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BİR ÇEVRE KATLİAMINA 
DAHA SİVAS İDARE 
MAHKEMESİ DUR! DEDİ

B
a

sı
n

 A
çı

k
la

m
a

sı

SİVAS İli, Kangal İlçesi; Bakırtepe mevkiindeki KOÇ 

grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi tarafından 

işletilecek Bakırtepe Altın Madeni Projesi ile ilgili 

olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

13.03.2013 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına 

karşı açtığımız davada SİVAS İdare Mahkemesi 

30.05.2013 tarihinde ‘’Yürütmeyi Durdurma” kararı 

vermiştir. Mahkeme kararı, 03.06.2013 tarihinde 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmiştir. 

SİVAS İli, Kangal İlçesi ; Eğricek, Elkondu ve Pınargözü 

Köyleri sınırları içerisinde bulunan SİYANÜRLÜ ALTIN 

İşletmeciliği ile ilgili olarak ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI tarafından 13.03.2013 tarihinde ‘’Bakırtepe 

Altın Madeni Projesi’’ Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Raporu’na OLUMLU kararı verilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı Odamız yöre 

yurttaşları, çevreye duyarlı meslek odaları ve dernekler 

tarafından açılan davada; SİVAS İdare Mahkemesi 

30.05.2013 tarihinde ‘’Yürütmeyi Durdurma” kararı 

vermiştir. Mahkeme kararı, 03.06.2013 tarihinde Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmiştir. Anayasa’nın 

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 etmektedir. 

21.06.2013 Cuma günü İstanbul ve Ankara’dan Sivas’a 

gelen Bakırtepe Çevre Platformu bileşenleri burada 

Sivas valisiyle bir görüşme yapıp Sivas Meydanı’nda bir 

basın açıklaması yaptı. Ertesi gün Bakırtepe çevresindeki 

köylülerle bir araya gelen Bakırtepe Çevre Platformu 

bileşenleri Bakırtepe’de Demir Export’un şantiye alanına 

doğru yürüyüşe geçti. Topraklarında siyanürle altın 

aranmasını istemeyen köylülerin açtığı itiraz davaları 

sonucu Sivas İdari Mahkemesi’nin 30 Mayıs 2013 

tarihinde yürütmeyi durdurma kararına maden şirketinin 

uymasını istedi. Eylem sonrası mahkeme kararını 

şantiyenin teline asarak Demir Export’u protesto etti.

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. 

TMMOB 

METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport 
şirketi yörede büyük çevre felaketine 
yol açan madencilik faaliyetine 
mahkeme kararına rağmen devam 
etmektedir.

Topraklarında siyanürle altın 

aranmasını istemeyen köylülerin 

açtığı itiraz davaları sonucu Sivas 

İdari Mahkemesi 30 Mayıs 2013 

tarihinde yürütmeyi durdurdu.




