Bergama’da Gerçekler Ortaya Çıkıyor.
Normandy’nin eski Toplum İlişkileri Uzmanı Nurettin Turgut :
“ HALKI KANDIRDIK! “
Altın madenindeki kirli ilişkiler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Madenin üst düzey Türk yöneticilerinin
işten atılmasıyla birlikte Normandy’nin ne tür yöntemler kullandığı, hükümetle ve üst düzey kamu
görevlileri ile ilişkileri de gözler önüne serildi. Madenin üst düzey yöneticilerinden olan ve işten atılan
Toplum İlişkileri Uzmanı Nurettin Turgut, 13 yıldır yaptıklarını tek cümleyle özetledi: “Yıllardır halkı
kandırdık.”
Hepsi yalandı...
Normandy’in eski Toplum İlişkileri Uzmanı Nurettin Turgut, yıllardır halkı kandırmak için olmadık
yöntemlere başvurduklarını, madenin Türkiye için kazandıracaklarına ilişkin söylenen hiçbir şeyin
doğru olmadığını tek tek anlattı.
“1998 yılında halkla ilişkiler uzmanı olarak madende çalışmaya başladım. Madenin ülke ekonomisine
yapacağı katkı gibi konuları köylülere anlatıyordum. Köylüler madene karşı olmalarına rağmen bana
herhangi kötü bir söz söylemediler. Beni misafir ettiler, ama şunu da açık açık dile getirdiler; bu
adamlar seni kandırıyorlar. Bir gün seni de harcarlar. Gerçekten de öyle oldu.”
Madendeki yetkililerin Ankara’daki Genel Müdür Sabri Karahan’a sürekli olarak “Halk bizim yanımızda”
diye yalan bilgi verdiklerini savunan Turgut, Etibor’dan beri tanıştıkları Karahan’a kendisinin “Size
söylenenler doğru değil. Halkın yüzde 90’ı madene karşı. Madeni destekleyen yüzde onu ise madenle
ekonomik ilişki içinde olanlar” diye durumu aktardığını anlattı. Madenin halk desteğinin olmadığının
maden işçilerinin Bergama’da yaptıkları mitingde iyice ortaya çıktığına dikkat çeken Turgut, “Eylem
öncesi 12 bin kişinin mitinge katılmasından bahsediyorlardı. Oysa ki eylem günü, çiçekçisiyle,
simitçisiyle, Soma’dan otobüslerle taşınan işçisiyle meydana ancak 750 - 800 kişi kadar bir kalabalık
toparladılar” dedi.
İşçiler köle gibi
Madendeki işçilerin sendikalaşması konusunda da ilginç bilgiler aktaran Turgut, şirket işvereninin
sendikaya başından beri karşı çıkmadığını, hatta işçileri teşvik ettiğini söyledi. Maden-İş Sendikası ile
şirket arasıda imzalanan toplusözleşmenin tam bir “satış” sözleşmesi olduğunu dile getiren Turgut,
“İşçinin hiçbir hakkının olmadığı, tamamen işverenden yana bir sözleşme imzalandı. Performansa
dayalı ücret diye bir şey, yani kim daha fazla yalaklık yaparsa ona daha fazla ücret anlayışı getirildi.
Toplusözleşmeden bu yana işçiler bir kuruş zam almadılar. Şube Başkanı Soma’dan geliyor, Toplum
İlişkileri Müdürü İsmet Sezgin’in odasında oturup gidiyor. Sendika toplantıları burada yapılıyor yani”
dedi.
İşçi ücretlerinin düşürüldüğünü, asgari ücretin biraz üzerinde çalışan işçilerin çoğunlukta olduğunu ileri
süren Turgut, bunun yanında milyarı aşan maaşla çalışan işçilerin de bulunduğunu, bu işçilerin şirket
yönetimiyle arası iyi olan işçiler olduğunu belirtti.
Ordu yanımızda dedik
Turgut, “Sivrioğlu bana Yönetim Kurulu üyesi Orhan Güçkan’la birlikte, İzmir basınının madene karşı
haber yapmaması için Nail Keçeli ve Sancar Maruflu’yu görevlendirdiklerini söyledi. Bu kişiler, reklam
ve ilan vererek İzmir basınını ve ulusal basını susturup, şirket lehine haber çıkartıyorlarmış” diyerek
parayla haber iddialarını da ortaya attı.
Ordu komutanlarının madene yaptıkları ziyaretin ve buradaki temasların halka karşı “Ordu yanımızda”
Mesajı verilmesi için kullanıldığını sözlerine ekleyen Turgut, böylece korkutulup, sindirilmek isteyen
halkın direncinin kırılmasının amaçlandığına dikkat çekti. Beraberindeki üst düzey komutanlar ve
eşleriyle birlikte Bergama’ya yaptığı gezi sırasında Ovacık Altın Madeni’ni gezip şirket yöneticilerine
plaket veren, “madene sahip çıkılması gerektiğini” söyleyen Org. Hurşit Tolon, geçtiğimiz günlerde
Sezen Aksu’nun Efes Antik Tiyatrosu’nda verdiği “Türkiye Şarkıları” konserine, içinde Kürtçe,
Ermenice şarkıların bulunması nedeniyle tepki göstermiş ve “Şüpheyle karşılıyorum” demişti.
Madende meydana gelen birçok iş kazasının saklandığını, iş kazalarını rapor eden doktorun işten
atılmak istendiğini anlatan Turgut, kaza geçiren işçinin resmi kayıtlara geçmemesi için devlet
hastaneleri yerine özel hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
Madende huzursuzluk
Geçtiğimiz haftalarda şirketin üçü müdür 5 üst düzey Türk personelin işine son vermesinin ardından
yaşanan gelişmeler şirketin birçok gizli kalmış yönünün de ortaya çıkmasını sağladı. Edindiğimiz
bilgilere göre şirketinin ikinci adamı sayılan Üretim Müdürü Erkan Köksal, Kamu İlişkileri Müdürü
Hasan Gökvardar, Toplum İlişkiler Uzmanı Nurettin Turgut, Alım-Satım Sorumlusu Çağlar Güngör ve

mühendis Şener Koldaş’ın şirket tarafından “yeterli performans gösterememe” gerekçesiyle işten
çıkarılmaları üzerine, bir süredir yabancı personelin kendilerine kötü davrandıklarından şikayetçi olan
işçiler eylem başlattılar. Üretimi durdurup şirket müdürlüğü önünde toplanan işçilerin tepkileri
yatıştırıldıktan sonra üretim müdürü Erkan Köksal şirketin güvenlik görevlilerinin zoruyla maden sahası
dışına çıkarıldı.
YETKİLİLER PANİKTE
Madenin çalışması için gereken izni Sağlık Bakanlığı’nın vermesi gerekirken Bakanlar Kurulu’nun
Prensip Kararı’nın kendilerine iletilmesinden sonra resmi prosedüre aykırı bir şekilde, Sağlık
Bakanlığı’nın olurunu dahi almadan apar topar madenin açılmasına izin veren İzmir Valiliği ve
Bergama Kaymakamlığı son gelişmelerin ardından yapılan usulsüzlüğü giderme kaygısına düştüler.
Kaymakamlık apar topar madenin kapanması için tebligat çıkarıp, suç duyurusunda bulunurken,
valiliğin de “madenin ruhsatsız olduğundan haberimiz yok” dediği öğrenildi.
Kaymakamlık tebligat gönderdi
Yerel Kuzey Ege gazetesinde, madenin ruhsatsız çalıştığı, imar planı, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma
belgesi bulunmadığı iddialarını suç duyurusu kabul eden Bergama Kaymakamlığı’nın maden hakkında
yasal işlem başlattığı ve işletmenin kapatılması için şirkete posta ile tebligat gönderdiği belirtiliyor.
Bergama’da yayımlanan Kuzey Ege gazetesinde yer alan iddialar da, madenin bulunduğu alana ait
Nazım İmar Planı ve Mevzi İmar Planının eski İzmir Valisi Kemal Nehrozoğlu zamanında iptal edildiği
hatırlatılarak, şirketin tesis ve idari binalarının inşaat ruhsatları da hem süresinin sona ermesi hem de
Valiliğin imar planlarını iptal etmesi üzerine geçersiz kılındığı ifade edildi. Buna rağmen usulsüz bir
şekilde inşaatları tamamlanan şirket bina ve tesislerinin inşaat ruhsatlarının olmadığına dikkat çeken
gazete de, madenin yapı kullanma izinlerinin olmadığının altı çizildi.
İmar planı iptal olan bir alan kullanılamayacağı gerçeğine ve Bayındırlık Bakanlığı’nın imar planı,
inşaat ruhsatı ve yapı kullanma belgesi bulunmayan tesislere, elektrik, su, telefon gibi altyapıların
bağlantısına izin verilmemesi yönündeki kararına rağmen usulsüz bir şekilde madenin tüm altyapı
hizmetleri tamamlanmış. Üstelik birinci sınıf gayri sıhhi müessese kapsamında olan altın madeninin bu
ruhsatların dışında Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış açılma ruhsatının verilmiş olması gerekiyor.
Kuzey Ege gazetesinde yer alan iddialarda, “Mahkeme Kararıyla kapatılan bir İşletme hangi yoruma
dayanılarak tekrar İşletmeye açılmıştır? Kaymakamlığa bu konuda kim yetki vermiştir? Bakanlar
Kurulu Prensip Kararı hiçbir ruhsatı ve izni vermeden madeni çalıştırın mı demektedir? Neden gerekli
izinler ve ruhsatlar olmadan İşletme çalışmaktadır?” soruları soruldu.
Yerel gazetede madeni denetleyen, atık barajı ve tesisin arıtma çıkışından analiz yapmak zorunda
olan Bergama Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığı’nın bu işi madenin kendisine bıraktığı da
yeralıyor.
İki gün önce madene giden yetkililerinin şirket yetkililerinden madenin çalışması için gerekli olan izinleri
göstermelerini istediği, şirket görevlilerinin bu izinleri gösterememesi üzerine tutanak tutularak
madenin kapatılması tebligatının yapıldığı öğrenildi. ( Evrensel Gazetesi 11.11.2002 Özer Akdemir )

