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BASINA VE KAMUOYUNA
BĐR ÇEVRE KATLĐAMINA DAHA SĐVAS ĐDARE MAHKEMESĐ DUR! DEDĐ
SĐVAS Đli, Kangal Đlçesi ; Eğricek, Elkondu ve Pınargözü Köyleri sınırları içerisinde bulunan
SĐYANÜRLÜ ALTIN Đşletmeciliği ile ilgili olarak ÇEVRE ve ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI
tarafından 13.03.2013 tarihinde ‘’Bakırtepe Altın Madeni Projesi’’ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’na
OLUMLU kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı yöre yurttaşları, çevreye duyarlı meslek odaları ve dernekler
tarafından açılan davada; SĐVAS Đdare Mahkemesi 30.05.2013 tarihinde ‘’Yürütmeyi Durdurma” kararı
vermiştir. Mahkeme kararı, 03.06.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmiştir. Anayasa’
138. maddesine göre; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini
geciktiremez. Ancak bugüne kadar KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi yörede büyük çevre felaketine
yol açan madencilik faaliyetine mahkeme kararına rağmen devam edilmektedir.
HER YER GEZĐ PARKI HER YER DĐRENĐŞ
Taksim-Gezi Parkı’nda başlayan isyanın en haklı gerekçelerinden biri Đstanbul 6.Đdare Mahkemesi’nin
verdiği Yürütmeyi Durdurma kararının uygulanmamasıdır. Aynı şekilde Sivas Đdare Mahkemesi’nin bizim
davamızda verdiği Yürütmeyi Durdurma kararı da yok sayılmaktadır. Madenin bulunduğu yörede yaşayan
yurttaşlar yetkililerin bu hukuk tanımaz tavrından endişe duymaktadır. Đdari Yargılama Usul Kanunu’nun 28.
maddesine göre idare, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararının icaplarına göre işlem tesis etmeye
veya eylemde bulunmaya mecburdur. Derhal harekete geçmek zorunda olan yetkililerin görevlerini yerine
getirmemeleri suçtur.
Kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz!
Yargı kararını uygulamak için bizler Kangal’da olacağız
Yargı kararını yöre halkı ile birlikte haklı ve meşru bir şekilde uygulayacağız.
Hukukun ve yargı kararlarının takipçisi olacağız.
Mahkeme kararlarının yok sayılmasına izin vermeyeceğiz.
Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Sivas Valisi’ne sesleniyoruz. Bergama’da yargı kararlarını tanımayan
dönemin bakanlar kurulu üyeleri kişisel olarak Bergama Köylüleri’ne tazminatlar ödemişlerdir. Yine Avrupa
Đnsan Hakları Mahkemesi uygulanmayan yargı kararları nedeniyle milyonlarca Euro tazminat kararı
vermiştir. Bu tazminatın yargı kararlarını uygulamamakta sorumlu olan kamu görevlilerine rücû edilmesi
için açılan dava devam etmektedir.
Bir çok olumsuz örneğe karşın, ülkemizde halâ adalet dağıtan, hukuk ilkelerine bağlı yargıçların da var
olduğu gerçeğinin altını çiziyor, KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport firmasını şu ana kadar meramıza,
tarlalarımıza, maneviyatımıza verdiği zararları tazmin ederek iş makinelerini, şantiye binalarını derhal alıp
çekip gitmeye davet ediyoruz.
Havamızı, suyumuzu, soyumuzu, toprağımızı, kültürümüzü vahşi kapitalizme kurban vermeyeceğiz.
BAKIRTEPE ÇEVRE PLATFORMU
TMMOB METALÜRJĐ MÜHENDĐSLERĐ ODASI
TMMOB KĐMYA MÜHENDĐSLERĐ ODASI
TMMOB ÇEVRE MÜHENDĐSLERĐ ODASI
TMMOB ZĐRAAT MÜHENDĐSLERĐ ODASI
TÜRK TABĐPLERĐ BĐRLĐĞĐ
ANKARA BAROSU KENT VE ÇEVRE KURULU
TÜRKĐYE DEVRĐMCĐ MADEN ARAMA VE ĐŞLETME ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI
PĐR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞĐ
DĐVRĐĞĐ KÜLTÜR DERNEĞĐ
ALEVĐ BEKTAŞĐ FEDERASYONU

