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BERGAMA ALTIN MADEN Đ ĐŞLETMESĐNDE 
DEĞĐŞEN HĐÇBĐR ŞEY YOK 

BĐLĐMĐ VE HUKUKU SAVUNMAYA DEVAM EDECE ĞĐZ 
   
Đzmir ili Bergama ilçesi Ovacık - Çamköy - Narlıca köyleri sınırları içinde Altın ve Gümüş Madeni 
Đşletmesi için Koza Altın Đşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 tarihli ÇED Olumlu 
işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istem iyle Çevre ve Orman Bakanlı ğı 
aleyhine  aşağıda imzası bulunan bizler tarafından 20 Nisan 2009 tarihinde (bugün) Đzmir 
Nöbetçi Đdare Mahkemesi Ba şkanlığı’nda dava açılmı ştır.   

Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin 
işletilmesine ilişkin idari işlemler Mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, AĐHM tarafından 
AĐHS’nin ihlal edildiğine karar verilmiştir.  

Son olarak, ÇED Yönetmeliği’nin geçici 6. maddesi çerçevesinde hazırlanmış Nihai Çevresel 
Durum Değerlendirme Raporu uygun görülerek yeniden ÇED Olumlu görüşü ile faaliyetine 
devam eden işletmeyle ilgili Danıştay bir karar daha vermiştir.  Danıştay 6.Dairesi’nin Çevresel 
Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin geçici 6.maddesini iptal eden kararında yönetmeliğin ilgili 
maddesinin Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği’nin amacına uymadığı gerekçesiyle iptaline 
karar verilmiştir. Danıştay kararı, maden işletmesinin faaliyetinin ÇED sürecinden muaf olarak 
yürütüldüğünü bir kez daha tescil etmiştir.  

Danıştay 6.Dairesi, ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 6.maddesi hakkında Yürütmeyi Durdurma 
kararı verdikten sonra Koza Altın Đşletmesi’ne verilen Nihai Çevresel Durum Raporu ile ilgili 
ÇED Olumlu Görüşü hakkında açılan 2008/6795 Esas sayılı davada da 03/11/2008 tarihinde 
Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. 

Bergama-Ovacık Altın Madeni ile ilgili geçmiş hukuksal süreç özetlenerek verilen kararda, bir 
kez daha mahkemeler maden işletmesinin faaliyetini hukuka aykırı bulmuştur. Bunun üzerine 
Çevre ve Orman Bakanlığı bir yandan işletmenin kapatılması için yazışmalar yaparken diğer 
taraftan KOZA Altın Şirketi’ne ikinci kez ÇED olumlu görüşü vermiş ve yargı kararından sonra 
durdurulan faaliyetin yeniden başlamasını sağlamıştır. Kazanılan onlarca yargı kararına 
rağmen, Bergama Ovacık Altın Madeni faaliyetlerine her türlü hukuksuzluğu göze alarak ve 
yargı kararlarını çiğneyerek yeniden başlamıştır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, dava konusu işlem ile yargı kararlarını yok sayarak, işletmeci 
firmanın karını kamu yararından üstün gören, maden işletmesine süresiz olarak her türlü 
hukuksal denetimden muaf olarak faaliyette bulunma olanağı yaratan, hiçbir hukuk devletinde 
kabul edilemeyecek bir idari tasarrufta bulunmuştur. 2004 yılında sunulan Nihai Çevresel Durum 
Değerlendirme Raporu’nun iptal edilmesi üzerine, bu defa birkaç ek yapılıp adı “ÇED Raporu” 
olarak değiştirilen aynı rapora “ÇED Olumlu” görüşü verilmiştir. ÇED Raporu tamamen eski, 
güncelliğini yitirmiş, yargı kararlarıyla açıkça aykırılığı kanıtlanmış konuların ortadan 
kaldırıldığına dair yeni rapora eklenen birkaç yeni sözden ve uzatılan taahhüt süresinden başka 
hiçbir inandırıcı ve ikna edici veri içermemektedir.  

Özetle; Danıştay 6. Dairesi’nin 1997 yılındaki örnek kararında belirtildiği gibi;              
“… Đşletmecinin iyi niyeti, önlemlerin titizce denetlenm esi gibi kavramlara ba ğlı kalınarak, 
yapılacak faaliyet sonucunda elde edilecek ekonomik  değerin, do ğada ve do ğrudan veya 
dolaylı olarak insan ya şamı üzerindeki risk faktörünün gerçekle şmesi halinde kamu 
yararının öncelikle insan ya şamı lehine de ğerlendirilmesi do ğaldır. (...)do ğrudan veya  
çevrenin bozulması ile dolaylı olarak insan ya şamını etkileyece ği kesin olan siyanür liç 
yöntemi ile altın madeni i şletilmesine izin verilmesi yolundaki dava konusu i şlemde kamu 



 

yararına uygunluk bulunmamaktadır…”  gerekçesi hala devam etmekte olup değişen hiçbir 
şey yoktur.  

Bu karardan sonra yapılan işlemlerin tamamı mahkeme kararının arkasından dolanma 
işlemleridir. Çünkü aynı yerde aynı yöntemle, siyanür liçi yöntemiyle maden/kimya tesisi 
işletilmektedir.  

Değişen hiçbir şey bulunmadığı için Koza Altın Đşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 
tarihli ÇED Olumlu işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile yeniden dava açmış 
bulunuyoruz. 

Diğer taraftan; Bu noktada hazırlanan ÇED Raporu’na olumlu görü ş veren Çevre ve 
Orman Bakanlı ğı; 

– Yargı kararlarını yok sayarak tarafsızlı ğını yitirmi ş ve hukuka aykırı i şlem yapmı ştır. 

– Đşletmeci firmanın karını kamu yararından üstün gören , maden i şletmesine süresiz 
olarak her türlü hukuksal denetimden muaf olarak fa aliyette bulunma olana ğı yaratan, 
hiçbir hukuk devletinde kabul edilemeyecek bir idar i tasarrufta bulunmu ştur. 

– Yarattığı tahribatı rehabilite etmesi gereken Ovacık Altın Madenine ne amaçla 
yürütülece ği belli olmayan bir faaliyete izin vermi ştir.  

– ÇED sürecinde 14 Ocak 2009 tarihinde söz konusu f aaliyetten do ğrudan etkilenecek 
halkın bir araya geldi ği “gerçek halkın katılım toplantısı”nda dile getiri len talepleri göz 
ardı etmi ştir.  

– Đmar planları ve yapı kullanma belgeleri,  Mahkeme kararı uyarınca Valilik tarafından 
iptal edilen ve dolayısıyla imara uygun olmayan bir faaliyete iz in vermi ştir.  

- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanu nu’nun kapsamında sunulması 
gereken Toprak Koruma Projesi ve Đl Toprak Koruma Kurulu olumlu görü şü olmadan 
işlem yapmı ştır.  

– Anayasa, Çevre Kanunu ve Bakanlık tarafından yürü tülen di ğer ilgili yönetmelik 
(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği, Sulak 
Alanların Korunması Yönetmeli ği vb.) hükümlerine uymamı ştır.  

Bizler; çevre ve halk sa ğlığını, bilimi hiçe sayan, hukukun üstünlü ğünü tanımayan siyasi 
iktidarlara ve idarecilere kar şı mücadele etmeye ve sa ğlıklı bir çevrede ya şama hakkımızı 
savunmaya devam edece ğimizi, bilim ve hukuk tanımaz politikalara bir kez daha izin 
vermeyece ğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.  

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası  
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası  
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
DĐSK-Dev.Maden-Sen  
Çağdaş Hukukçular Derneği 
EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği,  
Kozak Yaylası Doğal Çevre Kültür Ve Turizm Derneği  
Karaveliler Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Hisarköy Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Ayvatlar Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Yukarıbey Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Aşağıcuma Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Okçular Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Güneşli Köyü  Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Hacıhamzalar Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Yukarıcuma Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Çamavlu Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Kaplan Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Demircidere Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Terzihaliller Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 



 

Aşağıbey Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Kıranlı Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 
Bağyüzü Köyü Muhtarlığı,  AYVALIK/BALIKESĐR 
Göbeller Köyü Muhtarlığı, BERGAMA/ĐZMĐR 


