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KOZA ALTIN 
LETMELER ’N N 

AYRICALI INA SON 
VER LMEL D R!
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Bas na ve kamuoyuna

Çevre ve Orman Bakanl ’n n mahkeme kararlar n  hiçe 

sayarak Bergama-Ovac k Alt n Madeni‘nde faaliyetlerin 

devam etmesine izin vermesi nedeniyle Çevre 

Mühendisleri Odas , Jeoloji Mühendisleri Odas , Kimya 

Mühendisleri Odas  ve Metalurji Mühendisleri Odas  29 

Temmuz 2009 tarihinde ortak bir aç klama yapt lar.

Koza Alt n letmeleri‘nin Ayr cal na Son Verilmelidir!

Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i‘ne ba l  a a da 

imzas  olan meslek odalar  olarak Çevre ve Orman 

Bakanl ‘n  kurulu  amac na uygun davranmaya 

ça r yoruz. Kozak Yaylas  ve yörede geri dönü ü 

olmayacak y k ma yol açacak maden ocaklar na izin 

vermeyiniz. 

Bergama-Ovac k Alt n Madeni‘nin faaliyetlerini hukuka 

ayk r  bulan onlarca mahkeme karar na, Avrupa nsan 

Haklar  Mahkemesi kararlar na, Anayasa Mahkemesi‘nin 

Maden Kanunu ile ilgili iptal karar na ve en son Dan tay‘ n 

Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli i hakk nda verdi i 

Yürütmeyi Durdurma kararlar na ra men, Çevre ve 

Orman Bakanl  mevcut yasalar  ve her düzeydeki 

yarg  karar n  yok sayarak ba ta Koza Alt n letmeleri 

A. . olmak üzere madencilik faaliyeti yürüten irketlerin 

isteklerini yasalardan ve yarg  kararlar ndan üstün 

tutmaya devam etmektedir.

Bergama ve Dikili yöresi, bölgesel ölçekte maden 

sahas na dönü türülmeye ba lanm t r.

“Bergama-Kozak Köyü - Gelintepe mevkiinde”, 

Bergama-Yerlitahtac  Köyü‘nde” ve “Dikili- lçesi, Ça lan 

Köyü- Uyuzyaka mevkiinde” “Alt n Madeni Aç k Ocak” 

i letmecili i için Koza Alt n letmecili i A. . taraf ndan 

2006 y l nda ÇED ba vurular  yap lm t r. Söz konusu 

maden ocaklar n n ÇED süreçleri kapsam nda yap lan 

halk n kat l m  toplant s nda, yöre halk ndan hiç kimse 

madenin aç lmas  do rultusunda görü  bildirmemi tir. 

Ocaklarda ç kart lacak cevherin i letilece i Bergama-

Ovac k Alt n Madeni i letmesinin kapasitesinin dolmu  

olmas  ve kapasitesinin art r lmam  olmas  nedeniyle 

ÇED süreci durdurulmu tur. Fakat üç y l sonra, her üç 

ocak için de yeniden ba vuru yap lm  ve 29 Temmuz 

2009 Çar amba günü Çevre ve Orman Bakanl nda 

1. nceleme ve De erlendirme Komisyonu Toplant s  

yap lacakt r. Yine Kozak Yaylas nda bulunan Bergama 

Kaplan Köyü ve Dikili- Çukuralan Köyü s n rlar  içinde 

bulunan yine Koza A. .ye ruhsatl  Alt n Madeni Oca  için 

6 A ustos 2009 tarihinde 1. nceleme ve De erlendirme 

Komisyonu toplant s  yap lacakt r. Yani Kozak Yaylas n n 

delik de ik edilmesi için izin sürecinin son a amas na 

gelinmi tir. Ça lan, Yukar bey, Yerlitahtac  ve Çukuralan 

Köyü s n rlar  içinde bulunan 4 ayr  maden oca n n 

içinde bulundu u, KOZA A. .ye verilen ruhsat sahalar n 

büyüklü ü yüz km2‘yi a maktad r.

ÇED sürecinin ba lat ld  tarihte yürürlükte olan 

Çevresel Etki De erlendirme Yönetmeli inin(RG tarih 

ve say s :16.12.2003-25318) 10. Maddesine göre; “ 

Proje sahibi özel format n verili  tarihinden itibaren bir 

y l içinde Çevresel Etki De erlendirmesi Raporunu 

Bakanl a sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde 

Çevresel Etki De erlendirmesi Raporu sunulmaz veya 

gerekçesi belirtilerek ek süre isteminde bulunulmaz ise 

ba vuru geçersiz say l r. Proje sahibinin süre uzat m 

talebi Bakanl kça uygun bulunmas  halinde alt  ay  

geçmemek üzere bir defaya mahsus ek süre verilir.” ÇED 

Yönetmeli i‘nin bu aç k hükmüne, 2008 y l nda ÇED 

Yönetmeli i‘nde de i iklik yap lmas na ra men Çevre 

ve Orman Bakanl , eski ba vurular  kabul ederek ve 

yeniden halk n görü üne ba vurmayarak yang ndan mal 

kaç r rcas na ÇED sürecini i letmektedir. 

29 Temmuz 2009
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Alt n irketlerine hukuki aç dan yol göstericilik yapmak 

Çevre ve Orman Bakanl ‘n n görevi de ildir.

Koza Alt n letmeleri A. . her defas nda Çevre ve 

Orman Bakanl ‘na ba vurarak verilen yarg  kararlar  

ile yasalar ve yönetmelikler kar s nda faaliyetine nas l 

devam etmesi gerekti ini sormaktad r. As l ilginç olan 

ise Çevre ve Orman Bakanl ‘n n her defas nda söz 

konusu irkete hukuki yol göstericilik yaparak; izlemesi 

gereken yol ve yöntemleri bildirmesidir. Bu ekilde Koza 

Alt n letmeleri‘nin Çevre ve Orman Bakanl ‘na yapt  

ÇED ba vurular , Bakanl k taraf ndan çevresel etki 

de erlendirme sürecinin en ba ndan usulen ve bir tak m 

ekli formalitelerden ibaret olarak ele al nmaktad r. 

Koza Alt n letmeleri A. .ye yarg  kararlar  ve yasalar 

kar s nda tan nan ayr cal klar, kamuoyu taraf ndan çok 

iyi bilinmekte ve geli meler, ülkemizin do al varl klar n n 

gelece i aç s ndan kayg yla izlenmektedir. Gelinen 

a amada Koza Alt n letmeleri A. . kamuoyundan 

yükselen bu hakl  tepkiyi susturmak için aç lan davalar n 

davac lar na, avukatlar na ve ya anan hukuk tan mazl  

dile getiren gazetecilere kar  yüklü tazminat davalar  

açmaktan ve sahibi oldu u medya organlar  arac l  

karalama kampanyalar  yürütmekten ba ka çare 

bulamamaktad r.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i‘ne ba l  a a da 

imzas  olan meslek odalar  olarak Çevre ve Orman 

Bakanl ‘n  kurulu  amac na uygun davranmaya 

ça r yoruz. Kozak Yaylas  ve yörede geri dönü ü 

olmayacak y k ma yol açacak maden ocaklar na izin 

vermeyiniz.

Çevre ve Orman Bakanl  asli görevini yerine 

getirmelidir!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas

Bergama ve Dikili yöresi, 

bölgesel ölçekte maden 

sahas na dönü türülmeye 

ba lanm t r.

“Bergama-Kozak Köyü 

- Gelintepe mevkiinde”, 

Bergama-Yerlitahtac  

Köyü‘nde” ve “Dikili- lçesi, 

Ça lan Köyü- Uyuzyaka 

mevkiinde” “Alt n Madeni 

Aç k Ocak” i letmecili i için 

Koza Alt n letmecili i A. . 

taraf ndan 2006 y l nda ÇED 

ba vurular  yap lm t r.
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