirmek amacı ile hazırlanmıştır.  

Odaların ‘zemin koşullarının esas olarak elverişli olduğu bilinmektedir’ şeklindeki açıklamaları (sf. 
68, parag.1), bu konuda bir eleştirilerinin olmadığınının kanıtı olmaktadır.  

Ayrıca, zemin üzerine oturan yapıların tasarımı konuları (inşaat, makina ve endüstri 
mühendisliği) söz konusu dört mühendislik odasının meslek konuları dışındadır. 

‘Liç birimlerinin zemin koşullarına ilişkin bir bilgiye de değinilmemektedir ... Herhangi bir kaza ya 
da yıkıcı olay sırasında zemine çözelti boşalması durumunda ne yapılacağı da bilinmemektedir’ 
iddiası 

Tesisteki liç ünitelerinde ve diğer kimyasal tanklarında önemli hasar meydana getirebilecek 
felaket senaryoları ve bunların doğuracağı sonuçlara ilişkin sayısal risk değerlendirme 
çalışması Golder Associates tarafından yapılmıştır123. Risk değerlendirmesinin sonucunda 
‘Ovacık’taki altın kazanım prosesinde siyanür kullanımının  yarattığı riskin ihmal edilebilir 
düzeyde olduğu sonucuna kesin bir şekilde varılabilir’ denmiştir. Maden işletmeye alındıktan 
bir yıl sonra, 2002 yılında, daha önce yapılan risk değerlendirmesinin kontrolu amacıyla, yine 

                                            
121 World Metal Statistics, December 1994. 
122 Mineral Commodity Summaries-Gold, U.S. Geological Survey, January 2003. 
123 Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide Cycle, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

1998.  
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Golder Associates Ltd. tarafından tesiste siyanür kullanımı124 için yeniden sayısal risk 
değerlendirmesi yapılmıştır. Maden işletilirken elde edilen veriler kullanılarak yapılan risk 
değerlendirmesi sonucunda da tesisin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Siyanürün depolandığı ve karıştırıldığı tankların bulunduğu alanın etrafı, güvenlik bandı 
oluşturacak şekilde betonarme eşikler ile çevrilidir. Siyanür hazırlama tanklarından ya da 
tesisteki bir üniteden herhangi bir sızıntı veya bir dökülme olması durumunda, döküntü, 
ünitenin tabanında hazırlanmış olan pompa çukurlarında toplanacak ve konumuna göre ya 
proses devresinin uygun bir yerine ya da kimyasal bozundurma tesisine pompalanacaktır.  

Ovacık Altın Madeni’nde izinlerin alınması döneminde, “Acil Durum Eylem Planı”  ilk defa 
1997 yılında hazırlanarak Çevre Bakanlığı’na verilmiş; daha sonra 2000 yılında revize 
edilmiştir125. Planda, hem siyanür hem de tesiste kullanılan diğer kimyasallara ilişkin bir acil 
durumda neler yapılması grerektiğini belirten “Malzeme ve Emniyet Veri Sayfaları” (MEVS) 
mevcuttur. 

4.5. Depremsellik 
Yurdumuzun üçte ikisi birinci ve ikinci deprem kuşağındadır126. Ovacık Altın Madeni gibi, ülke 
sanayisinin yoğun olarak bulunduğu Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi de birinci derece 
deprem bölgesindedir. 1999 Kocaeli depreminden sonra İTÜ uzmanlarının hazırladıkları 
raporda127 ciddi ve bilimsel zemin araştırmalarına dayanan mühendislik uygulamalarının 
yapıldığı projelerde, fay hattına çok yakın olsa bile herhangi bir hasar meydana gelmediği 
belirtilmiştir. Ayrıca, dünyaca ünlü deprem ve tektonik uzmanı İTÜ öğretim üyesi Prof Dr. 
Celal Şengör de bu konudaki bilimsel ve teknik yaklaşımı açıklamıştır128: “Depremden 
kaçılmaz tedbir alınır.”  

Bugüne kadar, Türkiye’nin çok büyük bir kesimini kaplayan deprem bölgelerinde sanayi 
tesislerinin kurulmaması yolu tercih edilmemiş, fakat yapılacak inşaatların “Afet Bölgesinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”e129 uygun olması şartı konulmuştur. Ovacık Altın 
Madeni atık havuzunun projesi de Afet İşleri Yönetmeliği’nde belirtilen Birinci Derece Deprem 
Bölgesi şartlarına uygun olarak hazırlanmış, proje DSİ tarafından onaylanmış ve inşaat 
kontrolü yine DSİ tarafından yapılmıştır. 

1998 yılındaki yargı kararında depremin bir risk faktörü olarak ortaya konulması üzerine, atık 
havuzunun depreme karşı dayanımını artırmak üzere bir istinat dolgusuyla desteklenmesi 
projeye ilave edilmiştir130. Bu sayede, atık havuzu seddesinin depremli durumdaki güvenliği 
% 70 oranında artırılmaktadır. Ovacık atık havuzunun, depreme dayanım analizlerine göre, 
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DSİ’nin su barajları için kabul ettiği kriterin (0.2g) 3 katı olan 0.6g yer ivmesi şiddetindeki bir 
depreme dayanacak güçte olduğu tesbit edilmiştir130. 

Dört mühendis odasının bu başlık altında verdikleri bilgilerde, genelde TÜBİTAK Raporu’nda 
verilen bilimsel bilgi ve değerlendirmelerin tekrarlanmasına rağmen, kullanılan yazım dilinde 
bu bilgilerin geçerli olmadığı ve tesis yapılarının deprem riski taşıdığı tekrarlanmaktadır. 
Depremsel ortamlarda yapı tasarımı, bu dört odanın meslek konusu olmamasına rağmen, 
depremsellik konusunda uzman bilim adamlarının değerlendirmelerini yedi sayfa uzunlukta 
bir metin içinde çarpıtarak kamuyuna sunmak topluma saygısızlıktır. 

Özellikle, mansap seddesi önüne yapılan ilave zemin yüklemesi ile, atık havuzu Bergama 
yöresinde olabilecek en yüksek şiddetli bir deprem (magnitüd 9) için dahi yıkılmaya karşı 
güvenlidir. 

Dört mühendis odası bu başlık altında, tesisin proses ünitelerinin depremsellik dayanımı 
konusunda, TÜBİTAK Raporu’nun eklerinde de yeralan, bir uluslarası mühendislik 
kuruluşunun (Golder Associates) risk değerlendirme sonuçlarından haberdar değilmiş gibi 
davranmaktadır. Tesisteki tanklar ve boru hatlarının ve dolayısı ile içlerindeki kimyasalların 
depremsellik açısından ortaya çıkabilecek olası riskleri, hem tesis işletmeye alınma 
öncesinde ve de işletmenin birinci yılında, Golder Associates tarafından yapılan risk 
değerlendirmeleri ile irdelenmiş olup dünya standardlarına uygunlukları saptanmıştır. 

‘Eurogold’un web sayfasına göre bu odak Midilli Adası ile Dikili arasındadır! Ancak, 6,5 
büyüklüğündeki bu depremde en büyük hasarın Dikili-Bergama çizgisinin güneyinde ortaya çıktığı 
da, yine aynı yerde yazılıdır’ iddiası 

Okuyucuya, sanki bu bilgiyi şirketin uydurduğu izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Şirketin web 
sayfasında, bu bilginin “İTÜ, 1967 Deprem Katalogu”ndan alındığı referans verilerek 
belirtilmiştir. “Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi”nde131, depremin merkezinin 
‘Dikili ile Midilli arasında deniz altında bulunan grabende’ olduğu belirtilmiştir. Yine aynı 
kaynakta, ‘Bergama grabeninin alt kısmı çok hasar gören yerlerdendir’ şeklinde bu depremde 
en büyük hasarın Dikili-Bergama hattının güneyinde meydana geldiği ifade edilmiştir. 

‘Salomon-Calvi (1940)’nin hazırladığı 1939 Depremi eş şiddet haritasında da en büyük şiddetin 
saptandığı alan, Dikili’den doğuya uzanan bir kuşak biçimindedir. Bu alanda IX şiddeti yaşanmış, 
Ovacık çevresinde ise bu şiddet VII-VIII olmuştur’ iddiası 
Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde yer alan 1939 Dikili Depremi’ne ait bilgiler Salomon-
Calvi’den (1940) alınmıştır. 1939 Dikili depreminin, Türkiye Büyük Depremler Kataloğu’na 
göre,  aletsel büyüklüğü 6.5 (Richter ölçeğinde) ve hasar şiddeti VIII veya IX (Mercalli 
ölçeğinde) olmuştur. Ancak, odaların yazdığı Kitap’ta IX şiddetinin Mercalli ölçeğinde olduğu 
belirtilmeyerek okuyucu yanıltılmaya çalışılmıştır. Depremin bilimsel açıdan tanımlanmasında 
önemli  olması bakımından, 1939 Dikili depreminin yatay ivmesinin kayada 0.19g ve zeminde 
0.32g olduğu tahmin edilmektedir132. Ovacık Altın Madeni atık havuzunun ise 0.6g yatay 
ivmesine sahip bir depreme dayanacak güçte olduğu tesbit edilmiştir133. Bir kıyaslama 
yapılması bakımından, 19 Ağustos 1999 Kocaeli depremi’nin yatay yer ivmesi 0,4g’dir134. 

Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde, 1939 Dikili Depremi’nin Salomon-Calvi’ye (1940) 
atfen eşşiddet haritası (Şekil 3.11) verilmiştir. Bu haritada en büyük şiddetin saptandığı 
alanın, Kitap’ta iddia edildiğinin aksine, Dikili’den doğuya, Ovacık ve Bergama’ya doğru değil 
güneydoğuya, Çandarlı Körfezi’nin ucuna doğru olduğu açıkça görülmektedir. 

                                            
131 Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi (1900-1988), İTÜ Maden Fakültesi, sf. 53. 
132 Bergama Ovacık Altın Madeninin Baraj ve Tesis Alanının Deprem ve Mühendislik Sismolojisi Bakımından 

İncelenmesi, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, TÜBİTAK Raporu, EK 9 
133 Report on Mobile Geomembrane Leak Location Survey Tailings Dam Ovacık Gold Mine, Turkey; Golder 

Associates (UK) Ltd., 1997. 
134  17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi Ön değerlendirme Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 24.08.1999. 
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Türkiye Büyük Depremler Rehberi’nde Salomon-Calvi’ye atfen verilen bilgilere göre, deprem 
Dikili ve ovadaki Kabakum yöresinde hasara neden olmuştur. Depremden sonra tutulan 
raporlarda, “kötü nitelikli yapıların duvarları yıkılmış, iyi yapılmış olanlarda yalnız çatlaklar 
oluşmuştur”  denilmektedir. Yine bu raporlarda, Dikili’deki ‘betonarme yapılmış iki hükümet 
binasının yıkılmamış’ olduğu ve ‘kayalar üzerine kurulmuş mahallelerde hasar az’ olduğu 
belirtilmektedir. Ovacık Köyü, 1939 Dikili Depremi sırasında, bugünkü yerinden yaklaşık 
olarak 3 km güneydeki Kalargaovacık’dadır. Depremden sonra, daha güvenli olduğu için 
bugünkü yerine taşınmıştır. 

‘Bergama-Foça Fay Zonu daha ayrıntılı olarak incelenmekte ve 1919 (M=7) Depremi’nin bu fay 
üzerinde oluştuğu;... Barka(1999)’nın, Tübitak Raporu’ndaki bölümünde de diri olduğunu 
açıkladığı bu fay, Ovacık’tan en çok 6-7 km uzaklıktan geçmektedir’ iddiası 

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 yerleşim merkezinden sonra, 
Bergama’ya 500 m uzaklıktaki Kestel su barajının seddesini ve baraj rezervuar alanını tam 
ortasından kat etmektedir. Ülkemizde, üstelik diri fay hatlarında, DSİ tarafından inşa edilmiş 
onlarca büyük su barajı vardır. Bunların hiçbirisinde, bugüne kadar, deprem nedeniyle bir 
hasar olmamıştır135.  

‘Baraj gövdesinin 0.6 g yatay yer ivmesine göre güvenlik katsayısının, Normandy için hazırlanmış 
raporlarda 1.1 ve 1.2 değerlerini sağladıklarını anımsatan Eyidoğan bunları yeterli bulmaktadır. 
Oysa, bunların sınır değerler olması, riskin büyüklüğünü de göz önüne getirmektedir’ iddiası 

Ülkemizin değişik yörelerinde, 1935 yılından beri DSİ’nin kontrolünde 472 adet baraj inşa 
edilmiştir134. Büyük su barajlarından onlarcası diri fay hatlarında inşa edilmiş olup, bunların 
hiçbirisinde, bugüne kadar, deprem nedeniyle bir hasar olmamıştır. DSİ, 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 durumda yaklaşık iki katıdır136. Ovacık atık havuzuna ait bu 
güvenlik katsayılarının, DSİ tarafından aynı yörede inşa edilmiş olan Kestel barajı ve İzmir’de 
inşa edilmesi projelendirilen Çamlı barajı ile ülkemizdeki en büyük iki hidroelektrik barajı 
değerlerinin karşılaştırılması aşağıda verilmiştir. Bunlardan Atatürk barajının dolgu yüksekliği 
169 m, baraj hacmi 48.7 milyar m3 ve Keban barajının yüksekliği 207 m, baraj hacmiyse 31 
milyar m3 dür.  

Ovacık atık havuzunun büyük su barajları ile karşılaştırılması  

Tesis Adı Yatay Yük 
Katsayısı* 

Depremli Durumda Tesis 
Güvenlik Sayısı 

Ovacık Atık Havuzu 0,2g 2.23 
Kestel Barajı 0,15g - 
Çamlı Barajı 0,2g 1.20 
Atatürk Barajı 0,2g 1.20 
Keban Barajı 0,15g 1.28 

* DSİ’nin büyük su barajları için kabul ettiği kütleye etki eden yatay yük katsayısı 

‘Olası bir deprem sırasında tesisteki tank, kolon ve iletim borularının nasıl etkilenebileceğinin 
tartışılmamış oluşudur.... Bunların deprem yükleri altındaki duraylılıkları konusunda ne şirket 
yayınlarında ve ne de TÜBİTAK Raporu’nda herhangi bir bilgi verilmemektedir’ iddiası 

Tesisteki liç ünitelerinde ve diğer kimyasal tanklarında önemli hasar meydana getirebilecek 
felaket senaryoları ve bunların doğuracağı sonuçlara ilişkin sayısal risk değerlendirme 
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çalışması Golder Associates Ltd tarafından yapılmıştır137. Risk değerlendirmesinin 
sonucunda ‘Ovacık’taki altın kazanım prosesinde siyanür kullanımının  yarattığı riskin ihmal 
edilebilir düzeyde olduğu sonucuna kesin bir şekilde varılabilir’ denmiştir. Maden işletmeye 
alındıktan bir yıl sonra, 2002 yılında, daha önce yapılan risk değerlendirmesinin kontrolu 
amacıyla, yine Golder Associates Ltd. tarafından tesiste siyanür kullanımı138 için yeniden 
sayısal risk değerlendirmesi yapılmıştır. Maden işletilirken elde edilen veriler kullanılarak 
yapılan risk değerlendirmesi sonucunda da tesisin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

4.6. Çevredeki Ekonomik Ve Toplumsal Yaşam 
Bu başlık altında, TÜBİTAK Raporu ile ilişkili hiçbir bilgi yoktur. 

4.7. Çevredeki Doğal Koşullar 

Flora, Fauna, Tarımsal Zenginlik, Orman Zenginliği 

1688 km2 büyüklüğündeki bir alanı kaplayan bütün Bergama ilçesinin tarımsal zenginliği 1 
km2 büyüklüğündeki bir alanı kaplayan maden işletmesi ile karşılaştırılmıştır. 

Bu başlık altında “ansiklopedik ve genellikle soyut bilgilere” yer verilmektedir. Buna en açık 
örneklerden biri, orman zenginliği başlığı altındaki (79. sayfa) “Prof Duman da, bir ağacın 
işlevsel değerinin tomruk değerinin 2000 katı kadar hesaplandığını anımsatmakta” türü 
bilgidir. Böyle bir kabul hiçbir ulusal ya da uluslararası standart olarak kabul görmemiş olup 
iddia sahibini bağlar. Bu cümleye verilen referans, bir internet sayfasında yayınlanmış olan 
“Duman, İ., 2000, MAİ’nin Madencilik Boyutu” dur. Bu noktada, Prof Duman’ın, bir ekonomist 
veya orman, ziraat mühendisi olmayıp, bir piro-metallurji mühendisi olduğunu vurgulamakta 
yarar vardır.  

‘DEÜ(2001) Raporu, TÜBİTAK Raporu’nun orman varlığı ve işletmenin erozyona etkisi konusuna 
değinmemekte oluşuna işaret etmektedir’ iddiası 
TÜBİTAK Raporu’nun Ek 5 nolu raporunda139 Prof. Dr. Mahir Vardar (Mühendislik Jeolojisi ve 
Jeoteknik uzmanı), mühendislik açısından, atık havuzunun yöredeki doğal erozyon 
koşullarını olumsuz olarak etkilememesi ve hatta Dönek Deresi üzerindeki olası taşkınları da 
denetim altına alması nedeniyle hidrolojik açıdan doğal erozyonu önleyici bir taşkın kontrol 
yapısı özelliğini taşıdığını belirtmektedir. Ayrıca, aynı raporun Ek 7 nolu raporunda140 Dr. 
Süleyman Övez (Çevre Ekolojisi uzmanı), tesisin erozyona olan etkisi ve giderilmesini 
anlatmaktadır. 

Ovacık Altın Madeni sahası yaklaşık 110 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bu alanın 40 
hektarlık kısmı orman arazisi olup geri kalan 70 hektarlık diğer kısımlarında ağaç yoktur. 
İşletme bittikten sonra yapılacak rehabilitasyon çalışmalar ile maden sahasının hemen 
hemen tamamı ağaçlandırılmış olacaktır. Böylece, işletmeye başlamadan önce proje 
sahasının % 40’ı ormanlık alan iken, bu miktar proje bitimde % 90’a çıkacaktır . 

İşletme sırasında açık ocak alanında biriken sular maden dışına verilmeyip ocak içerisinde 
toplanmakta ve kullanılmak üzere tesise verilmektedir. Tesis alanına düşen yağışlar, tesis 
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içerisindeki drenaj kanalları ile toplanarak atık depolama havuzuna gönderilmektedir. Maden 
sahasının dışındaki takriben  0.62 km2 büyüklüğündeki toplama alanına düşen yağış suları 
ise ya atık depolama havuzuna kullanma suyu olarak pompaj ile alınmakta veya havuz 
çevresindeki kuşaklama kanalı vasıtasıyla doğrudan mansaba verilmektedir. Ovacık Altın 
Madeni kapalı bir sistem oluşturduğundan, yörede, madenden ileri gelebilecek bir erozyon 
riski mevcut değildir ve madenin hiç bir şekilde doğal erozyona katkısı yoktur . 

Madenin çevresinden gelebilecek taşkın sularının kontrol altına alınması, maden alanı 
içindeki suların kontrollü drenajı ve toplanması, maden alanından dışarıya su verilmemesi, 
faaliyet yapılmayan alanların işletme sırasında ve diğer alanların ise işletme sonrasında 
ağaçlandırılması, işletme öncesinde yüksek erozyon potansiyeline sahip bu sahanın erozyon 
riskini ortadan kaldırmakta ve yörede mevcut doğal erozyonun kontrolu açısından 
iyileştirme sağlamaktadır. 
‘Bergama Ovacık Altın Madeni İşletme Alanını Çevreleyen Yaşam Ortamı Tarımsal Üretim 
Değerleri’ iddiası  

Bergama-Ovacık Altın Madeni işletme alanını çevreleyen yaşam ortamının 1995 yılına ait 
tarımsal üretim değerleri olarak bir tablo verilmektedir. Ancak, kast edilen yaşam ortamı 
tanımlanmadığından bu ürünlerin nereye ait olduğu bilinmemektedir. Metinde, madenden 12 
km uzaklıktaki Kozak yaylasından söz edildiğine göre, en azından, madenin içinde 
bulunduğu 12 km yarıçaplı bir daire yaşam ortamı olarak seçilmiş olmalıdır. Buradaki seçim 
kıstası, büyük bir olasılıkla, Kozak’ta yetişen ve ürünü çok değerli olan fıstık çamıdır. O 
zaman, şunu da sormak gerekir; eğer 30 km uzakta çok daha değerli bir tarımsal ürün 
olsaydı yaşam ortamı oraya kadar uzanacak mıydı? Şüphesiz, evet. Çünkü, böyle bir 
standart koyarken hiçbir referans verilmediğine göre, seçim tamamiyle keyfidir.  

Bergama Ticaret Odası da, yıllık faaliyet raporlarında, 1688 km2 büyüklüğündeki bir alanı 
kaplayan bütün Bergama ilçesi için tarımsal üretim değerlerini vermektedir. Ziraat Müh. 
Odası’nın (ZMO) değerleri ile Bergama Ticaret Odası’nın (BTO) değerlerini141 
karşılaştırdığımızda, yaşam ortamı olarak seçilen alanın büyüklüğü hakkındaki yukarıdaki 
tahminimizin çok iyimser olduğunu görürüz. Çünkü yaşam ortamı için verdikleri bazı tarımsal 
ürün değerleri tüm Bergama’nınkilerden kat kat büyüktür. 

Ürün ZMO’nun maden çevresi tarımsal 
üretim miktarı* 

BTO’nun tüm Bergama tarımsal üretim 
miktarı 

Zeytin 391.560 ağaç (3900  ton) 2.784 ton 
Fıstık Çamı 1.000 ağaç (10.000  kg) 1.000 ton 
Meyve ve Narenciye 203.700 ağaç (2030  ton) 475 ton (sadece elma olduğu kayıtlı) 

Ayçiçeği 6.430 ton 1.620 ton 
*ZMO tarafından üretim olarak ağaç  miktarı verilmiştir; bir ağacın en az 10 kilo ürün vereceği yaklaşımıyla 
ton olarak üretim hesaplanmıştır.  

Örneğin; bir zeytin ağacından 10 kilo ürün alsanız, maden çevresinde olduğu iddia edilen 
391.000 ağaçtan 3900 ton ürün alınır; halbuki, bütün Bergama’nın üretimi 2700 tondur. Bir 
meyva ağacından 10 kilo ürün alsanız, maden çevresinde olduğu iddia edilen 203.000 
ağaçtan 2030 ton olur; bütün Bergama’nın üretimi 475 tondur. Ayçiçeği hesabının nasıl 
abartıldığı ortada değil midir? Maden sahasının bulunduğu yörede ise hiç fıstık çamı yoktur. 
1 km2 lik bir alanda faaliyet gösteren Ovacık Altın Madeni’nin 1688 km2 büyüklüğündeki tüm 
Bergama tarımını etkileyeceği iddia edilmektedir. İddialar asılsızdır. 

                                            
141 Bergama Ticaret Odası 74. Dönem Faaliyet Raporu, 1997. 
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‘Maden sahası her türlü ağaç ve bitki örtüsünden tamamen arındırılacaktır. 
Halihazırda bu alandaki yaklaşık 2000 kadar zeytin ağacı sökülmüş durumdadır’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni sahası 110 hektar büyüklüğündedir. Bu saha içerisinde tesislerin 
kapladığı alan 30 hektar civarındadır. Sadece bu kesimdeki bitki örtüsü kısmen kaldırılmıştır. 
Geri kalan kısım, doğal haliyle olduğu gibi durmaktadır. Kaldı ki, maden faaliyeti sona 
erdikten sonra tesis sahası rehabilite edilerek ağaçlandırlacaktır. 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Bergama Orman İşletmesi’nin yazılarına göre, tesis inşası 
yapılacak sahadan 2143 adet “bozuk vasıflı kızılçam” kesilmiştir. Maden sahasından ne 
zeytin ağacı ne de fıstık çamı kesilmediği tutulan raporlarla sabittir. 

‘Altının çıkarılması ve işlenmesi sırasında çıkacak olan katı partiküllerin hakim rüzgarların 
etkisiyle Mardal deresinin batı yakasında bulunan tarım alanlarına ulaşması özellikle zeytin 
plantasyonlarında entomolojik bir sorun yaratacaktır’ iddiası 

Madencilik faaliyetleri sırasında toz oluşmasını önlemek üzere çeşitli tedbirler alınmıştır. Açık 
ocak işletme sahası, stok sahası ve nakliye yolları sürekli ıslatılarak tozlanma önlenmektedir. 
Kırma ve eleme üniteleri tamamen kapalı olup, yaş toz tutma ünitelerine bağlanmıştır. 
Konveyör bantların da üzeri kapatılmıştır. Öğütme ünitesi ise sulu sistemle çalıştığından toz 
oluşmamaktadır. Alınan bu önlemlere bağlı olarak, tesisin çalışmaya başladığı tarihten beri 
yapılan günlük ölçümlerde, partikül toz emisyonlarının Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği’nde belirtilen limit değerlerin altında kaldığı belirlenmiştir. 

Hangi toz konsantrasyonunun zeytinlerdeki üretimi azalttığı kunusunda bir bilgi 
bulunmadığından insan sağlığı için tesbit edilen uzun vadeli eşik değerlerin zeytinler için de 
geçerli olduğu varsayılmaktadır. 

 
Ovacık Altın Madeni Partikül Toz Ölçümleri Aylık Ortalaması 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

‘Altın üretim prosesinde kullanılacak olan siyanürün gerek gaz gerekse su yoluyla dolaylı olarak 
doğaya kontrolsüz olarak verilmesi durumunda tüm fauna elemanlarının olumsuz yönde 
etkileneceği kuşkusuzdur’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni’ndeki atık havuzundan alıcı ortama hiçbir şekilde deşarj 
yapılmamaktadır. Hem siyanür bozundurma ünitesinden hem de atık havuzundan alınan 
örneklerde günlük olarak siyanür değerleri ölçülmektedir. Bu ölçümler, Çevre Bakanlığı 
tarafından belirlenen sınır değerin yaklaşık beşte biri mertebesindedir. Öte yandan, tesiste ve 
atık havuzu çevresinde yapılan ölçümlerde havadaki siyanür gazı “sıfır” olarak ölçülmektedir. 
Bu tedbirler sayesinde ne insan sağlığı ne de su, toprak ve hava için tehlikeli bir durum söz 
konusu değilken bölgedeki canlı yaşamın yok olacağını iddia etmek akıl dışıdır. 

Özellikle belirtmekte yarar vardır; Çevre Bakanlığı tarafından, Ovacık Altın Madeni’nde atık 
havuzuna boşaltım için 1 ppm siyanür-wad sınır değeri seçilmişken bu değer Birleşmiş 
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Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından insan sağlığı ve çevre için güvenli sınır dikkate 
alınarak 50 ppm olarak kabul edilmiştir. 

Aliağa tesislerinde yılda 90,000 ton organik siyanür (Akrilonitril) yıllardır üretilmektedir. 
Ovacık’ta kullanılan siyanür miktarı ise sadece yılda 120 ile 150 ton arasındadır. 

Ovacık Altın Madeni Siyanür Ölçümleri Aylık Ortalaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ovacık altın madeninin yöre ve ülke ekonomisi için yarar-zarar karşılaştırılması net olarak ortaya 
konmamıştır’ iddiası 

Ziraat Mühendisleri Odası’nın yaptığı ekonomik değerlendirmede, maden işletmesinin bütün 
bölgeyi etkileyeceği varsayılarak Bakırçay havzasının tamamında yetişen tarım ürünleri 
dikkate alınmaktadır. Oysa ki yukarıda da açıklandığı gibi maden işletmesinin bölge tarımına 
hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. Maden işletmesinin tesisinden önce, maden sahasının 
sadece 160.000 m2 lik topraklı bölümünde yapılan buğday üretimi dışında herhangi bir 
tarımsal faaliyet yoktur. Dolayısıyla, maden işletmesinin bölge tarımsal gelirine olumsuz etkisi 
sadece bu buğday üretiminin, madencilik faaliyeti sırasında geçici olarak durmasıyla 
sınırlıdır.  

‘Bergama Ticaret Odası verilerine göre 1995 yılında, Bergama'da sadece kayıtlara giren pamuk, 
tütün, domates ve zeytinyağı üretiminin parasal tutarı yaklaşık 42 milyon dolardır’ iddiası  

Yukarıda da açıklandığı gibi, bütün Bergama’ya ait bu tarımsal gelirin Ovacık Altın Madeni 
yüzünden yok olacağını ileri sürmek akıl dışıdır. Maden işletmesinin, çevredeki tarımsal 
faaliyetlere hiçbir olumsuz etkisi yoktur ve Bergama’nın tarım geliri olduğu gibi devam 
etmektedir. Üstelik, Bergama’nın bu 42 milyon dolarlık tarım gelirine bir de madencilik 
faaliyeti sonucunda her yıl 30 milyon dolarlık maden geliri eklenmiş olacaktır.    

Maden işletmeye alındıktan sonra bu yana geçen 3 tarım mevsiminde herhangi bir 
olumsuzluk görülmemiştir. 

‘I. ve II. sınıf yağışa bağlı (halen sulanmayan ve ekonomik ve teknik ölçülerde sulama imkanı 
bulunmayan arazi veya araziler) tarım arazileri ile sulu tarımda kullanılan I. , II. , III. , ve IV. Sınıf 
araziler ve dikili durumda olup ekonomik ölçülerde ürün alınabilen araziler tarım dışı maksatla 
kullanılamayacak araziler olarak belirtilmektedir’ iddiası 

Tesis kurulması için gerekli izinlerin alınması döneminde, maden sahasının bulunduğu arazi 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve ilgili mevzuata uygun olarak, 
maden sahasındaki arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmiştir. 
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Yüzey Suları, Yeraltısuyu 

Dört TMMOB odasının dokümanında, bu başlık altında, TÜBİTAK raporu ve eklerindeki 
dökümanlardan derlenen genel teknik bilgiler verilmekte ve madenin işletmeye alınması 
halindeki yeraltısuyu etkileşimi irdelenmekte olup TÜBİTAK Raporu ile ilgili herhangi bir 
eleştiri bulunmamaktadır. 

‘Çok açık, yöredeki bütün yeraltısuyu kuyuları kuruyacak! Oysa, Normandy yetkilileri galeri 
kazılarında bir yeralyısuyu girişi görülmediğini belirtiyor’ iddiası 

Bölgedeki su kuyularının seviyesi tarımsal sulama nedeniyle özellikle yaz aylarında 
düşmekte ve bazı yıllar bu düşüşün 30-40 metre kadar olduğu da bilinmektedir. Şimdiye 
kadar ki madencilik faaliyetleri sırasında açık ocak ve yeraltı ocağından aşırı bir su geliri 
olmamıştır. O kadar ki, bütün su tesiste kullanılmış olup kullanılan su miktarı da sınırlıdır. 

4.8. Maden İşletmesi 
Bu başlık altında verilen bilgilerde maden işletmesi ile ilgili Kazılar, Patlayıcı Uygulamaları, 
Gürültü ve Titreşim, Trafik, Pasa ve Cevherin Taşınması konularında “maden işletme” 
uzmanlığı olmayan kimselerce hazırlanmış olduğu açıkca belirgin ifadelerle derlenmiş bilgiler 
verilmektedir. 

Açık işletmedeki basamak ve şev eğimlerinin ayrıntılı olarak verilmemiş olmasının, 
kendilerince incelenemediğinden dolayı, Danıştay Karaındaki riskin ortadan kalkmadığı 
yönünde yorum dahi yapabilen dört mühendis odasının dokümanı, patlayıcı kullanımı 
hakkında bile görüş bildirerek, bu konuda Türkiye’deki mühendislik düzeyinin yüksek 
olmadığını dahi iddia edebilmektedir. Adı geçen dört mühendis odası, patlayıcı madde 
kullanımı, gürültü ve titreşim kontrolu konularında Türkiye’deki mühendislik düzeyinin yüksek 
olup olmadığını Maden Mühendisleri Odası’ndan öğrenebilir.  

Ayrıca, dört mühendis odasınca, bu başlık altında  İzleme-Denetleme Komitesi’nin denetimi 
altında yapılmış olan gürültü ve titreşim ölçümlerinin yasal limitlerinin aşılmadığı 
belirtilmesine rağmen, “Ancak......” denilerek soyut kavramlarla olumsuz yorumlar ilave 
edilmektedir.  

Dört mühendis odasının hazırladığı TÜBİTAK Raporu Eleştirisi başlıklı doküman, Mayıs 2001 
tarihinden beri işletmede yapılmakta olan patlayıcı kullanımı sırasında herhangi bir gürültü ve 
titreşim olumsuzluğu yaşanmadığı gerçeğini belirtmemektedir.  

Dört mühendis odasının Trafik başlığı altındaki yaklaşımları “olumsuzluk” niyetlerini açıkca 
vurgulayan ve TÜBİTAK Raporu eleştirisi ile hiç ilgisi olmayan görüşleri ortaya koymaktadır. 
Bu başlık altında, işletmenin kullanacağı yolların yapımı ve bakımının devlet tarafından 
yapıldığı ve işletmenin bu yolları kullanmaya, neredeyse, hakkı olmadığı şeklinde bir görüş 
verilmektedir.  

Maalesef, bu başlık altındaki en son cümlelerdeki kaygı belirten görüşleri,bu raporu yazan 
odaların mühendislik uygulamaları konusundaki genel bilgilerinin çok zayıf olduğunu 
göstermektedir. “Öteki yollar bütünü ile işletme içinde kalmaktadır. Yapım, bakım, ve 
güvenliği ile trafiğinin düzenlenmesi işletme tarafından ve herhangi bir kamu denetimi 
olmaksızın yapılacaktır” türü bir görüşü yazılı bir kaygı konusu olarak ileri sürmek, mesleki bir 
ayıptır. Bu tür bir kaygı görüşü, ancak hiçbir şantiye deneyimi olmamış meslek dışı bir kimse 
tarafından yapılabilir.    
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Patlayıcı Uygulamaları 

‘Patlayıcı uygulamalarından ötürü çevrede ses ve yer titreşimi sınırları bildiriliyor ve buna ilişkin 
gözlem ve ölçü sonuçları duyuruluyor olsa da, bu standartları sağlayabilmek için izlenecek teknik 
ve mühendislik kuralları konusunda bir bilgi verilmeyişi de, verilen güvencelerin sağlanıp 
sağlanamayacağı konusunu kuşkulu bırakmaktadır’ iddiası 

Çevre Bakanlığı’na, maden ocağında yapılacak patlatmada gürültü seviyesinin 128 dB’yi 
aşmayacağı ve titreşim hızının da en çok 13 mm/sn olacağı, kaya sıçramasını önlemek 
üzere milisaniyeli patlatma yapılacağı taahhüt edilmiştir. Bu limitleri sağlamak amacıyla, 
patlatma tekniğinin gerektirdiği mühendislik kuralları uygulanmaktadır. 

Tesisin işletmeye alındığı Mayıs 2001’den beri maden ocağında yapılan her patlatmanın 
gürültü ve yer titreşimi kaydedilmekte, Aylık Çevre Raporları ile kamuoyuna duyurulmaktadır. 
Patlatmadaki gürültü ve titreşim ölçümlerinde Çevre Bakanlığı tarafından konulmuş olan 
limitler bugüne kadar hiç aşılmamıştır. Bu da modern patlatma tekniği ve mühendislik 
kurallarının uygulanması sayesinde gerçekleşmiştir. İki seneyi aşan bir süredir yapılan 
uygulamada başarılı olunması verilen güvencelerin sağlandığı konusunda hiçbir kuşkuya yer 
bırakmamaktadır. 

‘Normandy’nin geçmişten bugüne pek çok söylediğinin sonradan gerçek dışı ya da yetersiz 
olduğunun ortaya çıkmış olması’ iddiası 

Kitap’ta, bu iddiaya ilişkin hiçbir somut veri  yoktur. Hele, bu kadar ciddi bir suçlamanın, 
“Patlayıcı Uygulamaları” bölümünde yer alışı sadece “suçlamış olmak dürtüsüyle” hareket 
edilmiş olduğunu akla getirmektedir. 

‘Nitekim, daha şimdiden komşu köylerin halkı sarsıntı ve gürültüden rahatsızlıklarını dile 
getirmektedir’ iddiası 

Ovacık Köyü’nün açık ocağa yakın, ancak yasa 60m mesafesi dışındaki 49 evi anlaşmalı 
olarak satın alınmış olup yerlerine modern evler inşa edilerek sahiplerine verilmiştir.  

Gürültü ve Titreşim 

‘Henüz düşük kapasiteli olan deneme çalışmaları sırasında bile bu sınırlara yaklaşılmış olması, bu 
hedefin tutturulması konusunda kuşkular yaratmaktadır’ iddiası 

Çevre köy halkını rahatsız etmemek için maden ocağında gece çalışması yapılmamaktadır. 
Tesisin işletmeye alındığı Mayıs 2001’den beri bir kez 29 Eylül 2001 günü 63,2 dB(A) değeri 
ölçülmüştür. Diğer bütün ölçüm değerleri, Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği’nde evin oturma 
odasındaki ses düzeyi limiti olarak verilen 60 db(A)’nın altındadır. Ölçüm değerlerinin 
ortalamaları 2001 yılı için 49,65 db(A), 2002 için 47,76 db(A) ve 2003 için 48,51 db(A)’dır. 
Görüldüğü gibi hedef fazlasıyla tutturulmuştur. 

Ovacık Altın Madeni Gürültü Ölçümleri Aylık Ortalaması 
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Ayrıca, “deneme çalışmaları” kavramı da yanlış anlaşılmıştır. Çalışmalarda, bir aylık kısa bir 
sürede tesis tam kapasitesine ulaşılmış ve bundan sonra da sürekli tam kapasitenin üstünde 
bir kapasite ile çalışılmıştır. “Deneme aşaması”nın 1 yıllık süresi içinde İzleme-Denetleme 
Komisyonu’nca hergün numune alınmış ve ölçümler izlenmiş olup bütün parametrelerin 
taahhüt edilen değerlerden iyi olduğu tespit edilmiştir. 

‘Çevre köylerde yaşayanların son günlerdeki yakınmaları ve dile getirdikleri dehşet duygusu, 
sürdürülmekte olan deneme üretimi sırasındaki atımların hiç te Komite önünde yapılanlara 
benzemediğini düşündürmektedir’ iddiası 

Bu iddianın yer aldığı bölümdeki gürültü ve titreşim limitleri, insan sağlığı dikkate alınarak 
Çevre Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bugüne kadar yapılan ölçümlerde limitlerin 
aşılmamış olması, patlatmaların, İzleme-Denetleme Komitesi huzurunda yapılanlarla hiçbir 
farkı olmadığını göstermektedir. Bu tür suçlamalar herhangi bir veri veya belgeye 
dayanmaksızın yapılmaktadır. 

Ovacık Altın Madeni Patlatma Ölçümleri Aylık Ortalaması 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Trafik 

‘Büyük olasılıkla açıkça beyan edilmiş tehlikeli maddelerin taşınması sırasında devletin güvenlik 
kuvvetleri karşılıksız olarak bazı görevler yüklenecek; beyanı yapılmamış kimyasalların 
taşınmasından doğan riskler ise ancak bir kaza durumunda kamuoyunun bilgi ve bilincine taşınmış 
olacaktır’ iddiası 

Tesiste kullanılan kimyasal maddelerden sodyum siyanür izine ve beyana bağlıdır. Sodyum 
siyanür, mevzuata uygun olarak ithal izni alındıktan sonra ithal edilmektedir. Tesise nakli, 
“Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”ne uygun ve “Güvenlik Bilgi Formları” doldurulmuş olarak 
uzman bir kuruluş tarafından yapılmaktadır.  

İzin alınması gerekmeyen diğer kimyasallar da aynı uzman kuruluş tarafından “Tehlikeli 
Kimyasallar Yönetmeliği”ne uygun ve “Güvenlik Bilgi Formları” doldurulmuş olarak tesise 
nakledilmektedir. Bu gruptaki kimyasallar ülkemizde de bol miktarda üretilmekte olup ülkenin 
her tarafına sevkedilmektedir. 
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Pasa 

‘...herhangi bir pasa döküm alanından ve burada alınacak önlemlerden söz edilmemektedir. Belli 
ki, bu pasanın tümü atık barajının seddelerinde kullanılarak tüketilecektir. Barajın üç aşamada 
yapılmasının düşünülmesi de ocağın gelişiminin beklendiğine bir kanıt gibidir. ... Bu pasanın, asit 
su drenajına neden olmayacağını söylemek olanaksızdır’ iddiası 

Cevher damarını alabilmek için açık ocaktan çıkarılan pasa kayanın, atık barajının mansap 
dolgusunu desteklemek için yığılacağı Haziran 1999 tarihli ve İdare’ye verilmiş olan “Ovacık 
Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu”nda belirtilmiştir142. Aynı raporda, yan 
kayada yapılan Asit Kaya Drenajı (AKD) testleri sonucunda pasa kayanın asit üretme 
potansiyeline sahip olmadığı ve tam tersine, asit nötürleştirme potansiyeline sahip olduğu 
ortaya konulmuştur143.  

Bir maden yatağındaki cevherin asit kaya drenajı üretip üretmeyeceği  önceden tayin 
edilebilmektedir. Bir çok uluslararası kuruluş bu konuda uzmanlaşmış bulunmaktadır. Ovacık 
Madeni ile ilgili olarak da bu testler yapılmış, sonuçları idari makamlara ve kamuoyuna 
açıklanmıştır. 

İki buçuk yıldan fazla bir süredir devam eden açık ocak işletmeciliği sırasında yapılan 
izlemelerde de asit üretme potansiyeli olan kayaca rastlanmamıştır. 

Ayrıca, Ovacık  cevherinin bu özel durumuna karşın, metalik cevherlerin büyük çoğunluğu ve 
kömürlerin hemen tümü asit kaya drenajı (AKD) potansiyeli taşımaktadır. Burada önlem 
alınarak  AKD önlenmektedir. AKD’yi önlemeye yönelik teknolojiler konusunda  sayısız 
çalışma ve yayın bulunmaktadır.  

‘ABD’li uzman Walline’in uyarıları son derece önemlidir. Bu konu da, giderilmiş olması bir yana; 
henüz tartışma gündemine bile getirilmemiş bir risk alanı oluşturmaktadır’ iddiası 

Kitap’ta “ABD’li uzman Walline’in uyarıları”nın neler olduğu açıkça belirtilmediği için neyin 
kast edildiği anlaşılamamıştır. Ancak, burada atıf yapılan TÜBİTAK raporunun 10 numaralı 
eki incelendiğinde, ABD’deki seminerde Walline’in iki konuda (1-Madencilik yasal mevzuatına 
göre karar oluşturma süreçleri; 2-Maden atığına ilişkin mevzuat ve siyanürleme projesine izin 
verilmesi) sunum yaptığı anlaşılmaktadır. Bu konuşmalarda asit kaya drenajından söz 
edilmemektedir. Aynı rapor ekinde yer alan 22.08.1999 ve 24.08.1999 tarihli iki toplantıda da 
Walline asit potansiyeli konusuna değinmemiştir. 

Bu toplantı tutanaklarına göre, asit potansiyelinden Walline değil de bir başka ABD’li uzman 
T. Mudder söz etmiş144 ve “Diğer husus asit oluşumudur (sunulan verilerdeki sülfür  seviyelerine 
göre düşük)” şeklinde Ovacık’ta asit potansiyelinin düşük olduğunu ifade etmiştir.  

4.9. Cevher Hazırlama 

Kırma Öğütme, Hazırlama, Siyanürle İşlem 

Bu üç ayrı altbaşlık altında verilen bilgiler, tesisle ilgili mevcut dokümanlardan alınmış olup 
siyanürleme yöntemi ile cevherdeki altının %97’ye varan oranlarda kazanılabildiğini 
vurgulamaktadır. Genel madencilik uygulamalarında cevher zenginleştirme ve kazanılma 
oranlarının %60 ile %90 arasında olduğu ve de dünya altın madenlerinin %83 kadarında 
siyanür ile işlem yapıldığı gözönüne alındığında, Ovacık için kullanılan yöntemin oldukça 

                                            
142 Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, sf. 

10, Bölüm 2.2.1 Açık Ocak. 
143 Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, sf. 

33, Bölüm 5.1.2 Atık Kaya Bertarafı/Asit kaya Drenajı. 
144  TÜBİTAK-YDABÇAG Ovacık Altın Madeni Değerlendirme Raporu, EK 10, 1999, August 22, 1999 

Meeting, sf. 7, paragraf 9. 
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etkin bir teknoloji uygulaması olduğu, TÜBİTAK Raporu’nu eleştiren dört mühendis odası 
tarafından da vurgulanmaktadır.   

Siyanür Sorunsalı 

Dünyada siyanür kimyasallarının olduşça yaygın kullanımı olduğunun vurgulanması 
sonrasında, taşınması sırasında ortaya çıkan kazalarla ilgili verilen beş olay ile siyanürün 
riski vurgulanmaya çalışılmıştır. Gazete haberi niteliğinde verilen örneklerin nedenlerinden 
ilkinin “içkili bir kamyon şoförü”, sonuncusunun ise “haydutlar” tarafından kaçırılma olayı 
olduğu anlaşılmaktadır. Diğer üç olayın ise trafik kazasıdır.  

Siyanürün taşımacılık risklerini belirtmek amacı ile örnek olarak verilebilen bu olaylar, 
aslında, genel taşımacılık riski açısından siyanür taşımacılığının genel taşımacılık sektörü ele 
alındığında yok denilecek düzeyde bir risk taşıdığının kanıtı olmalıdır.  

Dünyada 120 yıllık uygulaması olan altın madenciliğinde siyanür kullanımı sırasında ortaya 
çıkan çevresel risklere gösterilen örneklerin toplam sayısı 10’u geçmez. Raporun 94-98’inci 
sayfaları arasında verilen bilgiler, altın madenciliği karşıtı grupların kulaktan kulağa türü 
yaklaşımla gönderdikleri bilgilere dayalı olup, Avrupa Birliği ve UNEP’in son raporlarındaki 
bilgilerle çelişkiler içindedir. Buna da en güncel ve açık örnek, 2000 yılında Romanya Baia 
Mare’deki atık havuzunun yıkılması sonrasındaki çevre sorunlarının rapordaki sunumudur.  

Bu altbaşlık altında dokuz sayfa uzunluğunda, birbirinden kopuk olarak verilen ve saptırılmış 
bilgilerin TÜBİTAK Raporu ile hiçbir ilgisi yoktur ve bu bölümde TÜBİTAK Raporu’nun 
eleştirisi olarak hiçbir görüş bulunmamaktadır.   

‘Yüzlerce işyerinde azar azar kullanılan ithal siyanürün yarıya yakını tek bir madencilik 
işletmesinde tüketilmektedir’ iddiası 

Bu iddiada atıf yapılan siyanür ithalatı bilgileri maden ve metal endüstrisinde kullanılan 
“metalik (sodyum, potasyum, vb.) siyanür” ile ilgilidir. Yüzlerce işyerinde kulanılmamakta 
olduğu açıktır. Yıllık kullanımı 3000 ton civarında olan inorganik (sodyum ve potasyum 
siyanür) siyanürün 1000-1200 tonu Kütahya Gümüşköy gümüş madeninde, 120-150 tonu 
Ovacık Altın madeninde, kalanı da çelik endüstrisi dahil sayısız alanda kullanılmaktadır.  

Sanayide yaygın olarak kullanılan siyanür türü ise bir organik siyanür olan akrilonitrildir. 
Akrilonitril, tekstil, lastik ve plastik başta olmak üzere ülkemizdeki ana sanayi sektörlerinin 
çoğunda kullanılmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 2000 yılında 176 bin ton 
akrilonitril ithal edilmiştir145. Akrilonitril, ithalatın dışında, İzmir yakınındaki Aliağa Petkim 
tesislerinde ACN koduyla imal edilmektedir. Petkim’in yıllık akrilonitril (ACN) üretim kapasitesi 
90 bin tondur146. Buna karşılık, Petkim verilerine göre, akrilonitril için 2005 yılında yurtiçi  
talep 220 bin ton ve 2010 yılında ise 256 bin ton olacaktır. Bu verilere göre, 2000 yılında 
ülkemizdeki toplam siyanür tüketimi 276 bin tondur. 

‘Bu siyanür az sayıda maden işletmesinde açıkta, çok büyük miktarlarda ve başka atıklara 
uygulanan standartlara uyulmaksızın kullanılırken; geri kalan siyanür on binlerce endüstri 
işletmesinde küçük miktarlarla, çoğu sıkı denetim altında tüketilmektedir’ iddiası 

Maden işletmelerinde siyanür kullanımı, iddia edilenin aksine çok sıkı kurallara bağlıdır. 
Burada kullanılan ‘başka atıklara uygulanan standartlara uyulmaksızın’ ifadesi çok genel olup, 
neyin kast edildiği belirsizdir. Siyanür kullanımından söz edilirken, ilgisiz bir şekilde atık 
standartlarına uyulmadığı iddia edilmektedir. Maden işletme ve zenginleştirme atıkları, gerek 

                                            
145 DİE Yayın ve Haberleşme Şb. Müd., 15.10.2001. 
146 Petkim Petrokimya Holding A.Ş., 2001 Faaliyet Raporu.  
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ABD’de147 ve gerekse AB’de148 atık mevzuatı kapsamında “özel atık” olarak işlem 
görmektedir. Dolayısıyla diğer atıklara uygulanan standartlardan söz etmek mümkün değildir. 

Öte yandan, ‘az sayıda maden işletmesinde’ standartlara uyulması sağlanamazken, ‘on binlerce 
endüstri işletmesinde küçük miktarlarla, çoğu sıkı denetim altında tüketilmektedir’ ifadesi tam bir 
çelişkidir. FIAN uzmanı Prof. Korte bir makalesinde Alman kimya sanayisinin siyanür 
kullanımını “sıkı önlemler altında çalışıyorlar” ifadesi ile savunmuştur. Bu görüş aynen kopya 
edilmiş olup Türkiye için doğru değildir. Başta Kimya Mühendisleri Odası olmak üzere, 
Ovacık Altın Madeni’ndeki belki de Türkiye’deki en mükemmel siyanür uygulamasına karşı 
çıkan bazı kuruluşların ülkemizdeki diğer uygulamaları görmemeleri, konuya ideolojik açıdan 
baktuklarını da hesaba katarsak, vahimdir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Metaller ve Çevre Uluslararası Konseyi 
(ICMM), hükümetlerin, madencilik şirketlerinin,  sivil toplum örgütlerinin, işçi sendikalarının, 
siyanür üreticilerinin ve finansman kuruluşlarının katılımıyla Mayıs 2000’de altın 
madenciliğinde siyanür yönetimine ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla bir çalışma 
başlatmıştır. Bu çalışma sonucunda Uluslararası Siyanür Yönetimi Enstitüsü kurulmuş149 ve 
Mayıs 2002’de “Altın Üretiminde Siyanürün İmali, Taşınması ve Kullanılması için Uluslararası 
Siyanür Yönetimi Kodu” raporu yayımlanmıştır150. 

‘Çok uluslu madencilik ve altın işletmeciliği şirketlerinin az gelişmiş ülkelerde çevre standartları ve 
güvenlik önlemlerine gereken özeni göstermedikleri’ iddiası 

Newmont, “Çevre Yönetimi” politikası ile ‘dünyanın neresinde olursa olsun bütün Newmont 
işletmelerindeki faaliyetini en yüksek standartlarda yürüteceğini’ kamuoyuna ilan etmiştir151. 
Bu politikanın 3 temel unsuru şunlardır: 

1) Newmont, her zaman, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun çalışacaktır. 

2) Newmont, işletmelerinde, insan sağlığı ve çevrenin korunması standartlarını 
benimseyecek ve uyacaktır. 

3) Her bir Newmont işletmesi, uzun vadeli çevresel stabiliteyi ve madencilik sonrası 
faydalı toprak kullanımını sağlamak için maden kapatma ve rehabilitasyon planlarını, 
işletmenin tasarım evresinde, geliştirecek ve yerine getirecektir. 

 ‘2000 yılı Ocak ayı sonunda Romanya’nın batısında kurulu Aurul işletmesinin Baia Mare atık 
barajı aşırı yağış ve kar erimeleri sonunda taşınca siyanürlü ve ağır metal yüklü atıklar Tizsa, 
oradan da Tuna Irmağı’na boşalmıştır ... etkilerinin ne kadar zamanda giderilebileceği 
öngörülemeyen bir çevre felaketi yaşanmıştır. Bu büyük felaketin sonunda Macaristan, Sırbistan, 
Romanya ve Bulgaristan’daki çok yaygın bir alanda yüzey ve yeraltısuyu kirlenmiş’ iddiası 

Romanya’daki Baia Mare altın madeninde söz konusu kazadan hemen sonra, Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı ve İnsani Faaliyetler Koordinasyon Bürosu tarafından oluşturulan 
uzmanlar heyeti olayın nedenlerini ve çevreye etkilerini inceleyerek bir rapor hazırlamıştır152. 
Raporda, kazadan hemen sonra ekosistemin hızla kendini yenilediği açıkça belirtilmiştir. 
Raporun, Ekotoksikolojik Değerlendirme  bölümünün 33 üncü sayfasında şu ifade yer 

                                            
147 Solid and Hazardous Waste Exclusions, U.S. Environmental Protection Agency, 40 CFR Para 261.4, sf. 14, 

1999. 
148 15/07/1975 tarihli 75/442/EEC sayılı ve bunu değiştiren 18/03/1991 tarihli 91/156/EEC sayılı Konsey 

direktifleri. 
149  http://www.cyanidecode.org 
150  International Cyanide Management Code for the Manufacture, Transport and Use of Cyanide in the 

Production of Gold; International Cyanide Management Institute, May 2002. 
151 Environment Management, Policy & Governance, Newmont Mining Corporation, 

www.newmont.com/en/social/environment/policygovernance/index.asp 
152 Cyanide Spill at Baia Mare Romania, UNEP/OCHA Assessment Mission, Mart 2000. 
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almaktadır: “… siyanürlü taşıntı nedeniyle suda yaşayan organizmaların ekolojik durumu 
açısından bir felakete neden olmadığını göstermektedir.” Aynı raporun Sonuçlar bölümünde, 
45 inci sayfadaki Madde 10’da ise  nehirdeki canlı yaşamın yeniden canlandığı şöyle ifade 
edilmektedir: “Kesif siyanür akışından kısa bir süre sonra sudaki mikro organizmalar hızla 
yeniden hayatiyet kazanmışlardır”. Siyanürün doğada hızlı bozunma özelliği nedeniyle 
ekosistem hızla kendisini toparlayabilmektedir. 

ABD’ndeki bazı bölgelerde atık sudaki siyanür derişimi son zamanlarda daha aşağılara çekilmiştir. 
Endüstriyel çıkış suyunda siyanür derişimi üst sınırı San Francisco’da 0.025 mg/lt olarak 
belirlenmiştir.  

Kitap’ta yer alan birçok iddia gibi, burada da referans verilmemiştir. ABD’de, madencilik 
atıklarının yönetimine ilişkin ayrıntılı teknik kapsama sahip mevzuat  mevcuttur. ABD Çevre 
Koruma Ajansı tarafından yayınlanan içme suyu standartlarında153 serbest siyanür seviyesi 
0,2 mg/L olarak belirtilmektedir. Buna bağlı olarak, madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak 
yapıldığı Nevada154, Colorado155 ve Arizona156 eyaletlerinin yönetmeliklerinde atık 
havuzlarından yapılacak deşarjlar için sıvı atıktaki zayıf asitte çözünen (WAD) siyanür 
seviyesinin 0,2 mg/L olması gerektiği belirtilmektedir. 

‘Almanya Tehlikeli Maddeler Yasasına göre siyanür, hidrosiyanik asitler ve tuzları, zehirli 
maddeler kapsamındadır. Bu yüzden alımı, satımı ve depolanması kısıtlanmıştır’ iddiası  

Almanya’da, siyanürün alımı ve satımının kısıtlanması söz konusu değildir. Dünyanın en 
büyük 3 siyanür üreticisinden birisi olan Alman Degussa firmasının yıllık üretim ve satışı 500 
bin tonun üzerindedir. Önceleri GATT ve şimdiki WTO (Dünya Ticaret Örgütü) kuralları 
kapsamında, değil Almanya, hiçbir ülkede siyanür kimyasalları için özel bir satış kısıtlaması 
yoktur ve tüm kimyasallar sahip oldukları risk özelliklerine göre üretim, depolama, nakliye 
ve kullanım açılarından gruplandırılmış olup her bir grup belirli teknik yasal düzenlemeler 
kapsamında yönetilmektedir. Bu konunun Kimya ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından 
bilinmiyor olması ve bu altbaşlıkta sanki özellikle Almanya’daki uygulamalar vurgulanarak, 
sadece siyanür için kısıtlama getirildiği izleniminin verilmesi bilgi saptırması niteliği 
taşımaktadır.  

‘1971 ve 1977 de kabul edilen yasalarla AT ülkelerinde de bu kısıtlamalar yaygınlaşmaktadır’ 
iddiası  

Yine referans verilmeden, yuvarlak ifadelerle kesin bir yargıda bulunulmaktadır. Avrupa Birliği 
ülkelerinden Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, İsveç ve Finlandiya’da altın madeni 
işletilmektedir157. Avrupa Birliği ülkelerinde en son, İtalya’daki Furtei altın madeni 1997’de ve 
İspanya’daki  El Valle altın madeni 1998’de üretime geçmiştir. Romanya’daki altın madeni 
kazasından sonra, Avrupa Toplululuğu Komisyonu 23.10.2000 tarihinde yayımladığı 
Komisyon Genelgesi ile Avrupa’daki altın madenciliği faaliyetlerinin emniyetle yapılması için 
öneriler getirmiştir158. Bu genelge, daha sonra Parlamento kararına dönüşmüştür159. Bu 
genelgenin 10’uncu sayfasındaki “4.1.4 Kazadan Alınması gerekli Dersler” bölümünün 

                                            
153 Current Drinking Water Standards, US EPA, Office of Water, 1998.  
154 Nevada Cyanide Management Plan, Bureau of Land Management Nevada State Office, 1991. 
155 Guidelines for the Characterization, Monitoring, Reclamation and Closure of Cyanide Leaching Projects 

“Cyanide Guidelines for Colorado”, Colorado Department of Natural Resources, 1999. 
156 Arizona Mining BADCT (Best Available Demonstrated Control Technology) Guidance Manual, Arizona 

Department of Environmental Quality, 1998. 
157 Avrupa Altın Madeni İşletmeleri Raporu, Cantab Consulting (Kent) Ltd., Türkiye Madenciler Derneği yayını, 

2003. 
158 Safe Operation of Mining Activities: A Follow-Up to recent Mining Accidents, Commission of the European 

Communities, 23.10.2000, COM (2000) 664 final. 
159 Safe operation of mining activities, European Parliament resolution, A5-0214/2001, 05/07/2001. 
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başında, ‘Altın içeren cevherlerin işlenmesinde gerek çevresel gerekse ekonomik yönden 
siyanürleme metodu tercih edilen metoddur ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır’ 
ifadesi yer almaktadır. Bu bilgiler, AB ülkelerinde iddia edildiği gibi bir yasaklama olmadığını 
göstermektedir. Sıkça adı geçen Romanya Baia-Mare’deki altın tesisi, kazadan 6 ay sonra, 
AB Çevre Direktörlüğü’nün bilgisi dahilinde üretime yeniden başlamıştır160. 

Siyanür Kullanımı 

Bu altbaşlık altında da TÜBİTAK Raporu’nun eleştirisi olarak hiçbir görüş bulunmamaktadır. 
Sodyum siyanür nakliyesi, depolanması ve kullanımı konusundaki şirket taahhüt bilgileri tüm 
dünya ülkeleri için verilenlerin aynisi olup uygulaması da benzer şekilde yerine 
getirilmektedir. 

‘1.5 kg/ton değeri kabul edildiğinde yılda harcanacak NaCN miktarının 460 ton’a çıkacağı 
hesaplanmaktadır’ iddiası 

Mühendis odalarının Kitabında tamamen varsayımlara dayalı bazı rakamlar verilmekte ve 
yanlış hesaplamalar yapılarak siyanür kullanımının çok fazla artacağı iddia edilmektedir. 
Tesis, iki yılı aşkın bir süredir çalışırken ve üretim bilgileri kayıt altındayken yıllık siyanür 
kullanımının teorik hesaplara dayandırılması son derece anlamsızdır. Mevcut tesisin iki yılı 
aşkın (19.05.2001–31.07.2003) üretim döneminde, Ovacık Altın Madenindeki siyanür 
kullanımı 0.4 kg/ton-cevher olup yıllık siyanür kullanımı 120-150 ton düzeyindedir. Proje 
aşamasındaki laboratuvar çalışmalarında, cevher tonu başına siyanür tüketiminin 0,75 kg 
olacağı hesaplanmıştır. Şu halde, üretim döneminde siyanür tüketimi artmamış, iddia edilenin 
tam tersine yarıya düşmüştür. 

Kullanılacak Öteki Kimyasallar 

Bu altbaşlık altında da TÜBİTAK Raporu’nun eleştirisi olarak hiçbir görüş bulunmamaktadır.    

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu, bir önceki altbaşlıkta, yılda 750 tona kadar 
çıkabileceği hesaplanan siyanür kullanımının, dört TMMOB odası tarafından bu kısımda 8 
yıllık işletme süreci için 1.920 ton (yılda 140 ton) olarak verildiğidir. 

‘Orhon v.d. (1999), işletmede bir yılda kullanılacak kimyasalları ... olarak sıralıyor. Köse (2001) ise, 
işletme süresi boyunca 1920 ton sodyum siyanür, 10656 m3 sodyum metabisülfit, 480 m3 hidroklorik 
asit, 2240 m3 kostik, 3600 ton ferrik sülfat, 120 ton bakır sülfat, 56 ton flokulant olmak üzere, 
toplam 20000 ton kadar kimyasal kullanılacağına dikkat çekmektedir’ iddiası 

Normandy Madencilik A.Ş., şeffaf yönetim ilkeleri gereğince, Ovacık Altın Madeni’nde ne 
kadar kimyasal madde kullanılacağını kamuoyuna açıklamıştır161. TÜBİTAK Raporu 
yazarlarından Prof. Dr. Orhon da raporlarında, henüz tesis çalışmadığından, prosese ilişkin 
metalurjik test çalışmaları sonucunda elde edilen bu verileri kullanmıştır. Bu verileri, Köse 
(2001), işletmenin ömrü olan 8 ile çarparak sanki yeni bir keşifte bulunmuş gibi anlatmakta ve 
Kitap’ta, herkesin bildiği bir gerçeğe büyük bir önem atfedilmeye çalışılmaktadır.  

Halbuki, tesis işletmeye alındıktan 2 yıl sonra, ticari üretim sonuçlarına göre yapılan 
hesaplarda siyanür tüketiminin yarıya düştüğü görülmüştür. Metalurjik test çalışmasında 
cevher tonu başına 0,8 kg sodyum siyanür tüketimi planlanmışken ticari üretimde cevher 
tonu başına 0,4 kg sodyum siyanür tüketimi olduğu görülmüştür. Bu da tesis kapasitesi 
dikkate alındığında yıllık siyanür tüketiminin 120 ton, 8 yıl sonunda ise 960 ton olacağını 
göstermektedir. Kütahya Gümüşköy tesisinde ton cevher başına 1,5-2 kg siyanür kimyasalı 
kullanılmaktadır. 

                                            
160 Cyanide spill mine reopens in Romania, Environment News Service, June 16, 2000. 
161 Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, sf. 

44, Bölüm 5.1.3.3 Diğer Kimyasal Maddeler. 
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Su Kullanımı 

‘Tesisin su kullanımı ve nerelerden ne kadar su sağlanacağı konusunda birbirini tutmayan sayılar 
verilmektedir’ iddiası 

Tesisin su ihtiyacı, suyun sağlanması ve tüketimini gösteren su bilançosu hassas ve ayrıntılı 
bir biçimde izinler için başvuru döneminde hazırlanmış ve İdare’ye bildirilmiştir162. 

4.10. Atık Ve Salgılar 
Bu başlık girişinde, bir konuyu saptırma amacıyla, Prof  Duman’a atfen verilen bilginin 
mevcut tesisteki risk değerlendirmesi açısından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu kişiye atfen 
verilen bilgi bilimsel niteliği olmayan ideolojik bir konuşmada yer almış olabilir. Tiyosiyanür ve 
oksisiyanürlerin siyanürün daha kararlı bileşikleri olması, siyanürlü atık suların arıtılmasındaki 
arıtma metodolojilerinin esasını teşkil etmekte ve özel arıtma tesis tasarımlarında 
uygulanmaktadır. Odaların ve uzmanlığı kendinden menkul olanların kabul görmemiş, ne 
olduğu belirsiz standartları ile TUBİTAK’ı veya bir prosesi yargılamak olanaksızdır. 

Katı Atıklar 

 ‘3000 ton dolayında arsenik ve antimuan, buna yakın miktarda civa, kurşun ve kadmiyum, doğada 
bulundukları duraylı durumları bozulup atık çamurunda, kolayca tepkimeye girebilecek canlılıkta 
depolanmış olacaktır’ iddiası 

Gayri ciddi yöntemlerle hesaplar yapılmaktadır. Bu hesap tekniğine göre Bakırçay Ovası’nda 
yüz binlerce ton arsenik olduğundan, ovanın derhal terkedilmesi gerekir. 

Geçirimsiz bileşik astar sistemi ile yalıtılmış bir atık havuzu içinde depolanan, prosesten 
geçmiş katı atıklar içindeki tüm ağır metallerin toplam miktarlarını hesaplamanın herhangi bir 
anlamı yoktur. Söz konusu edilen metaller, tüm atık havuzunun her yerinde homojen bir 
biçimde, proses çıkışında atık sudaki litrede miligram olarak belirtilen dağılım 
kompozisyonunda bulunurlar. Atık havuzu içinde arseniğin bir yerde, antimonun bir başka 
yerde ve diğerlerinin de ayrı ayrı toplanarak her metal için iddia edilen toplam miktarlarda 
birer bütün oluşturmaları söz konusu değildir.  

Prosesten çıkan atıklar kimyasal bozundurma ve metal duraylama ünitesinden geçtikten 
sonra atık havuzuna verilmektedir. Bu işlem sonucunda metaller, suda çözünmeyen 
kompleks kimyasal bileşikler haline getirilmektedir. Bu metallerin su fazına geçmesi ve 
serbestleşerek açığa çıkmaları depolama havuzundaki ortamlarda mümkün değildir. Bu 
durum, mevcut işletmenin son iki buçuk yıllık faaliyeti sürecinde, bu atıklarla temasta olan ve 
tesise geri alınarak tekrar kullanılan su içindeki ağır metal konsantrasyonlarının çok düşük 
düzeyde olması ile de kanıtlanmaktadır.     

‘Yıllardır ABD ve Avustralya’da altın işletmelerinde çalışan Jeolog, Çevre ve Doğal Kaynak 
Yönetimi uzmanı Köse ... atık barajında toplanacak toplam zehirli metal toplamının Arsenik  374 
ton, Antimon  211 ton, Civa  2.5 ton, Kurşun 95 ton, ağır metaller toplamı olarak da 682 ton 
olacağını öngörmektedir’ iddiası 

Bu çarpıtma “Preudo-Science=Yalancı Bilim”e çok iyi bir örnek oluşturur. Bilimsel gibi 
görünüp bilimsel olmayan bu yaklaşım, kamuoyunu kandırmayı amaçlamaktadır.  

Bir Avustralya internet sayfasındaki CV’sinin incelenmesinden, Celal Köse’nin meslek 
deneyiminin bilgisayar uygulamalı uzaktan algılama ve maden arama jeolojisi konularında 
olduğu ve altın madeni işletmelerinde ve hatta ABD’de profesyonel olarak çalışmadığı 
görülmektedir. Ayrıca, CV’sinde bu kişinin 1989-90 yıllarında Türkiye’de maden arama 

                                            
162 Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, sf. 

45, Bölüm 5.1.4.3 Su Temini. 
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çalışmaları yapmış olan Newmont şirketi için çalıştığı da anlaşılmaktadır. Bu kişiyi “Çevre ve 
Doğal Kaynak Yönetim uzmanı”  olarak sunarak,  bu kişinin yaptığı bir bilimsel ve teknolojik 
açıdan hiçbir anlamı olmayan hesaplamayı, TÜBİTAK Raporu’na eleştiri için referans olarak 
kullanmakla dört TMMOB odası mühendislik etiği açısından suç işlemiştir. 

‘Kanada’lı bir firma, BreX, aslında hiçbir şey bulunmayan bu saha için yatırımcılardan 2 milyar 
dolar toplayabilmiştir; bazı laboratuvarlar kimyasallarına altın katarak istenen örneklerin yüksek 
tenörlü görülmelerini sağlamaktadır’ iddiası  

“TÜBİTAK raporunun eleştirisi” ile alakası yoktur. 

Ana şirketimiz Newmont Mining Corporation, sadece altın madenciliği yapan bir ABD 
şirketidir. Altın üretimi, altın satışları ve altın cevheri rezervleri bakımından dünyanın bir 
numaralı şirketidir. Halen, 13 ülkede 29 altın madeni işletmektedir. Newmont’un 2002 yılı 
altın üretimi 237 tondur. Altın rezervlerinin toplamı ise 2700 tondur. İddiada atıf yapılan Bre-X 
şirketi ise madencilik sektöründe adı duyulmamış, belli ki spekülatif amaçlarla hareket etmiş 
bir şirkettir. Bu türden şirketlerle, dünya altın madenciliğinin en tepesindeki şirketimizi bir 
tutmanın hiçbir mantıklı tarafı yoktur.  

Kitapta atıf yapılan Paul Lechler’in makalesi163, Endonezya’da yeni keşfedildiği duyurulan 
tarihteki en büyük altın madenine ortak olarak kısa zamanda zengin olmak isteyen 
yatırımcıların dolandırılmasına ilişkindir. Lechler, ana fikrini şu cümleyle açıklamıştır: 
‘Madencilik tamamiyle saygın bir iştir, fakat gafil yatırımcı güveni kötüye kullanan artistler 
tarafından aldatılabilir’. 

Bre-X gibi şirketler yanlız altın madenciliğine özgü şirketler olmayıp, çalışma hayatının her 
alanında rastlanan şirketlerdir. Bu şirketi kullanarak altın madenciliğini karalamaya çalışmak 
abesle iştigaldir. 

‘Atık barajındaki ağır metaller, siyanürü denetim altında tutma amacı ile pH’ın yüksek 
tutuluşundan etkilenmeyecek ve pH ister yüksek, isterse düşük olsun suda çözünebilecektir’ iddiası 

Ortamdaki pH’nın yükselmesi ile kararlı metal tuz ve komplekslerinin suda çözünürlüğü, 
teknik olarak, yok düzeyde azalır. Ovacık Altın Madeni’nde kullanılan metal duraylama 
yöntemi ile kararlı bileşikler oluşturulmaktadır. 

‘Bu nedenle, atık barajının yenilmesi durumunda barajdaki atık kütlesinin yeraltısuyuna ağır metal 
taşıyarak etkileme riski yüksektir” iddiası 

Bu ifade, atık barajının yıkılması ya da geçirimsizliğin bulunmayacağı bir durumu 
tanımlamaktadır. Atık barajının yıkılması veya geçirimsizliğinin yok olması, yapılan atık barajı 
risk değerlendirmeleri ve TÜBİTAK Raporu’nda da belirtildiği üzere,  söz konusu olmaması 
nedeniyle bilimsel ve mühendislik açısından geçersizdir. Buna rağmen, yapılan risk 
değerlendirmesinde barajın yıkılması bir senaryo olarak incelenmiş ve hayati bir risk olmadığı 
ortaya konmuştur164.  

‘TÜBİTAK Raporu, atık barajında biriktirilecek katı atıkların ağır metal kapsamlarını, katı atıklar 
için kullanılan mg/kg birimi yerine sıvılardaki derişimleri anlatan mg/lt birimi ile anlatmaktadır’ 
iddiası 

Atıklar üzerinde yapılan kimyasal analizlerde amaç, jeokimyasal bir “total analiz” olmayıp katı 
tanelerin suyla teması halinde, katıdaki ağır metallerin suya geçme potansiyelini saptamaktır. 
Dolayısı ile, TÜBİTAK Raporu’nda atıklar üzerinde yapılmış analiz sonuçlarının mg/lt olarak 
verilmesi (DIN ve ASTM standartları), bu verilerin kullanım amacına uygundur.  

                                            
163 Lechler, P.J., 1995, Gold from Water (And Other Mining Scams), NBMG Special Publication 22 
164 Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 

1998 ve 2002. 
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Sıvı Atıklar 

Bu altbaşlıkta herhangi bir eleştiri yapılmaksızın su yönetimi ile ilgili bilgilerinden bir kısmı 
tekrarlanmaktadır.    

Asit Maden Drenajı 

Bu alt başlık altında, maden işletme sahası etrafındaki yeraltısuyu kaynaklarının su kalitesini 
olumsuz etkileyen doğal bir neden mevcut bulunmadığı ve madendeki pasa malzemesinin 
asit üretme potansiyeli taşımadığı TÜBİTAK Raporu’nda da vurgulanmaktadır. Bu pasa 
malzemelerin atık barajı mansap seddesi önüne yerleştirilerek barajın yıkılmaya karşı 
sağlamlığını %70 oranında arttırdığı TEMELSU uluslararası Mühendislik Şirketi tarafından 
hesaplanmıştır. Yüzeyden alınabilecek kaya numuneleri üzerinde yapılabilecek bir ilave 
deney yerine, numuneler için yığma kayadan oluşan sedde kütlesi içine sondaj yapmayı 
istemek mühendislik uygulamalarına aykırıdır. Bu konuyu gündeme getirecek kişiler, 
Türkiye’de ve hatta dünyada, kaya dolgu içinde asit maden drenajı saptama amacı için 
yapılmış bir başarılı uygulama örneği dahi olmadığını bilmelidirler. Dünyadaki uygulamalarda, 
kaya yığınları içine sondaj yaparak bu incelemelerin yapılması akla dahi gelmemekte olup 
eğer şüpheli bir durum varsa, TÜBİTAK Raporu’nda Prof. Dr. Yazıcıgil’in de belirttiği gibi, 
yüzey ve yeraltı sularının kalitesi izlenmektedir.  

Ovacık pasa kayaçları üzerinde, uluslararası uzman akredite araştırma laboratuvarlarında 
yapılmış olan asit maden drenajı potansiyeli sonuçlarına güvensizlik gösteren ve de Ovacık 
altın madeni için bu denli duyarlı olan bu dört TMMOB odasının, Türkiye’deki diğer asit 
maden drenajı sorunlarının incelenmesi konusunda hiç bir deneyimi ve de raporu 
bulunmamaktadır. Bu konuda geçmişte hiç bir araştırma girişimleri de olmamıştır. Özel 
uzmanlık gerektiren bu konuda, araştırmayı Ovacık altın madenine ilgisi sadece iki yıl önce 
başlayan biri mi yapacaktır? TÜBİTAK Raporu’nu eleştirme yeteneğini kendinde gören dört 
TMMOB odası, bu tür bir araştırmayı, işlemekte olan madenden karayolu temel malzemesi 
olarak işletme dışına giden pasa kayaları üzerinde yapabilirdi ve de iddiasını kanıtlayabilirdi. 
Bu da son iki yıl içinde yapılmadığına göre, TÜBİTAK bilimadamları tarafından yapılan 
değerlendirmeye saygı gösterilmesi bir mühendislik etik gereğidir.  

‘Kanımızca, yan kayadan çıkacak olan pasadan asit maden drenajı üremesi olasıdır. Bu kayada, 
pirit, arsenopirit, vb sülfürlü cevher mineralleri vardır; karbonat, silis, kil gibi tamponlayıcı mineral 
ve gereçler yok ya da çok azdır’ iddiası 

Yan kayada yapılan Asit Kaya Drenajı testleri sonucunda pasa kayanın asit üretme 
potansiyeline sahip olmadığı ve tam tersine, asit nötürleştirme potansiyeline sahip olduğu 
ortaya konulmuştur165. Çalışma, maden sahasında yapılmış olan 14 sondaj kuyusundan 
alınan 99 adet yan kaya örneğinin tekniğine uygun analizleri166 ve ardından, bu analiz 
sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesi167 ile gerçekleştirilmiştir. 

Her bir örnekte, Net Nötürleştirme Potansiyeli (NNP), Asit Üretme Potansiyeli (AP) ve 
Nötürleştirme Potansiyeli (NP) ile asit yapıcı (-2) değerli kükürt belirlenmiştir. Net 
Nötürleştirme Potansiyeli (NNP), yani NP ve AP değerleri arasındaki fark, malzemenin 
potansiyel olarak asit tüketici veya üretici olarak sınıflandırılmasını sağlamaktadır. NNP 
değerinin pozitif olması, test edilen örneğin net bir asit tüketicisi olduğunu göstermektedir. 

Asit kaya drenajı konusunda yapılan testler sonucunda, maden yatağından alınıp atık havuzu 
gövdesinin inşasında kullanılan kayaların yüksek nötralizasyon kapasitesine sahip olduğu ve 

                                            
165 Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, sf. 

33, Bölüm 5.1.2 Atık Kaya Bertarafı/Asit kaya Drenajı. 
166 Report notes for acid base accounting, XRAL laboratories, 1999, Ref. WO#: 055019, 28/05/99. 
167 Ovacık Altın Madeni Asit Potansiyeli Çalışmalarının Değerlendirilmesi, MAPTEK, Eylül 1999. 
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asit yapıcı sülfür bileşimlerinin % 0.1 den küçük olduğu ortaya konmuştur. Örneklerin 
hepsinin pH değerleri de 6,5 üzerindedir. Bu verilere göre, madenden çıkarılacak yan kayalar 
asit üretme potansiyeline sahip değildir. 

Bilimsel verilerin olduğu yerde “kanaat” belirtmenin bir değeri yoktur. 

‘Bu risk, mutlaka ve titizlikle araştırılmayı gerektiriyor olsa da, firma yetkilileri bunu tartışmaya 
bile yanaşmamaktadır’ iddiası 

Yan kayanın asit üretme potansiyeli olmadığı yapılan testler sonucunda ortaya konmuştur. 
Mühendis odaları ise aksi kanıda olduklarını ifade etmektedirler. Matematiksel olarak 
açıklanmış bir durumun tersini iddia edebilmek için kanı yeterli değildir; mutlaka, kanıt 
gösterilmelidir. İddia sahiplerinin özel uzmanlık gerektiren bu konuda hiç bir deneyimi ve 
araştırması yoktur. Bu tür bir araştırmayı, işlemekte olan madenden karayolu temel 
malzemesi olarak işletme dışına giden pasa kayaları üzerinde yapabilir ve de iddialarını 
kanıtlayabilirlerdi. Şirketin, objektif bir sonuç üzerinde “ya olsaydı” gibi sübjektif bir tartışmaya 
girmemesi akıl ve mantığın gereğidir. 

Öteki Kimyasallardan Kaynaklanacak Atık ve Salgılar 

Tesiste kapasite artımı olursa, siyanür yeterince bozundurulabilir mi? Siyanür bozundurma 
tesisi (INCO/SO2), yılda 240ton siyanürün kullanılacağı varsayımına göre tasarlanmıştır. 
Oysa halen kullanılan miktar bunun yarısı kadardır. Şimdilik hiç bir kapasite problemi 
bulunmamaktadır. 

Gazlaşmış Salgılar 

Bu alt başlık altında, dünya altın madenlerinde standard işletme prosedürü dokümanlarında 
yeralan, tesis bilgileri tekrarlandıktan sonra, hiçbir işletme deneyimi olmayan kişilerin 
kullanabileceği üslup ile, “denetlenmesi hayalidir”, “denetimsiz bir biçimde salınmış 
olabileceği düşünülmektedir” türü cümleler ile işletmede sorunsuz olarak olarak yürütülen 
faaliyetler hakkında mesnetsiz yorumlar yapılmaktadır.  

‘Kostik hattı ve konduğu bildirilen pH kontrol probunun aslında yapılmamış olduğu ... İzmir İli 
Genişletilmiş İnceleme Kurulu’nun 21.07.2000 günlü incelemesinde saptanmış ve bir yazı ile 
Başbakanlık’a bildirilmiştir. Böyle bir hattın daha önce de yapılmamış olduğu anlaşılmaktadır’ 
iddiası 

İddiada bahsi geçen İl İnceleme Kurulu’nun 21.7.2000 tarihli inceleme raporunda kostik hattı 
ve pH probunun bulunmadığına ilişkin bir saptama yoktur. Bu kurulda görevli DEÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Enver Küçükgül tesiste kurulu kostik hattını 
görmüş olmasına rağmen, daha sonra hazırladığı kişisel raporunda168 hattın bulunmadığını 
iddia etmiştir.  

Atık havuzunda pratik olarak yok değerde olan siyanürün hiçbir şart altında mobilize olması 
mümkün değilken, sırf kamuoyunu tatmine yönelik olarak asit yağmurlarının atık havuzunda 
pH’yı düşürmesi riskine karşı atık havuzuna kostik verilerek pH’yı yükseltmek için, amaca 
uygun olması nedeniyle mevcut olan ve bir çok noktadan havuza boşaltım sağlayan atık 
deşarj hattı kullanılmıştır. Ayrıca atık havuzundan tesise geri dönen su hattı üzerine pH 
probu yerleştirilerek atık havuzu suyunun pH’sı sürekli ölçülmektedir. Atık sudaki pH limit 
değerin altına düştüğünde kostik hattına kumanda eden vana otomatik olarak açılmaktadır.  

‘Ovacık Altın Madeni işletmesinde CN’ün büyük bir kısmı CIL tanklarından sonra elüsyon 
sütununda (sıyırma ünitesi) HCl asit ilavesiyle atmosfere atılmaktadır. Dolayısıyla gerek arıtma 

                                            
168  “Eurogold Ovacık Altın Madeni TÜBİTAK-YDABÇAG Değerlendirme Raporu ve 11 adet ekinin” 

Başbakanlık Makamı’nın talebi üzerine hazırlanan Değerlendirme ve Görüş Bildirme Raporu, Yard. Doç. Dr. 
Enver Yaser Küçükgül, Eylül 2000. 
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tesisinin yükü azalmakta ve gerekse atık havuzuna ulaşan derişimi azalmaktadır. Eğer bir etki 
değerlendirmesi yapılacaksa elüsyon tankı çıkışında yapılmalıdır’ iddiası 

Atmosfere tamamen kapalı olan elüsyon kolonlarından havaya HCN gazı emisyonu olması 
mümkün değildir. Bu iddia, referans verilmemiş olmasına rağmen, Yard. Doç. Dr. Enver 
Küçükgül’ün Eylül 2000 tarihli raporundan alınmıştır.  Mevcut tesisi ve prosesi bilen birisinin 
böyle bir iddiada bulunması beklenemez.  

Elüsyon (sıyırma) ünitesi birbirini takip eden işlemlerden oluşmaktadır. İşlem atmosfere 
kapalı bir kolonda basınç altında uygulandığından havaya gaz emisyonu yoktur.  

Tüm sıyırma işlemi kapalı kolonda bilgisayar kontrollü olarak yapılmaktadır. Kolondan çıkan 
tüm solüsyonun pH’sı, sistemde siyanür içeren tüm solüsyonların pH’sı gibi en az 10.5’a 
ayarlanmaktadır. Bu pH’da HCN oluşumu sözkonusu değildir. Tüm tesiste HCN 
konsantrasyonu sürekli olarak ölçülmektedir. 

‘Meteorolojik gözlemlerin halen yapılmadığı’ iddiası 

Genişletilmiş İl İnceleme Kurulu’nun 21.7.2000 tarihli inceleme raporunda, tesiste meteoroloji 
istasyonunun kurulmuş olduğu saptanmıştır. Kurul, güneşlenme ve buharlaşma sensörlerinin 
de mevcut istasyona ilave edilmesini talep etmiştir. Meteoroloji istasyonuna bu ilaveler 
yapılmış ve tesis faaliyete geçmeden önce ölçümler yapılmaya başlanmıştır. 
‘HCN gaz ölçerlerinin nitelik ve sayısının yeterli olmadığı görüşleri yer almaktadır’ iddiası 

Genişletilmiş İl İnceleme Kurulu’nun 21.7.2000 tarihli inceleme raporunda, HCN gazı 
dedektörlerinin Taahhütname’de belirtilen yerlerinde bulunduğu saptanmıştır. Kurul, 
mevcutlara ilaveten iki adet HCN gazı ölçüm cihazının daha yerleştirilmiş olduğunu 
belirlemiştir.  

‘Gerçekten de Kükürtdioksit ve hava ile arıtma yönteminin daha zor kontrol edildiği, tepkimeler 
sonucu oluşabilecek bileşiklerin tahminin güç olduğu belirtilmiştir. ... INCO su arıtma tesisinde 
denetimin zorlaşabileceği ve çevreye kükürtdioksitin denetimsiz biçimde salınmış olabileceği 
düşünülmektedir’ iddiası 

Ovacık proses atıklarının bozundurulması için hazırlanan INCO SO2/HAVA kimyasal 
bozundurma tesisi projesi 1995 yılında DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Füsün Şengül ve Yardımcı Doç. Dr. 
Enver Y. Küçükgül tarafından incelenerek teknik değerlendirme raporu hazırlanmıştır169. 
Raporun sonuç kısmı şu şekildedir: 

“INCO SO2/Hava yöntemi siyanür arıtımı için geliştirilen ve dünyada uygulamaları olan bir 
yöntemdir. Yöntemin kimyası anlaşılır olup garanti edilen çıkış değerlerini sağlayabilecek 
etkinliktedir. Tesiste projeye ait tekniklerin uygulanması halinde arıtmanın verimli olacağı ve istenen 
standart değerlere ulaşılacağı tahmin edilmektedir.” 

İki buçuk yıllık çalışma iddiaların asılsız olduğunu ortaya koymuştur. 

‘Arıtma sürecinde havaya salınacak bir gaz da amonyak olacaktır. Bunun yanında azot oksitlerin 
de salınacağı öngörülmektedir’ iddiası 

Tesisin çevre sorunu yarattığını iddia edebilmek gayreti içinde, arıtma sürecinde havaya 
amonyak da salınacağı belirtilmektedir. Bilindiği üzere, amonyak “sidik” gibi kokan bir gazdır 
ve insan burnu bu gaz için çok hassastır. Eğer tesisten amonyak salımı olsa, ölçmeye gerek 
kalmadan bunun hemen farkedilmesi gerekir; tesiste böyle bir durum gözlenmemektedir.  

Dört TMMOB odası raporunda, mühendisce yaklaşıma yakışmayan diğer bir eleştiri olarak, 
“Bunun (amonyak) yanında azot oksitlerin de salınacağı öngörülmektedir” şeklinde bir ifade 

                                            
169  INCO SO2/HAVA Siyanür Bozundurma İşlemi Proses Tasarım Kriterleri Projesi Hakkında Değerlendirme 

Raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1995. 
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kullanılmaktadır. Bu ifade, dört TMMOB odasının, çevre olumsuzlukları yaratan, “azot 
oksitlerin” yanma işlemi sonucu ortaya çıktıkları bilimsel gerçeğini görmezden geldiklerini ya 
da bu konuyu çarpıtmak gayreti içinde olduklarının bir kanıtıdır. Arıtma sisteminden 
atmosfere, hiçbir yanma ürünü salınımı yoktur. 

 “Siyanürle işlem yapılan maden işletmelerinin çevresinde havaya salınan HCN’ün parçalanması 
ve arıtma süreci ile salınan nitrit ve amonyağın yağışlarla etkilenmesi sonunda o yürelerdeki yeraltı 
suyunda nitrik asit derişimi artmaktadır. ... Bu ise, o güne kadar değin duraylı kalabilmiş olan 
arsenopiritin duraysızlaşmasına ve suda ve havada taşınan toz parçacıklarında arseniğin tehlikeli 
biçimde yükselmesine neden olmaktadır”. 

Ovacık Altın Madeni’nden havaya atılan HCN gazı alınan önlemler nedeniyle ölçülemeyecek 
kadar azdır. Ancak, dünyada Ovacık’taki önlemleri almamış sayısız tesis bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de Kütahya Gümüşköy’dür. Dünyada bu iddiayı doğrulayacak bir tek referans 
tarafımızdan bilinmemektedir. Bu iddia tamamen mesnetsizdir. 

Zehir denildiğinde, halkın her kesiminde, akla gelen ilk iki madde “arsenik” (zırnık) ve 
“siyanür”dür. Ovacık altın madeni karşıtları, önceleri siyanürü ön plana çıkartarak halkı 
korkutma politikası yürütmüşlerdir. Siyanürün teknik olarak yönetilebileceğinin toplum 
tarafından da anlaşılmasından sonra, son yıllarda gündeme getirilen, ikinci korkutucu 
kimyasal, “arsenik” olmuştur.  

Tesisten HCN gazı salınımının olmaması için her tür teknik önlem alındığından ve bu durum 
sürekli olarak ölçüldüğünden, cevher proses ünitesinden HCN gazı salınımı sözkonusu 
değildir. Bu TMMOB odaları, atık barajı yüzeyinde HCN gazı çıkabileceğini ileri sürebilirler; 
ancak, Ovacık altın madeninin atık havuzundaki su içideki suda çözünmüş siyanür 
konsantrasyonu ortalama 0,2 mg/lt düzeyinde olup yapılan havadaki HCN ölçümlerinde hiç 
siyanür gazı bulunmamaktadır. Atık havuzundaki 0,2 mg/lt CN-wad konsantrasyonundaki 
tüm HCN buharlaşıp ve CN- iyonundaki N (azot) atmosfere ulaşsa dahi, bu miktardaki azotun 
havada nitrik asite (HNO3) dönüşerek kayalar içindeki arsenopirite ulaşıp içindeki arseniği 
çözerek yöredeki yeraltısuyunu arsenikle kirletmesi türü bir hipotez ancak bilim kurgu 
romanlarında düşünülebilir bir senaryodur. Temel kimya eğitimi almış, sıvı-gaz fazı ilişkileri 
ve proses kütle dengesi hakkında biraz bilgisi olan bir kişinin, böyle bir kimyasal prosesin 
gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını bilmesi gerekir.  

Bu tür bir hipotezin gerçekleşmesi için gerekli görülen N (azot) için havaya HCN gazı salan 
bir altın madeni gerekmez. Havaya azot salınımı arsenopiritin bozulması için yeterli bir neden 
olsaydı, civar köylerdeki doğal gübrelerin bozunmasından çıkan azot gazı bileşikleri, inek 
gazları, bitki atıklarının bozunması ile çıkan azot ve de tarımsal amaçla doğrudan toprağa 
verilen gübrelerdeki azot miktarı şimdiye kadar yöredeki tüm yeraltısuyunu arsenikle doygun 
hale getirmiş olması gerekirdi.  

“Atık barajı yönetimine ilişkin bir başka sav da, İzleme-Denetleme Kurulu’nun ziyaretlerini 
önceleyen gecelerde atık barajına tanker ile hipoklorit boşaltılmasıdır. ... Klorürün bulunduğu 
ortamda çökmüş arsen bileşiklerinin çözünürlükleri yüzlerce kere artar. Arsen bileşikleri suda 
çözünür. Daha da kötüsü arsen klorür bileşikleri 0°C sıcaklıkta bile buharlaşıp barajdan 
kilometrelerce uzaklara taşınabilir. Hipoklorit uygulandıkça arseniğin önemli bir bölümünün 
atmosfere geçmiş olması yüksek olasılıdır.”  

Ovacık altın madeni işletmesi, atık barajına hiçbir zaman hipoklorit dökmemiştir ve 
hipokloritin bu şekilde kullanımı için hazırlanmış hiç bir uygulama talimatı yoktur.  

Ancak, aralarında Kimya ve Çevre Mühendisleri odalarının da bulunduğu, bu dört TMMOB 
odasınca yazılı olarak beyan ettikleri üzere, eğer atık barajına hipoklorit dökülürse,  “Klorürün 
bulunduğu ortamda çökmüş arsen bileşiklerinin çözünürlükleri yüzlerce kere artar. Arsen 
bileşikleri suda çözünür. Daha da kötüsü arsen klorür bileşikleri 0°C sıcaklıkta bile buharlaşıp 
barajdan kilometrelerce uzaklara taşınabilir”. Arsen(ik) klorür suda dengeli olamayan, sıvı 
nitelikte, kaynama noktası 130oC olan bir kimyasal bileşiktir. Yoğunluğu  suyun 2.16 katıdır. 
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Kimya literatüründe “arsenik klorür, AsCl3, su ile derhal reaksiyona girerek bozunan ve de 
arseniği havaya taşıma olasılığı dahi olmayan bir kimyasaldır. Bu özellikleri ile, iddia edilen 
durumların meydana gelmesi imkansızdır. 

Tesiste atık barajına hipoklorit dökülmediğinin yanısıra bilimsel açıdan kesinlikle mümkün 
olmayan bir kimyasal işlemi olabilirmiş gibi ifade ederek kamuoyunu yanıltmak amacı ile 
yazılı olarak sunabilmek, bu dört TMMOB odasının hiçbir etik kurala saygısı olmadığının 
diğer bir açık kanıtıdır.  

Yukarıdaki iki kasıtlı bilimsel çarpıtma örneğinde görülen yaklaşımlar, dört TMMOB odasının 
TÜBİTAK Raporu için yaptıkları eleştirilerin tümünde, benzer şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

Bu Odalar, şimdiye kadar problem olarak ortaya atılmamış konuları, pervasızca, hiçbir kanıt 
ve referans vermeden ortaya atma cüretini göstermektedirler. Durumu kamuoyunun 
affetmeyeceğini umarız. 

‘Altın işletmelerinden havaya salınan azot bileşiklerinin çevredeki duyarlı arsenopiritin çözünüp 
suya geçmesi ve Kütahya Gümüşköy’deki Kıbrıs Lefke’deki ve birçok başka yerdeki gibi yaygın 
toplum sağlığı sorunlarına neden olması ciddi bir bilimsel araştırma konusu olarak ortada duruyor’ 
iddiası 

Burada, konunun bilimsel olarak daha incelenmediği itiraf edilmektedir. Bilimsel olarak 
incelenmemiş, kanıtlara bağlanmamış bir konuda Ovacık Altın Madeni uygulamasının 
eleştirilmesi gülünçtür.  

‘Kütahya Gümüşköy Etibank Gümüş İşletmesi yakınındaki Dulkadirli Köyü’nde, gümüş işletmesi 
başladıktan sonra çeşitli kanser türlerinden ölümlerin başlaması ... Bu ölümlerin Köy’ün su 
kaynağındaki arsenik derişiminin aşırı yüksekliğinden kaynaklandığı belirlenmiş’ iddiası 

Kütahya Gümüşköy’de yaşanan kanser olayları nedeniyle Dulkadir Köyü Muhtarlığı 
13.05.1992 tarihinde  Anadolu Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na 
başvurmuştur. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen ilk bulgular Muhtarlığa 28.01.1993 
tarihinde bir resmi yazıyla bildirilmiştir.  Araştırma nihai raporu170 ise 15.09.1993 tarihinde 
Muhtarlığa bildirilmek üzere Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Raporda, köydeki 
akciğer kanserinden ölüm olaylarında, evlerinde kullandıkları sıvada bulunan “kristalin kuvars 
solunması ve sigaranın ortak etkisi ön planda düşünülmüştür”; ayrıca, köye 10 km.lik 
mesafeden boru ile gelen içme-kullanma suyunun doğal kaynağında arsenik saptanmıştır. 
Kaynak, konum olarak madenin üst katlarında bulunmaktadır. 

Toz 

Dört TMMOB odasında toz konusunda TÜBİTAK Raporu ile ilgili hiçbir eleştiri bulunmamakta 
olup sadece DEÜ (2000) Raporuna atfen “Ovacık’ta ciddi bir toz önleme teknoloji planı 
bulunmadığı belirtilmektedir” denilmektedir. Ovacık altın madeninin iki yılı aşkın bir süredeki 
çalışması sırasında yapılmakta olan toz ölçümleri her zaman ilgili yönetmelikteki toz 
limitlerinin altında kaldığı ve de bu konuda yöredekilerden hiçbir şikayet gelmediği 
bilinmektedir. Mühendis odalarınca, sadece polemik yaratmak amacıyla, etkinliği bilfiil 
kanıtlanmış olan toz önleme uygulaması hakkında olumsuz bir görüş bildirilmektedir. 

‘DEÜ (2000) Raporu’nda, TÜBİTAK Raporu ekindeki ABD uzmanlarının uyarılarına değinilerek 
Ovacık’ta ciddi bir toz önleme teknoloji planı olmadığı belirtilmektedir’ iddiası 
Dr. Küçükgül’ün raporunda171 yer alan “Ovacık madeninin ciddi bir toz önleme teknoloji planı 
yoktur” iddiası ABD’li uzmanların sanki böyle bir uyarıda bulunduklarını ima etmek üzere 

                                            
170 Anadolu Üniv. Tıp Fak., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, 15.09.1993 tarihli Rapor. 
171  “Eurogold Ovacık Altın Madeni TÜBİTAK-YDABÇAG Değerlendirme Raporu ve 11 adet ekinin” 

Başbakanlık Makamı’nın talebi üzerine hazırlanan Değerlendirme ve Görüş Bildirme Raporu, Yard. Doç. Dr. 
Enver Yaser Küçükgül, Eylül 2000. 
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kullanılmıştır. Oysa ki konunun uzmanı Tom Willams, TÜBİTAK Raporu’nun ekindeki raporda 
“tozlanma, işletme sırasında dahi bir mesele olacaktır. Tozun minimuma indirilmesi için bir yönetim 
planı olması gerekir” demiştir172. Bu ifade çok genel bir anlam taşımakta ve Ovacık’ı 
kastetmemektedir. Zaten, tesiste oluşacak tozların olumsuz etkisini önlemek üzere 
hazırlanmış olan plana173 göre;  

-  Açık ocak ve maden alanı içersindeki yollar sürekli ıslatılarak toz oluşumu 
önlenmektedir. Yine, bu tür kaçak toz oluşmasını asgariye indirmek amacıyla, 
yüklemeden önce cevher düzenli bir biçimde nemlendirilmektedir. 

-  Cevher stok sahası, besleme apronu ve konveyor transfer noktaları da su 
püskürtülerek ıslatılmaktadır. Kırılmış cevher, yaş toz tutma sistemine bağlı kapalı 
silolarda depo edilmektedir. Kireç de aynı şekilde depolanmaktadır. 

- Kırma ve eleme üniteleri ise tamamen kapalı olup, yaş toz tutma ünitelerine 
bağlanmıştır. Bu ünitelerdeki tozlu hava ıslatılarak çamur hale getirilmekte ve temiz 
hava atmosfere verilmektedir.  

- Öğütme ünitesi sulu sistemle çalıştığından toz oluşmamaktadır. 

Ürün 

Ovacık altın madeni tarafından elde edilen ürünün nerede rafine edilecek olduğu hakkındaki 
bilgiler, işletme planlarında mevcut olmasının yanısıra, kamuoyuna da açıklanmıştır. 
TÜBİTAK Raporu eleştirisi ile ilgisi dahi olmayan bu konuda, bu dört TMMOB odasının 
“İşletmede çıkarılacak dorenin nerede rafine edileceği konusunda bir bilgi verilmemektedir” 
şeklindeki iddiası konuyu çarpıtmaya ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yöneliktir. 

Su Arıtımı 

Dört TMMOB odası, tesisteki su arıtma ünitesi hakkında, TÜBİTAK Raporu’ndaki 
değerlendirmeler için herhangi bir eleştiri yapmamaktadır. Bu konuda uzun tekrarlı bilgilerin 
arasındaki yegane soru, “... sonradan yapıldığı belirtilen INCO SO2/Hava yönetimi ile atık su 
arıtma tesisi için ÇED yapılıp yapılmadığı ve bunun için de Çevre Bakanlığı izninin alınıp 
alınmadığı ..” dır.  

‘DEÜ (2000) Raporu’nda ... bu arıtma tesisinde yapıldığı belirtilen test çalışmasının hangi 
kapasiteler için yapıldığı; bu kapasitenin gelecekte işletmeyi temsil edip edemeyeceği’ iddiası 

Arıtma tesisi projesi, iddiada yer alan DEÜ (2000) raporunun yazarı Yardımcı Doç. Dr. Enver 
Y. Küçükgül tarafından 1995 yılında incelenmiş ve DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü adına bir 
teknik değerlendirme raporu hazırlanmıştır174. İncelemede, tesisin tam kapasite ile çalışması 
durumu dikkate alınmıştır. Raporda, arıtma tesisinin performansının proje için yeterli olacağı 
ve  istenen standart değerlere ulaşacak şekilde verimli bir arıtma yapılabileceği belirtilmiştir. 

İki buçuk yıllık sürekli çalışma esnasında, INCO/SO2 arıtma tesisinin öngörülen 2 misli 
kapasitede çalışabileceği ortaya konmuştur. Bu konudaki tereddütlerin artık yok olması 
gerekir. 

                                            
172 TÜBİTAK-YDABÇAG Ovacık Altın Madeni Değerlendirme Raporu, EK 10, 1999, August 22, 1999 

Meeting, sf. 7, son paragraf. 
173  Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu; Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, 

Bölüm 5.1.5.1. Toz ve Partiküller. 
174  INCO SO2/HAVA Siyanür Bozundurma İşlemi Proses Tasarım Kriterleri Projesi Hakkında Değerlendirme 

Raporu; Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1995. 
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Katı Atıkların İşlenme ve Duraylılaştırılması 

TÜBİTAK Raporu’nda, proses atıklarındaki ağır metalleri, suda çözünmez kompleks 
bileşiklere dönüştürme yoluyla arıtılması ilkesi üzerinde geliştirilmiş ve dünyada başarı ile 
uygulanmakta olan INCO atık arıtma sisteminin etkinliği üzerinde olumlu görüş verilmektedir. 
Dört TMMOB odası, bu konuda TÜBİTAK raporu’na hiç bir eleştiri getirmemektedir.  

‘Siyanürün, zaman içinde hidroliz yolu ile yeniden serbest kalması sakıncası’ iddiası 

INCO arıtma ve Ferrik Sülfat sistemleri ile siyanür siyanata ve metal iyonları da metal 
tuzlarına çevrilerek stabil hale getirilmektedir. Siyanatların siyanüre geri dönüşümü mümkün 
olmadığı için bir hidroliz olmayacaktır. Hidroliz nedeniyle su ortamına siyanür salınabilmesi 
için “tersinir” reaksiyonların meydana gelmesi gerekir. Oysa bu tür bir reaksiyon 
oluşturabilecek bir kimyasal ortamda bulunmamaktadır. Siyanatlar sulu ortamda hidrolize 
olarak amonyak ve karbondioksite dönüşerek bertaraf olmaktadır.  

 
Sulu ortamda doğal siyanür çevrimi175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözleme ve Ölçü Düzeni 

Dört TMMOB odasının bu kısımdaki eleştirisi, tesisisin mevcut gözleme ve ölçü düzeni 
hakkındaki yorumları, mevcut verileri görmemezlikten gelen ve de ileride sorun yaratma 
olasılığının bulunması varsayımı üzerine kuruludur. İzmir Valiliği bünyesinde kurulu ve tesis 
faaliyetlerinin çevresel performansını takip eden İzleme ve Denetleme Kurulu, tesisin iki yılı 
aşkın faaliyetinde herhangi bir gözleme ve ölçüm olumsuzluğu saptamamıştır.  

 

                                            
175 The Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes, A. Smith ve T. Mudder, 1991, Fig. 3.2. 
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 ‘Cevher işleme birimlerinin de kapasitelerinin henüz çok azı kullanılmakta ve kamuoyunda olumlu 
bir izlenim bırakabilme kaygısı ile özellikle su arıtma tesisinin bütün gücü ile kullanılmakta olduğu 
açıktır’ iddiası 

İddia edildiğinin aksine, tesis Haziran 2001 tarihinden bu yana öngörülen üretim 
kapasitesinin üstünde çalışmaktadır. Arıtma (detoks=siyanür bozundurma) tesisi 2.5 yıldır 
mükemmel bir performansla çalışmakta olup, siyanürü ABD içme suyu standardı seviyesine 
indirecek şekilde bozundurmaktadır.  

4.11. Atık Barajı 

Mühendislik Özellikleri 

Dört TMMOB odasının raporunda, bu konu 10 sayfayı aşan ve de Ovacık altın madenindeki 
atık barajının mühendislik özellikleri ile alakası olmayan, internet ortamından toplanmış 
bilgilerin derlemesi olarak verilmektedir. Mühendislik tasarımı ve inşaat tekniği açısından 
Ovacık’taki atık barajının dünyadaki diğer atık barajlarından dayanıklılık açısından daha  
üstün niteliklere sahip olduğu vurgulanmasının yanısıra, “.... Ovacık atık barajının en yüksek 
tehlike sınıfında düşünülmesi ve tasarım, yapım ve işletmesinde en büyük özenin 
gösterilmesinin istenmesinden daha doğal birşey olamaz” denerek bir dilekte bulunulmuştur.  

Baraj mühendisliği tasarımında “en yüksek tehlike sınıfı” şeklinde bir kavram olmamakla 
birlikte burada birinci sınıf depremsellikten bahsedildiği tahmin edilmektedir. Bu dilek fazlası 
ile yerine getirilmiş ve getirilmektedir. Baraj tasarımları, TÜBİTAK Raporu’nda Prof. Mahir 
Vardar tarafından da belirtildiği gibi, mühendislik jeolojisi modeli üzerinde, mevcut tüm 
jeomekanik ve jeodinamik modelleme ve jeolojik ortam koşulları bütünsel olarak ele alınarak 
ve belirli güvenlik katsayılarını sağlayacak şekilde geliştirilir. Özellikle, memba seddesi önüne 
yerleştirilen kaya dolgu malzemesi ile, Ovacık atık barajının yıkılmaya karşı olan duraylılığı, 
dünyadaki tüm su barajlarından dahi daha yüksek bir düzeydedir. 

Ovacık atık barajının yıkılma olasılığı, teknik açıdan “sıfır”dır. Baraj birinci sınıf depremsellik 
dikkate alınarak tasarlanmış ve bu plan esasına dayalı olarak işletilmektedir. Barajın, ulusal 
ve uluslararası uzmanların gerek işletme öncesi ve gerekse işletme sonrasında yaptıkları risk 
değerlendirmelerinde, risk unsuru taşımadığı ortaya konmuştur. 

‘Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi, 1995 tarihli bir raporunda bugüne değin dünyada 200 
kadar atık barajının depremlerden zarar görmüş olduğunu belirtiyor’ iddiası 

İddiada yer verilen Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi’nin 1995 tarihli raporu176 su barajları 
hakkındadır. ICOLD, 1950 öncesinde inşa edilmiş 5268 su barajından 117 tanesinin ( % 2,2) 
ve 1950 sonrasındaki 12138 su barajından ise 59 tanesinin ( % 0,5) hasar görmüş olduğunu 
rapor etmektedir. İddia sahipleri, kamuoyunu yanıltmak amacıyla, Kitab’ın hemen her yerinde 
olduğu gibi bu konuda da sayılarla istedikleri gibi oynamışlardır. 

‘1969-79 arasındaki onyılda, her yıl en az bir önemli kaza yaşanmış iken; 1979-89 arasında 13 kaza 
olmuş; 1989-99 arasında ise önemli kaza sayısı 21’e çıkmıştır’ iddiası 

Bu iddiada yer alan kaza sayıları ICOLD’un 2001 yılında hazırladığı atık barajlarındaki 
kazalara ilişkin rapordan alınmıştır177. Ancak, iddiadaki sayılar ile rapordaki sayılar yine 
farklıdır. Raporda yer alan kazalar, iddiadaki on yıllık dönemlere göre döküldüğünde 1969-79 
döneminde 51, 1980-89 döneminde 48 ve 1990-99 döneminde 15 adet atık barajı kazasının 
olduğu görülmektedir. İddia edildiğinin tam tersine giderek azalmıştır. 

                                            
176 Dam Failures Statistical Analysis, ICOLD (International Commission on Large Dams), Bull. 99, 1995. 
177 Tailinds dams Risk of Dangerous Occurrences, ICOLD, Bull. 121, 2001.  
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‘Ovacık atık barajının ... yüksek güvenlikli tasarlanıp DSİ denetiminde yapılmış olması (bu savın 
doğruluğu da aşağıda tartışılacağı gibi, kuşkuludur)’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun projesi, Afet İşleri Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Birinci 
Derece Deprem Bölgesi inşaatlarının şartlarına uygun olarak, büyük su barajlarının inşasında 
uluslararası deneyimi bulunan Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. tarafından  
tasarlanmıştır. Atık havuzunun projesi, ülkemizdeki büyük su barajlarını inşa eden  DSİ 
tarafından onaylanmış ve Baraj inşasının kontrolü de DSİ tarafından yapılmıştır. Barajın 
inşası tamamlandıktan sonra, DSİ, inşaatın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak 
yapıldığını onaylamıştır. 

‘İki baraj arasındaki en can alıcı benzerlik Baia Mare kazasının nedeni olan benzerliktir, her 
ikisinin de güvenilmez hidrolik verilere göre tasarlanmış ve yapılmış olmasıdır. ... Ovacık’ın da 
buna benzer bir risk altında olduğu düşünülmektedir’ iddiası 

Ovacık ve Baia Mare atık barajlarını mukayese etmek aşağıdaki diyagramda görüldüğü gibi 
mümkün değildir. 

Baia Mare Atık Barajı İnşası178 Ovacık Altın Madeni 

Önceden tasarlanmış şekilde kaya dolgu 
olarak inşa edilmiştir (ilk kademesi 30 m ve 
ikinci kademesi 5 m olarak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovacık ile Baia Mare altın madenleri birbirlerinden çok farklıdırlar (Bkz. Madde 36). Bu 
nedenle, Baia Mare’dekine benzer bir kazanın Ovacık madeninde yaşanması mümkün 
değildir. Bu konuda ne kadar haklı oduğumuz, Romanya’daki kazayı ve sonuçlarını inceleyen 
hem Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) raporu178 hem de Avrupa Birliği Komisyonu 
raporu179 ile kanıtlanmıştır. BM Çevre Programı, aynı raporda, Avrupa’da bu tür kazaların 
olmaması için bazı tedbirler alınmasını önermiştir. Birleşmiş Milletler tarafından önerilen bu 
tedbirler, Ovacık Altın Madeni’nde fazlasıyla bulunmaktadır. 

Bu raporlar, Baia Mare barajının tasarımında meteorolojik kayıtların dikkate alınmadığını, ani 
taşkınlara karşı baraj haznesinde bir sedde emniyet payı (free board) bırakılmadığını ve acil 
durum planı olmadığını belirtmiştir. Ovacık Altın Madeni atık barajı180, 100 yıllık meteorolojik 
kayıtlara göre atık barajının bulunduğu kuru dere yatağının beslenme havzasından 
olabilecek en büyük taşkın debisi dikkate alınarak tasarlanmıştır. Atık barajı memba seddesi, 
ani taşkınlarda yüzey sularını toplayacak şekilde tasarlanmış  ve bu suları, atık havuzu 
çevresinden ilerideki dereye taşıyacak bir çevirme (derivasyon) kanalı inşa edilmiştir. Atık 

                                            
178 Cyanide Spill at Baia Mare Romania, UNEP/OCHA Assessment Mission, 2000. 
179 Safe Operation of Mining Activities: a follow-up to recent mining accidents, Commission of the European 

Communities, 2000, COM(2000)664final. 
180 Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, 

sf.. 44, Bölüm 5.1.4.1 Yerüstü Suları. 
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havuzunda, 2 metrelik bir sedde emniyet payı bırakılmıştır. Acil Durum Planı, tesis için 
gerekli izinlerin alınması döneminde hazırlanarak İdare’ye verilmiş181 ve periyodik olarak de 
güncellenmektedir182.  

‘Bu kaygı ile, tarafımızdan bir model tasarlanmış ve bir duraylılık değerlendirmesi yapılmıştır. Bu 
değerlendirmede ne denli tutucu kabuller yapılmış olursa olsun, beklenen deprem yükleri altında 
güvenlik katsayısının 1’den çok küçük olduğu bulunmuştur. ... bu husus, barajın toptan göçme 
riskinin yüksek olabileceği kuşkusunu pekiştirmekte’ iddiası 

Bu iddia üzerine, mansab seddesinin stabilitesi, projeyi hazırlayan TEMELSU tarafından 
yeniden incelenmiştir. Bu çalışmada zemin parametreleri, taşıma gücü, oturmalar ve 
duraylılık analizleri kontrol edilmiştir. Çalışma sonucunda hazırlanan raporda (EK 2), Kitap’ta 
kullanılan parametrelerin bilinçli olarak saptırılarak düşük alındığı belirtilerek, Temelsu 
tarafından yapılan analizlerin çok ayrıntılı temel araştırmaları sonucunda belirlenen 
parametreler ile yapıldığı ve fazlasıyla güvenli bulunduğu belirtilmiştir. 

Bir model tasarlanmasının, o konuda yeterli mesleki deneyimi olan bir uzman tarafından 
yapılması gerekir. İddiada bulunan kişi, konunun uzmanı olmadığı gibi baraj stabilitesi 
konusunda bugüne kadar bir mesleki tecrübesi de yoktur. Yaptığı hesaplar sonucunda 
bulduğu ‘güvenlik katsayısının 1’den çok küçük olduğu’ ifadesinin ne anlama geldiğini de 
bilmediği anlaşılmaktadır. Bu sayının 1’den küçük, hele hele iddia edildiği gibi ‘çok küçük’ 
olması demek baraj seddesinin olduğu yerde, kendi kendine tükeneceği demektir.  

Zaten, biraz ileride, 130’uncu sayfada ‘Kuşkusuz, değerlendirme gerçek verilere değil de kabullere 
dayandırılarak yapılmış olduğu için gerçek durumu yansıtmayabilir’ ifadesini kullanarak gereçeği 
itiraf da etmiştir. 

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun projesi, Afet İşleri Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Birinci 
Derece Deprem Bölgesi inşaatlarının şartlarına uygun olarak, büyük su barajlarının inşasında 
uluslararası deneyimi bulunan Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. tarafından  
hazırlanmıştır. Atık havuzunun projesi, ülkemizdeki büyük su barajlarını inşa eden  DSİ 
tarafından onaylanmış ve Baraj inşasının kontrolü de DSİ tarafından yapılmıştır. İnşası 
tamamlandıktan sonra, DSİ, inşaatın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapıldığını 
onaylamıştır. 

Daha sonra, 1997 yılındaki mahkeme kararını takiben tesiste alınan ilave çevre tedbirleri 
kapsamında, atık havuzu mansab seddesi önüne ilave istinat inşa edilmesi 
projelendirilmiştir183. Bu proje çalışması sırasında yapılan stabilite analizleri sonucuna göre, 
bu istinat dolgusu, mevcut atık havuzu dolgusunun duraylılığını artırıcı yönde etki yapmakta 
ve atık havuzu ana dolgusunun depremli durumdaki güvenliğini % 70 oranında artırmaktadır.  

DSİ, bir barajın toplam stabilitesi için 1.10 güvenlik sayısını yeterli bulmaktadır. Ovacık Altın 
Madeni’ndeki atık havuzunun statik (depremsiz) durumdaki güvenlik sayısı 6,47 ve dinamik 
(depremli) durumdaki güvenlik sayısı ise 2,23 olarak hesaplanmıştır. 

Burada mühendis odaları, ellerinde hiçbir deneysel bulgu olmadan olsa olsa metodu ile baraj 
stabilitesi gibi çok ciddi bir konuda hesaplar yapıp hiç bir sorumluluk duymadan kamuoyu 
önüne çıkabilmektedirler. Odaların bu kadar kabul edilmez risk almaları hangi motivasyonla 
oluşmaktadır, anlamak mümkün değildir. Sektör adına endişe duymaktayız. 

                                            
181 Ovacık Projesi Acil Durum Planı, Eurogold Madencilik A.Ş., Kasım 1997. 
182 Ovacık Altın Madeni Acil Durum Eylem Planı (ADEP), Eurogold Madencilik A.Ş., Eylül 2000. 
183 Ovacık  Atık deposu III. Aşama Dolgusu Yapımı ile İlgili Çalışmalar, Temelsu Uluslararası Mühendislik 

Hizmetleri A.Ş, Mayıs 1999. 
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‘Normandy’nin Ovacık’taki atık barajının en son teknoloji ile değil, alışılmış teknoloji ile; bazı 
bakımlardan olumlu, bazı bakımlardan ise üstünkörü tasarlanıp yapıldığı’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni tesisleri hem işletme öncesinde hem işletmeye alındıktan sonra ulusal 
ve uluslararası uzman kuruluşlar tarafından yerinde incelenmiştir. Bu inceleme sonuçlarının 
ortak noktası, tesislerin, dünyadaki benzerlerinden üstün olmasıdır. 

Bu incelemelerden ilki, atık havuzunun risk değerlendirmesi için Golder Associates Ltd (UK) 
tarafından yapılmıştır184. Bu uzman kuruluş atık havuzunu değerlendirirken, yukarıdaki 
iddanın tam tersine, ‘madencilik endüstrisinde kullanılan normal tasarım kıstaslarının oldukça 
üzerindedir ve bu da Ovacık barajı tasarımındaki titizliği göstermektedir’ ifadesini kullanmıştır 
(a.g.e., sf. 29). Tesis işletmeye alındıktan sonra, daha önce yapılan risk değerlendirmelerinin 
kontrolu amacıyla, yine aynı şirket tarafından maden işletilirken elde edilen veriler 
kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır185. Bu incelemede de aynı sonuca varılmıştır 
(a.g.e., sf. 34). 

Ovacık Altın Madeni’nin işletilmesi için yeni izinlerin alınması döneminde Başbakanlık, 
tesisteki risk faktörlerinin alınan tedbirlerle giderilip giderilmediğinin yerinde incelenmesi 
hususunda TÜBİTAK Başkanlığı’nı görevlendirmiştir. TÜBİTAK Başkanlığı bünyesindeki 
YDABÇAG (Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu) koordinasyonunda 
görevlendirilen uzmanlar kurulu yaptığı incelemede ‘Tesisin mevcut özellikleri ile, gerek 
üretim teknolojisi gerekse sağlanmış olan çevresel koşullar açısından dünyada altın 
madenciliği için öngörülüp uygulanmakla olan en uygun teknoloji düzeyini ya da daha iyisini 
yansıttığı’ sonucuna varmıştır186. 

Tesis işletmeye alındıktan sonra, EUROMINES (Avrupa Maden Sanayi Birliği) tarafından 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, tesisin çok iyi planlandığı, tasarımlandığı ve 
uygulanmaya konduğu tespit edilmiş ve ‘tesis tasarımında AB Direktiflerine genel bir uyum 
sağlandığı’ belirlenmiştir187.   

Bir başka uluslararası değerlendirme de Ovacık Altın Madeni’nin Avrupa’daki altın 
madenleriyle karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada, Ovacık Altın Madeni’nin ‘AB’de uygulanan 
tüm kriterleri karşıladığı ve bazı parametrelerde yukarıda sıralanan madenlerdeki işletme 
standartlarını aştığı’ sonucuna varılmıştır188. 

‘Batı Avustralya’da atık barajlarının tehlike sınıflamasının yapıldığı ve tehlike sınıfı düşük olan 
yapılarda daha duyarsız tasarım ve yapım verileri kullanıldığı belirtilmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında ... Ovacık atık barajının en yüksek tehlike sınıfında düşünülmesi’ iddiası 

Altın madenlerinde tesis işletme planlarının önceden hazırlanması, özellikle Avrupa Birliği 
tarafından istenilen bir uygulamadır. Ovacık Altın Madeni’nde, ülkemizde örneği olmamasına 
rağmen, bu uygulamaya uyulmuş ve işletme planları izin döneminde hazırlanarak İdare’ye 
verilmiştir. Bu planlardan birisi de atık havuzunun işletilmesi ve atıkların yönetim sistemine 
aittir189. Bu planda, Batı Avustralya Mineraller ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanmış 
olan kılavuzda yer alan atık depolama tesisleri tehlike sınıflandırması anlatılmış, bu 

                                            
184 Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 

1998. 
185 Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

2002. 
186 TÜBİTAK-YDABÇAG Ovacık Altın Madeni Değerlendirme Raporu, Ekim 1999, sf. 19. 
187 EUROMINES Ovacik Gold Plant Inspection Report, Knight Piésold Ltd., Ekim 2001, sf. 7. 
188 Avrupa Altın Madeni İşletmeleri Raporu, Cantab Consulting (Kent) Ltd., Türkiye Madenciler Derneği yayını, 

2003, sf. 11. 
189 Ovacık Altın Madeni Atık Depolama Tesisi (ADT) Yönetim Sistemi Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., 

Aralık 1999. 
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sınıflandırma esaslarına göre Ovacık Altın Madeni atık havuzu ile tesis tasarım ve işletme 
gerekleri de buna göre değerlendirilmiştir. 

Zemin Koşulları 

Ülkemizin sayılı baraj tasarım şirketlerinden olan TEMELSU tarafından mühendislik tasarımı 
yapılmış, projesi ve inşaası DSİ tarafından onaylanmış, denetlenmiş ve de mevcut durum 
değerlendirmesi TÜBİTAK Raporu’nda Prof. Vardar tarafından yapılarak uygun görülmüş bir 
barajın zemin koşullarının, afaki bir yaklaşımla ve de hiç bir deneysel veri kullanılmadan, 
yeterli olmadığını belirten kişilerin, mühendislik bilgisi ve de etik açıdan, sorgulanması 
gerekir.  

 ‘Prof Vardar, taşıma gücü açısından 1.44’lük bir güvenlik katsayısının sağlandığını söylese de ... 
Üstelik nasıl olup da bu önem ve boyutta bir yapıda güvenlik katsayısının 2.5-3.0’ten aşağıda 
kalmasına razı olunabileceği de tartışmayı gerektirir bir husustur’ iddiası 

Temelsu tarafından mansab seddesinin stabilitesinin yeniden incelenmesine ilişkin raporda 
zeminin taşıma gücü hakkındaki iddia da ele alınmıştır (EK 2). Bu çalışmada, tüm 
uluslararası şartnamelerde dolgu barajlar için gerekli görülen minimum güvenlik sayısının en 
çok 1.5 olduğu belirtilmiştir. Zemin taşıma gücüne ait hesaplar yeniden yapılarak güvenlik 
sayısının aşırı güvenli olduğu gösterilmiştir. 

‘Böyle geniş oturumlu bir yapıda taşıma gücünden daha çok oturmaların irdelenmesi önem 
taşımaktadır. ... oturmaların seddeye nasıl yansıyacağı ve bu yolla ortaya çıkacak biçim 
değiştirmelerin jeomembran yaygıda nasıl gerilmeler yaratacağı tartışılmadan tamamlanmıl olduğu 
kabul edilemez’ iddiası 

Temelsu’nun yukarıdaki raporunda zemindeki oturmalara ilişkin iddialar incelenmiş ve 
konuyla ilgili hesaplar yeniden yapılmıştır (EK 2). Buna göre, hesaplanan elastik oturma ve 
konsolidasyon oturmaları izin verilebilecek oturmaların çok altındadır ve hemen tümüyle 
yapım süresinde gerçekleşecektir. 

Yapımda Kullanılan Gereç 

Bilimsel nitelik taşıdığı ileri sürülen DEÜ (2000) raporunun bu konuda yegane referans olarak 
verildiği konu, bu rapordaki “..... atık barajının yapımında kullanıldığı belirtilen gerecin 
sağlanması ve taşınması ile ilgili bilgilerin, irsaliye, fatura, gümrik kayıtları, güvence bilgileri, 
vb belgelerin dosyalarda bulunması gerekliliği....” ifadeleri olmaktadır. Konunun, TÜBİTAK 
Raporu’nun eleştirisi olabilecek bir yönü yoktur. 

‘Sızdırmazlık sağlamak amacı ile kullanılan kil ve jeomembran konusunda kesin bilgi edinilmeden 
yapılan sızdırmazlık değerlendirmelerinin varsayımlar üzerine kurulduğu açık’ iddiası 

Atık barajlarında sızdırmazlığı sağlamak amacıyla çeşitli malzemelerin astar olarak 
kullanılması dünyada yaygın bir uygulamadır ve astarların kullanılmasına ilişkin çok sayıda 
inceleme vardır. Bu konudaki temel referanslardan birisi, atık barajlarındaki astar 
sistemlerinin ayrıntılı olarak ele alındığı ABD Çevre Koruma Ajansı’nın atık barajlarına ilişkin 
raporudur190. Burada, sızdırmazlığı sağlamak amacıyla depo tabanında astar olarak çeşitli 
malzemelerin kullanılabileceği ifade edilmektedir. Jeomembranların geçirgenliğinin, tiplerine 
göre, 10-9 ila 10-14 cm/saniye arasında değiştiği belirtilmektedir. Ayrıca, ikili veya üçlü bileşik 
sistem halinde kil ve jeomembranın birlikte kullanılabileceği de açıklanmaktadır. 

                                            
190 Design and Evaluation of Tailings Dams, US EPA, 1994, EPA530-R-94-038. 
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Bu konudaki bir diğer temel referans da konunun dünyaca tanınmış uzmanlarından Vick’in 
kitabıdır191. Vick, kitabında, konuya geniş bir yer ayırmış ve uygulamaları da anlatmıştır. 
Yapılan ölçümlere göre, jeomembranın geçirgenliği 10-10 cm/saniye olarak belirtilmektedir. 

‘Sızdırmazlık sağlama amacı ile kullanılan HDPE yaygı için üreticilerin 20 yıllık ömür güvencesi 
verdiği bilinmektedir’ iddiası  

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun astar sisteminde GSE firmasına ait HDPE (yüksek 
yoğunluklu polietilen) jeomembran kille ardalamalı olacak şekilde kullanılmıştır. Bu iki 
malzemenin birlikte kullanılması olabilecek en yüksek güvenliği sağlar. GSE tarafından, Prof. 
Dr. R. Taprogge’den (Aachen Teknik Üniversitesi, Hamburg) alınan uzman raporunda HDPE 
jeomembranın ömrünün 50 ila 150 yıl arasında değiştiği belirtilmiştir192. 

‘Yine bu gereç ile ilgili olarak üreticilerince verilen güvenceler asit ortamlara dayanıklılık 
yönündedir. Bu yaygıların, çok yüksek pH’lı bazik ortamlardaki dayanımı konusunda bir araştırma 
olmadığı ve bir güvence verilmediği de bilinen bir gerçektir’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun astar sisteminde GSE firmasına ait HDPE (yüksek 
yoğunluklu polietilen) jeomembran kille ardalamalı olacak şekilde kullanılmıştır. Firmanın web 
sayfasında yer alan kimyasal dayanıklılık bilgilerinde193, HDPE jeomembranın çok fazla 
sayıdaki kimyasala ve bunların kombinasyonlarına karşı dayanıklı olduğu belirtilmektedir. 
GSE tarafından, Prof. Dr. R. Taprogge’den (Aachen Teknik Üniversitesi, Hamburg) alınan 
uzman raporunda ise jeomembranın, her türlü belediye atığından kimyasal olarak 
etkilenmediği belirtilmektedir. 

‘Farklı atık yükleri altında ve farklı yer hareketlerinin etkisi altında yaygının ne boyutta 
gerilmelerin etkisi altında kalacağı ve yapımcının verdiği limit gerilmelerin neler olduğu 
değerlendirmeyi gerektiren bir sorundur’ iddiası 

Temelsu, gövdedeki oturmaya bağlı olarak jeomembranın nasıl bir etki altında kalacağını atık 
barajı kesin proje raporunda incelemiştir194. Maksimum oturmaya bağlı olarak dolgu 
gövdesindeki uzama oranının 0.002 olacağı hesap edilmektedir. Jeomembranın, ancak  % 
700 oranında bir uzama sonucunda yırtıldığı düşünülürse, oturmanın gövdede yaratacağı 
hareket için 350 000’lik bir güvenlik sayısı vardır.  

‘Ayrıca, boru hattı boyunca olası sızıntıların toplanacağı bir koridor yapılmış olmalıdır. Atığın 
baraja boşaltıldığı borular, vanalar ve çıkış ağızları da atığın fiziksel ve kimyasal özelliklerine 
uygun olmalıdır’ iddiası 

Tesisten atık havuzuna atıkların nakledildiği boru hattı çift katlı olup bir kanal içinden 
geçirilmektedir. Bu sayede, iç boruda aşınma sonucu meydana gelebilecek 
delinmeye bağlı olarak etrafa olabilecek saçılmalar önlenmektedir. Dıştaki bor hattı 
üzerinde bulunan gözlem pencerelerinden, ana boru kontrol edilebilmektedir. Atığın 
baraja boşaltıldığı boru, vana ve spigotlardaki çıkış ağzı gibi ekipmanlarda atığın  
fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun malzeme kullanılmıştır. Bu malzemelerde 
bugüne kadar yapılan kontrollerde herhangi bir deformasyona rastlanmamıştır. 

                                            
191 Planning, Design and Analysis of Tailings Dams, Steven G. Vick, 1990, BiTech Publishers. 
192 Expert Opinion, Prof. Dr.-Ing. Rainer Tapproge, 10.07.1985, sf. 3 (Dr. Helmut Junge, Notariatssiegel, 

Hamburg noter tasdikli). 
193 http://www.gseworld.com (Technical Literature/Technical Notes/Chemical Resistance for GSE 

Geomembranes) 
194 Ovacık Atık Deposu Kesin Proje Raporu, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş., 1993. 
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Duraylılık 

Ovacık atık barajı ile, ne boyutları, zemin koşulları, inşa malzemesi ve yöntemi ve ne de atık 
depolama uygulaması konusunda, hiç bir benzerliği bulunmayan 1998 yılındaki İspanya Los 
Frailes çinko-kurşun madeni atık seddesinin yıkılmasından “duraylılık” konusuna giriş 
yapılmış olması, mühendislik açısından anlamsızdır. 

Dört TMMOB odası “Kuşkusuz, değerlendirme sonuçları gerçek verilere değil de kabullere 
dayandırılarak yaılmış oluğu için gerçek durumu yansıtmayabilir” ifadesi ile, atık barajının 
duraylılığı hakkındaki görüşlerini afaki veriler ve varsayımlar üzerine kurduklarını açıkca 
beyan etmektedirler.  

Duraylılığı TÜBİTAK tarafından değerlendirilmiş ve iki yılı aşkın süredir mansap seddesi 
önüne yapılan ilave kaya dolgu ile güvenlik katsayısı, deprem halinde dahi 2.23 gibi çok 
yüksek bir değere sahip olduğu anlaşılan bir barajın duraylılığını sorgulamak, sadece 
polemik yaratmak amaçlıdır. Hele, bu konuyu “Bu eksikliğin giderilmemesi halinde vahim 
sonuçlar doğurabilir” gerekçesi ile “Bu hesaplar açıklanmalı ve bir kaza durumunda bundan 
doğrudan etkilenecek olan yöre halkı adına yansız biliminsanları tarafından yeniden 
tartışılmalıdır” düzeyinde bir yaklaşım mühendislik değildir. Bu mühendis odalarının tepkisi, 
TÜBİTAK raporunun aleyhte olmamasınadır. İdeolojik amaçlarına hizmet etmediği için 
TÜBİTAK’ı karalamayı ve bu saygın kuruluşu yıpratmayı hedeflemişlerdir. Ek 2’de 
Temelsu’nun barajla ilgili son değerlendirmesi verilmiştir. Ancak bu odaların amacı gerçekleri 
ortaya çıkarmak olmayıp polemik yoluyla “endişe” yaratmaktır. Eğer aksi olsaydı, 
Bergama’nın üst kotlarında fay hattı üzerine inşa edilmiş 140 m yüksekliğinde ve 64 milyon 
m3 hacmindeki Kestel Barajı’nın tasarım parametrelerini, 35 m yüksekliğinde 1,6 milyon m3 
hacmindeki Ovacık Altın Madeni göleti ile karşılaştırırlardı. Halkın sağlığı ve güvenliği 
ideolojik amaçlara bir kere daha kalkan yapılmaktadır. 

Bu kısmın en son paragrafında, atık barajı içindeki sahil oluşturulması konusunda verilen 
bilgiler, hiç bir bilimsel ve teknik deneyimi olmayan kalemlerden çıkmış ve duraylılık konusu 
ile alakalı olmayan bilgileri içermektedir.  

‘Bu eksiklik duygusu ve sonuçların doğru olmayabileceği kaygısı ile atık barajı ile ilgili fiktif bir 
değerlendirme yapılması düşünülmüştür. ... Bu değerlendirmenin sonunda bu kabuller için 
modelin alüvyon içinden geçecek bir dairesel kayma yüzeyi boyunca kayabileceği ve güvenlik 
katsayısının 1’den küçük olduğu görülmüştür. Kuşkusuz, değerlendirme gerçek verilere değil de 
kabullere dayandırılarak yapılmış olduğu için gerçek durumu yansıtmayabilir.’ iddiası 

Bu iddia da Temelsu tarafından yeniden incelenmiş ve analizlerde kullanılan hesaplamalar 
gözden geçirilmiştir (EK 2). İddia sahipleri, değerlendirmelerinde gerçek verileri değil de 
kendi kabullerini kullandıkları için yaptıkları değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığını son 
cümlede itiraf etmektedirler. 

İddiada öne sürülenin aksine, Temelsu kendileri tarafından yapılan duraylılık analizlerinde 
bulunan kritik kayma yüzeylerinin hep büyük ölçüde alüvyondan geçmekte olduğunu ve 
bulunan güvenlik sayılarının tüm uluslararası kabul görmüş kriterlerde izin verilen değerlerin 
çok üzerinde olduğunu belirtmektedir. 

Temelsu, güvenlik sayısıyla ilgili iddiayı  da şöyle yanıtlamaktadır:  ‘Yapıldığı öne sürülen 
fiktif (düşsel, kurgusal, uyduruk – Fransızca Türkçe Büyük Sözlük, Türk Dil Kurumu) 
duraylılık analizi ile güvenlik sayısının 1’in altında bulunduğu ileri sürülmektedir. 
Tarafımızdan yapılan analizler ise, bilinçli olarak saptırılarak düşük alınan fiktif parametrelerle 
değil, daha önce açıklanan çok ayrıntılı temel araştırmaları ile belirlenen ve güvenilir yanda 
kalmak amacıyla olması gerekenin de altında varsayılan kayma direnci parametreleri ile 
yapılmasına karşın fazlasıyla güvenli bulunmuştur. Yine eleştiri raporunda öne sürülenin 
aksine, kaya dolgu ile yapılacak sonraki aşama dolguları güvenliği artırmaktadır ve bu aşama 
analizlerinde alüvyonun dolgu yükleri altında sıkışması ve konsolidasyonundan kaynaklanan 
kayma direnci artışları göz önüne alınmamıştır.’ 
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İşletme Koşulları 

Duraylılık konusunda olduğu gibi, sadece kendi bilgi ve kabullerine göre yapılmış 
değerlendirmelerle, olumsuz sonuçlara varma yaklaşımı bu altbaşlıkta da kendini 
göstermektedir. Normal işletme faaliyetleri kapsamında, işletmede yapılan kazı ve dolguların 
duraylılığını saptama açısından gerekli jeoteknik ve topografik ölçüm ve gözlemler, her 
maden işletmesinde olduğu gibi, rutin olarak yapılmaktadır.  

Sızdırmazlık 

Atık barajı tasarım ve inşaası konusunda hiç bir mesleki deneyimi bulunmayan kimseler; 
projeleri TÜBİTAK tarafından da değerlendirilmiş olan, baraj ve hidrolik yapı tasarımları 
konusunda çok deneyimli Temelsu Mühendislik Şirketi ve DSİ’nin deneyimlerinin bulunup 
bulunmadığını sorgulamaktadırlar.  

Sızdırmazlık konusunda, “anlaşılmaktadır, istenmektedir, düşünülmektedir, ....” türü, gerçek 
veri ve bilimsel dayanaktan yoksun ifadelerle verilen görüşlerin hiç bir geçerliliği olamaz. 
Hele, atık barajı mansap seddesi önüne yapılan ilave kaya dolgu için geçirimsiz çekirdek ya 
da yaygı yapılmamış olmasının eleştirilmesi, bunu yazan kimsenin baraj mühendisliği 
konusundaki bilgisizliğinin kanıtıdır. Barajlarda, mansap (ana) seddesinin akış aşağı tarafına, 
boşluk suyu basınçlarının ortaya çıkmaması için geçirimsizlik katmanı özellikle konulmaz. Bu 
nedenle, Ovacık’ta da mansap seddesinin önüne, akış aşağı yönünde inşa edilen istinat 
dolgusuna geçirimsizlik katmanı konmamıştır. Baraj standartlarına uygun olarak, mansap 
(ana) seddesinin atık havuzu tarafındaki içyüzüne ise kil ve jeomembran ardalanmasından 
oluşan bileşik astar sistemi yerleştirilmiştir. Baraj inşası tamamlandıktan sonra, DSİ, inşaatın 
proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapıldığını onaylamıştır. 

‘Sızdırmazlık sağlamak üzere yayılan yaygıda yırtık ve çatlakların saptanmış ve onarılmış oluşuna 
ilişkin bilgilere değinerek, bu onarımların DEÜ(1991) ÇED Raporu’nda önerilmiş olan tekniklerle 
mi yapılmış olduğunu sormaktadır’ iddiası 

Jeomembranın bir bütün olarak atık havuzuna döşenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, 
jeomembran serildikten sonra kontrol edilir. Ovacık’ta da, 1997 yılında inşaat döneminde, 
jeomembran serildikten sonra uluslararası uzman bir kuruluş tarafından jeofizik yöntemle 
kontrolü ve gerekli onarımlar yapılarak bir raporla durum belirlenmiştir195. Bu tür onarımlar 
mühendislik uygulamaları için rutin işlemlerdir. Jeomembranın durumu tesbit edildikten sonra 
atık havuzu inşaatının tamamlanmış olduğuna karar verilmiştir. 

‘Yazıcıgil, en kötü koşulları göz önüne aldığını belirterek sızma hesaplamasındaki modelde atık 
havuzundaki sıvı yüksekliğinin işletme döneminde 3.5 m ve kapanış sonrasında 0.35 m alındığını 
belirtmektedir. Oysa, gerek açık ve gerekse kapalı ocaktan çekilip atık barajına gönderilecek suyun 
hesaplanmasında yapılan yanlışı ve bunun öngörülenden en az on kat daha yüksek olacağını’ 
iddiası 

İşletme döneminde, prosesten çıkan atık su havuza verilecek ve proses için gerekli olan 
suyun bir kısmı tekrar atık havuzundan tesise pompalanacağından atık havuzunda devamlı 
su birikmeyecektir. Prof. Yazıcıgil, kullandığı modelde, işletme döneminde atık havuzunda en 
fazla 3,5 m yüksekliğinde su olacağını kabul etmiştir. 

Tesisin işletmesi bittikten sonra, atık havuzunda su bulunmaması esastır. Bunu sağlamak 
için atık havuzundaki su çekilecek ve atıklar kurutulacaktır. Bu nedenle Prof. Yazıcıgil, 
kullandığı modelde, maden kapandıktan sonra atık havuzunda en fazla 0,35 m yüksekliğinde 
su olacağını kabul etmiştir. 

                                            
195 Report on Mobile Geomembrane Leak Location Survey Tailings Dam Ovacık Gold Mine, Turkey, Golder 

Associates (UK) Ltd., 1997. 
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Atık barajında, öngörülen 3.5 m’lik suyun 10 katı su birikeceği iddia edilmektedir. Buna göre, 
barajda 35 m derinliğinde su oluşacaktır. Barajın en derin yerinin de toplam derinliği 35 m 
olduğuna göre bu baraja hiç katı malzemenin atılmaması gerekir. Oysa bu baraj, 2.4 milyon 
ton atığın depolanması için yapılmıştır, su göleti değildir. 

Odaların basın toplantısını takiben Ovacık atık havuzunun Ağustos 2003’de çekilmiş bir 
resmini yayınladık (Bkz. Sayfa 77). Bu resimde, açıkça, baraj içinde kumsal oluştuğu, baraj 
içindeki suyun ortalara çekildiği net olarak görülmektedir. Şirketimiz asılsız iddialarla taciz 
edilmektedir. 

‘Katı fazda siyanatlar ve tiyosiyanürlere bağlanmış olan siyanürün, öteki ağır metallerin zaman 
içinde sıvı faza geçme olasılığı göz önüne alınmamıştır’ iddiası 

INCO kimyasal bozundurma prosesi sonucunda, liç çözeltisindeki siyanür parçalanarak, 
bileşenleri olan karbon ve azota ayrılmaktadır. Proses sırasında serbest hale geçen metal 
iyonları ise suda çözünmeyen Me2Fe(CN)6 tuz bileşikleri şeklinde çökeltilmektedir196. 
Dolayısıyla, katı fazdaki siyanürün zamanla sıvı faza geçmesi beklenemez. 

Bu konu ile ilgili dünyada ne bir standart ne de önlemler alınması için talep mevcuttur. Konu 
suni olarak Prof. Korte tarafından ortaya atılmış olup, tehlikeli bir unsurmuş gibi gündemde 
tutulmaktadır. 

‘Bu nedenlerle, gerek barajın tabanından Yazıcıgil’in hesapladığı değerlerin çok üzerinde bir sızma 
olacağı; ve gerekse, bu yolla sızacak suyun Yazıcıgil’in ve Normandy’nin öngördüğünün çok 
üzerinde ağır metal ve siyanür yüklü olacağı konusunda güçlü belirtilerle karşı karşıya olunduğu 
düşünülmektedir’ iddiası 

Prof. Yazıcıgil, 1999 yılında mevcut verileri kullanarak bir sayısal yayılma modeli197 
oluşturmuş ve yaptığı çalışma sonucunda ‘Gerçekleşme olasılığı olan en kötü koşullarda, 
atık havuzundaki toplam siyanür, arsenik ve antimon konsantrasyonları 1500 metrelik 
yeraltısuyu akım yönünde 1000 yıl sonra dahi içme suyu limitlerinin altında olacaktır’ 
sonucuna varmıştır. Tesisin işletmeye alındığı Mayıs 2001 tarihinden bu yana atık 
havuzundaki atıksuda yapılan kimyasal analiz sonuçları, modelde kullanılan ağır metal ve 
siyanür değerlerinden daha düşük konsantrasyonlara sahip olup neredeyse yok 
mertebesindedir. İddia edilen güçlü belirtiler uydurmadan ibarettir.  

‘Doğrudan baraj seddesinin gövdesine yağışlarla düşecek olan suyun süzülmesi ise kaçınılmazdır 
ve buna karşı bir önlem alınmadığı açıktır. Ne yazık ki, yapımda kullanılan gereç geçirimlidir. 
Sızmayı engelleyecek geçirimsiz çekirdek ya da bir yaygı da yapılmamıştır’ iddiası 

Baraj seddesinin iç yüzü ve yan duvarları geçirimsiz kil-jeomembran-kil bileşik astar sistemi 
ile kaplanmıştır. Bu nedenle önlem alınmadığı ve yaygı yapılmadığı iddiaları asılsızdır. 

Atık barajı mansap seddesi önüne yapılan ilave kaya dolgu için geçirimsiz çekirdek ya da 
yaygı yapılmamış olmasının eleştirilmesi, bunu yazan kimsenin baraj mühendisliği 
konusundaki bilgisizliğinin kanıtıdır. Boşluk suyu basınçlarının ortaya çıkmaması için, 
mansap kaya dolgularına geçirimsizlik katmanı özellikle konulmaz. 

Sellenme ve Taşkın Koşulları 

Atık barajının memba seddesi arkasındaki Dönek Deresi’nin taşkın hidrolojik yükü, ülkemizin 
bu konularda en deneyimli devlet kuruluşu olan DSİ tarafından da onaylanarak, atık barajı 
çevirme kanalı tasarımında kullanılmıştır. Çevirme kanalı kapasitesi ve inşaasının, gerçek 

                                            
196 The Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes, A. Smith ve T. Mudder, 1991. 
197 Eurogold A.Ş.nin Ovacık Altın Madeni Hidrojeolojik Risk Değerlendirmesi, Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, 1999, 

TÜBİTAK-YDABÇAG Değerlendirme Raporu EK 6, s.60. 
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verilere dayandırmadan ve de çevirme kanalını incelemeksizin, varsayımlar kullanarak, 
yetersiz olduğu görüşünü beyan etmenin mühendislik açısından hiç bir değeri olamaz. 

‘Dönek Dere Havzası’nın en büyük taşkın piki değerinin, DEÜ (1991) çalışması sonuçlarına göre 
24.6 m3/sn alındığını ... Yine DEÜ tarafından, ancak bu kez 1999’da yapılan çalışmada ise en 
büyük taşkın pikinin 53.3 m3/sn alınması önerilmektedir. Önerilen bu değer, proje hesaplarında 
kullanılan değerin yaklaşık iki katıdır. ... Önerilen büyük değerin doğru olması durumunda, bu 
kesitlerin taşkın durumundaki sellenmeyi atık barajından uzaklaştıramayacağı ve selin atık 
barajına dolmaya başlayacağı açıktır’ iddiası 

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan iki ayrı çalışmada iki farklı taşkın piki değeri 
bulunması üzerine, konunun uzmanı uluslararası bir şirkete yeniden taşkın hesabı 
yaptırılmıştır (EK 3). Bu çalışmada, HEC-1 bilgisayar modellemesi ile 100 yıllık meteorolojik 
kayıtlar esas alınarak en büyük taşkın piki NRCS yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu hesap 
sonucunda, taşkın piki 5,5 m3/saniye olarak bulunmuştur. Bu sonuç, ÇED Raporu’ndaki 
taşkın pikinin çok güvenli yanda kalınarak kabul edildiğini göstermektedir. Bir taşkın 
durumunda, çevirme kanallarının yüzey akış suyunu atık barajı seddesinden 
uzaklaştırabilecek kapasitede olduğu da kanıtlanmaktadır. 

‘Aşırı yağışlardan ötürü gölde birikecek ya da yukarıda irdelendiği şekilde menba seddesinden 
taşarak göle girebilecek sel suyunun uzaklaştırılması için bu yapının amaca hizmet etmeyeceği ve 
bunun için bir önlem alınmadığı da anlaşılmaktadır’ iddiası  

Ovacık Altın Madeni’nde taşkın suyunun atık havuzuna girmesini önleyecek tedbirler 
alınmıştır198. Ovacık’ta taşkınlardan zarar görmemek için yağmur suyunu atık havuzu dışında 
toplayacak su toplama havuzu ve kuşaklama kanalı inşa edilmiştir. Atık havuzu menba 
seddesi arkasındaki su toplama havuzu bu taşkını fazlasıyla depolayabilecek kapasiteye 
sahiptir. 

‘Tesiste 4.63 m3/saat su gerekli ise neden barajdan tesise 55.35 m3/saat su basılsın?’ iddiası 

Tesisin su bilançosundaki 4,63 m3/saat su ihtiyacı proses için gerekli olan ham su miktarını 
göstermektedir. Atık havuzundan tesise basılan su miktarı ise prosesin ihtiyaç duyduğu 
kullanılmış su miktarıdır. 

‘1 yıllık bir işletme süresinde 525.000 m3, üç yılda ise yaklaşık 1.600.000 m3 suyun atık barajında 
birikeceği açıktır. Bu perspektif oldukça vahimdir. Atık barajı, kısa sürede suyla dolacağı için 
işletme için düşünülen 1.600.000 m3 atığı alamayacaktır’ iddiası 

İşletmenin su dengesi TÜBİTAK Raporu’nda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca, işletmenin 
iki yılı aşkın süre içinde faaliyetlerinde, projedeki su dengesi açısından herhangi bir sorun 
yaşanmamıştır. İşletme iki buçuk yıla yakın bir süredir çalışmaktadır. Atık havuzunun 21 
Ağustos 2003 tarihli fotograflarında da görüldüğü gibi, tesis su yönetiminin projeye uygun ve 
etkin bir şekilde gerçekleştiği ve söylentilerin geçersiz olduğu atık barajının mevcut durumu 
ile kanıtlanmaktadır. 

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun 21.08.2003 tarihli görüntüleri 

 

 

 

 

 

                                            
198 Ovacık Altın Madeni Atık Depolama Tesisi (ADT) Yönetim Sistemi Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., 

1999. 
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Oda uzmanları (!) barajdan tesise kapalı devre su sirkülasyonu ve buharlaşma faktörünü 
dikkate almadıklarından bu tür vahim hatalara düşmektedirler. 

Barajın Kapatılması 

‘DEÜ (2000) Raporu, atık barajının rehabilitasyonu için yalnızca bir kavramsal iyileştirme 
projesinden söz edilmesine karşı çıkmakta ve bunun uygulama projesinin bulunması gerektiğini 
vurgulamaktadır’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni’nde izinlerin alınması döneminde, “Maden Kapatma ve Rehabilitasyon 
Planı”  hazırlanarak 2000 yılında Çevre Bakanlığı’na verilmiştir. Söz konusu rapor, 2002 
yılında detaylandırılarak kesinleştirilmiştir. 

Denetim ve Gözlem Düzeni 

Genişletilmiş İnceleme Kurulu’nun 21.07.2000 günlü incelemesinde böyle bir hat ve prob 
bulunmadığını saptaması çarpıcıdır. 

Genişletilmiş İl İnceleme Kurulu’nun, 21.07.2000 tarihinde Ovacık Altın Madeni’nde yaptığı 
inceleme sonucunda hazırladığı raporda böyle bir ifade yoktur.     

4.12. Yönetim ve Acil Eylem Planı 
 Dört TMMOB odası, Ağustos 2003 tarihinde basılıp dağıtılan kitabın bu altbaşlığı altında 
örnek olarak belirtilen, Amerikan EPA, Kanada ve Avustralya’daki uygulamalarda istenilen, 
Yönetim ve Acil Durum Planı’nın Ovacık altın madeninde de bulunduğunun farkında dahi 
değildir.  

‘İşletmede ortaya çıkabilecek en kötü durum, atık barajının birden çevreye boşalmasıdır. Böyle bir 
durum için acil eylem planının önceden hazırlanması gerektiği ve ... böyle bir durumda 
uygulanabilecek bir drenaj, iyileştirme ve arıtma planının olmayışını eksiklik olarak belirtmektedir’ 
iddiası 

Atık barajı da dahil olmak üzere tesiste meydana gelebilecek her türlü acil durum karşısında 
yapılacak işlemleri, görevli personeli ve hızlı müdahale sistemleri ile her olası acil durum 
olayı için ayrı ayrı düzenlenmiş “Malzeme ve Emniyet Veri Sayfaları”nı içeren “Acil Durum 
Eylem Planı”, Ekim 2000 tarihli DEÜ Raporu’ndan çok önce, ilk defa 1997 yılında 
hazırlanarak Çevre Bakanlığı’na verilmiş; daha sonra 2000 yılında revize edilmiştir199. Ayrıca, 
yine izinlerin alınmasından önce Çevre Bakanlığı’na verilmiş olan atık barajının işletme 
planında acil durum ile ilgili bir bölüm bulunmaktadır200. 

‘Terk ya da Kapanma Planı... İşletme El Kitabı ... Ovacık atık barajı için böylesine bir planlamanın 
olmadığı açık’ iddiası  

Ovacık Altın Madeni’nde izinlerin alınması döneminde, “Maden Kapatma ve Rehabilitasyon 
Planı”  hazırlanarak 2000 yılında Çevre Bakanlığı’na verilmiştir201. Söz konusu rapor, 2002 
yılında detaylandırılarak kesinleştirilmiştir.  

Altın madenlerinde tesis işletme planlarının önceden hazırlanması, özellikle Avrupa Birliği 
tarafından istenilen bir uygulamadır. Ülkemizde örneği olmamasına rağmen, Ovacık Altın 
Madeni’nde, tesis faaliyete geçmeden önce her bir ana ünitesi için işletme planları 
hazırlanmıştır. Bu planlardan birisi de izin döneminde hazırlanarak İdare’ye verilmiş olan atık 
havuzunun işletilmesi ve atıkların yönetim sistemine aittir202. 

                                            
199 Ovacık Altın Madeni Acil Durum Eylem Planı (ADEP), Eurogold Madencilik A.Ş., Eylül 2000. 
200 Ovacık Altın Madeni Atık Depolama Tesisi (ADT) Yönetim Sistemi Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., 

Aralık 1999, Bölüm 6 Acil Durum Planı. 
201 Ovacık Altın Madeni Maden Kapatma ve Rehabilitasyon Kavramsal Planı, Eurogold Madencilik A.Ş., Ocak 2000. 
202 Ovacık Altın Madeni Atık Depolama Tesisi (ADT) Yönetim Sistemi Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Aralık 1999. 
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5. SÜREGELEN ÇEVRESEL RİSKLER 

Dört mühendis odası tarafından hazırlanan Kitabın ikinci bölümde yer verilen teknik ve 
bilimsel yanlışlarla dolu toplumu yanıltıcı bilgiler, üçüncü bölümde “Süregelen Çevresel 
Riskler” başlığı altında tekrar edilmiştir.  

‘Araştırma sonuçları tesisin önemli bir deprem riski altında olduğunu göstermektedir. Ancak, buna 
karşı önlemler pekiştirilecek yerde, konunun geçiştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. ... Her şeyden 
önce barajın ana seddesinin duraylı kalacağı kuşkuludur. Yapılan bir değerlendirme sonunda 
beklenen deprem yükleri altında bu seddenin güvenlik katsayısının 1’den küçük çıktığı 
görülmüştür’ iddiası  

Ovacık Altın Madeni atık havuzunun projesi, Afet İşleri Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Birinci 
Derece Deprem Bölgesi inşaatlarının şartlarına uygun olarak, büyük su barajlarının inşasında 
uluslararası deneyimi bulunan Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. tarafından  
hazırlanmıştır. Atık havuzunun projesi, ülkemizdeki büyük su barajlarını inşa eden  DSİ 
tarafından onaylanmış ve Baraj inşasının kontrolü de DSİ tarafından yapılmıştır. İnşası 
tamamlandıktan sonra, DSİ, inşaatın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapıldığını 
onaylamıştır. 

Atık barajı inşaatının tamamlanmasını takiben, 1998 yılında, uluslararası bir uzman 
mühendislik kuruluşu olan Golder Associates Ltd., Ovacık Altın Madeni atık havuzunun risk 
değerlendirmesini yapmıştır203. ICOLD (Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu) su barajları 
kaza raporunda kaydedilmiş olan dünyadaki baraj yıkılması nedenleri Ovacık atık havuzunun 
mevcut durumuyla karşılaştırılmıştır. Risk değerlendirmesi sonucunda “Yüksek dereceli bir 
güvenilirlikle Ovacık’taki Atık Yönetimi Tesisi’nin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde 
olduğu” sonucuna varılmıştır. 

Ovacık atık havuzu, DSİ’nin büyük su barajları için kabul ettiği 0,2g yatay yer ivmesi 
katsayısının 3 katı olan ve 3000 yılda bir meydana gelebilecek 0,6g yer ivmesi değerindeki 
bir depreme dayanabilecek şekilde inşa edilmiştir21.   

Daha sonra, 1997 yılındaki mahkeme kararını takiben tesiste alınan ilave çevre tedbirleri 
kapsamında, atık havuzu mansab seddesi önüne ilave istinat inşa edilmesi 
projelendirilmiştir204. Bu proje çalışması sırasında yapılan stabilite analizleri sonucuna göre, 
bu istinat dolgusu, mevcut atık havuzu dolgusunun duraylılığını artırıcı yönde etki yapmakta 
ve atık havuzu ana dolgusunun depremli durumdaki güvenliğini % 70 oranında artırmaktadır. 
Temelsu, projenin bu aşamasında da atık barajı ana seddesinin stabilite analizlerini yapmış 
ve deprem şartlarında ana seddenin güvenlik sayısı 2,23 olarak bulunmuştur. Ovacık atık 
havuzu güvenlik sayısı, Türkiye’nin en büyük su barajları olan Atatürk ve Keban için DSİ’nin 
verdiği depremli durumdaki 1,2 güvenlik sayısının yaklaşık iki katıdır. 

Dört mühendis odasının iddiaları üzerine, mansab seddesinin stabilitesi, projeyi hazırlayan 
Temelsu tarafından yeniden incelenmiştir. Bu çalışmada zemin parametreleri, taşıma gücü, 
oturmalar ve duraylılık analizleri kontrol edilmiştir. Çalışma sonucunda hazırlanan raporda 
(EK 2) Kitap’ta kullanılan parametrelerin bilinçli olarak saptırılarak düşük alındığı belirtilerek, 
Temelsu tarafından yapılan analizlerin çok ayrıntılı temel araştırmaları sonucunda belirlenen 
parametreler ile yapıldığı ve fazlasıyla güvenli bulunduğu belirtilmiştir. Zaten analizi yapanlar 
da aldıkları parametrelerin “FİKTİF” (düşsel, kurgusal, uyduruk – Fransızca Türkçe Büyük 
Sözlük, Türk Dil Kurumu)  olduğunu belirtmişlerdir. 

                                            
203 Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

1998. 
204 Ovacık  Atık deposu III. Aşama Dolgusu Yapımı ile İlgili Çalışmalar, Temelsu Uluslararası Mühendislik 

Hizmetleri A.Ş, Mayıs 1999. 
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‘Barajın böyle bir sellenme  durumunda taşarak yıkılması riski yüksektir’ iddiası  

Ovacık Altın Madeni atık barajı, 100 yıllık meteorolojik kayıtlara göre atık barajının bulunduğu 
kuru dere yatağının beslenme havzasından olabilecek en büyük taşkın debisi dikkate 
alınarak tasarlanmıştır. Atık barajı memba seddesi, ani taşkınlarda yüzey sularını toplayacak 
şekilde tasarlanmış  ve bu suları, atık havuzu çevresinden ilerideki dereye taşıyacak bir 
çevirme (derivasyon) kanalı inşa edilmiştir. Atık havuzunda, 2 metrelik bir sedde emniyet 
payı bırakılmıştır. 

Ovacık Altın Madeni’nde taşkın suyunun atık havuzuna girmesini önleyecek tedbirler 
alınmıştır205. Ovacık’ta taşkınlardan zarar görmemek için yağmur suyunu atık havuzu dışında 
toplayacak su toplama havuzu ve kuşaklama kanalı inşa edilmiştir. Atık havuzu menba 
seddesi arkasındaki su toplama havuzu bu taşkını fazlasıyla depolayabilecek kapasiteye 
sahiptir. Burada toplanan su, kuşaklama kanalı vasıtasıyla tasfiye edilecektir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan iki ayrı çalışmada iki farklı taşkın piki değeri 
bulunması üzerine, konunun uzmanı uluslararası bir şirkete yeniden taşkın hesabı 
yaptırılmıştır (EK 3). Bu çalışmada, HEC-1 bilgisayar modellemesi ile 100 yıllık meteorolojik 
kayıtlar esas alınarak en büyük taşkın piki NRCS yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu hesap 
sonucunda, taşkın piki 5,5 m3/saniye olarak bulunmuştur. Bu sonuç, ÇED Raporu’ndaki 
taşkın pikinin çok güvenli yanda kalınarak kabul edildiğini göstermektedir. Bir taşkın 
durumunda, çevirme kanallarının yüzey akış suyunu atık barajı seddesinden 
uzaklaştırabilecek kapasitede olduğu da kanıtlanmaktadır. 

‘Yetmezmiş gibi, açık ve yeraltı maden ocağından çekilmesi gerekecek olan yeraltısuyu miktarının 
da yanlış ve eksik hesaplandığı, yine TÜBİTAK Raporu’nda 6. Ek’te de dikkat çekildiği gibi çekilen 
bu su baraja boşaltılacağı ve barajın kapasitesinin bu suyu alamayacağı gerçeği de, barajın 
duraysızlaşma riskini yükseltmektedir’ iddiası 

Maden ocağından gelen su ve atık havuzunda biriken su, tesise geri verilerek proseste 
kullanılmaktadır. Mevcut bilgiler dahilinde yapılan tesis su bilançosu hesaplarına göre, atık 
havuzunda baraj kapasitesinin üzerinde su birikmemektedir. Açık işletme ve yeraltından 
gelen suyun ihtiyaçtan fazla olması durumunda, ihtiyaç fazlası suyun nasıl bertaraf edilmesi 
gerektiği hakkındaki yönetim planı hazırlanmış206 ve bu konuya ilişkin hususlar Çevre 
Bakanlığı’na verilen Taahhütname’de yer almıştır. Atık depolanması için planlanan barajın su 
ile doldurulmasının işletmecilik açısından bir anlamı yoktur. 

‘Bir bu kadar önemli ve yüksek risk te, ocaktan çok miktarda su çekilecek olmasından ötürü 
çevredeki yeraltısuyu akiferin tükenmesi, yeraltısuyu düzeyinin düşmesi ve kullanılagelen 
yeraltısuyu kuyularının kuruması riskidir’ iddiası 

Bakırçay ovasında tarımın yaygın olmasından dolayı, kuyuların birçoğu sulama amacı ile 
kullanılmaktadır.  2003’ün Ağustos ayında DSİ kuyularından ölçümler alınmış, ölçümler 
sırasında kuyuların birçoğunda pompaj yapıldığı gözlenmiştir.  Alınan bu ölçümlerden 
yeraltısuyu seviyeleri hesaplanmış ve yeraltısuyu akış yönünün Bakırçay’a doğru olduğu 
anlaşılmıştır. Maden işletmeye başlamadan önceki yeraltısuyu yönü ile aynı dağılımı 
göstermektedir. 

Ovacık köyü güneyindeki kuyularda su seviyelerinde düşüş kaydedilmiştir. Açık ve yeraltı 
işletmesinden dolayı bir düşüşün akiferin bu kısımlarına kadar ulaşması durumunda, 
yeraltısuyunun akış yönünün madene doğru olması gerekmektedir.  Halbuki, yapılan 
testlerde böyle bir yeraltısuyu akışı gözlenmemektedir. Eğer düşümler madenden 

                                            
205 Ovacık Altın Madeni Atık Depolama Tesisi (ADT) Yönetim Sistemi Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., 

1999. 
206 Ovacık Altın Madeni muhtemel su fazlasının bertarafı yönetim planı, Eurogold Madencilik A.Ş., Mart 2001. 
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kaynaklanıyor ise madene yakın kuyulardaki su seviyelerinde daha fazla düşüş olması 
gerekirdi. 

Madenden pompalanan su miktarı toplamda 10-15 l/sn’ yi geçmemektedir. Akiferin özellikleri 
göz önüne alınırsa (geçirgenlik ve porosite), bu miktardaki boşalımın düşüm konisinin 100 
metreyi geçemeyeceği hidrojeolojik prensiplerle açıkça hesaplanabilir.  Yapılan hesaplara 
göre madendeki 10 l/sn su çekimi ile oluşacak düşüm konisinin 70 metre uzaktaki değeri 
yalnızca 0.1 cm olabilecektir.  

DSİ’ nin yapmış olduğu çalışmada, DSİ kuyularından 30 l/sn seviyesindeki pompalamadan 
dolayı su seviyelerinde 25-30 metre düşüş gözlenmiştir.  Bu kuyular şu anda pompaj 
yaptıkları için de bu dinamik seviyelere yakın çalıştığı tahmin edilmektedir.  Dolayısıyla 
Bakırçay’a doğru yeraltısuyu seviyelerinin tarımsal sulama amaçlı pompalamadan ötürü 30 
metrelere varan bir düşüş göstermesi normaldir. 

Kuyulardaki gözlemlerde elde edilen veriler, yeraltısu seviyelerinin düşmesinin asıl 
nedeninin, bu bölgede akiferden tarımsal amaçlı yoğun su çekiminden kaynaklandığını 
göstermektedir. 

‘En önemli sağlık riski ise işletmeden salınacak olan azot bileşiklerinin nitrik asite dönüşmesi ve 
yörede doğada duraylı durmakta olan arsenopiriti çözmesi sonucu arsenik kirlenmesi ve kanser 
yayılması riski olacaktır’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni işletmesinden havaya hiçbir yanma ürünü, dolayısıyla azot bileşikleri 
salınmamaktadır. 

Bu tür bir hipotezin gerçekleşmesi için gerekli görülen N (azot) için havaya HCN gazı salan 
bir altın madeni gerekmez. Havaya azot salınımı arsenopiritin bozulması için yeterli bir neden 
olsaydı, civar köylerdeki doğal gübrelerin bozunmasından çıkan azot gazı bileşikleri ve de 
tarımsal amaçla doğrudan toprağa verilen gübrelerdeki azot miktarı şimdiye kadar yöredeki 
tüm yeraltısuyunu arsenikle doygun hale getirmiş olması gerekirdi.  

5.1. Tübitak Raporu’na Önyargılı ve Yanlı Yaklaşım 
Dört mühendis odasının, hemen hemen hepsi, çeşitli TMMOB meslek odaları üyesi olan ve 
de TÜBİTAK gibi ülkemizin en üst düzey bilimsel kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bilim 
insanlarının bilimsel yeterliliklerini yazılı olarak sorgulama cesareti dahi göstermesi, 
herşeyden önce, bu oda temsilcilerinin ve tüzel kişilik olarak bağlı bulundukları TMMOB için 
affedilemez nitelikte bir meslek ayıbıdır.  

Mühendis odaları tarafından yayımlanan tüm teknik değerlendirme, bilgilendirme raporlarında 
hazırlayanların adları özellikle verilmektedir. Ancak, mesleki ve sosyal içerikli konularda 
yapılan beyanatlar, yazar adı verilmeksizin, odaların veya TMMOB’un görüşleri olarak yazar 
isimleri belirtilmeden yapılması bir “teamül” haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 
“TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını: 75” kayıt bilgisi altında yazar isimleri 
verilmeksizin yayınlanmış bir raporun, bilimsel ve teknik niteliği olmadığı ve bu dört mühendis 
odasının politik içerikli bir yayını olduğunu açıkça ortaya konmaktadır.  

Aralık 2001 tarihinden beri internet sayfalarında yeralmakta olan, dört mühendis odasının bu 
kitabı, güncelleştirilmeksizin ve de uyulması gerekli basın-yayın  tescil kurallarına 
uyulmaksızın basılarak, 12 Ağustos 2003 tarihindeki basın toplantısında yeni bir yayın gibi 
medyaya sunulmuştur. Ancak, bu eleştiri raporunu hazrlamış olan kişiler, isimlerini kitabın 
yazarı olarak kitabın kapağına veya içine koymaktan imtina etmişlerdir. Bu yaklaşımın iki 
nedeni olabilir: 

• Bu kişiler uzman değildirler ve içeriğini bilimsel olarak savunabilecek bilgi ve 
deneyimleri yoktur, 
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• Bu kişiler, olası etik ve yasak sorumlulukları, odaların tüzel kişiliklerine  
yüklemektedirler. 

Mühendislik etik kurallarını tanımayan, meslekdaşları ve seçkin bilim insanları ve uzmanların 
yetkinlikleri konusunda ve de bu kişilerin TÜBİTAK adına resmi bir Komisyon olarak 
hazırladıkları değerlendirme raporu hakkında kendi isimlerini vermeksizin yorum yapabilen 
dört mühendis odası temsilcileri için yukarıdaki iki neden de geçerlidir. 

Bu dört mühendis odasının temsilcileri olarak, Türkiye’deki altın madenciliğine karşı hareket 
içinde, Ovacık Altın Madeni ile ilgili konularda medya için meslek odaları adına teknik 
açıklamalarda bulunmuş ve halen de bulunmakta olan kişilerin isimleri günlük haberlerde ve 
de ilgili internet yazılarından bilinmektedir. Bu kişilerin hiçbirinin, yorum yaptıkları konular 
hakkında bilinen bilimsel nitelikli araştırma ve yayını yoktur. Bu kişilerin hiçbirinin meslek dalı 
“madencilik” değildir; ve hatta tümüne yakın kısmı ise kendi meslek dalında dahi tesis ve 
uygulama tecrübesi olmayan kişilerdir. Dolayısı ile, dört mühendis odasının Kitabını 
hazırlayan kişiler “uzman” değildirler.  

Dört mühendis odasınca hazırlanan kitapta, TÜBİTAK bilim insanlarının yeterliliği 
sorgulanırken, bir diğer etik ayıbı daha yapılmakta ve de bu kısımda “yıllardır ABD ve 
Avustralya’daki altın işletmelerinde çalışmakta olan” ve bir önceki kısımda (sayfa 102) 
“Yıllardır ABD ve Avustralya’da altın işletmelerinde çalışan Jeolog, Çevre ve Doğal Kaynak 
Yönetimi uzmanı” ifadeleri ile tanıtılan C. Köse’nin internetteki bir yazısı, TÜBİTAK raporunun 
eleştirisi için referans olarak kullanılmaktadır. Bu kişinin kendi hazırladığı özgeçmişinden, 
kendisinin hava fotografları ve uzakdan algılama deneyimli maden arama jeoloğu olduğu, 
ABD’deki çalışmasının sadece Master derecesi için saha çalışması olduğu, kendisinin ABD 
ve Avustralya’daki altın işletmelerinde hiç çalışmadığı anlaşılmaktadır. Bu kişinin, olmadığı 
bir konuda uzman olduğunu belirtmek, açıkca bir “sahtekarlık” olup dört mühendis odası, 
sahte uzman ismi kullanarak, yanlış ve mesnetsiz bilgilerle, toplumu yanılmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında, dört mühendis odasının kitabının bu kısmında 
TÜBİTAK Komisyon üyelerinin yetkinlikleri hakkında yazılanların hiçbir geçerliliği olamaz. 
TMMOB, çoğu kendi üyeleri olan tüm TÜBİTAK Komisyon üyelerinden “kurumsal olarak 
özür” dilemelidir. Ve hatta, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi açısından, bu dört mühendis 
odası kitabını yazan kişilerin özgeçmişlerini ve bilimsel yayın ve sunumlarının listesini 
kamuoyuna sunmalıdır. 

5.2. Halk Sağlığı 
Dört mühendis odası raporunda, bu altbaşlık altında verilen eleştirilerin tümü, gene 
yazarlarının kim(ler) olduğu bilinmeyen bazı tıp meslek odalarının (Çevre için Hekimler 
Derneği, Türk Tabipleri Birliği, ...) basın bülteni ve eleştiri raporlarını referans olarak 
almaktadır. Buna karşın, dört mühendis odasının kitabında, Türk Toksikoloji Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Ali Esat Karakaya tarafından hazırlanmış olan “... TÜBİTAK veTürk Tabipler Birliği 
Raporlarının Toksikoloji Yönünden İncelenmesi, Ankara (2001)” Raporu (EK 1) 
eleştirilmektedir. Bilimselliği ve toksikoloji konusundaki uzmanlığına herhangi bir eleştiri 
yapma cesareti dahi bulamadıkları Prof. Dr. Karakaya’nın belirttiği gibi, Türk Tabipler 
Birliği’nin raporundaki risk değerlendirmelerinin toksikoloji bilimi açısından hatalı ve yanlış 
olduğunun dört mühendis odasınca algılanmadığı açıktır. 

Dört TMMOB odasının “Halk Sağlığı” başlığı altında verdikleri bilgilerin, iki politikacıya atfen 
verilen medyadtik anekdotlarla sona erdirilmesi, bu odaların konuya yaklaşımları hakkında 
yeterli bilgi vermektedir. 



83/91 

‘Çevre İçin Hekimler Derneği, ... “Siyanür büyük miktarlarda alındığı takdirde koma ve ölüme 
neden olan çok zehirli bir maddedir. ... Siyanür dışında çevreyi kirletecek ağır metallerin de başta 
kanser olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden oldukları bilinmektedir” görüşünü 
açıklamaktadır’ iddiası 

Siyanür ve kanser sözcükleri kullanılarak kamuoyu korkutulmak yoluyla maden aleyhinde 
yönlendirilmek istenmektedir. Ağız yoluyla alınan serbest siyanürün ölümcül olması için 
gereken ortalama doz, insanlar için 50 ilâ 200 mg arasındadır. Öte yandan, Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı, altın madenlerindeki atık havuzları için siyanür limit değerini 50 mg/l olarak 
vermektedir. Çevre Bakanlığı, Ovacık Altın Madeni atık havuzu için 1 mg/l siyanür limit 
değerinin aşılmaması şartını koymuştur. 2003 yılı Temmuz ayı itibariyle, Ovacık Altın 
Madeni’ndeki siyanür ölçüm değerleri arıtma tesisi çıkışında 0,4 mg/l ve atık havuzunda ise 
0,1 mg/l seviyesindedir. Atık havuzunda ölçülen bu siyanür değeri, insanlar için tehlike alt 
sınırı olarak verilen 50 mg/l siyanür değerinin 500’de biridir.  

Aynen siyanürde olduğu gibi, atık havuzunda ölçülen ağır metal değerleri de Çevre Bakanlığı 
tarafından konulmuş olan limit değerlerin çok çok altındadır. 

Dolayısıyla, Ovacık Altın Madeni’nin sağlık sorununa neden olacağını iddia etmek akla yakın 
değildir. 

‘Siyanür ve diğer kimyasal atıkların insan sağlığı üzerine etkileri’ iddiası 

Kitap’ta, Türk Tabipleri Birliği raporundan alıntı yapılarak siyanür ve ağır metallerin insan 
sağlığına etkilerine geniş bir yer verilmiştir.  Bu bölümde, çeşitli ağır metallerin genel 
özellikleri uzun uzun anlatıldıktan sonra, sağlık açısından tehlikeli olan bu maddelerin içme 
suyu ve yiyeceklerde hangi miktarları aşmaması gerektiğine dair limit değerler verilmiştir. 
Fakat, atık havuzundaki atık suyun içme suyu olmadığı ve atıkların ise yiyecek 
olmadığına dikkat edilmemiştir.  Öte yandan, “siyanür” bölümünde, ABD Çevre Koruma 
Ajansı’na atfen verilen ‘EPA'ya göre içme suyunda litrede 0,2 mg'ın (0,2 mg/l) üzerinde siyanür 
bulunamaz’ ifadesi dikkat çekicidir.  2003 yılı Temmuz ayı itibariyle, Ovacık Altın Madeni’ndeki 
siyanür ölçüm değerleri atık havuzunda 0,1 mg/l seviyesindedir. Atık havuzunda ölçülen bu 
siyanür değeri, ABD Çevre Koruma Ajansı’nın içme suyu siyanür limitinin yarısı kadardır. 
Yani, atık havuzundaki siyanürün insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını kendi 
ifadeleriyle doğrulamışlardır. 

Günlük yaşantımızda önemli bir yer tutan kimyasal maddelerin tümü alınan miktara bağlı 
olarak zehir etkisi gösterir. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevredeki olumsuz etkilerini 
inceleyen bilim dalı toksikolojidir. Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof Dr Ali Esat 
Karakaya207, TÜBİTAK Raporu ile TTB Raporunun karşılaştırmalı değerlendirmesini içeren 
bir rapor hazırlamıştır208. Prof Karakaya, TTB raporunda “toksikolojinin temel doğruları ya 
bilgisizlikten ya da amaçlı olarak çarpıtılmıştır” ifadesini kullanmıştır.Toksikoloji bilimine göre, 
bir kimyasal maddenin insan sağlığı üzerindeki etkisi o maddeye maruz kalınan süreye ve 
miktara bağlıdır209. Bu nedenle, Prof. Karakaya’nın raporunda belirttiği gibi ‘TTB Raporu’nda 
insan sağlığı üzerindeki etkileri anlatılan siyanür, arsenik, kadmiyum, krom, kurşun ve cıva 
gibi kimyasalların ortamdaki varlıkları değil, miktarları  önemlidir.’ 

Prof. Karakaya, bu metallerin çevrede sürekli maruz kaldığımız maddeler olduğunu 
belirterek, atık havuzundaki serbest metal konsantrasyonlarını Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliği’ne göre gıda maddelerinde izin verilen metal limitleri ile karşılaştırmıştır. Bu 

                                            
207  Raporunu hazırladığı dönemde Türk Toksikoloji Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 2001 

yılında Uluslararası Toksikloji Birliği (IUTOX) Başkanlığı’na seçilmiştir. 
208  Siyanür Liç Yöntemi Kullanılarak Yapılan Altın Madenciliği Konusunda Hazırlanan TÜBİTAK ve Türk 

Tabipleri Birliği Raporlarının Toksikoloji Yönünden İncelenmesi; Prof Dr Ali Esat Karakaya, Haziran 2001. 
209 Kimyasal bileşiklerin toksikolojik risk değerlendirmesi, Prof. Dr. Sema Burgaz, 1997. 



84/91 

karşılaştırma sonucunda, atık havuzundaki siyanür ve ağır metal değerlerinin toksikolojik 
yönden önemsiz olduğu ortaya konulmuştur. 

‘Ovacık Normandy işletmesinin çevresinde de, daha şimdiden olumsuz etkiler görülmeye 
başlandığına ilişkin haberler dolaşmaya başladı bile’ iddiası 

Tamamiyle asılsız ve hiçbir belgeye dayanmayan, söylentileri gerçek olarak kabul eden bir 
iddiadır. Bu yolla, kamuoyu korkutularak ve endişeye sevk edilerek maden aleyhinde 
yönlendirilmek istenmektedir. 

Sağlıkla ilgili temelsiz konuların bundan sonra da işleneceğini tahmin etmekteyiz. Bu konu da 
kamuoyunda yeterince anlaşılana kadar gündemde tutulacak, ilgi alanından çıkınca başka 
saldırı alanlarına geçilecektir. Bu sürecin örnekleri FIAN ve başka kuruluşlarca geçmişte 
başka ülkelerde başarı ile kullanılmış olup, ülkemizde de taklit edilecektir. 

5.3. Riskleri Gidermenin Güvencesi Olabilir Mi? 
Dört mühendis odasının kitabının bu bölümü, hukuki konuların saptırılmış yorumu, tesisin 
cevher türü ve madencilik uygulama teknolojisi ile ilgisi olmayan, medyatik ve ansiklopedik 
bilgilerle doldurulmuştur.  

Mühendislik, toplumun kalkınması ve kalkınmasını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu 
faaliyetlerin yapılabilmesi amacına yönelik uygulama yaklaşımları üreten ve onları hayata 
geçiren, çok uzmanlık sahalı bir meslektir. Mühendislik uygulamalarının tümünde, bir 
tehlikenin ortaya çıkma olasılığı, “Risk” vardır. Alınan etkin önlem uygulamaları ile riskler 
giderilebilir, kabul edilebilir veya en küçük düzeylere indirilebilir.  

TÜBİTAK Raporu, Ovacık Altın Madeni’nde 1999-2000 sürecinde alınan ilave teknolojik 
önlemlerle, Ocak 1998 tarihli Danıştay Kararında belirtilen olası riskler ortadan kaldırılmış 
olduğu konusunda bir bilimsel değerlendirme  raporu hazırlamıştır. Tesisin iki yılı aşkın süre 
içindeki çevresel performansı, riskin giderilmiş olduğunun kanıtıdır. 

Bu kısmın en son paragrafında, Romanya’daki Baia Mare kazasından sonra hazırlanmış 
olan, uluslararası UNEP Raporunun yeterliliğininin de bu dört mühendis odası tarafından 
kabul görmediği anlaşılmaktadır. Dolayısı ile, uluslararası bir komisyonca UNEP adına 
hazırlanmış bir raporu kabul etmeyen bir zihniyetin, ülkemizin en üst dizey bilimsel kurumu 
TÜBİTAK’ın hazırladığı rapora itiraz etmesinin değerlendirmesini toplum yapmalıdır. 

‘Risklerin büyük bölümünün giderilmemiş olduğunu ortaya koymaktadır. Dahası, pek çok konuda 
daha önce tartışılmamış önemli risklerin bulunduğu da önceki bölümlerde sergilenmeye 
çalışılmıştır. Üstelik, bu riskler giderilebilecek riskler de değildir’  iddiası 

Modern maden yönetim anlayışının sonucu olarak, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından 
Ovacık Altın Madeni’ndeki varsayılan risk unsurları hakkında sayısal risk değerlendirmeleri 
yapılmıştır.  

Golder Associates (İngiltere) şirketine, birisi atık havuzu210 ve diğeri tesiste kullanılan 
siyanürle211 ilgili olmak üzere iki adet risk değerlendirmesi yaptırılmıştır.  Her iki risk 
değerlendirmesi sonucunda “riskin ihmal edilebilir düzeyde olduğu” belirlenmiştir. Ovacık Altın 
Madeni işletmeye alındıktan bir buçuk yıl sonra, 2002 Ekim ayında, daha önce yapılan risk 
değerlendirmesinin kontrolu amacıyla Golder Associates tarafından atık havuzu ve siyanür 
kullanımıyla ilgili sayısal risk değerlendirmeleri yeniden yapılmıştır212,213. Maden işletilirken 

                                            
210  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 

1998. 
211  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide Cycle, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 

1998. 
212  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

2002.  
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elde edilen veriler kullanılarak yapılan risk değerlendirmesi sonucunda tesisin yarattığı riskin 
ihmal edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bir diğer sayısal risk değerlendirmesi de TÜBİTAK Raporu’nun hazırlanmasında görevli Prof. 
Dr. Hasan Yazıcıgil (ODTÜ) tarafından, atık suyun barajdan sızma olasılığı üzerine 
yapılmıştır214. Atık havuzu zemininden sızıntı olması durumunda siyanür ve ağır metaller için 
hazırlanan sayısal yayılma modellerine göre, “Gerçekleşme olasılığı olan en kötü koşullarda, atık 
havuzundaki toplam siyanür, arsenik ve antimon konsantrasyonları 1500 metrelik yeraltısuyu akım 
yönünde  1000 yıl sonra dahi içme suyu limitlerinin altında olacaktır”.  

Bu veriler, Ovacık Altın Madeni’nde bulunduğu varsayılan risklerin tamamiyle giderilmiş 
olduğunu göstermektedir. 

‘Taşkın riskinin açıkça hafife alınmış olmasından ötürü barajda depolanan çamurun birden ve 
katastrofik olarak çevreye yayılması riski de süregidiyor. Bu risk, yadsınamayacak boyutta ve 
ürkütücü’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni’nde taşkın riski hafife alınmamıştır. Atık barajının projelendirilmesinde, 
100 yıllık meteorolojik verileri esas alınarak atık barajının bulunduğu kuru dere yatağının 
beslenme havzasından olabilecek en büyük taşkın piki hesaplanmıştır215. Atık barajı memba 
seddesi, ani taşkınlarda yüzey sularını toplayacak şekilde tasarlanmış  ve bu suları, atık 
havuzu çevresinden ilerideki dereye taşıyacak bir çevirme (derivasyon) kanalı inşa edilmiştir. 
Ayrıca atık havuzunda 2 metrelik bir sedde emniyet payı bırakılmıştır.  

Ovacık Altın Madeni atık havuzunda atıkların depo alanının uzunluğu 400 metredir. Bu depo 
alanı önüne inşa edilen seddenin boyuna kesit alt taban uzunluğu da 400 metredir. Su gibi 
kolayca akıcı olmayan çamurun, kendisi ile aynı büyüklükteki engelin üzerinden aşarak 
aniden çevreye yayılması riski yoktur.  

İddia sahlpleri, Kitab’ın 120’nci sayfasında, ‘Bunların olumlu olduğu, güvenliği arttırdığı ve 
barajın bir sorunla karşılaşması durumunda bile çevreye saçılacak atık çamurun daha az zarar 
vermesini sağladığı düşünülebilir’ diyerek gerçeği zaten ifade etmişlerdir. 

‘Ek istinat seddesi, baraj ana seddesi ile birlikte bir asit maden drenajı oluşturma riski de yaratıyor’ 
iddiası 

Yan kayada yapılan Asit Kaya Drenajı testleri sonucunda pasa kayanın asit üretme 
potansiyeline sahip olmadığı ve tam tersine, asit nötürleştirme potansiyeline sahip olduğu 
ortaya konulmuştur216.  
‘Ocak işletmesinin sürdürülebilmesi için sürekli olarak yeraltısuyu çekilmesinin gerekecek olması, 
yüksek geçirimlilikli yeraltısuyu akiferinde 2 km’ye yakın çaplı geniş bir alanda yeraltısuyu 
düzeyini düşürecek ve yörede içme, kullanma ve sulama amacı ile yeraltısuyu üretilen bir çok 
kuyunun kuruma riski de son derece açık bir gerçek. İşletme olacaksa, bunun önlenmesi de 
olanaksız’ iddiası 

Bakırçay ovasında tarımın yaygın olmasından dolayı, kuyuların birçoğu sulama amacı ile 
kullanılmaktadır.  2003’ün Ağustos ayında DSİ kuyularından ölçümler alınmış, ölçümler 
sırasında kuyuların birçoğunda pompaj yapıldığı gözlenmiştir.  DSİ kuyularından, tarımsal 
amaçlı olarak 30 l/sn seviyesindeki pompalamadan dolayı su seviyelerinde 25-30 metre 
düşüş gözlenmiştir. Alınan bu ölçümlerden yeraltısuyu seviyeleri hesaplanmış ve yeraltısuyu 

                                                                                                                                        
213  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide Cycle, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 

2002 
214  Eurogold A.Ş.nin Ovacık Altın Madeni Hidrojeolojik Risk Değerlendirmesi, TÜBİTAK-YDABÇAG 

Değerlendirme Raporu EK 6, Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, 1999. 
215 Ovacık Atık Deposu Kesin Proje Raporu, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş., 1993. 
216 Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu, Eurogold Madencilik A.Ş., Haziran 1999, sf. 

33, Bölüm 5.1.2 Atık Kaya Bertarafı/Asit kaya Drenajı. 
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akış yönünün Bakırçay’a doğru olduğu anlaşılmıştır. Maden işletmeye başlamadan önceki 
yeraltısuyu yönü ile aynı dağılımı göstermektedir.  

Eğer, iddia edildiği gibi, maden işletmesinden aşırı ve sürekli olarak yeraltısuyu çekilseydi bu 
sonucun tersi bir durumun görülmesi gerekirdi. Maden işletmesinden dolayı yeraltısuyu 
seviyesinde bir düşüş olması durumunda, yeraltısuyunun akış yönünün madene doğru 
olması gerekmektedir.  Halbuki, gerek DSİ gerekse işletme tarafından yapılan testlerde böyle 
bir yeraltısuyu akışı gözlenmemektedir. Eğer düşümler madenden kaynaklanıyor ise madene 
yakın kuyulardaki su seviyelerinde daha fazla düşüş olması gerekirdi. 

Kuyulardaki gözlemlerden elde edilen veriler, yeraltısu seviyelerinin düşmesinin asıl 
nedeninin, bu bölgede akiferden tarımsal amaçlı yoğun su çekiminden kaynaklandığını 
göstermektedir. 
‘Olası bir deprem sırasında, tesisteki proses birimlerindeki herhangi bir yapının yıkılması 
durumunda, zehirli kimyasallarla yüklü tank, boru ya da kulelerin hasar görmesi durumunda 
çevreye zehirli gaz ya da akışkanların yayılması riski de sürüyor’ iddiası 

Tesisteki proses birimlerine ait yapılarda önemli hasar meydana getirebilecek felaket 
senaryoları ve bunların doğuracağı sonuçlara ilişkin sayısal risk değerlendirme çalışması 
Golder Associates Ltd tarafından yapılmıştır217. Risk değerlendirmesinin sonucunda ‘riskin 
ihmal edilebilir düzeyde olduğu sonucuna kesin bir şekilde varılabilir’ denmiştir. Maden 
işletmeye alındıktan bir yıl sonra, 2002 yılında, daha önce yapılan risk değerlendirmesinin 
kontrolu amacıyla, yine Golder Associates Ltd. tarafından tesis hakkında yeniden sayısal risk 
değerlendirmesi yapılmıştır218. Maden işletilirken elde edilen veriler kullanılarak yapılan risk 
değerlendirmesi sonucunda da tesisin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

‘Tesisin kuruluşu ve alınan önlemlerin yetersizliğinden ötürü risklerin sürdüğü ve arttığı 
görülmektedir’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni’ndeki olası risk faktörlerinin sayısal olarak değerlendirilmesi amacıyla, 
tesis işletmeye alınmadan önce, uluslararası bağımsız uzman bir kuruluşa birisi atık 
havuzu219 ve diğeri tesiste kullanılan siyanürle217 ilgili olmak üzere iki adet risk 
değerlendirmesi yaptırılmıştır.  Bu risk değerlendirmelerinin sonuçlarına göre, “Yüksek dereceli 
bir güvenilirlikle Ovacık’taki Atık Yönetimi Tesisi’nin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde 
olduğu” belirlenmiştir. 
Ovacık Altın Madeni işletmeye alındıktan bir buçuk yıl sonra, 2002 Ekim ayında, daha önce 
yapılan risk değerlendirmesinin kontrolu amacıyla, atık havuzu ve tesiste kullanılan siyanür 
için yeniden sayısal risk değerlendirmeleri yaptırılmıştır218, 220. Maden işletilirken elde edilen 
veriler kullanılarak yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda da tesisin yarattığı riskin ihmal 
edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tesis işletmeye alındıktan sonra, EUROMINES (Avrupa Maden Sanayi Birliği) tarafından 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, tesisin çok iyi planlandığı, tasarımlandığı ve 
uygulanmaya konduğu tespit edilmiş ve ‘tesis tasarımında AB Direktiflerine genel bir uyum 
sağlandığı’ belirlenmiştir221.   

                                            
217 Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Cyanide Cycle, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

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

2002. 
219  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey; Golder Associates (UK) Ltd., 

1998. 
220  Report on Probabilistic Risk Assessment Ovacık Mine Tailings Dam, Turkey, Golder Associates (UK) Ltd., 

2002.  
221 EUROMINES Ovacik Gold Plant Inspection Report, Knight Piésold Ltd., Ekim 2001, sf. 7. 
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Bir başka uluslararası değerlendirme de Ovacık Altın Madeni’nin Avrupa’daki altın 
madenleriyle karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada, Ovacık Altın Madeni’nin ‘AB’de uygulanan 
tüm kriterleri karşıladığı ve bazı parametrelerde Avrupa’daki madenlerdeki işletme 
standartlarını aştığı’ sonucuna varılmıştır222. 

Ayrıca İl İnceleme ve Denetleme Kurulu periyodik olarak denetimler yapmaktadır. 

Bu veriler, “risklerin sürdüğü ve arttığı” şeklindeki asılsız ifadelerin yersiz olduğunu 
göstermektedir. 

5.4. İşletmenin Verdiği ve Vermediği Güvenceler 
‘Normandy, Çevre Bakanlığı’na çeşitli konularda güvenceler vermiş olduğunu duyuruyor. ... Bu 
savların, önceki bölümlerde yapılan eleştirileri gidermede ne denli zayıf ve sözel olduğu açık’ 
iddiası 

Normandy, işletme öncesinde, işletme sırasında ve işletme sonrasında Ovacık Altın 
Madeni’nde yapacağı bütün faaliyetler sırasında uyacağı şartlar ve sınırlamalar hakkında 
Çevre Bakanlığı’na bir taahhütname vermiştir. Ayrıca, bu taahhütname ekinde, maden 
işletmesi ve çevre tedbirlerine ait çok sayıdaki yönetim planları da idareye sunulmuştur. Bu 
uygulamanın, ülkemizdeki herhangi bir sanayi tesisi için henüz benzeri yoktur. Bu 
uygulamanın sadece bir sav olduğunu ileri sürmenin ve söz konusu belgelerin zayıf ve sözel 
olduğunu iddia etmenin maddi bir temeli yoktur. 

                                            
222 Avrupa Altın Madeni İşletmeleri Raporu, Cantab Consulting (Kent) Ltd., Türkiye Madenciler Derneği yayını, 

2003, sf. 11. 
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6. OVACIK ALTIN MADENİ’NİN İŞLETİLMESİNE DEĞER 

6.1. İşletmenin Ekonomik Getiri ve Götürüleri 
Buraya kadar, Ovacık Altın Madeni’nde uygulanan “Mevcut En İyi Teknoloji” ve “En İyi Çevre 
Yönetim Sistemi” sayesinde insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından bir risk oluşturmadığı 
belgeleriyle açıklanmıştır. Yapılan günlük çevresel ölçümlerle Çevre Bakanlığı limitlerinin 
aşılmadığı kanıtlanmıştır. Bu işletme faaliyetinin yöreye, bölgeye ve ülkeye önemli ekonomik 
katkıları da olmaktadır. 

İşletmeye alındığı Mayıs 2001’den 2002 yılı sonuna kadar, madende 5,7 ton altın ve 7,2 ton 
gümüş üretilmiştir. Bu üretimin ihracından 59 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Ücretler, mal 
ve hizmet alımları ile devlete ödenenler olarak ülke ekonomisine toplam katkısı 40 milyon 
dolardır. 2003 Eylül ayında altın üretimi 10 tonu ve ihracat geliri de 100 milyon doları 
geçmiştir. 

Madende, 2003 Eylül ayı itibariyle 465 kişi çalışmaktadır. İşçilere ödenen ücretler ile mal ve 
hizmet alımları bölgeye bir ekonomik canlılık getirmiştir. Bu bilgiler, Ovacık Altın Madeni’nin 
işletilmesinin değdiğini göstermektedir. 

İşletmenin İç Fizibilitesi 

‘Raporun hazırlandığı 1992 yılında altının 369 USD/ons ve gümüşün ortalama 4.5 USD/ons olan 
fiyatları, bugün (Aralık 2001 ayında) 272 USD/ons ve 4.1 USD/ons’a düşmüş ... Bu değişim, 
işletmenin ekonomik yapılabilirliğini zaman içinde olumsuz yönde etkilemiştir’ iddiası 

İşletmenin fizibilitesi 1991 yılında tamamlanmış ve işletilebilir olduğuna karar verilmiştir. Tesis 
10 yıl sonra, Mayıs 2001’de işletmeye alınmıştır. Elbette, işletmeye geçmeden önce 
ekonomik açıdan yeniden değerlendirilmiştir. Eğer işletmenin ekonomik olarak 
sürdürülemeyeceği görülmüş olsaydı tesisin işletmeye alınmasının bir anlamı olmazdı. 

Altın fiyatları, dönemsel dalgalanmalar gösterse de 70’li yıllardan beri sürekli olarak 
artmaktadır. Ekim 2003 ayı ortalaması 378 $/ons seviyesindedir. Bu değer, iddia sahibi 
tarafından yapılan yorumun ne kadar yanlış olduğunun bir kanıtıdır.  

‘Proje, şimdiden zararda görünüyor! Açıklanan sayılar mı doğru değil(?); altın fiyatlarının artacağı 
mı umuluyor(?); zararına da olsa işletmeyi sürdürmek inadına mı kapılındı(?); yoksa, işletmeye 
geçilmeden yasaklanarak küreselleşme ile gelen çokuluslu şirket kayırıcılığı düzeninden yararlanıp 
tazminat mı alınması bekleniyor?’ iddiası 

İddia sahipleri, kendi kabullerine göre yaptıkları bir takım afaki hesaplamalar sonucunda 
tesisin zararda olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bir ticari kuruluşun, zararına işletme yapması 
ekonomi kurallarına uymaz. Üstelik, madenin üretime geçtiği dönemde altın satış fiyatları da 
artmıştır. Bu iddianın yapıldığı Temmuz 2003 tarihinde, Mayıs 2001’den beri işletilmekte olan 
tesisin “işletmeye geçmeden yasaklanması”ndan söz edilmesinin hiçbir anlamı yoktur.  

İlk Yatırım 

‘Bu işletme, bölgeye hiç yeni bir alt yapı getirmeyecek, var olanı kullanacak; bölgedeki tarımsal 
üretimi aksatacak; turizm hareketine bir tehdit oluşturacak’ iddiası 

Normandy Madencilik, sadece maden için gerekli olanı değil, çevre köylerin ihtiyacı olan 
altyapı tesislerini de yapmaktadır. Ovacık Köyü’nü Narlıca Köyü’ne bağlayan patika yol asfalt 
yol haline getirilerek araç trafiğine açılmış ve bu yol üzerindeki köprü onarılmıştır. Ovacık ve 
Çamköy, 1990 yılı öncesinde içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını evlerinin bahçesindeki 
kuyulardan temin ediyorlardı. Şirket, bu köylere daha kaliteli su temini için Bakırçay 
Ovası’nda iki ayrı su kuyusu açtırmış ve bu kuyulardan köylere çekilen isale hattı ile su 
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getirilmiştir. Halen, kuyulardan su pompalanması ve köylere naklinin işletmesi şirket 
tarafından yapılmaktadır.   

Madenin işletmeye alındığı Mayıs 2001’den bu yana bölgedeki tarımsal üretimin aksadığına 
dair hiçbir veri yoktur. Bundan sonra da maden yüzünden bölgedeki tarımsal faaliyetlerde bir 
aksamanın olması söz konusu değildir. 

Ovacık Altın Madeni’nin turzim için bir tehdit oluşturması söz konusu bile olmayıp, konunun 
çekiciliğinden dolayı, madenin yöre turizmine olumlu katkıları da olacaktır. Halen ayda 100-
200 kişi madeni ziyaret etmektedir. Şirketin Yeni Zelanda’daki Waihi altın madenini yılda 50 
binden fazla turist gezmektedir. Diğer ülkelerde, altın madenlerinin işletildiği yörelerde 
(örneğin, Kalgoorlie, Avustralya; Black Hills, Güney Dakota, ABD, vd.) bunun birçok örnekleri 
vardır.   

‘Ovacık projesinin “mahalli üreticiden” bir şey almadığı da en sıradan donanımların bile 
yurtdışından getirilmiş olmasından anlaşılmıyor mu?’ iddiası 

Tesiste kullanılan mal ve hizmetlerin, mümkün olduğu kadar önce yöreden, sonra bölgeden 
temin edilmesine özellikle dikkat edilmektedir. İşletme giderlerinin yaklaşık % 90’ından fazlası 
yurt içinde harcanmaktadır. 

Altının Birim Maloluşu 

‘Altının birim maloluşunun 337.5 USD/ons olacağı bulunur’ iddiası 

İddia sahipleri, yine kendi kabullerine göre yaptıkları bir takım afaki hesaplamalar sonucunda 
madende üretilen altının maliyetinin piyasa satış değerine yakın olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Tamamiyle gerçek dışıdır. 

‘Doreyi rafineriye; ya da rafineriye satılmak üzere başka bir şirketine 100 USD/ons’a sattım dese, 
kim ne diyebilir’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni’nde üretilen dore külçelerin ihracatı gerçekleştirildikten sonra fatura ve 
gümrük beyannameleri ilgili Vergi Dairesi’ne ibraz olunarak tahakkuk ettirilmektedir. İhracat 
bedelleri de 7-14 gün içinde Türkiye’ye getirilmekte ve ihracatın kapatılması için aracı banka 
vasıtasıyla Merkez Bankası bilgilendirilmektedir. İddia sahiplerinin ihracat mevzuatını 
incelemeleri gerekir. İhracat gerçekleştirilirken metal borsası değerleri dikkate alınır.  

‘Barajda birikecek olan 2500000 m3 atığın giderilmesi için 200 USD birim harcama ile bu işlemin 
toplam maloluşu 700 milyon USD tutacak, üretilen altının onsu da 1212.5 USD olacak’ iddiası 

İddia sahipleri, yine kendi kabul ettikleri, ulusal veya uluslararası kabul görmeyen, gerçeklerle 
hiçbir ilgisi olmayan rakamlardan yola çıkarak bir takım afaki hesaplamalar yapmışlardır. 
Dünyanın hiçbir yerinde böylesine çarpık bir yaklaşım yoktur. Ovacık Altın Madeni atığının 
arıtma, depolama ve bertaraf maliyetinin 200 $/ton olduğu iddiasının hiçbir bilimsel tabanı 
yoktur. İddia sahiplerinin, kimyasal bozundurmadan geçirilerek limitlerin onlarca kez altına 
düşürülen atıkların uluslararası standartlara göre geçirimsiz hale getirilmiş atık havuzunda 
depolanmasının ve atık havuzundan çevreye hiçbir şekilde atık deşarjı yapılmayacak 
olmasının ve maden işletmesi bitiminde uluslarası standartlarda rehabilitasyon yapılmasının 
nasıl bir çevre maliyeti yaratacağını açıklaması çok zordur. 

İşletmenin Bölgesel Fizibilitesi 

‘Ovacık altın işletmesinin ekonomik açıdan önemi savının anlamlı olmadığını, işletmenin kendine 
bile hayrı olamayacağını ortaya koymaya yeter’ iddiası 

Böyle bir iddiada bulunabilmek için, insanın gerçekleri göremeyecek düzeyde körleşmesi 
gerekir. Ovacık Altın Madeni, 2002 yılında, üretimden yapılan satış tutarına göre Ege 
Bölgesi’nin en büyük 50 şirketi listesinde 39’uncu sırada yer aldı. 2002 yılı bilançosuna göre, 
maden satış geliri 59 milyon dolardır. Bu miktarın 40 milyon doları ücretler, yurtiçi mal ve 
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hizmet alımları ile devlete ödenenler olarak ülke ekonomisine girmiştir. Öte yandan, Ovacık 
Altın Madeni’nde 465 kişi çalışmakta olup, çalışanların % 82’si yöreden temin edilmektedir. 

‘İşletmenin ilk yerleşimi sırasında 2500 kadar fıstık çamı kesildiği ve bunun bedelinin 3 milyon 
USD olabileceği savlanmakta’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni’nin bulunduğu yerde hiçbir zaman fıstık çamı var olmamıştır.  

Ülke Düzeyinde Yarar/Zarar 

‘Şirketin devlete ödeyeceği miktar, madencilik payı olarak üretiminin % 5’i ve şirket kârının da % 
5’i kadar. Şimdiden zarar edeceği izlenimini yaratan bir şirketin, neyi ne kadar ürettiği konusunda 
da yalnızca kendi beyanlarına dayanılacağına göre, kayda değer bir kamu geliri beklemek de 
gerçekçi görünmüyor’ iddiası 

Şirketin devlete ödeyeceği miktarları çarpıtarak Ovacık Altın Madeni’ndeki üretim sonucunda 
kayda değer bir kamu geliri olmayacağı iddiasının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bazı gruplar, 
maden işletmecilerinin sadece %10 vergi verdiklerini ısrarla iddia edegelmektedirler. Oysa 
madenciden, devlet hakkı (%5), fon (%5), buluculuk hakkı (%2), ihbar hakkı (%1) ve belediye 
hissesi (%2) olmak üzere toplam %15 oranındaki vergi gelir ve kurumlar vergisine ilave 
olarak alınmaktadır. Ovacık Altın Madeni için de aynı kurallar geçerlidir. Üyeleri sanayi ve 
maden aramacılığında iştigal eden bu dört meslek odasının vergilendirme ile ilgili bu 
gerçekleri bilmemesine imkan var mı? Bu gerçek dışı iddiaları büyük bir pervasızlıkla neden 
ısrarla ileriye sürdüklerini anlamakta zorluk çekiyoruz.  

‘Firma yurtdışına götüreceği bu değerli metallerin gelirini yurtdışındaki banka hesaplarında 
tutabilecek. Bunu yurt içine getirmek zorunda değil’ iddiası 

İddia sahipleri, kendi düşünceleri doğrultusunda bir mevzuat oluşturmuşlardır. Yürürlükteki 
Kambiyo Rejimi gereğince ihracat bedellerinin %70’inin 90 gün veya % 100’ünün 180 gün 
içinde Türkiye’ye getirilmesi zorunludur. Ovacık Altın Madeni’nde üretilen dore külçelerin 
ihracatı gerçekleştirildikten sonra fatura ve gümrük beyannameleri ilgili Vergi Dairesi’ne ibraz 
olunarak tahakkuk ettirilmektedir. İhracat bedelleri de 7-14 gün içinde Türkiye’ye getirilmekte 
ve ihracatın kapatılması için aracı banka vasıtasıyla Merkez Bankası bilgilendirilmektedir.  
‘Daha işletmeye başlamadan zararını duyuran şirket, ülkemize gelecekte bir gelir umudu 
vermemektedir’ iddiası 

Şirket, üretime başladığı Mayıs 2001 tarihinden bu yana zarar ettiğini beyan etmemiştir. 
Üretilen dore külçeler yurt dışına ihraç edilmekte ve ülkeye ihracat geliri sağlanmaktadır. 

Oysa, Türkiye’nin dünya altın sektörü içinde olumlu bir konumu var! 

‘Ülkemizin dünyanın en çok altın satın alan ülkelerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu satın alım 
her yıl biraz daha artmaktadır’  

İddia sahipleri, kendilerinin de kabul ettiği bir gerçekten yola çıkarak tamamiyle farklı bir 
sonuca ulaşıyorlar. Ülkemiz, son yıllarda yılda ortalama 2 milyar dolarlık altın ithalatı 
yapmaktadır. Halbuki, kendi yeraltı kaynaklarımızı devreye soktuğumuzda ithal edilecek 
miktar aşağıya düşecek ve altın ithalatı için döviz harcanmayacaktır. Bu da ülke ekonomisi 
açısından bir fayda oluşturacaktır. Örnek olarak, yılda 1 milyon dolarlık altın üretimi ülkenin 
ödemeler dengesinde 2 milyon dolarlık etki yapacaktır. Bazı mevzuat değişiklikleri ile üretilen 
altının tümü ile yurt içinde değerlendirilmesi mümkün kılınmalıdır. 
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Altın Artık Para Değil Mi? 

‘Bu sarı metalin artık para ile olan doğrudan ilişkisi de ortadan kalkmıştır’ iddiası 

Kağıt üzerinde para ile altın arasındaki bağlantı kalkmış olsa da altın, bütün dünyada hâlâ 
güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir223. İnsanların refah seviyesi yükseldikçe 
mücevhere olan talep de artmaktadır224. İstanbul Altın Borsası’nın kayıtlarına225 göre, Türkiye 
altın ithalatı her geçen yıl artarak 2000’de 205 ton olmuştur. Bu da, iddianın aksine, para ile 
olan doğrudan ilişkisi ortadan kalkmış olsa da altına talebin her geçen gün daha da arttığını 
göstermektedir. Piyasanın doğruları bu mühendis odalarını yalanlamaktadır. 

‘Ülkemizin bu sıkıntıyı yaşaması için ekonomik bir neden olmadığı da çok açıktır’ iddiası 

Ovacık Altın Madeni, Mayıs 2001’de başlayan üretim sürecindeki 2,5 yıllık deneyimi ile, 
standartlara uyulduğu takdirde altın madenciliğinin bir sıkıntı yaratmadığının iyi bir örneği 
olmuştur. 

Ülkemizde kişi başına GSMH’nın hâlâ 3000 dolar seviyesinde olması, devlet bütçesinin daha 
plan aşamasında çok büyük açıklar vermesi ve benzeri sorunlar, herhalde, ekonomik bir neden 
olmadığı anlamına gelmemektedir. Öte yandan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırım, istihdam 
ve üretim artışını sağlamak için yeraltı kaynaklarının devreye sokulması büyük bir önem 
taşımaktadır. Üzerinde yaşadığımız yer altındaki zenginliğin ülkemizin istifadesine 
sunulmasının, karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik nedeni aşmamıza yardım edeceği 
kuşkusuzudr.  

                                            
223 Yatırımcıların gözdesi altın, Dünya Ek, 5.9.2002. 
224 Altına hücum üretimi yüzde 105 arttırdı, Sabah, 17.3.2003. 
225  İstanbul Altın Borsası, Mart 2001, Aylık Bülten. 



 

7. SONUÇ 

Mayıs 2001’de ticari üretime başlayan Ovacık Altın Madeni’nde üretim başarıyla sürmektedir. 
ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmiş olan 
“Mevcut En İyi Teknoloji” ve “En İyi Çevre Yönetim Sistemi” uygulaması Ovacık’ta da hayata 
geçirilmiştir. Ovacık Altın Madeni ile Avrupa Birliği ülkelerindeki altın madenlerini karşılaştıran 
bir incelemenin sonuçlarına göre, Ovacık madeni AB standartlarını tamamiyle karşılamakta 
ve hatta bazı hususlarda ondan da üstün durumdadır.  

Gerek ulusal çevre mevzuatının gerekse Avrupa Birliği çevre mevzuatının ve uluslararası 
standartların gerektirdiği bütün tedbirler Ovacık Altın Madeni’nde alınmıştır. Ovacık Altın 
Madeni, siyanürü kimyasal bozundurma ve ağır metalleri duraylama (stabilizasyon) sistemine 
sahip olması, atıkların geçirimsiz atık havuzunda depolanması ve alıcı ortama deşarj 
yapmama özellikleri dolayısıyla dünyadaki benzerlerinden üstün bir durumdadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde madencilik atıklarının yönetimine ilişkin direktifte ileri sürülen 
şartların hepsi, hatta fazlasıyla Ovacık Altın Madeni’nde yerine getirilmiştir. 

İzmir Valiliği tarafından Ovacık madeni için özel olarak kurulan İzleme-Denetleme Komitesi 
madendeki faaliyetleri yakından takip etmektedir. Madende günlük olarak yapılan atık suda 
siyanür ve ağır metal, toz, gürültü, patlatma ve gaz ölçümlerinin sonuçları Çevre Bakanlığı 
tarafından konulan sınır değerlerin çok altındadır.   

Ovacık Altın Madeni’nde izinler için müracaat edilmeden önce, 1998 yılında, uluslararası bir 
uzman mühendislik kuruluşuna,  biri tesiste kullanılan siyanür ve diğeri atık havuzuna ilişkin 
iki ayrı risk değerlendirmesi yaptırılmıştır. Her iki risk değerlendirmesinin sonucunda “Yüksek 
dereceli bir güvenilirlikle Ovacık’taki Atık Yönetimi Tesisi’nin yarattığı riskin ihmal edilebilir 
düzeyde olduğu” sonucuna varılmıştır. Ovacık Altın Madeni işletmeye alındıktan bir yıl sonra, 
2002 yılında, daha önce yapılan risk değerlendirmelerinin kontrolu amacıyla, yine aynı şirket 
tarafından tesiste siyanür kullanımı ve atık havuzu için yeniden sayısal risk değerlendirmesi 
yapılmıştır. Maden işletilirken elde edilen veriler kullanılarak yapılan risk değerlendirmesi 
sonucunda da tesisin yarattığı riskin ihmal edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini inceleyen toksikoloji bilimi 
açısından da Ovacık Altın Madeni’nin atıkları konunun uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. 
Buna göre, atık havuzundaki siyanür ve ağır metal değerlerinin toksikolojik yönden önemsiz 
olduğu ortaya konulmuştur. 

Ovacık Altın Madeni’nin yöreye, bölgeye ve ülkeye ciddi ekonomik katkıları olmaktadır. 
İşletmeye alındığı Mayıs 2001’den Temmuz 2003 sonuna kadar, madende 9 ton altın ve 10,5 
ton gümüş üretilmiştir. Bu üretimin satış değeri 93,5 milyon dolardır. Bu üretim için yapılan 
harcamaların 56 milyon doları ücretler, mal ve hizmet alımları, vergiler, üretimden alınan 
Devlet Hakkı olarak ülke ekonomisine doğrudan girmiştir. Ayrıca, bu harcamaların, Ovacık 
Altın Madeni için hesaplanmış olan 4,2 basit çarpanıyla ülke ekonomisinde yarattığı katma 
değer ise 235 milyon dolardır. 2003 Eylül ayında altın üretimi 10 tonu ve ihracat geliri de 100 
milyon doları geçmiştir.  

Madende, 2003 Eylül ayı itibariyle 465 kişi çalışmaktadır. İşçilere ödenen ücretler ile mal ve 
hizmet alımları bölgeye bir ekonomik canlılık getirmiştir.  

Bütün bu veriler, Ovacık Altın Madeni’nin insan sağlığı ve çevre güvenliği bakımından 
dünyadaki en emniyetli madenlerden birisi olduğunu göstermektedir. 

 


