
toprağımızın, sağlığımızın, hukuk sistemimizin, çocuklarımızın geleceğinin 

kirletilmesinin önüne geçmek için!... 

Platform Çağrısı 

Bergama’da yaşanan çevresel-bilimsel-hukuksal kirlenme artarak devam ederken, geride 

bıraktığımız on yıl içerisinde başta Bergama köylülerinin toprağına ve geleceğine sahip çıkmaları adına 

yılmadan verdikleri onurlu mücadele Bergama yerelinden çıkıp tüm ülkede örnek bir hareket olmuştur.  

Ancak, bugün gelinen noktada  büyük mücadele ve fedakarlıklarla elde edilen bu kazanım ve  birikimi daha 

ileri, daha geniş ve yeni mücadele alanlarına taşımak bir ihtiyaç olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. 

Bergama’da kesinleşmiş yargı kararlarıyla faaliyeti durdurulan işletmeci firmanın, AİHM tarafından 

verilen ve yakında verilecek diğer tazminat kararlarına da rağmen, faaliyetlerine yeniden başlayabilmek için, 

yargı kararlarını yok saymanın yollarını denemesi, Anayasa’da teminat altına alınan “sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkı”mızı elimizden almanın ısrarlı bir çabasıdır.  

Toplumsal muhalefetin deneyim havuzuna bakıldığında, süreci engellemek isteyenlerin daha politik 

müdahalelerde bulunmasını, bakanlık ve hükümet düzeyinde daha doğrudan ve etkili mücadeleler 

verilmesini, siyasal karar alma süreçlerine müdahil olunmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Bergama’da 

hukukun üstünlüğü, yöre insanının kendi yaşamsal çevresi üzerindeki karar verme hakları çiğnemektedir. 

Aralanan bu kapıdan girecek yeni çevre felaketlerinin başlangıç olarak gideceği adresler  bugünden belli 

olmuştur: Tunceli, Erzincan, Uşak-Eşme, İzmir-Efemçukuru, Ordu-Ünye, Artvin, Tokat... ve yabancı 

şirketlerin binlerce kilometrekarelik ruhsatlar kapatarak şimdiden üşüştükleri ülke sathı! 

Ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın, emeğimizin, 

insan-yurttaş olarak onurumuzun; piyasanın, ulus ötesi tekellerin kar güdüsüne terk edilmesinin, yargı 

kararlarının hiçe sayılmasının önüne geçelim. 

Biz aşağıda isimleri bulunan kurum ve kuruluşlar olarak önümüzdeki dönemde yukarıda açıklanan 

nedenlerle ülkemizin tümü için önemli riskler içerecek gelişmelere karşı birlikte omuz vermeye, deneyim ve 

birikimlerimizi ortaklaştırmaya yarayacak bir platform oluşturmak fikrini savunuyoruz. Oluşacak platforma 

soruna sahip çıkan hukuk ve bilim çevrelerini, meslek odaları ve sendikalar başta olmak üzere tüm 

demokratik kurum, kuruluş ve kişileri çağırıyoruz. 
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