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Yeniden mahkeme kararý,

yeniden hukuksuzluk

Kapitalizmin acýmasýz sömürüsü

bütün dünyayý kasýp kavururken, ül-

kemiz saðlýk, eðitim, barýnma, bes-

lenme, hayati kaynaklara eriþebilme

açýsýndan en çok etkilenenler arasýnda

yer almaktadýr. Dünya Bankasý ve

IMF programlarýnýn tartýþmasýz uy-

gulandýðý ve bu programlarý eleþ-

tirenlerin ve yerine getirilmesine

engel olacaklarýn artýk cezalandýrý-

lacaðý, buna yönelik yasalarýn hazýr-

landýðý ve bir kýsmýnýn (Endüstri

bölgeleri yasasý gibi) meclisten geçtiði

þu günlerde ülkemiz gündeminde olan

ve on yýldan fazladýr süren Bergama

altýn madeni ilginç bir öyküye tanýk

olmaktadýr.

Belki Kýzýlderili'lerin beþyüzyýl

önce yaþadýklarýný þimdi biz yaþý-

yoruz. Onlarýn topraklarýnýn iþgal edi-

liþini televizyon ekranlarýndan kahra-

manlýk filmleri gibi izleyip; film

kahramanlarýnýn Direnen Kýzýlderi-

li'ler olduðunun farkýna varmamýþtýk.

Çünkü onlar hep öldürülmüþlerdi.

Gerçek kahramanlar ne pahasýna

olursa olsun hayatta kalmalýydýlar.

Bunca sorunla bunlarýn ne ilgisi var

demeyin. Çünkü kapitalizm dünyayý

en vahþice o zaman kasýp kavurmakta

idi. Bunun en güzel örneðini bir

Kýzýlderili hikayesinden aktarmak

gerekiyor.

Kýzýlderililerin topraklarýný elin-

den alan Avrupalýlar (ki, daha sonra

Amerikalý alacaklardýr) bir arazide bir

takým inþaat faaliyetinde bulunur-

larken, bunlarý tepeden izleyen yaþlý

Kýzýlderili, torununu çaðýrarak orada

ne yapýldýðýný öðrenmek ister. Tepe-

den hýzla aþaðýya inen torun Ame-

rikalý'lara "ne yaptýklarýný" sorar ve

dedesinin merak ettiðini söyler.

Bunun üzerine, Amerikalýlar ''Git de-

dene söyle, Aya araç gönderiyoruz.

Bir mesajý varsa gelsin gönderelim''

derler.

Torun hýzla dedesine söyleneni

iletir. Kýzýlderili dede torunu elinden

tutup aþaðýya iner ve torununa Ame-

rikalý'larýn verdiði beyaz sayfaya iki

tümceyi kendi dilince yazdýrýr. Ne

yazýldýðýný merak eden Amerikalý'lar

Yerli dili bilen birisine yazýyý tercüme

ettirirler.

Kýzýlderili dedenin aya mesajý;

''….Bu gelen p......'lara dikkat edin!

Sizinde topraklarýnýzý elinizden alýr-

lar.'' (1)

Bergama da Altýn madenciliði

yapmaya çalýþan EUROGOLD (EÐ-

RÝGOLD)'a baðlý bir þirketin mahke-

mesi sýrasýnda ABD'de bir ticaret

mahkemesi hakimi þunlarý söylemek

zorunda kalmýþtýr.

''Hayatým boyunca bu iþi yaptým.

Bu tip davalara baktým, ama bu kadar

entrika çeviren bir þirketle ilk defa

karþýlaþýyorum.'' (1)

On yýldan fazladýr topraklarýnda

siyanürle liç yöntemi uygulanarak

altýn çýkarýlmasýna karþý mücadele

eden Bergama'lýlarýn eylemlerini al-

kýþlayarak televizyon ekranlarýndan

izleme zamaný geçmiþtir. Çünkü o

kadar entrikalar çevrilmektedir ki ;

Bergama'lýlarýn bununla yalnýz baþýna

mücadele etmesi çok zordur. Yalan

yanlýþ bir takým haberler ve raporlarla

hukukun önü kesilmeye çalýþýlmýþ,

köylüler yýllarca baský altýnda tutu-

larak, mahkemelerin verdiði kararlar

uygulanmamýþtýr. Konu ile ilgili

açýklama yapan bilim adamlarý hak-

kýnda cezalar verilmiþtir.

Ama Dünyada sabýkalý bu firma

için uygulama nedir?

Yöre halký altýn madenciliði ile ilk

olarak 1989 yýlýnda bölgelerinde altýn

bulunduðunun duyurulmasý ile tanýþ-

mýþ oldu. Altýn madeninin bulun-

masýný sevinçle karþýlayan köylüler;

EUROGOLD' un sürdürdüðü çalýþ-

malara önceleri sessiz kaldýlar.

EUROGOLD 1989 yýlýnda Enerji

ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý'ndan

Bergama'da altýn arama izni, 1992

yýlýnda yine Enerji ve Tabi Kaynaklar

Bakanlýðý'ndan 10 yýl süreli iþletme

ruhsatý, 1993 yýlýnda Çevre Bakan-

lýðýndan çevresel etki deðerlendirmesi

(ÇED) olumlu raporunu ve buna baðlý

olarak iþletme iznini aldý.

EUROGOLD köylülerin toprak-

larýndan bir miktar satýn aldý. Satýn

aldýklarý hisselerin diðer hissedarý

olan köylülere karþý izale-i þuyu

davasý açma tehdidinde bulundu. Bu

yolla da bir kýsým daha toprak satýn

aldý. Daha sonra maden kanununu

bahane ederek, (Bu kanunla köylü-

lerin topraklarýný kamulaþtýrma yoluy-

la alacaklarýný bu nedenle topraklarýn

kendilerine satýlmasý tehdidi ile) bir

miktar topraðý daha köylülerin elinden

satýn aldý.

BERGAMA OVACIK ALTIN MA-

DENÝ TARÝHÇESÝ
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Köylüler; EUROGOLD'un ilk

olumsuz etkilerini almaya baþladýktan

sonra, günümüze kadar üzerlerindeki

baský ve yanlýþ bilgilendirmeler arta-

rak devam etmiþtir. Hala da sürmek-

tedir. Bu arada bilim çevreleri, meslek

odalarý ve çevreci örgütlenmeler tara-

fýndan, siyanürle altýn üretimi konu-

sunda Köylülere ve kamuoyuna yö-

nelik bilgilendirme çalýþmalarý baþ-

latýldý. Dünyadaki uygulama örnekleri

incelenerek konu hakkýndaki bilgiler

çevre köylülere aktarýldý. EURO-

GOLD ve baðlantýlarý hakkýndaki bil-

giler araþtýrmalarla ortaya yavaþ yavaþ

çýkmaya baþladý.

EUROGOLD' un 1992 yýlýnda

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlý-

ðý'ndan alýnan iznine kadar tepkisiz

kalan köylüler, bu aþamadan sonra

harekete geçtiler.

Bergama' lý Köylüler Ýzmir barosu

avukatlarýna baþvurarak EURO-

GOLD' un baþlattýðý üretim faaliyeti

ile giderek artan baskýsý ve ileride

siyanürle altýn üretiminden doðacak

zararlarýn durdurulmasý için yardým

istediler. Kýsaca EUROGOLD' dan

kurtarýlmalarýný istediler.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-

lýðý'ndan verilen 1989 arama ve 1992

iþletme izninin iptali için dava açma

süreleri dolduðundan Çevre Bakan-

lýðý'nýn 1993 ÇED olumlu raporunun

iptali için 08-11-1994 günü üç adet

dava, Ýzmir 1. idare mahkemesinde

652 yurttaþ tarafýndan açýldý. Davalar

uzun ve çok ayrýntýlý tartýþmalardan

sonra Danýþtay Altýncý Dairesinin

13.05.1997 gün ve E 96/5477 K

97/2312 no'lu karar ve gerekçesi ile,

yurttaþlardan yana sonuçlandý. Da-

vada Çevre Bakanlýðý'nýn yanýnda

EUROGOLD avukatlarý mudahil ola-

rak katýlmýþtýr.*

T.C. Anayasasýnýn 17. madde-

sinde: '' Herkes yaþama, maddi ve ma-

nevi varlýðýný koruma ve geliþtirme

hakkýna sahiptir. Çevreyi geliþtirmek,

çevre saðlýðýný korumak ve çevre

kirlenmesini önlemek devletin ve

vatandaþlarýn ödevidir. Devlet herke-

sin hayatýný, beden ve ruh saðlýðý

içinde sürdürmesini saðlamak, insan

ve madde gücünde tasarruf ve verimi

arttýrarak iþbirliðini gerçekleþtirmek

amacýyla saðlýk kuruluþlarýný tek

elden planlayýp hizmet vermesini

düzenler….'' Kurallarý yer almýþtýr.

Canlý yaþamýnýn en önemlisi olan

insan yaþamýnýn saðlýklý, dengeli,

bozulmamýþ bir çevrede sürmesi esas-

týr. Ýnsan yaþamýnýn korunmasý bir

öncelik olduðuna göre, insanýn doðal

yaþam temellerinin korunmasý ve

geliþtirilmesi gerekmekte ve çevrenin

korunmasý insan yaþamýnýn vazge-

çilmez bir unsuru olmaktadýr.

Ýþletmecinin iyi niyeti,önlemlerin

titizce denetlenmesi gibi kavramlara

baðlý kalýnarak, yapýlacak faaliyet so-

nucunda elde edilecek ekonomik de-

ðerin, doðada doðrudan veya dolaylý

olarak insan yaþamý üzerindeki risk

faktörünün gerçekleþmesi halinde

kamu yararýnýn öncelikle insan yaþamý

lehine deðerlendirilmesi doðaldýr. Si-

yanür liçi yöntemi ile altýn madeni

iþletilmesinde iþletmeciye ve yapý-

Danýþtay'ýn gerekçeli kararýna göre

lacak olan denetime duyulan güvene

baðlý olarak risk olasýlýðýnýn azala-

caðýndan söz etmek mümkün deðildir.

Yukarýdaki teknik ve hukuki

belirlemeler karþýsýnda, insanýn yaþa-

ma hakkýný ve devletin de çevre sað-

lýðýný koruma, çevre kirlenmesini

önleme, herkesin hayatýný beden ve

ruh saðlýðý içerisinde sürdürmesini

saðlama ödevlerini dikkate aldý-

ðýmýzda, Çevresel Etki Deðerlen-

dirme (ÇED) ve bilirkiþi raporunda da

öngörülen olasý risk faktörleriyle

çalýþan ve bu riskin gerçekleþmesi

halinde doðrudan veya çevrenin

bozulmasý ile dolaylý olarak insan

yaþamýný etkileyeceði kesin olan

siyanür liç yöntemi ile altýn madeni

iþletmesine izin verilmesi yolundaki

davada EUROGOLD lehine karar

verilmesi, kamu yararýna uygun

deðildir.

Danýþtay kararýndan sonra EU-

ROGOLD çalýþmalarý daha da hýz-

landýrarak, geceleri aydýnlatma yapa-

rak kaçak çalýþmayý sürdürdü. Böy-

lece iþletme faaliyetlerini oldu bitti ile

dönülmez bir aþamaya getirmeyi

amaçlamýþtýr. Zaten baskýsý altýnda

olan siyasi mekanizmaya hukuk me-

kanizmasýný da eklemeye çalýþmýþtýr.

Siyasi mekanizmanýn TÜBÝTAK

raporu ile bu baský altýnda olduðu bir

kez daha ortaya çýkmýþtýr.

Bütün bu yargý süreçlerinde Ber-

gamalý köylüler Eylemlilik sürecine

girdiler. Alýnan yanlýþ kararlara ve

uygulamalara karþý toplumun her

kesimine seslerini duyurmaya çalýþ-

týlar. Baskýlara karþý sivil itaatsiz-
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liklerini sürdürdüler, sürdürmekteler.

1997 yýlýnda alýnan yürütmeyi

durdurma ve iptal kararýna raðmen,

yürütmeden sorumlu olanlar bugüne

kadar EUROGOLD hakkýnda ve

kaçak iþletme ile ilgili herhangi bir

iþlem yapýlmamakla birlikte, EURO-

GOLD lehine kamu kurumlarýný da

kullanarak yasal durumuna raðmen

EUROGOLD'un çalýþmalarýna olanak

saðlamýþlardýr. Bunun son örneði de

Kamuoyundaki adý ile TÜBÝTAK

raporudur. Bu raporu TÜBÝTAK

baþkanlýðý Kendi raporlarý olarak

kabul etmemektedir.

Yürütmeyi durdurma kararýný

yerine getirmeyenler hakkýnda (Baþ-

bakan, Çevre Bakaný, Enerji ve Tabi

Kaynaklar Bakaný,Vali) aleyhine Ber-

gamalý yurttaþlarca dava açýldý. Ba-

kanlar hakkýnda açýlan davada do-

kunulmazlýklarý nedeni ile soruþ-

turma yapýlýp dava açýlamadý. Vali

hakkýnda yapýlan þikayet memurun

muhakamatý kanununa takýldý. Taz-

minat davalarý sürmekte idi.

Bütün bu süreçlerde Bergamalý

yurttaþlar ülkenin her köþesinde var

olan eylemlilikler içerisinde yer

almaya baþladýlar. Hukukla kazan-

dýklarýný emperyalizmin azgýn kar

hýrsýna karþý kaybetmemek için, mü-

cadelelerini ülkenin her köþesine, her

karýþ topraðýna, her insanýna taþýmak

ve anlatmak için yýllarca yollarda

oldular, hala yollardalar.

Bu olaylar yokmuþ gibi Baþba-

kanlýk TÜBÝTAK Baþkanlýðýna bir

rapor hazýrlatarak, Danýþtay'ýn verdiði

gerekçeli kararýndaki risklerin ortadan

kalktýðýný iddia etmiþ ve bu nedenle

EUROGOLD' un Ovacýk Altýn Made-

ni Ýþletmesi hakkýnda, bakanlýklara da

yazý yazarak yeni bir hukuksuzluk

sürecini baþlatmýþtýr.

Ancak ayný Baþbakanlýk durumun

incelenmesi için 9 Eylül Üniversitesi

Çevre Mühendisliði Bölümüne' de bir

rapor hazýrlanmasý için talimat

vermiþtir. Hazýrlanan bu rapor Altýn

madeni üretimi açýsýndan olumsuz

çýkýnca; bu raporun kamuoyuna

açýklanmamasý için bölüme baský

yapýlmýþtýr. Raporda Danýþtay'ýn

gerekçeli kararýnda belirtilen bütün

risklerin tamamýnýn mevcut olduðu

belirtilmektedir.

Durum yeniden mahkeme salon-

larýna ve alanlara yansýmýþtýr.

TÜBÝTAK raporu olarak anýlan

rapora dayanýlarak verilen iþletme

izinlerine Köylülerin açtýðý ve

TMMOB' nin TÜBÝTAK raporunu in-

celeyerek yanlýþlýklarýný ortaya koya-

rak müdahil olduðu iptal davasý

01.06.2001'de Ýzmir 1. idare mahke-

mesince sonuçlandýrýlarak; Danýþ-

tay'ca 1997 yýlýnda verilen kararýn uy-

gulanmasý istenmiþtir. Bu durumda

yürütmeyi yerine getirmekle görevli

olan idare, Þirketi kurtarmak için

harekete geçmiþtir. Baþbakan tara-

fýndan görevlendirildiði söylenen

Milliyet gazetesi yazarý Fikret BÝLA,

bazý Milletvekillerinin yaptýðýný iddia

ettikleri çalýþmayý açýklamýþtýr. Yapýl-

mýþ gibi görünen çalýþmanýn da

TÜBÝTAK Raporu gibi uydurmalarla

dolu olduðu açýk ve nettir.

TÜBÝTAK Raporu ve gazete ha-

berlerinde yer alan bazý konularý

aktaralým.

TÜBÝTAK Raporunda ek olarak

sunulan hukuki deðerlendirmede

''70 kilo aðýrlýðýnda bir kiþinin, hayatý

boyunca her gün ovacýk atýk havu-

zundaki sudan 3.5 lt içse bile olumsuz

etkisi olmayacaktýr.'' denilmektedir.

Bu konuda herhangi bir yorum yap-

mak dahi saçmalýk olur.

Yine raporun bir çok ek ve bö-

lümünde ''siyanürle altýn madeni iþ-

letmesinde hiçbir kaza olmadýðý ve

tüm dünyada güvenle kullanýldýðý''

söylenmektedir. Bu tespiti yapanlarýn

aþaðýdaki kazalarý bilmemiþ, duyma-

mýþ olmalarý þaþýrtýcýdýr.

Þili'de 1965 yýlýnda, deprem so-

nucu 14 atýk barajýnýn 10'u hasar

görmüþ ve sýzýntý sonucu 200' den

fazla kiþi zehirlenerek ölmüþtür.**

Burada çevrenin diðer etkilenmeleri

ayrýca çok yüksek düzeylerdedir.

ABD Batý Virginia'da 1972 yýlýn-

da, þiddetli yaðmurlar sonucu atýk

barajý çökmüþ 155 kiþi yaþamýný

yitirmiþtir. **

Papua Yeni Gine'de 1984 de Ok

Tedi altýn madeni için 2100 metrelik

dað týraþlandý, yoðun yaðýþlar nedeni

ile siyanürlü toprak aktý ve yöre halký

baþka bölgelere göç etmek zorunda

kaldý.***

* NewYork Times Kasým 1998

** TMMOB Maden Mühendisleri

Odasý Madencilik Bülteni Sayý 53

1997

*** Greenpeace

Dünyada Yasanmýþ Altýn Madeni

Kazalarý ve Kýsa Süreli Sonuçlarý
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Guyana'da 1985 yýlýnda, Omai altýn

madeninde atýk havuzu patladý ve 4

milyar ton çamur nehirlere karýþtý.*

Yine Guyana'da 1995 yýlýnda ayný

madende siyanür barajýnýn taþmasý

sonucu sýký yönetim ilan edilmiþtir.

Güney Colorina'da 1990'da yað-

murlar sonucu Brever altýn madeninde

süzme altýn rezervi çökmesi sonucu

onbinlerce balýk ve canlý öldü.*

Bolivya'da 1993 yýlýnda maden

artýðýnýn kaymasý sonucu binlerce

insan öldü

ABD New Mexiko'da 1992 yý-

lýnda yapýlan incelemede 800'den faz-

la sýzýntýnýn olduðu belirlenmiþtir.***

ABD'de 1993 yýlýnda tonlarca atý-

ðýn Ýdoha'daki Silver Madeninden sý-

zarak çevre sularýna karýþtýðý tespit

edilmiþtir.****

Güney Afrika'da 1994 yýlýnda si-

yanürlü altýn havuzunun taþmasý

sonucu 150 canlý yaþamýný yitirdi.

Romanya'da Þubat 2000 ''Doðu

Avrupa'da siyanür felaketi'' ''Çerno-

bil'den sonra en büyük çevre felaketi''

gibi verilen haberlerde Romanya'nýn

Sasar Bölgesin'de Aurual altýn made-

ninden sýzan siyanürün Doðu Avru-

pa'yý etkisine aldýðý duyuruldu.

Madendeki 100 bin metreküplük

siyanür atýklarý, Tisza nehrinden, Tuna

nehrine oradan da Karadeniz'e kadar

geldi. Milyarlarca Balýk ve su canlýsý

yaþamýný yitirdi. Etkisi uzun süre

devam edecek olan olay sonrasý nehir-

lerdeki canlý yaþam sona erdi. Bu

atýklardan sorumlu Esmerelda Þirke-

tinin, EUROGOLD'la ayný kökenli

olduðu***** basýna yansýdý.

Papua Yeni Gine'de Mart 2000,

Peru'da Haziran 2000, Avustralya'da

Haziran 2000 altýn madeni iþletme-

lerinde çevreyi etkileyen kazalar mey-

dana gelmiþtir.

TBMM'ne zamanýn milletve-

killeri tarafýndan verilen Bergama'da

siyanürlü altýn madeni iþletmesi

konusunda halk oylamasý yapýlmasýný

öngören yasa teklifi sýrasýnda Ýzmir

milletvekili Metalurji mühendisi Iþýn

ÇELEBÝ'nin açýklamalarýný yorumsuz

olarak sunalým.

''Bunlarýn paralarý çok, karþý çý-

kanlar aleyhine televizyonda haber

yaptýracak kadar çok, raporlar hazýrla-

tacak kadar çok.''*

Yine ayný komisyonda görev ya-

pan Trabzon milletvekili (Þimdiki A-

dalet Bakaný) H. Sami TÜRK' ün söz-

lerini hatýrlatmakta yarar vardýr.

''Yapýlmasý gereken siyanürlü yön-

temle altýn aramanýn yasaklanma-

sýdýr.''**

Bir çok gazetede yer alan ha-

berlerle Türkiye'nin ekonomik kriz-

den altýn madenleri ile çýkacaðý

konusunda sansasyonlar vardýr. Tür-

kiye'nin 6500 ton altýna sahip olduðu

dünyada ikinci sýrada olduðu gibi

hayali bilgiler gerçeði yansýtma-

maktadýr. Bu rakamlarý daha önceleri

katýldýðýmýz bir çok toplantýda Euro-

gold þirketi yetkililerinden duymuþ-

tuk. Aylar sonra bu hayali rakamlar

bilimsel çalýþma ve araþtýrma gibi bazý

milletvekillerince yeniden ortaya

atýlarak, ekonomik kriz bahanesi ile

mahkeme kararlarý etkilenmeye

çalýþýlmýþtýr.

Altýn madenciliði yapýlan ülkeleri

gözden geçirdiðimizde durumun hiçte

öyle olmadýðý görülmüþ ve bu

ülkelerde ekonomik krizler devam

etmiþtir.

Altýn madenciliðinin yapýldýðý ül-

keler ile Altýn madeni üretimini elinde

bulunduran firmalarýn baðlý olduðu,

ülkelere göz attýðýmýzda, altýn madeni

üretiminin maden çýkarýlan ülkelere

hiç bir faydasý olmadýðýný görürüz.

Bütün çevresel sorunlarý yaþamalarýna

raðmen altýnýn üretiminden herhangi

bir ekonomik gelir elde edememek-

tedirler. Dünyanýn geri kalmýþ ülkeleri

arasýnda yer alan bu ülkeler geliþmiþ

ülkelerin kredilerine ve yardýmlarýna

muhtaç durumdadýrlar.

ÇUÞ dünyanýn birçok yerinde al-

týn arama ve iþletme faaliyetlerine

giriþmiþ durumdadýr. Bu giriþimler

Türkiye üzerinde de yoðun olarak

sürmektedir. Uzaydan, uzaktan algý-

lama sistemleri ile maden yataklarýnýn

tespitini gerçekleþtiren geliþmiþ ül-

keler, bütün faaliyetlerini dünyanýn

geri kalmýþ ülkelerine yönlendirmiþ

durumdadýrlar. Bu yönlendirmeleri de

ÇUÞ aracýlýðý ile yaparak ülkeleri

kalkýndýrma ve geliþtirme vaadi sun-

maktadýrlar.

Uluslar Arasý Para Fonu (ÝMF)

dünyanýn geri kalmýþ ve geliþmekte

* Greenpeace

** Mineral Policy Center

*** EPA

**** Washington Post

***** Mining Journal Dergisi 16.02

200 Londra

****** Mineral Policy Center
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olan ülkelerine ekonomik kalkýn-

malarýný ve geliþmelerini hýzlan-

dýrmak amacýyla programlar sunar. Bu

ülkelere Dünya bankasý kredileri

kullandýrýlýr. Ancak þu ana kadar

ÝMF'nin hiçbir programý ile herhangi

bir ülkenin kalkýndýðý, enflasyonunun

düþtüðü, gelir daðýlýmýnýn dengelen-

diði görülmemiþtir. Yýllardýr bu prog-

ramlarýný geliþmemiþ ülkelere iç

iþbirlikçileri ile uygulatan geliþmiþ

ülkeler doðal kaynaklar konusunda da

bu sömürülerini sürdürmektedirler.

Doðal kaynaklarý ÇUÞ tarafýn-

dan iþletilen hiç bir ülke geliþeme-

miþtir, yoksulluktan baþýný kaldýra-

mamýþtýr. Bu ülkeler çevre sorun-

larýnýn ve köle ticaretinin hala ya-

þandýðý ülkelerdir.

Bu ülkeler

Þili, Endonezya, Papua Yeni Gine,

Etiyopya, Ekvator, Zaire, Zambiya,

Hindistan, Dominik Cumhuriyeti,

Malezya, Zimbabve, Mali , Fildiþi,

Mozambik, Filipinler, Brezilya,

Arjantin, Venezüella, Kolombiya, El

Salvador, Sudan, Namibya, Gana,

Honduras, Guayana, Kosta Rika vs

ülkelerdir. Bu ülkelere baktýðýnýzda

sürekli askeri darbelerin olduðu ve

demokrasi adý altýnda ÇUÞ prog-

ramlarýnýn uygulandýðý, diktatörlük-

lerin zaman zaman en þiddetli uygu-

lamalarýnýn olduðu ülkelerdir.

Dünyanýn geri kalmýþ ülkeleri o-

larak ve üçüncü dünya ülkesi olarak

adlandýrýlan bu ülkeler, IMF ve ge-

liþmiþ ülkelere olan borçlarýný öde-

meleri mümkün olamayan konuma

gelmiþtir. IMF 1999 yýlýnda fakir

ülkelere yardým için 1300 ton altýn

satmak istemiþtir. Ancak bu projeden

hemen vazgeçmiþtir. Yüksek borçlara

sahip bu ülkeler ayný zamanda altýn

üretiminin yapýldýðý ülkelerdir. Eðer

böyle bir satýþ gerçekleþse idi altýn

fiyatlarý düþecekti ve gelirleri yeniden

azalacaktý. Ülke ekonomileri bir kez

daha sarsýlacaktý. Uðradýklarý zarar

alacaklarý yardýmdan daha fazla

olacaktý. Bu durum göstermektedir ki

altýn madeni üretilen ülkelerin her-

hangi bir kalkýnmýþlýðý olmadýðý gibi

yardýma muhtaç durumdadýrlar.

Bunlarýn yanýnda Ortadoðu ülke-

lerinde petrol üzerinde ayný oyunlar

oynandýðý ve daðýlan Sovyetler Bir-

liði'nden ayrýlan ülkeler üzerinde

benzeri politikalarýn uygulanmaya

çalýþýldýðý görülmektedir.

ABD, Kanada, Güney Afrika gibi

ülkelerde kendi çevresini kirletmiyor

demek deðildir. ABD de gelir daðýlýmý

bölgeler arasýnda çok farklý olduðunu

görürüz. ''ABD'nin Montana Eya-

leti'nde çevreyi kirleten siyanür kul-

lanan altýn madenlerinin kapatýldýðý ve

Güney Dakota Eyaletlerinde de çevre

kirliliði yarattýðý için bu madenlere

kýsýtlamalar getirildiði bilinen bir

gerçektir. New Jer-sey'de kirlenen

alanlarýn temizlenmesi için 1 milyar

dolar ayrýlmýþtýr.''*

ABD Çevre Ajansý (EPA) yaptýðý

inceleme sonunda Amerika'da bulu-

nan siyanürlü atýk barajlarýnýn %85'

inde siyanür sýzýntýsý olduðunu açýk-

lamýþtýr.

Euroguld'un genel müdürü Sabri

KARAHAN ve Bilgi iþlem ve enfor-

masyon müdürü Vedat OYGÜR'ünde

katýldýðý ve Yurt Madenciliðini Geliþ-

tirme Vakfý tarafýndan hazýrlanan bir

kitapçýkta, madenciliðin önündeki

engellerin kaldýrýlmasýndan söz edil-

mekte; bu amaçla mera, orman, zey-

tincilik, çevre, toprakla ilgili koruma

kanunlarýnýn kaldýrýlmasý isten-

mektedir.

Burada amacýn açýklanmasýna

gerek olmadýðý kanaatindeyiz.

Bergama'da altýn madenciliði

yapmaya çalýþan bu þirketi bir de biz

tanýtalým.

EUROGOLD, Avustralya kökenli

Normandy Poseidon ve Kanada Kö-

kenli Metal Mining Corporation'a

baðlý olarak 29 aðustos 1989'da kurul-

muþ ve ortaklýklarý yýllara göre deði-

þiklik göstermiþtir.

1989 'dan 1994' e kadar

1- Avusturya kökenli Normandy

Poseidon Grup þirketlerinden

Poseidon Gold Limited % 66.67

hisseye sahip

2- Alman Metallgeselschaft Grup

Þirketlerinden Metal Mining

Corporation %33.33 hisseye

sahip

1994 den 1999'a kadar

1. Normandy + Poseidon + BRGM

(Avusturya-Fransa) %67 hisseye

sahip

2. INMETIONCO (Kanada) %33

hisseye sahip

EUROGOLD MADENCÝLÝK

SANAYÝ A.Þ.

EUROGOLD'UN HÝSSE

SAHÝPLERÝ
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1999 dan sonra %100 Normandy

Ýþte Bergama'da yeni olarak gö-

züken bu þirket neden Normandy ismi

ile çalýþmaktadýr açýk olarak görül-

mektedir.

EUROGOLD'UN BAÐLANTILARI

Eurogold; Australien Consoli-

dated Minerals (ACM) ile Kanada

Metall Mining arasýnda kurulmuþ bir

ortaklýktý.

ACM Normandy Posedion ve

Western Mining of Avustralya þirket-

lerinden oluþmuþtur. Baþlarýnda Ýngi-

liz kökenli olan Yeni Zellanda'lý Sir

Ron Brierley tarafýndan yönetilen

GPG firmasý ACM nin % 16'sýna

sahiptir.

Ortaklardan Metall Mining Bü-

yük Alman Þirketi Metallgesellschaft

ile Ýtalyan Agip Miniere Þirketinin alt

kuruluþudur.

Metall Mining* ayný zamanda

Kanada þirketi Teck ve Avustralya'lý

MIM þirketinin ortaðý olup PapuaYeni

Gine'de bakýr madeni ile çevrede

yarattýðý kirliliði ile tanýnmaktadýr.

Ayrýca Türkiye'de Çayeli bakýr ma-

deni için yatýrýmlarý Dünya Bankasý ve

Alman bankasý tarafýndan finanse

edilmektedir.Alman bankasý DRESD-

NER BANK, Eurogold þirketinin

Bergama'daki altýn madeni için

finanse etme giriþimini Alman

çevrecilerin baskýsý ile askýya almýþtý.

DRESDNER BANK Þubat 2000'

de Romanya'da meydana gelen Altýn

madeni kazasýna neden olan ESME-

RALDA'yý finanse etmektedir. ES-

MERALDA Avustralya kökenli bir

þirkettir.

EUROGOLD 'un eski ortakla-

rýndan METAL MININGINC çevreye

verdiði zararlar nedeni ileAmsterdam'

da ki su örgütü (IWF) tarafýndan kara

listeye alýnmýþtýr.
Þimdi Adalet bakaný H.Sami

TÜRK'ün söylediði gibi ''yapýlmasý

gerekenin siyanürle altýn madenciliði

iþletmesinin yasaklanmasýdýr.''

Ama bunu uygulayacak, ülke

halkýndan yana tavýr koyacak baþ-

bakan ve Adaletin yerine getiril-

mesinde adalet bakanlarýna gereksi-

nim olduðu açýk ve net ortadadýr.

Birilerinin bu ülke ve insanýnýn

satýlýk olmadýðýný bilmesi gerekiyor.
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I. Demir Çelik Sempozyumu;

Odamýzýn Zonguldak Ýl
Temsilciliði ve Makina Mü-
hendisleri Odasý Zonguldak
Þubesinin ortak düzenlediði
I. Demir Çelik Sempozyumu
3- 4 -5- Ekim 2001 tarihlerinde
Kdz. Ereðli Erdemir Tesis-
lerinde yapýlacaktýr. sempoz-
yum yürütme kurulunda
Zonguldak il temsilcimiz Sa-
yýn Tamer AYDIN, iþ yeri
temsilcimiz Sayýn Yýldýrým
MERKAN görev almýþlardýr, 3
gün sürecek sempozyum bo-
yunca demir çelik sektörünün
tüm sorunlarý yaklaþýk 150
bildiri ile tartýþýlacaktýr.

Ýlgi duyan meslektaþlarýmýz
detaylý bilgiyi aþaðýdaki nu-
maralardan temin edebilirler.
Tel ; 0 (370) 253 69 64
Fax ; 0 (370) 251 89 58
e-mail ;
zonguldak@zonguldak.mmo.org.tr

595 Sayýlý KHK ile Ýlgili
Davada Anayasa Mahkemesi
Karar Verdi;

Yürürlüðün Durdurulmasý

Anayasý mahkemesi Fazi-
let Partisi tarafýndan 595 sayý-
lý " yapý denetimi hakkýnda ka-
nun hükmünde kararname"
nin tamamý hakkýnda, bu müm-
kün olmaz ise Anayasa'ya ay-
kýrýlýðýný iddia ettiði 4,13,14,
15 ve 25. maddeler ile bun-
larla ilgili düzenlemeleri içe-
ren diðer maddeler hakkýnda
yürürlüðün durdurulmasý ve
iptal kararý verilmesi iste-
miyle açtýðý davayý görüþerek
24 mayýs 2001 günü karara
baðladý.

TMMOB'nin gündeme
geldiði günden beri karþý
çýktýðý Anayasa'ya aykýrýlýðý
iddiasýyla Anayasa Mahke-
mesi'ne baþvurulmasý istemiy-
le danýþtay'a dava açtýðý 595
sayýlý KHK ile ilgili olarak
ayrýca Anayasa Mahkemesi'ne
karar verme sürec inde
TMMOB'nin görev yetki ve
sorumluluk alanlarýna doð-
rudan müdahele edildiði
kamusal denetim alanlarýnýn
ticarileþtirildiði denetim yeri-
ne bir denetimsizlik ve kaos
ortamý yaratýldýðý savýyla
görüþlerinin alýnmasý iste-
minde bulunmuþ ve bu talep
uygun bulunarak 9 mayýs 2001
tarihinde TMMOB görüþleri
Anayasa Mahkemesi'ne sözlü
ve yazýlý olarak sunulmuþtur.

Anayasa Mahkemesi yürür-
lüðü durdurma kararý almýþtýr.

oda etkinliklerinden...

TMMOB'den haberler...
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