
58.7.Zeytin yasası … 
 
 ZEYTİN, DOĞA ER YA DA GEÇ KAZANIR. 
 
 Türkiye’de siyanürlü altın madenciliğine karşı verilen ünlü hukuksal 
mücadeleyi biliyorsunuz, yeniden uzun uzun anlatmaya gerek yok. 
 
 Türkiye’de siyanürlü altın madenciliğine karşı hukuksal ve toplumsal 
mücadelenin ilk başladığı yerdi Balıkesir-Havran, 1990’lı yılların başında. O zaman 
halkın tepkisi sonuç vermiş, altın madenciliği yaşama geçememişti.  
 
 Ama; kapitalizm, “kar, daha çok kar” hırsı vazgeçer mi? 2000’li yıllarda 
Havran’da yeniden denedi şansını altın madenciliği. Ne yazık ki, epey de mesafe 
katetti.  
 
 Bu sefer daha hazırlıklıydılar: Maden firması, devlet “gerekli tedbirler alındı”, 
“siyanür kullanılmayacak, sadece delme-patlatma suretiyle kayalar parçalanacak, 
yükleme, taşıma, stoklama yapılacak” diyorlardı.  
 

Bu delme-patlatma suretiyle kayaların parçalanması, yükleme, taşıma ve 
stoklama tam da zeytinliklerin içinde, hemen dibinde yapılacaktı. 

 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na (DİDDGK) kadar giden 8 

yıllık hukuksal süreç başladı. Şimdi DİDDGK son sözü söyledi: 
 
*) Zeytinlik alanlarda yürütülecek tüm faaliyetlere ilişkin olarak öncelikle 

dikkate alınacak düzenleme, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin 
Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleridir.  

 
*) Bu kanun hükümleri (md. 20) gereğince, zeytinlik sahalarında bu 

sahalara 3 kilometre mesafe içinde, GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞ OLSA BİLE, 
zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç (ki bu 
işletmeler için bile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izni gerekirken); kimyevi 
atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma 
ihtimali bulunan tesisler yapılamaz ve işletilemez.  

 
*) ZEYTİNLİKLERLE KAPLI MADEN ARAMA SAHALARINDA ve 

ZEYTİNLİK ALANLARINA ÇOK YAKIN MADEN İŞLETMESİNDE ZEYTİNLİKLERE 
ZARAR VERMEDEN, TOZ ve DUMAN ÇIKARMADAN FAALİYETTE 
BULUNULMASI, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR. 

 
Böylece, yargı Balıkesir-Havran’da “altın madenciliği için” son sözü söylemiş 

oldu.  
 
Şunu da söylemek isteriz ki; bu karar, zeytinlik alanlarda ve yakınlarında 

yapılmak istenen altın madenciliği başta olmak üzere tüm madencilik 
faaliyetleri bakımından tarihsel bir karar. “Flora bir yerden bir yere taşınır” gibi 
flora, bitki örtüsü, orman, eko-sistem kavramlarını hiçe sayan yaklaşım ile 
“Maden nerede olursa olsun çıkarılır” biçimindeki dünyadaki tüm değerleri 
paradan, madenden ibaret sanan yaklaşım, yargı önünde ağır bir yenilgi 
almıştır. 

 
BAŞTAN BERİ SÖYLEDİĞİMİZİ BİR DAHA, YENİDEN SÖYLEYELİM: 

ZEYTİN, DOĞA ER YA DA GEÇ KAZANIR.      
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