ÜLKE YARARINI KORUMAK, HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNMAK VE
GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ DİYE
ALTINCI ŞİRKET TARAFINDAN
MAHKEMEYE VERİLDİK
Normandy Madencilik A.Ş. 11 Mart 2004 tarihinde TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya ve
Metalurji Mühendisleri Odalarının ortak çalışmalarının sonucunda yayınlanan “TÜBİTAKYDABÇAG Uzmanlar Komisyonu Raporunun Eleştirisi” kitabı üzerinden;
“Bergama Ovacık Altın İşletmesi Girişimi Konusunda TÜBİTAK-YDABÇAG Uzmanlar
Komisyonu Raporunun Eleştirisi” adı altında bir kitap yayınladığını, kitaptaki anlatımları
ile davacı şirketin kişiliğine haksız saldırıda bulunma, ticari itibarını sarsma, davacı
şirkete zarar verme amacı taşıdığını”
“...düzgün sürdürülen bir madencilik faaliyeti ile ilgili sırf davacı şirkete zarar vermek için
bilinen kurallara aykırı görüş bildirdiği ve kuruluş kanunundaki amacı çok aşarak dava
konusu kitabı da davacıya zarar vermek amacı ile hazırlatıp dağıttığı,”
iddialarıyla TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’na 100 milyar TL tutarında manevi tazminat
davası açmıştır.
Odamız, ortak sorumluluk anlayışıyla söz konusu davaya müdahil olma kararı almıştır.
Şirketin gözardı ettiği ancak tüm mühendislerin bildiği ve uygulamalarında rehber olan;Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere Birliğin ve bağlı
Odaların amaçları arasında; “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak
gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını
korumak;” kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının
bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel
mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve
teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.” tır.
İşte bu sorumluluğunun bilincindeki TMMOB ve bağlı Odalarımız, bu doğrultuda
Bergama/Ovacık’ta Newmont Normandy Madencilik A.Ş. tarafından siyanür liçi yöntemiyle
yapılan altın işletmeciliğinin ve on yılı aşkın süredeki yaşanan olayların yakın takipçisi olmuş
ve bu konuda düzenlenen etkinliklerin içinde yer almış ve yukarıdaki ilkeler çerçevesinde her
platformda kamuya görüşlerini aktarmışlardır.
Bu konuda en son örnek 137 inci sayımızda yayınladığımız, TMMOB tarafından yapılan
Bergama’da "Açılma Ruhsatı" verilmesi işlemlerinin ve hukuksal dayanağı bulunmayan
işletme etkinliklerinin durdurulması başlıklı basın açıklamasıdır.
Altıncı şirketin yapmak istediği; TMMOB ve bağlı Odaların ülkemiz doğal kaynakların
aranması, bulunması, işletilmesi, üretimi ve kalitesinin artırılması ve bu etkinlikler
nedeniyle oluşacak çevre sorunları konularında her türlü çalışmayı yapmak, görüş
belirtmek ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna gerçekleri aktarmak olan amaç ve
görevlerini engellemeye çalışmaktır.
Tüm bu gerçeklerin ışığı altında tüm üyelerimizi 04 Mayıs 2004 tarihinde 25 inici Asliye
Hukuk Mahkemesindeki ilk duruşmaya katılmaya çağırıyoruz.

