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BASINA VE KAMUOYUNA 

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 hatta dünyada 

örnek bir hareket olmuştur. Bergamalıların bu örnek direnişi bugün Uşak-Eşme, Artvin-Cerattepe, 

Çanakkale-Kazdağı, Tunceli-Ovacık, İzmir-Efemçukuru bölgelerindeki insanların direnişlerine bayrak 

olmuştur. Bergama’da atılan ilk adımlar, ülke genelinde yaşam hakkına, toprağına ve geleceğine 

sahip çıkan insanlar için örnek olmuştur.   

 Ancak bugün gelinen noktada büyük mücadele ve fedakarlıklarla elde edilen kazanımlar ve 

yargı kararları yerli bir şirket aracılığı ile çiğnenmek istenmektedir.  

 Yargı kararlarının hiçe sayılarak verilen izinle Normandy Madencilik A.Ş. (18 Ağustos 2004 

tarihinde tekrar kapanıncaya kadar) iki yıl içinde geceli-gündüzlü çalışarak bir anlamda madenin 

kaymağını yurtdışına götürmüştür. Yabancı şirket, 18 Ağustos sonrası Bergamalıların kararlı 

mücadelesi sonucu yön değiştirerek hisselerini ve yarattığı kirliliği yerli bir firma olan Koza 

Davetiye’ye devretmiştir. Nitekim, Koza Davetiye’nin ilk işi  kamuoyunu yanıltıp ilgili kurum ve 

kuruluşları baskı altına alabilmek amacıyla bugüne kadar söylenen yalanlara Normandy Madencilik 

A.Ş.’nin bıraktığı yerden devam etmek olmuştur.     

 Koza Davetiye’nin bu girişimi yabancı şirketin başlattığı, AİHM tarafından verilen karara da 

rağmen, faaliyetlerine yeniden başlayabilmek için, yargı kararlarını yok sayma çabalarının 

devamıdır. Ve Anayasa’da teminat altına alınan, halkın “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkı”nı ellerinden alma çabasıdır. 

 Hukuk dışı yollarla siyanürle altın işletmeciliği yapan bu işletmeyi yerli paravan bir şirkete 

devrederek mücadeleyi kendilerince saptırmak istemektedirler. Ülkenin dört bir yanında siyanürle 

altın işletmeciliği yapacak diğer yabancı şirketler, çalışmalarına başlayabilmek için bu mücadelenin 

sonucunu dört gözle beklemektedirler. 

 “Beyaz Adımlar Platformu” ve “İzmir-Bergama, Eşme, Sivrihisar Havran / Küçükdere Elele 

Hareketi” olarak bugün buradan yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz! 

Toprağı kirletenin, “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”nı gaspetmek isteyenin, 

yerli bir firma olması, bu gerçeklerin üstünü örtemeyecektir. 

 Biz aşağıda imzaları bulunan “Beyaz Adımlar Platformu” ve “İzmir-Bergama, Eşme, 

Sivrihisar Havran / Küçükdere Elele Hareketi” bileşenleri, yaşam alanlarını ve geleceklerini korumak 

için bugüne kadar çokuluslu dünya şirketleriyle her platformda mücadele eden Bergamalıların ve 

ülkenin diğer yörelerinde verilen bu onurlu mücadelelerin yanlarında olduğumuzu ve birlikte 

yürüteceğimizi bildiriyoruz. 

BEYAZ ADIMLAR PLATFORMU 

İZMİR-BERGAMA, EŞME, SİVRİHİSAR HAVRAN / KÜÇÜKDERE ELELE HAREKETİ 

 


