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ordu İli Fatsa İlçesine bağlı yukarı Bahçeler Ma-
hallesi Engiz Mevkiinde londra merkezli “Starex In-
ternational” adlı şirketin Türkiye uzantısı  Altınte-
pe Şirketi tarafından yaklaşık bir yıl önce siyanürlü 
altın arama çalışmaları başlatıldı. Maden, işletmeye 
geçmesi durumunda yaklaşık 500 metre uzağındaki 
Bahçeler Köyü başta olmak üzere toplamda 12 köyün 
doğasını ve yaşayanların sağlığını doğrudan etkileye-
cek. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ile 
çevreciler, 26 Ekim 2014 tarihinde altın madenine 
600 metre uzaklıkta direniş çadırı kurdular. “Siyanüre 
Hayır” yazılı afiş altında 24 saat çadırda nöbet tutarak 
ağaçların kesilmesine engel olmaya çalışıyorlar.

Bir ağaç kesen köylüye ceza! 
Altıntepe Madencilik çalışmalarını 196 hektarlık 

bir alanda yürütüyor. Şimdiye kadar 1000 dönümlük 
bir orman arazisinde ağaç kesimi yapıldı. Hazırlanan 
ÇED raporunda ise bölgede ne kadar ağaç kesilece-
ğine dair bir bilgi yok, ormana dahil olan alanlar ise 
orman değil gibi gösterilmiş. yöre halkının belirttiği-
ne göre şirketin orman olmadığını iddia ettiği alanın 
729 dönümü tarım alanı, 523 dönümü kestane ormanı 
ve 613 dönümünde de kayın/kestanelik var. Kanunen 
tanınan hak sebebiyle yakacak ihtiyaçlarını gider-
mek için ormandan bir ağaç kesen köylüye bile 350 
Tl’lik bir ceza kesen orman İşletme Müdürlüğünün; 
kaç ağaç kestiği belirlenemeyen Altıntepe Madenciliğe 

cezai işlem uygulamadığı da verilen bilgiler arasında.
Siyanürden doğrudan etkilenecek 12 köyün ço-

ğunluğu geçimini fındıktan sağlıyor. Kestane balı ile 
ünlü olan orta Karadeniz’de ise arıcılık da oldukça 
yoğun yapılıyor. Bu yıl başlayan inşaat çalışmalarının 
etrafa yaydığı toz sebebiyle gerek fındık hasadı gerek-
se üretilen bal miktarı düşmüş. Şirketin hafriyat kam-
yonlarının köylerin içinden geçmesiyle örneğin Mah-
sutlu mahallesindeki evlerde oluşan çatlaklar gözle 
görülebilir durumda ve evi zarar gören yöre sakinleri 
bina sağlamlaştırmalarını da kendi olanakları ile yap-
maya çalışıyorlar.

Siyanürlü toprak yığınları, hafriyat ve kimyasal 
atıklar büyük sorun!
Altıncı Şirketin  usulünce bir ÇED (Çevresel Etki 

Değerlendirme) raporu hazırlamaması nedeniyle çev-
resel zararlar hakkında net veri açıklanamıyor. Örnek 
olarak; kurulması planlanan siyanür havuzu, köylüle-
rin tarım ve içme suyu için kullandıkları Elekçi Dere-
sinin yanında yer alıyor. Elekçi deresi ve besleyen ye-
raltı sularının kullanım hakkı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 
tarafından şirkete verilmiş durumda. Diğer taraftan 
555 ton kimyasal atığın nerede muhafaza edileceği 
de belirtilmiyor. Çıkan hafriyatın nereye döküleceği 
ya da köyün tozdan nasıl etkileneceğine, siyanürlü 
toprak yığınlarından, buharlaşıp havaya karışması 
olası olan atıklara dair herhangi bir araştırma ya da 
önlem de bulunmuyor. 
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TMMOB bir kez daha halkın yanında 
yer aldığını gösterdi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün yetkisi-
ni aşarak suyu şirkete “satmış” olması 
ve yukarıda özetlenen gerekçelere daya-
narak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
verdiği “ÇED olumlu” kararının yürüt-
mesinin durdurulması ve iptali istemiyle 
TMMoB tarafından geçtiğimiz günlerde 
dava açıldı. 

TMMoB yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SoĞANCI, yönetim Kurulu Üye-
leri Mehmet TorUN ve Cemalettin KÜ-
ÇÜK ile TMMoB Genel Sekreteri Dersim 
GÜl’den oluşan heyet ile birlikte TMMoB 
Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Adnan KorKMAz, Şube Başkanımız Meh-
met ÖzDAĞ ve Samsun İKK Bileşenleri 
Temsilcileri 19 Kasım 2014 tarihinde böl-
geye giderek direniş çadırını ziyaret etti 
ve çeşitli incelemelerde bulundu. Direniş 
çadırı önünde TMMoB yönetim Kurulu 
Üyesi Cemalettin KÜÇÜK tarafından yapı-
lan bilgilendirme sonrası, TMMoB Genel 
Sekreteri Dersim GÜl bir basın açıklama-
sı yaptı. 

Bu ziyaretten kısa süre sonra, 6 Aralık 
2014 tarihinde Şube Başkanımız Meh-
met ÖzDAĞ ile Çevre Mühendisleri odası 
Samsun Temsilciliğinden Özcan ÇolUK 
ve Kübra KÜÇÜK direniş çadırını ziya-
ret etti. ziyaret esnasında Özcan ÇolUK, 
Çevre Mühendisleri odası Başkanı Baran 
BozoĞlU’nu telefonla arayarak mevcut 
durum hakkında bilgi verdi. Baran Bo-
zoĞlU görüşmede, Çevre Mühendisleri 
odası yönetim Kurulu olarak da en kısa 
sürede yöreyi ve direniş çadırını ziyaret 
ederek destek vereceklerini belirtti. 

ziyaret esnasında Birgün Gazetesi ya-
zarlarından Doğan TIlIÇ ile de görüşüle-
rek bu konuda TMMoB ve odalarımızın 
görüşleri aktarıldı.
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