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ÇEVRE VE ORMAN 
BAKANI VEYSEL 
ERO LU, YA ST FA 
ETMEL  YA DA 
GÖREVDEN 
ALINMALIDIR!
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Bas na ve kamuoyuna

Çevre ve Orman Bakanl , her defas nda al nan yarg  

kararlar n  etkisizle tirmek ve hukuk devleti ilkesini yok 

sayma pahas na Ovac k Alt n Madeni için yeni izinler 

vermektedir. Bu sayede Bergama Ovac k Alt n Madeni 

hakk nda faaliyetlerinin çevre ve insan sa l  aç s ndan 

sak ncal  oldu u yönünde verilen yarg  kararlar na 

ra men KOZA Alt n i letmeleri A. ., i letme ölçe ini 

büyüterek ve bölgede yeni maden ocaklar  açarak 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

• Alt n irketlerine hukuki dan manl k yapmak, 

• Yarg  kararlar n  etkisizle tirmek için bu irketlere yol 

göstericilik yapmak,

• Alt n irketlerinin avukatl na soyunmak,

• Alt n irketlerinin ç kar n , ülkemizin ç karlar ndan üstün 

tutmak,

• irketlerin kar  için kamusal varl klar m z olan madenleri 

heba etmek,

• Çevre ve insan sa l n  riske atmak 

Çevre ve Orman Bakanl n n görevi de ildir. 

Çevre ve Orman Bakanl  tarafs zl n  
yitirmi tir.

Hiçbir hukuk devletinde rastlanmas  mümkün olmayan 

bir ekilde; Çevre ve Orman Bakanl  yetkilileri ile 

Koza Alt n letmeleri A. . yetkilileri, kamuoyu önünde 

aç kça yarg  kararlar n  “by-pass” etmek için yapt klar  

çal malar  s k lmadan anlatmaya ba lam lard r. 

Bergama-Kozak’ta yeni maden izinleri için ÇED 

ba vurular  Çevre Bakanl ’nda de erlendirme 

a amas ndayken, ÇED Genel Müdürü Fevzi bilir, 

Anayasa Mahkemesi ve Dan tay kararlar  ile ba l  bir 

kamu görevlisi olmas na ra men, bu sorumlulu una 

yak mayan bir ekilde alt n irketlerinin uzant s  televizyon 

kanallar nda mahkeme kararlar n n etkisizle tirme 

operasyonlar na nas l ortak oldu unu anlatmaktad r. 

Çalda  Nikel Madeni ile ilgili önceki Çevre ve Orman 

Bakan  ile imdiki Bakan Veysel Ero lu aras nda yap lan 

tart ma, maden irketlerinin ç kar n n nas l hukuktan 

üstün tutuldu unu gözler önüne sermi tir ve halen 

hat rlardad r.

Çevre ve Orman Bakanl ’n n tarafs zl n  yitirdi ine ve 

kamu yarar  ile ba da mayan i lemler tesis etti ine dair 

yap lan bas n aç klamalar  nedeniyle alt n irketleri Türk 

Mimar ve Mühendis Odalar  Birli i’ne ve ba l  odalara 

tazminat davalar  açarak kamuoyunun bilgilendirilmesinin 

önüne geçmeye çal maktad r. imdiye kadar TMMOB 

ve ba l  odalara kar  alt n irketlerinin açt  davalar 

mahkemelerce reddedilmesine ra men söz konusu 

irketler bu yolu denemeye devam etmektedirler. 

A a da imzas  bulunan TMMOB’ye ba l  kamu kurumu 

niteli inde meslek örgütleri olarak Anayasal görev 

ve sorumluluklar m z n gere ini yerine getirece imizi 

ve ülkemizde yürütülmeye çal lan siyanürlü alt n 

madencili ine kar  mücadele etmeye devam 

edece imizi bu vesileyle bir kez daha tekrar ediyoruz. 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas
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