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Av.Senih ÖZAY 0.542.3298478 

Av.Murat Fatih ÜLKÜ 

Av.Eren ILHAN GÜNEY 

Av.Cem NEMUTLU 

1407sk. NO:2/5 Alsancak İzmir Tel:4210094-95-96 Faks:4210115 

avsenih@hotmail.com-erenguney@hotmail.com- cnemutlu@hotmail.com_  

 

 

 

Sevgili Bedrettin  Başkanım, 

 

Mesajınız aldım.. Ne demek ? 

Çok teşekkürler ederim… 

 

Mitinge sevindim; ancak  basın kamuoyu duymamış, bilmiyor ama… İstanbul medyasına 

uçursak haberi…  az  da kaldı… 

 

İzniniz ile  ben  yazışmamızı bari öğrensinler diye fakslayayım mı? 

 

Öte yandan hukuksal olarak da;  Bizde de  Bursa idare mahkemesi güzel yd kararları  verip 

dururken  bir başka Bursa İdare mahkememsi kurup o  yürütmeyi durdurma kararını 

uygulayayım işlemini durdurdu… Ürkme oldu herhalde ki  yeni mahkemeler  Çanakkalede 

kurarak, Balıkesirde kurarak acaip uzatmacılık yapılıyor.. Bir tür hızlandırmalar yapmalıyız. 

İvedilik talepleri , Yüksek Hakimler kuruluna başvuru vs… 

 

Ve  TBB  15 yıldır bir kere Bergama ilamları ile uygulanması ile ilgilenmedi… şaşkınım… 

 

Ama, birden fırlayıveren Kazdağları gibi, TBB de maden yasası için kabak çekirdeği gibi  

açılıverir, gunah çıkarır diye.. asılmak da lazım… 

 

Yazışalım ustadım… 

Emailiniz varsa bilirsem faydalı şeyler yollayabilirim.. 

Sevgiler, saygılar… 

 

Senih Özay  avukat 
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Yıllardır süren; Siyanürlü Altın Bergama / Türkiye / Dünya  dosyamızı  toparlamak 

istiyorum; 

 

 

Heyecanımızı belirtmek için aşağıdaki bilgi notlarının da görülmesini istedim; 

 

1. Altın iri taneli iken Elekle ihtiyar şapkalı amcalar... Su kenarlarında... (ABD FİLMLERİ) 

2. İsveçliler siyanürle altın çıkarmayı buldular... (ANSİKLOPEDİ SAYFASI) 

3. Güney Afrika’da yoğunluklu iş götürülürken zengin olanlar  zengin olurken  Güney Afrika 

ırk,  rejim sıkıntısı ve  orada  çok yerin kilometrelerce  altına girmek gereği  ve  pahalılık 

nedeniyle T.C göze kestirilmiş idi. 

4. Her yerde altın var.. ancak  hukuk,  çevre hakkı  kuvvetli olunca faaliyet yok... ( Paris 

yakınlarında 1 küçük, İspanyada 1 küçük, İsveç’te bir küçük altın  madeni varlığı hem eski ve 

hem laboratuvar boyutludur.) 

5. Ankara’ ya geldiler kravatlılardan çok izin aldılar.. (Bakan Faralyalı konuşabilir. O verdi..) 

6. Bunlar Eurogold idi, Tüprag idi, Cominco idi, Dardanel, Anglo tur idi... 

7. Tabii önce Bergama ve Sivrihisar halkı sevindi.. Zengin olacağız ve  çocuklarımıza iş 

çıkacak diye.. (Burasını eski belediye başkanı Sefa Taşkın anlatabilir.) 

8. Önce mücadele Havran Küçükdere’de başladı... (Orasını Birsel Lemke iyi bilir..) 

Ve  zamanın  Çevre Bakanı Doğancan Akyürek   korkunç bu  mücadeleye teslim oldu ve 

Tüprag’ın iznini reddetti. Ona o ara etki peşinde koşan milletvekili halen emekli Av. Melih 

Pabuççuoğlu idi.                                                              

9. Bergama  bundan etkilendi ve hukuksal  gürültü başladı... 

10. Prof.Orhan Uslu ve arkadaşlarının ilk ÇED raporu ortaya çıktı...ele geçti… 

11. Davalar açılmaya başlandı. 

12. İlk tesbit davası açıldı. 1 yıl  boyunca yöre flora ve  faunası izlemeye alındı. 

Bilirkişilerce..  ( Prof Dr. Ümit Erdem konuşabilir.) 

Haricen halk sağlığı Prof Dr. Fethi Doğan halkı aydınlattı. 

Haricen Yer altı suları Profesörü Şevki Filiz halkı aydınlattı. 

Haricen Kimya Profesörü Emür Henden halkı aydınlattı... 

(burada saplama ile daha sonra Uşak, Eşmede de şantiye kuran yabancı altın firması için  köy 

kahvesinde sohbet yapan bir Uşaklı avukat ve bir gazeteci, ve Kimya Doçenti Hüseyin 

Yıldıran, gözaltına alındılar ve  1,5 yıl hapse çarptırıldılar. Ve zor zahmet Yargıtayda 

aklandılar. O Doçentimiz  konuşturulabilinir ) 

13. Alman vakıflarının hiçbiri ile ilişki kurulmamıştır.  Sadece FIAN isimli bir  dernekle ve 

başkanı Petra Sauerland ile Türk Dr.eşi Mesut ile beraber tanışılmıştır. Avukat Senih Özay 

İzmir Güzelbahçe’de mangal ve rakı ikram ederken bu konuda bilgi vermiş ve katkı istemiştir. 

Casusluk bu kadarcıktır. 

14. Firma da Bergama Asliye Hukuk mahkemesinde tesbit davası açtı ve  zarar olabilir ama 

tedbir de alınabilir diyen bir rapor aldılar.  ( Ot gibi küçük bitkilerin Doçenti  olan Dr. Oktay 

Çelen raporu  yazdıydı.. Konuşulabilinilir.) 

 

15. Bergama’da Çamköy civarında siyanürle altın elde edilmesi için çevre bakanlığınca 

verilen ÇED izni aleyhine İzmir 1. İdare Mahkemesinde dava açtığımızı biliyor musunuz? 

 

16. İzmir 1. İdare Mahkemesinin ODTÜ’lü ziraat, çevre ve maden hocalarına bilirkişi 

incelemesi yaptırttığını, bu raporun deprem riski, yer altı sularının belirsizliği, halkın 
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istemeyişi gibi olumsuzluklara rağmen yine de EUROGOLD firmasının çevreci imajını 

bozdurtmayacağı, İzmir Valiliği’nde  kurulan izleme ve denetleme kurulunun denetleme 

yapacağı, yabancı sermayenin ürkütülmemesi gerektiği psikolojik noktalarından hareketle izin 

verilmesi gerektiği yollu mütalaanın ardında mahkemenin Esin Tan isimli bayan yargıç üye 

marifetiyle, iki erkek yargıç üyenin kararıyla yer seçimi yönünden iznin geçerli olduğuna 

karar vermişlerdir. 

 

17. Danıştay’ın 6. dairesi mahkeme hükmünü söz konusu işletmenin faaliyetinin anayasanın 

17. maddesindeki yaşama hakkının, 56. maddesindeki sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının 

ihlalini, yöntemin kamu yararına olmadığını, insana zarar verdiğini gerekçelendirerek hükmü 

bozmuştur. 

 

18.Yerel mahkemede ilama uyularak hüküm kesinleşmiştir. 

 

Ve  Av.Senih ÖZAY Anayasa madde 138 /4 ve TCK 146. Maddeye göre mahkeme ilamlarına 

direnişe  İdam cezası gereğini ancak idama karşı olduklarını şaşkın olduklarını  söyler durur. 

(Gazeteler ) 

 

19. Bu süreçte  Uludağda Sivil itaatsizlik kollokyumu olur. Oktay Konyar ve Senih Özay 

katılırlar ve  çok şey öğrenirler... Hukuka uygun kanunlara aykırı ya da  kanunların sınırındaki 

eylemlere  sivil itaatsizlik denilir.... Oktay  Konyar ve Bergama köylüleri bu konuda 

ustalaşmışlardır. (Oktay Konyar  dinlenebilinir. Ve de  o hocalardan  sivil itaatsizlik kitabının 

yazarı Prof Dr. Hayrettin Ökçesiz konuşabilir.) 

 

20. Mahkeme kararının uygulanması beklenirken Firmaya; “gitme kal Türkiye’de çok şey 

değişir, kervan yolda  düzülür, basın senin yanına gelebilir, avukatları kalp, şeker hastası 

olabilir v.s ‘’ der  bir  büyük.. 

Ve onlar gitmez kalırlar. 

 

21. HALBUKİ  ARTIK  YÖREDE O KOORDİNATLARDA ALTIN  MADENİ İÇİN YER 

SEÇİMİ UYGUN DEĞİLDİR!.. 

 

22. Böyle bir durumda bir hukuk devletinde anayasanın 138.maddesi, 2577 sayılı yasa madde 

28 gereği mahkeme kararına uyularak firmanın o ana kadar yaptığı 3 milyon dolarlık masraf 

tartışılarak, rehabilitasyon giderlerinin takas imkanı tartışılarak konu kapanacakken; 

 

23. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit’e  yazı yazarak TÜBİTAK’a 

görev veriniz ve inceleme yapsınlar hele,  Danıştayın  endişeleri aşılmış mı  der.. Bunu ilkin  

Yazar Mustafa BALBAY ele geçirir ve yayınlar. (Keşke o konuşsa...) 

 

24. Tübitak’ın 10 öğretim üyesi yörede yarım gün dolaşarak, çuvalla evraklar alarak, kısmen 

Amerika seyahati yaparak, ‘’yabancı sermaye ürkütülmemelidir, zaten “bir hava ölçüm cihazı, 

bir siyanür ölçüm cihazı devreye sokulmuştur, bir set yapılmıştır” diyerek olumlu mütalaa 

vermişler. Bunun üzerine Bülent Ecevit’in başkanlığında Müsteşar yardımcısı Füsun Köroğlu 

imzasıyla bir genelge yayınlanmış, diğer bakanlıkların izinler vermesi bildirilmiştir. Aleyhine 

açtığımız davada İzmir İdare mahkemesi hukukun arkasında dolanılamayacağını, yöre halkını 

20 ile 50 yıl endişe içinde yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını gerekçelendirerek esaslı  bir 

iptal kararı vermiştir 
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25. Bu iptal kararı üzerine Danıştay’ın 6. dairesi adli tatil yüzünden nöbetçi mahkemede 

başbakanlığın icrai bir bakanlık olmadığını, koordinatör bakanlık olduğunu gerekçelendirerek 

yürütmeyi durdurma kararını kaldırabilmiştir. 

 

26. İşte  bunun üzerine işletme garip bir şekilde altın işletme  faaliyete başlamıştır. 

 

27. Başbakanlığın  talimatını gören Sağlık Bakanlığı  1 yıllık deneme üretimi izni verir. 

Aleyhine  İzmir İdare Mahkemesi insana ve doğaya yakın duran  hoş  bir yürütmeyi durdurma 

kararı verir. Hatta itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi de itirazı reddeder. 

 

28. Başbakanlığın iznini gören Orman Bakanlığı  Orman tahsis iznini  verir. Aleyhine  İzmir 

İdare Mahkemesi hoş  bir yürütmeyi durdurma kararı verir. Hatta itiraz üzerine Bölge İdare 

Mahkemesi de itirazı reddeder. 

 

29. Başbakanlığın iznini gören Çevre Bakanlığı benim işim varlığım, gereğim yok ben yokum 

der. (Aleyhine  açtığımız dava İzmir İdare Mahkemesi ortada işlem yok ki diyerek  bizi geri 

çevirir. Danıştaya götürürüz. Danıştay da 4 yıl kadar düşündükten sonra bu kararı onayladı.) 

 

30. Bu 4 işlem aleyhine de dava  açılır, kazanılır. 

 

31. Bu  arada; 

Gümüşhane Mescitli altın  şantiyesi 

Artvin Kafkasör 

Gaziemir Efemçukuru 

Tunceli Ovacık 

Karşıyaka Arapdağı 

Uşak Eşme  

Salihli  Sardes  (Belediye Başkanı Zafer Keskiner  konuşabilir.) şantiyeleri gizli gizli vardır. 

 

32. Türkiye’de mahkeme kararlarına direniş geleneğini bilen Köylülerin Avukatı 651 

Müvekkilinden 69’ unu harç kaygısı ile ayırarak dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ve İmren 

Aykut ve Cumhur Ersümer ve Yaşar Topçu ve Erol Çakır ve Halil İbrahim Özsoy hakkında 

birer milyar liralık tazminat davasını Ankara 5. Asliye Hukuk hakimliğinde (1998/13  E  

1999/749 K) açmışsa da davası ret olunca Yargıtay 4. HD’ ne başvurmuştur. Yüksek 

mahkeme  önce (2001/3884E – 2001/8478K) o süreçte   İmren Aykut’un hukuka sarıldığı 

saptaması ile onu tazminat sorumluluğundan sıyırarak diğerlerinin mahkum edileceğini karar 

bağlamıştır. Daha sonra Tashihi karar aşamasında da (2002/828 E _ 2002/3144 K ) Erol 

Çakırın Vali olarak  mahkeme kararının uygulanması için çalıştığının saptanması diyerek onu 

da sorumluluktan çıkarmıştır. Böylece diğer davalıların tazminat sorumluluğu tamamlanmış 

ve icra dairesi aracılığı ile başbakan ve bakanların kişisel ceplerinden tahsilat 

yapılabilmiştir.(Adliyenin resmi verilebilinir.) 

33. T.C.iç hukukunda mahkeme kararı uygulatılamayınca AİHM’ne dava taşınmış ve burada 

AİHS 6 ve 8. maddelerin ihlali kararı elde edilmiştir. Ve de bi ton para… 

 

34. Bir hukuk devletinde artık direnilmeyip, hukuka uyulup çözüm beklenirken yine üçüncü 

bir arkaya dolanma gözlenmiştir. 

 

35. 09.08.2004’te NEWMONT firması Çevre Bakanlığına yeni izin başvurusu yapar. 

Bakanlık 11.08.2004’te format verelim size der. 16.08.2004’te bakanlık 15 nüsha format 

verir. 26.08.2004’te Ankara’da devletin ilgili değişik uzmanları toplanır. FRG-SRK şirketinin 
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hazırladığı bu ek rapor çevre mühendisleri birimi tarafından atıklar yönünden, ağaçlandırma 

birimi tarafından önceki rapor değerlendirilmedi diyerek, devlet su işleri tarafından 12 kuyu 

açılmadı diyerek, sağlık bakanlığı tarafından uzaklık gösterilmedi diyerek, teknik rapor 

hazırlanmadı diyerek, doğa koruma müdürlüğü tarafından sonra rapor vereceğiz diyerek, 

orman bakanlığı tarafından yer altı suyu belirsizdir, tarım raporu yoktur, 9Eylül 

Üniversitesinden rapor istenmelidir diyerek, meteoroloji eksiklikler bulduğunu söylemesine 

rağmen 27.08.2004 günü bütün bu şerhlere rağmen hukukta yeri olmayan ÇED durum belgesi 

adı altında bir izin verilmiştir. 

 

36. İşte bu izin aleyhine İzmir 1. İdare mahkemesine dava açılmış, ne hikmetse  o bilirkişi 

incelemesine karar verdiği, ücretini dahi yatırttığı halde bilirkişi incelemesine geçilmemiştir. 

 

Anlaşılmaz bağlantılarla 3. İdare mahkemesinde 2005/794 esasla dosyamız oluşmuştur. Bu 

dosyadan bilirkişi incelemesine  daha yeni  geçilebilmiştir. Bizim bu bilirkişi için ‘’ 

İstanbul’da hem de üçünün çevre bilimi  öğretim üyesi olması gereksizdir  ‘’ yolundaki 

itirazlarımız ciddiye alınmamış ve Prof. Dr. Orhan Yenigün, Prof. Dr. Miray Bekbölet, Doç. 

Dr. Ayşen Erdinçer’den kurulu heyete görev verilmiştir. Biz bu heyette 3 tane çevre hocasının 

bulunmasının lüzumsuz olduğunu, insana dönük bir halk sağlığı öğretim üyesinin gerekli 

olduğu, zehirlenen doğa toprak yönünden bir toprak hocasının gerekli olduğu yönünde 

yaptığımız tüm  itirazlarımız reddedilmiştir. 

 

37. Öte yandan bu iznin ardından ABD büyükelçisinin baskısının da reddedilmediği biçimiyle 

imar planı izni verilmişse de bunun hakkında da mahkemece  iptal kararı verilmişti. Ve 

elimizde bizim bu 2 iznimiz yani çed izini ve imar izni  var denilerek gayrı sıhhi müessese 

izni alınmış bu izin aleyhine de iptal kararı alındığı için en son, çok taze, 10 numaralı 

enteresan bir maden yönetmeliği çıktı, o yönetmelik çed izni bile aramıyor  diyor denilerek 

izin verilmişse de b un un dahi aleyhine  belki 72. dava olarak  İzmir 1. İdare mahkemesinde 

2006/1442 esas sayılı davayı açmışızdır. Ve fakat mahkeme bu davayı tartışmayıp çed iznine 

bakan, İstanbul’dan bilirkişi raporu beklenen  davaya bağlamıştır. 

 

38. Yine yanı başında orman izinleri iptal 

edildiği için yeni bir izin daha verdikleri 

ortaya çıkmış. Bu orman izinleri aleyhine 

de İzmir 3. İdare mahkemesinde 2000/ 

1862 esasta açılan dava  hala sürmektedir. 

 

 
 

Yani 72 yargıç olmaz dediii... 

 

72 kere idareler ve  firma ittifakı arkaya dolandı… 
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39. Bu arada TBMM Milletvekili Erol beylerin  siyanürlü suda yüzüşü, ( Suda oynarken 

resimleri sunulabilinir.) (Sulu havuzun deşarj bölümüne yüzmeye davet edilebilinerek farka 

dikkat  çekerek…) 

Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan beyin  Danıştay Nöbetçi daire ziyaretleri... Bunun 

basındaki yankıları yani Danıştay binası inşaatı  için ziyaretin neden  Danıştay Başkanına  

değil de Nöbetçi Başkana yapıldığı gibi... GAZETE KÜPÜRLERİ…) 

 

40. Bizim tarafta da hareket var... 

 

Sivil itaatsizlikler 

Ankara baro başkanı (Sadık Erdoğan ) 

İstanbul baro başkanı  (Yücel Sayman ) 

İzmir baro başkanı (Noyan Özkan ) beraberce  Bergama köy ziyaretleri... 

Elele hareketi  (Arif Ali Cangı ) VAR… OLUR 

 

41. Danıştay nöbetçi mahkemesi ‘’ başbakanlık işlemi yargı denetimine tabi değildir. ‘’ diye 

bir karar verince,  Bunu altın madeni işletilebilir olarak algılayan devlet ve  firma   altın 

üretimine başladı... Şaşılacak bir şey... 

Ve aşk başladı.... ( İleride Ecevitin kendisine  600 ton çıkacağı 35 milyar dolar geleceği 

söylenince yanındakilere‚  “şunu çabuk çabuk çıkaramazmısınız ?“ deyişi 

AKTARILMALIDIR..) 

 

42. Bu kararı beğenmedik. Böyle şey olmaz dedik. Başbakanlığın işlemi nasıl yargı 

denetimine tabi olmazmış  dedik ve Danıştay genel kuruluna kadar başvurduk. 

 

43. Genel Kurul bütün bu konular  Danıştay 6. Dairesi’nin görevidir‘’ dedi.... Dosya 6. Daire 

önüne geldi. Uzadı biraz ama burada da iptal  kararı  yazıldı. ( Daktilo  görüntüsü 

verilebilinir.) 

 

44. Arka arkaya  Sağlık Bakanlığı izni ve Orman Bakanlığı izni de yargı tarafından 

durdurulunca Firma ve Devlet ittifakı bu işe  kızdı ve çılgınca  GİZLİ  BAKANLAR 

KURULU PRENSİP KARARI ALARAK FİRMAYA ‘’DEVAM‘’ DEDİLER. 

AMA CUMHUR BAŞKANININ İMZALAMADIĞI Resmi gazetede yayımlanmayan  

prensip kararı başlıklı bu yok  hükmündeki karar, Türkiye Çimento fabrikalarının Fransızlara 

satışında verilen Danıştay kararını, Muğla’da çevreye korkunç zarar  veren termik santralların 

faaliyetini durdurtan Danıştay kararını UYGULAYAMAYACAĞIZ DİYEBİLEN 2 

BAKANLAR KURULU ÖRNEĞİNİN ARDINDAN BU Bergama için 3. Bakanlar kurulu 

gizli kararı artık Türkiye’nin hukuk devleti niteliğini tamamen yok etmişti... 

(ARANIYOR DİYE GAZETEYE İLAN VERMİŞİM… ADNAN EKİNCİ KONUŞABİLİR.) 

 

45. İzmir Barosu da  bu kararname aleyhine Danıştay’da dava  açmışlardır.  

 

46. Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu yapmışlardır. Sonuç alamamışlardır. 

 

47. AİHM   10/11/2004 tarihli Taşkın 46117/99  ve Ali Öçkan 28.3.2006  Tarih ve  46771 /99 

Karar ile  VE OY BİRLİĞİ İLE MAHKEME, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

1. Sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edilmiş olduğuna, 

2. Sözleşmenin 6 / 1 maddesinin ihlal edilmiş olduğuna, 
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4. Sözleşmenin 2. ve 13. maddelerine yönelik başvuruların ayrıca incelenmesine gerek 

olmadığına. 

5. a) manevi tazminat için davalı Devletin, her başvuru sahibi için ayrı ayrı olmak üzere, 

Sözleşmenin konvansiyon 44 / 2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği günden itibaren 3 aylık 

süre içinde, ödeme tarihinde uygulanan Türk Lirası döviz kurlarına göre, her davacıya 3 000 

EURO (Üç bin Euro) ve bu miktar ile ilgili gerekli vergi tutarını ödemesine…. 

 

48. Bu arada; Alman Casusluğu ile suçlanmamız (m) üzerine Ankara DGM‘ de  2002/144 esas ile 

Beraat edişimiz de bu  doğrultudadır. Çok ilginçtir. Sayın Hablemitoğlu isimli bey enteresan 

şekilde 2. Uğur Mumcu mevkiine oturtulmuştur. 

 

49. Türkiye’de yaşayan öğretim görevlisi olduğu söylenen Necip HABLEMİTOĞLU’nun 

benim, arkadaşlarım hakkında Doğa koruma yanlısı çıkışımızı Almanların bol altınları 

olduğundan bahisle Türkiye’de altın çıkmamasını istiyor olabilecekleri üzerinden Alman ajanı 

olduğumuzu kitaplaştırması ve bu konuda DGM‘de 8 yıldan 15 yıla kadar yargılanmamız 

sırasında bu bey efendiye Internet’de attığınız zarif bir sözcük üzerine aleyhimize açılan tazminat 

davasında 6,5 milyar TL. tazminat ödemeye mahkum edilişimizin ardından bu haksızlığı da 

AİHM önüne taşımıştık. 

 

50. Hatta bunun dışında; yardım toplama yasasına göre Bergama Hukuk dosyasına Türkiye 

halkından para toplayabilip hukuksal mücadeleyi yükseltmek yolundaki hukuki girişimimiz 

Türkiye iç hukukunda netice vermeyince  AİHM ‘ne baş vurmuştuk.  

 

    

51. Danıştay’da devam eden altın davamızda, Savcılık makamının verdiği mütaala’nın savunma 

Avukatlık makamından gizlenmesi üzerine (Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay’ında da  ikiz 

konumla davayı AİHM gördüğü ve kanun değişikliğine yol açıldığı üzere) AİHM önüne 

getirdiğimiz dosya da mevcuttur. 

 

52. Yörede  yine çarpıcı gelişmeler oluyordu. Önce İçişleri Bakanı’nın, İzmir Valisinin, Bergama 

Kaymakamının eşleri madene giderek mahkeme kararı yerine, madenin çalışması gereğini 

kamuoyuna açıklarlar. (Biz bunu eşlerine bir açıklama olarak gözlemişizdir.) 

 

53. Ankara’nın bu izni çıktı diye yıllardır direnmekte olan İzmir İl Bayındırlık Müdürlüğü 

başlarındaki direnen uzmanın (Levent Ekizi keşke  dinleseniz) emekliliği ile imar iznini 

verebilmiştir. 

 

54. Ankara’nın bu izni çıktı diye İzmir Valiliği, hiç değilse  sağlık iznini hele hele Avrupa özerk 

şartı gereği seçimle gelmiş İl Genel Meclisi  önüne sunacağı yerde kendisi  bizzat izin vererek 

fonksiyon gasbı ile  madeni işletmeye açtırtabilmiştir.(Fakat  şimdi akıl başa gelmiş ve son imar 

planı iptal ilamı İl genel meclisine sevk edilmiştir.) 

 

55. Avukatları olarak bizim büromuza maden çalışanları baskına getirtilmiştir. Büyük 

güvenlik önlemi ile  nasihat  verebilmiş onları  geri yollayabilmişizdir. 

 

56. Çevre gününde bir muhalif köy toplantısını altın firmasının şık kıyafetli elemanları yumurta 

yağmuruna tutması engellenememiştir. 
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57. Bu yumurta yağmuru haberi için 17 adet gazeteci hakkında mesnetsiz hukuka aykırı suç 

duyuruları, tekzip, tazminat davaları sürdürülmektedir. 

 

58. Altın firması Newmont’ un ticari sicil merkezi olan Denver’de yayımlanan Denver post 

gazetesinde Bergama madeni üzerine korkunç bir haber yayımlanabilmiştir. 12.12.2004 

 

59. Şubat 2005 tarihinde madeni satın aldığı  anlaşılan Koza firmasının yöneticisi Cafer Tekin 

İpek‘ in İstanbul  10. As.C mahkemesinde 2004/845 esas ile manipulatif işlemler suçlaması 

işle yargılandığı  bilgisini görüyoruz. 

 

60. Taşkın dosyasında tarafınızdan ihlal ve tazminat kararı verilince 30.000 euro almış  idik. 

Bu miktarın idari ajan sorumlulardan RUCU edilmesi yolundaki T.C Başbakanlık ve  ilgili 

kurumlara başvuru  ve  aleyhe davayı  da ekte sunuyoruz. (Fakat hiçbir tınma olmadığını 

gözlüyoruz.) 

 

61. 9.4.2004 tarihli T.C Ege Üniversitesinin Kimya bölümünün  yöreden elde  ettiği sulardaki  

arsenik oranının 20 kat fazla bulan raporu dikkatle incelemeye sunuyoruz. 

 

62. İzmir Milletvekili Hakkı Ülkünün  T.C Başbakanın  yanıtlaması yollu Bergama ile ilgili 

AİHM kararlarının   uygulanmayışının sorgu önergesini sunuyoruz. Hiç dikkate alınmadığı 

bilgisini de sunuyoruz. 

 

63. T.C Enerji bakanının  mahkeme kararına rağmen  uymayacaklarına dair 17.6.2006 tarihli  

basın açıklamasını ibretle sunuyoruz. 

 

64. Hukuk Profesörü Nükhet Turgut’ un kararınız ve Bergama dosyasını inceleyen ihal 

katmerini, ısrarını, geriye gidişi gösteren  makalesini ekte sunuyoruz. 

 

 

65. Avukatları Senih Özay aleyhine İzmir Barosu nezdinde yapılan şikayetlerin disiplin 

soruşturmasına  yer olmadığı yolundaki kararlar da ekte sunulmuştur. 

 

66. Ünlü sinema sanatçısı  Vanessa Redgrave ‘ ın  ödülünü  Newmont firmasının dünyadaki 

varlığına karşı savaşan ‘’Alburnus Maıor’’ isimli çevre örgütüne armağan edişi de  hukukla 

alakalı görülmüş ve ekte sunulmuştur. 

 

Sonuç : Bergama Ovacıktaki madende altınlı toprak kalmayışı ve fakat Gümüşhane’den, 

Havrandan ve Dikili’den ve Kozak’ tan  toprak getirip işletmeye devam etme yolunda altın firması 

ile idarenin ittifakı ortaya çıkınca herkesin  sıtkısı sıyrılmış ve isyan edesi gelmiştir. 

 

Üstelik Havrandan  toprak taşımaya karşı da Bursa İdare  mahkemesinden yürütmeyi 

durdurma kararı aldık, hatta Bölge idare mahkemesi de  onların itirazlarını reddetti. 

 

Ama bu ilamı da 30 gün içinde uygulamadılar. Savcılığa  şikayet yaptık. 

 

Arkadan yine arkaya dolanma çıktı geldi… 

Valilik  bu sefer  ‘’ 25 hektar altındaki bir maden arazisi söz konusu olduğundan 1. sınıf 

gayrısıhhi müessese değil ve izin gereksiz ‘’ denilerek maden açılmış ve danslar  eşliğinde 

faaliyet  başlatılmıştır.   
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HALBUKİ DANIŞTAY GENEL KURULU  9.11.2006 GÜNÜ  ‘’BÜYÜKLÜK ESASINA 

GÖRE YAPILAN SINIFLANDIRMA’ NIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU, VE 

İLERİDE TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURABİLECEĞİ SONUCUNA 

ULAŞILMAKTADIR.’’ DENİLEREK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  

VERMİŞ OLMASINA RAĞMEN VALİ BEY  BUNU DA ISKALAMIŞTIR.  2. KEZ 

Yargıtay Başsavcılığı’na şikayet yaptık 

 

Tabii ki artık uzun elyaflı pamuğu, sanayi, domatesinin yüzde kırkını karşılayış, zeytinler ve en 

kaliteli granit, altına feda edilemeyecek  SU olgusu, hukuka  arkaya  dolanmaya  son meselesi artık 

gündeme gelmiştir. 

İnşallah gündem geri kaçmaz..  

Bu sefer odalar, barolar, dernekler, kadınlar, çocuklar  hukuken ayağa kalkarlar….. 

 

Senih Özay / Avukat 

 

 

Tavsiyelermiz var … 

 

141. Sizin  ve Bergama siyanürlü altına karşı direniş 

deneyimlerinden çıkardığımız     t a v s i y e l e r i m i z    var  

idi. Bakıyoruz tekrar savaşacak gözüküyorsunuz. Bunları da 

sunmalıyız; 

1.Sıklıkla gönüllü, heyecanlı toplantı kararı alınsın. 

2.Medya listesini bir kişi alıp faks, mektup, telefon ile basına, 

kamuoyuna  yoğun  çağrıda başarılı  olmaya, faks aleti ve kağıt ve  

parasallığı ile  işi kotaracağına söz versin. 

3.Herkesin, her örgütün, parasına, telefonuna, kağıdına vs 

acımayarak, yaptıklarını  aramızda konuşalım ki moralimiz artsın. 
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4.İstanbul ve Ankara ve altın ( vd) muhalefeti olan  Sivrihisar ve 

Artvin ve  Gümüşhane ve  Efem Çukuru, Saimbeyli, Eşme  gibi 

bölgelerin insanının, belediye başkanının, muhtarının davetini, 

tanıştırmaları bir kişi üstlensin. 

5.Sanatçıların davetini bir kişi üstlensin. 

6.Standları  bir kişi sürüklesin. 

7.Medya gelsin; afiş, pankart yazımında arı gibi çalışmayı görsün, 

çeksin, yazsın. 

8.Her örgüt kendi üyelerine, tabanını hareketlendirme projesini 

anlatsın, onaylayalım. Harekete geçsin. 

11.Aramızdan TV’lere  bu işi aktaracak  bir kişi  yaratalım. 

13.Siyasi partileri  kim resmi ve  yetkiyle kibarca davet edecek? 

14.Gazete Pazar muhabiri Yavuz Harani aracılığı ile her gece bir 

dakika karanlık eyleminin yöneticilerinden reklamcı Ersin Salman’a 

faks veya dosyamızı v.s. kim yollar? 

15.Öğrencileri ılık ve yoğun biçimde çekmeyi kim üstleniyor? 

16.Bir kokteyle gerek varsa,  o noktaya bizi kim  götürür?  
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17.Birsel Lemke  ve Aynur Tuncer’den  ve Mansur Balcı’dan ve 

Münevver Abdili’den kişisel olarak biriniz yardım istemeyi biliniz. 

18.Bilim insanlarını  kim  davet edecek? Kimleri? 

20.Sabah gemi ile Konak Karşıyaka arasında yoğun bir  patırtılı  

gezi öneriyorum.  

21.Savaş Emek’in Ağaçkakan veya bu yolda  özel sayı yaratmasına 

yardım edilebilinir. 

22.İnternete  birimiz  bu  durumları soksun. Kim? Ben 

çakmıyorum.(Artık  biraz  çakıyorum.) 

23.Destek merkezi olarak telefon ve faks no belli olan   daimi 

kişiyi,  zamanı olan kişiyi  acil belirleyelim. 

24.Tişört, eldiven yapın, satın diye bazı çevreci  işadamlarına 

ulaşılabilinir. 

25.Izmir, Balıkesir  ( v.d)  milletvekillerini .... yöreye   gelmeye 

zorlamayi bir kisi üstlensin. 

26.Müftüden, vaizlerden konu ile ilgili vaaz talep edelim. 
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28.Geri geri yürüme, ölmüş gibi yere yatma, aynı anda 3 ayrı 

yerde basın toplantısı yapma, pijamalarla katılma, çok çocuklu 

görünüm, çok kadınlı görünüm. 

31.Başka şehirlerde stand faaliyeti kotaramaz mıyız?  

32.İzmir’de, başka türlü mitinge destek komiteleri kurarak veya 

onların da medyaya destek bildirileri ile çıkışlarını istesek. 

33. Sempati duyan  örgütlerin, ayrı  ayrı, her gün eylemli, 

eylemsiz standlarda  veya  kendi  binalarında basın toplantısı 

yapmalarını tavsiye edemez miyiz? 

34.Bu arada  Bergamayı, Gaziemir Efemçukuru’nu, Eşme’yi, 

Saimbeyli’yi, Gümüşhane’yi, Artvin’i  kalabalık biçimde  karşılıklı  

ziyaretini tavsiye  edemez miyiz? 

35.Hepimiz birbirimize derhal  adres, tel ve faks numaralarını 

verelim.  

36.Toplantı mekanını değiştirelim ve  destekçi  örgütlerin 

binalarına  da gidelim.  Ve orada toplantı yapalım. 

37.Sokakta, stand bitişiğinde, video ile  “siyanürle altın eldesi” 

üzerine  gösteri yapamaz mıyız? Bu gösteri  için çevreyi 
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değerlendirmede  polisi zor durumda bırakmadan formül. Kim 

üstleniyor? 

38.Yasal para  bulunacak ? Yardım Toplama Kanunu’na göre 

hareket   edilmelidir.  

39.Çekirdek kadro denen kadro yemeğe gelsin bir mekana, rakı 

makı içelim hele .... 

43.İZMİR  HAYIR  deklerasyonunun İzmirli kişilerce imzalanıp 

basına aktarılmasına. 

44.Eskişehir Çev-Der Başkanı Murat Kahyaoğlu ile İzmirli Hatice 

Tatlı üzerinden Eskişehir Sivrihisar altın madenine karşıt hareketi 

de  etkilemek üzere  0- Eskişehir kod- 230 77 57 ile ilişki, belge 

yoğunlaştırılmasına. 

45.Camilere de gideceğiz denerek önce Nektar Bar’da salı günleri  

19.00 Konferansları’na katılımın artırılmasına, Sefa  Taşkın ile 

Senih Özay’ın  kitaplarının dağıtılmasına . 

46.Senih ÖZAY’ın, Av.Şekip Yakup Okumuşoğlu’nun Av.Murat 

Fatih Ülkünün  dergilere  açıklayıcı yazılar yollamasına. 
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47……………  eylemi  için  2911 sayılı yasaya uygun, Tertip Komitesi 

oluşturup Valiye ulaştırılmasına . 

48.Şenliklerde SANATÇI desteğine  (Grup Ada, Suavi,  

MOĞOLLAR. v.d ile temasa). 

49.Avrupalıların  yoğun ziyaretine  dikkat ve önem verilmesine. 

50.Referandum paneli ve konuşmacı hoca arayışına; İbrahim 

Kaboğlu, Bülent Tanör ve diğer hocalarla temasa. 

52.Karşıyaka Arap Dağı siyanürlü altın  belgelerine de  

ulaşılmasına. 

53.Manisa Barosu Başkanının da  desteği alınarak Saruhanlı kilinin 

alınıp altın madeni havuzlarında kullanılacağı olasılığına karşı 

Saruhanlı’nın kilini kaptırmama örgütlenmesine gidişatın  

desteklenmesine. 

54.Bozdağ-Sart  altın dosyasına ulaşılmasına. 

56.Sivrihisar Belediye Başkanı’nın İzmir’e  tartışma,  çalışma 

yapmaya gelmesine. 

57.Artvin  altın madeni  için muhaliflerle temasa. 
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58.Gümüşhane altın madenine karşı muhalif Orhan Amcalarla  

temasa. 

60.Belediyeler Birliği’ne destek için  baskı yapılmasına. 

62.Yöreyi ziyaret eden çevrecilerin,  kendi yörelerinde medyaya 

çıkmalarına ve el ele örgütleri kurmalarına. 

63.Faks zincirinin daha  etkili kullanılmasında, Aynur TUNCEL’in 

katkısının alınmasına. 

64.Yeni çıkış yapmakta olan, İstanbullu bilim adamlarının medya 

ile tanışmalarına. 

65.Yörelerinde siyanürlü altın çıkarılacak baro başkanlıklarına 

yazı, kitap yollanmasına. 

68.Kemal ANADOL’un  devreye sokulmasına (Faksı:336 36 14). 

69.Kabul görürse eğer, Ayşe Tosuner’in ALTIN kameramanı 

olarak bazı  T.V.’lere önerilmesine. 

70............’ de  Senih Özay’ın altın konferansı vermesine. 

71.Greenpeace’in  uluslararasi destek için sıkıştırılmasına. 

73.Baro’dan  daha fazla   salon,  emek, kadro desteği alınmasına. 



 16 

74.Çağdaş Hukukçular Derneği’nden, ne yapacaksa yapmasının 

istenmesine. 

76.Kanal Ege TV’nin  aleyhine sıkı bir kampanya yürüterek, 

Tüketici Yasası md. 6 vd.  dogrultusunda yasal çalışma 

yapılmasına, reklam verenlere bilgi  verilerek, baskı yapılmasına. 

77.Anadolu Üniversitesi’nden Yönetmen Etem Özgüven’in ve 

Ankara Üniveristesi’nden Ali Sancak’ın video  kasetinin, film 

yapımının   medyaya ve halka gösterimine. 

79.Diş Doktorları Odası’ndan, yeniden, dişçilikte  altın tekniği 

üzerine  sözler istenmesine ve  çalışma  yapıp Degussa firmasının 

boykot edilmesine. 

80.Çevre Mühendisleri Odası’ndan daha fazla  destek çalışmaları 

istenmesine. 

81.2 adet Avrupa Parlamentosu kararının kovalanmasına. 

82.İzmir Ticaret Odası’nın altın aleyhtarı stratejik plan 

görüşünde de hala durup durmadıkları  hakkında konuşmalarının 

sağlanmasına. 

83.Nüshet’çi Leziz Onaranların desteğinin artırılmasına. 
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84.Ankaralı 40 örgütün, beyaz adımların  desteği bilinerek 

ilişkilerin  yoğunlaştırılmasına. 

85.Doç.İnci Hanım’ın mücevharatı itme-terk eyleminin 

desteklenmesine, yöre düğünlerinde altın aleyhtarı  şekillenme 

yapılmasına. 

86.İstanbul’da Dr. Sıla Hanımla Artvin için çalışma yapılmasına. 

87.Işık söndürme eylemine bile örneklik edecek  türde sivil 

itaatsizliklerin  araştırılarak   bulunmasına ve faaliyete  

geçirilmesine. 

88.Tüm çevre örgütlerine, oda v.s brifing verme şeklinde 

toplantılar yapılmasına. 

89.Savaş AY vs.; bunlara dosya yollama vs. için  gönüllü 2 kişilik  

tim   oluşturulmasına. 

90.Dinamit hukuku araştırılmasına   

91.Muhtarların,  Köy Kanunu’na göre etkili olma  yetkileri, hukuku 

araştırılmasına  

92.Yenilecek olursak Russel Mahkemesi gibi bir mahkeme kurma  

hazırlığına,  
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93.Köylülerce “ tarlamı geri ver davaları ” açılmasına.    

94.Sezer’den daha ciddi, komiteye randevu istenmesine ve 

kendilerinin sıkıştırılmalarına. 

95.Pijamalı piknik eylemi veya benzerlerinin yapılmasına. 

99.Sivrihisar Bel.Bşk.’nı İbrahim DEMİRKOL ile temasa. 

100.Ziraat öğrencileri gibi başka öğrencilerin de imza 

TOPLAMALARININ  ÖZENDİRİLMESİNE. 

101.Betül Mardin’in Altın firmalarına  reklam desteğinden 

çekildiğinin bilinmesi ile yeni destekçi firmanın bulunmasına ve bu 

yolda Adanalı kızın görevlendirilmesine. 

102.Prof.Dr.İbrahim Saraçoğlu’nun Eurogold hakkında 50 milyarlık 

dava açıyor oluşunun gözlenmesine. 

103.Tuğrul ERYILMAZ -Radikal, Doğan Medya Cent.34554 

BAĞCILAR/İST adresine, K... dosyanın ulaşmasına, 

105.Artvin Çayeli’ne 8 km mesafede denize dökülen, bakır, altın 

atıklarının ağır metal kanser vs  yönlerinden araştırılmasına. 

106.2911/9 md.  göre pıtrak tipi örgütlerin  kuruluşu semineri 

verilmesine, broşürleştirilmesine, Senih Özay’a görev verilmesine. 
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107.ATV Coşkun Aral, “ Haberci” programında Filipinler’deki altını 

yayınlamış  ki getirtilmesine. 

108.ÖDP’nin  donukluğunun aşılması içi ne yapılması gerektiğinin  

kavranmasına. 

110.Madenci Prof. Şinasi Ezgikaya’lar ile 0.212 285 60 80  -285 

60 60 temasın artırılmasına. 

112.Altın Konseyi Gn.Md. Murat AKMAN ile temasa. 

114.Arkadaş grubu   ile  -0 324 714 37 26-   temas edilmesine.  

115.Devlet Denetleme Kurulu’na  sonuç alamayacak olsak bile 

yoğun ulaşılma çalışmasına. 

116.İstanbullu  Şule Baş, Batur Baş’ın desteğinin artmasının 

istenmesine, (O.216.3609425) 

117.Ramazan Kaymaz - Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı, Ev 

Tel:376 94 18,  desteğinin bilinmesine ve artış istenmesine. 

118.İnternet çalışmasına girilmesine (Bayan Kafaoğlu’nca veya 

ODTÜ - Doç Zülfü’ce). 
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119.Yeni laflarla stikır bastırılmasına, Efemçukuru, Sivrihisar, 

Artvin, Giresun, Bulancak, Eşme, Saimbeyli  el ele gibi içerik 

katılmasına. 

120.Destek merkezi ofisinin  tel,   faks,    e-maili   olduğunun  

bilinmesine. 

121.Ali Sarıata’ya - 4645037 nolu faks ile-  yardım etsin diye 

diyalog kurulmasına. 

122.Hakkı Katıltan’ın desteğinin alınmasının  unutulmamasına. 

123.Kürşat Bumin ile -0.212.2782068 ve 2817201-  

haberleşilmesine. 

124.ATV’de ve sair televizyon ve radyolarda da  olacak olan  

Cumhurbaşkanı Sezer başta olmak üzere canlı yayınlara  girip 

konumuzu aktarmamıza  çalışılmasına. 

125.BU KONUDA HÜLYA AVŞAR TÜRÜ PROĞRAMLARDAN 

SAKINILMASINA. 

127.Yöre  avukatlardan  destek almanın bir yolunun bulunmasına. 

128.Dinamitten  olası düşük yapan kadınların  konumunun yasal 

kovalanmasına. 
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129.Tişört,  eldiven gibi kullanışlı  tüketim araçlarına reklamsal 

konumla  girilmesine. 

130.Dünya Bankası’na ve Barcley Bankası’na  yüklenme  planı 

yapılmasına. 

131.Avrupa basınının  acil olarak tekrar  yöreye davet edilmesine,  

133.Firmalar hakkında vergi dairelerinin teftiş başlatmasının 

tahrikine. 

134.Firmalar hakkında SSK’nın  teftiş başlatmasının tahrikine. 

135.Tekrar sessizliğe gömülen İzmir milletvekillerinin 

uyandırılmasına. 

136.Yüksek Planlama Kurulu’na red sonrası tekrar başvurulmasına. 

137.Firmaların başta Çevre Bakanlığı olmak üzere cami, düğün 

salonu vs gibi nerelere ne kadar  bağış yaptıklarının 

araştırılmasına. 

138.TBMM’de  araştırma önergelerinin yoğunlaştırılmasına. 

140.Üniversitelerin çeşitli bilim dalı doktora vs çalışmalarının  

bizim konumuza  (pamuk, tütün, fıstık, piar, kuduz böceği, 
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iletişim, hukuk, ÇED’de 560 bilim dalı vardır konusu, vs.) 

hasredilmesine ve karşılıklı katkıya. 

141.BM, UNESCO Nasreddin  Hoca Yılı dolayısıyla Sivrihisar 

halkı ile onların tanıştırılmalarına. Prof. Succow’un davet 

edilmesine, 

143.Eski Maden Yasası’nda yer alan ve ÇED Yönetmeliği  

165.maddeye benzeyen halkın katılımını öngören 6309/55 md. nin 

3213 sayılı yasa ile neden kaldırıldığının araştırılmasına. 

144.Vaizlerden hutbelerde  görüş bildirmeleri için destek 

istenmesine. 

145.Mezarlık ve kanser hastanesi vs için belediye ve köy 

yönetimlerince istimlak kararlarına yönelinmesine. 

146.Türk mizah vs sanatçıların skeçlerine konu etmeleri için 

yardım istenmesine. 

147.Üniversitelerden, yörenin deprem geçmişi hakkında yöreye 

tekrar bilimsel inceleme talep edilmesine. 

148.Yörenin yeraltı suyu hareketi hakkında hiçbir araştırma 

olmadığı bilimciler tarafından  tesbit edilmekle bu konuda yörede 
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bilimsel  araştırma yapılması için yerli ve yabancı bilimci 

çağrılmasına, Prof. Şevki Filiz’den  yardım alınmasına. 

149.Çanakkale Lapseki’de Yenice Köyü’nde Muhtar M.Ali Koru, 

tarafımızdan veya medya aracılığı ile bulunarak yöresinde 

siyanürle altın eldesi için kimse o Mehmet Bozkurt ve firması ile 

mücadelesinin son durumu hakkında   bilgi istenmesine. 

150.Seçimsel desteğini yitirmiş ve firmaya  aşırı yarar sağlayan  

yöre Muhtarlarının  muhtarlıktan düşürülmesi imkanının 

araştırılmasına. 

152.Destek veren İtalyan Amici Della Terra örgütü ile temasın 

yoğunlaştırılmasına. 

153.Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin zayıf  katkısının artırılması 

çalışması yapılmasına. 

155.Maden Yasası’nın 7. maddesine göre işletme sınırına 20 

metrede ev, 60 metrede bağ, bahçe, avlu bulunması halinde önce 

teminatın 1/3’ünün irad kaydı, ısrar halinde tamamının irad kaydı 

ve de ruhsat iptali sözkonusu olduğundan  böylesi durumun 
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bulunduğu da apaçık şekilde gözle gözlendiğinde buna rağmen tapu 

fen amiri ile veya hakimli tesbit yaptırılmasına. 

156.Ankara’da muhtarların  ya da becerilirse tüm köylülerin toplu 

halde temas yürütmesine. 

157.Dağcı sporcu gurupların (İDADİK gibi ) yörelere yürüyüşler 

yapmasının rica edilmesine. 

159.İşletme sahasının etrafı parkur haline getirilip binlerce kez 

bisikletle yaya hayvanlı yürüyüşler yapılmasına. 

160.Alman Çevre Bakanı Töpfer’in Ayvalık’taki evinin etrafında 

bisikletlerle  çok sayıda tur atarak Avrupa basınının çekilmesine. 

161.Firma çok uluslu olduğunda o ülkelerin diplomatik 

temsilciliklerine başvuru yaparak  o ülkelerde altın arama, işletme  

izni  peşinde koşulmasına. 

162.Gerekirse son anda sadece Siyanürle Altın Eldesine Karşı 

Siyasi Cephe Partisi kurulmasına.  

163.Alman TV - Halil Gülbeyaz  vd arkadaşlarının  çağrılmasına. 

165.İstanbul’dan METİN KARADAĞ ile (faks:212.2931539–

2450845) temasın yoğunlaştırılmasına. 
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166.İzmir’de Serpil  Hanım temas noktasının bilinmesine (Tel : 

0.232.3640710-4640851). 

167.Muğla Milletvekili İzleme Kurulu - Reşit Uygun  : 

0.252.2123829 numaradan yardım istenebileceğine. 

169.Ankara İletişim Fakültesi’nden İsmail Sancak ve 

arkadaşlarının yeni belgesel çalışmasına katkı yapılmasına. 

175.ATV’de tek çevre programı diye lanse edilen İnci Demirhan 

Karaman’ın yaptığı Aktüel adlı programa dosya yollanmasına. 

177.İstanbul Film Festivali’nde bize destek verenlerin İzmir 

Festivali’ne de destek aktarmalarına. 

179.Çepeçevre ve Toprak Ana ve Yeşil İsyan grup ve 

gazetelerinin yanlışlıklarının  izlenerek, dikkate alınmasına. 

180.İstanbul el ele komitesinin büyümesine  destek verilmesine. 

181.Altıncı Dardanel ile Çanakkale Darnalel’in aynı firma olup 

olmamasının araştırılmasına. 

182.İzmir Festivali’nde ilgisizlikle yanlış yapan Dr. Makal’ın biraz 

rahatsız olup sıkılmasını sağlamalıyız. 

183.Müşerref Hekimoğlu’na yazı yazıp, yazı yazmasını istemeliyiz. 
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184.Müjdat Gezen’e, Cumhuriyet-Ziverbey Durağı NO.48 

Kadıköy/İstanbul’a altın dosyası yollamalıyız. Belki yazar. 

185.İstanbul’da Radyo FM Müdürü Ayla Demirbaş’a 

0.212.2839176 ve faks : 2839181’e dosya fakslamalıyız. 

186.İZÜNİDER’i devreye almalıyız. 

187.Bodrum Çevre Festivali’ne hem Ethem’i, hem Ali’yi sokmalıyız.  

Bunun için  Müjde Ar’a ulaşmalıyız. 

188.Yörede kamp yapılması örgütlenmelidir.  Ve bu kitabeye çağrı 

için eski tanıdıklarımız  bisikletliler, vosvosçular  vb.  

çağrılmalıdır. 

190.Dulkadir Köyü için Av. Meral Top  0.274.2233060 ile 

temasın korunmasına, 

191.Yunanistan’da Kassandra ve Olympia yöresindeki altın eldesi 

girişimine karşı çıkan muhalefetle  işbirliğine, 

192.Köylülerin toprakların geri alma davası açmamalarının 

kaynağının araştırılmasına, 

199.Milletvekili Bay  Suha  Tanık ve  Işılay Saygın’ın “firmaya 

parasını veririz, kovalarız” türü konuşmaları dolayısıyla ilgilenelim. 
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200.Gümüşhane’ye bilimadamı yığınağı yapmalıyız. Ancak önce 

orada   heyetler oluşmalı ve ellerindeki Orman Bakanlığı’nın red 

kararını  medyaya,  kamuoyuna duyurabilmiş olmak ön koşulu 

gözlenmelidir. Sevim Dabağ dayak yiyor, rapor alıyor. Kendisi 

güya Milliyet Muhabiri ve fakat medyada haber olmuyor. Bu nasıl 

iştir araştırılmalıdır.0.256.2131042 

201.Dulkadir Köyü’nün, çok yakın geçmişte tüm köyün akciğer 

grafisini  alıp Uludağ Üniversitesi olarak  gitmekle bir rapor 

gizleniyor  olabilir.  Araştıralım.Konya Üniversitesinin ilgisi ile 

ilgilenelim. 

203.Kaymaz Belediye Başkanı Beytullah  Karabulut ile temas 

sıklaşmalıdır.0.222.7212024 

204.Balya’da oluşan 2911 dosyası  kollanmalıdır. Türk iç hukuk 

tükenince Strasbourg’a gidilmelidir. 

205.Bergama, Çamköy’ün elektriği de, suyu da ana  firmaya 

bağlandığından ve bir protokolden bahsedildiğinden sözleşmenin 

feshi ve  susuz kalmanın  önlenmesi  konusuna hakim olunmalıdır. 

206.Firma  Sayıştay denetimine sürüklenebilir. 
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208.Firmanın valilikten kaptığı özel güvenlik örgütü kurma iznine 

ne yapalım? 

210.Oğuz Oyan’ın desteğini alın dedi, Nur Dolay 0.312.2212107 

213.Mitinge izin verilmemesi halinde dev bir idari dava 

örgütlenmelidir. 

214.Cem Özdemir’e vs. dosya ve çağrı yollayalım. 

216.Şiir ölümü yenebilir gecesi yapabiliriz. 

217.Mümtaz Soysal’ı  hukuksal  olarak sıkıştırmak gerekiyor. İleri 

geri  çevreci maganda gibi  

220.2860 sayılı Yardım Toplama Yasası’na çalışalım. 

221.Davalarda  geri geri  adliyeye  giriş yapılabilir. 

222.Saçlar dik, jöleli olabilir. 

223.Saçlar altın sarısı renkte olabilir. 

224.Danıştay’da   mahkeme ilamını öpme eylemi yapılabilir. 

225.Barolar Birliği’ni ziyaret edip  bakış yapılabilir. Hatta evlere 

gidilip yengelere  baskı, destek talebi  yapılabilir. 

226.Börklüce Mustafa’nın saç traşı gibi traş yapılabilir. 
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227.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na köylüler bilet alıp 

Cumhurbaşkanı  seyrederken  onunla  birlikte seyretemeye  

gidebilirler. 

228.Bol bürokrata suç duyurusunda  yarar vardır. 

229.TMMOB Konferansı, 

230.TÜYAP   Konferansı, 

231.Buca Eğitim Konferansı, 

232.Hacettepe  Konferansi, 

233.İstanbul Üniversitesi Konferansı, 

234.Boğaziçi Konferansı, 

236.WALD’ a kitapçık katkısını yollayalım. 

237.Moğollar’ın şarkısı çıkacak gözleyelim. 

238.Haluk Levent şarkısı çıkacak gözleyelim. 

239.Ahmet Leventoğlu yörede tiyatro  malzemesi  çalışacak 

ilgilenelim. 

240.Kitabe çime kavuşsun, (Sefa başkan yapamadı. Yeni başkan 

yapacak değil... Köylüler yapsın artık...) 
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242.600 yabancı avukat  İzmir’e ve Kuşadası’na  futbol maçına 

geliyorlar. Bağ kurabiliriz. 

246.Greenpeace ile 0.212.2364239 

247.Genel Kurmay’a dosya  iletip  randevu alalım mı almayalım mı 

? 

249.TMMOB  madene girip keşif yapabilse. Mesela Orman 

Mühendisleri Odası, mesela Tabipler Odası,  mesela İnşaat 

Mühendisleri  Odası, mesela  Mali Müşavirler ..... birer rapor 

yaratabilseler?.. 

250.Mitinglerde  anlamsız ses çıkarmayı tartışalım. 

Ek tavsiyeler : 

6.Hıncal Uluç bize “ eski tüfek” deyip duruyormuş. Cevap vermeli 

mi, kazımamalı mı ? Acaba? 

7.Son Avustralya kazasından geriye Romanya ve İspanya ve Papua 

gibi kazaları dosyalayıp topluca basına versek. 

10.Yeni Cumhurbaskanı’nın ve bir generalin  acılı baba  Boray 

Uras’ı kabulünde söylediği “ sivil itaat ve  kibarlık” sözcüğünün 

bize atılan yani olup olmadığını irdeleyelim. 
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11.Çevre Bakanlığı’nın bana yolladığı 23.6.2000 tarihli yeni bir 

“ÇED yapıyorsak da ilgili kurum kuruluşlara bilgi veririz.” diyerek 

bana, bize, halka,  savunmaya  bilgi vermemesini,  teftişe, 

savcılığa, tazminata ve Strasbourg’a taşıyabiliriz gibime geliyor, 

yardim lazim... 

15.2577 sayılı yasada değişiklik sonrası yargının dava  açmada 

menfaat kavramını  daraltma eğilimine karşı entellektüel 

açıklamalar, sohbetler, paneller tavsiye  edebilirim. Başka ne akla 

gelebilir acaba ? 

16.Çağdaş Hukukçular Örgütü’nün bize nasıl yardım edeceğini 

düşündüğünü bilmekle beraber hızlanmalarını tavsiye edelim. 

17.Madencilik bakanlığının madenler için mi ? Bergama için mi 

kurulmaya geçildiğini araştırmalıyız. (Savaş hocalara sormalıyız.) 

19. TÜBİTAK diyerek siyanürle altina mahkeme kararına ragmen 

vize vermeye kalkısan Prof. Aykut Barka gibi, Naci Görür gibi, 

Derin Orhon gibi, Haluk İyidoğan gibi deprem sonrası,  KORKU 

SONRASI MESHUR OLAN  profesörler hakkında bilimsel şikayet 

çalışmasını bitirelim. 
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21.Mesela  TÜBİTAK’çılardan  Prof.Dr. Naci Görür’ün hızını 

alamayıp Cumhuriyet gazetesinde “Bergama’nın doğa tarihi 

cemiyeti olsaydı Eurogold’la sürdürülen tartışma ŞALVAR 

SEVİYESİNE DÜŞMEZ, akılcı, bilgili bir düzeyde sürer, belki de 

Eurogold’u şimdi almaya kalktığından çok daha ciddi tedbirler 

almaya sevkederdi” deyişi, diyebilişi, dediklerini halkın 

hocalarımızın  basının duyması gerek. Cumhuryet  gazetesinin bu 

yazıya karşı benim olsun,  NÜSED yönetim kurulu üyesi Prof Dr. 

Doğu Nebioğlu’nun olsun yazılarına hiç yer ver vermeyişini de 

nereye bağlamaya bilmeye  çalışmalıyız. 

BUNA DEVAM EDİLMELİDİR… TABİİ YAZMAK SIRALAMAK 

İÇİN DEĞİL UYGULAMAK İÇİN….. 

 

 
 

 
 
 
Basına  açıklama…Çok önemli…. 
 

Bergama’da yepyeni Danıştay kararı…. 

 

Maden için verilen tüm Orman izinleri iptal…. 

 

Bize  Koza  firması  ve gazetesi Bugün ve Evet gazetelerinin;  garip, yalan, lüzumsuz,  yersiz 

kanıtsız,  bize vızıltı gelen enayice  saldırılarına karşı,  kişisel suç duyurusu , kişisel tazminat 

davası açmadığım,  AMA   hukukla,  işte böyle mahkeme kararı ile, tokat gibi cevap   

veririm.Ben. 

 

Başka yiğit medya  da  olabileceğini bekliyorum…. 
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Müvekkilem davayı kazanan  Birsel Lemke bana ek mesajı yollamış.. Bunu aktarmak isterim ; 

 

  

BEN BIR  KANSER OLMANIN  NE DEMEK OLDUGUNU IYI 

BILIRIM; HICBIR ALTIN VE PARANIN, BASARILI BORSA 

SIRKETININ , EN GÜCLÜ DEVLETIN ,  O KANSERI YENEMEDIGINI 

BILIRIM: AMA HIC BIR INSANIN BU ACIYI  TANIMASINI, 

ÖGRENMESINI; BILMESINI ISTEMIYORUM; O KANSER ÜRETEN 

 MADEN  MÜSVETTESI  ZEHIR KUSAN KIMYA ISLETMESI,  DAHA 

FAZLA GECIKMEDEN; ANNELER BU ACIYI  ÖGRENMEDEN VE 

 BANA HAK VERMEK DURUMUNA GELMEDEN  KAPANSIN. HAKLI 

CIKTIGIMI  GÖRMEK ISTEMIYORUM:::YETEEEEER: 
 

 

Senih ÖZAY 

 Avukat 

 

 
Av.Senih ÖZAY 
Av.Murat Fatih ÜLKÜ 
Av.Eren ILHAN GÜNEY 
Av.Cem NEMUTLU 
1407sk. NO:2/5 Alsancak İzmir Tel:4210094-95-96 Faks:4210115 

avsenih@hotmail.com-erenguney@hotmail.com- cnemutlu@hotmail.com_  
 

T.C Orman Genel Müdürlüğüne  

 
Ankara  

 
 

Kendisini “hukuk devleti” olarak tanımlayan bir yönetimde, 

yönetimin işlem ve eylemleri’nin hukuksal denetimini yapan yargı 
kararlarına uyulmamasının hiçbir bahanesi olamaz.  

 
Bergama Ovacık Altın Madeni ile ilgili yargısal süreçte yeni bir 

mahkeme kararı daha çıktı. T.C başbakanlığının idereler izin 
vermesi yollu Tübitak raporu dayanaklı işlemi  hakkın da  Danıştay  

6. D  2001/3919 E ve  2006/1468 k sayılı iptal kararı verdi.  
 

Bergama Madeni süreci pek çok ‘ilk’i yaşattı. Örneğin, Danıştay 
6.Dairesi’nin 1997 tarihli meşhur  kararı, alanında ‘ilk’ 

sayılabilecek “ yaşama  hakkını, çevre sağlığını ve canlı yaşamının 
üstün tutan” örnek bir karar. Bergama Köylüleri, onbeş yılı aşan, 

şiddet yanlısı olmayan, kendilerine özgü yöntemlerle yürüttükleri 

mailto:avsenih@hotmail.com-erenguney@hotmail.com-cnemutlu@hotmail.com
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mücadele ile ‘ilk’ olmayı hak ettiler. 
 

AİHM muhteşem  iki  ihlal kararı verdi.. hatta alakalı tüm  siyasi ve 

bürokratlardan RUCU talep ettik…Rucu etmediler.dava açtık bu 
gün. 

 
Hatta zamanın Başbakanı  Mesut Yılmaz ve arkadaşları   

ceplerinden 50 kusur milyar lira tazminat ödediler. 
 

 
Yani zemin çökmüştür. Altından halısı çekilmiştir. Hiçbir bakan 

hiçbir vali altına halı döşeyemez. Uşakta  bize çapulcular demeye 
cüret eden T.C Enerji Bakanı bu hukuksuzluğa düşmüş 

gözükmektedir. 
 

Şimdi gelen ilam ; 

 
3.5.2002 tarihli ve 51 sayılı  sağlık 

koruma bandı izni, 
52 sayılı  tesis  izni 

53 sayılı yol yapımı  izni 
53 sayılı  atık barajı izni 

196 sayılı sonda sahası izni 
197  sayılı  açık işletme izni’ nin  

iptali yolundaki  İzmir 3. İdare 

mahkemesinin 19.1.2005 tarih ve  
2004/1672 esas ve  2005/23 sayılı  

iptal kararını Danıştayın 8. dairesinin  
27.6.2006 tarihli   2005/1609  esas  ve  

2006/2702   karar sayılı ilamı ile 
onanmış ve bu gün tarafımıza tebliğ 

edilmiştir. 
 
Gerekçesi ise, ‘’T.C çevre Bakanlığının ÇED izni 

iptal edildiğine ve kesinleştiğine  göre, ve de 
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ardından iyileşme yaptık denilerek 2002/4 sayılı 

gizli  Bakanlar Kurulu  kararı alındıysa da bunun 

aleyhine de Danıştay 6.d ve 8.D sinin ortak heyet 

kararı ile  yürütmeyi durdurma kararı verildiği 

(hatta şu an İPTAL KARARI DA VERİLMİŞTİR:)  

için  KESİNLEŞMİŞ  YARGI KARARLARINA 

RAĞMEN  BU KARARLARIN UYGULAMADA 

DEĞİŞTİRİLMESİ VE  SÖZ KONUSU ALTIN-GÜMÜŞ 

MADENİNİN YENİDEN ÇALIŞTIRILMASINA  

YÖNELİK OLARAK VERİLEN  İZİN İŞLEMİNDE  

HUKUKA UYGUNLUK YOKTUR.’’ ŞEKLİNDEDİR. 
 

 

Bergama –Ovacık Altın Madeni, aynı zamanda bir kimya/sınai 
tesisidir. Bu mahkeme kararından sonra 30. gün  madenin 

kapatılmamasından veya  ardında danışıklıkla  yeniden açılması ve  
işletmeye izin verilmesi yasada yazılı suçun oluşmasına yol 

açacaktır.  
 

Anayasa’nın 138. maddesinin son fıkrasına göre; “…Yasama ve 
yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 

zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 

geciktiremez…”. İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 28. maddesine 
göre de ; “…Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi 

mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis 

etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde 

kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez…” 
 

Sözün özü, en geç otuz gün içinde Bergama-Ovacık Altın 
Madeni’ndeki faaliyete son verilmelidir.  

 
Sözün özü  bu orman alanında  s i n c a p lar köpekler  ayılar 

haricinde  hiç kimsenin dolaşmaması, ayak basmaması 
gerekmektedir. Orman yasasının hüküm sürmesi gerekmektdir. 

Hele madenciler  mühendisleri işçileri asla… 
 

Sözün özü orman alanından kesilen ağaçlar derhal geri yerine  
gelmelidir. 

Ve müvekkilem, müvekillerim, ağustos 

böceği sesi  dinlerken  Müzeyyen  Senar 



 36 

hanımefendi tarafından  Ormancı 

türküsünün  söylenebileceği ortamı 
istiyorlar. 
 
Zaten imar planlarının iptali ile ilgili İzmir Valiliği ilamın tavzihine 

ihtiyaç duymuş ve  T.C Başbakanlığı  üzerinden Danıştay 1. 
Dairesinden  madenin kapatılması yollu  istişari görüş sunmuştur. 

Karşılıklı temas edilerek  madenin kapatılmasını, aksi halde  akıl 

almaz hukuk yollarına başvurulacaktır. 
 

Kıpırdanacak yan yoktur. 
 

 
Köylülerin  ve  Birsel Lemke Avukatı  

Avukat Senih ÖZAY 
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