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48.1.1 Eskişehir Sivrihisar Altın işi… 
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1.Beyler Sok.51/306 Konak İzmir Türkiye 
Tel: 0 232 484 89 73 – 446 70 70 Fax: 0 232 425 64 20 
e-mail: avsenih@hotmail.com 
web    : www.cepecevre.com 
 

Çok  acil ... 
 
Kısaca  aktarırsam; 
 
Bergama ve Sivrihisar’da Siyanürle altın çıkarılmak istendi. Bilim 

insanları   ikiye ayrıldılar. Halk haliyle yaşama hakkı adına endişe  

duydu. Hukuk  ve sivil itaatsizlik başlattı. Yüksek Mahkeme 

Danıştay’dan “yörelerinde bu işletmenin  Çevre  Etki 
Değerlendirme  yönünden uygun olmadığı, yaşama hakkını ihlal 

eder olduğu yolunda” karar elde ettiler. Ve  hüküm kesinleşti.   
Beğenmediğimiz Anayasamızda  138/4. maddede,  ‘’ yargı 

kararlarına; değil Valilik, Bakanlık, Hükümet,  TBMM bile 

direnemez ‘’ denmesine rağmen  Devlet,   TÜBİTAK isimli bilimsel  

kuruluşlardan birine  ‘’ yörede   Danıştay kararından sonra   

değişiklik var mı?   ‘’dedi. Onlar da ‘’  2  kuyu,  2 cihaz ve  istinad 

duvarı  ilaveten yapmışlar. Böylece  tehlike kalkmış ‘’ dediler.  Bu 
rapora karşı 9 Eylül Üniversitesi Profesörleri itiraz ettiler. Ege 
Üniversitesi Profesörleri itiraz ettiler. Tabipler Birliği bu kurulda 

doktor yok ki? İnsan sağlığından anlarlar mı onlar ? dedi. Türk 

Mühendis Mimar Odaları Birliği bütün odaları adına, “bilime 

aykırıdır, hukuka aykırıdır, olmaz bu işletme” dedi. Barolar 3999 

Avukat tahsis ettiler. 
Avrupa Parlamentosu çağrıda bulundu. 
 
İsveç Parlamentosu bu uğurda Alternatif Nobel ödülü verdi. 
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Amerikan Çevre Koruma Örgütü _ EPA ‘‘ Yöre halkı istemiyorsa iş 

bitmiştir. Maden işletilemez.’’ dedi. 
 
BUNA RAĞMEN; 
Mahkeme  kararının arkasına dolanıldı. 
Ve Başbakanlık  tüm  Devlet birimlerine ‘’ izin verebilirsiniz ‘’ yollu 

yazı  yolladı. Bunun aleyhine  İzmir 1. İdare Mahkemesinde  2000 

/896   esasta dava sürmektedir. Bu davaya Müdahil olmalısınız. 
 
Başbakanlığın işlemine  ilk  balıklama atlayan   Orman Bakanlığı 

oldu. Aleyhine dava  açtık.  İzmir 3. İdare  Mahkemesi  -  2000/963       
esasta dava sürmektedir. Bu davaya  herkes, kişiler, örgütler  

müdahil olmalıdır. 
 
Ardından Çevre Bakanlığı  ‘’Ben bu işte  pek yokum. Başbakanlık 

çözdü işi. Yeniden Çed   filan da  yok ‘’ yollu işlem üretti. ve 

Aleyhine daha dün  dava  açtık. Müdahale  etmelisiniz. (İzmir 4. 

İdare  Mahkemesi  2001/74) 
 
Şimdi de  bir , iki gün önce Sağlık Bakanlığı’nın da  işlem tesis ettiği    

öğrenildi. Henüz işlem bize tebliğ edilmedi. Dava  açmadık.  

Açacağız. Açınca , sizler  uygun görürseniz Müdahil olmalısınız. 
 
Hukumet Endüstri Bölgeleri Kanununu meclise sevk etti. Bu 
kanunda  ne yazıyor biliyormusunuz ? Yabancı Firma Devlete bir 
işletme izni, ruhsatı için  başvurduğunda  Devlet dairesi 15 gün 

içinde CEVAP VERMEZSE  İZİN VERMİŞ SAYILACAKTIR. 

Bunun ne anlama geldiğini açıklayacak değiliz. Herhalde  bu 

kanunun çıkmaması için meşru bütün yollar denenmelidir. 
 
Ardından bir  şaşırtıcı  gelişme oldu. Salihli Sardes yakınında  

POMZA ve de K isimli bir şirketin ,   ‘’Ben Eurogold gibi yabancı 

şirket  değilim.  Ve de  siyanür kullanmayacağım  ‘’diyerek Enerji 
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Bakanlığından izin aldığı diğer izinleri de tamamlamak  üzere 
olduğu  öğrenildi.  
Şimdi  Türk Şirketi - Yabancı şirket   yaşama hakkını tehditte 

farkeder mi farketmez mi?... Türk Şirketi olsun da canımı alsın’’   

dermiyiz demezmiyiz ?  ‘’sorunu tartışılacak...   
‘’Bir de   siyanürü biz  önce kullanmayacağız. Önce su kullanacağız 

‘’  denilerek daha sonrasında  ine mecburen  siyanür 

kullanılacağının gizlenmesi   yöntemini   Kimya Profesörlerinden 

irdeletmeyecekmiyiz? Bu işte  çok su kullanılır. Yörede zaten su 

yok...   Su bitecek mi  ne olacak?  Bunu Hidro  Jeologlara       
soracakmıyız ? Sormayacakmıyız? 
 
Artemis  tapınağına 500 metre mesafede bu iş olur mu allahaşkına? 

Anıtlar Kurulu uyuyormu ? diyecekmiyiz demeyecekmiyiz? 
 
Bu Toprak kazılırken, Arsenik çıkacak mı ?  Çıkmayacak mı 

Kanserojen mi ? değil mi ? Tartışmayalım mı ? 
 
Burada 4 T var  ; Tarım + turizm+termal+tarih ... ne 

yapıyorsunuz? diyecekmiyiz demeyecekmiyiz? 
 
Medya, bu  sefer  ne alemde? bakacak mıyız bakmayacakmıyız? 
 
Çok müvekkil, çok davacılı, çok avukatlı davalar açacakmıyız  

açmayacakmıyız? 
 
TMMOB , TTB, TBB, vs tüm kişi , kuruluş, oda dernek, köylü, 

kentli, kadın, çocukları ağırlayacakmıyız ? ağırlamayacakmıyız? 
 
Altın takıya düşkünlüğü  gözden geçirecekmiyiz? 

Geçirmeyecekmiyiz? 
 
Salihli’de Belediye  Tiyatro salonunda  23 Ş u b a t    2001   t a r i h i 
n d e,  akşamüstü  17. 00 ‘de    h e r k e s i n katılacağı d e v   bir 
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toplantı’da bilimsel hukuksal   olarak herşeyi  tartışmalıyız. 

Bilgilenmeliyiz. Kararlar vermeliyiz.   
U y g u l a m a l ı y ı  z . 
 
Dostlar, var mısınız ?  
 
Av.Senih ÖZAY Bergama  ve Salihlililerin Avukatı. 
 
 
SİYANÜRLE DE, SUYLA DA ALTIN ÇIKARMAYA 

HAYIR ! 

 
             Salihli Sart Harabeleri yakınındaki Altın Madeni tarihin ilk 

dönemlerinden bu yana krallara, tarihçilere esin kaynağı olurken; günümüzde 

de ülkemizi yağmalama sevdasına düşen şirketlerin doymak bilmeyen iştahını 

kabartmış olmalı ki bu yörede altın madeni çıkarma çalışmalarına giriştiler.  

             Kral Gides'le en görkemli dönemini yaşayan, Gediz ve Küçük 

Menderes Vadisini içine alan bölgede ortaya çıkan Lidya Uygarlığı, zenginliğin 
ve kültürel etkinliklerin doruğa ulaştığı bir uygarlık olarak tarih sayfalarında 

yerini aldı. Lida Krallığının Başkenti Sart Antik Dünyanın en zengin kenti 

olarak ünlendi. Altın; Şiir, Tiyatro, Müzik başta olmak üzere "Herşey ilk kez 

Sart'ta başladı." denilen Başkent Sardes kenarından geçen Sart Çayının 

(Paktolos) sürüklediği kumlarda bulundu.  

             Bugün aç gözlü yağmacıların gözlerini işte tarihteki bu zenginlik 

kamaştırıyor olmalı. Tonlarca toprağı alt-üst ederek sahip olacakları ALTIN ! 

             AMA NELER PAHASINA ? 

             Güzelliklerle dolu bir Doğa'yı katletme, binlerce yılda oluşan verimli  

topraklarımız talan edip yok etme pahasına; 

             Doğa örtüsünü, yıllarla yetişen ağaclarımızı ortadan kaldırarak 

Türkiye'yi biraz daha çöl haline getirme pahasına; 

             Bugün artık yalnız bizim değil dünyanın "Uygarlık Mirası" olarak 

değerlendirdiği Antik Sart Harabelerini yok etme pahasına; 

             Su konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını, toprağın suya hasret 

kaldığını, barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere indiğini, kuraklık 

tehlikesinin endişe verici boyutlara ulaştığını, hele hele günümüzde savaşların 

"Su Savaşları" olacağı tezini görmezden gelerek Bir gram Altın için  tonlarca 

suyu heba etme pahasına; 
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             İçinde Altın  ve Gümüş olan Kayalar çözülünce bu kayaların 

içerisindeki  ARSENİK'in doğaya karışmasının insan sağlığını, trajik 

boyutlarda tehdit etmesi pahasına ; 

             Salihli'mize önemli ölçüde kazanç sağlayan Termal  Turizmi olumsuz 

etkileme pahasına; 

             Geçimini  Tarımla sağlayan yöre halkını gelecekte daha da 

fakirleştirme pahasına.... 

             Bir Avuç Altın için değer mi bütün bunlara ? 

             Unutmayalım "Bu Ülke Bize Atalarımızdan Miras Değil; 

Çocuklarımızdan Emanettir."  
             Emanete ihanet olur mu ? 

             Doğası yok olmuş, suları Arsenikle, ve siyanürle  kirlenmiş bir ülkenin 

hesabını gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl vereceğiz? 

             Günlük hesapların, günlük kazançların acılarını yıllarca yaşadık. 

Bugün de aynı yanlışa düşmeyelim. Birkaç kişiye vadedilen iş olanağı için 

geleceğimizi yok etmeye inanın değmez.  

             Bergamalıların gösterdiği direnmeyi biz niye göstermeyelim ? 

             Globalleşen dünyada, büyük şirketlerin  Ülkemizi   yağmalamasına izin 

vermeyelim. 
             Tehdit yalnızca Siyanürle  Altın çıkarmada değil; daha büyük bir  

tehdit Altın Madenciliği yapılırken ortaya  çıkan Arseniktedir. Bunun  ölümcül 

etkileri Kütahya'nın Dulkadir İlçesinde yaşanmıştır.  

             "Tuttuğu her şeyin Altın'a dönüşmesi Kral Midas'ı mutlu etmeye 

yetmedi." Efsanesi gerçeği de anlatmıyor mu ? 

             Bergama, Sivrihisar, Eşme, Efem Çukuru, Gümüşhane, Artvin, 

Saimbeyli'ye Sart'ıda eklemelerine izin vermeyelim; Altın Madeni İşletme 

Faaliyetlerine DUR ! diyelim. 

             Endüstri Bölgeleri  hakkında kanun tasarısı ile Ormanlık Arazi Sit 

Alanı  gözetmeksizin bütün ülkeyi yağmaya açmayı hedefleyen Yasa 

Tasarısının uygulamaya geçirilmesine Salihli Halkı olarak biz de tepki 
gösterelim. 
             Bir Avuç Altın mı ? 

            Tarihi, doğası, sağlığı yok olma tehdidi altında kalan Salihli  mi ? 

            23 Şubat 2001 Cuma günü Saat 17.00 de Belediye Tiyatro Salonunda, 

bilim adamlarımız ve hukukçularımızla birlikte tartışalım. Bilgilenelim. Karar 

verip Uygulayalım. 

Zafer Keskiner Salihli Belediye Başkanı  
 

BİR AVUÇ ALTIN MI? 
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DOĞASI-TARİHİ YOK OLMA 
TEHDİDİ ALTINDA BIRAKILMAK 

İSTENEN 
SALİHLİ Mİ? 

 
Prof.Dr.Ümit Erdem 
Prof.Dr.Şevki  Filiz 

Prof.Dr.Fethi  Doğan 
Prof.Dr.Emür  Henden 
Prof.Dr.Ünal Altınbaş 

Prof.Dr.Gürel Nişli 
Prof.Dr. Zuhal Okuyan 
Prof.Dr. Ercan Tatlıdil 

Av.Senih Özay'la 
BİLGİLENELİM. 

 
Tarih:23 Şubat 2001 CUMA 
Saat:17:00 
Yer:SALİHLİ BELEDİYESİ TİYATRO SALONU 
 
 

 
 

DEĞER Mİ ? 
DOĞAMIZIN, 

TARIM ARAZİLERİMİZİN, 
TARİHİN YOK EDİLMESİ, 

TONLARCA SUYUN HEBA EDİLMESİ, 
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SAĞLIĞIMIZIN TEHLİKEYE SOKULMASI 

PAHASINA 
 

BİR AVUÇ ALTIN 
ELDE ETMEYE 

DEĞER Mİ ? 
                  BİLGİLENELİM. 

KARAR VERİP UYGULAYALIM. 
Tarih: 23 Şubat 2001 CUMA 
Saat: 17:00 
 Yer: SALİHLİ BELEDİYESİ TİYATRO SALONU 
 
 

HAYIR ! 
 

DOĞAMIZI – TARİHİ – 
İNSAN SAĞLIĞINI 

 
KISACA GELECEĞİMİZİ 

 
TEHLİKEYE SOKARAK 

SİYANÜRLE DE – SUYLA DA 
ALTIN ÇIKARILMASINA 
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BİLİM – HUKUK ve BİZ 
 

HAYIR DİYORUZ! 
 
BERGAMA – SİVRİHİSAR – EŞME EFEM 

ÇUKURU – GÜMÜŞHANE – ARTVİN – 
SAİMBEYLİ’deki TALANA  
 

SART’I DA EKLEMELERİNE 
 

HAYIR! 
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