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Basın ve Kamuoyuna
AKP DEMOKRASİSİ “COP-GAZ

BERGAMA ALTIN MADENİ

PLASTİK MERMİ-GÖZALTI”

İŞLETMESİNDE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY
YOK BİLİMİ VE HUKUKU SAVUNMAYA
DEVAM EDECEĞİZ
İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık-Çamköy-

Dün 16 marttı,

Bundan 31 yıl önce 1978 yılında İstanbul
Üniversitesi’nin önünde öğrencilerin üzerine
Narlıca köyleri sınırları içinde Altın ve Gümüş
bomba atıldı. Öğrencilerden ölenler ve yaralaMadeni İşletmesi için Koza Altın İşletmeleri
nanlar oldu. Üzerinden 30 yıl geçen bu olayın
A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 tarihli ÇED
sorumluları ortaya çıkarılması yerine üstü örtülOlumlu işleminin yürütülmesinin durdurulması
dü, zaman aşımından dava düşürüldü.
ve iptali istemiyle Çevre ve Orman Bakanlığı
Dün 16 marttı,
aleyhine aşağıda imzası bulunan bizler taraİstanbul’da Dünya Su Forumu adı altında, fından 20 Nisan 2009 tarihinde (bugün) İzmir
insanlığın suyuna el koyup, suyun her damla- Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda dava
sından bedel almak ve yeni projeler geliştirmek açılmıştır.
için uluslararası sermaye temsilcileri ve yerli
Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde buişbirlikçileri İstanbul’da toplandı.
lunan siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın
Küresel kapitalizmin neolibaral politikalar
madeninin işletilmesine ilişkin idari işlemler
uygulayarak şirketlerle kâr ortaklığını yapan
Mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, AİHM
AKP’den talimat almış polisler, buna izin vertarafından AİHS’nin ihlal edildiğine karar vemeyeceğiz diyen, en doğal gereksinimi suya
rilmiştir.
sahip çıkan halkın üzerine saldırdılar. Coplugazlı-plastik mermili saldırıda onlarca insan yaSon olarak, ÇED Yönetmeliği’nin geçici 6.
ralandı, gözaltına alındı. En temel insan hakları maddesi çerçevesinde hazırlanmış Nihai Çevreihlal edildi.
sel Durum Değerlendirme Raporu uygun görüDeğişen bir şey olmamış, 30 yıl önce ne ise
bugünde aynı.

lerek yeniden ÇED Olumlu görüşü ile faaliyetine devam eden işletmeyle ilgili Danıştay bir
karar daha vermiştir. Danıştay 6. Dairesi’nin

Ama buna izin vermeyeceğiz.
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin
İnsanlığın temel gereksinimlerini pazarla- geçici 6. maddesini iptal eden kararında yömaya ve el koymaya çalışanlarla, mücadelemiz netmeliğin ilgili maddesinin Çevre Kanunu ve
sürecektir.
ÇED Yönetmeliği’nin amacına uymadığı geCemalettin KÜÇÜK rekçesiyle iptaline karar verilmiştir. Danıştay
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası kararı, maden işletmesinin faaliyetinin ÇED
Yönetim Kurulu Başkanı
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sürecinden muaf olarak yürütüldüğünü bir kez ru tamamen eski, güncelliğini yitirmiş, yargı
daha tescil etmiştir.
kararlarıyla açıkça aykırılığı kanıtlanmış konuların ortadan kaldırıldığına dair yeni rapora
Danıştay 6. Dairesi, ÇED Yönetmeliği’nin eklenen birkaç yeni sözden ve uzatılan taahhüt
Geçici 6. maddesi hakkında Yürütmeyi Dur- süresinden başka hiçbir inandırıcı ve ikna edici
durma kararı verdikten sonra Koza Altın veri içermemektedir.
İşletmesi’ne verilen Nihai Çevresel Durum
Raporu ile ilgili ÇED Olumlu Görüşü hakÖzetle; Danıştay 6. Dairesi’nin 1997 yılındakında açılan 2008/6795 Esas sayılı davada da ki örnek kararında belirtildiği gibi; “…İşletme03/11/2008 tarihinde Yürütmeyi Durdurma ka- cinin iyi niyeti, önlemlerin titizce denetlenmesi
rarı vermiştir.

gibi kavramlara bağlı kalınarak, yapılacak faaliyet sonucunda elde edilecek ekonomik değerin,

Bergama-Ovacık Altın Madeni ile ilgili geç-

doğada ve doğrudan veya dolaylı olarak insan
yaşamı üzerindeki risk faktörünün gerçekleşbir kez daha mahkemeler maden işletmesinin fa- mesi halinde kamu yararının öncelikle insan
aliyetini hukuka aykırı bulmuştur. Bunun üzerine yaşamı lehine değerlendirilmesi doğaldır. (...)
Çevre ve Orman Bakanlığı bir yandan işletme- doğrudan veya çevrenin bozulması ile dolaylı
miş hukuksal süreç özetlenerek verilen kararda,

nin kapatılması için yazışmalar yaparken diğer

olarak insan yaşamını etkileyeceği kesin olan sitaraftan KOZA Altın Şirketi’ne ikinci kez ÇED yanür liç yöntemi ile altın madeni işletilmesine
olumlu görüşü vermiş ve yargı kararından sonra izin verilmesi yolundaki dava konusu işlemde
durdurulan faaliyetin yeniden başlamasını sağla- kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır…”
mıştır. Kazanılan onlarca yargı kararına rağmen,

gerekçesi hala devam etmekte olup değişen hiçBergama Ovacık Altın Madeni faaliyetlerine her bir şey yoktur.
türlü hukuksuzluğu göze alarak ve yargı kararlarını çiğneyerek yeniden başlamıştır.
Bu karardan sonra yapılan işlemlerin tamamı
mahkeme kararının arkasından dolanma işlemÇevre ve Orman Bakanlığı, dava konusu iş- leridir. Çünkü aynı yerde aynı yöntemle, siyalem ile yargı kararlarını yok sayarak, işletme- nür liçi yöntemiyle maden/kimya tesisi işletilci ﬁrmanın karını kamu yararından üstün gö- mektedir.
ren, maden işletmesine süresiz olarak her türlü
hukuksal denetimden muaf olarak faaliyette
Değişen hiçbir şey bulunmadığı için Koza Albulunma olanağı yaratan, hiçbir hukuk devle- tın İşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009
tinde kabul edilemeyecek bir idari tasarrufta tarihli ÇED Olumlu işleminin yürütülmesinin
bulunmuştur. 2004 yılında sunulan Nihai Çev- durdurulması ve iptali istemi ile yeniden dava
resel Durum Değerlendirme Raporu’nun iptal açmış bulunuyoruz.
edilmesi üzerine, bu defa birkaç ek yapılıp adı
Diğer taraftan; Bu noktada hazırlanan ÇED
“ÇED Raporu” olarak değiştirilen aynı rapora
“ÇED Olumlu” görüşü verilmiştir. ÇED Rapo- Raporu’na olumlu görüş veren Çevre ve Orman
Bakanlığı;
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– Yargı kararlarını yok sayarak tarafsızlığını ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı savunyitirmiş ve hukuka aykırı işlem yapmıştır.
maya devam edeceğimizi, bilim ve hukuk tanımaz politikalara bir kez daha izin vermeyeceği– İşletmeci ﬁrmanın karını kamu yararından
mizi kamuoyuna duyuruyoruz.
üstün gören, maden işletmesine süresiz olarak
her türlü hukuksal denetimden muaf olarak fa- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
aliyette bulunma olanağı yaratan, hiçbir hukuk
devletinde kabul edilemeyecek bir idari tasarrufta bulunmuştur.
– Yarattığı tahribatı rehabilite etmesi gereken

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

Ovacık Altın Madenine ne amaçla yürütüleceği TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
belli olmayan bir faaliyete izin vermiştir.
– ÇED sürecinde 14 Ocak 2009 tarihinde

DİSK-Dev.Maden-Sen
Çağdaş Hukukçular Derneği

söz konusu faaliyetten doğrudan etkilenecek
EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği,
halkın bir araya geldiği “gerçek halkın katılım
Kozak Yaylası Doğal Çevre Kültür Ve Turizm Derneği
toplantısı”nda dile getirilen talepleri göz ardı
etmiştir.

Karaveliler Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Hisarköy Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR

– İmar planları ve yapı kullanma belgeleri, Ayvatlar Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Mahkeme kararı uyarınca Valilik tarafından ip- Yukarıbey Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
tal edilen ve dolayısıyla imara uygun olmayan Aşağıcuma Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Okçular Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
bir faaliyete izin vermiştir.
- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kul-

Güneşli Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Hacıhamzalar Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR

lanımı Kanunu’nun kapsamında sunulması
Yukarıcuma Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
gereken Toprak Koruma Projesi ve İl Toprak
Çamavlu Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Koruma Kurulu olumlu görüşü olmadan işlem
yapmıştır.
– Anayasa, Çevre Kanunu ve Bakanlık tarafından yürütülen diğer ilgili yönetmelik (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Sulak Alanların
Korunması Yönetmeliği vb.) hükümlerine uymamıştır.
Bizler; çevre ve halk sağlığını, bilimi hiçe
sayan, hukukun üstünlüğünü tanımayan siyasi
iktidarlara ve idarecilere karşı mücadele etmeye
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Kaplan Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR

Demircidere Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Terzihaliller Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Aşağıbey Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Kıranlı Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
Bağyüzü Köyü Muhtarlığı, AYVALIK/BALIKESİR
Göbeller Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/İZMİR
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BASINA VE KAMUOYUNA
12 EYLÜL KALINTISI YÖK,
AKP KADROLAŞMASI İÇİN İYİ BİR
ARAÇ OLDU

bilimsellikten uzaklaşan ve ticarethaneye dönüşen üniversitelerdeki bu kadrolaşmanın karşısında haklarını arayan araştırma görevlilerin
haklı istemleri, görmezlikten gelinemez.

Yıllardır iktidarların üniversitelerde baskı
Üniversiteleri inanç dogmalarının baskısı alpolitikalarını uygulayan YÖK, bu dönemde de
AKP’li kadrolaşmayla birlikte baskıları giderek tına almaya çalışan, her türlü siyasal iktidarın
aracı konumundaki YÖK artık kaldırılarak taartırmaktadır.
rihin derinliğine gömülmelidir. Özerk, demokBugün YÖK, araştırma görevlilerinin ve ratik üniversitelerle, bilimsel çalışmaların halk
diğer tüm öğretim üyelerinin işgüvencelerini, yararına yapılmasına bir an önce başlanılmalıAKP’nin üniversitelerdeki kadrolaşmasının dır.
önünde bir engel olarak görmektedir. Bu engeli
Bu doğrultuda araştırma görevlilerin hak
ortadan kaldırmak için de yeni kanuni uygulamaları devreye alma çalışmaları devam etmek- arayışını kutluyor, eylemlerini destekliyoruz.
tedir.

Ülkenin aydınlık yüzü olması gereken üniİş tehdidi ve gelecek kaygıları yaşatılarak bi- versitelerin yükünü çeken araştırma görevlilelim insanlarının çalışmalarını özgürce yapmala- rinin artık özerk demokratik bir üniversitede,
rı ve kendilerini ifade edebilmeleri engellenme- özlük haklarının kendi örgütlüğünde çözülmesi
kaçınılmazdır.
ye çalışılmaktadır.
Üniversitelerde araştırma görevlileri üzerinde sözleşme baskısıyla estirilen baskılar kabul
edilemez.
Yılladır, üniversitelerdeki gerici ve bilim dışı
yaklaşımların dayatılması artık vücut bulma
aşamasındadır. Araştırma görevlilerine uygula-

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
BASINA VE KAMUOYUNA
ERDEMİR VE İSDEMİR’DE KRİZİN
FATURASI EMEKÇİYE ÇIKARILDI

nan baskı ve kadro kullanımıyla da hat safhaya
Özelleştirmenin “yoksullaştırma, işsizlik
ulaşmakta ve daha ileriye götürülmesi hedeﬂenolduğunun” en belirgin örneği bir kez daha,
mektedir.
ERDEMİR ve İSDEMİR’de karşılık buldu.
İnanç dogmalarının baskıları altına alınmaya Sendika ile anlaşan işveren işçilerin maaşları
çalışılan, üniversitelerimizde ki kadrolaşmalar ekonomik krizi bahane ederek ve işten çıkarma
için araştırma görevlilerinin özlük hakları kısıt- tehdidinde bulunarak yüzde 35 indirdi.
lanmakta, çalışabilmeleri YÖK ve YÖK yönetERDEMİR hisseleri, yıllardır yapılan yatırımeliklerinin dayatmasını uygulayan üniversite
yönetimlerinin eline bırakılmaktadır. Gittikçe ma rağmen; işçisini işsizlikle tehdit edenlerin,
metalurji. 11
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işçisinin maaşını düşürenlerin elinden alınmalı, şı karşıya kaldığı belirginleşir. Ve ekonominin
dünya tekellerine peşkeş çekilmeden kamusal zincirleme birbirini beslediği koşulları da sorguladığımızda esnafın ve bölgedeki hizmet
alanlarındaki çalışanlarında nasıl bir yoksulluğa
Çeyrek asırdır süren özelleştirme politika- itildiğini açıkça görülmektedir.
ları, birkaç yılda bir kriz olarak karşımıza çıkOysa OYAK 2006 yılında kârını 3,5 katına çımaktadır. Her kriz sonrası emekçilerin ücretleri
alana verilmelidir.

düşürülmekte ve halkın birikimleri ellerinden kararak 685 milyon lira net kâr açıklamıştı. Şiralınmaktadır. Toplum gittikçe yoksullaşmakta- ket 2007’de 640 milyon lira net kâr açıklarken,
dır. Ekonominin uygulayıcıları her operasyonla- 2008 konsolide net kârı 227 milyon 693 bin lira
rında halkı yoksullaştırmakta, farklı alanlardan olmuştu. Daha 2008 yılı Ekim ayında, OYAK
emeklerine el koymakta ve gelecek birikimleri- Grubu Genel Müdürü Coşkun ULUSOY, kriz
ni kendisine bağlamaktadır. Birçok uygulama- sebebiyle gerekli tedbirleri alacaklarını, ancak
da şimdiden gelecekteki kaynaklarımızı ipotek öncelikle işçi çıkarma yoluna gitmeyeceklerini
etmektedirler. Bunun sonucu olarak gelecek söylemişti. OYAKBANK’ı Hollandalı bankacıkuşakların üreteceği kaynakların transferleri lık devi ING Bank’a satan ve elinde 3 milyar
şimdiden yapılmış durumdadır. Yani gelecekte dolar nakdi olan OYAK, Amerika ve Avrupa’da
üretim kaynaklarının transfer edileceği yüksek şirket almak için çalışmalar yaptığını duyurdu.
varlıklılar, ultra varlıklılara aktarılması konu- Coşkun ULUSOY, satın almalar için ayırdıkları
3 milyar dolarlık nakdi şimdilik elinde tuttuğumuna hazırlanmaktadırlar.
nu söylüyordu.
Bunun sonuçlarından birini de en büyük
özelleştirmelerden biri olan ERDEMİR’de iş-

Onca kar, eldeki nakit para ve verilen sözlere
verenle sendika arasındaki anlaşmayla ortaya ne oldu da birden ERDEMİR bu hale getirildi
konulmuştur. Önce işten atılma tehlikesi işçile- ve bunun bedeli de emekçinin sırtına yüklendi.
rin önüne konulmuş ve kapalı kapılar ardında
Bugün işçinin maaşını kısan yönetim ve ona
işçilerin kayıtlı olduğu “sendika adı altında” ki
örgütlenmeyle yapılan görüşmelerle işçilerin aracılık yapan sendika yöneticileri gelecekte
maaşlarının düşürülmesi uygulamaya alınmış- işçiyi işten atılmaya hazırlamaktadır. Bu opetır. Dünya çelik sektöründe uygulanan maaşlara rasyona izin verilmemelidir. Yıllardır işçinin
ulaşamayan işçilerin, maaşları %35 kesilerek

emeğiyle büyük bir ekonomi olan ERDEMİR
yeniden kamusal alana alınmalı ve dünyada oynanan oyunlar karşısında korunmalıdır.

maaşlarının üçte birinden fazlası ellerinden
alınmıştır. Ancak %55 zam yapılarak yeniden
aynı maaşa ulaşılabileceğini düşündüğümüzde
ERDEMİR hisseleri, işçisinin maaşını düşüyaratılan yoksulluğun ne anlama geldiğini raren ve bunca yatırıma rağmen işçisini işsizlikle
kamsal olarak görebiliriz. Bunun üzerine birde
tehdit edenlerin elinden alınmalı, dünya tekelletemel gereksinimlerde yaşanan ﬁyat artışlarını
rine peşkeş çekilmeden kamusal alana verilmekoyduğumuzda işçilerin nasıl yoksullukla karlidir. Sanayinin lokomotiﬁ demir çelik üzerinde
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iş bu davanın konusunun ortadan kalktığı sonuve metalurji endüstrisi bütünüyle kamusal alan- cuna varılmıştır.” denilmektedir.
dan yönetilmelidir. 28 Nisan 2009
Dava süreci devam ederken, proje alanına
Cemalettin KÜÇÜK iş makinelerinin gelerek inşaat çalışmalarına
oynanan oyunlara son verilmelidir. Demir çelik

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası başlaması, yöredeki köylülerin protestolarına
Yönetim Kurulu Başkanı yol açmış ve Valilik tarafından iş makinelerinin
çalışmaları durdurulmuştu. Yaşanan olayların
devam etmesi ve kaygı verici bir boyuta erişPAZARCIK KATI ATIK DÜZENLİ
mesi nedeniyle davacı ve müdahil kurumların
da içinde yer aldığı Beyazadımlar Platformu
temsilcileri, 17 Mart 2008 tarihinde KahramanKahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Doğanlı maraş Valiliği’ni ziyaret ederek çöp tesisinden
Karahasan Köyü, Tomsuklu Mevkiinde kurul- vazgeçilmesi için hazırladıkları teknik ve bilimDEPOLAMA TESİSİ PROJESİNDE
YÖRE HALKI KAZANDI

ması planlanan “Katı Atık Düzenli Depolama

sel raporları içeren kapsamlı bir dosyayı Valiliğe sunmuşlardı.

Tesisi Projesi” ile ilgili olarak Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından verilen 1 Haziran 2006 taTürkiye’de en önemli kentsel çevre sorunlarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”
kararının, çevre ve insan sağlığı açısından yara- rından birisi olan “Katı Atık Yönetimi” toplamatacağı olumsuz etkiler nedeniyle iptali istemiyle dan taşınmasına, bertarafından geri kazanımına
açılan dava sonuçlanmıştır. Gaziantep 2. İdare kadar tüm süreçleri ile birlikte planlanması geMahkemesi’nde görülen davada mahkemenin reken bütünleşik bir süreçtir. Ülkemizde ekolojik, sosyal ve ekonomik yönleri ile göz ardı edilemeyecek toplumsal bir sorun olan çöp sorunu,
“Uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak ancak bilimsel ve teknik yaklaşımların kamusal
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mahke- bakış açısı ile ele alınması ile çözüme kavuşmemize sunulan dilekçede; Bakanlık birimle- turulabilir. Katı atıkların depolama aşamasında
rinden alınan 29.01.2009 tarih ve 690 sayılı yazı çevre ve halk sağlığı açısından en önemli aşaile, Kahramanmaraş Valiliği’nin 09.01.2009 ta- malardan biri yer seçimidir. Yer seçimi aşamarih ve 197 sayılı yazısında, MARAŞÇEBBİR sında Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerinin
adı altında kurulan Belediyeler Birliği tarafın- halkın ve meslek odalarının katılımı ile bilimsel
dan dava konusu proje alanından vazgeçildiği metodlara dayanılarak sağlıklı işletilmesi önem
ve yeni yer seçimi çalışmalarına başlanıldığı taşımaktadır.
verdiği 6 Şubat 2009 tarihli kararda:

anlaşılmıştır. (..) Bu durumda, uyuşmazlığın
Bizlerin ve yöre halkının toprağına ve gelekonusunu oluşturan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararına ilişkin olarak, yuka- ceğine sahip çıkmak ve sağlıklı bir çevrede yarıda anılan davalı idare işlemleri ile bahsi geçen şama hakkını savunmak için üç yıldır yürüttüğü
projenin ortadan kaldırılması sonucunda açılan mücadelenin sonucunda proje iptal edilmiştir.
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“Ya tutarsa” düşüncesiyle son günlerde sıkça

rütülen davanın reddine karar verildi.

rastlanan hukuk dışı mevzuat düzenlemeleri ve
Daha önceki duruşmalarda Tüprag AŞ’nin
idari uygulamalarda yargı kararının aleyhine
sonuçlanacağını anlayan yöneticiler dava sonu- can güvenliğinin olmadığı iddiası ile duruşmacunu beklemeden gerekli düzeltmeleri yapmak- lara polis çağrılması talebi üzerine gerginlikler
tadır. Yapılan hatanın fark edilmesi bakımın- yaşanmış, polislerin duruşmayı izlemek isteyen
dan olumlu karşılanabilecek bu uygulamanın köylülere çıkardığı zorluklar köylülerin haklı
son dönemde yaygınlaşması çevre konusunda tepkisine neden olmuştu.
samimi olmayan politikaları da su yüzüne çıDava, duruşmaları izleyen polislerin tutanak
karmaktadır. Yargı kararlarına ihtiyaç olmadan
örneği alması, duruşma günü ve saatlerinin pokatılımcı ve bilimsel metodlara dayanan ÇED
lislere sorularak verilmesi ve davalı avukatlarısüreçlerinin de bir gün gerçekleşmesi umuduyla
nın isimlerinin telsizlerle merkeze iletilmesi ile
mücadelemiz sürecektir.
de gündeme gelmiş, Muammer Sakaryalı’nın
avukatlarının söz konusu ihlalleri Ankara BaroÇağdaş Hukukçular Derneği
su Başkanlığı ve Adalet Komisyonu’na taşımaTMMOB Çevre Mühendisleri Odası
sına sebep olmuştu.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Çağlar, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Burçak Karaman Uysal, Metalurji MühenMUAMMER SAKARYALI DAVASINDA
disleri Odası Genel Sekreteri Hüseyin Savaş
YAŞAM KAZANDI
ile Davacı vekili olarak Av. Arif Ali Cangı, Av.
E.Baturay Altınok, Av. Mehmet Horuş, Av. Alev
Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic.
Tetik Horuş, Av. A.Özgür Sarıyıldız, Av Rıza
A.Ş.’nin Yaşamı savunan İnay Vicdan Hareketi
Karaman’ın katıldığı duruşmayı Ankara Barosu
Sözcüsü Muammer Sakarlı nezdinde tüm yaBaşkanlığı Avukat Hakları Merkezi de izledi.
şam savunucularını susturmayı amaçlayan davası reddedildi.
Kışladağ’daki köylülerin, çevreyi ve doğayı tahrip eden madencilik faaliyetlerine karşı
Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic.
yöre halkının sesi, Bergama’da başlayan çığA.Ş.’nin kişilik haklarının ihlal edildiği ve malığın Kışladağ’daki yankısı olan Muammer
nevi varlığının zarar gördüğü iddiası ile İnay
Sakaryalı’ya haksızca açılan tazminat davasıKöyü Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer
nın reddedilmesi sağlıklı bir çevrede yaşama
Sakaryalı’ya açmış olduğu 50.000 TL’lik tazmihakkının savunulması çabalarının yükseltilmesi
nat davasının 5. duruşması 6 Mayıs 2009 Çaraçısından son derece önemli ve olumlu bir geşamba günü (bugün) saat 10.0’da Ankara 25.
lişmedir. Hukukun ve bilimin üstünlüğü, kamuAsliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda
nun yararı bir kez daha ön plana çıkmıştır.
yapıldı. Hakim Ömer Kızılkaya tarafından yü-
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Sonuç vermeyen bu susturma girişimlerinin

giyimlerini siyasal perspektiften değerlendiren
bir kamu görevlisi ya taraf olmuştur yada bir

ve yörede yaşanan çevre ve sağlık sorunlarının
araştırılarak üzerine gidilmesi gerekmektedir. yanı eksiktir.
Benzer içerikli bir dava da geçtiğimiz günÇorum valisinin bilimin yerine, doğma ve
lerde TMMOB aleyhine açılmış, söz konusu
dava 7 Mayıs 2009 Perşembe günü (YARIN) hurafeleri yerleştirilmeye çalıştığı bu yakışıksız
tavrını kınıyoruz.
İstanbul’da görülecektir.
Bilime ve emeğe saldıran Çorum Valisi MusSağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkını
savunan bu sesi ve bu mücadeleyi yükselteceği- tafa TOPRAK derhal istifa etmeli yada görevmizi bir kez daha vurguluyor, ülkemizde bilime den el çektirilmelidir.
ve hukuka karşı devam eden altın madenciliği
faaliyetlerine bir an önce son verilmesini talep
ediyoruz.
Çağdaş Hukukçular Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
BASINA VE KAMUOYUNA
ÇORUM VALİSİNİN BİLİMİN YERİNE,
DOĞMA VE HURAFELERİ
YERLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞTIĞI
TAVRINI KINIYORUZ.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
BASINA VE KAMUOYUNA
GERİCİ FAŞİST KALKIŞMALARA İZİN
VERİLMEYECEKTİR
Topkapı Sarayında yapılan sanatsal etkinliğe yapılan saldırıyla, bir kez daha gerici faşizan
ayaklanma provası yapılmıştır.
Çin coğrafyasında yaşanan olaylar da baha-

ne edilerek, daha Sivas katliamının 16. yıldöÇorum’da valilikçe düzenlenen İl Koordinasnümünü yeni geride bıraktığımız bu günlerde
yon Kurulu toplantısında Çorum Valisi Mustafa
aydınlığa atılan ateşin, yangını yeniden yakmak
TOPRAK tarafından toplantıdan çıkarılan Jeoamacıyla yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyoloji Mühendisi Veysel UYKAN’a kılık kıyafeti
ruz.
gerekçe gösterilerek yapılan saldırı, bilime ve
emeğe yapılan saldırıdır.
10 temmuz da Topkapı Sarayında yapılan
sanatsal etkinlikte şarap ikram ediliyor olması
Çalışma koşullarını göz önünde bulundurbahanesiyle yapılan bu saldırı, görmezlikten gemadan, meslektaşımızın sakal şekline ve giydilinmemelidir. Bunun gerici faşizan bir kalkışma
ği pantolonun kumaşına bakarak, hakaret etme
olduğu açık olarak ortada iken, sorumlularının
cüretinde bulunan sayın Vali, “Türk Milleti
elini kolunu sallayarak gezmesi, emniyet yetadına ayıp” olarak gördüğü bu kıyafeti hangi
kilileri ve savcılar tarafından da görmezlikten
siyasal bakıştan değerlendirmiştir. İnsanların
gelinmemelidir.
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Bu tür saldırıların deneme amaçlı ve toplu- mokrasi mücadelesi veren demokratik kitle
mun bir kesimine yönelik “mahalle baskısının” örgütlerine sendikalara ve 1 mayısta işçilere de
göstergesi olduğu artık herkesçe bilinmelidir.

niye gösteremediklerini soruyoruz.

Bu saldırının halkların bir arada yaşamasına
Dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılan çatışyönelik olduğu bilmekteyiz. Toplumun bilim- ma ortamları emperyalizmin bir oyunudur. Tüm
den, ilerlemeden, demokrasiden yana güçleri demokrasi güçleri ile birlikte bu oyuna izin verolarak bu tür kalkışmalar karşısında sessiz ka- meyeceğiz..
lınmayacağı bilinmelidir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası bu
Bu saldırıyı ve kalkışmayı yapanları şiddetle tür gerici faşizan ayaklanmaların her zaman
kınıyor, kendileriyle yüzleşerek toplumu geriye karşısında olacaktır.
taşıyacak anlayışlardan uzaklaşmaya çağırıyoruz.
Saldırılar sırasında hoşgörülü davranış gösteren emniyet güçlerinin aynı hoşgörüyü de-
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