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Soma	 konusunda	 yazdığım	 değerlendirmelerin	 bölümüm	 tarafından	
yapılmasının	 istenmemesi	 ve	 bizzat	 Bölüm	 başkanı	 tarafından	 yazmamın	
istenmemesi	 üzerine,	 bu	 sefer	 Cerattepe	 ile	 iligli	 değerlendirmelerimin	 kendi	
kişisel	görüşlerimi	yansıttığını	belirterek	çalışmaya	başlamak	isterim.	
	
Geçtiğimiz	 birkaç	 haftadır	 Cerattepe’de	 olanlar	 geçtiğimiz	 yıllarda	 Kaz	
Dağları’nda	 altın	 arama,	 birçok	HES	 projesinin	 inşaatında	 yaşanan	 sorunlar	 da	
dikkate	 alındığında	 geçmişten	 hiç	 ders	 alınmadığını	 göstermektedir.	 	 Sorun	
aslında	 bir	 güven	 sorunudur.	 	 Bu	 sorunu	 2007’den	 beri	 madenciliğin	 cevre	
etkileri	ve	 sürdürülebilirliği	 ile	 ilgili	katıldığım	 tüm	konferans,	 seminer	ve	 ilgili	
toplantılarda	dile	getirmiş	yayınlarımda	da	açıklamıştım.		Ayrıntılar	için		Düzgün	
(2009)	okunabilir.	
	
Güven	 sorununda	 ise	 madenciliğin	 çevre	 etkileri	 ile	 ilgili	 mevzuatın	 çok	 geç	
yürürlüğe	 girmesi	 (çalışmalar	 2000’lerde	 başlamış	 ve	 2011’e	 kadar	 sürekli	
güncellenerek	ancak	nihai	halini	almıştır	ki	 	son	durum	bile	yeterli	değildir)	ve	
uygulamada	 o	 kadar	 da	 bağlayıcı	 olmaması	 rol	 oynamaktadır.	 	 Uygulamadaki	
sorunlara	 ayrıca	 değineceğim.	 	 Güven	 sorununun	 önemli	 bir	 başka	 nedeni	 ise	
devlet	 kurumlarınca	 işletiliyormuş	 gibi	 görünen	 ama	 aslında	 birçok	 birim	 işin	
taşeronlaşması	nedeni	ile	doğaya	yeniden	kazandırmanın	gerektirdiği	bütünlüğü	
içermemesi	 ve	 doğaya	 yeniden	 kazandırma	 planlamasının	 adeta	 yasak	 savma	
amacı	 ile	 göstermelik	 şekilde	 yapılmasıdır.	 	 	 Yapılan	 planlamalar	 ise	 alanın	
ağaçlandırılması	ve	dikilen	ağaç	sayısının	üstünden	oluşturulan	reklamlardır.		Bu	
konunun	 da	 ayrıntılarını	 aşağıda	 irdeleyeceğim.	 	 Güven	 sorununun	 başka	 bir	
nedeni	de	geçmişte	yapılan	ve	halen	devam	eden	kötü	uygulamalardır.					
	
Cerattepe’de	her	ne	 kadar	 güven	 sorunu	hat	 safhada	olsa	da	bu	bölgenin	daha	
önce	 HES’ler	 nedeni	 ile	 hassaslaşmış	 yapısını	 dikkate	 almayan	 firma	 ve	 ilgili	
kamu	 kurumlarının	 hataları	 da	 sorunu	 büyütmüştür.	 	 Bu	 sorunları	 da	 aşağıda	
hem	 maden	 mühendisliği	 açısından	 hem	 de	 doğal	 kaynak	 yönetimi	 açısından	
irdeleyeceğim.	
	
Bu	 irdelemelere	 geçmeden	 önce	 modern	 madencilik	 pratiğinde	 	 bir	 maden	
işletmesinin	arama,	fizibilite	ve	işletme	sırasında	yapması	gerekenleri	açıklamak	
gerekmektedir.	 	 Bunlara	 istinaden	 de	 olması	 gerekenler	 ile	 Cerattepe’de	 fiili	
olarak	meydana	gelenleri	irdelemek	yerinde	olacaktır.	
	
Bir	maden	firması	cevherin	aranması	aşamasından	madenin	kapatılmasına	kadar	
geçen	 sürede	 hem	 çalışmaları	 hem	 de	 ocağın	 kapatılmasını	 planlamak	
durumundadır.	 	Çünkü	arama,	 fizibilite	ve	üretimden	sonra	kapatılma	yapılırsa	
hem	 maliyetler	 artar	 hem	 de	 en	 uygun	 kapatmaya	 göre	 üretim	 yapılmaz	 ise	
madenciliğin	etkilerini	yönetmek	mümkün	değildir.		Dolayısı	ile	maden	kapatma	
her	 ne	 kadar	 işin	 sonunda	 yapılacak	 bir	 aktivite	 gibi	 görülse	 de	 aslında	
madenciliğin	her	aşamasında	onunla	entegre	yürütülen	ve	her	yıl	güncellenen	bir	
planlama	gerektirir.		Bu	planlamada	arama	için	sahaya	gidildiği	zaman	bile	halka	



açıklıkla	 olan	 biteni	 anlatacak	 şeffaf	 bir	 yaklaşım	 gerekir	 ki	 istenilen	 güven	
ortamı	 oluşturulabilsin.	 	 Söz	 gelimi	 bu	 şeffaflık	 olmadığı	 için	 ve	 “ben	 nasılsa	
devletten	 izin	 aldım	 istediğimi	 yaparım”	mantığı	 ile	 Kaz	 Dağları’nda	 arama	 ile	
ilgili	olarak	bir	arama	sürecinde	olması	mümkün	görülmeyen	birtakım	 iddialar	
ortaya	atılmıştı.				Bunların	ana	nedeni	bilgisizlikten	oluşturulmuş	fikirlerdi.		Kaz	
Dağları	 ve	 diğer	 olaylardan	 ders	 alınmadığını	 Cerattepe’de	 görüyoruz.	 	 Çünkü	
başbakanın	doğaya	zarar	gelmeyeceği	şeklindeki	garantörlüğü	bile	işe	yaramıyor	
artık.		
	
Başbakan	Davutoğlu	nasıl	bir	beyanda	bulundu?	
	
Başbakan	 Davutoğlu,	 hafta	 sonu	 Cerattepe	 ile	 ilgili	 başsına	 şu	 açıklamada	
bulundu:		
	
“…Biz	yerin	altından	bunu	çıkartacağız	ama	yerin	üstüne	zarar	gelmeyecek.	Açık	
galeri	olsaydı	çevreye	zarar	verecektir	ama	2'nci	ÇED	raporunda	kapalı	galeriye	
dönmesi	 kararlaştırılmış	 ve	 çevre	 zararları	 bertaraf	 edilmiş…”		
(http://www.birgun.net/haber-detay/davutoglu-ndan-cerattepe-cagrisi-
104330.html)verdiği	c	
	
Öncelikle	 şunu	 belirtmek	 gerekir	 ki	 madencilikte	 açık	 ya	 da	 kapalı	 galeri	
madenciliği	 diye	 bir	 olgu	 yoktur.	 	 Açık	 ocak	madenciliği	 ve	 yeraltı	madenciliği	
vardır.	 	Başbakanın	bile	bilgilendirilmesinde	 sorun	varsa	varın	düşünün	halkın	
bilgilendirilmesini.	 Bu	 kadar	 hassas	 bir	 konuya	 bu	 kadar	 bilgi	 eksikliği	 ile	
yaklaşılması	 inanılır	 gibi	değildir.	 	Bölgede	mücadele	veren	halkın	bu	konuda	 i	
başbakandan	daha	bilgili	olması	ihtimali	çok	yüksektir.		Bu	durumda	başbakanın	
açıklamaları	ihtiyaç	duyulan	güveni	nasıl	sağlayacaktır?				
	
Söz	 konusu	 terim	 probleminden	 daha	 vahim	 olanı	 ise	 yeraltı	 madenciliği	 ile	
cevherin	çıkarılmasının	çevreye	hiç	bir	zararı	olmayacağı	bilgisinin	verilmesidir.		
Söz	konusu	bilgi	kesinlikle	doğru	değildir.		Burada	da	çevreyi	ilgilendiren	riskler	
vardır	 ancak	 yönetilmesi	 daha	 kolaydır.	 Öte	 yandan	 bu	 riskler	 açık	 ocak	
madenciliği	 kadar	 gözle	 görülür	 değildir	 çünkü	 daha	 çok	 toprak	 ve	 su	 kirliliği	
şeklinde	ortaya	çıkar	onun	için	de	sürekli	izlenmesi	gerekir.	 	Öte	yandan	yeraltı	
madencilik	yöntemine	göre	 topoğrafyada	da	gözle	görülür	değişiklikler	olabilir.		
Önemli	 olan	 madenciliğin	 yeraltı	 ya	 da	 yerüstü	 olup	 olmaması	 değil	
madencilik	sonrası	alanın	eski	değeri	ya	da	ondan	çok	daha	iyi	bir	şekilde	
teslim	 edilmesidir.	 	Kamuoyunun	 bilmesi	 gereken	 en	 kritik	 nokta	 şudur:		
Ortaya	 çıkabilecek	 kirlilik	 iyi	 yönetilemez	 ise	 telafisi	 kesilen	 ağaçlardan	
çok	 daha	 zordur.	 	 Bunun	 için	 de	 kamuoyuna	 ne	 kadar	 ağaç	 kesileceği	
üstünden	bir	 bilgi	 vermek	yerine	uygulanacak	madencilik	 yönteminin	ne	
tür	 potansiyel	 kirlilik	 risklerinin	 olduğu	 ve	 bunların	 nasıl	 yönetilip,	
risklerin	en	aza	indirildiği	ve	ocağın	kapatılması	ve	alanın	doğaya	yeniden	
kazandırılmasının	 ne	 şekilde	 yapılacağı	 bilgisi	 paylaşılmalıdır.	 Yukarıda	
sözünü	ettiğim	şefaflık	bunu	gerektirir.	
	
Bu	 açıklamada	 söylendiği	 gibi,	 Cerratepe’deki	 cevher	 eğer	 açık	 ocak	 olarak	
tasarlanmış	 ve	 sonra	 tepkilerle	 yeraltı	 ocağına	 dönüştürüldü	 ise	 maden	
mühendisliği	 ve	 doğal	 kaynak	 yönetimi	 açısından	 da	 çok	 büyük	 bir	 yanlış	



yapılmıştır.	 	 Daha	 önce	 Soma	 ile	 ilgili	 değerlendirmelerimde	 de	 yazdığım	 gibi,		
yeraltı	 kaynakları	 sadece	 bu	 nesle	 ait	 değildir	 ve	 gelecek	 nesillerin	 de	 bu	
kaynaklarda	 payı	 vardır.	 	 Bu	 nedenle	 maksimum	 	 karla	 çıkarılması	 gerekir	 ki	
buradan	elde	edilen	gelir	gelecek	nesillerin	tükenen	kaynaklarının	karşılanması	
amacı	 ile	yeni	kaynaklara	dönüştürülsün.	 	Bu	amaçla	madencilikte	bir	cevherin	
en	 karlı	 çıkarılmasının	 hesapları	 yapılır.	 	 Bu	 hesaplarda	 eğer	 cevher	 hem	 açık	
ocak	 hem	 de	 yeraltı	 madenciliği	 ile	 karlı	 olarak	 çıkarılabiliyorsa	 açık	 ocağın	
karlılığı	 yeraltından	 daha	 fazladır.	 	 Cerratepe’de	 de	 öyle	 olduğunu	 anlıyoruz.		
Çünkü	 önce	 açık	 ocak	 tasarlanmış	 sonra	 yeraltına	 geçilmiş.	 	 Yani	 kardan	
fedakarlık	 edilmiş	 ve	 ne	 pahasına	 olursa	 olsun	 çıkaralım	 hala	 para	
kazanabiliyoruz	mantığı	 izlenmiş.	 Türkiye’de	madenciliğin	 her	 alanında	 birçok	
temel	ilkelerin	göz	ardı	edilmesine	bir	başka	tipik	örnek.	 	Kısaca	Cerattepe’deki	
rezerv	madenciliğin	maksimum	karla	 işletilmesi	prensibi	 ile	 işletilmeyecek	gibi	
görünmektedir.	 Fizibilite	 projesini	 görmedim	 ama	 başbakanın	 yaptığı	
açıklamalardan	 ne	 olduğunu	 çıkarmak	 zor	 değil.	 Bu	 karda	 hepimizin	 payı	
olduğunu	 düşürsek,	 maksimum	 karın	 gözetilmesini	 bizim	 adımıza	 önce	
devletin	yapması	beklenir.		Anlaşıldığı	üzere	o	da	olmamış	çünkü	yeraltına	
izin	 verilmiş.	 Dolayısı	 ile	 Cerattepe	 sadece	 Artvin’lilerin	 değil	 bütün	
ülkenin	sorunudur.	
	
Cerattepe’de	madencilik	yapılabilir	mi?	
	
Normal	koşullarda	madenciliğin	bir	bölgede	geçici	olduğu	ve	cevher	çıkarıldıktan	
sonra	uygun	kapatılması	göz	önüne	alındığında	olabilirdi.	 	Bunun	 için	öncelikle	
bölge	halkı	ile	şirketin	ve	devletin	uzlaşısı	gerekir	ki	şu	ana	kadar	yapılanlar	bu	
uzlaşı	için	hiç	bir	umut	vadetmemektedir.		2009’dan	beri	katıldığım	tüm	toplantı	
vb.	 organizasyonlarda	 bu	 sorunun	 tüm	 maden	 firmalarının	 sorunu	 olduğunu	
ısrarla	beyan	etmiştim,	durum	hala	da	geçerlidir.		Ülkemizde	madencilik	yapmak	
isteyen	 her	 şirket	 bölge	 halkının	 rızasını	 almak	 durumundadır.	 	 Bu	 rızanın	
sadece	 ÇED’in	 gerektirdiği	 halkın	 katılımı	 toplantısının	 gergin	 ortamlarında	
alınması	mümkün	değildir.	 	 	 	Bunun	yapılması	 için	ise	firmaların	halkla	ilişkiler	
yöntemleri	 ve	 halkın	 endişelerini	 giderecek	 şeffaf	 yaklaşımlar	 benimsemesi,	
devletin	 ise	 her	 zaman	 halkın	 uzun	 ve	 kısa	 vadeli	 çıkarlarını	 koruyacak	
yaklaşımlar	izlemesi	gerekir.			
	
Bu	noktada	bilim	camiasını	da	madenci	çevreci	vb.	etiketler	ile	farklı	gruplarmış	
gibi	 algılamak	 yanlıştır.	 	 Maden	 mühendisliği	 madenciliğin	 çevresel,	 sosyal	 ve	
ekonomik	 etkilerini	 yönetmek	 için,	 çevre	 mühendisliği,	 jeoloji	 mühendisliği,	
inşaat	 mühendisliği,	 peyzaj	 mimarlığı,	 biyoloji,	 sosyoloji,	 halkla	 ilişkiler,	 vb.	
birçok	 disiplin	 ile	 çalışmak	 zorundadır.	 	 Bu	 disiplinlerle	 ortak	 çalışılmadığı	
sürece	 madenciliğin	 çevre	 etkilerini	 en	 aza	 indirip	 ülkenin	 ihtiyacı	 olan	
kaynakları	sürdürülebilir	şekilde	işletmek	mümkün	değildir.	
	
Kısaca	 Cerratetepe’de	 açık	 ocak	 madenciliği	 yapılabilecek	 iken	 yeraltı	
madenciliği	 yapılması	 etkin	 bir	 doğal	 kaynak	 politikası	 değildir.	 	 Sadece	
ilgili	 şirketi	 zenginleştirir.	 	 	 Halk	 ise	 yeryüzünde	 en	 az	 ayakizi	 bırakan	
yeraltı	 madenciliğine	 bile	 karşı	 iken	 açık	 ocak	 madenciliğini	 asla	
kabullenmeyecektir.	 	 Kısa	 vadede	 Cerattepe’de	madencilik	 bu	 koşullarda	
yapılmamalıdır.		Tüm	kamu	kurumları	ve	madencilik	firmalarının	da	kendi	



gelecekleri	 için	 bu	 zorbalığa	 bir	 dur	 demesi	 gerekir.	 	 Sorun	 sadece	 ilgili	
firmanın	sorunu	değildir.	
	
Bu	 satırları	 yazarken	 Başbakan’ın	 dava	 sonuçlanana	 kadar	 şirketin	
faaliyetlerinin	durdurulduğu	açıklaması	geldi.	 	Yukarıda	açıkladığım	nedenlerle	
dava	sonuçlansa	 firmanın	 lehine	sonuçlansa	dahi	madenciliğin	hem	maksimum	
kar	 bakışı	 hem	 de	 yapılış	 şekli	 ile	 ilgili	 yöntemsel	 ayrıntıları	 kamuoyu	 ile	
paylaşılmadan	 yapılması	 sakıncalıdır.	 	 Söz	 gelimi	 bir	 vatandaş	 olarak	 	 şu	
soruların	cevabını	bilmek	hepimizin	hakkıdır:	
	

1. Firmanın	hangi	yeraltı	madencilik	yöntemi	ile	cevheri	çıkaracaktır?	
2. Cevherin	ve	yan	kayaçların	asit	kaya	drenaj	potansiyeli	nedir?	(cevherde	

ya	 da	 yan	 kayaçlarda	 sülfitli	 mineraller	 bulunduğunda	 bu	 kayaçların	
oksijen	 ve	 su	 ile	 teması	 ortamda	 sülfirik	 asit	 oluşturur.	 	 Sülfirik	 asit	
kayaçlardaki	ağır	metalleri	çözerek	toprak	ve	su	kirliliğine	neden	olur)	

3. Yeraltı	suyu	ve	yüzey	suları	nasıl	yönetilecektir?	
4. Cevher	 nerede	 ve	 nasıl	 depolanacaktır?	 (cevher	 hazırlama	 tesisi	 olmasa	

bile	taşımanın	yönetilmesi	için	bir	depolama	alanı	gerekecektir.	
5. Kırma	 öğütme	 tesisleri	 var	mıdır?	 Varsa	 nasıl	 tasarlanmıştır?	 	 Toz	 nasıl	

yönetecektir?	
6. Teleferik	ile	taşımanın	olası	riskleri	nelerdir?	
7. Tesislerin	atık	yönetimi	nasıl	yapılacaktır?	(yeraltı	madenciliği	olması	atık	

olamayacak	anlamına	gelmez)	
8. Açık	ocak	madenciliğinden	yeraltı	madenciliğine	geçişte	kardan	ne	kadar	

feragat	edilmiştir.		Bunun	devlet	hakkı	ve	vergilere	yansımalarının	boyutu	
nedir?	

Tabii	daha	fazla	bilgilenirsek	soracağımız	soruların	sayısı	da	artacaktır.	
	
Madenciliğin	 çevre	 etkileri	 ile	 ilgili	 mevzuatta	 ve	 uygulamada	 ne	 gibi	
sorunlar	vardır?	
	
Madenciliğin	 çevre	 etkileri	 ile	 ilgili	 	 çok	 fazla	 mevzuat	 vardır	 	 Hepsinin	
ayrıntılarına	 girmeden	 mevzuatın	 problemlerini	 özetleyeceğim.	 	 İşletmeler	
arama	ve	işletme	faaliyetlerinde	alınması	gereken	izinlerin	çokluğundan	sürecin	
fazlalığından	yakınmaktadır.		Akla	ilk	gelen	soru	şudur,	bu	kadar	izin	gerekiyorsa	
hepsi	nasıl	alınıyor?	 	Bu	 izinlerin	 temel	dayanağı	ÇED	raporu	ve	 ilgili	kurumun	
konuya	yaklaşımıdır.			
	
ÇED	 yönetmeliği	 çok	 uzun	 zamandan	 beri	 yürürlükte	 olmasına	 rağmen	
düşünüldüğü	kadar	 etkili	 değildir	 ve	bir	 sektördür.	 	Maden	 firmaları	 belirli	 bir	
ücret	karşılığında	bu	işte	uzman	ve	tarafsız	olması	gereken	ÇED	yapan	firmalara	
ÇED’I	 hazırlatırlar.	 	 Burada	 ÇED	 firmalarının	 tarafsızlığını	 belirleyen	 bir	
mekanizma	yoktur.		Verilen	raporun	içeriğinde	ortaya	çıkacak	mağduriyetlerden	
de	 sorumlu	 değillerdir.	 	 Bu	 durumda	 bu	 firmaların	 objektifliğini	 sorgulamak	
kaçınılmazdır.		Bir	maden	firması	işini	düzgün	yapmak	istiyorsa	firmanın	objektif	
olmasını	 sağlayabilir.	 	 Ancak	 yaşananlardan	 fiiliyatta	 böyle	 olmadığını	 hepimiz	
biliyoruz.	
	



Hassas	 bir	 alanda	 madencilik	 yapılacaksa	 ÇED’in	 hazırlığında	 yüzlerce	 farklı	
kaynaktan	 veri	 toplanıp	 analiz	 edilir.	 	 Bu	 veriler,	 özellikle	 çevre,	 sosyal	 yapı,	
biyoloji,	 ekoloji	 vb.	 için	 yerel	 ölçekte	 çalışmalarla	 elde	 edilebilir	 ki	 çok	
maliyetlidir	 ve	 zaman	 alıcıdır.	 	 Bu	 nedenle	 en	 gelişkin	 ÇED’ler	 altın,	 bakır	 gibi	
daha	 çok	 metal	 madenleri	 için	 büyük	 yatırımcıların	 yaptığı	 ÇED’lerdir.	 	 	 	 Bir	
ÇED’in	 kalitesi	 yapılırken	 kullandığı	 verinin	 ayrıntısı	 ve	 kalitesinde	 ortaya	
çıkmaktadır	ki	ne	kadar	zamanda	hangi	veriler	kullanılarak	yapıldı	sorusu	ile	çok	
çabuk	belirlenebilir.	
	
Anadolu	gibi	bir	coğrafyada	hassas	olmayan	bir	bölge	yoktur.		Bu	nedenle,	ÇED’e	
göre	 madenciliğin	 daha	 ilk	 aşamasında	 çalışılan	 alanın	 nasıl	 doğaya	 yeniden	
kazandırılacağı	 ve	 kapatılacağı	 planlanıp	 	 maliyetler	 hesaplanmalıdır.	 Bu	
maliyetleri	 fizibilite	 hesabında	 kullanarak	 birim	 maliyetlerin	 ona	 göre	
hesaplaması	gerekir.	 	Ancak	pek	çok	yatırımda	bu	maliyetlerin	yeteri	 ayrıntıda	
hesaplandığını	söylemek	olası	değildir.			
	
Maden	 şirketlerinin	 çoğu	 daha	 açmadan	 neyi	 kapatmayı	 planlayacağız	 diyerek	
çoğunlukla	 bu	 yaklaşımın	 özünü	 kavramış	 değillerdir.	 	 Halen	 işletilmekte	 olan	
ocaklar	 için	 bile	 kapatma	 planı	 yoksa,	 ÇED	 verilerinin	 toplanarak	 kapatma	
planının	 hazırlanması	 gerekir.	 	 Mevzuat	 kapatma	 planlamasını	 zorunlu	 kılar	
ancak	 bu	 planlar	 birçok	 ocak	 için	 birkaç	 sayfayı	 geçmeyen	 genel	 geçer	
ifadelerden	 ibarettir	ve	sunuldukları	kurumlarca	da	onaylanırlar.	Kısaca	olması	
yeterlidir	görüşü	hakimdir.		Oysa	bunun	için	yıllık	olarak	ne	yapıldığı,	planın	her	
yılki	 üretim	 şekline	 göre	 güncellenip	 güncellenmediği	 kontrol	 edilmelidir	 ki	
mevzuatta	 böyle	 bir	 süreç	 tanımlı	 değildir.	 Öte	 yandan	 kontrolü	 yapacak	
yetişmiş	 bir	 insan	 kaynağı	 da	 ilgili	 kurumlarda	 yoktur.	 	Dolayısı	 ile	 bir	 doğaya	
yeniden	 kazandırma	 ve	 kapatma	 planı	 aslında	 ÇED	 gibi	 kağıt	 üstünde	
kalmaktadır.					
	
Sağlıklı	 bir	 doğaya	 yeniden	 kazandırma	 ve	 kapatma	 planlaması	 olmadan	 yerel	
halkın	 rızasının	 alınması	 mümkün	 değildir.	 	 Hatta	 modern	 madencilik	
yaklaşımında	 maden	 işletmesinde	 bir	 kapatma	 komitesi	 olur	 ve	 bu	 komitede	
yerel	halkın	temsilcisi	de	olur.		Yıllık	olarak	yapılan	doğaya	yeniden	kazandırma	
ve	kapatma	aktiviteleri	 bu	komitenin	de	onayını	 alır.	 	 Zaten	bu	planlama	yerel	
haklın	isteği	doğrultusunda	yapılmalıdır.		Türkiye’de	ise	henüz	ne	bu	türden	bir	
yaklaşım	 vardır	 ne	 de	 bunu	 benimseyecek	 bir	 niyet	 vardır.	 	 	 Genellikle	maden	
işletmeleri	hatta	kamu	kurumları	bile	kapatmayı	bitkilendirme	yani	ağaç	dikme	
olarak	görür	ve	ne	kadar	ağaç	dikildi	üstünden	değerlendirmeler	yaparlar.		Oysa	
doğaya	yeniden	kazandırma	maden	bittikten	sonra	alanın	eski	değeri	ya	da	daha	
üstünde	bir	değer	ile	yerel	halka	ya	da	ilgili	kuruma	teslimini	içerir.		Ağaç	dikmek	
sadece	 bir	 parçasıdır	 ki	 her	 durumda	 gerekmez.	 Dolayısı	 ile	 madencilik	
yapılmadan	önce	yapılacak	alanda	ne	var	ne	yok	envanteri	çıkarılır	ki	alan	teslim	
edilirken	 eski	 değeri	 ya	 da	 ondan	 dha	 iyi	 bir	 değerde	 teslim	 edilip	 edilmediği	
belirlenebilsin.	 	Bu	nedenle	hava,	su	ve	toprak	kalitesinin	önceden	belirlenmesi	
gerekir	ki	madencilik	sırası	ve	sonrasında	bu	kaliteden	ödün	verilip	verilmediği	
ispat	edilebilsin.			
	
İster	 açık	 ocak	 ister	 yeraltı	 madencilik	 yöntemleri	 ile	 çıkarılmış	 	 olsun	 birçok	
metal	 ve	 kömür	 cevherinin	 ortaya	 çıkarabileceği	 kirlikler	 vardır	 ve	 bu	



kirliliklerin	 takip	edilmesi	 gerekir.	 	O	nedenle	de	madencilik	öncesi	 toplanacak	
verinin	 referans	 olması	 açısından	 kritik	 bir	 önemi	 vardır.	 	 Söz	 gelimi	 Kaz	
Dağları’nda	arama	öncesi	bu	türden	referans	veri	oluşturulmadığından	ne	kamu	
kurumları	ne	de	ilgili	şirket	yöre	halkının	sularımız	kirlendi	endişesine	somut	bir	
cevap	verebilmiştir.	
	
Yerel	 halkın	 gözüyle	 görebildiği	 çoğunlukla	 açık	 ocak	 madenlerinin	 yüzeyde	
bıraktığı	 ayak	 izi	 olduğundan	 ağaçlandırma	 yapılarak	 sorunun	 çözüldüğü	
izlenimi	 verilmeye	 çalışılmaktadır.	 	 Hatta	 yapılan	 ağaçlandırma	 bile	 kirlilik	
nedeni	 ile	eski	kalitesinde	olamamaktadır.	 	Özellikle	orman	alanlarında	yapılan	
madencilik	çalışmalarında	maden	firması	kesilen	ağaçların	bedelini	 ilgili	orman	
idaresine	 öder.	 	 Sonrasında	 da	 ağaçlandırma	 orman	 idaresince	 yapılır.	 	 Ancak	
sahayı	 işletme	 ağaçlandırma	 yapılacak	 şekilde	 bırakmalıdır.	 	 Birebir	 araştırma	
yaptığım	 terkedilmiş	 sahalarda	 maden	 işletmesi	 ne	 bu	 şekilde	 bir	 alan	
bırakmıştır	ne	 	de	kirliliklerin	önüne	geçmiştir.	 	Bu	nedenle	de	eskiden	nitelikli		
ormanı	olan	alana	akasya	ağaçları	dikilerek	sadece	erozyon	önlenebilmiştir.			Bir	
başka	 açık	 kömür	 ocağında	 yapılan	 rastgele	 ağaçlandırma,	 ekolojik	 bütünlüğü	
dikkate	almadan	uyumsuz	türlerin	bir	arada	dikilmesi	ile	sağlıklı	bitkilendirmeyi	
de	 tehdit	 etmiştir.	 Afşin	 Elbistan’daki	 kömür	 ocaklarının	 biten	 bölümlerinde	 o	
kadar	 büyük	 bir	 alan	 ağaçlandırılmıştır	 ki	 daha	 önce	 çok	 verimli	 olan	 tarım	
arazileri	 orman	 işletmeye	 devredilecek	 orman	 alanına	 dönüştürülmüştür.	 	 Bu	
ağaçlandırmanın	sahanın	eski	değerine	yakın	bir	değerde	orman	oluşturmadığı	
açıktır.	 	 Burada	 meydana	 gelen	 şudur:	 	 Tarım	 arazileri	 kamulaştırma	 yolu	 ile	
sahiplerinden	 alınıp	 madencilik	 yapılmış	 sonra	 da	 madencilik	 bitince	
ağaçlandırılmıştır.		Tarım	arazilerinin	yıllar	içinde	getireceği	ürünün	bedelini	de	
dikkate	alarak	bu	alanın	 tekrar	 tarım	alanına	dönüştürülmesi	gibi	bir	yaklaşım	
benimsenmiş	 olsaydı	 ancak	 eski	 değerine	 yakın	 bir	 alan	 ortaya	 çıkabilirdi.	 	 Bu	
durumda	 ise	 madenciliğin	 maliyeti	 çok	 yükselirdi.	 	 Ancak	 toplam	 kaynak	
tüketilmemiş	 olurdur.	 	 Açık	 ocak	 madencilik	 faaliyetinin	 yapıldığı	 alanlarda	
topoğrafya	 çok	değiştiğinden	 eski	 konumlarındaki	 	 tarım	alanlarını	 elde	 etmek	
pek	mümkün	olmasa	da	verimli	 toprağın	kaybedilmeden	tekrar	bir	kısım	tarım	
alanına	 dönüştürülmesi	mümkündür	 ancak	maliyetlidir.	 	 Bu	 durumun	Afşin	 ve	
Elbistan	 köylerinde	 çok	 ciddi	 sosyal	 sonuçları	 olmuştur.	 	 İlgilenenlere	 Şubat	
2016’da	 biten	 ve	 bu	 sahada	 gerçekleştirdiğimiz	 Tübitak	 projesinin	 raporunu	
iletebilirim.	
	
Çankırı’da	 çalıştığım	 bir	 arazi	 nasıl	 kötü	 kapatma	 yapılır	 örneği	 olarak	 her	 yıl	
öğrencilerimi	 götürdüğüm	 bir	 alandır.	 	 2008’den	 beri	 bir	 çok	 araştırıcı	 ile	
çalıştığım	 ve	 hala	 da	 çalışmakta	 olduğum	 bu	 arazi	 için	 Çevre	 Bakanlığı’na	
yaptığım	sunumlar	bile	 işe	yaramamıştır.	Türkiye’de	bu	şekilde	 terk	edilmiş	ve	
kirlilik	 kaynağı	 olan	 yüzlerce	 saha	 vardır.	 	 Bu	 sahaların	 envanter	 bilgisinin	
çıkarılarak	 örnek	 doğaya	 yeniden	 kazandırma	 çalışmalarının	 yapılmasını	
öngörülen	bir	AB	projesi	yapılmıştır.		Konunun	uzmanı	olarak	erişmek	istediğim	
bu	çalışmanın	akıbetini	bile	öğrenememiş	durumdayız.	
	
Çevre	bakanlığı	her	ne	kadar	maden	kapatma	ve	doğaya	yeniden	kazandırmanın	
önemli	 bir	 paydaşı	 ve	 takipçisi	 kurum	 olsa	 da	 görsel	 olarak	 sahaların	
iyileştirilmesi	üstüne	odaklanmıştır.	Bu	nedenledir	ki	taş	ocakları	için	çalışmalar	
başlatmıştır.	 	 Bu	 çalışma	 toplantılarında	 taş	 ocakları	 da	 önemlidir	 ancak	 terk	



edilmiş	ve	halen	işletilmekte	olan	ocakların	kirlik	gibi	bir	çok	etkiyi	de	içine	alan	
bütüncül	 bir	 doğaya	 yeniden	 kazandırma	 seferberliği	 önerilerim	 tahmin	
edileceği	 gibi	 dikkate	 alınmamıştır.	 	 Bunun	Cerattepe	 ile	 ne	 ilgisi	 var	 derseniz,	
ilgi	 şöyledir:	 Cerratepe’de	 Çevre	 bakanlığının	 hangi	 kirlilik	 parametrelerinin	
izlenmesini	 ne	 sıklıkla	 kontrol	 edeceğini,	 su	 kaynakları	 yönetiminin	 nasıl	
yapılacağı	ve	doğaya	yeniden	kazandırmanın	etkin	şekilde	yapılıp	yapılmadığını	
nasıl	takip	edeceğini	açıklaması	gerekir.	
	
Bugün	dünyada	 özellikle	 açık	 kömür	 ocakları	 gibi	 çok	 büyük	 alanlarda	 yapılan	
büyük	 ölçekli	 madencilik	 çalışmaları	 için	 ÇED	 yeterli	 görülmemekte	 stratejik	
çevresel	etki	değerlendirmesi		gibi	madenin	bulunduğu	alanı	değil	de	daha	geniş	
alanları	 içeren	 etki	 değerlendirmeleri	 yapılmaktadır.	 Ülkemiz	 mevzuatında	 bu	
yaklaşım	olmadığından	ortaya	 çok	vahim	sonuçlar	 çıkmaktadır.	 	 Söyle	ki:	 	 ÇED	
sadece	 belli	 bir	 alan	 büyüklüğünün	 üstü	 için	 gereklidir.	 	 Yani	 ruhsat	 sahası	
belirlenen	büyüklüğün	altında	 tutulursa	ÇED’e	gerek	yoktur.	 	Oysa	yeryüzünde	
ayak	 izi	 olan	 her	 faaliyetin	 ÇED	 yapması	 gerekir.	 	 	 Hal	 böyle	 olunca	 taş	 ve	
mermer	 ocakları	 sınırlarını	 bu	 limitin	 altında	 tutup	 ama	 çok	 büyük	 bir	 alanda	
birbirine	 çok	 yakın	 şekilde	 yaptıkları	 için	 aslında	 çok	 büyük	 alanlarda	 ayak	 izi	
bırakmaktadırlar.	 	 Bu	 durumun	 en	 tipik	 örneği	 Isparta	Burdur	 ve	Antalya’daki	
taş	 ocaklarıdır.	 	 Neredeyse	 Burdur	 Gölü’nün	 etrafındaki	 dağların	 tamamının	
traşlanması	söz	konusudur.		Hazır	konu	Cerattepe’den	açılmışken	bu	ve	benzeri	
alanlara	sahip	çıkmamız	gerektiğini	açıklamak	istedim.	
	
Soma	 konusundaki	 yazılarımda	 da	 değinmiştim.	 	 Maden	 işletmelerinin	 sosyal	
etkileri	de	vardır	ve	bugün	bir	çok	ülke	mevzuatında	sosyal	etki	değerlendirmesi	
(SED)	 de	 ÇED’e	 ek	 olarak	 istenmektedir.	 SED’in	 eksikliği	 Cerattepe’de	
deneyimleniyor.	
	
Öte	yandan	madenciliğin	özellikle	özel	sektör	kanalı	 ile	yapıldığı	 tüm	ülkelerde	
şirketler	maden	kapatma	ve	doğaya	yeniden	kazandırma	 için	bir	 teminat	öder.		
Bunun	pek	çok	şekli	vardır.	 	Ayrıntılara	girmeyeceğim	ancak	teminatın	amacını	
anlamak	 gereklidir.	 	Maden	 işletmeleri	 bir	 kere	 alanda	 çalışmaya	 başladığında	
ortaya	 çıkan	 ayak	 izinin	 şirket	 tarafından	 yukarıdaki	 ilkelere	 göre	 yönetilmesi	
beklenir.	 	 Ancak	 şirketin	 iflası,	 beklenmedik	 felaketler	 vb.	 durumlarda	bu	 ayak	
izinin	verilen	teminatla	devlet	tarafından	yönetilip	alanın	eski	değerine	yakın	ya	
da	 daha	 değerli	 halde	 terk	 edilmesi	 sağlanır.	 Ev	 kiralarken	 ev	 sahibine	 verilen	
depozitoya	 benzer	 bu	 açıdan.	 	 	 Ülkemiz	 mevzuatında	 her	 ne	 kadar	 şirketin	
sorumluluğu	 belirtiliyor	 olsa	 da	 şirketin	 iflası	 durumunda	 hangi	 fonla	 bu	 işin	
yapılacağı	 düzenlenmemiştir.	 	 Teminat	 konusu	 yıllardır	 gündemdir	 ancak	 hala	
bir	 somut	 düzenleme	 yoktur.	 Aynı	 madenlerde	 güvenlik	 konusu	 gibi	 (işletme	
güvenli	 madencilik	 yapacak	 şartları	 oluşturmak	 zorundadır)	 işletme	 çevreye	
verdiği	 tüm	 etkilerden	 sorumludur	 şeklinde	 genel	 geçer	 bir	 düzenleme	 ile	
yazının	 başında	 sözün	 ü	 ettiğim	 güvenin	 tesisi	 olası	 değildir.	 	 Bu	 durum	
sürücüler	güvenli	araba	kullanmakla	yükümlüdür	şeklinde	bir	yasa	çıkarıp	trafik	
kurallarını	düzenlememek	gibidir.	
	
Şahsen	 madenciliğin	 çevre	 etkileri	 ile	 ilgili	 çalışmalara	 2006	 yılında	 bölüme	
öğretim	 üyesi	 olarak	 geldiğimde	 	 bölümümüz	 öğretim	 üyesi	 Prof.	 Dr.	 Erdal	
Ünal’in	 vefatı	 üstüne	 devraldığım	 maden	 kapatma	 ve	 doğaya	 yeniden	



kazandırma	dersi	 ile	başladım.	 	Bu	nedenle	Erdal	Hoca’yı	buradan	anmadan	ve	
onun	 bu	 konudaki	 emeklerine	 değinmeden	 geçemeyeceğim.	 Erdal	 Hoca	
Türkiye’de	 madencilik	 eğitimine	 ilk	 defa	 bu	 dersi	 koymuş	 ve	 mevzuatın	
gelişmesine	 ön	 ayak	 olmuş	 biliminsanıdır.	 	 Kendisinden	 dersi	 devraldım	 ve	
dünyadaki	 gelişmelere	 göre	 yeniledim.	 	 Sonra	 da	 konu	 ile	 ilgili	 araştırmalara	
başladım.	 	 Hala	 bu	 ders	 Türkiye’deki	 madencilik	 eğitimi	 veren	 bölümlerde	
sadece	 bölümümüzde	 vardır.	 	 Bu	 ders	 zorunlu	 değildir	 o	 nedenle	 küçük	 bir	
öğrenci	 grubu	 alsa	 da	 mezunların	 gittikleri	 yerlerde	 değişim	 yapmaya	
çalıştıklarını	 görmek	 mutluluk	 vericidir.	 	 Mevzuat,	 maden	 firmaları,	 kamu	
kurumları	 gibi	 ilgili	 gruplar	 bu	 konuda	 güven	 veren	 ortak	 bir	 yaklaşım	
geliştirmediği	sürece	hızlı	yol	almak	maalesef	mümkün	değildir.	
	
Şu	 ana	 kadar	 yazdıklarım	 maden	 camiasını	 pek	 mutlu	 edecek	 bir	 manzarayı	
ortaya	 koymamaktadır.	 Ancak	 biz	 bilim	 insanlarının	 asli	 görevi	 gerçeğin	
peşinden	 gitmektir	 ve	 yazdıklarım	 bu	 çabanın	 ürünüdür.	 	 Ülkemizde	
madencilikten	 vazgeçilmesi	 kalkınma	 açısından	 mümkün	 değildir.	 	 Maden	
mühendisliği	ziraat	mühendisliği	gibi	dünyanın	en	eski	iki	mühendislik	dalıdır	ve	
insanlık	var	oldukça	devam	edecektir.	 	Dolayısı	ile	madencilik	gerçekten	gerekli	
mi	 başka	 kaynaklardan	 hammadde	 elde	 edebilir	miyiz	 gibi	 sorular	 en	 azından	
önümüzdeki	 30	 yıl	 için	 abesle	 işgaldir.	 	 Madencilik	 tüketim	 ve	 gelişim	 devam	
ettikçe	 gerekli	 olacaktır.	 	 Ancak	madenciliğin	 eski	 koşullarında	 yapılması	 artık	
mümkün	 değildir.	 	 Hem	 tekniğinde	 hem	 de	 işin	 felsefesinde	 değişiklikler	
olmaktadır	ancak	ülkemiz	bu	değişimin	maalesef	çok	gerisindedir.			Cerattepe’de	
olanlar	bu	geri	yaklaşımın	sonucudur.	
	
Sonuç	 olarak	 maden	 mühendisleri	 bu	 aksaklıkları	 görerek	 sırf	 madencilik	
yapılsın	diye	kafalarını	kuma	gömüp	sesiz	kalmamalıdır.	 	Ülkemizde	madencilik	
yapılacak	 ise	 bilimsel	 ve	 teknik	 temellerle	 kimseyi	 kandırmadan,	 açık	 ve	 şeffaf	
olarak,	 herkesin	 uzlaşısı	 ile	 yapılabilir.	 	 Bu	 tür	 yaklaşımların	 benimsenmemesi	
uzun	vadede	maden	mühendislerinin	işsiz	kalmasına	neden	olacaktır.			
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