TURGUTLU ÇEVRE DERNEĞİ (TURÇED)
ÇALDAĞI NİKEL MADENİ İŞLETMESİ SUNUMU

ÇALDAĞI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Çaldağı Türkiye’nin en mümbit ovalarının ortasında yer almaktadır. Bu ovalardan
Turgutlu, Manisa, Alaşehir ve Salihli ovalarında Sultaniye üzümü, Akhisar ovası ise
zeytinyağı üretimi ile Türkiye’nin tarım üretiminde çok özel bir yere sahiptirler.
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ÇALDAĞI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Ø

Çaldağı’da düşük tenörlü nikel madeni bulunmaktadır.

Ø

İlk olarak Bosphorus daha sonra Sardes, son olarak da Çaldağ Nikel A.Ş. ismini alan
maden işletmesine 2006 yılında Türkiye'nin en mümbit ovalarının ortasında yer alan
Çaldağı'nda, açık/yığın liç yöntemi ile nikel madeni çıkarılması için izin verilmiştir.

Ø

Bakanlığı sırasında ilk izin başvuruları yapılan eski Çevre ve Orman Bakanı Osman
Pepe, bakanlığı sırasında “şirketin dediğim dedik, kestiğim kestik tavırları ve
çevreye ve insana saygılı bir proje olmadığı için izin vermediğini” görsel basında da
dile getirmişti:
Ø

http://video.ntvmsnbc.com/ben-o-imzayi-atmadim.html

Dünyada Uygulanan Nikel Madeni Çıkarma Yöntemleri Nelerdir?
Ø

Dünyada şu anda nikel madeni çıkartmak için sürekli otoklav sistemi (yüksek basınçta liç
yöntemi) kullanılıyor.

Çaldağında Uygulanmak İstenen Açık Liç Yöntemi Nedir?
Ø

Bu yöntem üzeri açık devasa bir havuz içinde yaklaşık 800,000 tanker yükü sülfürik
asit (18 milyon ton) kullanarak nikel madeni ele edilmesini içermektedir

Ø

Bu 800 bin tankeri Turgutlu’dan geçen 40’ıncı paralel üzerinden doğu’ya doğru dizilirse;
kuyruk Pekin’i geçmektedir, tankerlerin bir kısmı Çin denizine dökülmektedir. Bu kadar
asitin açıkta kullanılması planlanmaktadır.
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GENEL BİLGİ / AÇIK LİÇ YÖNTEMİ
Açık Liç Yöntemi Daha Önce Nikel Çıkarılmasında Kullanılmış mıdır?
Ø

Hayır.

Ø

Sardes şirketi açık liç yöntemini daha önce kullanmak istediği Balkan ülkelerinde çok
büyük problemler yaşayıp halktan gelen aşırı tepki sonucu, tabiri caizse bu ülkelerden
kovulmuş durumdadır.

Ø

Sardes şirketin Genel Müdürü Simon Purkiss'in bu projeyi "Dünyada ilk defa olarak
Türkiye'de uygulayacağımız bir teknoloji" diye tanımlamasının asıl nedeni de budur.

Ø

Ama dünyada ilk defa Turgutlu'da, dolayısıyla Türkiye'de uygulanmak istenmesinin
nedeni, bu projeye dünyanın hiç bir ülkesinde onay, şirkete de bu projeyle çalışma izni
verilmemiş olması nedeniyledir.
Ø

Ø

http://www.caldagi.com/?Syf=15&cat_id=36&baslik_name=RXZldCwga292dWxkdW51eg==

Sardes şirketi kendi ülkelerinden doğabilecek kamuoyu tepkilerinini önlemek için şirket
bizzat kendi web sayfasında maden işletmeciliğinin yapılacağı alanı "yangından ve aşırı
otlatmadan strese girmiş bir alan" (stressed due to overgrazing or has been
damaged by fire) olarak göstermektedir ki, bu tamamen yanlış bir bilgidir.
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GENEL BİLGİ / AÇIK LİÇ YÖNTEMİ
Açık Liç Yönteminin Avantajları Nelerdir?
Ø

Maliyeti düşük olduğu için tercih edilmektedir.

Açık Liç Yönteminin Dezavantajları Nelerdir?
Ø

Kullanılacak açık havuza alan açabilmek için (maden çıkarmak için değil !!!) dağ
üzerindeki ormanlık alandan 300,000 tane ağacın kesilmesi gerekmektedir. Toplamda
2,000,000 tane ağacın zarar göreceği tahmin edilmektedir (Orman Mühendisleri Odası
Raporu).

Açık liç havuzu yapılması için kesilecek orman arazisi
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GENEL BİLGİ / AÇIK LİÇ YÖNTEMİ
Ø

Yöntemin aşırı su ihtiyacı yüzünden, ova zeminindeki yeraltı sularının havuzun ihtiyacı için kullanılması
ve ovayı ve çevre il ve ilçeleri besleyen su kaynaklarının kuruması söz konusudur.

Ø

Ayrıca madenin çalışması için oluşturulacak, su ve sülfürik asit depolanacak 6 adet göletin 4 adedi
Uluslararası Yüksek Barajlar Komisyonu’nun standartlarına göre “baraj” kategorisine girmektedir.

Ø

Maden çalışmaya başlarsa, 512x1440m taban ebatlarında ve 40m yüksekliğinde, açık liç havuzu/
yığını oluşacaktır (ÇED Raporu sf. 349). Bundan nasıl kurtulacağı büyük soru işaretidir.

Ø

Proje sonunda ortaya çıkacak proses atığının ne olacağı belli değildir. Tamamen bölgeden
uzaklaştırılması yaklaşık 1,000,000-2,500,000 kamyonluk bir yük demektir. Sadece taşıma maliyeti
milyar TL’lere tekabül etmektedir.

1/200 ölçekli liç havuzu.
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GENEL BİLGİ / AÇIK LİÇ YÖNTEMİ
Ø

Bu yöntem ile dünyada daha önce hiçbir yerde nikel çıkarılmamıştır. 15 yıllık işletme
süreci sonunda,şirketin faaliyetleri tamamlandığında Çaldağı’nda nasıl kurtulunacağı belli
olmayan dev çukurlar, dev atıklar ve sülfürik asit havuzu kalacaktır.

Ø

Maden çalışmaya başlayınca 18 milyon ton sülfürik asit içeren, açık sülfürik asit
havuzundan sülfürük asit sızmasından ve oluşacak asit yağmurlarından dolayı Akhisar,
Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Manisa’dan Izmir’e kadar uzanan coğrafya büyük tehdit
altındadır. Kısa bir süre içinde tüm Gediz havzasının yaşanmaz hale gelmesi
sözkonusudur.

Ø

Prof. İsmail Duman'ın konu hakında yazmış olduğu aydınlatıcı rapor
Ø

http://www.caldagi.com/FileUpload/ds92758/File/prof._dr._ismail_duman_in_caldagi_raporu.pdf

Kıbrıs’ta açık liç yöntemi ile çalıştırılan bir bakır madeninden kalanlar.
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GENEL BİLGİ / AÇIK LİÇ YÖNTEMİ
Ø

Açık liç yöntemi kontrolü zor ve riskli bir metodtur. 1/200 ölçeğindeki havuz ile yapılan
denemeler sırasında geçtiğimiz kış, dağdaki dere yataklarının bozulması sonucu
aşağıdaki köyler su altında kalmıştır. 1/1 ölçeğindeki havuz çalışmaya başlarsa çok daha
büyük çevre riskleri oluşacaktır.”

Ø

Ayrıca Çaldağı’ndaki tarihi eserler ve sit alanları da risk altındadır.

Su basan çevre köyler.
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ÇED RAPORUNDAKİ TUTARSIZLIKLAR
1) Çal Dağı için ÇED raporunu aldığı Encon isimli şirket Gördes’te başka bir firma
tarafından işletilen nikel madeni için yığın liç yöntemi yerine kapalı/yüksek basınçta liç
yöntemini öneriyor. Ve aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Gördes Madeni ÇED raporunda,
bizzat aşağıdaki ifadeyi kullanarak yığma liç yöntemin daha önce dünyada nikel madeni
çıkarmada kullanılmadığını ifade ediyor:
“Buna rağmen nikel madenleri için bu yöntem henüz pratikte kullanıma geçirilmemiştir” (sf.
359)
Ayrıca aynı ÇED raporunun 360. sayfasında yüksek basınçta liç yönteminde en az miktarda
sülfürik asit kullanıldığı ve çevresel etkiler minimuma indiği için, Gördes madeni için bu
yöntemi tavsiye ediyor:
http://www2.cedgm.gov.tr/cedsureci/idk_toplantisi/179_idk.pdf

2) Aynı şirket Turgutlu Çal Dağ ÇED raporunda ise için nedense “dünyada daha önce
pratikte kullanıma geçmediğini kendisinde kabul ettiği ve Gördes madeni için önermediği,
nikel madeni için yığın liç yönteminin kullanılması” öneriyor
http://www.spoizmir.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=4744&pop=1&page=0&Itemid=2

Burada izahı mümkün olmayan çok büyük bir çelişki mevcuttur...
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PROJENİN EKONOMİK ANALİZİ
Ø

Projenin ekonomik yönüne gelince, şirketin bizzat kendi hazırlattığı ÇED raporunda,
bu projeden 15 yılda çıkarılacak nikel gelirinin 2 milyar USD ve devlete 15 yılda vergi
getirisinin 163.165.000 USD civarında olacağı öngörülüyor (sf.40-41, 342).
Ø

http://www.2shared.com/document/qb0O0b8C/Rapor.html

Ø

Sadece 2011 yılı Manisa merkez ve ilçelerinin Borsa kotasyonuna tabi ürün girdilerinin
toplamı yaklaşık 3.5 milyar TL’dir. Hallere giren çıkan ve direk satılan miktarlarla bu
rakam 7-8 milyar TL’nin çok üzerindedir.

Ø

Dolayısıyla bu bölgenin üstü altındaki madenden çok daha fazla getiriye sahiptir.

Ø

Bu gelirin ilelebet yokolacağı göz önüne alınırsa ortadaki çevre felaketi riskinin yanında
sosyo-ekonomik riskte aşikardır. Bir sefere mahsus ve 15 seneye yayılmış şekilde 163
milyon USD vergi almak için nice, milyar dolarların feda edilmesi söz konusudur.
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PROJENİN EKONOMİK ANALİZİ
•

82.5 Milyar TL (2011 yılı rakamları
baz alınarak)

•

136 Milyar TL

•

194 Milyar TL

•

3.6 Milyar TL (ÇED Raporu sf. 40)

•

90,923

•

60,615

•

34,970

•

46,627

•

500 (ÇED Raporu sf. 30)

Manisa İli 15 Yıllık Üretim Rakamları*

Manisa İli İstihdam Rakamları*
*:

Veriler Zafer Kalkınma Ajansı 2009 Yılı, Türkiye İhraçatçılar Birliği 2011 yılı ve Manisa İl Tarım
Müdürlüğü 2011 Yılı Raporlarından Alınmıştır.
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PROJENİN EKONOMİK ANALİZİ
Manisa ili 2011 yılı ihracatı 4,277,657,576.99 TL’dir.

*:

Veriler Zafer Kalkınma Ajansı 2009 Yılı ve Türkiye İhraçatçılar Birliği 2011 Yılı Raporlarından
Alınmıştır.
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GELİNEN SON DURUM
Ø

Sivil toplum örgütlerinin verdiği mücadele sonunda 03.04.2009 tarihli "Orman
Tahsis İzni" Manisa İdare Mahkemesinin 2009/760 esas no ve 2010/820 sayılı kararı,
2010/539 esas no ve 2010/1714 sayılı kararı, 2010/540 esas no ve 2010/1712 sayılı
kararı ve de 2010/541 esas no ve 2010/1713 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Ø

Bu durum şirketin önünde çok büyük bir engel oluşturmuştur. Yapacakları madencilik
faaliyetinin çevreyi tehdit ettiğinden dolayı uluslararası bankalardan da kredi
bulamayınca, şirket 2011 yılı başında yaptığı bir açıklama ile faaliyetlerine Filipinler’de
yoğunlaşacağını ve Çaldağı projesini askıya aldığını açıklamıştır. 2011 yılında Sardes
şirketi işletme hakkını Çaldağ Nikel A.Ş. adıyla kurulan şirkete devretmiştir.

Ø

Çaldağ Nikel A.Ş.‘nin işletme hakkını devralmasından sonra, yetkili makamlardan
öğrenildiğine göre yeni Orman Kanunu’na dayanarak şirket, tahsis izni mahkemece
durdurulan alanlardan farklı orman alanları için Orman ve Su İşleri Bakanlı’ğından
04.11.2011 tarihli ve 541 sayılı yeni bir orman tahsis izni almıştır. 5 Haziran 2012
tarihinde bölgede ağaç kesimleri başlamıştır ve hızla devam etmektedir.

Ø

Yeni tahsis edilen alanların, mahkemece iptal edilen eski alanlardan farklı olup
olmadığı ile ilgili net bir bilgiye tüm çabalara rağmen ulaşılamamıştır. Çok büyük
ihtimal mahkemece iptal edilen alanlarda kesim tüm hızıyla sürmektedir.

Ø

Tabiri caizse oldu bitti mantığı ile ağaç kesimleri devam etmektedir, ve şu anda 30-40
yaşındaki ağaçlar kesilmektedir.

Ø

Kesim bu hızla giderse 3-4 ay içinde mahkemece kesimin iptal edildiği alanlarda
ağaç kalmayacaktır.
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GELİNEN SON DURUM

Çaldağında kesilen ve kesilmeyi bekleyen 30-40 yaşındaki çam ağaçları.
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DÜNYADA AÇIK LİÇ YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN DİĞER
MADENLERDE YAŞANAN PROBLEMLER
Rum Jungle Uranyum Madeni / Kuzey
Avustralya
Ø

Çevre felaketi

Ø

Erozyon

Ø

Toprak kirlenmesi

Ø

Nehir kirlenmesi

Ø

Temizlenmeyen aşırı büyük liç yığınları

Ø

Bırakılan dev çukurlar

Ø

Rehabilatsyonu tamamlanmayan maden
hala kapatılamamıştır.
Ranger Uranyum Madeni / Kuzey Avustralya
Ø

Habitat Kaybı

Ø

Erozyon

Ø

Toprak kirlenmesi

http://en.wikipedia.org/wiki/Heap_leaching
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DÜNYADA AÇIK LİÇ YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN DİĞER
MADENLERDE YAŞANAN PROBLEMLER
Fort Belknap Altın Madeni / Montana, ABD
Ø

Toprak kirlenmesi

Ø

Yeraltı sularının kirlenmesi

Ø

Temizlenmeyen maden alanı

Ø

1996 yılında kapatılmasına rağmen çever
halkında hala süren sağlık problemleri (tiroit
problemleri, kurşun zehirlenmesi, kimyasal
yanıklar, özellikle çoçujklarda amfizrm)

Ø

Zortman-Landusky firması iflas açıklamıştır,
maden terkedilmiştir.

Ø

Madenin yarattığı çevre problemleri ile ilgi bir
video:
http://www.youtube.com/watch?v=ofN1aLMwcUI

Idaho Altın Madeni / Idaho, ABD
Ø

Aşırı derecede su kirlenmesi

Ø

Kimyasalların yerel halkı etkilemesi

Ø

2006’da sirketin açık liç yöntemi ile dağın
tepesinde maden çıkarma izni iptal edilmiştir.

Ø

Somon balığı popülasyonu tehliye girmiştir.

Ø

Hükümet çevre tedbirleri ve temizliği için
toplamda 212 milyon USD harcamıştır.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heap_leaching
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DÜNYADA AÇIK LİÇ YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN DİĞER
MADENLERDE YAŞANAN PROBLEMLER
Talvivaara Nikel&Uranyum Madeni / Finlandiya
Ø

Biolojik açık liç yöntemi kullanılmaktadır. Bu
yöntem daha az riskli bir yöntemdir.
Çaldağı’nda kullanılacak yöntemden farklıdır.

Ø

Su atıklarındki sülfat konsentrasyonu 800mg/
m3 seviyesine yükselmiştir. Bu izin verilen
130mg/m3 değerinin çok üzerindedir.

Ø

Bu gölün kirlenmesine yol açmıştır. Ayrıca aşırı
toz oluşumu görülmüştür. Olay hakkında polis
incelemesi sürmektedir.

Ø

25 Haziran 2012’de Avrupa Konmisyonu
madenin çevreye verdiği zarar hakkında
soruşturma başlatmıştır.

Ø

Bir işçi hidrojen sülfür zehirlenmesinden
ölmüştür.
http://en.wikipedia.org/wiki/
Talvivaara_Mining_Company#cite_note-17

Ø

Finlandiya Parlemantoundan 16 milletvekilinin
imzası ile madenin yarattığı çevre kirliliğinin
durdurulması yönünde başvuru yapılmıştır.
http://eyeonthearctic.rcinet.ca/home/finland/56environment/1915-finnish-mps-urge-end-totalvivaara-mine-pollution

Ø

Madenin proses havuzlarında yaşanan kuş
ölümleri.
http://www.hs.fi/kotimaa/Talvivaaran+allasalueelta
+löytyi+kymmeniä+kuolleita+lintuja/
a1305560856341
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DÜNYADA AÇIK LİÇ YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN DİĞER
MADENLERDE YAŞANAN PROBLEMLER
Talvivaara Nikel&Uranyum Madeni / Finlandiya
Ø

Maden proses havuzlarda oluşan bir sızıntıdan
dolayı çevreye tehlikeli madde yaymaya
başlamış ve 23 Ekim 2012 tarhinde alınan
karalra 7 Kasım 2012 tarihine kadar madenin
operasyonları durdurulmuştur

Ø

Bu ilk değildir. Madenin operasyonları benzer
problemler yüzünden daha önce de
durdurulmuştur.

Ø

7 Kasın 2012 tarihi itibarıyla madende hala
ciddi sızıntı problemleri yaşanmaktadır.

Ø

8 Kasım 2012’de Finlandiya Çevre Bakanı
madeni denetlemiş ve madenin “ciddi bir
çevre suçu” olduğunu söylemiştir.

Ø

8 Kasım 2012 tarihli baskısında Finlandiya’nn
en büyük gazetesinde yayınlanan bir yazıda,
maden büyük çaplı bir başarısızlık örneği
olarak tanımlanmış ve Finli yetkililer madenin
yarattığı çevre problemlerine karşı önlem
almamakla eleştirilmiştir.

Ø

10 Kasım 2012 tarihindeşirketin aksi yönde
açıklamalarına rağmen madenden hala sızıntı
devam etmektedir.
http://en.wikipedia.org/wiki/
Talvivaara_Mining_Company
http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/
en/page504?oid=161444&sn=Detail

Ø Bu maden Çaldağ Nikel A.Ş. tarafından
kamuoyuna, açık liç yönteminin
başarıyla uygulandığı örnek bir işletme
olarak gösterilmektedir !!!
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MADEN ALANIN LOKASYONU
Bu madenlerin hiçbiri Çaldağı gibi 1. derece tarım alanı
(Gediz Ovası) ile çevrili değildir ve de çevresinde Çaldağı çevresindeki kadar yerleşim alanı ve insan
popülasyonu yoktur !!!
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MADEN ALANIN LOKASYONU

20

MADEN ALANIN LOKASYONU
Çaldağı’nın Turgulu yerleşim sınırından mesafesi.
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MADEN ALANIN LOKASYONU
Bu madenlerin hiçbiri Çaldağı gibi 1. derece tarım alanı
(Gediz Ovası) ile çevrili değildir ve de çevresinde Çaldağı çevresindeki kadar yerleşim alanı ve insan
popülasyonu yoktur!!!!
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ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN
AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
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ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN
AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 3573
Kanun Kabul Tarihi: 26/01/1939
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/02/1939
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4126
Madde 20 - (Değişik madde: 28/02/1995 - 4086/5 md.)
Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası
hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz
ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı
fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının iznine bağlıdır.
(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./99.mad) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak,
belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması
hâlinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu
geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni
gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı
araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde
dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya
sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları
geçerlidir.
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MADEN ALANIN LOKASYONU
Ø

Gediz Ovası sultaniye üzümünün, sarı kuru üzümün dünya başkentidir.

Ø

Dünyanın her yerine buradan kuru üzüm ihraç edilmektedir.

Ø

Ve bunun yüzde 85’i açıkta kurutulmaktadır.

Ø

Ø

Asit taşıyan rüzgar gelip kurumakta olan üzümün üstüne oturursa, bu ürün hiçbir gümrükten
geçmez.
15 yılın sonuna gelmeden buradan büyük göçler başlayacaktır. İki milyonun üzerinde bir nüfus bundan
etkilenecektir
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MADEN ALANIN LOKASYONU
Şirketin hazıırlattığı ÇED raporun’dan (sf. 7), maden tesislerin tarım alanlarına olan yakınlığı.
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MADEN ALANIN LOKASYONU
Şirketin hazıırlattığı ÇED raporun’dan (sf. 404), maden tesislerin tarım ve doğal orman alanlarına olan
yakınlığı.
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AÇIK LİÇ YÖNTEMİ İLE NİKEL ELDE EDİLMESİ
METHODU İLE İLGİLİ PROBLEMLER
Ø

Açık liç yöntemi ile nikel elde edilmesi, yukarıda adı geçen madenlerin (altın, uranyum, bakır, vs.) elde
edilmesinden çok daha kompleks bir işlemdir..

Ø

Çok büyük atık alanlarına ihtiyaç vardır.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heap_leaching

Ø

Ve henüz dünyada uygulanıp, tecrübe edilmiş bir yöntem değildir.

Ø

Gediz Ovası’nın ortasına Türkiye’nin “en büyük sülfürük asit fabrikası” kurulacaktur.

Ø

Kullanılacak 18 milyon ton sülfürik asitin en ileri asit üretim teknolojilerinde olduğu şekilde binde 3
kaçak oluşsa, 54 bin tonu havaya karışacaktır. Bu Gediz Havzası için geri dönülmez bir yıkım
oluşturacaktır.

Ø

45 derece eğimli araziye yapılacak asitli ve ağır metalli çözeltinin bulanacağı 6 adet gölet/havuzun (4
adedi Uluslararası Yüksek Barajlar Komisyonu’nun standartlarına göre baraj kategorisine girmektedir)
böyle bir eğimde ne kadar dayanacağı büyük soru işaretidir. Havuzların patlaması durumunda
ekosistem değişecektir.

Ø

Ayrıca maden çalışırken ortaya çıkacak toz bulutunun tarım alanlarına çok büyük zararı olacaktır.1/200
ölçeğindeki deneme çalışmaları sırasında bile tarım alanları bu durumdan etkilenmiştir. Finlandiya’daki
Talvivaaara nikel madeninde yaşanan ve hakkında polis soruşturması başlatılan benzer toz probleminin
de görülebileceği bir video:
http://www.youtube.com/watch?v=AHKrtxpKiTM

Ø

Tahminlerin çok ötesinde çevre problemi oluşabilir.

Ø

1. derece tarım alanında uygulanması çok büyük risktir.

Ø

Prof. İsmail Duman'ın konu hakında vermiş olduğu aydınlatıcı bir röportaj:
http://www.caldagi.com/?Syf=15&cat_id=54&baslik_name=QmlyIHLDtnBvcnRhag==
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NİKEL MADENİ FAALİYETE GEÇERSE
Ø

15 yıllık işletme sonunda, 15 - 18 milyon ton sülfürik asit kullanılmış olacak. Yani, Marmara Gölü'nün yarısı kadar sülfürik
asit, Turgutlu toprağına, havasına, suyuna karışacak. Yıllardır, en kaliteli üzümü, pamuğu, domatesi yetiştiren Turgutlu,
bu ürünleri artık dışarıdan satın almak zorunda kalacak.

Ø

Günde 153 ton kükürt, sis ve buhar olarak havaya karışacak. Suyla, nemle karşılaştığı her yerde aside dönüşecek. Tıpkı
Gökova ve Yatağan Santralleri'nden çıkan kükürtlü gazların Muğla ormanlarında yarattığı yıkım ve Yatağan Santrali'nin
saldığı kükürtlü gazların Yatağan Halkı’nı toplu ölümün eşiğine getirmesi gibi durumlar, Turgutlu'nun başına da gelecek.

Ø

Madenin atık suları, derelere, toprağa döküleceğinden, yüzey suları ve yer altı suları kirlenecek. Tarlasını sulamak isteyen
Turgutlu çiftçisi, normalde doğal kaynaklardan karşıladığı su ihtiyacını, tankerlerle gidermek zorunda kalıp, fazladan para
harcamak zorunda kalacak.

Ø

Maden günde 12.000 ton su tüketecek. Bu su, Gediz Nehri'nden ve sondaj çalışmalarıyla yer altından çekilecek ve bunun
sonucu olarak Kuzey Çaldağı eteklerindeki yer altı suyu düzeyi düşecektir. Madenin drenaj hendekleriyle de yamaca
düşen yağış, toprak tarafından emilmeden bölgeden uzaklaşacak, toprağın beslenme / boşalma dengesi tamamen
bozulacak.

Ø

Tarım Turgutlu'nun başlıca geçim kaynağı. Üzüm, erik, kiraz, zeytin, domates, incir, şeftali, üretilen bu bereketli topraklar,
bölge ekonomisine can verdiği gibi, Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesini besliyor. Madenin sebep olacağı asit bulutlarının ve
diğer kimyasal atıkların, bu ürünlerin üzerinde birikmesi ürünlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyecek, daha da kötüsü, bir
çok ürün insan sağlığına son derece zararlı ağır metal ve zehirli maddelerle kirlenmiş olacak.

Ø

Madenin atıkları ve sebep olduğu kirlilik, hayvancılığı da vuracak. Sulara ve toprağa karışan atıklar, hayvanların sağlığını
ve verimliliğini yok ederek, geçimini hayvancılıktan sağlayanların ekmeğini elinden alacak.

Ø

Madenin doğal hayata verdiği zararlar, bölgede, tarıma dayalı sanayi yapan fabrikaların da kaynaklarını olumsuz yönde
etkileyeceğinden, fabrikalarda çalışan bölge halkını işsiz kalma riskiyle baş başa bırakacak.

Ø

Maden yerleşkesi için kesilen ağaçlar ve oyulan araziler, erozyonu hızlandırmanın yanında, heyelan riskine yol açacak ve
deprem riskini artıracak.

Ø

Maden işletmesi aktif olduğu sürece, havaya salınacak olan ve 3 - 6 mikron boyutundaki asit sisi, boyutlarından ötürü
haftalarca havada asılı kalıp çok geniş bir alana yayılacak. Yayıldığı her yerde de bitkilere ve toprağa konup zarar verecek.
işletme çevresinde kesim yapılmamış, orman örtüsü de as it sisinden etkilenecek. Yatağan Termik Santrali'nin çevresindeki
50 km çaplı alandaki orman örtüsünün zarar girmesine neden olan süreç, aynen Turgutlu'da da yaşanacak. Kesilenden çok
daha fazla sayıda ağaç ve onunla etkileşimli öteki canlılar zarar görecek, güdükleşecek, üreyemeyecek ve
gelişemeyecek.
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RAPORLAR & DÖKÜMANLAR
Ø

Ø

Prof. İsmail Duman'ın konu hakında yazmış olduğu aydınlatıcı rapor ve vermiş olduğu
röportaj:
Ø

http://www.caldagi.com/FileUpload/ds92758/File/prof._dr._ismail_duman_in_caldagi_raporu.pdf

Ø

http://www.caldagi.com/?Syf=15&cat_id=54&baslik_name=QmlyIHLDtnBvcnRhag==

ÇED Raporu:
Ø

Ø

Açık liç yöntemi hakkınd bilgi ve diğer tip maden ocaklarında kullanımı sonucu oluşan
problemleri (sağlık problemleri, nehir ve toprakaltı sularının kirlenmesi, erozyon riski,
habitat bozulması, vs.) ile ilgili olarak:
Ø

Ø

http://www.2shared.com/document/qb0O0b8C/Rapor.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Heap_leaching

Konu ile ilgili yazılan diğer raporlara aşağıdaki linkten ulaşılabilinir:
Ø

http://www.caldagi.com/?Lang=TR&Syf=3
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SONUÇ
Ø

Çok geç olmadan gerekli önlemlerin alınarak Çaldağı’ndaki ağaç kesiminin durdurulması,
Gediz Ovası’nın geleceğinin kurtarılması ve Çaldağı’nda oluşturulan tahribatın tamiri en
büyük temennimizdir.
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TURGUTLU ÇEVRE DERNEĞİ (TURÇED)
YÖNETİM KURULU
Ali LALESEVEN

Necip KÖKEN

Ø

Turgutlu Marangozlar Odası Başkanı

Ø

MHP Şehir Meclisi Üyesi

Ø

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı

Sabri TOKER

Ø

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Ø

Turgutlu Elektrikçiler Odası Başkanı

Ø

Manisa Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili

Ø

Turgutlu Tuhafiyeciler Odası Başkanı

Ayla YÖNET
Ø

TURÇED Kurucu Üyesi ve Eski Başkanı

Tuba KOYAK

Ø

Turgutlu TEMA Temsilcisi

Ø

TURÇED Başkanı

Ø

Turgutlu Metal Sanayicileri Derneği Kurucu ve Üyesi

Ø

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi

Ø

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi

Ø

Manisa/Turgutlu Genç Girişimciler Kurulu Üyesi

Ø

Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi

Ø

Turgutlu Metal Sanayicileri Derneği Üyesi

Hasan DİNÇTOYGAR
Ø

İşadamı (Erdinç Pülverizatör Sanayi)

İsmail ÖZDEMİR
Ø

22. Dönem Saadet Partisi Manisa Milletvekili Adayı

Ø

Saadet Partisi Eski İlçe Başkanı

Zeynel YAŞAR
Ø

Refah Partisi, Fazilet Partisi Eski İlçe Başkanı

Ø

AKP Turgutlu Kurucu Üyesi

Ø

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi
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