Bu milletin A. Koyacağız diyen Mehmet Cengiz (Cengiz Holding
Başkanı) kaz dağlarına el attı

Milleti şey yapan kişi başkan tarafından ödül alırken. (Rüşvetin birinin ses kaydı youtube
de var)
LİNK : https://www.cengizholding.com.tr/sektorler/maden/
Maden rezervleri bulmak ve/veya mevcut madenleri geliştirmek amacıyla yılda 100 bin
metreden fazla sondaj çalışmaları yapan Cengiz Holding, yurt dışında da yeni madenler
satın almak ve ortaklıklar geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Madencilik ve
metalürji faaliyetlerine bakır, alüminyum, antimuan ve fosfat kayası alanlarında devam
eden Cengiz Holding, ilk olarak 2004 yılında özelleştirme kapsamında alınan Eti Bakır Küre
Tesisleri ve Eti Bakır Samsun Tesisleri ile bu alandaki faaliyetlerine başladı.
2005 yılında özelleştirme kapsamında Eti Alüminyum Tesisleri’nin alınmasıyla bu alandaki
faaliyetlerine hız veren kuruluş, 2006 yılında Murgul Bakır Tesisleri’ni, 2007 yılında
Halıköy Antimuan Tesisleri’ni de bünyesine dahil etti. Son olarak 2013 yılında Eti Bakır
Mazıdağı Tesisleri’ni de bünyesine katarak, fosfat ve gübre üretimi ile birlikte faaliyet
alanını zenginleştiren Cengiz Holding, madencilik ve metalürji çalışmalarına ivme
kazandırarak devam ediyor.

1995 yılındaki ilk haberde köyde görülen ölümlere, evlerin sıva-badanalarındaki kristalin
kuvars solunmasına bağlı akciğer kanserinin sebep olduğu, köye 10 kilometre uzaktaki
doğal kaynaktan gelen içme suyunda arsenikbulunduğu belirtiliyor.

1997 tarihli haber
17 Mart 1997 tarihli, “Şüpheli Ölümler” başlıklı ikinci haberde, madenin çevresinde,
köylüler tarafından esrarengiz şekilde ölmüş kuş ve tilkilerin bulunduğu aktarılıyor. Koza,

20 Mayıs 2005’te yeniden üretime geçti ve böylece ilk kez bir Türk şirketi altın üretimi
başlatmış oldu. Koza, Ovacık altın madenini 40 milyon dolara satın almıştı. Grup Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı Akın İpek yürütürken holdinge FETÖ soruşturması kapsamında
kayyum atandı, ardından TMSF’ye geçti.
Bu örnekten de görüleceği üzere süren proje açısından önemli bir tartışma da siyanür ve
diğer zararlı maddeler. Şirket projede siyanür kullanıldığı iddialarını reddederken şu
açıklamayı yapmıştı: “Proje kapsamında suyun ve toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları
tamamen madenciliğe ilişkin önyargılar ile ortaya atılmıştır. Bu iddianın hiçbir bilimsel ve
teknik dayanağı bulunmamaktadır.” Ancak uzmanlar, doğa ve yaşam savunucuları,
projede orman alanını ve köylüleri etkileyecek zararlı maddenin kullanıldığını iddia
ediyor.
LİNK : http://politeknik.org.tr/kazdaglari-kirazli-altin-madeni-teknik-veriler-siyanurkullanimi-ve-olasi-tehlikeler/

LİNK : https://medyascope.tv/2019/08/06/kaz-daglarindaki-projeyi-yuruten-dogu-bigamadencilik-yerli-ve-milliyken-nasil-kanadali-oldu/
LİNK : https://www.cengizholding.com.tr/sektorler/maden/
Maden rezervleri bulmak ve/veya mevcut madenleri geliştirmek amacıyla yılda 100 bin
metreden fazla sondaj çalışmaları yapan Cengiz Holding, yurt dışında da yeni madenler
satın almak ve ortaklıklar geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Madencilik ve
metalürji faaliyetlerine bakır, alüminyum, antimuan ve fosfat kayası alanlarında devam
eden Cengiz Holding, ilk olarak 2004 yılında özelleştirme kapsamında alınan Eti Bakır Küre
Tesisleri ve Eti Bakır Samsun Tesisleri ile bu alandaki faaliyetlerine başladı.
2005 yılında özelleştirme kapsamında Eti Alüminyum Tesisleri’nin alınmasıyla bu alandaki
faaliyetlerine hız veren kuruluş, 2006 yılında Murgul Bakır Tesisleri’ni, 2007 yılında
Halıköy Antimuan Tesisleri’ni de bünyesine dahil etti. Son olarak 2013 yılında Eti Bakır
Mazıdağı Tesisleri’ni de bünyesine katarak, fosfat ve gübre üretimi ile birlikte faaliyet
alanını zenginleştiren Cengiz Holding, madencilik ve metalürji çalışmalarına ivme
kazandırarak devam ediyor.
(Verilen rüşvetlerin bir kısmının ses kaydı youtube‘de mevcut)
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