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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat KURUM 

tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.   27.06.2022 

 

 

         Mustafa YENEROĞLU 

             İstanbul Milletvekili 

 

Erzincan ili İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen maden 

işletmesi kompleksinde, siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında meydana gelen arıza 

nedeniyle borunun patladığı, bu nedenle de borularda bulunan solüsyonun tesis sınırlarının 

dışına taştığı ve eğimli arazide akarak alıcı ortamı etkilediği bilinmektedir. Söz konusu bu tür 

kirleticiler, doğada uzun süre kalabildiği için hem insan sağlığında hem de ekosistemlerde 

yıllarca süren olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bilinen en tehlikeli zehirlerden biri olan 

siyanür, insan sağlığı için ciddi ölüm riskleri içermekle birlikte doğaya da geri dönüşü mümkün 

olmayacak zararlar verebilir. Siyanürlü madencilik faaliyetlerinin çeşitli aşamaları doğa ve 

insan sağlığı için farklı tehditler oluşturabilmektedir.  

 

Bu çerçevede; 

 

1. Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile zamanında müdahale 

edilmiş midir? 

2. Kaç metreküp solüsyon alıcı ortama akmış ve ne kadarlık bir alan solüsyonla kontamine 

olmuştur? 

3. Kontamine olmuş toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşınmış mıdır? 

4. Söz konusu tesislere en yakın yerleşim alanı ne kadar uzaklıktadır? 

5. Tesis alanına yakın olan Fırat Nehri’ne herhangi bir sızıntı olmuş mudur?  Şayet olmuş ise 

su ekosistemine olan zararları tespit edilmiş midir? 

6. Tesis alanına yakın herhangi bir dere yatağı mevcut mudur? Dere yatağı mevcut ise buraya 

herhangi bir zarar vermiş midir?  

7. Atık havuzları için gerekli önlemler alınmış mıdır? Söz konusu tesis alanındaki atık 

havuzlarında güvenli limit değerlerinin üzerinde siyanür bulunuyor mu? 

8. Liçleme serim alanlarının ihata duvarlarının mukavemetine karşı heyelan riskleri açısından 

gerekli önlemler alınmış mıdır?  
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9. Söz konusu işletme, ÇED Raporunda belirtilen hususlara ilişkin gerekli önlemleri almış 

mıdır? Zamanında gerekli denetimler yapılmış mıdır? 

10. Maden sahası kaç hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve işletme süresi kaç yıldır? 

11. Şirket sahasında kaç adet buharlaştırıcı (evaportörler) inşa edilmiştir? Atık havuzlarında 

bulunan ve evaportörlerle atmosfere salınan zehirli kimyasallar havayı ve tarım alanlarını 

etkiliyor mu? Bu hususta gerekli ölçümler düzenli yapılıyor mu? 

12. Bölgede yaşayan insanlar için herhangi bir sağlık taraması yapılmış mıdır?  

13. Tesisin yer altı ve yüzeysel sulara olan etkisi ile yöredeki flora ve faunaya etkileri araştırılmış 

mıdır? 

14. Tesis çevresinde yeterince numune alınmış mıdır? Alınmış ise kaç yerde numune alınmıştır 

ve hangi akredite edilmiş laboratuvarda analizler yapılmıştır?  

15. Bu felaketin insan ve doğa üzerine yaratacağı zararlı etkilerin diğer illere de sirayet etmesi 

ihtimali değerlendiriliyor mu? 

16. Olası bir deprem durumunda daha fazla siyanürün doğaya karışmasını önlemek için gerekli 

tedbirler alındı mı? 

 

 

 

 

 


