BASINA VE KAMUOYUNA
toprağımızın, sağlığımızın, hukuk sistemimizin, çocuklarımızın geleceğinin kirletilmesinin önüne
geçmek için!...
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 Beyaz Adımlar Platformunu oluşturduk. bir
platform oluşturmak fikrini savunuyoruz. 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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BASINA VE KAMUOYUNA (09 Mart 2005)
Bergama Ovacık’ta siyanürle altın üretimi yapan ve şuanda yargı kararıyla kapalı olan Normandy
Madencilik A.Ş’nin hisselerinin Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat A.Ş. tarafından 2
Mart 2005 tarihinde satın alındığı açıklanmıştır.
Altıncı şirket Bergama Ovacık köylülerinin ve yöre insanlarının demokratik ve anayasal hakları için
yıllardır verdikleri mücadelenin önünü kesmek amacıyla her yolu denemiştir. İnsanların temiz
çevrede yaşama gibi en doğal talepleri, vatan hainliği suçlamasıyla mahkemelere dava konusu
edilmiştir. Şirketin bu girişimleri her defasında hukuk duvarına toslamış ve şirket aleyhine, kamu
yararına sonuçlanmıştır. Zaten kurulduğu günden beri hukuk dışı çalışan ve hukuki yönden bir
kazanım elde edemeyeceğini kavrayan şirket mahkemelerin kapatma kararından sonra hukukun
arkasına dolanma yolunu seçmiştir. Zamanın Ecevit iktidarı döneminde Avustralya Başbakanı
yolladığı mektupta siyanürle altın işletmeciliği yapan tesislerinin açılması için ricalarını (!)
bildirmişlerdir. Aynı içerikli mektup ilgili Bakanlıklar tarafından dönemin milletvekillerine de
gönderilmiştir. Bu ricayı (!) kıramayan dönemin iktidarı, ülkesinin mahkeme kararlarını ve hukukun
üstünlüğü ilkesini hiçe sayarak ülke menfaatleri (!) gerekçelendirilmesiyle “Bakanlar Kurulu
Kararı” çıkararak işletmenin açılması ve siyanürle altın üretimine devam etmesi için izin vermiştir.
Şirket, hukuk kararlarını hiçe sayan bu izinle üretime başlamış ve bir daha ne zaman kapanırız
endişesiyle üretim projelerindeki bildirimlerinin üzerinde üretim yapmıştır. Bu süreçte şirket el
değiştirerek Amerikan kökenli Newmont Gold Company'ye satılmıştır. Nitekim “Keser döner sap
döner, gün gelir hesap döner” misali 18 Ağustos 2004 tarihinde yine mahkeme kararı ile şirketin
üretimi durdurulmuş ve işletme mühürlenmiştir (İşletme halen kapalıdır).
Normandy Madencilik A.Ş, Türkiye’deki insanların bu kararlı, büyüyen mücadelesinden ve
kendilerinin kazanamama ihtimalinin ağır basması ve dünya piyasalarında durumlarını zayıflatacağı
düşüncesinden olacak ki, onur meselesi yaptıklarını söyledikleri mücadelesinden vazgeçerek 24
Haziran 2004 tarihinde, Bergama Ovacık’taki %100 hissesini Kanada’lı madenci (vancouver
kökenli) Frontier Pacific Mining Corporation şirketine 30 milyon AB Dolarına sattığını
açıklamıştır.
Kapanmanın akabinde firma işletmeyi yeniden açtırabilmek amacıyla yeni bir Çevre Durum Raporu
hazırlatmış ve bu raporu Çevre ve Orman Bakanlığı’na onaylattırmayı başarmıştır. Sıra imar
izinlerin alınmasına gelmiştir. Şirket bu noktada tıkanmış ve bir ilerleme sağlayamamıştır. İşte bu
noktada, o eski bildik ve denenmiş metodunun uygulamasına geçmiş ve bu defa Amerikanın
Türkiye büyük elçisi Eric Edelman devreye sokulmuştur. Öyle ya Türkiye’nin bu tür davranışlara
alışkın ve kabullenmiş olduğu bilinmektedir. Başbakanları Bush’ta Cargill’in probleminin
çözülmesini Başbakanımızdan istemiş ve milletvekillerimiz de mecliste bu konuyu çıkarılacak
yasaya ( Endüstri Bölgeleri Yasasında Yapılacak Değişikler) monte etmeye çalışmışlardı. İşte
buradan aldıkları cesaretle Edelman 17 Eylül 2004 tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki
Ergezen’e yolladığı dilekçesinde yazdığı gibi; “… Size, ABD’li Newmont Madencilik Şirketi’nin
bir kolu olan Normandy Madencilik ile ilgili olarak yazıyorum. Normandy, İzmir yakınlarındaki
Bergama’da bulunan Ovacık Altın Madeni’ni işletmektedir. Maden, 19 Ağustos 2004 tarihinde
mühürlenmiştir. Normandy’nin bana verdiği bilgiye göre, şirket, Türk kanunlarının gerektirdiği
üzere, 27 Ağustos 2004’te bir çevre izni almıştır. Görünüşe göre şimdi de, Sağlık Bakanlığı’ndan
“Gayrı Sıhhi Müesseseler Açılış İzni” gerekmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın izin vermesi için
ön şart, bakanlığınız tarafından bir “Toprak Kullanım Alan Planı”nın (İmar Planı)
onaylanmasıdır.Bakanlığınız ise, 1998’de, İzmir Valiliği’ne, Ovacık Madeni’nin İmar Planını iptal
etme talimatı vermiştir. İmar Planı iptal etme kararının gerekçesi çevre kaygılarıdır; ancak Ovacık
Madeni bu kaygıları çoktan gidermiştir. Madenin açılması için tüm yasal zorunluluklar yerine
getirildiğine göre, sizden istediğim, İzmir Valiliği’ne, iptal edilmiş İmar Planını tekrar yürürlüğe

sokmasını tavsiye etmenizdir… Konuyla ilgili desteğiniz için teşekkürler.” denilerek yine iktidarın
desteği istenmiştir. ABD Büyükelçisi’nin bu küçük ricasını adeta emir telakki eden bakanımız Sn
Ergezen, DOSYA : 350937804, SAYI : B.09.0.TAU.0.17.00.00 /2479 yazı ile İzmir Valiliği’nden “
yapılan işlem hakkında dilekçe sahibine (ABD Büyükelçisi) bilgi verilmesini ” istemiştir.
Ancak, bu defa işler şirketin isteği gibi olmamış, süreci yakından takip eden duyarlı kesimler
tarafından Edelman’ın bu girişimi ortaya çıkarılarak, kamuoyuna yansıtılmış ve konu Sn
Cumhurbaşkanı’na kadar iletilerek “Hukukun Üstünlüğü İlkesi”nin bir kez daha çiğnenmesine
müsaade edilmemesini, Edelman’ın Persona non grata (istenmeyen şahıs) ilan edilmesi talep
edilmiştir.
Şirketin her türlü girişime rağmen işletmeyi açtıramaması ve ülkede gelişen toplumsal muhalefet
üzerine, satış anlaşması yapıldığı açıklanan Frontier Pacific Mining Corporation firması anlaşmadan
vazgeçmiş olacak ki Newmont yeniden satış için arayışlara girmiştir.
Nihayet Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat A.Ş, Mart ayında Bergama'da altın
işletmeciliği yapan Normandy Madencilik A.Ş. firması ile yapılan görüşmeleri sonuçlandırdığını ve
40.000.000 USD Normandy Madencilik A.Ş. firması hisseleri ile 4.500.000 USD Gümüşhane'de
altın üretmek amacıyla faaliyette bulunan Dedeman Madencilik A.Ş. ile Normandy Madencilik
A.Ş.'nin müşterek ortaklığı Mastra A.Ş. firmasının Normandy Madencilik A.Ş.'ye ait %50
oranındaki hisselerini; 20.000.000 USD'lik kısmın peşin ödendiğini, vadeli kısmın toplam tutarı
24.500.000 USD olup ödeme zamanları, 10.000.000 USD üretimin başlama tarihinden itibaren 6 ay
sonra defaten, 10.000.000 USD üretimin başlamasını takip eden 18. aydan başlayarak her üç ayda
bir 1.000.000 USD ödenmek üzere 10 taksit, 4.500.000 USD onbeş ay sonra başlayarak her üç ayda
bir 450.000 USD ödenmek üzere 10 taksit üzerinden %60 oranındaki kısmı sermayesine %99.04
oranındaki iştirak ettikleri ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. firması, %40 oranındaki kısmı Koza/İpek
Holding A.Ş. tarafından toplam 44.500.000 USD’a satın aldıklarını İMKB’na bildirmiştir.
Normandy Madencilik A.Ş, 100 milyon USD yatırım yaptıklarını söyledikleri bu tesisi önce 30
milyon USD’a Frontier Pacific Mining Corporation şirketine sonra da 40.5 milyon USD’a Koza
Davetiye’ye satarak kirlettiği çevrenin sorumluluklarından ve kapatma masraflarından kurtulduğunu
zannetmektedir. Yeni madenci Koza Davetiye işletmeyi satın alır almaz;
* Türkiye'de 6 bin tonun üzerinde altın potansiyelinin bulunduğu,
* Atık barajında su ve doğal çamurdan başka bir şey depolanmadığı,
* Bunun yanı sıra iddia edildiği gibi Bergama Altın Madeni siyanürle altın aranmadığı,
* Tesisin yaptığı yatırımlarla bir zarar vermediğinin görüldüğü,
* Devletin onayını görüp, daha sonra bu tesise talip oldukları,
şeklindeki açıklamalarından da anlaşılacağı üzere Koza Davetiye, işletmeyi açtırabilmek için
Normandy Madencilik A.Ş’nin bıraktığı noktadan ve aynı metotlarla halkı yanıltmaya ve yetkilileri
baskı altına almaya çalışacağının sinyallerini vermektedir.
Ancak, Koza Davetiye bilmelidir ki, yıllardan beri Bergama’daki siyanürle altın üretimi yapan
Normandy Madencilik A.Ş bu argümanları kullanarak halkı ve yetkilileri kandırmaya çalışmış
ancak başarılı olamayınca şirketi satmak zorunda kalmıştır. İşte bu nedenle Koza Davetiye bu tesisi
almakla Normandy Madencilik A.Ş’nin kirli mirasını almıştır.
Bu durum Normandy Madencilik A.Ş’nin ve sorumluların yükümlülüklerini ortadan

kaldırmamaktadır. Yörede bozulan doğal denge, zaman geçirilmeden onarılmalı, onarım için
yapılacak harcamalar ve doğan zararlar doğal dengeyi bozana, kirletene ya da kirlenmesine göz
yumanlara ödetilmelidir.
Ve bilinmelidir ki; Siyanürle altın üretimi yaparak çevreyi kirleten yabancı şirketin yerini yerli bir
şirketin alması bu gerçeği değiştiremeyeceği gibi üretim yapılması için izin verilmesinin de bir kılıfı
olamaz.
Bu karar ancak orada yaşayan ve o toprakların asıl sahibi olan Bergama köylüleri tarafından verilir.
Onların kararı ise bugüne kadar verdikleri onurlu mücadelelerine devam etmektir.
Bugüne kadar, Bergama'ya gelen Avustralya, Amerika kökenli şirketler halka rağmen siyanürlü
altın üretimi işletmeciliğini her türlü yolu deneyerek yapmayı denemişler ancak "geldikleri gibi
gitmişlerdir". Bugün de KOZA DAVETİYE gelmiştir. Ancak bilinmelidir ki, onun da gidiş
davetiyesini, Bergama'nın kirlenmemiş toprakları üzerinde yaşamak isteyen insanları ve hukuk
çıkaracaktır. Biz aşağıda imzaları bulunan Beyaz Adımlar Platformu bileşenleri, yaşam alanlarını ve
geleceklerini korumak için bugüne kadar çokuluslu dünya şirketleriyle her platformda mücadele
eden Bergamalıların verdikleri bu onurlu mücadelenin yanında olduğumuzu ve birlikte
yürüteceğimizi bildiriyoruz.
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BASINA VE KAMUOYUNA
BERGAMA’DA/TÜRKİYE’DE NELER OLUYOR ???
Bergama köylüsünün işletmenin çevresel riskler taşıdığı yönündeki tepkileri ve kendi yaşam
alanlarına sahip çıkma bilinci, dünyaya örnek gösterilen bir çevre hareketini yaratmıştır. 15 yıldır
devam eden direniş sürecinde TTB, Barolar Birliği, Sendikalar, TMMOB ve bağlı Odalar ile Bilim
İnsanları, çalışmalarıyla yer almıştır. Bu ortak mücadele ile konunun ulusal ve uluslararası
kamuoyunda tüm ayrıntılarıyla yer alması sağlanmıştır.
Danıştay 1997 yılında, Bergama Ovacık Altın Madeni'nin işletilmesinde kamu yararı bulunmadığı
ve projenin çevresel riskler taşıdığı yönünde karar vermiştir. Kararın gereği, Newmont Normandy
Madencilik A.Ş.'nin faaliyetlerini sonlandırmasıdır. Ancak yargı kararına karşın şirketin faaliyetleri
durmamış, aksine 57. Hükümet tarafından 29.03.2002 tarihinde alınan P.2002/4 sayılı Prensip
Kararı ile tesisin faaliyetine devam etmesine olanak sağlanmıştır.
Bu noktada, şirket tesis inşaatına usulsüz bir şekilde devam etmiş, bir yıllık deneme üretimi adı
altında başlayan üretim çalışmaları, uluslararası altın tekellerinin ve yerli ortaklarının hukuk dışı bir
dizi işlem ve çabalarının sonucu olarak bugün için kaçak üretim yapma iznine dönüştürülmüştür.
Ancak, mahkeme kararlarını aşmak amacıyla alınmış olan gizli Prensip kararı ile ilgili olarak açılan
dava sonucunda Danıştay 6. ve 8. Dairelerinin ortak heyetince verilen 23 Haziran 2004 tarihli
yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve bunun üzerine, madenin faaliyeti 19 Ağustos günü
durdurulmuştur. .
Yörede bozulan doğal dengenin zaman geçirilmeden onarılması, onarım için yapılacak
harcamaların ve doğan zararların doğal dengeyi bozana, kirletene ya da kirlenmesine göz yumana
ödetilmesi ve yıllardır sürdürülen mücadelede sürekli olarak mahkeme kararlarının aşılarak
madenin faaliyetine izin verilmesi nedeniyle hukuk devletine güvenleri sarsılan, hukuksal güvenlik
duygusunu yitiren yurttaşlarımızın, güvenlerinin yerine gelmesi için çalışmalar yapılması
gerekirken tam da “Bu ülkeyi kim yönetiyor?” dedirtecek bir olay yaşanmıştır. ABD Büyükelçisi
Eric Edelman, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'e gönderilen 17 Eylül 2004 tarihli resmi
yazıda mahkeme kararlarıyla kapatılan madenin yeniden açılması için gerekli imar planı izninin
yeniden verilmesi amacıyla İzmir Valiliği’ne tavsiyede bulunulmasını istemiştir.
Ne ironiktir ki, tüm dünyaya örnek bir demokratik toplumsal mücadele yaşatan Bergama
Köylüleri’nin “Alman Vakıfları tarafından kışkırtıldığı” söylendi ve yazıldı, hatta bu yüzden
casusluk suçlaması ile Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandılar ve beraat ettiler.
Şimdi ABD Büyükelçisi ne yapıyor ?
ABD Büyükelçisinin ricası ile verilmeye başlayan izinler ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve
Çevre ve Orman Bakanlığı neyi ispat etmeye çalışıyor ?
Yaşanan tüm bu süreçler “ ışığında ”;
Bayındırlık ve İskan Bakanı’na tavsiye mektubu gönderen Büyükelçi Edelman, 18 Nisan 1961
tarihli Birleşmiş Milletler-Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ni açıkça ihlal etmiştir.
Bu bakımdan anılan sözleşmenin 9/1 maddesi uyarınca Bay Edelman'ın Persona non grata
(istenmeyen şahıs) ilan edilmesi,
Şu ana kadar verilmiş olan izinlerin iptal edilmesi,

Yörede bozulan doğal denge, zaman geçirilmeden onarılmalı, onarım için yapılacak harcamalar ve
doğan zararlar doğal dengeyi bozana, kirletene ya da kirlenmesine göz yumana ödetilmesi,
Hukuk devletine güvenleri sarsılan, hukuksal güvenlik duygusunu yitiren yurttaşlarımızın,
güvenlerinin yerine gelmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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