
                   BURDUR – YEŞİLOVA –NİYAZLAR KÖYÜ MADEN OCAKLARI RAPORU: 

                TARIM – ORMAN İŞ sendikası Genel Başkanlığının talebi, K.M.O Denizli Şube Başkanlığı’nın 

görevlendirmesi üzerine Burdur İli Yeşilova ilçesi Niyazlar Köyü’n de bulunan KROM madeni 

işletmelerine köy muhtarlığının da isteği doğrultusunda, 15.11.2016 tarihinde bir heyet tarafından 

inceleme yapılmıştır. Heyet T.M.M.O.B ne bağlı Odaların temsilcileri ile Türk Tabipler Birliği  ve 

Barolar Birliği temsilcilerinden oluşmuştur. İnceleme sonrasında halka açık olarak yapılan basın 

toplantısıyla gündem sona ermiştir. 

 Niyazlar Köyü’nün sınırları içerisinde,iki  farklı şirkete ait krom madeni işletmesi bulunmaktadır. Bu 

işletmelerden önce köyün aşağı bölgesinde bulunan BURDUR KROM MAD. İNŞ. NAK. SAN. TİC. 

LTD.ŞTİ ne ait işletme de daha sonrada köyün yukarı bölgesinde bulunan NACİOĞULLARI MADENCİLİK 

TUR. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ne ait işletmede inceleme yapılmıştır. Her iki işletmenin de maden 

öğütme ve zenginleştirme ünitelerinin ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak işletilmediği, 

işletmelerden çıkan tozların çevreye yayıldığı görülmüştür. Konu ile ilgili görüşlerim aşağıda 

belirtilmiştir.  

1 – Her iki işletmenin de maden öğütme ve zenginleştirme ünitelerinin ilgili yönetmelik esaslarına 

uygun olarak işletilmediği tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak; kuru eleme işleminde toz ve diğer 

istenmeyen materyallerin ayrıştırılması esnasında toz tutucu filtrelerin olmamasına bağlı olarak 

inceleme tarihinde çalışmakta olan NacioğullarıMadencilik Şirketi’nin tesislerinden çevreye bol 

miktarda toz dağılmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca İnceleme tarihinde çalışmayan Burdur Krom 

madencilik Şirketi’nin de etrafında bol miktarda atık tozları görülmüş olduğundan burada da filtre 

sisteminin olmadığı sonucuna varılmıştır.İlgili şirketlerin bununla ilgili hiçbir önlem almamış olması 

nedeniyle bölgede halk ve çevre sağlığının tehdit altında olduğu tespit edilmiştir.  

2 – Eleklerde madenin suyla yıkanarak yapılan zenginleştirme işleminde yıkama suyu bir atık toplama 

havuzunda toplanmaktadır. Atık toplama havuzlarının ilgili yönetmelik esaslarına uygun yapılmadığı, 

toprak havuzların yalıtımlarının olmadığı tespit edilmiştir. Havuzlarda biriken atık su Değirmenlik 

Çayı’na akıtılarak,sulama amaçlı YEŞİLOVA GÖLETİ’n de toplanmaktadır. Toplanan su Yeşilova’da ki ve 

Kayadibi Köyünde ki TARIM ALANLARININ sulanmasında kullanılmaktadır. Atık sudaki ağır metal 

oranları ilgili yönetmelikteki kabul edilebilir limitlerin üzerinde olursa yetiştirilen ve halkın tüketimine 

sunulan sebze meyve gibi tarım ürünleri halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından ciddi tehlike 

oluşturabilir. 

3 – Her iki işletmenin çevresinde yığılmış halde bulunan binlerce tonluk zararlı atıklar eğer önlem 

alınmazsarüzgârın etkisiyle ve kış aylarında yağışlar yoluyla bütün çevreyi hatta zamanla yeraltı su 

kaynaklarını da kirletmesi kaçınılmazdır. Bu durumda sondaj yoluyla içme suyu temin edilmesi halinde 

halk sağlığı açısından kullanan insanlarda ciddi sağlık sorunları görülebilir.  

4 – Sulama amaçlı kullanılan göletteki su seviyesinin yükselmesi halinde suyun fazlası tahliye edilerek 

bir doğa harikası olan SALDA Gölüne verilmektedir. Bu da gölün zamanla kirlenmesine neden 

olacaktır. 

5 – Bütün bu nedenlerden dolayı; sonuçta bilimsel bir veri elde etmek, açılacak davalara dayanak 

olmasını sağlamak ve bölge halkının aydınlatılabilmesi için adı geçen sahalardan numuneler alınması 

gerekmektedir. Bu amaçla; atık toplama havuzlarındaki çamurlardan, sulama amaçlı olarak adı geçen 



gölette toplanan maden yıkama sularından, göletteki su ile yoğun sulama yapılan tarım arazilerinden 

ayrıcaözellikle her iki işletmenin sahalarındaaçıkta depoladıklarıatıklardan ilgiliyönetmeliklere uygun 

şartlarda numuneler alınmalıdır. Alınan numunelerdekromun ve kromla birlikte olması muhtemel 

diğer ağır metallerin analizlerinin mutlaka yaptırılması gerekmektedir. 

6- Bu numunelerin analizlerini yapacak olan laboratuvarın, analizi istenilen ağır metallerle ilgili olarak 

akredite olmuş ve ilgili Bakanlıktan izin aldığını gösteren belgeli bir laboratuvar olması analiz 

raporunun geçerliliği açısından yasal bir zorunluluktur. 

Konuyla ilgili Raporumun yukarıda yazdığım 6 (Altı) maddenin ışığında değerlendirilmesini 

saygılarımla arz ederim. 
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