T.C.
İLİÇ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No : 2022/241 Soruşturma
Karar No
: 2022/327
KOVUŞTURMAYAYER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI
MÜŞTEKİ

ŞİKAYETÇİ
VEKİLİ

ŞİKAYETÇİ
VEKİLİ
ŞİKAYETÇİ
VEKİLİ
ŞİKAYETÇİ

VEKİLİ
ŞİKAYETÇİ

VEKİLİ
ŞİKAYETÇİ

VEKİLİ

ŞİKAYETÇİ

: K.H.
: ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 'den olma, doğumlu, Mustafa
Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
: 1-ERZİNCAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI, Oğlu 'den olma,
doğumlu, ikamet eder.
: Av. ÜMİT ALTAŞ, İSTANBUL 1 NOLU
16567-65976-26749
Av. BÜLENT KOLAY, İSTANBUL 1 NOLU
16936-39472-99237
: 1-TMMBOB ÇEVRE MÜHENDESİLERİ ODASI, Oğlu 'den olma,
doğumlu, ikamet eder.
: Av. HÜLYA YILDIRIM, ANKARA 1 NOLU
16360-63477-38747
: 1-YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ, Oğlu 'den olma,
doğumlu, ikamet eder.
: Av. ARİF ALİ CANGI, İZMİR
16352-53254-93705
: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI, 'den olma, doğumlu, [35705-95077-10531] UETS
ikamet eder.
: Av. EKİN ÖZTÜRK YILMAZ, ANKARA 1 NOLU
16278-72570-89424
: TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, 'den olma, doğumlu, Gmk Bulvarı
Şehit Daniş Tunagil Sok. No:2/17-23,06570 Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
: Av. ÖZGÜR ERBAŞ, ANKARA 1 NOLU
16423-24284-98984
: TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ, 'den olma, doğumlu, Meşrutiyet Caddesi
Konur 2 Sok. No: 35 D:7-8 Kızılay Çankaya / Ankara Çankaya/
ANKARA ikamet eder.
: Av. ŞERİF ÖZGÜR URFA, İSTANBUL 1 NOLU
16911-19459-19510
Av. ONUR GÜNEŞ, İSTANBUL 1 NOLU
16675-76380-58451
: 1-ABİDİN MURAT BİLGİÇ, HAYATİ Oğlu AYNUR'den olma,
10/04/1972 doğumlu, Osmaniye Mah. Olgunlar Sk. No:24 İç Kapı
No:12 Bakırköy/ İSTANBUL ikamet eder.
2-MUHAMMED ALPEREN KÜÇÜKOĞLU, ÜNAL Oğlu
ARZU'den olma, 17/07/2001 doğumlu, Dadaşkent Saltuklu Mah. 1
Sakarya Cd.Yürüsoy Sitesi D Blok No:2 Erzurum Merkez/
ERZURUM ikamet eder.
3-OSMAN ÖZÇELİK, MEHMET Oğlu AYŞE'den olma, 20/11/1951
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doğumlu, A.Ayrancı Kuzgun Sk. 17/26 Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.
4-SEDAT CEZAYİRLİOĞLU, MEHMET ŞAKİR Oğlu VAHİDE
VEHBİYE'den olma, 05/09/1967 doğumlu, Sabırlı Küme Evleri
No:45 İç Kapı No:1 Sabırlı İliç/ ERZİNCAN ikamet eder.
5-ŞENOL KARATAŞ, HİKMET Oğlu FATMA'den olma,
10/01/1983 doğumlu, Hacıahmet Mah. Sahancı Sk. No:42 İç Kapı
No:6 Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder.
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ŞANLIURFA İL
BAŞKANLIĞI, 'den olma, doğumlu, ikamet eder.
: 1- ADNAN KEKLİK, BEDRİ Oğlu YETER'den olma, 15/01/1982
doğumlu, ERZİNCAN ili, İLİÇ ilçesi, ÇÖPLER köy/mahallesi, 22
cilt, 41 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı No:32 Çöpler Köyü
İliç/ ERZİNCAN ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 2- AHMET ÇALIK, Oğlu 'den olma, doğumlu, ili, ilçesi,
köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet
eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 3- AHMET İLKER DOĞAN, Oğlu 'den olma, doğumlu, ili, ilçesi,
köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet
eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 4- ALPASLAN İSKENDER, HALİL Oğlu NAİME'den olma,
31/08/1974 doğumlu, ANKARA ili, KAHRAMANKAZAN ilçesi,
SARAY köy/mahallesi, 28 cilt, 4 aile sıra no, 65 sıra no'da nüfusa
kayıtlı Yeniçağ Mah. Miralay Nazım Bey Sk. No:147 İç Kapı No:6
Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 5- BURHANETTİN ŞAHİN, Oğlu 'den olma, doğumlu, ili, ilçesi,
köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet
eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/İLİÇ
: 6- ETHEM KEKLİK, BEDRİ Oğlu YETER'den olma, 20/10/1984
doğumlu, ERZİNCAN ili, İLİÇ ilçesi, ÇÖPLER köy/mahallesi, 22
cilt, 41 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı No:16 İç Kapı No:1
Çöpler Merkez İliç/ ERZİNCAN ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 7- KAAN TOKER, MEHMET Oğlu SABRİYE'den olma,
10/11/1983 doğumlu, SAKARYA ili, SAPANCA ilçesi, İLMİYE
köy/mahallesi, 18 cilt, 3 aile sıra no, 57 sıra no'da nüfusa kayıtlı
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Abdullah Paşa Mah. Karataş Sk. No:34H Anagold Bekar Lojmanları
Blok B3 Daire:22 İliç/ ERZİNCAN ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 8- MEHMET KORAY ŞİMŞEK, OSMAN Oğlu GÜLFER'den olma,
06/05/1987 doğumlu, KIRŞEHİR ili, AKPINAR ilçesi, BOYALIK
köy/mahallesi, 4 cilt, 2 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı
Abdullah Paşa Mah. Karataş Sk. No:34G İç Kapı No:2 İliç/
ERZİNCAN ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 9- MUHARREM KEKLİK, SÜLEYMAN Oğlu SULTAN'den olma,
15/12/1984 doğumlu, ERZİNCAN ili, İLİÇ ilçesi, SABIRLI
köy/mahallesi, 48 cilt, 113 aile sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı
Abdullah Paşa Mah. Çeşme Sk. No:41I İç Kapı No:5 İliç/
ERZİNCAN ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 10- OKTAY ÖZDEMİR, Oğlu 'den olma, doğumlu, ili, ilçesi,
köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet
eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/İLİÇ
: 11- ÖZGÜR KAYA, ALİ Oğlu ARİFE'den olma, 28/08/1976
doğumlu, SİVAS ili, ULAŞ ilçesi, ESENTEPE köy/mahallesi, 191
cilt, 142 aile sıra no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı Zühtüpaşa Mah.
Şehir Kahya Sk. No:23 İç Kapı No:30 Kadıköy/ İSTANBUL ikamet
eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 12- SOYSAL DOĞAN, MEVLÜT Oğlu YILDIZ'den olma,
01/06/1975 doğumlu, ERZİNCAN ili, İLİÇ ilçesi,
KASABAMERKEZİ köy/mahallesi, 32 cilt, 213 aile sıra no, 10 sıra
no'da nüfusa kayıtlı Abdullah Paşa Mah. Taçmahal Evleri No:5 İliç/
ERZİNCAN ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/MERKEZ
: 13- ANAGOLD MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, [25969-53758-87848] UETS ikamet eder.
: Çevrenin taksirle kirletilmesi sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki
bırakması
: 21/06/2022 ERZİNCAN/İLİÇ
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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Şikayet eden Sedat CEZAYİRLİOĞLU Cumhuriyet Başsavcılığımıza 21.06.2022 tarihinde vermiş
olduğu dilekçesinde özetle, Şüpheli Anagold Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi işletimindeki
maden bölgesinde 20.06.2022 tarihinde siyanür borusunun patladığını, Fırat Nehri ve barajına akan Sabırlı
deresine boşaldığını, yetkililerin bölgeye işçiler göndererek siyanürün aktığı toprağa ve suya karışan
kısımda olay örtbas etmek için müdahalede bulunduklarını beyan ve iddiası ile şikayeti üzerine
soruşturmaya başlanılmış ise de;
Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile İliç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 22.06.2022
tarihinde tutulan tutanak ile Çöpler Köy'ü Anagold Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
işletimindeki maden sahasında maden çıkarma işlemi devam ederken sistem üzerinde basınç kaybının
algılandığı ve tespiti için ilgili birimin derhal olaya müdahale ettiği, 21.06.2022 tarih ve saat 02:45'te
algılanan basınç kaybının 28 nolu lift bölümünde siyanürlü solüsyonun pompalandığı boruda meydana gelen
yırtılmadan kaynaklandığı, aynı gün ve saat 05:00 sıralarında tespit edildiği, pompalama işleminin
durdurulduğu, yaklaşık 20 metre küp siyanürlü solüsyonun eğime bağlı olarak lift 27, lift 26, lift 25 ve liç
sahası doğu erişim yoluna aktığı, iş makineleri ile bağlantı yolu bölgesindeki siyanürlü solüsyonun aktığı
dolgu zeminin sıyrıldığı ve yolun sodyum hipoelorit ile yıkandığı ve süreç boyunca saat 05:00 itibariyle
siyanürlü solüsyonun sahaya pompalanmasının durdurulduğu, olay ile ilgili şirket tarafından Erzincan Çevre
Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne 22.06.2022 tarihinde yazı ile bildirildiğinin görüldüğünün
beyan edildiği,
Cumhuriyet Başsavcılığımızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Erzincan Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne 25.07.2022 tarihinde 22.06.2022 günü Erzincan İli, İliç
İlçesi, Çöpler Köyü mevkinde gerçekleşen yığın liç sahası erişim yolunda meydana gelen solüsyon
döküntüsü olayına ilişkin, maden sahası denetim raporlarının, maden alanında meydana gelen patlamada
çevreye yayılan solüsyon niteliği sağlığa zararlı madde olup olmadığı ve maddenin ne olduğu, olay
nedeniyle tesis edilen idari işlemlerin (kamu görevlileri hakkında tesis edilen işlemler dahil) tamamının
Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi ve belgeler olarak gönderilmesi hususunda müzekkere yazıldığı,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü'nün 07.09.2022 tarihli cevabi yazısında: ''İlgide kayıtlı yazınızda, Başsavcılığınızca
yürütülmekte olan 2022/241 sayılı soruşturma dosyasına esas olmak üzere; 22/06/2022 günü Çöpler Köyü
mevkiinde gerçekleşen yığın liç sahası erişim yolunda meydana gelen solüsyon döküntüsü olayına istinaden,
çevreye yayılan söz konusu solüsyonun niteliği, sağlığa zararlı olup olmadığı, söz konusu maddenin ne
olduğu ve Bakanlığımızca yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Erzincan
İli, İliç İlçesi, Çöpler köyü mevkiinde faaliyet gösteren Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin yığın liç
sahasına siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında yaşanan kopma nedeni ile yaklaşık 20 metre küp
olduğu beyan edilen solüsyonunun saha içinde yığın liç erişim yoluna ve membranlı alanın dışına aktığına
dair, Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü'ne vermiş olduğu 22/06/2022 tarihli dilekçeye istinaden Bakanlığımız ÇED İzleme ve Çevre
Denetimi Dairesi Başkanı gerekli denetimi yapmak üzere bölgeye görevlendirilmiştir. Söz konusu tesiste
23-24/06/2022 tarihlerinde denetim gerçekleştirilmiş olup, 21/06/2022 tarihinde yığın liç sahasında yaşanan
ve işletme yetkilileri tarafından yaklaşık 20 metre küp olduğu beyan edilen siyanür içerikli solüsyonla
kirlenen tesis içerisindeki alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş
malzemenin toprak yüzeyden sıyırılmak sureti ile liç sahasına taşındığı tespit edilmiştir. Denetim esnasında
siyanür içerikli solüsyonun tesis içinde ve dışında akışa geçtiği güzergah üzerinden ve denetim esnasında
herhangi bir akış olmadığı tespit edilen kuru dere yatağındaki göllenmiş su birikintisinden Bakanlığımızca
yetkilendirilmiş Çevre Laboratuvarı personeli tarafından gerekli analizlerin yapılması amacıyla Erzincan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'müz gözetiminde 26 numune alınmıştır. Denetim
sırasında tespit edilen hususlar C 048901 Seri Numaralı Denetim Tutanağı, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi
Dairesi Başkanı Barış Ecevit AKGÜN, Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
personeli Mahmut NERGİZ ve Burçin TANDOĞAN tarafından imza altına alınmak sureti ile tanzim
edilmiştir. Söz konusu denetime ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, boru hatlarındaki arıza sonucu
meydana geldiği beyan edilen çevre kirliliğine istinaden, 2872 sayılı Çevre Kanunu 20 nci Maddesi (v)
bendi ile 31/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 Sayılı
Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2022/1 sayılı Tebliğ gereğince, 27/06/2022
tarihli ve E-94685256-249-4006351 sayılı 00.00.22.0057 Defter Numaralı İdari Yaptırım Karar Tutanağı
ile Çevre Kanununda tehlikeli atıklar için verilen EN ÜST SINIRDAN 16 MİLYON 441 BİN 440 TL para
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cezası uygulanmış ve Kanunun 15 inci Maddesi gereğince de benzeri bir olayın bir daha yaşanmaması veya
herhangi bir sızıntı halinde siyanür çözeltisinin tesis dışına çıkmasının engellenmesi amacıyla, tesiste
çevresel tedbirler tamamlanıncaya kadar Faaliyetin Durdurulması kararı alınmıştır. Bununla beraber, Çevre
İzin ve Lisans Belgesine esas çalışma koşullarına aykırı olarak faaliyet gösterildiğinin tespit edilmiş olması
nedeniyle tesise ait 03/09/2020 tarihli Çevre İzin ve Lisans Belgesi iptal edilmiş olup, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili maddeleri uyarınca da gerekli tahkikatın yapılması amacıyla 30/06/2022 tarihli ve
E-23663589-667.02-4041277 sayılı yazımız ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulunulmuştur. Ayrıca, söz konusu tesiste kurulu evaporatörlerle daha önceki tarihlerde sosyal medyada yer
alan görüntülere istinaden Bakanlığımızın merkez denetim ekibi tarafından 10/03/2022 tarihinde yapılan
denetimde, tespit edilen uygunsuzluklar kapsamında 17/03/2022 tarihli ve E-94685256-249-3194769 sayılı
00.00.22.0030 Defter Numaralı İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile Çevre Kanununun 20 nci Maddesi (b)
bendi kapsamında 131.516,000 TL idari para cezası uygulanmış, akabinde sahada bulunan ancak denetim
sırasında aktif olamayan evaporatörlerin kaldırılması sağlanmıştır. Akabinde, denetimler esnasında
Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Çevre Laboratuvarı tarafından analizlerin yapılması amacıyla Bakanlığımız
gözetiminde gerekli numuneler alınmıştır. Söz konusu numune sonuçları 08/06/2010 tarihli ve 27605 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında incelenmiş olup, insan ve çevre sağlığı açısından herhangi
bir risk bulunmadığı tespit edilmiştir. Anılan Yönetmeliğin 19 uncu Maddesi çerçevesinde sahanın nihai
durumunu belirlemek amacıyla Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonu'nun kurulması,
sahanın en düşük kotundan yüzey altı toprak numunesi alınması ve son durumuna ilişkin gerekli tespitin ve
takibin yapılması amacıyla İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır. Diğer taraftan, tesiste yapılan
incelemelerde, madencilik sektöründe cevherin zenginleştirilmesi aşamasında kullanılan söz konusu
Siyanürün çevresel açıdan yönetimini teminen; üretimi, tedariği, taşınması, kullanımı, bertaraf edilmesi ve
çevre unsurlarını gözeten ve çevre sağlığını misyon olarak belirlemiş kuruluşlar tarafından denetlenmesi
amacıyla kullanılan "Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu (ICMC)"nun bulunmadığı görülmüş ve ilgili
Mevzuat çerçevesinde tesisin denetlenmesi kapsamında 01/07/2022 tarihli ve E-94685256-858-4020111
sayılı yazımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne söz
konusu hususlar bildirilmiştir. Ayrıca, meydana gelen kaza ile ilgili olarak 02/03/2019 tarihli ve 30702
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik kapsamında, görev alanlarını ilgilendiren hususlar olması nedeniyle Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kazanın meydana geliş sebebinin Güvenlik Yönetim Sistemi ve büyük
kaza senaryoları açısından incelenmesi gerektiği ve bu bağlamda söz konusu tesiste herhangi bir denetim ve
inceleme yapılıp yapılmadığına dair 06/07/2022 tarihli ve E-35478156-249-4078526 sayılı yazımız ile bilgi
verilmesi talep edilmiş olup , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 26/07/2022 tarihli ve
E-49189603-660-149090 sayılı cevabi yazısında ise, 04/08/2021-30/09/2021 tarihleri arasında güvenlik
yönetim sistemi de dahil olmak üzere Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik'in 18. maddesinin 2. fıkrası kapsamında teftiş yapılmış, teftiş sonrası tanzim edilen
raporda giderilmeyen 33 noksanlık için 594.651 TL idari para cezası uygulanması önerilmiş olup aynı
Yönetmeliğin 18. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Başkanlığımızca bir denetim planlanmadığı
bildirilmiştir. Bu minvalde, tesis edilen iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve belgeler yazımız ekinde yer almakta
olup, son durum itibariyle, Bakanlığımızca devam eden takip ve incelemeler neticesinde, tesisin yığın liç
doğu alanındaki taşma olan bölümde eski deforme malzemenin alandan kaldırıldığı, jeosentetik kil astar ve
jeomembran malzemelerin serim işlemlerinin tamamlandığı; yığın liç batı alanındaki çalışmalara yönelik
ise, deforme olan malzemenin toplanmasına ve yüzey suyu toplama havuzu inşaası ve diğer proses kontrol,
rehabilitasyon ve otomasyon, iyileştirme ve bakım onarım çalışmalarına devam edildiği tespit edilmiştir.
Sürece ilişkin değerlendirme ve takip işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. '' şeklinde cevap verildiği;
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 25.08.2022 tarihinde Maden Mühendisi, Kimya Mühendisi,
Çevre Yüksek Mühendisi ve Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan bilirkişilerin heyet olarak
soruşturma dosyasında '' Erzincan İli, İliç İlçesi, Çöpter köyü tevkü/hudutları içerisinde bulunan ve işletme
ruhsatı Anagold Madencilik A.Ş.'nin mevcut durumda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca
verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi” Raporuna uygun koşullar sağlayıp sağlamadığı ve sürdürülebilir
bir çevre için gereken kriterlere; ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen kurallara “teknik kriterlere” ve
“eşik değerlere” uygun hareket edip etmediği, Tekrar işletmeye alınması ve izinlerin yenilenmesi ve
kapasite artışı vb. durumlar göz önünde bulundurularak, tesis sınırındaki köylerde yaşayanların yaşam
alanlarını, mera alanlarını doğrudan etkileyip etkilemeyeceği, tarım arazilerinin zarar görüp görmeyeceği,
olumsuz etkilerinin olması halinde bunların neler olduğu/olacağı, hali hazırda alıman ve alınması planlanan
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önlemlerin etkili ve yeterli olup olmadığı, gerekli resmi işlemler sonucunda tekrar işletmeye alınması
planlanan mevcut durumun ve kapasite artırımı olması halinde de çevrenin florası üzerinde olumsuz
etkilerinin olup olmadığı, olumsuz etkilerinin olması halinde bunların neler olduğu ve giderimi için ne gibi
önlemler alındığı, bu önlemlerin yeterli olup olamayacağı, tesisin mevcut durumunun incelenerek, tesis
işletme alanlarında (kimyasal hazırlama ve tim kapalı alanlarda), cevher işleme siloları ve diğer saha
kullanım alanları dahil alınan önlemler ve yeterliliği, tesisin mevcut durumda su, atık su, katı atık ve
tehlikeli atık, hava kirliliği, koku, partikül madde (PM) ve tozuma vb. kirliliklere karşı alınan önlemler ve
mevcut durumun tespiti, gerekli resmi işlemler sonucunda tekrar işletmeye alınması planlanan mevcut
durumun ve kapasite artırımı olması halinde çevrenin faunası üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmadığı,
olumsuz etkilerinin olması halinde bunların neler olduğu ve giderimi için ne gibi önlemler alındığı, bu
önlemlerin ve mevcut durumun yeterli olup olamayacağı, yapımı planlanan kapasite artırımı projesinin,
çevredeki su kaynakları üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmadığı, olumsuz etkilerinin olması halinde
bunların neler olduğu ve giderimi için ne gibi önlemler alındığı, bu önlemlerin yeterli olup olamayacağı,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratıp yaratmayacağı gibi hususlar saptanarak, soruşturma
konusundaki iddiaların da dikkate alınmak teknik olarak tespiti, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda
yapılanlar ve eksikliklerin tespiti, Maden Mevzuatı yönünden değerlendirilmesinin tespiti amacıyla ''
görevlendirildiği;
Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulan 11.10.2022 tarihli bilirkişi raporu sonucuna göre;
Maden Mühendisliği Açısından, sahada yapılan inceleme doğrultusunda açık işletme maden
ocağında ve yığın liç sahasında madencilik açısından herhangi bit olumsuzluğun olmadığının tespit edildiği,
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından, Anagold Firmasında yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği
evraklarının eksiksiz olduğu fakat Anagold Firması yetkilisi Mehmet Koray ŞİMŞEK (Proses Müdürü) ve
Kaan TOKER (Oksit Proses Baş Mühendisi) cevher işleme lotuna ait siyanür çözeltisi taşıyan boru hattının
bulunduğu Liç sahasında meydana gelebilecek olası riskler karşısında doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek
adına gerekli tedbirlerin alınmadığı, liç yığını sahasında oluşacak olumsuzluklar vs. gibi tüm tehliketi
durumları göz ardı ettikleri ve yeterinde önlem almadıkları tespit edilmiş olup meydana gelen olayda
KUSURLU oldukları kanaatine varıldığının tespit edildiği,
Çevre Mühendisliği Açısından, Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ne ait kompleks madeni
işletmesinde yapmış olduğumuz keşif esnasındaki gözlem ve tespitlerimiz, firma tarafından yapılan saha
sunumları ve istemiş olduğumuz bilgi ve belgelerin incelenmesi, ÇED Raporunun incelenmesi, Çevre
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan tespit, Tapor ve analizlerin değerlendirilmesi ve
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (Eylül 2022 tarihli) tarafından yapılan “Çöpler
Maden İşletmesinde Yığın Liç Sahasında Boru Hatlarında Meydana Gelen Sızıntının Su Kaynaklarında
Kirliliğe Sebep Olup Olmadığı Hakkında Teknik İnceleme ve Değerlendirme Raporu” incelenmesinin
çevresel etkileri açısından değerlendirilmesi sonucunda; raporda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; keşif
esnasında firma faaliyetlerinin durdurulmuş olduğu, cevher çıkarma ve işleme sisteminin çalıştırılmadığı,
firmanın çevre ile ilgili yapmış olduğu sistem, işletme ve yatırımların faaliyetlerine devam ettiği, atıksu
arıtma tesisleri, İçme/kullanma suyu, hava kirliliğini oluşturan PM (partikül Madde) ve Bacagazı
Emisyonları, Evsel, Endüstriyel ve Tehtikeli Atık gibi başlıklar altında yapmış olduğum inceleme ve
değerlendirmelerde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, kirletici her hangi bir faaliyet içerisinde
bulunulmadığı, hava kirliliğine ve/veya hava kalitesini bozucu faaliyetlerin olmadığı, atıkların bertarafi
huşsusunda kurulu sistemlerinin mevcut olması hasebiyle atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edildiği,
raporda detaylı bir şekilde belirtilen ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmiş edilmiş
olup, çevre açısından herhangi bir aksi durum tespit edilmediğinin bildirildiği,
Ziraat Mühendisliği Açısından, yapılan saha ve dosya incelemelerinde ve dinlemelerde tesiste
meydana gelen kazada çevreye akan kimyasal içerikli sıvının tesiş dışına da taştığı anlaşılmıştır. Bu taşma
neticesinde kimyasal içerikli suyun kazanını meydana geldiği alamın hemen alt kotunda bulunan Sabırlı
deresine doğru aktığı, ancak derenin kunu dere olması ve olayın meydana geldiği tarihlerde yağışın
olmaması sebebiyle yüzey akışının devam etmediği ve sonlandığı ve tesis çalışanları tarafından başka bir
kimyasal uygulanarak nötralize çalışması yapıldığı, tesisin Fırat nehrinin üst kotunda ve nehre yakın olması
sebebi ile ileride öngörülemeyen kazaların olması nedeniyle canlılar açısındarı risk barındırdığı tespit
edilmiş olup Zirai açıdan mevcut durumda herhangi bir olumsuzluğun olmadığının tespit edildiği,
Kimya Mühendisliği Açısından, gerekli tedbir ve önlemler alınmadığı takdirde çevre ve çalışanlara
vereceği zararlar düşünülerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Laboratuvarından
alınmış numunelerin test sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı, keşif esnasında üretim
olmadığından numune almamamış olup siyanürin çevreye sızdığı esnada tesis çalışanları tarafından başka
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bir kimyasal uygulanarak nötralize çalışması yapıldığı tespit edilmiş olup Kimya Mühendisliği açısından
herhangi bir olumsuzluğun olmadığının tespit edildiği,
Şeklinde rapor tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma dosyasına sunulduğu;
Tüm soruşturma dosyası kapsamı incelendiğinde 21.06.2022 tarihinde Anagold Madencilik Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi işletimindeki maden sahasında meydana gelen siyanürlü solüsyonu pompalayan
borunun basınç nedeni ile patladığı ve sonucunda siyanürlü solüsyonun maden sahası içine ve dışına,
toprağa karışması olayında şüphelilerin kasten hareket ederek çevrenin kirletilmesine neden olduklarına dair
haklarında Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçundan iddianame tanzimine yeterli deliller bulunmadığı, alınan
bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yeterince tedbir alınmadığı için bu kazanın yaşandığı, meydana gelen
olayda şüphelilere atfedilebilecek suçun '' TCK'nun 182/1-2. cümlesinde Çevrenin taksirle kirletilmesi
sonucu toprakta,suda,havada kalıcı etki bırakması '' suçu olduğu, tamamlanan soruşturması sonucunda
toplanan delil, bilgi ve belgelerden, şüphelilerin eyleminin, TCK'nın 75/1. maddesi kapsamında bulunan ön
ödemeye tabi suçlardan olduğu ve suçun sübut ettiği elde edilen delillerden anlaşılmakla olayda sorumlu
olduğu ve üzerilerine atfı kabil kusur yüklenilebileceği düşünülen şüphelilerden Anagold Madencilik
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Adnan KEKLİK, Ethem KEKLİK, Burhanettin ŞAHİN, Muharrem
KEKLİK, Soysal DOĞAN, Alpaslan İSKENDER, Mehmet Koray ŞİMŞEK, Kaan TOKER, Özgür KAYA,
Ahmet İlker DOĞAN, Dursun Oktay ÖZDEMİR'e ön ödeme emri çıkarıldığı, şüpheliler tarafından ön
ödeme uyarısına riayet ederek ön ödeme miktarını ve tüm soruşturma giderlerinin ödendiği, soruşturma
dosyasına ibraz edilen 27.10.2022 tarih ve 62729561, 62730462, 62730652, 62730862, 62730729,
62730565, 62730315, 62730179, 62730117, 62730007, 62729945, 62731035 sayılı makbuz içeriklerinden
anlaşılmakla,
TCK'nun 75/1-c ve CMK'nın 172/1 maddesi uyarınca şüpheliler hakkında üzerilerine atılı suçlardan
KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
Kararın MÜŞTEKİYE, ŞİKAYETÇİLERE VE İFADESİ ALINAN ŞÜPHELİLERE
TEBLİĞİNE ,
Kararın kesinleşmesini müteakip Adli Sicil Kanunu uyarınca adli sicilde bunlara MAHSUS
SİSTEME KAYDINA,
Kararın bir suretinin 5320 Sayılı Kanun'un 16.maddesi uyarınca tahkikatı yapan İliç İlçe Jandarma
Komutanlığına GÖNDERİLMESİNE,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Erzincan Sulh Ceza Hakimliğine
CMK 172 ve 173. maddeleri uyarınca itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 31/10/2022
MUSTAFA ŞENGÜN
212205
Cumhuriyet Savcısı
e-imz@
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