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SENİH ÖZAY’IN YARDIM TOPLAMA KANUNU’NA GÖRE 

YAPTIĞI BAŞVURU REDDOLDU, TÜRKİYE’DE İÇ HUKUK 

TÜKENDİ VE KONU STRASBOURG İNSAN HAKLARI 

MAHKEMESİ’NE TAŞINDI: 

 

 

 1- Bergama/Ovacık’ta siyanür liçi yöntemi ile altın madeni 

işletmeciliğinin yaşama hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına aykırı 

olduğunu tespit eden ve siyanür liçi yöntemi ile altın madeni 

işletmeciliğine verilen izinleri iptal eden yargı kararlarının Türkiye’de 

uygulanmadığı, yargı kararlarına rağmen altın madeninin çalışmaya 

devam ettiği bilinen bir olgudur. 

 

2- Yargı kararının uygulanmaması sonucunda, siyanür liçi yöntemi 

ile çalışan altına madeninin etkinliğine devam etmesi, inan yaşamının ve 

doğal çevrenin riske girmesi yörede yaşayan Bergamalı köylüleri ve 

Senih Özay’ı rahatsız etmiştir.  

 

3- Yargı kararının uygulanmasını sağlamak için, yapılacak 

bilimsel, hukuksal ve sosyal etkinlikler (konferans, panel vb.) para 

gereksinimi yarattığından, Senih Özay 2860 sayılı Yardım Toplama 

Yasası çerçevesinde yardım toplama izninin verilmesi için İçişleri 

Bakanlığı’na başvurur.   

  

4 – 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası’ndaki tüm koşullar ve 

prosedür yerine getirilmiş, bu çerçevede Şevki Torni, Haydar Efdal, 

İbrahim Öner’den oluşan denetim kurulu da kurulmuş, kamu kurumları 

ve İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış, ancak İçişleri Bakanlığı 

“kamu yararı” bulunmadığı gerekçesi ile Senih Özay’ın talebini 

reddetmiştir.  

 

5 – Bu red işleminin aleyhine dava açılmış, Ankara 2. İdare 

Mahkemesi 24.02.1999 tarih ve 1998/1170 E., 1999/152 K. sayılı kararı 

ile “kamu yararı bulunmadığı” gerekçesi ile davayı reddetmiş, temyiz 

üzerine de Danıştay 10. Dairesi’nin 01.10.2001 tarih 1999/2001 E., 

2001/3310 K. sayılı kararı ile yerel idare mahkemesinin kararı 

onanmıştır.  



 

6 – Yargı kararlarının uygulanma zorunluluğu, yargı kararını 

uygulamak için feci şekilde direnen idareye karşı kamusal ve kişisel 

birşeyler yapma gerekliliği, Hukuk Devleti ilkesi, bu ülkede camii 

yaptırma derneklerinin ve daha birçok gerçek ve tüzel kişinin yardım 

toplama yasasından yararlanarak yardım topladığı gerçeği olayda çok 

ciddi bir kamu yararı bulunması, yaşamları risk altında bulunan insanlara 

“yargı kararı uygulanmazsa tazminat davası açılır, burada da gerekli 

masraflar adli yardım ile karşılanır” demenin anlamsızlığı karşısında 

verilen bu kararlar tatmin edici olmamış ve Senih Özay tarafından 

Strasbourg İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmuştur. (Başvuru no. 

13914/02)   

 

7 – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin;  

 

a – 2. Maddesine (yaşama hakkına) aykırılık: İnsanların yaşamı ile 

ilgili bir yargı kararını uygulatmak için, yardım toplama isteminin 

reddedilmesinin yaşama hakkına aykırı olduğu; 

 

b – 6. Maddesine (adil yargılanma ilkesine) aykırılık: Bir yargı 

kararının uygulanmamasının, uygulatmak için çalışmaya engel olmanın 

adil yargılanma ilkesinin ihlali niteliğinde olduğu; 

 

c – 11. Maddesine (dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne) 

aykırılık: Bir yargı kararının uygulanması için yapılacak hukuksal 

etkinlikleri engelemenin, genel anlamda dernek kurma ve toplantı 

özgürlüğünü ihlal ettiği; 

 

d – 14. Maddesine (eşitlik ilkesine) aykırılık: Yargı kararını 

uygulatmak gibi kamu yararı taşıyan bir etkinliğe yardım toplama izni 

vermemenin, başka etkinliklere bu iznin verildiği düşünüldüğünde kişiler 

arasında ayrımcılık niteliğinde olduğu; 

 

e – Sözleşmeye ek 1 nolu protokolü (mülkiyet hakkına aykırılık): 

yargı kararının uygulanmaması, olayda Bergama köylülerin 

taşınmazlarının değerini yitirmesini sonuçladığından, bu anlamda 

mülkiyet hakkıyla da ilgilidir. Yargı kararının uygulanmasını sağlayacak 

bir etkinliğe engel olmanın mülkiyet hakkının ihlali niteliği taşığıdı;  

 

Düşünülmekte ve belirtilmektedir.  

 

8 – Türkiye’de yargı kararının uygulanmasına, idarenin direnişi ile  

madenin çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı alınmış, devletin 



Bergama ile ilgili yargı kararlarını uygulamayacağı kesin olarak 

anlaşılmış, yargıda kazanmak artık anlamsız hale getirilmiştir. Bu dosya 

bu açıdan çok önemlidir. Strasbourg’da hukuk arayışımız yadırganacaksa 

da evrensel normlar peşinde koşmaya devam edecek görüşündeyiz. 

 

       Av. Senih ÖZAY 

 

 

 

2. 

Valilik Yüksek Katına 

 
İzmir 

 

 

İzmir’de İzmir Barosuna kayıtlı olarak, 1. Beyler Sok. 

51/306 Konak adresinde  faaliyet sürdüren  

Senih Özay’ın  

‘’ Anılarım... Ağzımı HAYIR’a  açtığım 

anılarım ’’  

isimli  

Bergama siyanürlü altın dosyası  anıları  da  dahil olmak 

üzere  

muhalif anılarını da kaleme aldığı  KİTABININ  

YAZILMASI , BASTIRILMASI, DAĞITILMASI VE  TÜM 

İLGİLİ KURULUŞLARLA  SİYASAL, TECİMSEL 

TUTUMLARI TARTIŞICI,  ÇÖZÜCÜ BİR YASAL 

ÖRGÜT   kurulmasına karar verilmiştir.  

 

Bu kitap gibi,   

uzun yıllardır Türkiye Hukuk hayatını / Avukatlık  hayatını, 

onun  çelişkilerini, ortaya çıkan olgularını  kaleme  alan  

kitapların yok denecek kadar az  bulunması karşısında   

tutarlı tutum  almayı sağlamak üzere,  dostları olarak bir 

katkı örgütü  

kurmaya bizler karar vererek 

 



2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası”nın 9. 

Maddesine göre, 

 

• Medeni hakları kullanma  ehliyetine sahip, 

• 21 yaşını doldurmuş, 

• En az 7 kişi olarak, 

• İzmirde  sürekli ikametgahı bulunan 

• Son 6 aydır  oturduğu ikametgahını kanıtlayan, 

• Haklarında kovuşturma yapılabilmesi izne bağlı 

bulunmayanlar olarak, 

• Yasama veya dipomatik  dokunulmazlıkları bulunmayan, 

• Aralarından birini Başkan gibi seçtikleri, 

• Açık kimlikleri ve meslekleri ve ikametgahları ve  çalışma 

yerleri tek tek yazdıkları liste ekli bulunan, 

• Nufus cüzdanı suteri adli sicil kaydı ve son 6 aydır ikamet 

ettiğinin belgesi bulunan 

• Medeni hakları kullanmaya  ehil olduğunun beyan belgesi 

bulunan 

 

KİŞİLER OLARAK, bizler  bu amaç doğrultusunda, 

aktiviteler düzenlemek  ve hukuksal kazanımlardan , yasal 

imkanlardan yararlanmak üzere,  

Siz gibi  En Büyük Mülki Amirliğe başvuruyoruz. 

 

 

 

• Eren İlhan Güney 

• Mehmet Olukman 

• Ata Mustafa Soyak 

• Levent Özay 

• Sefa Taşkın 

• Oktay Konyar 

• Birsel Lemke 

• Yakup Okumuşoğlu 

• Nuri Gündüz 

• Ayşe Tosuner 



• Erkan Avşar 

• Fulya Açıktepe 

• Şennur Şensoy 

• Fatih Ergün 

• Murat Alparslan 

• İbrahim Sivrikaya 

• Ümit Şimşek 

• Ümit Erdem 

    Ahmet Remzi İnanç 
 


