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ULUKI LA’DA ALTIN 
MADENC L  
POL T KASINDAN 
VAZGEÇ N

B
as

ın
 A

çı
kl

am
as

ı

Bas na ve kamuoyuna

Uluk la’da Gümü ta  irketinin siyanürle alt n arama 
ve i letmeye yönelik çabalar  son günlerde giderek h z 
kazand . Bu geli me bölgede ya ayanlarda büyük bir 
kayg  ve endi eyle kar lanmaktad r. Gümü ta  irketi’nin 
Bolkar Da lar  eteklerinde yapt  maden arama faaliyeti 
sonucunda i letmeyi önce Bolkar da arl n n zirvesindeki 
Maden Köyüne yapaca n  aç klam t . Daha sonra 
bu bölgede kuraca  i letmenin ç karaca  zehirli ve 
öldürücü at klar n, bölgenin yeralt  sular na kar aca na 
yönelik bilimsel raporlar soncunda i letmeyi bu köye 
kurmaktan vazgeçti. 

Fakat bu kez i letme yine Bolkar Da lar  eteklerindeki 
Porsuk ve Hasangazi köylerine ta nmaya karar verdi. 
Bunun için de irket, Porsuk Göleti civar ndaki 27 dönüm 
araziyi l Özel daresinden sat n almak için giri imlere 
ba lad . irketin sat n almak istedi i arazi, daha önce 
köylerin tar msal sulama ihtiyac n  sa lamaya yönelik 
göletin bitirilmesi için kamula t r ld . 

Gölet için kamula t r lan bu alan imdi, siyanür at k 
havuzu olarak kullan lmak üzere l Özel daresi taraf ndan 
ihaleye ç kar l yor. 12 A ustos tarihinde bu alan ihaleye 
ç kar lm  ve bölge halk n n yo un tepkisi sonucu ihaleye 
kat lan olmam t . Ancak, 2 Eylül tarihinde il encümeni 
ald  karar ile bu alan n sat  için on alt  eylülde tekrar 
ihaleye ç k lmas na karar verdi. Bu karar, bölgede 
ya ayan halk n tepkilerinin göz ard  edilmesi nedeniyle 
büyük bir tepki toplad . Oysa ki Siyanürlü alt n arama 
faaliyetine halk ilk örgütlü tepkisini, 3 Nisan Tarihinde 
irketin ÇED raporunu almak için yapmak zorunda 

oldu u “halk n kat l m ” toplant s nda gösterdi. Yöre 
köyleri, alt n madenini istemedikleri için bu toplant y  
boykot etti ve toplant  yap lamad . 

Bunun ard ndan 30 May s 2009 tarihinde maden 
köyünde geni  kat l ml  bir miting ile alt n madeninin 
kurulmas na kar  tepkiler dile getirildi. Bölge halk  on 
bin imza toplayarak valilik ve ilgili mercilere siyanürlü alt n 

i letmesi istemediklerini ilettiler. Bu irketin alt n arama 
ruhsatlar n n iptali için ba vuruda bulundular. Halk n bu 
tepkisine ra men köylerin sulama göleti ve alan  ihale 
ile sat lmak isteniyor. Ülkemiz son y llarda alt n irketleri 
için çok karl  bir yat r m alan  haline geldi. Bergama’da, 
E me’de, Tunceli’de bu ac  gerçe i yak ndan gördük ve 
ya ad k. Buna kar n devlet, alt n madencilerine kar  
halk tepkisini görmezden geliyor. Bu anti demokratik 
yönetim anlay n n sonuçlar n n a r olaca  hükümetler 
taraf ndan görülmelidir. Tar m ve hayvanc l  bitiren, 
tarihi ve kültürel de erleri yok eden, do ada onar lmaz 
y k mlara yol açan, bölge halk n  ekonomik ve sosyal 
aç dan yok eden siyanürlü alt n madencili inin ülkemize 
bir katk s n n olmad  görülmelidir. 

Alt n madencili i sonucunda ülkemizin do al varl klar n n 
ya malanmas  yetmiyormu  gibi, bu varl klar n ekonomik 
de ere dönü türülmesi sonucunda elde edilen ürünlerde 
ülke d na ç kar lmaktad r. Buna kar n, her türlü kir ve 
at k ise ülkemizde kalmaktad r. Bu durum Uluk la için 
de geçerlidir. Uluk la bölgesinin temel geçimi tar m 
ve hayvanc l kt r. Bölgede kiraz, halk için alt ndan 
çok daha de erlidir. Alt n madeni i letilecek havza, 
Çukurova bölgesinin su varl klar n n kayna d r. Burada 
ortaya ç kacak ekolojik bir felaketin sonucunu, sadece 
Uluk lal lar de il ayn  zamanda Çukurova bölgesi de 
ya ayacakt r. 

Dere Yata na Alt n Madeni!
Topra n, suyun, havan n ya malanmas n n, dere 
yataklar nda yap la maya izin vermenin sonuçlar n  
ya ad m z sel felaketleri ile al yoruz. Uluk la’da dere 
yataklar na alt n madeni kurulmas n n sorumlu unu 
hiçbir siyasi iktidar üstlenemez. Bu nedenle Ni de l 
Özel idaresinin ihaleyi iptal etmesini ve bölgede tar m 
ve hayvanc l n geli tirilmesine yönelik bir aç l m 
bekliyoruz. Siyanürlü alt n madencili i bölgede köylerin 
bo almas na, Bolkar Da lar n n do a güzelliklerinin 
yok olmas na neden olacakt r. Bu nedenle, Bolkar 
Da lar  Platformu taraf ndan, Ni de l Özel daresi’nin 
alt nc lara toprak sat na yönelik 16.9.2009 tarihindeki 
ihalenin iptali için, ayn  gün düzenleyece i mitingin siyasi 
sorumluluk üstlenenler taraf ndan do ru anla lmas n  
bekliyoruz. 

Bizler, köylerin bo alt lmas  sonucunu do uran, kentleri 
ya anmaz k lan, irketleri zengin eden; do ay  ve 
toplumu fakirle tiren kalk nma politikalar n n ülkeyi 
yok olu a sürükledi ini bir kez daha vurguluyoruz. Bu 
nedenlerle yönetenlere sesleniyoruz, Uluk la’da bir 
an önce alt n madencili i politikas ndan vazgeçin. Bu 
nedenlerle 16 Eylül 2009 tarihinde gölet alan ndaki 
sat a yönelik ihaleyi durdurun. 

15 Eylül 2009
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Bizler Bergama, E me, Uluk la’da ve tüm Türkiye’de 
toplumun ve do an n birlikte ya amas na yönelik 
politikalar olu turulmas  için mücadele ediyoruz 
Dünyam z  i gal politikalar na kar  dipten gelen dalgaya, 
halk n ve do an n ç l na kulak veriyoruz. Bunun için 
de 16 Eylül 2009 tarihinde Bolkar Da lar  Platformu’nun 
sesine ses veriyoruz: Biz a a da imzas  bulunan 
örgütler, Uluk la’da alt n madencilerine kar  direni le, 
Bolkar Da lar  Platformuyla birlikte yürümeye devam 
edece iz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas

TMMOB Peyzaj Mimarlar  Odas

TMMOB ehir Planc lar  Odas

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas

Ayamama Son Durak

Beyaz Ad mlar Platformu

Ça da  Hukukçular Derne i

DO ADER

Donki ot Çevre Akademisi

Ekoloji Kolekti  

EKODER

GDO’ya Hay r Platformu

Gemlik Do al Hayat  ve Hayvanlar  Koruma 
Derne i (GEMDOHAY)

Gemlik Satranç Kulübü

Gemlik Ya am Atölyesi

meceevi

mece Toplumun ehircilik Hareketi

Kentsiz

KESK

Nilüfer Yerel Gündem 21

Osmaniye Çevre Platformu,

Sorgun Platformu

Sa l k ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) 
Sendikas  

Tüketici Dernekleri Federasyonu

Tükoder

Tüketici Haklar  Derne i

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne i

Alt n madencili i sonucunda 

ülkemizin do al varl klar n n 

ya malanmas  yetmiyormu  

gibi, bu varl klar n ekonomik 

de ere dönü türülmesi 

sonucunda elde edilen ürünler 

de ülke d na ç kar lmaktad r. 
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