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Ankara’da yıllardır seçim vaatlerine konu olan 
projeler…

1980 sonrasında hayata geçirilen neoliberal politi-
kalar doğrultusunda şekillenen kent politikaları, yerel 
ölçekte giderek ‘kentsel bölgeleri’ öne çıkarmış ve her 
kente, her bölgeye farklı uygulamaları ve düzenlemele-
ri gündeme getirmiştir. Kentler, rekabet ve yarışabilirlik 
doğrultusunda yeniden şekillendirilirken, eski üretim 
mekânları artık yeni işlevler üstlenen mekânlar haline 
dönüşmüştür. Kentler artık uluslararası sermayenin ta-
leplerini karşılamak üzere yapılandırılarak yarışabilirlik-
lerinin arttırılması esas alınmıştır. Sermayenin kentlere 
çekilmesi ve bunun için kentlerin kendine özgü değer-
lerin ortaya çıkarılması doğrultusunda özellikle kent 
merkezlerinde bir dönüşüm başlatılmıştır. Bu bağlam-
da kentsel gelişme adına birtakım projeler gündeme 
getirilmiş, kentsel yenileme amaçlı kentsel dönüşüm 
projeleri ve kentleri birbirine bağlayan otoyol ve demir-
yolu projeleri gündeme getirilmiştir. Seçim çalışması 
olarak açığa çıkan ‘her kente özel projeler’ de sermaye 
birikim stratejileri doğrultusunda her kentin bir cazibe 
merkezi haline getirilmesi projesidir. İstanbul örneğin-
de açığa çıkan ‘çılgın projeler’ İstanbul’u sermayenin 
beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirmeyi 
öngörürken; kentin tarihi, kültürel değerlerini yok say-
makta, kenti kâra ve ranta dayalı olarak yeniden bi-
çimlendirmektedir. Ankara için de 25 Mayıs 2011 tari-
hinde açıklanan projeler, kentsel gelişimden çok AKP 
iktidarıyla geçen 9 yıl, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Yönetimiyle geçen 17 yıllık bir belediyecilik anlayışının 
ürünü olarak kendini göstermektedir. Yıllardır Ankara’yı 
‘yaşanabilir bir kent’ olmaktan çok taşıt odaklı ve rant 
odaklı bir kent haline getiren bu anlayış, daha önce 
başlatılan ‘yıkım, yağma ve talan’ın devamıdır. Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık dillendiren 
ancak 17 yıl boyunca hayata geçirilemeyen bu proje-
ler, yaklaşan seçimler nedeniyle hükümet projeleri ola-
rak karşımıza çıkmakta ve ‘Ankara’yı marka bir şehir’ 
haline getirmeyi iddia etmektedir. Her ne kadar sayısı 
çok gibi görünse de, projelerin birçoğu kentleşme ve 
ulaşım gibi kent için kronikleşmiş sorunlara temelden 
dokunmamakta ve ‘tüccar belediyecilik’ anlayışının 
bir ürünü olarak kenti cazibe merkezi haline getirme-
ye odaklanmaktadır. İMO Ankara Şubesi olarak, yıl-
lardır uygulanan rant odaklı belediyecilik ve onun bir 
devamı olarak projecilik anlayışı doğrultusunda değil, 
Ankara’da kente ve insana dair projelerin geliştirilme-
sini bekliyoruz. 

HES belgeseli ‘Sudaki Suretler’
Kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda mes-

leğini ve meslektaşlarını ilgilendiren konularda üyele-
rini ve kamuoyunu yeterince bilgilendirme sorumlulu-
ğu altında demokratik bir kitle örgütü olarak hareket 
eden İMO Ankara Şubesi, son günlerde çok tartışılan 
Hidroelektrik Santrallerle (HES) ilgili olarak odamız 

...kentsel gelişme adına 
birtakım projeler gündeme 
getirilmiş, kentsel yenileme 
amaçlı kentsel dönüşüm 
projeleri ve kentleri birbirine 
bağlayan otoyol ve demir-
yolu projeleri gündeme ge-
tirilmiştir. Seçim çalışması 
olarak açığa çıkan ‘her ken-
te özel projeler’ de sermaye 
birikim stratejileri doğrultu-
sunda her kentin bir cazibe 
merkezi haline getirilmesi 
projesidir. İstanbul örneğin-
de açığa çıkan ‘çılgın pro-
jeler’ İstanbul’u sermayenin 
beklentilerine ve ihtiyaçlarına 
göre şekillendirmeyi öngö-
rürken; kentin tarihi, kültürel 
değerlerini yok saymakta, 
kenti kâra ve ranta dayalı 
olarak yeniden biçimlendir-
mektedir. Ankara için de 25 
Mayıs 2011 tarihinde açık-
lanan projeler, kentsel geli-
şimden çok AKP iktidarıyla 
geçen 9 yıl, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Yönetimiyle 
geçen 17 yıllık bir belediye-
cilik anlayışının ürünü olarak 
kendini göstermektedir. 
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adına bir belgesel 
hazırladı. HES ko-
nusunun kısır bir 
‘yenilenebilir ener-
ji’ tartışmasına 
hapsolmasına kar-
şı çıkan şubemiz, 
Artvin, Muğla, 
Kastamonu, Der-
sim, Rize, Antalya 
başta olmak üze-
re Türkiye’nin dört 
bir yanındaki HES 
mücadele ler ine 
mikrofon tutuyor. 
İMO ve Renas’ın 
yapımcılığını üst-
lendiği ‘Sudaki 
Suretler’ isimli 
belgeselin gala-
sı, 8 Haziran 2011 
tarihinde İMO 
Teoman Öztürk 
Salonu’nda Hopa’da su mücadelesinde yitirdiğimiz 
Metin Lokumcu anısına gerçekleştirildi.  HES tartış-
malarını mücadelelerin kendi dilinden anlatan belge-
sel, suyla şekillenen yaşamları gözler önüne seriyor, 
mücadeleyi mücadele edenlerin gözüyle aktarıyor.

HES tartışmaları için önemli veriler sunan belgeselin 
yanında İMO Ankara Şubesi olarak, HES’ler konusun-
da uzmanlarla söyleştik. Tarımdan hukuksal mücade-
leye, enerji tartışmalarından çevreye etkilerine kadar 
birçok boyutuyla HES’leri ele alan ‘HES dosyamız’ bu 
konuda yürütülen tartışmalara önemli bir katkı sunma-
yı amaçlıyor. 

‘Güvenceli İş Güvenli Gelecek’ kampanyasının 
ardından…

Güvencesiz çalışma gün geçtikçe birçok işkolunu 
da içerisine alarak yaygınlaşıyor. Çalışanların koşul-
ları giderek kötüleşiyor; başta doktorlar, mühendisler, 
avukatlar olmak üzere ‘eskinin makbul meslekleri’ de 
işçileştirme sürecine dahil oluyor. ‘Profesyonellerin 
Proleterleştirilmesi’ olarak açığa çıkan bu tartışmaları, 
gerek hazırladığımız broşürlerle gerek de çalışma ha-
yatına ilişkin dosyalarımızla tartışmaya açtık. ‘Güven-
celi İş Güvenli Gelecek’ kampanyasını örgütleyerek 
mühendislerin de içerisinde yer aldığı güvencesizleş-
me sürecini mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısın-
dan sorgulayarak, kendi sorunlarımızı açığa çıkarmak, 
deklare etmek ve ileride yaşanacak sonuçlara çözüm 
üretebilmeyi hedefledik. Yaklaşık 3 ay boyunca hem 
işyerlerine yaptığımız ziyaretler hem de güvenceli-
isguvenligelecek.org sitesi aracılığıyla taleplerimizi 

imzaya açtık ve 
3900 imzaya ulaş-
tık. 15 Mayıs TM-
MOB mitingin-
de ‘Güvenceli İş 
Güvenli Gelecek’ 
pankartımızla ta-
leplerimizi tüm 
meslektaşlarımızla 
birlikte haykırdık. 
Şimdi de topla-
dığımız imzaları-
mızı taleplerimize 
birlikte meclise 
göndererek, başta 
düşük ücretler-
de, uzun çalışma 
saatlerinde çalış-
mak olmak üzere 
mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın 
sorunlarına çözüm 
üretilmesini istiyor, 

taleplerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz. 

İMO Ankara Şubesi İnşaat Mühendisleri Profil 
Araştırması…

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, 
Türkiye’deki mühendislerin yeni konumlarının, so-
runlarının, sıkıntılarının, gereksinimlerinin ve mesleki 
durumlarının bir haritasını çıkarabilmek için yaklaşık 
3 bin örnekleme ulaşmayı amaçlayan bir profil çalış-
ması başlatıyoruz. Bütün mesleklerin ve yurttaşların 
devlet ya da sermaye karşısındaki konumlarının ya 
da birbirleriyle ilişkilerinin köklü biçimde değiştiği bir 
dönemde, bu değişimin artılarını ve eksilerini, nere-
den geldiğini ve nereye gideceğini analiz etmeden bir 
odanın kendi üyeleri ile kuracağı ilişkinin formunu ve 
departmanlarını belirlemesinin mümkün olmadığını 
düşünüyoruz. Üye profilimizin eksiksiz bir haritasını çı-
karabilmek ve bu profile göre kendimizi yeniden yapı-
landırabilmek için siz değerli üyelerimizin de katkısına 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Araştırmamız kapsamında 
oluşturduğumuz anket formumuzla birlikte görev-
li arkadaşlarımız siz meslektaşlarımızla görüşmelere 
başlayacak. Eğer isterseniz anket formumuzu imoan-
kara.org.tr adresli sitemiz üzerinden doldurmanız da 
mümkün olacaktır. Üyelerimizle şubemiz arasındaki 
ilişkinin geliştirilmesi açısından önemli olan bu çalış-
mamız aynı zamanda üyelerimizin sorunlarının odamız 
nezdinde çözülmesi için de vesile olacaktır. Şimdiden 
ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederiz. 

İMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi olarak, Türkiye’deki mühen-
dislerin yeni konumlarının, sorunları-
nın, sıkıntılarının, gereksinimlerinin ve 
mesleki durumlarının bir haritasını çı-
karabilmek için yaklaşık 3 bin örnek-
leme ulaşmayı amaçlayan bir profil 
çalışması başlatıyoruz. Araştırmamız 
kapsamında oluşturduğumuz anket 
formumuzla birlikte görevli arkadaş-
larımız siz meslektaşlarımızla görüş-
melere başlayacak.
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ni söyledi. Mahirler’e, Denizler’e, 
İbolar’a söz verdiklerini, ant içtikleri-
ni belirten Kara, kazananların emek-
çiler olacağını dile getirdi. 

Kara’nın konuşmasının ardından 
miting Grup Kibele’nin marşları ve 
türküleri ile devam etti. 

İstanbul’da düzenlenen miting için 
ise emek-meslek örgütleri, siyasi 
partiler, demokratik kitle örgütleri, si-
vil toplum kuruluşları sabah saatlerin-
den itibaren Şişli, Dolmabahçe, İnö-
nü Stadı ve Şişhane’de toplanarak 4 
koldan yürüyüşle Taksim Meydanı’na 
çıktılar. Türkiye’deki kanlı ve yasaklı 1 
Mayıs’ların tarihçesinin anlatılmasıyla 
başlayan miting 1 Mayıs 1977’de öl-
dürülenlerin anısına saygı duruşuyla 
devam etti. Düzenleyici örgütler adı-
na hazırlanan ortak metin direnişteki 
ve grevdeki emekçiler adına 3 işçi 
temsilcisi tarafından okundu. 

1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanış-
ma Günü Ankara’da ve tüm Türkiye’de 
büyük coşkuyla kutlandı. Ankara’daki 
kutlamalar için saat 11.00’de Gar 
önünde toplanmaya başlayan emek 
ve demokrasi güçleri kortejler oluş-
turarak Sıhhiye Meydanı’na doğru 
yürümeye başladı. 

TMMOB pankartı arkasında topla-
nan binlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı on binler ile birlikte “Yaşasın 1 
Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma” 
ana pankartı arkasında yürüdü.

Miting emekçilerin pankart-
lar ve sloganlar eşliğinde Sıhhiye 
Meydanı’nda yerlerini alması ile baş-
ladı. Devrim ve demokrasi mücade-
lesinde yaşamını yitirenler anısına 
saygı duruşu ile başlayan mitingde 
Grup Kibele’nin 1 Mayıs Marşı on 
binlerin hep bir ağızdan söylendi.

Marşın ardından tertip komitesi 
adına ilk konuşmayı DİSK Ankara Böl-
ge Temsilcisi Kani Beko yaptı. Beko, 
2011 1 Mayıs’ına güvencesiz, esnek, 
kuralsız çalışmanın ve taşeronlaş-
manın yaygınlaştırıldığı, emekçilerin 
yarısının kayıt dışı çalıştırıldığı, sendi-
kal örgütlenmenin önünde engellerin 
olduğu ve iş cinayetlerinin durmak 
bilmediği koşullarda girildiğini belirtti. 
Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesinde emekçilerin 
taleplerini sıralayan Beko, “Emeğin 

yok edilmeye çalışıldığı, ülkenin bir 
sivil diktaya doğru yöneldiği bir sü-
reçte, yoksulluğa, eşitsizliğe, hak ve 
özgürlüklerimizin gasp edilmesine ve 
doğal kaynaklarımızın tahrip edilme-
sine karşıyız” dedi. 

Beko’nun ardından KESK Ankara 
Şubeler Platformu Dönem Sözcü-
sü İbrahim Kara söz aldı. İşbirlikçi, 
sermaye yanlısı AKP’nin çılgın pro-
jelerini emekçilerin çok iyi bildiğini 
ifade eden Kara; 4/C, 4/B, 50/D, ta-
şeron, esnek ve güvencesiz çalışma, 
performans, katkı ve katılım payı, 
bölgesel asgari ücret gibi her şeyi 
şifrelediklerini söyledi. “Çılgınca or-
manlarımızı talan ediyorlar, sularımızı 
kirletiyorlar, madenlerimizi yağmalı-
yorlar, işçileri sömürüyorlar, kadınları 
öldürüyorlar, gençlere saldırıyorlar, 
çocukları öldürüyorlar” diyen Kara, 
meydana çıkma gününün geldiği-
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DENİZ GEZMİŞ
ve Arkadaşları Anıldı

HALİT ÇELENK
Ebediyete Uğurlandı
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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan 
ve Hüseyin İnan idam edilmele-
rinin 39. yılında Ankara Karşıyaka 
Mezarlığı’nda anıldı. Binlerce kişinin 
katıldığı anma etkinliğine TMMOB 
ve bağlı odaları ile birlikte İnşaat Mü-
hendisleri Odası ve Ankara Şubesi 
de katıldı. Anmada Deniz, Yusuf ve 
Hüseyin’in avukatı Halit Çelenk de 
sloganlar ve enternasyonel marşı 
eşliğinde yoldaşları Deniz, Yusuf ve 
Hüseyin’in yanına uğurlandı. 

Anma için binlerce kişi saat 
13.00’da Karşıyaka Mezarlığı’nda 
Avukat Halit Çelenk’in karanfillerle 
süslenmiş tabutunun başında top-
lanmaya başladı. İlk sözü emek ve 
demokrasi güçleri adına İbrahim 
Kara aldı. “Yenilmeyenlerin avukatı 
bizimlesin, seninleyiz” diyerek ko-
nuşmasına başlayan Kara “Onları 
unutmak isteyenlere inat; onlar, 39 
yıldır halkın evlatları olarak emper-
yalizme karşı halkın bağımsızlık 
mücadelesinin, emek ve demokrasi 
mücadelesinin, devrim ve sosya-
lizmin yılmaz neferleri olarak yaşı-
yorlar” sözleriyle devam etti. Deniz 
olmanın yolunun; sağlık, eğitim, ba-
rınma ve sosyal güvenlik hakkı için 

mücadele eden emekçi halk kitleleri 
ile birleşmek olduğunu söyleyen 
Kara, bugünün devrimcilerinin hala 
Denizlerden öğrendiği çok şey oldu-
ğunu söyledi.

Kara’nın ardından söz alan Halit 
Çelenk’in kızı Ferda Özyurdu oldu. 
Geçen sene hastalığından kaynak-
lı babasının mezarlığa gelemediğini 
söyleyen Özyurdu, Çelenk’in De-
niz, Yusuf ve Hüseyin’in yanında 
olduğunu belirtti. Ardından söz alan 
Çelenk’in diğer kızı Serpil Güvenç 
de “Bugün babamın, yoldaşımın 
Denizler’e katıldığı gündür” dedi. Gü-
venç konuşmasını “Yaşasın devrim 
ve sosyalizm” sözleriyle sonlandırdı. 

Anmada Deniz, Yusuf ve 
Hüseyin’in arkadaşı olan Aydın 
Çubukçu da söz aldı. Bu yılki 6 
Mayıs’ın Çelenk’in 6 Mayıs’ı oldu-
ğunu söyleyen Çubukçu, Denizlerin 
idama giderken söylediklerinin bu-
gün bir bayrak gibi dalgalanmasının 
en büyük sebebinin Halit Çelenk 
olduğunu ifade etti. “Üç fidanın ya-
nına şimdi bir koca bir çınar getir-
dik” diyen Çubukçu “Ant içiyoruz 
ki uğranda mücadele ettiğiniz de-
ğerler için sonuna kadar mücadele 

edeceğiz. Savaşan halk devrim mü-
cadelesinde hep sizin ayak izlerinizi 
görecektir” diye devam etti. 

Konuşmaların ardından slogan-
larla Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in 
mezarları önünden saygı geçisi ya-
pıldı. Daha sonra Halit Çelenk vasi-
yeti üzerine enternasyonel eşliğinde 
yoldaşlarının yakınına defnedildi. 
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yaklaşık 5000 üyesi ve öğrenci üye-
leri ile katılım sağladı.  İMO’ya bağlı 
26 Şube ve Temsilciliklerden gelen 
üyeler ile genç-İMO üyeleri “Mühen-
disiz, İşsiziz, Yeter Artık Söz Bizim”, 
“Şantiyeci Mühendis: 7/24 Açığız!”, 
“Güvenceli İş Güvenli Gelecek İs-
tiyoruz!”, “Çalışırken Süründüm, 
Emekliyim Sürünüyorum”, “Serma-
yenin Değil Halkın Mühendisi Olaca-
ğız!”, “Polis Üniversitemden Defol!”, 
“Yaşasın Halkların Kardeşliği” slo-
ganları ile alana yürüdü.

“Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, de-
mokrasi ve bir arada yaşama” talep-
lerini dile getiren coşkulu kalabalık 
Bandista’nın müzikleri eşliğinde mi-
ting alanına girdi. DİSK, KESK, TTB, 
emek-meslek örgütleri, siyasi partiler, 
demokratik kitle örgütlerinin de destek 
verdiği miting konuşmasını TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı yaptı.
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Bezirgan saltanatının bitmesi, ge-
riciliğe ve karanlığa karşı aydınlığı sa-
vunmak, baskıcı ve otoriter yönetime 
karşı, özgürlük ve demokrasi, her şeyin 
para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı 
eşitliği savunmak, kahrolsun emperya-
lizm demek, ırkçı ve milliyetçi anlayışın 
beslediği linç kültürüne karşı, bir ara-
da kardeşçe ve barış içinde yaşamak, 
kürt sorununun barışçıl ve demokratik 
yoldan çözümü, öznesinde insan olan 
özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir 
anayasa, her türlü cinsiyet ayrımcılığı-
na karşı durmak, özerk ve demokratik 
üniversite, demokratik, parasız eğitim 
hakkı, eşit, nitelikli, parasız sağlık hak-
kı, güvencesiz çalışmaya, taşeronlaş-
maya, sendikasızlaştırılmaya “hayır” 
demek, insan odaklı işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, kentlerimizin, ormanlarımızın, 
madenlerimizin yağmalanmasına “dur” 
demek, havamıza, suyumuza, toprağı-
mıza sahip çıkmak için burada oldukla-

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
hakları, halkları ve gelecekleri için 15 
Mayıs 2011 tarihinde alanlardaydı.

İşsizlik, çalışma koşullarının nitelik-
sizleşmesi, çalışma saatlerinin uzama-
sı, düşük ücretler, iş güvencesinden 
yoksun mezarda emeklilik ve mesleğin 
itibarsızlaştırılmasına karşı onurlarına 
sahip çıkmak, taleplerini daha güç-
lü bir şekilde duyurabilmek için, 15 
Mayıs’ta tüm Türkiye’den mühendis, 
mimar ve şehir plancıları TMMOB mi-
tingi için Ankara’da buluştu.

Miting için sabah saatlerinde Tren 
Garı’nda buluşmaya başlayan mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları 
TMMOB’ye bağlı 23 odanın pankartı 
arkasında sorunlarına dikkatleri çeken 
dövizler, pankartlar ve sloganlar eşli-
ğinde miting alanına doğru yürüyüşe 
geçtiler.

Mitinge İnşaat Mühendisleri Odası 

MÜHENDİS, MİMAR 
ŞEHİR PLANCILARI
HAKLARI, HALKLARI ve GELECEKLERİ İÇİN ALANLARDAYDI
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rını belirten Soğancı, “meslek alanları-
mıza, mesleğimize, onurumuza sahip 
çıkmak için, haklarımız, geleceğimiz, 
halkımız, ülkemiz için, bugün bu alan-
da söyleyecek sözümüz var...” dedi.

TMMOB’nin oyunun 12 Haziran’da 
da eşitlikten, bağımsızlıktan, emek-
ten, barıştan, hakça paylaşımdan ve 
insanca yaşamdan yana olacağını 
belirten Soğancı, “Bugün burada yeni 
bir yaşamın çağrısını yapıyoruz. Bu 
karanlık, kahpe düzene baş kaldıran-
lar, teslim olmayanlar, gelecek biziz 
değiştireceğiz diyenler gökyüzünün 
altındaki güzelliğimizdir. Sokakların, 
meydanların burjuva siyasetinin kirli 
oyunlarıyla çirkinleştirildiği bir yerde 
bize düşen de elbette sokakları ger-
çek sahiplerinin sesiyle güzelleştir-
mektir” diye söyledi.

Miting Mehmet Soğancı’nın ko-
nuşmasının ardından Sevinç Erata-
lay konseriyle devam etti.

H
aberler
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Hopa mitingi öncesi ilçede meyda-
na gelen ve emekli öğretmen Metin 
Lokumcu’nun ölümüne yol açan 
olayları Ankara’da protesto edenlere 
yönelik polis şiddeti ve gözaltılara kar-
şı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla emek-demokrasi güçlerinin 
katılımıyla 1 Haziran 2011 tarihinde 
Sakarya Meydanı’nda bir basın açık-
laması düzenlendi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, KESK Genel Baş-
kanı Döndü Taka Çınar, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK 
Sosyal-İş Genel Başkanı Metin Ebe-
türk, Halkevleri Genel Başkanı İlknur 
Birol, ÖDP Ankara İl Başkanı Cevat 
Özdemir ve TKP Merkez Konsey Üye-
si Erkan Yıldız birer açıklama yaparak 
polis şiddeti ve gözaltıları kınadı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın yaptığı 
açıklama: 

AKP, TÜRKİYE’Yİ ŞİDDET VE 
KAOSUN İÇERİSİNE ÇEKİYOR 

Dün Hopa’da yaşananlar AKP’nin 
yarattığı Türkiye’nin gerçeğidir. Tayyip 
Erdoğan miting için Hopa’yı seçerek, 
Hopa’ya çevreden otobüslerle kala-
balık taşıyarak bir çatışma zeminini 
kendisi oluşturmuştur.  

Hopa’da yaşananların sorumlusu, 

AKP ve emrindeki emniyet güçleridir. 
Gerici burjuva medyası manşetlerin-

de büyük puntolarla ‘Hopa’da polise 
saldırı’ yazıyor. Öyle mi gerçekten? Peki, 
bizim kardeşimizi Metin Lokumcu’yu 
kim öldürdü? Metin Lokumcu hoca 
dün Hopa’da polisin acımasız saldırı-
sı sonucunda hayatını kaybetti. Ama 
bilsinler Metin Hocamız şimdi burada, 
aramızda, bizimle beraber.

Tayyip Erdoğan Trabzon’da ‘eşkıya-
lardan’ söz ediyordu. İşte o ‘eşkıyalar’ 
dün gece Hopa’ya indi! Onlar eşkıya 
güruhları dernekleri, kafeleri, evleri 
basıyor!

Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da yaptığı 
konuşmadaki işareti sonrasında Hopa 
halkına yönelik halen süren saldırı-
larla birlikte; Ankara’da, İstanbul’da, 
Bursa’da ve Giresun’da polis saldırıları 
gerçekleştirildi. 

Halkın güvenliğinden sorumlu kol-
luk gücü Ankara’da taşla, gazla, copla 
terör estirdi. Gözaltına alınanlar işken-
ce gördü. ÖDP Ankara İl Binası faşist 
çapulcular eşliğinde basıldı, kapısı 
kırıldı. Halkevleri MYK üyesi Dilşat 
Aktaş’ın kalça kemiğini kırık. Onlarca 
emek meslek örgütü üyesi, çalışanı 
arkadaşımız halen gözaltında. 

AKP, 12 Eylül referandumunun ar-
dından kendi 12 Eylül’ünü yürürlüğe 
koyarak faşist yöntemlerle tekelci ik-
tidarını inşa ediyor. Seçim sürecinde 
de Tayyip Erdoğan şiddet ve baskı ile 

herkesi susturarak 12 Haziran`da ‘pa-
dişahlığını’ ilan etmeye hazırlanıyor.

Buradan uyarıyoruz: 
Bu vahşi saldırılardan, baskılardan 

vazgeçin!
Milis güçlerinizi sokaklarda emek-

çilerin, halkın üzerine saldırtmaktan 
vazgeçin! 

Yoksa bu baskının altına siz kalır-
sınız. 

Sanmayın ki biz bu sokakları, bu 
alanları eşkıyaya terk edeceğiz!

Sanmayın ki biz bu sokakları, bu 
alanları faşist çapulculara, militanlı-
ğa soyunmuş bordrolu güçlere bıra-
kacağız!

Herkes bilsin: 
Bu ülke, bu halk sahipsiz değildir.
Herkes bilsin:
Demokrasi ve özgürlükler için mü-

cadelemiz kararlılıkla sürüyor, kararlı-
lıkla sürecek.

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin “TORBA YASA” PROTESTOSUNA 

HOPA ve ANKARA’DAKİ POLİS ŞİDDETİNİ
KINAMAK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI 
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aberlerHopa’da ve Ankara’da yaşanan olay-

lar nedeniyle İnşaat Mühendisleri 
Odası 1 Haziran 2011 tarihinde kamu-
oyuna açıklama yaptı:

BASINA VE KAMUOYUNA

Genel seçimlerin yaklaşmasıyla bir-
likte, artan polis devleti uygulamaları, 
olağanüstü hal rejimlerini aratmıyor. 
Hiçbir politika üretemeyen siyasi ik-
tidar, siyasal kurgusunu  “öteki” ve 
“düşman” yaratma zemininde kur-
makta, kendisinden olmayan her 
gruba saldıran söylemini polis şiddeti 
aracılığıyla eyleme dönüştürmektedir.

Aylardır her türden muhalif sesin 
operasyon ve ev baskınlarıyla hiçbir 
hukuki dayanak olmadan susturul-
masında, işkence ve tehdit gibi keyfi 
uygulamalarda ifade bulan bu durum, 
son olarak dün Hopa’da bir vatan-
daşımızın hayatını kaybetmesine ve 
Ankara’da yüzlerce insanın yaralan-
masına yol açmıştır. 

Başbakan’ın Hopa’ya gelişi ile birlikte 
seslerini duyurmak ve en temel de-
mokratik hakları olan “düşünceyi ifa-
de özgürlüğü” çerçevesinde bölgede 
yapılacak HES’ lere karşı çıkarak ken-
di yaşam çevrelerini korumak isteyen 
bir grup vatandaşın, gaz bombası ve 
tazyikli suyla maruz bırakıldıkları polis 
şiddeti bir vatandaşın hayatına mal 
olmuştur.  Ankara’da ise, Hopa’da ya-
şanan olayları ve Metin Lokumcu’nun 
vefatına yol açan polis şiddetini pro-
testo etmek isteyen vatandaşlar gaz 
bombalarına ek olarak polisin fiziksel 
şiddetine maruz kalmış, bir kadının 
kalça kemiği kırılmış, olay yerinde 
bulunan avukatlar dahi gözaltına alın-
mıştır.   

Dün akşam Hopa’da gerçekleştirilen 
operasyon, elektrik ve telefon bağ-
lantıları kesilerek yapılan ev baskınları, 
yine Ankara’da gece boyunca süren 
gözaltılar ve tüm yaşamı felç eden 
polis şiddeti hukukun askıya alındığı 
bir dönemden geçiyor olduğumuzun 
göstergesidir. 

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, de-
mokratik hak ve özgürlüklere yönelen 
bu saldırıları lanetle kınıyor, Hopa’da 
derelerine, bölgede cenazelerine, 
Ankara’da haklarına sahip çıkan, ya-
ratılan olağanüstü rejimin tüm baskı 
unsurlarına rağmen haklarını savunan, 
bu ülkenin vicdanlı insanlarının yanın-
da olduğumuzu deklare ediyoruz.  

BTS tarafından haksızlığa, ayrımcı-
lığa ve adaletsizliğe karşı 11 Mayıs 
2011 tarihinde Kapıkule (Edirne), 
Gaziantep, Basmane(İzmir), Kars, 
Samsun ve Diyarbakır Gar’ları ol-
mak üzere ülkenin 6 noktasından 
başlatılan ”Ayrımcılığa ve Keyfi Uy-
gulamalara Karşı Haklarımız İçin 
Yürüyoruz” adı altındaki demiryolu 
yürüyüşü 16 Mayıs 2011 tarihinde 
Ankara’da tamamlandı. TCDD Genel 
Müdürlüğü binası önünde yapılan 
basın açıklamasının ardından TCDD 
Genel Müdürlüğü önünde oturma 
eylemi yapan BTS üyelerinin çaba-
ları sonuç verdi.

Genel Müdürlük binası önünde otur-
ma eylemi sürerken BTS tarafından 
oluşturulan heyet talepleri ile ilgili 

Personel Daire Başkanlığı heyeti ile 
ön görüşmeler yapmış, ardından 
Sendika Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri ile şubelerden bir temsilcinin 
ve TCDD Genel Müdürü, Genel Mü-
dür Yardımcıları ve Daire Başkanla-
rının katılımı ile toplantı yapılmıştır. 
Toplantı saat 22.45’de başlanmış ve 
saat 03.00’a kadar devam etmiştir.

Gece geç saatlere kadar süren gö-
rüşmelerde çözümlenmesi istenilen 
33 maddelik taleplerle ilgili TCDD 
Genel Müdürü tarafından, TCDD 
Yönetim Kurulu’nun yetkisinde 
olan sorunların çözümü için gerekli 
adımların hemen atılacağı, kanun ve 
tüzük değişiklikleri gerektiren talep-
lerin hakkında ise gerekli çalışmala-
rın başlatılacağı belirtildi.

BTS ÜYELERİNİN 
EYLEMLERİ SONUÇ VERDİ

Danıştay 6. Daire-
si 02.02.2011 tarihli kararın-
da Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 

1. fıkrasının i bendinde tanımla-
nan ve 9. maddesinin 2. fıkrasın-
da şantiye şefi ibaresinin iptaline 
karar vermiştir.

YAPI DENETİM UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ’NDEKİ “ŞANTİYE ŞEFİ” 

İBARESİ İPTAL EDİLDİ
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TMMOB GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
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“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe” geçici bir madde eklen-
mesine ilişkin değişiklik önerisi konusundaki görüş istemi 
üzerine TMMOB’nin görüşü 31 Mayıs 2011 tarihinde Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderildi.  

 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü‘ne

ANKARA

İlgi: 20.05.2011 tarih ve B.13.0.İSG.0.00.00.00/010.03/3093 
sayılı yazınız.

İlgi yazınızda,  “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So-
rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe” geçici bir mad-
de eklenmesine ilişkin değişiklik önerisi konusunda görüş is-
tenmektedir. 

Bildiğiniz üzere, değişikliğe konu 27.11.2010 tarih ve 27768 
sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Gü-
venliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik” Birliğimizin görüşleri ve itirazları dik-
kate alınmadan yayımlanmıştır. Dava konusu olan ve birçok 
sakıncaları içeren yönetmeliğin geçici madde ile güncel so-
runları çözme yaklaşımı ile, uzun dönemde bilimsel ve kalıcı 
çözüm yollarını kapattığını ifade etmek isteriz.

Tüm bu olumsuzluklara karşın, “Geçici Maddenin” aşağı-
daki şekilde düzenlenmesi halinde uygulamaya katkı koya-

cağını düşünmekteyiz. Aksi halde, Birliğimizden görüş isten-
mesinin usulü bir eksikliği gidermek yönünde bir yaklaşım 
olduğundan kuşku duymayacağız.

“Geçici Madde 5- (1) Kamu veya özel sektörde;
a)    En az beş yıl iş güvenliği alanında çalışmış olan ve bunu 

belgeleyen mühendis ve mimarlar sınavda başarılı olmaları 
durumunda (A) sınıfı,

b)    En az 3 yıl iş güvenliği alanında çalışmış olan ve bunu 
belgeleyen mühendis ve mimarlar sınavda başarılı olmaları 
durumunda (B) sınıfı,

İş güvenliği mühendisi belgesi almaya hak kazanırlar.

(2)  Sınava gireceklerin yeterliliği ve sınav değerlendirmesi 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin de temsil edilece-
ği Komisyonca karara bağlanır.

(3) Belge almak isteyenler, Bakanlığa altı ay içinde  özel 
sektörde ücretli çalışan ve kendi nam ve hesabına çalışan 
mühendis ve mimarların odaya üyelik kayıt belgesi ile yazılı 
başvurmaları halinde sınava çağrılırlar. İsteklilere iki sınav hak-
kı tanınır.”

Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla, 

N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Gazi Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerini me-
zuniyet törenlerinde yalnız bırakmadı.

6 Haziran 2011 Pazartesi günü Kampus İçi Spor 
Tesisleri’nde düzenlenen Gazi Üniversitesi mezuniyet 
törenine İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nden 
Şube Başkanı Nevzat Ersan, Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Haluk Ekinci, İMO Genel Sekreter Yardımcısı Ay-
şegül Bildirici ve Şube Sekreter Yardımcısı Serap De-
deoğlu katıldı. 

Törende Nevzat Ersan tarafından dereceye giren yeni 
mezunlar tebrik edildi ve hediyeleri verildi. Ayrıca bütün 
mezunlara Oda ajandası ile meslek hayatlarındaki ilk ba-
retleri hediye edildi.

İMO ANKARA ŞUBESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ  MEZUNİYET TÖRENİNDEYDİ
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İnşaat Mühendisleri Odası tarafın-
dan Kütahya Simav Depremiyle ilgili 25 
Mayıs 2011 tarihinde basın açıklaması 
yapıldı:

Kütahya’nın Simav ilçesinde 19 Ma-
yıs 2011 tarihinde saat 23:15’te Boğa-
ziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
verilerine göre 5,9; Deprem Araştırma 
Enstitüsü verilerine göre ise 5,7 büyük-
lüğünde bir deprem meydana geldi. 
Deprem  İstanbul, Ankara, Çanakkale, 
Bursa, Balıkesir, Yalova, Eskişehir ve 
Afyonkarahisar ilerinde de hissedildi. 

İki kişinin yaşamını kaybettiği dep-
remde henüz resmi olmayan verilere 
göre 14 bina tamamen yıkıldı, 800 ci-
varında bina oturulamayacak düzeyde 
hasar gördü, 860 yapı ise oturulabilir 
durumdadır ancak hasar görmüştür.  

Depremin hemen sonrasında İnşaat 
Mühendisleri Odası Bursa Şube’miz 
üyelerinden oluşan bir heyet deprem 
bölgesine giderek ön incelemeler-
de bulundu ve rapor hazırladı. Daha 
sonrasında ise Odamız Afet Müda-
hale Hazırlık Kurulu üyeleri bölgede 
kapsamlı bir çalışma yaptılar ve çalış-
malarını raporladılar. Her iki raporu da 
sizlerle paylaşacağız ancak öncesinde 
Simav depreminin bir kez daha hatır-
lattığı deprem gerçeğimiz ve deprem 
“hazırlıklarımız” ile ilgili bazı hususlara 
dikkat çekmek istiyoruz: 

Geçtiğimiz Mart ayında Japonya da 
meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki 
deprem sonrasında hiçbir binada dep-
remden kaynaklı yıkım yaşanmamış, 
can kayıplarının neredeyse tamamı 
tsunami felaketinden kaynaklanmıştı. 
Ancak Kütahya’nın Simav ilçesinde 
meydana gelen, Japonya depremiyle 
büyüklük hususunda kıyaslanmayacak 
olan 5,9 büyüklüğündeki bir deprem 
bile ne yazık ki ülkemizde can kayıpları-
na ve binaların yıkımına neden olmuştur. 
Bu durum gerek bina stokumuz, gerek 
halkımızın deprem eğitimi konusunda 
bizlere önemli ipuçları vermektedir.  

Meslek Odaları ve bilim insanları her 
fırsatta ülkemizin deprem gerçeği ve 
buna ilişkin alınması gereken önlemler 
ile ilgili uyarılarda bulunmaktadır. Yet-
kililer bilim ışığında hazırlanan çözüm 
yöntemlerini hayata geçirmeyi bir tara-
fa bırakarak Simav ilçesini belirlenecek 
uygun bir bölgeye taşıma planlarını 
bizlere “çözüm” olarak dayatmakta-
dırlar. Oysa Türkiye topraklarının yüzde 
92’sinin deprem tehlikesi alında oldu-
ğu unutulmaktadır.  

Diğer taraftan Türkiye nüfusunun yüz-
de 71’inin 1. ve 2. derece deprem böl-
gelerinde, 3. ve 4. deprem bölgelerinde 
yaşayan nüfus dâhil edildiğinde toplam 
nüfusun yüzde 98’i deprem tehdidi al-
tında bulunduğu; sanayi kuruluşlarının 
yüzde 98’inin, barajların yüzde 95’i’nin 
deprem bölgelerinde kurulduğu ve 
enerji kaynaklarımızın ise yaklaşık yüz-
de 41’i birinci derece deprem bölgele-
rinde yer aldığı hatırlanmalıdır.  

Dolayısıyla depremden korunmanın 
yolu yerleşim alanlarını taşımak değil, 
mevcut yapıları deprem riskine karşı 
güçlendirmek, yapılacak binaları ise 
deprem yönetmeliklerine uygun inşa 
etmektir.  

İnşaat Mühendisleri Odası daha 
önce defalarca Türkiye’nin deprem 
tehlikesi karşısında ivedilikle alınması 
gereken önlemlerin neler olduğunu 
yetkililer ve kamuoyuyla paylaşmıştır. 
Simav depremi bir kez daha bu ön-
lemlerin neler olduğunu hatırlatma ih-
tiyacı doğurmuştur.  

Bu kapsamda  
Sorunlu olduğu bilinen mevcut yapı 

stokumuzun bir an evvel yapı envante-
ri çıkarılmalıdır. 

TÜİK verilerine göre 15 milyon civa-
rında olduğu tahmin edilen bina stoku-
muzun %40’ı kaçak ya da ruhsatsız, % 
67’sinin ise yapı kullanma izni yoktur.  

Depreme hazırlıklı olmak için mev-
cut binaların yenilenmesi veya güçlen-
dirilmesinin yanı sıra yeni yapılacak bi-
naların depreme karşı dayanıklı olarak 
inşa edilmeleri sağlanmalıdır. 

Kentsel ve kırsal alanlarda yerleşim 

yeri seçiminde, planlama ve yapılaş-
ma karar süreçlerinde ülkemizin afet 
gerçeği göz önünde bulundurulmalı, 
yeni yerleşim yerleri fay hatları, dere 
yatakları, heyelan bölgelerinde inşa 
edilmemelidir.  

Popülist yaklaşımlardan vazgeçil-
meli kaçak yapılaşmaya müsaade 
edilmemeli, üretilecek tüm yapıların 
mühendislik ve mimarlık hizmeti alma-
sı sağlanmalıdır. 

Yapı üretim sürecinin sağlıklı şekilde 
denetlenebilmesi için; Yapı denetim 
sistemi mevzuat ve uygulama yanlış-
lıklarından arındırılmalıdır. 

Bir kamu hizmeti olarak değerlendi-
rilmesi gereken yapı denetim sistemi-
nin piyasa ilişkileri üzerinden şekillen-
mesine izin verilmemelidir. 

Bu gün ülkemizde sadece konut tipi 
özel yapılar yapı denetimi sistemi ile 
denetlenmektedir. Ancak TOKİ, KİP-
TAŞ ve benzeri kurumlar tarafından 
inşa edilen binalar yapı denetim siste-
mine dâhil değildir. Depremin felakete 
dönüşmemesi için öncelikle kamu ya-
pıları dâhil tüm inşaatlar yapı denetim 
sistemine tabi tutulmalı; bunun yanı 
sıra, su yapıları, tehlikeli atık depolama 
tesisleri vb.lerinin sağlıklı denetlenebil-
mesi için gerekli mevzuat ve mekaniz-
malar oluşturulmalıdır. 

Kentsel dönüşüm projeleri, yeni rant 
alanları yaratmak amacıyla değil, afet 
riskini en aza indirmek ve kent güven-
liğini sağlamak amacıyla yapılmalıdır.

Simav Depremi ve Yapı Hasarı 
Raporuna www.imo.org.tr adresin-
den ulaşılabilir.

DEPREMDEN KORUNMANIN YOLU
YERLEŞİM BÖLGELERİNİ TAŞIMAK DEĞİLDİR

B
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İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi Bartın Temsilciliği ta-
rafından 23 Nisan 2011 Cumartesi 
günü “Betonarme Yapıları Güçlen-
dirme Teknikleri” semineri düzen-
lendi. Bartın Ticaret Odası Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen semineri 
Prof. Dr. Sinan Altın verdi. Altın 
seminere katılanlara betonarme 
yapıları güçlendirme teknikleri hak-
kında bilgiler verdi.

İMO Ankara Şubesi Zonguldak 
Temsilciliği 30 Nisan-1 Mayıs 2011 
tarihlerinde “Yeni Yapılacak ve Güç-
lendirilecek Binaların Betonarme Ta-
sarımı” kursu gerçekleştirdi. Toplam 
16 saat verilen kursa Zonguldak ve 
çevresinden 70 kişi katıldı. Kursu 
İnş. Müh. Hakan Güvengiz verdi. 

Güvengiz kurs süresince Taşıyı-
cı Sistem ve Sistem Seçimi, Beto-
narme Eleman Tasarımları, Binaların 
Performanslarının Belirlenmesi, Ya-
pıların Güçlendirilmesi konularında 
bilgiler verdi.

ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ - 
“BETONARME YAPILARI GÜÇLEN-
DİRME TEKNİKLERİ” SEMİNERİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Zonguldak Temsilciliği ta-

rafından 28 Mayıs 2011 Cumartesi 
günü “Betonarme Yapıları Güçlen-
dirme Teknikleri” semineri düzen-
lendi. 

Üyelerin ve öğrencilerin katılımı 

ile gerçekleşensemineri Prof. Dr. 
Sinan Altın verdi. Altın seminere 
katılanlara betonarme yapıları güç-
lendirme teknikleri hakkında bilgi-
ler verdi.

ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ 
“YENİ YAPILACAK ve GÜÇLENDİRİLECEK 
BİNALARIN BETONARME TASARIMI” KURSU

İMO Ankara Şubesi Afyon Temsil-
ciliği 28-29 Mayıs 2011 tarihlerinde 
“Yeni Yapılacak ve Güçlendirilecek 
Binaların Betonarme Tasarımı” kur-
su gerçekleştirdi. Toplam 16 saat 
verilen kursa Afyon ve çevresinden 
66 kişi katıldı. Kursu İnş. Müh. Ha-
kan Güvengiz verdi. 

Güvengiz kurs süresince Taşıyı-
cı Sistem ve Sistem Seçimi, Beto-
narme Eleman Tasarımları, Binaların 
Performanslarının Belirlenmesi, Ya-
pıların Güçlendirilmesi konularında 
bilgiler verdi.

AFYON TEMSİLCİLİĞİ  “YENİ YAPILACAK ve GÜÇLENDİRİLE-
CEK BİNALARIN BETONARME TASARIMI” KURSU 

“BETONARME YAPILARI GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ” SEMİNERİ
BARTIN TEMSİLCİLİĞİ
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İMO Ankara Şubesi Afyonkarahisar 
Temsilciliği Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Teknik Eğitim Fakültesi ile birlikte 

“Yapı Denetimi ve Uygulamaları” ve 
“Geçmişten Günümüze Standartlarla 
Betonun Nitelik Denetimi”, “Betonar-
me Yapıları Güçlendirme Teknikleri” ile 
“ideCAD 6 Versiyon Olanakları” konulu 
seminerler düzenledi.

10 Mart 2011 tarihinde düzenlenen 
“Yapı Denetimi ve Uygulamaları” ve 
“Geçmişten Günümüze Standartlarla 
Betonun Nitelik Denetimi” seminerleri-
ne Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 
Bakanlık Yetkilileri Selami Merdin ve 
Halim Asan ile Yrd. Doç. Dr. Ali Ergün 
konuşmacı olarak katıldılar. Seminer-
de ülkemizde yapı denetimi sisteminin 
uygulanması, 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun, görev ve sorumluluk-

ları, yapı denetim kuruluşlarına verecek 
laboratuarların görevleri ve zemin, mal-
zeme ve imalata ilişkin yaptıracakları 
deneyler anlatıldı. Ardından geçmişten 
günümüze standartlarla betonun nitelik 
denetimi konusu anlatıldı.

24 Mart 2011 tarihinde düzenlenen 
“Betonarme Yapıları Güçlendirme Tek-
nikleri” seminerine Prof. Dr. Sinan Altın 
konuşmacı olarak katıldı. Seminerde 
betonarme binaların güçlendirilmesi 
konusu anlatıldı.

21 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen 
“ideCAD 6 Versiyon Olanakları” semi-
nerine ise İnş. Müh. Levent Özpak 
konuşmacı olarak katıldı. Seminerde 
ideCAD programı kullanan üyeler sıkın-
tılarını dile getirdiler.

Düzenlenen seminerlere çok sayıda 
inşaat mühendisi, akademisyenler ve 
öğrenciler, yapı denetim firmaları ve 
resmi kurumların teknik personelleri 
katıldılar.

AFYON TEMSİLCİLİĞİ SEMİNERLERİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi Bolu Temsilciliği’nde “Çelik Yapı 
Tasarımı Kurs Programı” düzenlendi. 
21-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Bolu 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenle-
nen kursa 36 üyemiz katıldı. Toplam 16 
saat devam eden kursu İnş. Yük. Müh. 
İlker Yılmaz Türker verdi. 

Türker kurs süresince; çelik yapı ele-
manları, çelik yapılarda birleşim ve 
ekler, yükler ve yük kombinasyonları, 
taşıyıcı sistem düzenlemesi, yapısal 
çelik uygulama alanları hakkında bil-
giler verdi.

BOLU TEMSİLCİLİĞİ 
“ÇELİK YAPI TASARIMI KURS PROGRAMI”
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“HES TÜRBİNLERİNİN 
TASARIMI” SEMİNERİ

İMO Ankara Şubesi 5 Mayıs 2011 
Perşembe günü İMO KKM Rüştü 
Özal Salonu’nda “HES Türbin Tasa-
rımı” semineri gerçekleştirdi. Semi-
neri Dr. Tevfik Kutay Çelebioğlu 
sundu. Çelebioğlu seminere katı-
lanlara HES türbinlerinin tasarımı 
hakkında bilgiler verdi.

“PROBİNA ORİON 2011 
İLE GÜVENLİ BİNALAR” 
SEMİNERİ
İMO Ankara Şubesi 11 Mayıs 2011 
Çarşamba günü İMO KKM Rüştü Özal 
Salonu’nda “Probina Orion 2011 ile 
Güvenli Binalar” semineri gerçekleştir-
di. Semineri Joseph Kubin ve Mus-
tafa Tümer Tan sundu. Kubin ve Tan 
seminere katılanlara Probina Orion 
2011 versiyonu ile deprem izolatörleri, 

inşaat aşamaları analizi ve ısı anali-
zi gibi mühendislik teknikleri ve 2011 
versiyonunda yer alan yeni özellikler 
ve üstünlükler hakkında bilgiler verdi.

“PREFABRİKE YAPILARIN 
DEPREM DAVRANIŞLARI” 
SEMİNERİ
İMO Ankara Şubesi 12 Mayıs 2011 
Perşembe günü İMO KKM Rüştü 
Özal Salonu’nda “Prefabrike Yapıların 
Deprem Davranışları” semineri ger-
çekleştirdi. Semineri Yük. İnş. Müh. 
Nejat Bayülke sundu. Bayülke semi-
nere katılanlara Yeni Zelanda’dan Ör-
neklerle prefabrike yapıların deprem 
davranışları hakkında bilgiler verdi.

“BETONARME BİNA 
TAKVİYESİNDE 
KİMYASAL ANKRAJLARIN 
DAVRANIŞI” SEMİNERİ
İMO Ankara Şubesi 2 Haziran 2011 
Perşembe günü İMO KKM Rüştü Özal 
Salonu’nda “Betonarme Bina Takviye-
sinde Kimyasal Ankrajların Davranışı” 
semineri gerçekleştirdi. Semineri Yük. 
İnş. Müh. Levent Mazılıgüney sundu. 
Mazılıgüney seminere katılanlara beto-
narme bina takviyesinde kimyasal ank-
rajların davranışı hakkında bilgiler verdi.

SEMİNERLER

“Probina Orion V2011” kursu 2 Hazi-
ran 2011 Perşembe günü İMO Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde başladı. 18 kişi-
nin katıldığı ve toplam 16 saat devam 
eden kursu İnş. Yük. Müh. Mustafa 
Kemal Gökalp verdi.

Gökalp kurs süresince, proje genel 
bilgilerinin girilmesi, TS500 ve 2007 
Deprem yönetmeliği çerçevesinde 
ayarlanması; proje parametrelerinin 
ayarlanması ve genel ayarlarının ya-
pılması; aks sisteminin oluşturulması, 
aks döndürme, aks türetme, otomatik 
aks ayarlama; kolon/perde, poligon 
ve dairesel kolon elemanlarının giril-

mesi; kiriş elemanlarının tanımlanma-
sı; plak döşemelerin tanımlanması ve 
donatılarının hesaplanması; nervür ve 
kaset döşemelerin tanımlanması; ele-
manlara farklı malzeme tanımlanması, 
mevcut malzeme ve elemanların tanı-
tılması; kat sisteminin oluşturulması, 
kat ekleme, kat silme, kat türetme ve 
benzer kat mantığı; yapı modelinin 
hatalara karşı kontrol edilmesi ve ha-
taların düzeltilmesi; kirişlere aktarılan 
yüklerin incelenmesi, kirişlere ekstra 
yük tanımlanması; kolon ve perdelere 
noktasal yük, moment ve açıklık yükle-
rinin tanımlanması; kolon ve perdelere 

mesnet tanımlanması; bina analizinin 
yapılması ve analiz sonuçlarının ince-
lenmesi; analiz modelinin SAP2000 ve 
benzeri programlara transfer edilmesi; 
kolon/perde ve kiriş donatı hesapları-
nın yapılması, mevcut donatıların kon-
trol edilmesi ve raporlanması; kolon/
perde detay açılımları, kirişlerin de-
tay çizimlerinin hazırlanması ve CAD 
programlarına aktarımı; beton, kalıp 
ve donatı metraj raporlarının oluşturul-
ması, Excel ve Access’e aktarımı; tekil 
ve sürekli temel ile kirişli/kirişsiz radye 
temellerin tanımı, analizi ve donatılan-
dırılması konularında bilgiler verdi.

“PROBİNA ORİON V2011” KURS PROGRAMI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi Sivas Temsilciliği’nde “Çelik Yapı 
Tasarımı Kurs Programı” düzenlendi. 28-
29 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen 
kursa 41 üyemiz katıldı. Toplam 16 saat 
devam eden kursu İnş. Yük. Müh. İlker 
Yılmaz Türker verdi. 

Türker kurs süresince; çelik yapı ele-
manları, çelik yapılarda birleşim ve ekler, 
yükler ve yük kombinasyonları, taşıyıcı 
sistem düzenlemesi, yapısal çelik uygu-
lama alanları hakkında bilgiler verdi.

SİVAS TEMSİLCİLİĞİ “ÇELİK YAPI TASARIMI KURS PROGRAMI”
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British Council, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlü-
ğü ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın 
ortaklaşa düzenlediği “Sürdürülebilir 
Binalarda Bugün ve Gelecek” konfe-
ransı iki gün “Geleceğin Binaları ve 
Sürdürülebilir Çözümler” ile “Bugü-
nün Binaları ve Enerji Performansının 
Değerlendirilmesi” olarak 10-11 Ma-
yıs 2011 tarihlerinde gerçekleşti.  

Konferans toplumun birçok kesi-
mini ilgilendiren ve ülkemizde “Bina-
larda Enerji Performansı Yönetmeliği” 
ile başlamış olan ve binalarda enerji 
verimliliğinin hızla gelişeceğinin bek-
lendiği bir sürece yol gösterici olmuş-
tur. Konferansta, dünyada ve Avrupa 
Birliği’nde yakın gelecekte görmeye 
başlayacağımız sürdürülebilir bina 
konseptindeki gelişmeler ve öngörü-
len politikaların takip edilmesi müm-
kün olmuştur. 

 Konferansın ilk gününde sürdürüle-
bilir binalar konusunda tanınmış tasa-
rımcıların ve uzmanların sunuşları ile 
dünyadaki deneyimler ve Türkiye’deki 
gelişmeler dinleyicilerle paylaşıldı. 

Konferansın ikinci günü ise İnşaat 
Mühendisleri Odası tarafından yürü-
tülmüş, bugünün çalışmalarına ışık 
tutacak, performans kıyaslama gös-
tergeleri ve izleme metotları konu-
sundaki gelişmeler yerli ve yabancı 

konuşmacılarla aktarılmış ve bugü-
nün sorunlarına geleceğe bakarak 
önerilerin geliştirilmesi için konu bir 
panelde önemli paydaşlarınca masa-
ya yatırılarak tartışılmıştır. 

İkinci günün açılışı İnşaat Mühen-
disleri Odası Ankara Şubesi Yedek 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akın 
Kurt’un sunumuyla yapıldı. Ardın-
dan Küresel Yeşil Kent kurucusu ve 
müdürü Sidney Rasekh “Sürdürü-
lebilir Kentleşme: Küresel Güvenlik 
İçin Bir Paradigma Değişimi” konulu 
sunumunu yaptı. Rasekh’in ardından 
Energy Saving Trust için Londra sınır-
ları içindeki yerel otorite desteğini yü-
rüten Keith Von Tersch “İngiltere’deki 
Konut ve Binalarda Sürdürülebilir 
Enerjinin Desteklenmesi İçin Politi-
kalar ve Fonlamalar” sunumunu ger-
çekleştirdi. Tersch’in ardından ise 
Mimar Çelik Erengezgin söz aldı ve 
“Dünya’nın Sonu, İnsanın Sorumlulu-
ğu” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Verilen aradan sonra Mimar Der-
mot Sweeney söz aldı. Sweeney 
“Enerji Verimliliği Tasarımlarının Uy-
gulanması” konulu sunum yaptı. Ar-
dından söz alan Michel Raoust ise 
“Çin’de Mesken Olarak Kullanılmayan 
Binalarda Enerji Tasarrufu Potansiyel-
leri” sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumların ardından oturum 

başkanlığını Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneği Onursal Başkanı Ce-
lal Okutan’ın yaptığı “Türkiye Bina 
Sektöründe Gelecek İçin Enerji 
Verimliliği Önerileri” konulu panel 
gerçekleştirildi. Panele konuşmacı 
olarak İnşaat Malzemesi Sanayicile-
ri Derneği’nden (IMSAD) Aykut Ha-
şimoğlu, Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nden Hakkı Buyruk, Makine 
Mühendisleri Odası’ndan Tülin Kes-
kin, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan 
Fatih Akın Kurt, Bayındırlık ve İs-
kan Bakanlığı’ndan Murat Bayram, 
Adem Fraba’dan Bernar Cornut ve 
Gazi Üniversitesi’nden İdil Ayçam 
katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALARDA
BUGÜN ve GELECEK KONFERANSI

7 Mayıs 2011 tarihinde, Ankara-H.
Paşa Hızlı Tren Projesinin 2. Kesimini 
oluşturan Eskişehir-Köseköy kısmın-
da devam eden inşaat çalışmaları 
hakkında bilgilenmek ve uygun olan 
kesimlerde de çalışmaların izlenmesi 
amacıyla Şubemizce düzenlenen ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selim 
Tulumtaş ve Şubemiz Araştırma Gö-
revlisi Hüseyin Bolat’ın eşlik ettiği tek-
nik geziye 40 üyemiz katıldı.

Bozüyük Şantiyesi’nde, TCDD Ge-
nel Müdürlüğü’nden Ankara-İstanbul 
Hızlı Tren Projesi 2. Demiryolu Yapım 
Grup Müdürü Aşkın Gıcır tarafından 
brifing verildi. Brifingde, projenin ya-
pım sürecine ilişkin bilgilerin yanı sıra 
tünel açma işleminde kullanılmak üze-
re getirilen ve şantiyede halen montaj 
işlemleri devam eden tünel delme ma-
kinesine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Brifing sonrasında, güzergâh üze-
rinde bulunan tünel ve viyadüklerle, 
zemin güçlendirme çalışmaları yerinde 

izlendi. Ayrıca tünel delme makinesi-
nin montajının devam ettiği şantiye ge-

zilerek makine hakkında yerinde bilgi 
alındı.

HIZLI TREN ŞANTİYESİ'ne TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ
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İnşaat Mühendisleri Odası ve Re-
nas Yapım tarafından yapılan “Suda-
ki Suretler” belgesel filminin galası 8 
Haziran 2011 Çarşamba günü İnşaat 
Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 

Yönetmenliğini Erkal Tülek’in yap-
tığı belgesel filmin ekibini Davut Kan-
maz, Çağrı Yılmaz, Özgür Tüfekçi 
oluşturuyor. Hopa’da su mücadelesin-
de yitirilen Metin Lokumcu’ya adanan 
film Türkiye’nin dört bir yanında sayıları 
üç bine yaklaşan Hidroelektrik Santral 
(HES)’leri ve HES karşıtı mücadeleleri 
perdeye yansıtıyor.

Gittiği her yerde sudaki suretlere 
mikrofon uzatan belgesel, insanın do-
ğaya ve yaşama ne pahasına sahip 
çıktığını gözler önüne seriyor. Ülkenin 
güneyinden kuzeyine, doğusundan 
batısına nerede bir HES inşaatı ve 
ona karşı çıkanlar varsa oralardan gö-
rüntüler içeren belgesel için film ekibi 
yaklaşık 12 bin kilometre yol yaptı. 
Sudaki Suretler aynı zamanda “taraf-
lı” bir belgesel. Belgesel, ektiklerinden 
biçtiklerine, yediklerinden içtiklerine, 
sevinçlerinden yaslarına kadar her 
şeyi suyla var eden insanların, aslında 
kendi varlıklarını savunması anlamına 
gelen HES karşıtı mücadelelere de 
omuz veriyor. Yönetmen Tülek filmin 
bu özelliğini “Memlekette keşfedilme-

miş nice adsız canlılar var; onlarla ko-
nuşan, gezen, dinleyen ve taş atan bir 
belgesel olmaktı hedef” sözleriyle dile 
getiriyor.

Kamu yararı ve meslek ilkeleri doğ-
rultusunda hareket eden İMO, bel-
geselin yapımcılığını üstlenmesinin 
yanısıra yaygınlaştırılması konusunda 
da çok önemli bir rol oynuyor. HES 
konusunun kısır bir “yenilebilir enerji” 
tartışmasına hapsolmasına karşı çıkan 
İMO, belgeselin, bilim insanları ve de-
mokratik kitle örgütü temsilcilerinin rö-
portajlarının da yer aldığı DVD kopya-
sını üyelerine ücretsiz olarak dağıtarak 
HES’ler konusunda toplumsal bilincin 
yükselmesine de katkı vermiş oluyor.

Açılışta söz alan Çankaya Belediye 
Başkanı Bülent Tanık, insanın kendi 
medeniyetinin kendine zarar verdiği 
noktaya geldiğini, ancak kendi beledi-
yelerinde buna azami derecede dikkat 
ettiklerini belirtti.

Bülent Tanık’ın söz alan İMO An-
kara Şube Başkanı Nevzat Ersan, 
belgesel filminin yapılış amacının oda-
mızın mesleğini ilgilendiren konularda 
üyelerini ve kamuoyunu doğru ve ye-
terince bilgilendirmek olduğunu be-
lirtti. HES’lerin, hem toplum gözünde 
taşıdıkları anlam hem de mücadeleler 
açısından nerede durduğunun tartış-
maya açılmasının son derece önemli 

olduğunu belirten Ersan sözlerine 
“Üyelerimizin de içerisinde yer aldığı 
bu süreci ve bu konuyla ilgili çalışma-
ları; yaşanan tartışmaları; bölge halkı-
nın haklı isyanını ve HES’lerin doğaya 
etkileri dahil tüm bu sorunları üyeleri-
mizle paylaşmak ve mücadele eden-
lerin gözüyle yaşananları üyelerimize 
aktarmak amacıyla böyle bir belgesel 
yapmaya karar verdik. Bunun üyeleri-
mize ve halkımıza karşı görevimiz ol-
duğunu düşünüyoruz. Umuyoruz ki, 
bu çalışmamız herkese faydalı olur ve 
bu konuyla ilgili olarak herkes kendi-
sine bir ders çıkarır” diye devam etti.

Renas Yapım adına konuşan Özgür 
Tüfekçi, serbest ve özgür bir çalışma 
ortamı sağladıkları için İnşaat Mühen-
disleri Odası’na teşekkür etti ve bu 
çalışmanın diğer demokratik kitle ör-
gütlerine örnek olmasını diledi.

Film gösteriminin ardından yönet-
men Erkal Tülek söz aldı. Galanın 
Metin Lokumcu anısına olduğunu 
vurgulayan ve Lokumcu’nun su mü-
cadelesinde önlerde olduğunu dile 
getiren Tülek, Ankara’da Metin Lo-
kumcu için yapılan eylemlerde gö-
zaltına alınıp daha sonra tutuklanan 
Ozan Gündoğdu’nun mektubuna yer 
verdi. Ardından filmi izleyenlerle söyle-
şi gerçekleştiren Tülek kendisine yö-
neltilen soruları cevapladı.

SUDAKİ SURETLER
BELGESEL FİLMİNİN GALASI YAPILDI 

İnşaat Mühendislerinin son dönemlerde yaşadığı mes-
leki, sosyolojik, kültürel değişimleri araştırmak, yeni sınıfsal 
konumlarının, açığa çıkan sorunlarının, gereksinimlerinin bir 
haritasını çıkarmak ve değişen koşullara göre oda olarak 
kendimizi üyelerimizi merkeze alan bir şekilde yeniden yapı-
landırmak hedefiyle profil araştırmasına başladık. Bu çalış-
manın ilk adımı olarak, 3 aya varan bir süre boyunca yak-
laşık olarak 12.000 üyemizle yaptığımız telefon görüşmeleri 
gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde hem oda-
mızda bulunan üyelerimizin bilgileri güncellenmiş hem de fiili 
çalışma durumları, emekli, ücretli çalışan, işveren ya da işsiz 
olup olmadıkları tespit edilmiş oldu.

Ön çalışma neticesinde şu bilgileri elde ettik;
9638 üyemiz fiili olarak çalışıyor. Bunlardan 2183 kişisi 

emekli. Toplam emekli sayımız ise 3682. Yani emekli mes-
lektaşlarımızın %60’ı fiili olarak çalışmaya devam ediyor. 
1350 üyemiz iş ararken, bunlardan da 713 kişisi tamamen 
işsiz durumda yani herhangi bir emeklilik ya da aktif çalış-
ma durumu yok. 

Özel sektörde çalışan üye sayımız 7910 kişi iken, kamuda 

çalışan sayısı 1710 kişiden oluşmaktadır. Fiili olarak çalışan 
9638 kişiden % 70 i yani 6767 üyemiz ücretli çalışan pozis-
yonunda. 

Bu tabloda mühendislerle ilgili olarak açığa çıkan ilk tespit, 
kamu çalışanı personelinin toplam personel sayısı içindeki 
oranının oldukça az olması ve çalışanların %70’i gibi büyük 
bir bölümünün de ücretli çalışan pozisyonunda yer almasıdır. 
Bu kısa verilerle aktardığımız sonuçlar bile odamızın gelecek 
için izlemesi gereken politik hattına ışık tutacak nitelikte.

Çalışmamızın bundan sonra ki aşamasında hedefimiz, 
yaklaşık 3000 mühendisle yüz yüze yapacağımız görüşme-
lerle dolduracağımız anket formları ile daha ayrıntılı bir pro-
fil haritası çıkartmak. Meslektaşlarımızın gelir durumlarının, 
sosyal kültürel durumlarının irdelendiği, çalışma yaşamına 
ilişkin ayrıntılı verilerin bulunduğu bir rapor hazırlayarak, or-
taya çıkan değerlendirme raporumuzu da kamuoyuyla pay-
laşacağız.

Bu çalışma için siz değerli üyelerimizin de katkısına ihtiya-
cımız olduğu açık. Yardımlarınız ve ilginiz için şimdiden teşek-
kür ederiz. 

İMO ANKARA ŞUBESİ’NİN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 
PROFİL ARAŞTIRMASI ÖN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
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1. Uzay ve uydu merkezi projesi: 
TAI tesisleri içinde faaliyete geçe-
cek, 100 milyon dolarlık yatırımla 
askerî uydular ile birlikte TÜRKSAT’a 
ait iletişim uydularının üretilmesi. 

2. Adalet sarayı projesi: 300 bin 
metrekare civarında kapalı bir alana 
yeni bir adalet sarayı inşası. 

3. Hastane ve sağlık merkezi 
projesi: Ankara’nın bölgenin sağlık 
merkezi haline getirilmesi doğrultu-
sunda, 2 milyon 800 bin metrekare 
alanda biri Keçiören Etlik semtinde 
ve Bilkent’te inşa edilmek üzere iki 
yeni genel hastane ve 19 ihtisas 
hastanesinin kurulması.

4. Stadyum projesi: 40 bin seyirci 
kapasiteli, UEFA kriterlerine uygun, 
modern mimariyle yapılacak yeni bir 
stadyum inşası.

 5. Savunma sanayi projesi: 
Gölbaşı’nda radar tasarım ve üretim 
merkezinin kurulması.

6. Yıldırım Beyazıd Üniversitesi’ 
nin yeniden yapılandırılması pro-
jesi: Ankara’da geçen yıl kurulan 
Yıldırım Beyazıd Üniversitesi’nin 
farklı bir konseptle tasarlanarak, 

uluslar arası bilim merkezi haline 
getirilmesi.

7. İnanç ve tarih müzesi projesi: 
Hıdırlıktepe’de inanç ve tarih müzesi 
inşası.

8. Hızlı tren projeleri: Ankara’nın 
hızlı tren merkezi haline getirilmesi. 
Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, 
Ankara-Yozgat-Sivas ve Erzincan 
hızlı tren hattı çalışmalarının bitiril-
mesi ve Uşak, Afyonkarahisar ve 
İzmir hızlı tren hatlarının inşası. 

9. Otoyol projeleri: Karayolları 
konusunda Ankara’nın merkezi ko-
numunun güçlendirilmesi. Ankara-
Niğde, Ankara-İzmir, Ankara-Sam-
sun arasına yeni otoyol inşaları. 

10. Tünel yol projesi: Keçiören’i 
İstanbul, Eskişehir ve Konya yolu-
na bağlayacak 15 km uzunluğun-
da tünel yol inşası. Bu projenin ta-
mamlanmasıyla birlikte Edirne’den 
Habur’a otoyol bağlantısının kurul-
ması.

11. Metro projeleri: Kızılay, Çan-
kaya, Keçiören ve Batıkent, Sincan 
metro hatlarının tamamlanması, Kı-
zılay, Esenboğa ve Akyurt fuar alanı-

na yeni birer raylı sistem inşası.

12. Kentsel Dönüşüm uygula-
malarının hızlandırılması ve yeni 
projeler: Kuzey Ankara Kentsel 
Dönüşüm, Ulus Kent projelerinin 
hızlıca tamamlanması ve kalenin 
çevresinin gecekondulardan temiz-
lenmesi yanında 500 bin kişilik ‘Gü-
neykent’ adlı yeni bir şehir inşası. 

13. Milli Botanik parkı projesi: 
Eskişehir Yolu üzerinde 2 bin dekar 
alan üzerinde 83 milyon dolarlık ya-
tırımla milli botanik park kurulması. 

14. Termal turizm projesi: Ankara 
ve ilçelerinin termal sularının ‘planlı’ 
bir doğrultuda kullanılması. 

15. Kongre ve Fuar Merkezi pro-
jesi: Akyurt ilçesinde 1 milyon 800 
metre alana yeni bir fuar merkezi 
inşası

16. Hayvanat bahçesi projesi: 1 
milyon 900 bin metrekare alanda 
yeni bir hayvanat bahçesi inşası.

17. Kızılay projesi: Kızılay’ın “bir 
marka olma özelliği getirecek bir 
mimari estetiğe” göre Sıhhıye’den 
Kuğulu Kavşak’a kadar dış cephe-
lerin fiblo betonla kaplanması. 

H
aberler25 Mayıs 2011 tarihinde Başbakan, ‘Ankara’yı ‘Başken-

te yakışır bir kent haline getireceğiz’ , ‘Ankara’ya nefes al-
dıracağız’ iddiasıyla Ankara’ya dair bir dizi projeyi günde-
me getirdi. 17 yıllık Gökçek yönetiminden tanıdık gelen bu 
projeler, yaklaşan seçimler nedeniyle birer hükümet projesi 
olarak yansıtıldı. Ankara’nın kentleşme ve ulaşım gibi temel 
sorunları varken hayvanat bahçesi, savunma sanayi merkez 
üssü, Güneykent gibi projelerin gündeme getirilmesi, kentin 
sorunlarına neyin ve kimlerin yararına bakıldığına dair önemli 
ipuçları taşımaktadır. ‘Ankara’nın marka bir şehir’ haline ge-
tirilmesi olarak ifade edilen projeler, gerekli etüd ve fizibilite 
çalışmaları olmayan ve ayakları yere basmayan, 2023 hedefli 

projeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara’da yeni yatırım 
alanlarına ve sektörlerdeki firmaların ihtiyaçlarını karşılama-
ya yönelik olan projeler, Ankara’yı savunma, sağlık, ticaret 
alanlarında cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. 
Gökçek’in de Ankara için büyük nimetler olarak ifade ettiği 
projeler, arada kalmış bu kenti ekonomik olarak canlandırma-
nın bir yolu olarak önümüze sunulmaktadır. Oysa Ankara’nın 
ve Ankaralıların çok başka sorunları bulunmaktadır. 

Ankara’ya dair 11 proje açıklayan Başbakan, bu projelerin 
bir kısmına başlanılmış olduğunu ifade ederken, geri kalan 
kısmının da hızla tamamlanacağını dile getirmiştir. Kısaca 
projelere göz atarsak eğer;

ANKARA’ya DAİR BİR DİZİ PROJE…
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İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi, Etimesgut İstasyon 
Mahallesi’nde yıkılan istinat duvarını 
inceledi. İncelemeye Şube Başkanı 
Nevzat Ersan ve Ahmet Sıngın gitti.

 
İnceleme sonunda hazırlanan 

teknik rapor:

A-KONU:
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, İstas-

yon Mah., 2318.Cadde üzerindeki 
33 numaralı Okyay Apartmanı ve 35 
numaralı Menekşe Apartmanı ile Al-
paslan Türkeş Sokak üzerindeki 50 
numaralı apartman arasında yer alıp, 
04.06.2011 günü yıkılan istinat duva-
rının incelenmesi.

B-TEKNİK BİLGİLER:
1-) Okyay ve Menekşe apartman-

ları ile bu apartmanlara ait olup 3,60 
mt. yükseklikteki istinat duvarı 20 yıl 
önce yapılmıştır.

2-) 50 numaralı apartman yüksek 
kotta yer almaktadır. Bu apartmanın 
bahçe dolgusunu tutabilmek için 
3,60 mt. yükseklikteki komşu istinat 
duvarı üzerine, 1.80 mt. yükseklikte 
ikinci istinat duvarı oturtulmuştur. 50 
numaralı apartman ve 1,80 mt. yük-
seklikteki ek istinat duvarı 2011 yılın-
da yapılmıştır.

3-) Mevcut istinat duvarı kendi 
içinde dengede iken ve bu dengesini 
20 yıldan beri korurken, üzerine yapı-
lan ek istinat duvarının üst yük (sür-
şarj) etkisi ile denge bozulmuş ve alt 
ve üst istinat duvarı birlikte yıkılmıştır.

4-) Yıkılan istinat duvarlarının arka 
boşlukları killi malzeme ile doldu-
rulmuştur. Yağmur sularının dolgu 
malzemesini ıslatması ile duvarı de-
virmeye çalışan itki kuvveti artmış ve 
istinat duvarlarının göçmesi gerçek-
leşmiştir.

C- STATİK HESAP SONUÇLARI:
1-) Alttaki istinat duvarına gelen 

devirici kuvvet 6,22 t/m’dir. Üstte-
ki ek istinat duvarı alttaki ile birlikte 
çalıştırılmışsa devirici kuvvet 14,00 
t/m ye çıkmaktadır. Devirici moment-
ler ise ilk aşamada 7,46 tm/m, ikinci 
aşamada 25,20 tm/m olmaktadır.

Üst istinat duvarı kendi içinde 
devrilme ve kayma yönünden den-
gelenerek alt istinat duvarına bitişik 
olarak oturtulmuşsa, devirici kuvvet 
6,22+1,56=7,78 t/m, devirici moment 
10,27 tm/m olmaktadır. İstinat duvar-
ları uçtuğu için birbirlerine göre ko-
numları belirlenememiştir; ancak iki 
istinat duvarının ayrı çalıştırılması ge-
rekirdi ve öyle yapıldığı düşünülmek-
tedir. Bu koşulda ise devirici moment 
(10,27-7,46)/7,46 = % 38 artmıştır. 
Devrilmenin temel nedeni budur.

2-) Devrilmenin oluşması için altta-
ki istinat duvarına ek yük vermemek 
gerekir. Bunun için üstteki istinat du-
varı temeli gerektiği kadar aşağıya 
indirilip ayrıca devrilme ve kayma yö-
nünden uygun şekilde projelendirilip 
yapılması gerekirdi.

Yaptığımız hesaba göre üstteki 
istinat duvarının temeli alttaki istinat 

duvarı üst noktasından 1,20 mt. aşa-
ğıda yapılsaydı devirici moment 7,39 
tm/m olacak ve iki istinat duvarı da 
dengede kalacaktı.

D- ÖNERİLER:
1-) 2318. Cadde üzerindeki apart-

manlar ile Alpaslan Türkeş Sokak 
üzerindeki apartmanlar arasında (yı-
kılan istinat duvarları dahil) boydan 
boya 100 mt. uzunlukta istinat du-
varları yer almaktadır. Birçok bölüm-
den oluşan bu istinat duvarlarının 
bazıları son derece düzensiz yapıl-
mış olup her an yeni istinat duvarları 
yıkılması olayları ortaya çıkabileceği 
izlenimi vermektedir. Öncelikli olarak 
düzensiz olanlar ele alınıp sorunları 
çözülmelidir.

Bazı istinat duvarlarında ise su 
sızma delikleri (=Barbakan) bırakıl-
madığı görülmektedir. İvedilikle bar-
bakanlar yapılmalıdır.

2-) Belediyeler benzeri durum-
larda alt ve üst istinat duvarlarının 
kendi içinde dengede olduğunu 
saptamakla yetinmeyip iki istinat 
duvarının birbirine etkisini göz önü-
ne almalıdır.

ETİMESGUT’ta YIKILAN İSTİNAT DUVARI İNCELENDİ
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GÜVENCESİZLİK 
ÖLDÜRÜYOR1

Bir yürek çarpıntısı var
her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde.
Yükseliyor
Yükseliyor
Yükseliyor yapı kanter içinde.
Nazım Hikmet Ran
(1955 Moskova)

Türkiye’deki güvencesiz çalışma ortamı, binlerce iş ka-
zasına, yüzlerce işçinin ölümüne neden oluyor ve iş ka-
zaları sonucu yaşanan ölümlerin sayısı hızla artıyor. Ter-
sanelerde, demiryollarında, madenlerde ve inşaatlarda 
iş kazalarında birçok işçi hayatını kaybediyor ve bununla 
ilgili düzenlemeler yeterince yapılmadığı gibi, denetimler 
devre dışı bırakılıyor ya da özel sektörün insafına terk edi-
liyor. Tüm yaşananlara rağmen yetkililer, yaşanan kazaların 
sorumluları olarak odaları, sendikaları ve işçileri görmekte 
herhangi bir sorun görmüyorlar. 4 Mayıs 2011 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, yaptığı 
açıklamada iş kazalarını sadece Türkiye’ye 4 milyar dolar 
kaybettiren bir sorun olarak ifade ederken, “sendika ve 
meslek odalarımız da kendilerini iş kazalarını önlemeye 
ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmaya adamazlarsa 
hükümetin çalışmaları çok yetersiz kalır”2 demekle yetin-
mektedirler. Gerekli yasal düzenlemeleri işçileri düşünme-
den yapan ve meslek odalarının ve sendikaların uyarıları-
na kulak tıkayan hükümetin böyle demesi düşündürücü 
olmakla birlikte şaşırtıcıdır. Nisan ayında meydana gelen 
kazalarda toplam 41 işçinin, inşaat sektöründe de 15 işçi-
nin hayatını kaybetmiş olması durumun çarpıcılığını orta-
ya koymaktadır. Yaşanan kazalarının çoğu da iş güvenliği 
önlemlerinin alınmamasından kaynaklanıyor. Sorun tek 
başına meslek odalarının ve sendikaların sürece dahil ol-
mamasından ziyade hükümetin gerekli ve yeterli önlemleri 
almamasından kaynaklanmaktadır. Çözüm için öncelikle 
gerekli ve yeterli önlemlerin alınması sağlanmalı ve mes-
lek odaları ve sendikaların bu konudaki görüşleri dikkate 
alınmalıdır. 

28 Nisan - HES işçisi hayatını kaybetti - Adana 
Adana’nın Aladağ ilçesinde, yapımı süren hidroelektrik 

santrali (HES) inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ha-
yatını kaybetti. Köprücük mevkisinde yapımı devam eden 
santral inşaatında, taşeron inşaat firması çalışanı Eyüp 
Karaca, elektrik akımına kapıldı. Karaca, olay yerinde 
öldü. 

28 Nisan - Göçük altında kalan iki işçiden biri haya-
tını kaybetti - Ankara 

Ankara Mamak’ta belediye binasının karşısındaki bir 
inşaatın kanalizasyonunu döşeyen iki işçi açılan çukura 
toprak dolmasıyla göçük altında kaldı. Üzerleri toprakla 
dolan iki işçiden Ümit Taşdemir yaralanırken, diğer işçi Sü-
leyman Yaman’ın cansız bedeni saatler süren çalışmanın 
ardından göçük altından çıkartıldı. 

27 Nisan - İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti - 
Karaman 

1 sendika. org’un aylık iş kazaları raporundan derlenmiştir. Ayrıntılı bilgi 
için bknz: http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=37290
2 “İş Kazaları Türkiye’ye 4 Milyar Lira Kaybettirdi”. http://www.insaathab-
erleri.net/haber/13116-guncel-haberler--kazalar-turkiyeye-4-milyar-lira-
kaybettirdi.html

Karaman’da bir inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını 
kaybetti. Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Karamanoğ-
lu Mehmetbey Üniversitesi içinde yapımı devam eden 
alışveriş merkezi ve kantin inşaatında meydana geldi. İn-
şaatta kalıpçı olarak çalışan İbrahim Güvercin (47), kalıp 
söktüğü sırada bir anda dengesini kaybederek 5 metre 
yüksekten beton zemine kafası üstü düştü. Ağır yaralanan 
işçi hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

26 Nisan - İş kazasında 2 işçi yaralandı - Tekirdağ 
Tekirdağ’ da bir evin çatısında yapılan onarım çalış-

ması sırasında çıkan yangında 2 işçi yaralandı. Hürriyet 
Mahallesi’ndeki İlkent Sitesi A Blok çatısında yürütülen izo-
lasyon onarım çalışmaları sırasında meydana gelen olayda, 
malzemelerin tutuşmasının ardından bir anda çatıda yangın 
çıktı. Çatı onarımında çalışan Yaşar Doğan (46) ve Mustafa 
Pamuk (38) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 

25 Nisan - Elektrik akımına kapılan çırak işçi yara-
landı - Tekirdağ 

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’ne bağlı Kapaklı 
Beldesi’nde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan 
çırak öğrenci yaralandı. Çıraklık Eğitim Merkezi Elektrik 
Bölümü öğrencisi C.G, elektrikçi İ.B ile birlikte inşaatta 
çalışmaya gitti. C.G, çalışırken elektrik akımına kapıldı.

23 Nisan - İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Es-
kişehir 

Eskişehir’de bir inşaattan düşerek yaralanan işçi has-
tanede tedavi altına alındı. Tunalı Mahallesi Turgut Reis 
Caddesi’nde bir inşaatta çalışan işçi S.A. (28), birinci kat-
tan düşerek yaralandı. 

22 Nisan – İnşaatta çalışırken fenalaşan kaynak us-
tası hayatını kaybetti- Kayseri 

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde eski stadyumun yerine 
yapılan alışveriş merkezi inşaatının son katında kaynak 
ustası olarak çalışan Nizamettin Koç (52), kaynak yaptığı 
esnada fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere 
rağmen fenalaşan işçi kurtarılamadı.

 21 Nisan - Elektrik akımına kapılan işçi hastanelik 
oldu - Manisa 

Turgutlu’da bir inşaat işçisi, tuğla çekmede kullanılan 
asansörün elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına ka-
pıldı. Bir yurt binasında çalışan işçi Cevdet Çelik, inşaatla-
ra tuğla çekmede kullanılan asansörün elektrik kaçırması 
sonucu akıma kapıldı. 

20 Nisan - Çöken duvarın altında kaldı - Yozgat 
Boğazlıyan İlçesi’ndeki bir tavuk çiftliğine çalışan 26 

yaşındaki Kamil Yakut, kamyondan depoya mısır yeminin 
alınması sırasında çöken duvarın altında kalarak öldü. 

19 Nisan - İşçileri elektrik çarptı - Çorum 
İnşaatın 6. katına asansörle kum çeken iki işçi çelik ha-

latın elektrik hattına dokunması nedeniyle az kalsın can-
larından oluyordu. Binanın 6. katına kum çeken Rıza Atay 
(43) ile amcasının oğlu Cafer Atay (53) elektrik akımına 
kapıldı. Asansörün kovasına kum doldurmak için kovayı 
kumun yanına çekmek isteyen Cafer Atay’ın uzattığı çelik 
halat, elektrik tellerine değdi. Bu sırada hem kendisi nem 
de asansörü idare eden 6. kattaki amcasının oğlu Rıza 
Atay elektrik akımına kapıldı. Meydana gelen olayda Cafer 
Atay ve Rıza Atay’ın ellerinde ve ayaklarında elektrik akımı 
nedeniyle yanıklar oluştu. 

18 Nisan - Palu’da elektrik akımına kapılan 2 işçi ya-
ralandı - Elazığ 

Elazığ’ın Palu İlçesi’nde trafo tamir ederken elektrik akı-
mına kapılan 2 işçi yaralandı. Beyhan Beldesi’nde yapımı 
devam eden baraj inşaatında arızalanan trafoyu tamir et-
mek isteyen işçiler Mustafa Bal (29) ile Ahmet Işıklı (20), 
elektrik akımına kapıldı. 

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=37290
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18 Nisan - Çorum’da göçük: 1 ölü - Çorum 
İskilip İlçesi’nde yol inşaatı sırasında göçük meydana 

geldi. Toprak altında kalan işçi 55 yaşındaki Murat Aslan’ın 
cesedi toprak altından güçlükle çıkardı. Göçük, yolda ka-
nal çalışması yapılırken, aniden toprak kayması meydana 
geldi. Murat Aslan adlı işçi toprak altında kaldı. 2 işçi ise 
toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu.

15 Nisan - Güce’de iş kazası - Giresun 
Tekkeköy’de saat 12.00 sıralarında Kolin Holding’e ait 

baraj inşaatı Gökçebel Şantiyesi’nde çalışan M.Ç. ve M.K. 
iş makinesiyle seyir halindeyken yerlerin karlı ve buzlu ol-
ması nedeniyle makinenin devrilmesi sonucu yaralandı.

14 Nisan - İnşaattan düşen işçi yaralandı - Urfa 
Urfa’nın Siverek İlçesi’nde yapımı devam eden has-

tane inşaatından düşen işçi yaralandı. Edinilen bilgile-
re göre, Urfa’da yapımı devam eden 200 yataklı Devlet 
Hastanesi’nin birinci katında sıva işi yapan Serdar Aydoğ-
du (26), dengesini kaybederek iskeleden düştü. 

13 Nisan - Asansör boşluğuna düşen işçi öldü - Kay-
seri 

Talas İlçesi’nde 14 katlı inşaatta çalışan 25 yaşındaki Za-
fer Karadaş, asansör boşluğuna düştü. Zemine çakılan Ka-
radaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Anayurt Caddesi’nde 
meydana gelen olayda, 14 katlı inşaatta çalışan Zafer Ka-
radaş, 7’nci kattan asansör boşluğuna düştü. 

12 Nisan - İskeleden düşen işçi öldü - Kayseri 
Melikgazi İlçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Genişle-

me Bölgesi 32’nci Cadde üzerinde bulunan fabrika inşa-
atında meydana geldi. 3 gün önce işe başladığı öğrenilen 
İlhan Aynal, iskelede sıva yaptığı sırada dengesini kay-
bederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır 
yaralanan Aynal, çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırılırken yolda öldü. 

12 Nisan - İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti - 
Konya 

Konya’da bir fabrikanın duvarını tamir eden bir işçi, sıva 
yapmak için çıktığı 12 metrelik iskeleden düşerek hayatını 
kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi 
1. Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, çatı fabrikasının duvarını tamir eden inşaat iş-
çisi Ali Osman Özdemir (57), sıva yaptığı sırada dengesini 
kaybederek 12 metre yükseklikteki iskeleden düştü. Ağır 
yaralanan Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune 
Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

8 Nisan - Baraj inşaatında iş kazası: 1 ölü - Maraş 
Maraş’ın Ekinözü İlçesi’nde yapımı süren Kandil 

Barajı’nın inşaatında çalışan bir işçi, denge tüneline düşe-
rek hayatını kaybetti. Denge tüneli olarak adlandırılan bö-
lümde çalışan Mehmet Demir (40), 8 metre genişliğindeki 
tünelin içerisinde bulunan yaklaşık 1 metre genişliğindeki 
deliğin kaya parçaları tarafından tıkandığını fark etti. Beline 
bağlı güvenlik halatıyla çalışan Demir, tıkanan tünel deliğini 
açmak isterken bir anda tonlarca hafriyatla birlikte aşağıya 
düştü. 

8 Nisan - Asansör halatı koptu 12 metreden düştü - 
Karaman 

Lale Köyü’nde bir inşaat şirketine bağlı şantiyede çalışan 
işçi, 12 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Merkeze 
bağlı Lale Köyünde Kablo İnşaat Şirketine bağlı şantiyede 
çalışan S.Y isimli işçi, Lale Köyü İlköğretim Okulunun 4. 
katında sıva yaptığı sırada sıva harcı taşıyan seyyar asan-
sör halatının kopması sonucu harç kovasının ağırlığı nede-
niyle dengesini kaybederek 12 metre yüksekten düşmesi 
sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. 

7 Nisan - Çalıştığı inşaatta ölü bulundu - Trabzon 

Trabzon’da bir işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu. Alınan 
bilgiye göre, kent merkezindeki bir inşaatta çalışan işçi 
Halil İbrahim Pak (58), çalışmaya ara verdikten kısa süre 
sonra aynı inşaatta çalışan arkadaşları tarafından baygın 
halde bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Has-
tanesine kaldırılan Pak’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği 
anlaşıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Pak’ın cesedi, 
kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Trabzon Adli Tıp Ku-
rumuna kaldırıldı. 

7 Nisan – İnşaattan düşen işçi hastanede hayatını 
kaybetti - Kayseri 

Kayseri’de bir fabrika inşaatında çalışırken 2. kattan dü-
şerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede haya-
tını kaybetti. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrika in-
şaatının 2. katında çalışırken dengesini kaybederek düşen 
50 yaşındaki Şemsettin Demirbaş ağır yaralandı. 

7 Nisan - İki işçi devlet işinde sigortasız çalışırken 
öldü - İstanbul 

İstanbul’a geleli üç gün olan Bingöllü inşaat işçileri ka-
lacak yerleri olmadığı için çalıştıkları inşaatta uyudu. Isın-
mak için boya tenekesinde yaktıkları ateş sonları oldu. 
Karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali ve İrfan Bulmuş 
yaşamlarını yitirdi. Bir işçiyse yoğun bakımda. Nurtepe’de 
bulunan Hacı Ethem Üktem İlköğretim Okulu’nun ‘depre-
me karşı güçlendirilmesi’ için 28 Mart’ta eğitim - öğretime 
kapatıldı. Okulun on gün içinde yıkılması planlanıyordu. 
İhaleler yapıldı ve yıkım işi taşeron bir firmaya verildi. Ta-
şeron firma da Bingöllü yedi işçiyle anlaştı. İşçilere sigorta 
yapılmadı. İşçiler akşam saatlerinde okula geldi. Sabah 
işe başlayacaklardı. Geceyi yıkım yapılan binanın alt ka-
tındaki bir sınıfta geçirmeye karar verdiler. Yattıkları odayı 
ısıtmak için tenekedeki boyayı okulun bahçesine döküp, 
içine yerleştirdikleri tahta parçaları tutuşturdular. İşçilerden 
ikisi, sıraların üzerine koydukları süngerin üzerinde diğeriy-
se yerde yattı. Sabah saatlerinde yan sınıfta kalan işçiler, 
uyanmayan arkadaşlarını merak ederek içeriye girdiğin-
de keskin bir kokuyla karşılaştı. Pencere kenarında yatan 
42 yaşındaki Bahattin Boğatekin yaşıyordu. 32 yaşındaki 
Ali Bulmuş ile 27 yaşındaki İrfan Bulmuş’sa yaşamını yi-
tirmişti. Okul binasına gelen işçilerin yakınları, işçilerin 
Bingöl’den çalışmak için üç gün önce İstanbul’a geldik-
lerini, yıkımı üstlenen şirketin kalacak yer sağlamaması 
nedeniyle okulda kaldıklarını anlattı. Kağıthane Kayma-
kamı Ahmet Akın Varıcıer, yıkım işi için inşaat bölgesinde 
bir şantiyenin kurulmadığını bu durumun şirketin sorum-
luluğunda olduğunu söyledi ve “Her türlü tedbiri almak 
zorundaydı. İdarenin de sorumluluğu olabilir. Denetimini 
yapması gerekirdi” diye konuştu. Yıkım işini yapan şirketin 
sahibi Hamza Kaplan ise ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı. İhalenin yüklenici firması Şira Elektrik İnşaat Ta-
ahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara merkezli. 
AKP Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’nın yeğeni Şakir Bakar’ın 
sahibi olduğu Şira Elektrik İnşaat, TOKİ’den en çok ihale 
alan şirketler arasında yer alıyor.

6 Nisan – Ambulans helikopter hayat kurtardı - An-
talya 

Antalya’nın Demre İlçesi’nde meydana gelen iş kaza-
sında yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle Antalya 
Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Bir inşaatta çalışan 
Tahir Tıraş’a, beton döktüğü sırada mikserin borusu çarptı. 
Başından ve omzundan yaralanan Tahir Tıraş’a ilk müda-
hale olay yerinde yapıldı. 
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Türkiye’de son yıllarda Hidroelektrik santrallere(HES) yö-
nelik yatırımlar artmakta ve dört bir yanda HES projeleri, 
inşaatları gündemimizi oluşturmaktadır. Doğanın ve doğa-
nın bir parçası olan insanın en temel gereksinimlerinden biri 
olan su, piyasada alınır satılır bir mal olarak tanımlanırken, 
suyun kullanım hakkı 49 yıllığına şirketlere devredilmekte-
dir. Bugün özellikle 3000’i aşkın sayıda projelendirilen ya da 
inşa edilen HES’ler, Akdeniz’den Munzur’a; Karadeniz’den 
Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede suların kullanım 
hakları devredilmekte ve insanlar sularına, topraklarına ve 
tohumlarına sahip çıkma mücadelesi yürütmektedirler. 

1980 sonrasında uygulamaya konulan ‘serbest piyasa’nın 
kuralları, diğer birçok alanda olduğu gibi enerji alanını da 
içine almış ve bu alanın kurallarını yeniden düzenlemiştir. 
Yeniden düzenlenen ve ‘ihtiyaç’ olarak tarif edilen enerji, 
doğada var olan kaynakların piyasa için işlenerek dönüştü-
rülmesi/üretilmesi anlamını taşımaktadır, yani sermaye biri-
kimi için yeni kâr alanları yaratılmasının bir yolu olarak ifade 
edilmektedir. Enerji ihtiyacı olarak bugün önümüze sunulan 
HES’ler, temelde doğal varlıkların ‘alınır-satılır eşyalar’ ola-
rak sermayenin krizini aşmasının yolu olarak öne çıkmak-
tadır. “Sularımız boşa akıyor”, “su akar Türk bakar”, “temiz 
ve yenilenebilir enerji” söylemleri ile suların özelleştirilmesi 
sürecine hızla girilmiş oldu. Birçok şirket gözünü enerji ve 
suya yönelik yatırımlara çevirmiş durumda. “Bütünleşik Su 
Havzası Yönetimi” adı altında sular sermayeye 49 yıllığına 
kiralanıyor, kullanım hakkı suyun içinde, etrafında görülen 
ve görülmeyen tüm canlılarla birlikte devrediliyor, bu yolla 
yaşam kaynağı olan su, şirketlerin eline geçiyor. Düzenlenen 
yasal düzenlemelerle bu yatırımların önü açılırken, hükümet 
sözcüleri verilen tüm yürütmeyi durdurma ve iptal kararla-

rına rağmen doğa lehine HES yatırımlarını sonuna kadar 
savunuyor. 

Sermayenin suya yönelik saldırısı karşısında, yerellerde 
mücadeleler ve direnişler yürütülmektedir. Sularına kendi 
deyimleriyle yaşamlarına sahip çıkanlar, yaşam alanlarında 
HES projelerine engel olabilmek için hem hukuksal hem 
de toplumsal mücadelelerini sürdürmektedirler. Yıllarca ya-
şamlarını suyla şekillendirmiş insanların suları ellerinden alı-
nıyor, insanların elinin altından dereleri gidiyor. İMO Ankara 
Şubesi olarak, insanların derelerine, sularına sahip çıkma 
mücadelelerini destekliyoruz. Bu sayımızda tarımdan çev-
reye, enerjiden dünya örneklerine kadar geniş bir yelpaze-
de birçok uzmanın HES’lerle ilgili görüşlerine yer veriyoruz. 
Amacımız; HES’lerle ilgili yaşanan tartışmalara bir yerinden 
katkı sunmak ve bizlerin de içerisinde yer aldığı bu sürecin 
enine boyuna tartışılmasını sağlamaktadır. 

Dosyamızda; HES’lerin tarıma, köylülere ve çiftçilere 
etkisi üzerine Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu 
ile; HES’lerin çevreye etkileriyle ilgili olarak Prof. Dr. Bey-
za Üstün ile; sermayenin neden bu alana yöneldiğiyle 
ilgili olarak Prof. Dr. Fuat Ercan ile; dünya örnekleriyle 
ilgili olarak Dr. Gaye Yılmaz ile; bu konuda yürütülen hu-
kuksal mücadeleyle ilgili olarak Av. Mehmet Horuş ile 
ve genel olarak HES’lerle ilgili olarak Prof. Dr. İlyas Yıl-
mazer ve Meteoroloji Mühendisleri Odası üyesi İsmail 
Küçük ile söyleştik. Ardından demokratik kitle örgütü 
olarak topluma dair sorumlulukları olduğunu ifade eden 
İMO Başkanı Serdar Harp ve İMO Ankara Şube Başkanı 
Nevzat Ersan ile odanın ve inşaat mühendislerinin bu 
konuya bakışları üzerine konuştuk. Umarız HES’ler hak-
kında yapılan tartışmalara bir katkımız olur. 

Serdar Harp
İMO Yönetim Kurulu Başkanı
Suyun özelleştirildiği bir sürecin 

içinden geçiyoruz.  1992 İrlanda 
BM Su forumunda alınan “su ticari 
bir maldır” kararı suyun ve kullanı-
mının her anlamda piyasalaştırıl-
masının önünü açmış oldu. Bunun 
sadece derelerle de sınırlı olmadı-
ğını görüyoruz. Su kullanım hakları 
alt kullanımları (suyu şişeleme, yer 
altı suyu, madenler, ormanlar vb.)  
da içerdiğinden bir bakıma bü-
tünleşik bir şekilde tüm havzanın 
zenginlikleri piyasalaştırılmış olu-
yor. Bu bilgiler ışığında suyun ticari 
mala dönüşme sürecini ve bunun 
doğurduğu sonuçları nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Dünyadaki ekonomik gelişmele-
re paralel olarak özellikle neoliberal 
politikaların ülkemizdeki uygulama 
alanlarından bir tanesi suyun ticari-
leştirilmesi doğrultusunda alınan ka-
rarlar biliyorsunuz.  Bu doğrultuda, 
son dönemlerde hızlanan hidroelek-

trik santrallerin ülke genelinde çok 
yaygın şekilde hayata geçirilmesi bu 
politikanın sonucu. Bunun nedeni el-
bette ki, sadece enerjiye ulaşabilmek, 
enerji elde edebilmek değil. Özellikle 
su kullanım haklarının şirketlere, özel 
sektöre ve buradan da aslında ulus-
lar arası şirketlere devri hedefleniyor. 
Dünya Su Konseyi ve bunun paralel-
linde oluşturulan Dünya Su Forumları 

çerçevesinde alınan kararlar,  suyu bir 
hak olmaktan çıkartarak bir ihtiyaç 
haline dönüştürmekte ve suyu ticari 
bir mal/meta olarak tanımlamaktadır.  
Bu doğrultuda atılan adımlar, neoli-
beral politikaların artık yavaş yavaş 
değil çok hızlı bir şekilde ekonomik, 
sosyal, kültürel alanda hayata geçi-
rilmesinin bir uzantısı. Türkiye’de de 
bu durum son birkaç yılda özellikle 
hızlanmış durumda. Türkiye’de bugün 
1500’ün üzerinde verilmiş HES lisansı 
bulunmaktadır. Özellikle ciddi anlam-
da ekolojik sisteme vereceği zarar-
lar gündemde olan Doğu Karadeniz 
Bölgesi başta olmak üzere birçok 

HES ve İMO
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bölgede HES projeleri hayata geçiril-
meye çalışılıyor. Bu noktada da o böl-
gelerde yaşayanlar büyük rahatsızlık 
duyuyor ve bu noktada da tepkilerini 
dile getiriyorlar. İnşaat Mühendisleri 
Odası(İMO) da, bu çerçevede olayı 
irdeleyerek, özellikle ekolojik sistemin, 
doğanın ve insanın zarar görmesinin 
önünde engel olacak biçimde tavır 
göstermeye çalışıyor. Bundan son-
raki süreçte de, İMO özellikle bölge 
halkının çıkarına olmayan, neoliberal 
politikaların devamlılığı için alınmış/
alınacak olan kararlara karşı direnişi-
ni sürdürecek ve gösterdiği tavrı de-
vam ettirecektir. Ancak bugün uluslar 
arası firmaların peşinden koştuğu 
HES lisansları bizlere açıkça göste-
riyor ki; bu konuda alınan kararlar ve 
yaklaşımlar sadece enerji elde etmek 
amaçlı değil, bunun daha ötesinde 
suya sahip olmak yani suyun ticari-
leştirilmesidir. Bu noktada tavrımızı ve 
davranış biçimimizi sürekli kılacağız 
ve halkın yanında onlarla birlikte el ele 
gerek kitlesel karşı duruşlarda gerek 
hukuki mücadele de onların yanların-
da olacağız. 

1980’lerden bugüne suyun özel-
leştirilmesiyle ilgili yapılan düzen-
lemeler bugün de birçok doğal ve 
kültürel alanın piyasalaştırılması-
nın önünü açmış oldu. Bu konuda 
özellikle kırsalda HES’e karşı halk 
tepkileri genişçe ve derinlemesi-
ne sürmesine rağmen Hükümet 
HES’ler konusunda yaptığı yasal 
düzenlemelerle ne kadar ısrarlı 
davrandığını göstermektedir. Bu 
konuda siz ne düşünüyorsunuz? 

Neoliberal politikaların uygulanma-
sına karşı en önemli tepkiler, HES’lerin 
uygulanmasına karşı olan tepkilerle 
bütünleşti. Çünkü bölge halkları bu-
nun zararlarını birebir yaşıyorlar ve gö-
rüyorlar. Bugün uygulamaya konulan 
HES’ler ruhsat verilenlerin çok altında 
olmasına rağmen uygulamada doğal 
ve ekolojik sisteme verdiği zararlar 
açıkça görülmektedir. Bu noktadan 
bakıldığında sorunun enerji üretmek 
olmadığı çok net olarak açığa çıkı-
yor. Peki, sorun ne? Sorun neolibe-
ral politikaların ekonomik, kültürel ve 
sosyal alanlardaki tüm uygulamala-
rından kaynaklanmaktadır. Özellikle 
2002’den bu yana AKP hükümeti ta-
rafından süratle hayata geçirilen özel-
leştirme politikalarının bir sonucu. Bu 
doğrultuda baktığımızda Dünya Su 
Konseyi ve Dünya Su Forumu’nun 
aldığı kararlar ve tavır tam da bu nok-
tada suyun ticarileştirilmesi yönün-
dedir. Yani su, artık bir hak olmaktan 
çıkarılarak ticari bir mal, bir ihtiyaç 
olarak görülüyor. Dolayısıyla su, dün-
ya ölçeğinde ticarileştirilmeye çalışı-
lıyor ki; bu çok büyük bir rant. Dola-
yısıyla rantın ve kârın olduğu yerde o 
alana olan saldırı da önemli ölçüde 
büyüyor. Türkiye’de de özellikle 2009 
yılında İstanbul’da yapılan Dünya Su 
Forumu’nun ardından süreç çok hız-
landı. 1500’ün üzerinde HES’e ruhsat 
verildi ve devir yoluyla bu ruhsatlar 
uluslar arası firmaların eline geçmeye 
başladı. Suyun uluslar arası planda 
ticarileştirilmesi söz konusu. Burada 
su kullanım hakkının devredilmesi son 
derece önemlidir. Yani HES’lerle bir-

likte su kullanım hakkı firmalara dev-
rediliyor, dolayısıyla bölge halkı hem 
tarım hem de hayvancılık açısından 
zarar görüyor. Bunun nedeni, suyun 
yatağından alınarak başka yerlere so-
kulmasıyla birlikte hem oradaki doğal 
yapı bozuluyor hem de o bölgelerdeki 
arazilerin gelecek dönemde ulus-
lar arası firmaların eline geçmesine 
olanak sağlıyor. Bunlar çok tehlikeli 
durumlar. Bu açılardan bakıldığında 
bölge halkının tepkilerinin son dere-
ce haklı olduğunu görüyoruz, hatta 
tepkileri az bile, muhakkak bunların 
önüne geçilmesi gerekiyor. Bu nokta-
da halkın kendi tepkisini göstermesi 
gerekiyor ancak bizler de meslek ör-
gütleri olarak bu mücadelenin yanın-
da ve içinde duruyoruz. Suyun tica-
rileştirilmesine yönelik olan planlara, 
programlara ve projelere, doğayı yok 
eden uygulamalara karşı İMO olarak, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da karşı olacağız. Bunun as-
lında sadece İMO’nun değil, bütün 
meslek örgütlerinin de görevinin ol-
ması gerektiğini düşünüyorum. 

Bazı projeler halk istemese de 
yapılıyor, HES’ler gibi. Meslek etiği 
açısından bu projelerde yer alanlar 
olarak konuyu nasıl ele almalıyız?

Mühendisler sadece HES’lerle ilgili 
değil tüm yapılarla ilgilidir. Bütün ya-
pılarla ilgili olarak biz mühendislerin 
sürekli olarak dile getirdiği şey şudur: 
“Eğer bir yapı doğru projelendirilir, 
doğru planlanır ve doğru uygulanır-
sa buradan olumlu sonuçlar elde 
edersiniz. Ama bunu yapmıyorsanız 
muhakkak birileri için yanlış sonuçlar 
ortaya çıkar.” Biz oda olarak, arka-
daşlarımıza bu noktada bir anlamda 
etik konusunda hem uyarılarda bulu-
nuyoruz hem de bu konuda dersler 
vermeye çalışıyoruz. Çünkü sistem, 
bizlere sürekli parayı hakim kılmaya 
çalışıyor. Oysa her şeyin odağında, 
imalatın odağında insan olmalıdır. 
Unutmamalıdır ki; her şey insan için-
dir, insan-doğa dengesinde, insan-
doğa mücadelesinde, eğer insan 
doğaya karşı kazanımlarını doğayı 
yok edecek noktada kullanırsa aynı 
zamanda kendisini de yok ediyor 
demektir.  Dolayısıyla da teknolojinin 
üretimi ve uygulamalarda bunlar göz 
önüne alınmalıdır. Biz teknik eleman-
lar olarak, bunları düşünerek hareket 
etmek zorundayız.  Yani sadece işi-
miz bir yapı inşa etmek değil, aynı za-
manda yapının doğuracağı sonuçları 
da değerlendirmektir. İnşaat mühen-
dislerinin ve tüm teknik elemanların 
görevi, doğaya ve insana zarar veren 
uygulamaların karşısında kamu yararı 
esasında halkın yanında yer almaktır.

Sistem, bizlere sürekli parayı hakim kıl-
maya çalışıyor. Oysa her şeyin odağında, 
imalatın odağında insan olmalıdır. Unutma-
malıdır ki, her şey insan içindir, insan-doğa 
dengesinde, insan-doğa mücadelesinde, 
eğer insan doğaya karşı kazanımlarını do-
ğayı yok edecek noktada kullanırsa aynı 
zamanda kendisini de yok ediyor demektir.  
Biz teknik elemanlar olarak, bunları düşü-
nerek hareket etmek zorundayız.  Yani sa-
dece işimiz bir yapı inşa etmek değil, aynı 
zamanda yapının doğuracağı sonuçları da 
değerlendirmektir
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Nevzat Ersan
İMO Ankara Şube Başkanı
Suyun özelleştirildiği bir sürecin 

içinden geçiyoruz.  1992 İrlanda 
BM Su forumunda alınan “su ti-
cari bir maldır” kararı suyun ve 
kullanımının her anlamda piyasa-
laştırılmasının önünü açmış oldu. 
Bunun sadece derelerle de sınırlı 
olmadığını görüyoruz. Su kulla-
nım hakları alt kullanımları (suyu 
şişeleme, yer altı suyu, madenler, 
ormanlar vb.)  da içerdiğinden bir 
bakıma bütünleşik bir şekilde tüm 
havzanın zenginlikleri piyasalaş-
tırılmış oluyor. Bu bilgiler ışığında 
suyun ticari mala dönüşme süre-
cini ve bunun doğurduğu sonuçla-
rı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de bugün neredeyse bütün 
akarsular üzerinde HES projeleri var. 
Öncelikle suların nasıl özelleştirildiği-
ni, bu sürecin nasıl başladığını anla-
mamız ve anlatmamız gerekmekte-
dir. Bugün Türkiye’de “sularımız boşa 
akıyor”, “su akar Türk bakar”, “temiz 
ve yenilenebilir enerji” söylemleri ile 
suların özelleştirilmesi sürecine hız-
la girilmiş oldu. Birçok şirket gözü-
nü enerji ve suya yönelik yatırımlara 
çevirmiş durumda. “Bütünleşik Su 
Havzası Yönetimi” adı altında sular 
sermayeye 49 yıllığına kiralanıyor; 
kullanım hakkı suyun içinde, etra-
fında görülen ve görülmeyen tüm 
canlılarla birlikte devrediliyor ve bu 
canlıların yaşam alanları ortadan kal-
dırılıyor.  

2009 yılında da Türkiye’de gerçek-
leştirilen Dünya Su Forumu ile birlikte 
Türkiye’de de bu konuda bir farkın-
dalık başlamış oldu. HES’lerle ilgili 
sürece bakılınca, sayıları yavaş yavaş 
artmış bu dönemde de birçok pro-
je hayata geçirilmeye başlanmıştı. 
2006 yılında 18, 2007-2009 arasında 
30, 2009’da 75 proje derken 2011 yılı 
için bu rakamlar 2000’leri buldu. Bir 
bakıyorsunuz ki, her akarsunun üze-
rinde bir proje var ve kimi 39 kimi 49 
yıllığına ulusal ve uluslararası şirket-
lere veriliyor. Bu süreç suyun özelleş-
tirilmesi sürecidir. “Bütünleşik Havza 
Yönetimi” adı altında suların ve sula-
rın etrafındaki toprakların sermayeye 
devri hikâyesidir. Suyun özelleştiril-
mesi sadece nehir tipi ve baraj tipi 
HES’ler ile olmuyor, havzanın kulla-
nım hakkını alan şirketler, yer altı su-
larının da sahibi oluyor ve onu iste-
diği gibi kullanabiliyor, aynı zamanda 
kullanım hakkını aldığı suyu isterse 
şişeleme için de kullanabiliyor. Hatta 
suyu bu amaçlarla kullanacağını ifa-
de eden sermaye grupları da bulun-
maktadır.

1980’lerden bugüne suyun özel-
leştirilmesiyle ilgili yapılan düzen-
lemeler bugün de birçok doğal ve 
kültürel alanın piyasalaştırılması-
nın önünü açmış oldu. Bu konuda 
özellikle kırsalda HES’e karşı halk 
tepkileri genişçe ve derinlemesi-
ne sürmesine rağmen Hükümet 
HES’ler konusunda yaptığı yasal 
düzenlemelerle ne kadar ısrarlı 
davrandığını göstermektedir. Bu 
konuda siz ne düşünüyorsunuz? 

İnsanların karşı durdukları şey te-
melde, yıllardır dereleriyle kurdukları 
ilişkinin değişmesi/değiştirilmesidir. 
Yıllarca yaşamlarını suyla şekillen-
dirmiş insanların suları ellerinden alı-
nıyor, ellerinin altından dereleri gidi-
yor. Dolayısıyla bizde sularına sahip 
çıkan, suları için mücadele edenleri 
önemsiyoruz. 

Son olarak, İMO Ankara Şubesi 
olarak belgesel film çalışmanız-
dan ve bu filmle amaçladıklarınız-
dan bahseder misiniz?

İnşaat Mühendisleri Odası, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kurulu-
şudur. Odamızın kendisine biçtiği en 
önemli görevlerinde biri de, mesle-
ğini ilgilendiren konularda üyelerini 
ve kamuoyunu doğru ve yeterince 

bilgilendirmektedir. Bu belgesel fil-
minin yapılış amacı da bu maksatla 
oluşmuştur. 

Türkiye’de HES’lerin yapımı gün-
deme geldiği tarihten itibaren kamu-
oyunda ve basında ciddi tartışmala-
ra neden olmuştur. Mesleğimiz ge-
reği bizleri de fazlasıyla ilgilendiren 
HES’lerin, hem toplum gözünde ta-
şıdıkları anlam hem de mücadeleler 
açısından nerede durduğunun tar-
tışmaya açılması son derece önem-
lidir. Üyelerimizin bir kısmı, HES’lerin 
yapımıyla ilgili süreçlerde yer alırken, 
fiilen gerek proje aşamasında gerek 
yapım ve fizibilite aşamasında bu 
sürecin içinde bulunmaktadır. Üye-
lerimizin de içerisinde yer aldığı bu 
süreci ve bu konuyla ilgili çalışmaları; 
yaşanan tartışmaları; bölge halkının 
haklı isyanını ve HES’lerin doğaya 
etkileri dahil tüm bu sorunları üye-
lerimizle paylaşmak ve mücadele 
edenlerin gözüyle yaşananları üye-
lerimize aktarmak amacıyla böyle 
bir belgesel yapmaya karar verdik. 
Bunun üyelerimize ve halkımıza kar-
şı görevimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Umuyoruz ki, bu çalışmamız herkese 
faydalı olur ve bu konuyla ilgili olarak 
herkes kendisine bir ders çıkarır. 

Türkiye’de HES’lerin yapımı gündeme geldiği tarihten iti-
baren kamuoyunda ve basında ciddi tartışmalara neden 
olmuştur. Mesleğimiz gereği bizleri de fazlasıyla ilgilendiren 
HES’lerin, hem toplum gözünde taşıdıkları anlam hem de 
mücadeleler açısından nerede durduğunun tartışmaya açıl-
ması son derece önemlidir.
İnsanların karşı durdukları şey temelde, yıllardır dereleriyle 
kurdukları ilişkinin değişmesi/değiştirilmesidir. Yıllarca ya-
şamlarını suyla şekillendirmiş insanların suları ellerinden alını-
yor, ellerinin altından dereleri gidiyor. Dolayısıyla bizde suları-
na sahip çıkan, suları için mücadele edenleri önemsiyoruz. 
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Abdullah Aysu
Çiftçi-sen Genel Başkanı

Birçok bölgede çok sayıda HES 
projesi var. Bu projelerin tarımla uğ-
raşan köylüleri/çiftçileri de etkileye-
ceğini duyuyoruz. Tarımsal faaliyet-
ler ve kültürel açıdan HES’lerin nasıl 
etkileri nasıl oluyor, köylüler/çiftçiler 
nasıl bir durumla karşı karşıyalar?

Su konusunda çiftçiler olarak şöyle 
bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumu-
zu düşünüyoruz. Bir kere kırsal alanın 
tüm yapısı değişecek. Çünkü su imti-
yazlı şirketlere veriliyor. 25-30 yıllığına 
sudan elde ettikleri enerjiyi satmayı 
planlıyorlar. Bu yolla da suya sahip 
oluyorlar. Aynı şekilde bu şirketler, 
eğer isterlerse suların çevresindeki 
toprakları da hükümetler ve devlet ta-
rafından istimlâk etme hakkına sahip 
oluyorlar. 

Türkiye’deki toprak yapısı hepimizin 
bildiği gibi çok parçalı bir yapıya sa-
hip, topraklar miras yoluyla hızla daha 
da parçalanıyor. En basiti 50 dönüm-
lük bir toprağı alabilmeniz için bile en 
az 80-100 kişiyi bulup araziyi ancak 
satın alabiliyorsunuz. Şirketler için 50-
100 dönüm çok önemli araziler değil. 
Ama 10 bin dönümü hesapladığınız-
da 8-10 bin kişiyi notere götürme-
niz gerekiyor. Bu sebeplerden ötürü 
Türkiye’de şirketlerin plantasyon özel-
liği gösterecek 10 bin, 20 bin, 50 bin, 
100 bin dönüm arazileri elde etmeleri 
mümkün değildir. HES’lerin buradaki 
en önemli sonuçlarından biri, bu yol-
la topraklar istimlak yoluyla şirketlere 
verilecek. Devlet de şirketler adına is-
timlâkları gerçekleştirecek. Biz bir gün 
geleceğiz kapımızda bir sarı zarf, sarı 
zarfı açacağız, “senin o 50 dönümlük 
tarlanı, içindeki samanlığını ahırıyla 
beraber, evinle beraber istimlâk ettik, 
şu bankaya da parayı yatırdık, gidin 
oradan alın” denilecek. Burada kritik 
olan şey, malımızın elimizden soru-
lup alınmamasının yanında o parayı 
alabilmek için arsa sahipleri olan 80-
100 kişiyi bulup notere götürebilme-
miz ve daha sonra o parayı o kadar 
kişi arasında paylaştırmamız gerek-
mektedir. Bu toprak bizim ekmek 
teknemiz. Bu şirketler çok büyük, dev 
gibi topraklara sahip olmak istiyorlar. 
Zaten ezelden beri en büyük istekleri 
buydu. 1980’den bu yana uygulanan 
neoliberal politikalarla, bizim serbest 
piyasa dediğimiz sistemle toprakların 
büyük şirketlerin eline geçmesi doğ-
rultusunda çalışmalar yürütülüyordu. 
İşte HES’ler ile birlikte temel olarak 
toprakların mülkiyetinin şirketlere ge-
çirilmesi başarılmış olacak. 

Peki, bunu nasıl gerçekleştirecek-

ler? Suya sahip olan toprağa ve suyun 
geçtiği verimli topraklara da sahip ola-
caktır. Çünkü suyun geçtiği tüm yerler 
alüvyonlu, humuslu topraklardır ve bu 
topraklar çok verimlidir. Aynı zamanda 
iklim olarak da çok farklıdırlar ve öyle 
özellik gösterirler ki, yılda iki kez bile 
verim elde edebilirsiniz. Topraklarımızı 
HES’ler yoluyla elimizden alacaklar. 
Peki bu durumda gıdaya kim sahip 
olacak? Yanıt çok açık: Şirketler. Gıda-
ya sahip olan neye sahip olur? Tek tek 
insanlara sahip olur. Dolayısıyla gıda, 
tek tek insanları yönetebilecek bir 
sisteme sahip olma olanağı sağlıyor. 
Böylece kırsal yapı komple değişiyor 
ve tarım çiftçilerin ellerinden alına-
rak, şirketleştiriliyor. Tarım ve gıda çok 
uluslu şirketlerin kontrolüne geçiyor. 
Biz buna tümden karşıyız. Ama çok 
basit bir şey söyleyeyim, olaya başka 
bir yönden bakacak olursak, diyelim 
ki, şirketler toprakları almadı, biz bunu 
böyle kuruyoruz dediler. Bu durumda 
da karşıyız. Çünkü su, boru içerisine 
alındığı andan itibaren yaban hayatı 

yok olacağı için, üretimin olması da 
mümkün olmayacaktır. Çiftçiler üre-
timde vesiledirler. Çiftçi tohumu atar, 
ama o tohumun gelişebilmesi için 
toprağın 15 cm’lik ve 1 hektarlık bölü-
münde yaşayan canlılar çalışır, bu can-
lılar bitkiler için besin hazırlarlar. Biz o 
tohumu attığımızda bitkiler o besinleri 
alarak büyümeye başlarlar. Dolayısıyla 
o canlıların da suya ihtiyaçları vardır. 
Toprağın da suya ihtiyacı vardır, bitki-
nin de. İnsanlar ve hayvanlarında da 
suya ihtiyaçları vardır. Suyun boruların 
içine alınması çiftçinin yaptığı tarımsal 
üretimi bu açılardan olumsuz anlamda 
etkileyecektir. İkinci olarak, su borula-
rın içerisine alındığı zaman, toprakla 
buluşamayacak. Toprakla su buluş-
mayınca da Taşova, Erbaa ve Kelkit’te 
olduğu gibi bir yılda iki kez ürün alınan 
yerlerde dahi İç Anadolu’daki gibi iki 
yılda bir ürün alınabilecek. Toprakla su 
buluşmayınca bir yıl nadasa bırakaca-
ğız, 1 yıl ürün elde etmeye çalışacağız. 
Yılda iki kez ürün alınan bir durumda 
50 saniyede bir çiftçi iflas ediyorsa, 
iki yılda bir ürün alındığında tutunmak 
çok daha zor olacaktır. Dolayısıyla biz 
çiftçilerin HES’lere cepheden karşı ol-

ması gerekiyor. 
HES’lerin tarım toprakları açısından 

bir başka olumsuz yanı da, su borula-
rın içerisine alındığı zaman hepimizin 
bildiği gibi enerji üretimi için kullanıl-
dığında belli bir koda çıkarılıyor. 4 kilo-

metre, 6 kilometre, 7 kilometre bırak-
tığınız yerde enerji elde ediyorsunuz. 
Sizin bıraktığınız yerde başka bir şirket 
devralıyor suyu ve tekrar boru içerisi-
ne alıyor ve suyun denizle buluşması-
nı engelliyor. Su denizle buluşmadığı, 
denizin üzerinde bu deltalar egemen-
lik kurmadığı zaman, denizin kendisi 
deltanın üzerinde egemenlik kurar ve 
denizin suyu o topraklara yayılmaya 
başlar. En verimli tarım toprakları bu 
yolla tuzlanır. Ayrıca, toprağın bizim 
göremediğimiz bölgelerine de deniz 
alttan işleyerek, o deltadaki toprakları 
yok eder. Tüm bunların üstüne bir de 
çiftçiler, o denizden basılıp gelen suyu 
kilometrelerce öteye borularla götü-
rüp, kullandığında toprağın kendisinin 
tuzlanmasına neden olur ve dolayısıy-
la da o toprak elden gider. Böylelikle 
suyun yanında toprağı da kaybetmiş 
olursunuz. Çiftçiler hem suyunu hem 
de toprağını kaybederken, şirketler 
hem suyun hem de toprağın sahibi 
olmuş olurlar. Küçük çiftçilik ortadan 
kalkar ve tarım büyük şirketlerin eline 
geçer. Gıdaya da yoksul insanların da, 
orta halli insanların da parası olsa da 
ulaşması zorlaşır. 

Bu toprak bizim ekmek teknemiz. Bu şirketler çok bü-
yük, dev gibi topraklara sahip olmak istiyorlar. Zaten 
ezelden beri en büyük istekleri buydu. ... İşte HES’ler 
ile birlikte temel olarak toprakların mülkiyetinin şirketlere 
geçirilmesi başarılmış olacak.



Mehmet Horuş
Avukat 

Hidroelektrik Santraller (HES) 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
haberler ile artık sürekli günde-
mimiz haline geldi. Hukuksal ola-
rak durumu değerlendirdiğimizde 
HES’leri nasıl ele almalıyız?

Ben Av. Mehmet Horuş, Türk Mi-
mar ve Mühendis Odaları Birliğine 
bağlı bazı odaların çevre davalarını 
izliyorum. Ayrıca Türkiye’nin değişik 
yörelerindeki HES’lerle ilgili, siyanürlü 
altın madenciliği, çimento fabrikalarıy-
la ilgili davalarda da yörede yaşayan 
köylülerin avukatlığını yapıyorum.  

Çevre hakkı tanımına bakacak 
olursak eğer; 1982 Anayasası’nın 
56. maddesinde çevre hakkı ilk defa 
anayasal düzeyde tanınmış oldu. Bu, 
Türk hukuk sistemi açısından çok ile-
ri bir aşamaydı ve bu düzenleme ile 
Avrupa’daki pek çok ülkeden daha 
önce anayasal düzeyde çevre hakkını 
tanıyan bir ülke olmuş olduk. Gelge-
lelim hukuksal alandaki bu ileri adım, 
12 Eylül ile birlikte uygulamasına hız 
verilen neoliberal politikalarla birlikte 
düşünüldüğünde -bunu sosyal dev-
letin tasfiye süreci olarak özetlemek 
mümkün- giderek anlamsızlaşmaya 
ve içeriksizleşmeye başladı.  

Çevre hakkının şöyle bir özelliği var; 
dünyadaki diğer pek çok haklara, in-
san haklarına nazaran, tabandan kitle 
hareketiyle, sınıf mücadelesiyle birlikte 
elde edilmiş haklar değil. Bunlar, ge-
nelde uluslararası zirvelerin konusuy-
du ve daha tepeden düzenleyici iş-
lemler olarak hukuk literatürüne girdi. 
Açıkçası Anayasamızın 56. maddesin-
deki çevre hakkı da, Bergamalılar so-
yunup yollara düşünceye kadar kim-
senin dikkatini çekmemişti. Şu anda 
yaşanan süreci anlamak açısından da 
şöyle bir makas içinde konuşuyoruz: 
Bir yanda AB uyum yasaları, bir yanda 
da çevre hukukunun gelişimi yanında 
çevreyi korumaya dönük yeni yasa ve 
yönetmelikler… Ama her ne hikmetse 
çevreyi korumak, hukuksal anlamda 
gittikçe daha da zorlaşıyor. Bir yan-
da hukuk sisteminde sürekli çevreyle 
ilgili yeni yasalar, yeni yönetmelikler 
çıkarken, bir yandan da hukukun git-
tikçe çevreyi korumak, ekolojik krizin 
önüne geçmek konusunda, kirli yatı-
rımları durdurmak konusunda gittikçe 
daha aciz bir hale geldiğini görüyoruz. 
Bunu anlamak için, aslında hukuk 
sisteminin bütününe bakmakta fay-
da var. 1980 darbesinden sonra hız 
verilen neoliberal politikalarla birlikte 
sosyal devletin tasfiye süreci başladı 

ve sosyal hukuk devleti, anayasadaki 
biçimsel bir ifadeden öteye anlamını 
yitirmeye başladı. Ama aynı darbenin 
ürünü olan 1982 Anayasası’nda çevre 
hakkı, dünyadaki pek çok ileri ülkeden 
daha önce tanınan bir hak olarak yer 
aldı. Bu çelişki içinde bakıldığında, bir 
yanda anayasal düzeyde çevre hakkı 
ve bunu destekleyen yasa ve yönet-
meliklere her gün yenileri eklenirken, 
bir yandan da her ne hikmetse, ya-
salar, yönetmelikler, çevreyi, yaşamı 
gittikçe daha fazla kirleten projelerin 
önünü açmaya başladı. Buradaki dü-
ğümün bu olduğunu düşünüyorum. 
İstediğiniz kadar çevre yasası, istedi-
ğiniz kadar çevreyle ilgili yönetmelik-
ler çıkartın, en temelde sosyal hukuk 
devletinin içeriksizleştiği, kamusal her 
türlü denetimin işlevsizleştiği, özel çı-
karın her türlü kamusal çıkardan üs-
tün tutulduğu bir sistemde, aslında 

hukuk da bu çelişki içerisinde gittikçe 
erimeye başladı. Bu çelişki kavran-
dığında şu anda yürütülen hukuksal 
mücadelelerinin de anlaşılabileceğini 
düşünüyorum. Bütün HES’lerle ilgili 
açılan davalara baktığınızda, hepsi-
nin tipik birer ÇED, yani çevresel etki 
değerlendirmeyle ilgili davalar olduğu 
görülüyor. Bunlar ya Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından verilen “ÇED 
olumlu” işlemlerinin iptali için açılan 
davalar ya da “ÇED gerekli değildir” 
kararları aleyhine açılan davalar. Tipik 
HES davalarımız bunlar. Ama dönüp 
sosyal hukuk devletinin tarihsel ma-
cerası boyutunda baktığımızda, aslın-
da bu ÇED denilen süreç, tamamen 
kamu otoriteleri tarafından hazırlanı-
yor. Burada Tarım İl Müdürlüğü’nün, 
İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Bayındırlık 
İl Müdürlüğü’nün, yine imarla ilgili 
planlamaların hepsinin ÇED sürecin-
de yer aldığını görüyoruz. Ama her ne 

hikmetse, burada temel mantık, özel 
şirketin çıkarını korumak olduğu için, 
buradaki kamusal denetim işlevsizle-
şiyor ve ÇED giderek bu kirli yatırım-
ları meşrulaştıran birer belge hüviye-
tine bürünüyor. Şu ana kadar yürüyen 
ÇED davalarına baktığımızda, temel 
bir mantık hatası olduğunu görüyoruz 
ve mahkemelerle hâlâ şunu tartışı-
yoruz: “ÇED’in anlamı nedir?” ÇED, 
hâlâ eski bir projeyle ilgili, onun yapı-
labilirliğini, onun nasıl yapılabileceğini 
gösteren birer belge gibi algılanıyor. 
Hâlbuki ÇED raporu denilen şey, her 
şeyden önce o projenin yapılıp yapıl-
mayacağına karar verilecek bir belge 
niteliğindedir. Bu nedenle, şu anda 
kronik hale gelmiş bir sorunla karşı 
karşıyayız. Mahkemeler, her seferinde 
ÇED raporlarını iptal ettiğinde, aynı 
mahkeme tarafından iptal edilen ÇED 
raporunda küçük revizyonlar yapıla-

rak projelere devam edildiğini görü-
yoruz ve artık hukuk literatürümüze 
giren bir kavram var: “Hukukun ar-
kasından dolanmak.” Verilen her yar-
gı kararından sonra Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın, idarelerin her seferinde 
“Bu projede, bu işlemde kamu yara-
rı yoktur” diyen mahkeme kararına 
rağmen, çok kısa bir süre sonra aynı 
proje yeniden, aynı içerikte, bir olumlu 
görüş bildirerek projelerde işletmeci 
firmalar lehine ısrar edildiğini görüyo-
ruz. Buradaki temel mantık sorunu, 
ÇED’in o projenin yapılabilirliğini öl-
çen bir belge olarak algılanmasından 
kaynaklanıyor. Bu nedenle, eğer mah-
kemece yapılan keşif, bilirkişi incele-
mesinde hazırlanan ÇED raporunda 
belli eksiklikler ve yanlışlıklar görülüp 
mahkemece iptal edilmişse, işletmeci 
firma ve Çevre Bakanlığı, sadece ilgi-
li kısmı revize ederek projeye devam 
edebileceğini düşünüyor. Bu yüzden, 

Bir yanda hukuk sisteminde sürekli çevreyle ilgili yeni yasalar, 
yeni yönetmelikler çıkarken, bir yandan da hukukun gittikçe 
çevreyi korumak, ekolojik krizin önüne geçmek konusunda, 
kirli yatırımları durdurmak konusunda gittikçe daha aciz bir 
hale geldiğini görüyoruz.
Bu çelişki içinde bakıldığında, bir yanda anayasal düzeyde 
çevre hakkı ve bunu destekleyen yasa ve yönetmeliklere 
her gün yenileri eklenirken, bir yandan da her ne hikmetse, 
yasalar, yönetmelikler, çevreyi, yaşamı gittikçe daha fazla kir-
leten projelerin önünü açmaya başladı.

27 an
ka

ra bülten
D

osya



şu ana kadar Türkiye’de HES’le ilgili 
olarak kazanılan onca iptal davasına 
rağmen, bir “ÇED” olumlu görüşü ip-
tal edildikten sonra, projeden vazge-
çildiğine tanık olmadım. HES özelinde 
konuşursak, şu ana kadar Türkiye’de 
100’ün üzerinde açılmış HES davası 
var. Bu davaların şu anda 40’a yakını 
sonuçlandırılmış durumda ve 1-2 istis-
na dışında açılan davaların tümünde 
yürütmeyi durdurma ve iptal karar-
ları verildi. Verilen iptal kararlarındaki 
yüzde oranı, aslında Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın şu ana kadar hakkında 
dava açılmış olsun ya da olmasın, 
verdiği bütün “ÇED olumlu” görüşle-
rinin ya da “ÇED gerekli değildir” ka-
rarlarının yanlış olduğunu göstermeye 
yetecek sayıdadır. Gerçek bir sosyal 
hukuk devletinde bunca mahkeme 
kararından sonra, açtığınız her davada 
çıkan iptal ve yürütmeyi durdurma ka-
rarından sonra, hakkında dava açılmış 
olsun veya olmasın, Türkiye’deki bütün 
HES projelerinin derhal durdurulması 
gerekirdi. Görünen o ki, verilen bütün 
bu “ÇED olumlu” kararlarında temel 
bir mantık hatası yapılmaktadır. ÇED 
süreci, işletmeci firmaların faaliyete 
başlaması için alelade bir bürokratik 
formaliteye dönüştürülmüş durum-
dadır, gerçek çevresel etki değer-
lendirmesi anlamını yitirmiştir. ÇED 
raporlarını özel firmalar hazırlıyorlar 
ve baktığınızda, çok kısıtlı bir ekiple, 
yani 5-6 kişilik bir mühendis ekibiyle 
ve bunlar da sadece birkaç branşta 
uzman mühendis ekiple; aynı ÇED 
şirketi tarafından bir hafta içerisinde 
3 tane ÇED raporu hazırlandığını gö-
rebiliyoruz. Aynı şirket, aynı ekiple bir 

bakıyorsunuz, bir hafta termik santral 
konusunda rapor hazırlıyor, bir hafta 
sonra hidroelektrik santral projesiyle 
ilgili ÇED raporu hazırlıyor, bir hafta 
sonra da çimento fabrikasıyla ilgili 
ÇED raporu hazırlıyor. Bütün bunla-
ra bakıldığında, içerik olarak bunların 
belli formatlarda, masa başında, çoğu 
zaman proje sahasında gözlem dahi 
yapma ihtiyacı duyulmadan hazırlan-
mış klişe raporlar olarak karşımıza çı-
kıyor. Endişemiz o ki, Çevre ve Orman 
Bakanlığı da, bu süreci tamamen bir 
formalite olarak görüyor ve gerçekten 
Bakanlık bu projelere olur verirken, 
ÇED raporlarının okunup okunmadığı 
konusunda ciddi şüphelerimiz var.  

HES’lerle ilgili bir diğer temel prob-
lem de, aynı dere yatağı üzerinde 
10’dan fazla kurulan HES’le ilgili ha-
zırlanan ÇED raporlarında, her ne hik-
metse yan yana ve aynı dere üzerinde 
kurulmasına rağmen, bu projelerin 
birbiriyle olan etkisi konusunda bü-
tünlüklü bir değerlendirmenin yapıl-
madığını görüyoruz. Hâlbuki aynı eko-
sistem içerisinde ve aynı su kaynağı 
üzerinde kurulmasına rağmen, bü-
tünlüklü bir değerlendirme yapılması 
gerekirken, parçalı bir yapı olduğunu 
görüyoruz. Şu ana kadar da bunun 
tersi herhangi bir uygulamaya tanık 
olmadık. Ancak, son dönemde mah-
kemelerin verdiği kararlara dayanak 
olan bilirkişi raporlarında ve dolayısıy-
la mahkeme kararlarında, aynı dere 
yatağı üzerinde ve aynı yörede yapı-
lacak başka HES projelerinin de bü-
tünlüklü olarak değerlendirilmesi ge-
rektiği, bunun bilimsel, teknik açıdan 
zorunlu olduğuna dair vurgular yapıl-

dı. Ama dediğim gibi, Çevre ve Or-
man Bakanlığı’ndan henüz bu yönde 
bir uygulamaya tanık olmadık. Hatta 
çoğu zaman örneğin bir dere üzerin-
de 15 tane HES projesi varken, bunun 
16.’sının, 17.’sinin, 20.’sinin, 30.’sunun 
yapılıp yapılmayacağından, yani do-
ğanın kendini yenileme kapasitesinin, 
doğanın bu kirlilikle baş etme kapasi-
tesinin ne derece dikkate alındığını öl-
çen, buna göre değerlendiren bir ÇED 
raporuna tanık olmadım. 

Aslında bugünden geriye dönüp 
baktığımızda, bütün bu saldırının çok 
daha uzun erimli bir plan doğrultu-
sunda gerçekleştirildiğini daha rahat 
görebiliyoruz. Örneğin Türkiye’deki 
madencilik faaliyetleriyle ilgili, özellik-
le siyanürlü altın madenciliğiyle ilgili 
Bergama davası, 80’li yılların sonunda 
Türkiye’de o an için bekleyen 630 tane 
benzer projeyle ilgili bir laboratuar iş-
levi görmüştü. Bergama davasındaki 
gelişmeler, Türkiye’nin diğer tüm böl-
gelerinde hayata geçirilmeyi bekleyen 
siyanürlü altın madenciliği projeleri 
için bir pilot çalışmaydı; hem sermaye 
açısından, hem de hükümetler açı-
sından. Benzer bir durumu HES’ler 
için de gözlemlemek mümkün. Yine 
bugünden bakıldığında, 80’li yılların 
sonunda projelendirilen ve 90’lı yılların 
sonunda hukuk mücadelesinin başla-
dığı Fırtına Deresi’ndeki süreç, aslın-
da 10 yıl sonra başta Doğu Karadeniz 
olmak üzere, Türkiye genelindeki HES 
projeleriyle ilgili yaşanan felaketlerin 
bir provası gibiydi. Bugün üzerinden 
10 yıl geçmiş olması ve sayısı çok faz-
la artan HES karşıtı tepkiler ve açılan 
davalar arasında Fırtına Deresi adını 
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çok fazla duymuyoruz. Ama geriye 
dönüp baktığımızda, o davada tartışı-
lan, yöredeki denizanası gibi endemik 
türlerin, santral alanıyla elektrik üretim 
hatlarının bir arada ÇED raporunda yer 
alması, deprem riski, üstün kamu ya-
rarı tartışması, işletmeci firmalar adına 
kazanılmış hak tartışması ve benzeri 
bugün hepimize tanıdık gelecek tar-
tışmaların Fırtına Deresi’nde yapılacak 
HES’lerle ilgili davalarda uzun uzadı-
ya tartışıldığını görüyoruz. Aslında o 
davadaki gelişmeler, örneğin bir kritik 
örnek daha burada, SİT alanlarında 
HES yapılıp yapılamayacağı mesele-
si ya da kaçıncı derece SİT alanında 
HES yapılıp yapılamayacağı tartışma-
sını, Fırtına Deresi’ndeki HES projeleri 
sırasında mahkemeler ve Danıştay, 
uzun uzadıya tartıştı. Bugün dönüp 
baktığımızda, getirilen yeni yasa ta-
sarılarında bunlardan şirketlerin ilham 
aldığını, artık pozisyonlarını buna göre 
kurduklarını, Fırtına Deresi’nden, ora-
daki yürütülen hukuk mücadelesin-
den ders çıkardıklarını, orayı bir pilot 
çalışma olarak kurguladıklarını görü-
yoruz. Ben halen son 1 yılda verilen 
20-25 tane iptal kararına rağmen, bu 
davalardaki çok kıymetli bilirkişi rapor-
larına rağmen, halen eğer tek bir dava 
zikret derseniz, Fırtına Deresi’ndeki 
HES’lerle ilgili açılan davaların halen 
Türkiye’deki HES’lerle ilgili hukuksal 
mücadeleyi belirleyen ve halen dönüp 
dönüp tekrar bakmamız gereken en 
kritik dava olduğunu düşünüyorum. 
O davalarda çevre hukukuna ilişkin 
altı çizilen ilkeler, bilirkişi raporlarında 
olaya yaklaşımlar dikkate alındığında, 
Fırtına Deresi’ndeki HES davalarında 
elde edilen hukuksal kazanımlar halen 
çok kıymetli ve aşılamamıştır.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) raporları ‘yürütmeyi durdur-
ma’ ve ‘iptal’ davalarına konu olu-
yor. ÇED raporlarının bilimsel ölçüt-
lere göre ve halkın katılımı esasında 
yapıldığını düşünüyor musunuz?

Bugüne kadar takip edebildiğim 
kadarıyla 100’den fazla HES projele-
riyle ilgili açılan dava var. Burada kas-
tettiğim, bu projeler hakkında verilen 
“ÇED olumlu” kararları ya da “ÇED 
gerekli değildir” kararları aleyhine açı-
lan davalar. Bunların 40’a yakını şu 
anda sonuçlandı ve tamamına yakını 
hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma 
kararları verildi. 

Çevre hakkının 3 önemli unsu-
rundan biri de katılım unsuru. ÇED 
sürecinde biz bunu halkın katılımı 
toplantıları olarak görüyoruz. ÇED 
Yönetmeliğinin 9. maddesine göre, 
bu projelerle ilgili yöre yurttaşlarının 
görüşlerinin alınması gerekiyor. Fakat 

işletmeci firmalar ve Çevre ve Orman 
Bakanlığı, bu toplantıları daha ziyade 
bir bilgilendirme, hatta şirketin bir rek-
lam toplantısı gibi kurguluyorlar. Son 
dönemde yurttaş tepkisiyle birlikte, 
bu hakkımızı daha sağlam kullanmaya 
başladık. ÇED Yönetmeliğinin 9. mad-
desine göre yapılması gereken halkın 
katılımı toplantılarında artık yurttaşlar, 
yöre yurttaşları gidip, bu projeleri is-
temediklerini tutanaklarla, resmi tu-
tanaklarla ortaya koyup bunları Çevre 
ve Orman Bakanlığı’na gönderiyorlar. 
Aslında bu, öteden beri Türkiye’de de 
Bergamalıların mücadelesiyle elde 
edilmiş en önemli kazanımlarımızdan 
biridir. Daha 2000’li yıllara gelmeden, 
Bergama’da siyanürlü altın made-
ninin bulunduğu yöredeki köylerde 
yaşayan yurttaşlar, köylere sandıklar 
kurup, noter huzurunda referandum 
yaparak, oradaki siyanürlü altın ma-
denciliğini istemediklerini ortaya koy-
muşlardı. Henüz o dönemde halkın 
katılımı toplantıları mevzuatımızda bu 
şekilde tanımlanmış değildi. Nitekim 
2004 yılında Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi’nin Bergama’yla ilgili 
verdiği kararda, Türkiye Hükümetini 
mahkûm etmişti. Çevresel konularda 
karar alma süreçlerine halkın katılımı-
nı düzenleyen Aarhus Sözleşmesi’ne 
riayet edilmediğinin altı çizilmişti. Aar-
hus Sözleşmesine Türkiye halen taraf 
değil, halen bu konuda çekingen dav-
ranıyor. Ama bu yurttaş hareketleriy-
le birlikte, bu konudaki talebin, yöre 
yurttaşlarının karar alma süreçlerine 
katılımı konusundaki ısrarın gittikçe 
güçlendiğini, bunun daha öne çıkan, 
bir hukuksal talep olarak da öne çı-
kan bir başlık olduğunu görüyoruz. 
Halkın katılımı toplantıları yapılıyor, 
bu toplantılarda yöre yurttaşları bu 
projeleri istemediklerini resmi toplantı 
divanının tuttuğu resmi tutanağa ge-
çirmesine rağmen, Çevre ve Orman 
Bakanlığı, yöre yurttaşlarının “Ben bu 
projeyi istemiyorum” şeklindeki görü-
şüne rağmen, maalesef ÇED sürecini 
işletmeye devam ediyor. Açıkça yöre 
yurttaşlarının görüşü yok sayılıyor ve 
açtığımız davalarda halkın katılımı 
toplantılarının usule uygun olmadığını 
her fırsatta dile getirmemize rağmen, 
şu ana kadar mahkemelerde bu ko-
nuda birkaç küçük örnek dışında, sa-
dece bu konuyu işleyen, buraya vur-
gu yapan iptal kararları henüz çıkmış 
değil. Bu konuda mahkemelerimizin, 
hâkimlerimizin de daha fazla bilgilen-
dirilmeye ihtiyacı var. Örneğin birkaç 
iyi mahkeme kararında, sadece proje 
sahasına yakın yörede yaşayan yurt-
taşlarına değil, projenin etkilediği tüm 
alandaki yaşayan insanların görüşü-

nün alınması gerektiğinin altı çizildi. 
Hatta şirketlerin, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın gerektiğinde anket, pa-
nel ve benzeri yöntemlerle de halkın 
görüşünü alma yönünde çaba sarf 
etmeleri gerektiğinin altı çizildi. Halen 
bu yönde atılmış ciddi bir adım göre-
miyoruz. Çevre ve Orman Bakanlığı, 
halkın görüşünü yok saymaya de-
vam ediyor.  Bu nedenle, bir süredir 
Türkiye’nin genelinde halkın katılımı 
toplantılarında halkın görüşünün yok 
sayılması nedeniyle yöre yurttaşları, 
yöre halkı, bu toplantıları yaptırtmıyor 
ve “ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi-
ne göre yapılması düşünülen halkın 
katılımı toplantısı, yöre yurttaşlarının 
tepkisi nedeniyle yapılamamıştır” şek-
linde tutanaklar tutuluyor. Aslında bu 
toplantı yapılamadığı durumda, ÇED 
sürecine son verilmesi gerekirken, 
Bakanlık, burada dahi yönetmeliğin 
öngördüğü prosedürü yok sayarak 
ÇED sürecine devam ediyor ve “ÇED 
olumlu” görüşü veriyor.  

Türkiye’deki çevre hukuku ve 
çevre davaları hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Türkiye’de çevre hukuku halen çok 
yetersiz. Mutlaka çevre davalarıyla 
ilgili özel bir yargılama usulü belir-
lenmesi gerekiyor. İki örnek vermek 
gerekirse; bu davalarda yürütmeyi 
durdurma müessesesinin mutlaka 
genel idari davalardan daha farklı ele 
alınması gerekiyor. Dünyada bunun 
örnekleri var. Örnek vermek gerekir-
se, “ÇED olumlu” görüşünü aldıktan 
sonra işletmeci firma projeye başlı-
yor, dozerler çalışmaya başlıyor. Biz 
davayı açıyoruz, karşı taraf savunma 
dilekçesini veriyor, bilirkişiler saptanıp, 
keşif yapılıp, bilirkişi raporu geldikten 
sonra ancak yürütmeyi durdurma 
talebimizi mahkemeler değerlendiri-
yor. Ancak, çok istisnai durumlarda 
davayı açar açmaz yürütmeyi durdur-
ma kararı alıyoruz. Pratikten yaşanan 
örneklere bakıldığında, bu projenin 
çevre ve insan sağlığı açısından riskli 
olduğunu, tehlikeli olduğunu ortaya 
koyan mahkeme kararını aldığımız-
da, aslında iş işten geçmiş oluyor. 
Projeler tamamlanmış, su tutulmaya 
başlanmış, dere bir hafriyat alanına 
dönüşmüş ve balık ölümleri başlamış, 
ağaçlar kurumaya başlamış oluyor. 
Bu nedenle, çevre davalarında yürüt-
meyi durdurma müessesesinin daha 
farklı ele alınıp, bu davalar açılır açıl-
maz mahkemelerin derhal yürütmeyi 
durdurma kararı vermesi ve dava so-
nuçlanana kadar projelerle ilgili tek bir 
çivi dahi çakılmaması gerekiyor. Diğer 
bir nokta; çevre hukukunda ve çevre 
davalarıyla ilgili yargılama sürecinde 
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özel, bu davaların niteliğine göre bir-
takım hukuk kuralları ya da özel usul 
kuralları olmadığı için, davaların içerik 
olarak bilimsel ve teknik içeriğe sa-
hip davalar olması nedeniyle, çevre 
davalarını Türkiye’de hâkimler değil, 
bilirkişiler yürütüyor. Bilirkişi, kazara 
seçilen bilirkişi, olumsuz görüş ver-
mişse, mahkemeler olumsuz görüş 
veriyor; olumlu görüş vermişse de, 
proje hayata geçirilmeye devam edi-
liyor. Burada mutlaka çevre hukukuna 
has risk ilkesi, ihtiyat ilkesi gibi özel 
ilkelerin hukuk sisteminde tanınması, 
hem Çevre Yasasında, hem de yar-
gılama usulüne ilişkin yasalarda özel 
ilkelerin ve özel yasa maddelerinin ha-
yata geçirilmesi gerekiyor. Bu haliyle 
bu davaları açmak bile pratik olarak 
sonuç almak için yeterli olmuyor. Siz 
davayı açıp 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bir 
yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı 
alana kadar atı alan Üsküdar’ı geç-
miş oluyor. Yine bilirkişi incelemesiyle 
ilgili açılan ÇED davaları, birer idari 
dava niteliğinde olduğu için ve bizim 
İdari Yargılama Usulü Kanunumuz bu 
konuda Hukuk Usulü Kanununa atıf 
yaptığı için, en fazla 3 bilirkişiyle keşif 
bilirkişi incelemesi yapılıyor. Hâlbuki 
bir ÇED raporunu en az 10-12 farklı 
disiplinden bilim insanının incelemesi 
ve değerlendirmesi gerekiyor. Sadece 
3 uzmanlık alanından seçilen bilirkişi-
lerle bir ÇED raporunun ya da o pro-
jenin çevresel etkilerinin değerlendiril-
mesi mümkün değil. Bu da şu anda 
hukuk sistemimiz açısından en ciddi 
zaaflardan biri. 

Daha önce açılan çevre davaları 
bu kadar çok sayıda değildi, ama şu 
anda sadece Artvin’de 170 tane HES 
projesinin olduğunu ve bunlara karşı 
davalar açılacağını düşündüğünüzde, 
ki bunlar sadece ÇED davasıyla sınır-
lı kalmıyor, bununla ilgili su kullanım 
hakkı anlaşmaları, EPDK’nın verdiği 
üretim lisansı, yapılan kamulaştırma-
lar, geçit haklarıyla ilgili, orman izinle-
riyle ilgili açılan davaları düşündüğü-
nüzde, en azından bir HES projesi, 3 
ya da 5 dava açılarak gerçek bir hukuk 
mücadelesi verilebiliyor.  Bu sayıya 
baktığımızda, sadece Artvin’de yapı-
lacak HES’lerle ilgili en az bin dava 
açılması gerekiyor. Kamunun, idarenin 
yol açtığı felaketi hukuksal alanda da 
gözlemleme şansımız bu şekilde or-
taya çıkıyor. En az bin davayı açacak 
avukatı, davacıyı, dava masraflarını 
bulsanız dahi, Artvin’de bu davalara 
bakacak idare mahkemesi bile yok. 
Bu, şu anda gelinen aşamada hukuk 
mücadelesinin ne derece sınırına da-
yandığımızı da en somut olarak gözler 
önüne seriyor. Yine bu davalarda keşif 

ve bilirkişi ücretleri çok ciddi meb-
lağlara ulaşmaya başladı. 3 bin lira, 
5 bin lira gibi bilirkişi ücretleri ödeni-
yor. Aslında bakarsanız, Anayasanın 
56. maddesinde çevreyi korumak, 
yurttaşlara bir ödev olarak yüklen-
miş. Yan, bir yurttaş, bir çevre davası 
açarken, HES’e karşı bir ÇED iptali 
davası açarken, aslında bir yurttaşlık 
görevini yerine getiriyor ve bu yurttaş-
lık görevinin bu tip büyük meblağlarla 
yerine getirilmesi ne derece doğru, 
tartışmamız gerekiyor. Bu insanların 
çoğu, o yörede yaşayan yoksul in-
sanlar. Düşünün ki, bir dere üzerinde 
13-14 tane HES projesi var ve bunla-
rın dava yükleri şu anda 40 bin, 50 bin 
lirayı buluyor. Bu bile hak arama hür-
riyeti açısından, adalete erişim hakkı 
açısından ciddi bir ihlale dönüşmüş 
durumda. Örneğin karakollara atanan 
müdafiler gibi ya da yoksullara baro-
lar tarafından adli yardım hizmeti gibi, 
çevre davalarının da Adli Yardım Fonu 
kapsamına alınıp, bu davaların harç-
tan muaf olması, bu davalardaki keşif 
bilirkişi ücretlerinin kamu bütçesinden 
karşılanması gerekiyor. Çünkü yerine 
getirilmesi gereken ödev, bir yurttaşlık 
ödevi. Burada bir kamusal çaba söz 
konusu; nihayetinde mahkemenin 
vereceği karar, dava konusu işlemde 
kamu yararı olup olmadığı yönünde 
bir karar olacak. Böyle bir kamusal 
işin ücretle yapılmaması gerekiyor, 
mutlaka kamusal fonlardan buraya 
destek verilmesi gerekiyor. 

Tek tek açılan davalar, sadece 
HES’lerle ilgili de değil, termik santral-
ler, çimento fabrikaları, siyanürlü altın 
madenciliği, nükleer santraller vesai-
re, açılan tüm davalar ve bu davaların 
etrafında örülen yurttaş hareketine 
baktığımızda ve bu davaların içeriğini 
sorguladığımızda, şu anda insanlığın 
karşı karşıya kaldığı ekolojik kriz kar-
şısında verili hukuk sisteminin yeter-
siz kaldığını görüyoruz. Gerçekten de 
modern hukukun, modern anayasala-
rın çıkışına ilham kaynağı olan toplum 
sözleşmesi mantığıyla olayı ele ala-
cak olursak, bütün modern hukukun 
temel kavramları, işte bunun içinde 
çevre sorunlarının sınır tanımayan ni-
teliği nedeniyle egemenlik kavramının 
altüst oluşu, bunun içinde mülkiyet 
kavramının altüst oluşu, bunun için-
de genel oy hakkının işlevini yitirmeye 
başlaması, katılımın başka biçimleri-
nin devreye sokulmasının birer ihtiyaç 
olarak ortaya çıkmasına baktığımızda, 
aslında geleneksel modern hukuk 
sisteminin de topyekûn ekolojik kriz 
karşısında sorgulanmaya başladığı bir 
dönemden geçiyoruz. 

Burada bütün bu açılan çevre da-

vaları ve bunun etrafında örülü yurttaş 
hareketleri, sadece bir hukuk müca-
delesi vermiyor, aslında önümüzdeki 
yüzyılın yeni hukukunu, yeni hukuk 
sistemini de yaratmaya başlıyor. 
Bu nedenle, Fındıklı’da, Munzur’da, 
Yeşilırmak’ta mücadele eden köylüler, 
sadece hukuk mücadelesi vermiyor-
lar, aynı zamanda hukukun eyleyicileri 
sıfatını taşıyorlar, hukuk yaratıyorlar. 
Bugün halkın katılımı dediğimiz hu-
kuksal kazanım, tamamen alttan ge-
len bu yurttaş hareketinin bir kazanı-
mıdır. Bu şekilde bakıldığında, giderek 
sadece insanların değil, doğal varlık-
ların da hakkını koruyan yeni bir hukuk 
sistemine ihtiyacımız olduğunu görü-
yoruz ve modern hukukun başlangıcı 
olan toplum sözleşmesi kuramlarıyla 
benzeştirme yapacak olursak, artık 
doğayla sözleşmeyi tartışmaya başlı-
yoruz. Bu yurttaş hareketi, burada ve-
rilen hukuk mücadeleleri, tek başına 
oradaki tekil projeleri durdurmaktan 
da bağımsız, insanlık için, uygarlığı-
mız için yeni bir hukuk sisteminin ku-
rulmasının da köşe taşlarını döşeme-
ye başlıyorlar. İşte Bolivya’daki Doğa 
Hakları Kongresinde ve Doğa Hakları 
Bildirgesinde dile getirilen görüşler, 
tam da yeni ve evrensel bir hukuk sis-
teminin başında olduğumuzu gösteri-
yor ve biz, Türkiye’de de en yerel dü-
zeydeki köylerde bu küresel çabanın 
bir parçası haline gelmiş durumdayız. 
Görünen o ki, nihai anlamda hukuk-
sal sonuca ulaşabilmemiz için, sade-
ce tek tek projeleri durdurarak değil, 
yepyeni bir hukuk sistemi yaratarak 
bu projelerin önüne geçmemiz müm-
kün olacak. Bu nedenle, bizim her 
yerde tekrarladığımız şu oluyor: Çevre 
davalarını avukatlar değil, halk kaza-
nır, çünkü buradaki tek tek görülen 
davadan bağımsız olarak, toplamında 
bütün bu yurttaş hareketleri, gerçek, 
evrensel bir hukuk sistemine bizi eriş-
tirecek bir mücadele veriyorlar. Bu 
nedenle, halkın mücadelesi olmadan, 
gerçek bir tarihsel kazanım mümkün 
olmayacak. 
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Hidroelektrik Santraller (HES) 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
haberler ile artık sürekli gündemi-
miz haline geldi. Çalışma prensibi 
ve genel amacı itibariyle HES ne-
dir?

Aslında, hidroelektrik santral der-
ken, sudan bahsediyoruz. Yani, canlı 
yaşamının var olduğu andan itibaren 
biz suyla tanışmışız, suyu biliyoruz; 
suyla birlikte yaşıyoruz. Eğer, suyla 
barışık yaşarsanız, suyu iyi yönetirse-
niz, daha doğrusu suya zarar vermez-
seniz, o da size zarar vermez, sizi ko-
rur ve besler. Doğa, su ve canlı yaşamı 
içerisinde böyle bir ilişki var. İnsanı da 
böyle değerlendirmek gerekiyor. 

Sudan enerji elde edilmesi, işte bu 
bizim hidroelektrik santraller dediği-
miz konu gündeme geliyor ki, Türkiye 
Cumhuriyet öncesinde bununla ta-
nışıyor. Tarsus’ta bu işe başlanılıyor. 
0,6 megavat kurulu gücündeki bir 
santral inşa ediliyor, daha sonra da 
ülkede bunlar devam ediyor. Bunların 
sayısına girmeyelim, ama hidroelek-
trik santrallerin ilk zamanlar ki haline 
baktığınız zamanda, genel söylem 
olarak değerlendirdiğimizde, doğaya 
zarar vermeyecek, doğayı koruyacak 
ve doğayla birlikte yaşamı idame et-
tirecek şekilde üretildiği zaman da, 
çok temiz bir enerji elde edebilecek-
siniz, bu mümkün olabilir.  Geçmişteki 
santrallere baktığınız zaman, bunların 
pek çok örneğini görürsünüz. Ancak, 
bizim gündemimize düşen hidroelek-
trik santraller -özellikle biriktirmesiz 
santrallerle birlikte- Türkiye’nin günde-
minde büyük infial yaratmıştır. O bü-
yük barajların biriktirmeli yapıları ayrı, 
onların tartışılması ise ayrı bir konu. 

HES’lerle ilgili sürece girersek eğer, 
bu süreç aslında suyun, herhangi bir 
noktadan alınarak bir yere sıkıştırılma-
sı, türbinin döndürülerek yeni bir su 
elde edilmesi sürecidir. Süreç budur, 
hidrolik enerjinin kendisi de, tekniği de 
budur. Ama burada önemli olan suyun 
kendi bilgisine iyi ulaşmamız, suyun 
kendisini iyi tanımamız ve iyi bilme-
mizdir. Şu anda yapılan hidroelektrik 
santrallerde böyle bir bilgi eksikliği 
vardır. Çok fazla miktarda hidroelek-
trik santralin ortaya çıkması, bu teknik 
altyapıdaki yoksunluktan ortaya çık-
maktadır. Bunlar bir anda kamuoyu-
nun gündemine düşmüştür. Bir anda 
köylülerimizin bahçesine düşmüştür, 
bir anda meralarımıza düşmüştür, 
bir anda çiftliklerimize düşmüştür, bir 

anda insanların evinin üzerine düş-
müştür. İşte, isyan burada başlamıştır, 
bunu böyle görmek gerekiyor.

1980’lerden bugüne suyun özel-
leştirilmesiyle ilgili yapılan düzen-
lemeler bugün de birçok doğal ve 
kültürel alanın piyasalaştırılmasının 
önünü açmış oldu. Bu konuda özel-
likle kırsalda HES’e karşı halk tep-
kileri genişçe ve derinlemesine sür-
mesine rağmen Hükümet HES’ler 
konusunda yaptığı yasal düzenle-
melerle ne kadar ısrarlı davrandı-
ğını göstermektedir. Bu konuda siz 
ne düşünüyorsunuz?

Aslında, bu “suyu kim sattı?” nokta-
sında söylediğiniz belki de işin özünü 
oluşturan bir konu. Ama buraya gel-
meden önce belki de bazı şeyler var 
toplumda, hani denilir ki, “son sözü 
söyleyip, hemen bitirme, öncesinde 
başka şeyler söyle ki, belki ikna eder-
sin” Aslında, bu “ikna” sözü geçmiş 
bir şey. Ama su satıldı mı, satıldı. Yani 

onu söyleyeyim; orasını bir tartışma 
konusu yaparız, ama tekniğine bir gir-
mek gerekiyor. Suyla, uğraşan bilim 
hidroloji bilimidir. Neredeyse bütün 
üniversitelerin hidroloji kürsüleri var-
dır, laboratuarları vardır, burada bir 
sürü çalışmalar yapılır. Dünyada pek 
çok model yapılır ve bununla ilgili ça-
lışmalar vardır. Bu çalışmalarla suyun 
doğadaki hareketleri izlenir. Doğada 
suyla ilgili, insanla ilgili, diğer canlı 
yaşamıyla ilgili ilişkileri planlamak için 
hidroloji bilimini kullanırsınız. Fakat her 
nedense, yani 2000 yılının sonrasına 
geldiğimizde, bu çıkan Enerji Piyasa-
sı Kanunuyla birlikte, herkes istediği 
yere santral yapma hakkını elde etti. 
Bu kanundan sonra, Su Kullanım 
Anlaşması yönetmeliği çıkarıldı ve bu 
yönetmelikle birlikte artık herkes, her 
istediği yerden suyu alarak, başka bir 
noktaya düşürmek suretiyle bir santral 
kurma hakkı elde etti. Aslında, bura-
dan başlamak gerekiyor. Şimdi, bir 

yerde bir tesis yapıp, suya dayalı ya-
pılar yapabilmek için, öncelikle o böl-
gede Devlet Su İşleri ve Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ki, bu 
kurumlar yıllardır suyla ilgileniyorlardı. 
Bütün kaynaklarda ve teknik raporla-
rı da şu söylenir: “Bir yerde su yapısı 
yapacaksanız, en az 20-25 yıl, hatta 
30 yıllık veri ölçülmüş veriye ihtiyacınız 
olması gerekiyor” diyorlar. Her nokta 
için mutlaka ölçülmesi gerekmiyor, 
ama o ölçülmüş noktalarla ilişkilen-
direbileceğiniz konulardaki değerlerin 
olması gerekiyor. Türkiye’deki ölçüm 
anına bakıyorsunuz ve bu ölçüm ağı 
Türkiye’de ortaya konulanın yaklaşık 
1500 tane tesisi, yani bu kanundan 
sonra yapılan tesisin, bütün projeleri-
ni ortaya koymak için yeterli değildir. 
Bu ölçüm ağı bunu ortaya koyamaz; 
koyması da mümkün değildir. Peki, ne 
yapıldı bu süreçte? Bu süreci aşabil-
mek için yeni teoriler geliştirdiler. Yani, 
hidroloji biliminden bahsediyoruz ya, 

bu yeni teorilerin hiç bilimle, mühen-
dislikle ilgisi yok. Bunlarla birlikte o 
yerlerin pek çoğuna su değerleri ve-
rildi. İşte, sıkıntı burada başlıyor, bi-
rincisi bu. Yani, “aslında o noktada su 
var mı, gerçekten o su öyle midir, değil 
midir?” noktasında baktığımız zaman, 
aslında çok büyük bir saçmalık oldu-
ğu açığa çıkıyor

Müteşebbislerde gözlemlemeye 
başladık. HES’E hücum var! Siz 
bunu neye bağlıyorsunuz?

Aslında enerji sektörü çok kârlı bir 
yatırım. Bu yatırımın içerisine her-
kes girmeye başladı. Bu santrallere 
sığdırmaya başladı. Yani, Türkiye’de 
bir hidroelektrik santral başladı.  İşte 
bu yanlış su değerleri üzerinden uy-
durma rakamlarla, sanal rakamlarla 
elde edilen projeler birlerine satılmaya 
başladı. Çok kârlı olduğunu düşünen 
bizim girişimcilerimiz ki -bizde biliyor-
sunuz çok kârlı işi görenler hemen ko-

HES’lerle ilgili sürece girersek eğer, bu süreç aslında suyun, 
herhangi bir noktadan alınarak bir yere sıkıştırılması, türbinin 
döndürülerek yeni bir su elde edilmesi sürecidir. Süreç bu-
dur, hidrolik enerjinin kendisi de, tekniği de budur. Ama bu-
rada önemli olan suyun kendi bilgisine iyi ulaşmamız, suyun 
kendisini iyi tanımamız ve iyi bilmemizdir. Şu anda yapılan 
hidroelektrik santrallerde böyle bir bilgi eksikliği vardır. Çok 
fazla miktarda hidroelektrik santralin ortaya çıkması, bu tek-
nik altyapıdaki yoksunluktan ortaya çıkmaktadır.
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şarlar- bu yerlere talip oldular. Milyon 
dolarlara birbirlerine satarak, kâğıtlar 
üzerinde vererek, santral satın almaya 
başladılar. Bu kurulmuş olan şirketleri 
almaya başladılar. Dönüp diyorsu-
nuz ki, bu kadar santral projesi var. 
Anlayan da anlamayan da bu kadar 
santral projesini nasıl elde etti? Bu 
noktaya geldiğinizde, bir rakam söy-
lemek istiyorum. Aslında, Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurulu’nun şu anda 
web sayfasına girdiğiniz zaman, şu 
anda 15 tane HES yapacak olan şir-
ket kendi talebiyle bu işten vazgeçmiş 
durumda. Bu da yaklaşık 200 mega-
vat kurulu bir güç anlamına geliyor. 
Neden bunu yaptılar? Çünkü o nok-
taya ilişkin ölçüm değerlerine bakıldığı 
zaman, ciddi yatırım yapmaya baş-
ladıkları zaman, öyle bir enerjiyi elde 
edemediklerini gördüler ve bu işten 
vazgeçtiler. Kendi istemleriyle vazgeç-
meye başladılar. 

Türkiye’de buna ilişkin 1500 civa-
rında tesis yeri var. Bu tesis yerlerinin 
abartısız olarak yüzde 80’inden faz-
lasının hidroloji kısımları yanlıştır. Hid-
roloji kısımları yanlış olan bir şeyleri, 
bir tesisin özellikle su kısmı yanlışsa, 
inşaat kısmı da, jeolojik kısmı da yanlış 
olur. Şimdi, böyle bir sıkıntının içerisin-
de biz bir yapıdan bahsediyoruz. 

Peki, kamu bu işin içerisine nasıl 
girdi diye baktığımız zaman, aslında 
Türkiye’de dönüp şöyle bir istatisti-
ğe bakmak lazım. Kamuda özellikle, 
2001 yılından sonra, bu işle ilgili ku-
rumlardaki mühendislerin ya da kişi-
lerin mal varlıklarını nasıl arttığına dair 
bir araştırma yapılması lazım. Çünkü 
kamu da bu işin bir şekilde içerisine 

girdi. 2003 yılından günümüze kadar 
mühendislerin, teknik elemanların ve 
idarecilerin mal varlıklarında ne gibi bir 
artış meydana gelmiştir diye bakar-
sak, aslında kamunun bu işin içinde 
olduğunu görmüş oluruz.  Buna baş-
ka bir örnek daha vermek istiyorum: 
Aslında, bu dönemler içerisinde EPDK 
başkanı dahil, bütün genel müdürler, 
daire başkanları kurumlarından ay-
rıldıktan sonra, ne iş yapmaktadırlar; 
nerede çalışmaya başlamışlardır? 
Buraya baktığınız zaman, aslında bu-
nun cevabını görebiliyoruz. Aslında 
açık bir durum var. Türkiye’de bir şey 
yapılacaksa, bu ülkede belli bir doğa 
üzerinde saçma sapan bir işler ya-
pılıyorsa, ben bu konuda savcıların 
harekete geçmesini bekliyorum. Bun-
ların, mal varlıkları bankalarda kayıtlı. 
Yani bu insanların mal varlıkları nasıl 
birdenbire bu kadar artıyor? Tek ma-
aşla olup da, bir şekilde bir yere gelen 
insanlar da var ama o köylerimizdeki 
o insanların tarlalarının üzerine bunlar 
kondurulmaya çalışılıyor, bunu gör-
mek gerekiyor. İşte bütün kanunlara 
bakıyorsunuz, yönetmeliklere bakı-
yorsunuz, bütün değişiklikler, bu süre-
cin içerisinde hiçbir tanesi doğadaki o 
HES’leri, o halkın lehine değiştirmedi. 
Yani, aslında bunun örneğini şundan 
görüyorsunuz. 

3096 sayılı Kanunla birlikte ilk özel-
leştirme yap-işlet ve işlet-devret mo-
deliyle başladığı zaman, 2000 önce-
sinde bunlar. Oradaki süreç şöyle gidi-
yordu. Santralleri devrettiler, ayrıntısı-
na girmeyeceğim, ama Sayıştay rapo-
runda şunu söylüyorlar. Dört yılda 28 
tane enerji tesisinden, Türkiye’nin, yani 

elindeki santralleri başkalarına devret-
tiler, kamu zararı 3,2 milyar dolar. Dört 
yılda 3,2 milyar dolar bir kamu zararı 
elde edilmiş oluyor. Şimdi, devamına 
geliyorsunuz, Sayıştay yeni bir tespit 
yapıyor, bunlar benim tespitlerim de-
ğil. Bu süreç içerisinde, bu kanunlarda 
yap-işlet-devret ve yap-işletle birlikte, 
kanun belli, yönetmeliklerinde yapılan 
değişiklikler, bir sürü değişiklikler ya-
pılmış. Odalar, meslek odaları, sendi-
kalar, mahkemelere vermişler. Deği-
şiklik yapılmak zorunda kalmış. Ama 
yapılan değişikliklerin hepsi şirketlerin 
lehine olan değişikliklerdir. Hiçbirisi 
halkın, kamunun lehine değil. Ondan 
sonraki durum neye gelmiştir? Aynen 
devam ediyor. Yani, önümüzde öyle 
bir şey var ki, “Türkiye’nin bu kadar 
enerji ihtiyacını karşılayacağız, şu ka-
dar enerji talepleri vardır” diye ortaya 
konulan aslında rakamlar bir yalan, bir 
uydurma, bir kandırmadan başka bir 
şey değildir. Bunları biraz görmek ge-
rekiyor. Peki, buna geldiğiniz zaman, 
rakamları söylemek gerekiyor. Bakın, 
Türkiye’de hidroelektrik santral ya-
pacağız dedik. Tamam, hidroelektrik 
santralleri buyurun, yapalım. Gelin, 
peki hidroelektrik santralleri yapmak 
için projeleri kimler yapacak? Şimdi, 
Türkiye 1999’da büyük deprem geçir-
di. Hemen geldik, zemin etütleri, mü-
hendis raporları falan, bir sürü ortaya 
bir şeyler konulmaya çalışıldı değil 
mi? Peki, ne dediler raporlarda bütün 
projelerde mühendis onayı ve imzası 
istediler. Su yapılarına geldiğimiz za-
man, düşünün bir su yapısı eğer yıkıl-
dığı zaman, eğer biriktirmeliyse, pek 
çok yeri olduğu gibi yok edebilecek 
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durumdadır. Bu su yapılarını yapan ki-
şilerde, raporlarda hiçbir mühendislik 
kriteri aranmamaktadır. Yani, bakkalları 
küçümsemek için söylemiyorum ama 
hiçbir tanesinin adında, altında isim 
yoktur. Bunlar çok ciddi şeylerdir, bun-
ları söylüyorum. Ama hiç kimse bunu 
duymak istemiyor. Hiçbir hidrolojinin 
fizibilite raporları yapılabilir değil; proje 
raporlarının altında isimler yok. Peki, 
devlet kalkıp “devlet nasıl yapıyor?” 
diyor ya şimdi bakın, bu kadar 1500 
civarındaki projeyle ilgili hiçbir şey 
ortaya konulmadan mühendis alma-
dılar. Dosyalar sayfa sayfa geldi gitti. 
Gelip gidiyor işte bunlar. Ortaya çan-
talar dolusu bir sürü şey çıkıyor. “Siz 
buraya HES yapacaksanız, gelin ÇED 
raporu hazırlatın” diyorlar. ÇED raporu 
için kriter koyuyorlar. “25 megavattan 
büyükse, kesinlikle ÇED raporu ha-
zırlamak zorundasın, 05-25 arasında 
ÇED raporu gerekliliğine de o böl-
gedeki Çevre Bakanlığı karar veriyor. 
0,5 megavatın altındaysa ÇED raporu 
hazırlamak zorunda değilsiniz” denili-
yor. Peki, hemen burada bir soru so-
ruyorum, düşünün. Herhangi bir vadi, 
misal Karadeniz’de ya da Akdeniz’de 
bir vadi. O bölgedeki benim kurulu 
gücüm 24,5 megavatsa, 25 mega-
vatla ÇED raporu zorunlu, 24,5 me-
gavatsa zorunlu değil, eğer bakanlık 
hazırla derse hazırlanacak. Peki, ben 
25 megavat gibi, bir 6 megavatlık şeyi 
24,5 megavata indirebilirim. Hiçbir 
enerji yokken bile sorun olmaz. Peki, 
ÇED raporuyla ilgili karar nasıl veri-
liyor? Eğer o bölgede toplumsal bir 
mücadele varsa, o bölgedeki yerlere 
ÇED raporu gereklidir. Yani, bir mega-
vat da olsa, ÇED raporu gereklidir ka-
rarı veriyor. Halk “yapmayın, etmeyin” 
diye yapamıyor. Bakın, bir kandırmaca 
meydana geliyor. Peki, bu ÇED rapor-
ları neye geliyor? Bakın, Türkiye’de şu 
anda hazırlanmış olan HES’lerle ilgili 
ÇED raporlarına bakın, aşağı yukarı 
320 tane ÇED raporu gelmiş geçmiş. 
Hiçbir tane olumsuz ÇED raporu yok. 
ÇED raporu bu yapının çevresel etki-
sinin değerini ortaya koyacak olan ya-
pının hiçbir tane olumsuz noktası or-
taya sürülmüyor. Demek ki, bunlar da 
uydurma şeyler olarak görüyorsunuz 
bunları. Peki, aslında bunlar bilgisayar 
teknolojisi gelişti ya, bir yerden kopya-
la yapıştır yapıyorlar. Bazen yanlış da 
yapıyorlar. Bunların bazı yanlışlarını 
yakalayıp, gönderiyoruz, ama ÇED 
raporları geçmiş oluyor. Böyle bunlar 
hikâyeden oluyor. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) raporları ‘yürütmeyi durdur-
ma’ ve ‘iptal’ davalarına konu olu-
yor. ÇED raporlarının bilimsel ölçüt-

lere göre ve halkın katılımı esasında 
yapıldığını düşünüyor musunuz?

Bunlara bir de hatta üniversite adı-
na profesör falan denilen kişiler de 
bilirkişilik yapıyorlar. Bunlar da ortaya 
çıkıyor, ama sonra baktığımız zaman, 
“ÇED raporu hazırlamak için Çev-
re Bakanlığı şu şu kriterleri sağlayan 
mühendisler olacak” diyor. Peki, ÇED 
raporu başka bir özelliğini söylüyo-
rum, ÇED raporu hazırlamak için 
belli kriterlerde mühendislerin olması 
lazım. Peki, ÇED raporu bir su yapısı 
için hazırlanacaksa, ÇED raporunun 
asıl girdilerinin ne olduğunu ortaya 
konulması gerekir. Peki, bu projeyi 
hazırlayanlar hakkında bir bilgi, mü-
hendis arıyorlar mı? Hayır, aramıyor-
lar. Siz yeter ki bir rapor getirin, yeterli 
oluyor. Bu şuna benziyor. Sağlık Ba-
kanlığı “ben hastanedeki ameliyatha-
neleri denetleyeceğim” diyor. Nasıl 
olacak bu ameliyathaneler? “Bunları 
denetleyecek olan doktorlarda şu şu 
özellikler olacak” diyor. Ameliyatları 
kim yapacak? “O beni ilgilendirmez” 
diyor. Yani, böyle bir yapıdır bu. An-
laşılsın diye söylüyorum. ÇED’in asıl 
girdisi, projenin kendisidir, ama ÇED’i 
hazırlayanlarda belli kriterler ararsı-
nız. Bunun başka bir devamı da var 
aslında; bunu da buraya bağlamak 
istiyorum. Su Yapıları Denetim Yönet-
meliği çıkartıldı. Su Yapıları Denetim 
Yönetmeliğinde, TMMOB dava etti ve 
yönetmeliğin yürütmesi durduruldu. 
Bu da aynı bunu yapıyor. “Siz bu su 
yapılarını denetleyeceğiniz için, bunun 
için belli kurallar, kriterler ortaya koyu-
yor, çalışacak mühendislere. Peki, su 
yapan, proje yapan için, hayır öyle bir 
şey yok. Bu şuna geliyor. Aslında, bu 
alan büyük bir denetimsizlik alanı da 
dışındadır. Ama denetim diye ortaya 
koymaya çalıştıkları yapı denetimi de-
ğil, milleti, halkı kandırmaya yöneliktir. 
Bu niye böyle yapıyor? Çünkü bir ta-
rafta bakıyorsunuz, Anadolu’nun, ya 
da Karadeniz’in herhangi bir yerde 
vatandaş kendi halinde, orada suda 
elini ayağını yıkarken, hayvanının otla-
tırken, o suda barışık halde yaşarken, 
birileri geldi, anında o suyu oradan 
çevirdiler. Dağının tepesini yıktılar, bir 
yerlere “biz burayı şunu yapacağız” 
diye bir sürü yalanlar söylediler.He-
men dönüyor, orada haberi olunca 
isyan başlıyor. “Bu yaptığınız benim 
yaşam alanımı yok ediyor” deyince, 
işte ÇED de burada devreye giriyor; 
su yapıları denetimini de devreye sok-
maya çalışıyor. Böyle bir kandırmaca 
var. Bunu bürokratik yönüyle, halk yö-
nünde böyle bir gölge içerisinde de-
vam ediyor.

Prof. Dr. İlyas Yılmazer:
Hidroelektrik Santraller (HES) 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
haberler ile artık sürekli gündemi-
miz haline geldi. Çalışma prensibi 
ve genel amacı itibariyle HES nedir?

Eğer adı olarak soruyorsanız hidroe-
lektrik santral, sudan enerji elde etme 
olayıdır. Ancak bunun mühendislikte ve 
bugünkü teknolojilerle alakası yok. Bi-
zim ülkemizde yapılanlar ilkel, çağdışı, 
1920 öncesi projelerle ve yaklaşımlarla 
yapılıyor, teknoloji kullanılmıyor. Onun 
için ben bunun için ‘tam bir katliamdır’ 
diyorum. Bizim ülkemizde yapılan HES 
projelerinin yüzde 99’unun adı “katliam 
projeleri”dir. Başta bakan olmak üzere, 
birçok kişi bu katliamı işlemektedirler. 
Ben bu konuyu şöyle değerlendiriyo-
rum. Birincisi; bu katliamları işleyenler, 
“bu ülkenin elektriğe gereksinimi var, 
karanlıkta mı oturacaksınız, işte en pa-
halı enerji olmayan enerjidir” gibi birta-
kım safsatalarla halkın kafasını bulan-
dırmakta ve katliamlarını sürdürmekte, 
yani bulanık suda balık avlamaktadırlar 
bence. O açıdan ben şunu söylemek 
istiyorum. Enerji dediğimiz zaman, üç 
ana konuya bakmak gerekiyor. Bu üç 
aşamadan birincisi üretim, ikincisi da-
ğıtım, üçüncüsü tüketim. Üretim, da-
ğıtım, tüketim aşamalarından kısaca 
bahsedeyim. Dağıtım dediğimiz za-
man, çözüm mikro bölge, yani küçük 
bölgelendirme olayından geçiyor. Siz 
Keban’da ürettiğinizi Edirne’ye gön-
derirseniz veyahut da. Ambarlı’dakini 
bilmem Hakkari’ye gönderiyorsanız, 
yoldaki kaybınız yüzde 30’lara yaklaşır. 
Yüzde 30 elektriği kaybediyorsunuz, 

Hidroelektrik santral, 
sudan enerji elde 
etme olayıdır. Ancak 
bunun mühendislikte 
ve bugünkü tekno-
lojilerle alakası yok. 
Bizim ülkemizde ya-
pılanlar ilkel, çağdışı, 
1920 öncesi proje-
lerle ve yaklaşımlarla 
yapılıyor, teknoloji 
kullanılmıyor. Onun 
için ben bunun için 
‘tam bir katliamdır’ di-
yorum.
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böyle bir şey olamaz. Yüzde 30 elek-
trik ne demek, bırakın yüzde 30’u, 
yüzde 20 deyin. Yüzde 20 kayıp ne 
demek, biliyor musunuz? Bunun için 
savaş çıkar. İşte bu kadar ilkel bir idare 
şekli var. Bu ülkede sen tutmuşsun, 
bir ucunda elektriği üretmişsin, öteki 
ucuna gönderiyorsun. Yolda yüzde 20 
kaybın var, böyle bir şey olamaz. Bu 
tamamen ilkellik ve çağdışı bir olay. 
Bu arada kablo sistemlerinin, yeni bu-
lunan sistemlerin, yüksek iletkenlerin, 
bunları kullanmamaları onlara girmi-
yor. Onlarda yine yüzde 5 ile 10 ara-
sında kayıplara neden oluyor. O mikro 
bölgelendirme sırasında onu zaten 
yapıyorsun. Bunu yaptığın zaman, da-
ğıtım olayını da çözersin. Şimdi, biz de 
o da yok. Şimdi, tüketim olayına gele-
yim. Enerji dediğimiz zaman, üç ayak 
var dedik ya, üretim, dağıtım, tüketim. 
Şimdi, bir beygir gücüyle karayolunda 
bir ton taşırsınız, demiryolunda sekiz 
ton taşırsınız, deniz yollarında -su-
yolları diyoruz ona- 75 ton taşırsınız. 
Teleferik dediğimiz, Türkiye için çok 
uygun bir ulaşım sistemidir. Özellikle, 
orman bölgelerinde 200 ton taşırsı-
nız. 1876’dan 1980’e kadar Küre’den, 
İnebolu’ya teleferikle taşıma yapılıyor, 
kütle taşımacılığı, yük taşımacılığı ya-
pılıyor. 12 Eylül darbesinden hemen 
sonra, İnebolu’daki teleferik hattı ka-
patılıyor ve 30 yıldır buraya karayolu 
yapılıyor. Dağları kaldırıp, derelere 
dolduruluyor, yağmur yağdığı zaman 
da sele dönüşüyor, sele dönüşünce 
de tufan oluyor. Ben yol yaparım diye, 
dağları, ormanları yok edemezsin. 
1938’den sonra, 50’ye kadar durak-
lama dönemi başladı demiryollarında, 
50’den sonra gerileme dönemi başla-
dı. Anlatabildim mi, bize karayollarını, 
Truman yardımlarını, Marshall yardım-
larını, yardım da değil, faizle para gön-
deren Amerika’daki demiryolunun yük 
taşımasında biz kitle ve kütle diyoruz. 
Kütle yük taşımasını ve toplu taşıma-
cılıktaki payı yüzde 65, benim ülkem-
de sıfır, yani bir sıfır, artık birin önemi 
ne, ne önemi var yani? Ülkenin enerji 
politikasını nereye getirdiğini anlaya-
biliyor musunuz? Yok ettiler ülkemizi, 
mahvettiler. HES’ler de, bu katliamın 
bir başka ayağıdır. Arkasından, bize 
karayollarını dayatan Amerika’da, 
yüzde 65 demiryolu var. Avrupa Birliği 
için söyleyeyim size. Avrupa Birliği iç 
ve dış ticaretinin yüzde 99’unu demir-
yolu ve suyoluyla yapar. Şimdi, benim 
ülkemdeyse, iç ve dış ticaretin yüzde 
100’ü karayoluyla yapılıyor. Bir başka 
örnek, enerji tüketimi. İsviçre kıta or-
tası bir ülkedir; yani Avrupa Kıtası’nın 
ortasındadır. Uluslar arası sularda İs-
viçre bandıralı gemilerin tonajı bizim-

kinden daha fazla; dört tarafı denizler-
le çevrili olan Türkiye’den daha fazla. 
Karadeniz’de de bu HES’lerle ilgili 
katliamlar sürüyor. Karadeniz’e sahil 
boyunca “kıyı katliam yolu” yapılıyor. 
Ben onun adına “kıyı katliam yolu” 
diyorum. Oysa üç ay içerisinde deniz-
yoluyla, Karadenizlinin ulaşım sorunu 
biterdi. Karayolunu içeri doğru yapar-
san, kapıdan kapıya ulaşırken, kara-
yolu gerekli. Ama deniz doldurularak 
değil. Zaten, uluslararası yasalarda 
denizde çizgisel mühendislik yapısı 
koyamazsınız, yani yoldur, boru hatla-
rını denizin içerisine koyamazsınız; de-
nizin kıyısına dokunamazsınız. Ancak, 
yükleme gibi, iskele gibi yapılar inşa 
edebilirsiniz. Bizde dantel gibi dokun-
muş doğanın, özellikle son 12 milyon 
senede dokuduğu nehirler ve denizler 
artık besin sunmuyor. Dolayısıyla tü-
ketim tam anlamıyla çağdışılıktır. 

HES’lere geri dönersek eğer; HES 
hem teknolojik anlamda ihanettir hem 
de “katliam projesi”dir. Bunun başın-
da olan ve bunları savunan bir Bakan 
var. Adını bile unuttum, DSİ Genel Mü-
dürlüğü falan yaptı. Bu adam profesör, 
sözüm ona. Bilimden zerre kadar na-
sibini almamış olan bir insan, bu sene-
ki av mevsimi açılırken de konuşma-
sını veriyorum. Kayıtlarda, bilim insan-
ları konuşuyor “artık av hayvanlarının 
oldukça sayısı azaldı, bunlar için bir 
sınırlama yapmamız gerekir” diyor-
lar. Bakan da çıkıyor “evet, hakikaten 
doğru, sayılara bakıyoruz, istatistiksel 
olarak av hayvanlarını sayısı çok azal-
dı. Onun için bu sene kotayı artıralım, 
vurma kotasını artıralım, av mevsimi-
ni de uzatalım” diyor. Av mevsimi iki 
aydan, üç aya çıkartılıyor, birinde bir 
keklik yerine, beş keklik vurabilirsin. 
Bugün Toros Dağları Fransa’ya akı-
yor. Çeşme İngiltere, Madra Dağı, Kaz 
Dağları Fransa’ya akıyor, İngiltere’ye 
akıyor sular, bir kuruşu Türkiye’de 
kalmıyor. 1931 yılında Mustafa Ke-
mal “yüzde 49’unu alabilirsin” diyor 

yabancılara ve “kazandığın paranın 
yüzde 75’ini burada bırakacaksın” di-
yor. Özal çıktı, “yüzde 100’ünü dışarı 
çıkartabilirsin” dedi. Bakın, Özal “yüz-
de 100’ünü dışarı çıkartabilirsin” dedi. 
Atatürk, “ancak yüzde 25’ini çıkarta-
bilirsin” dedi. 2004 yılında Avrupa Bir-
liği İlerleme Raporunda, Anadolu su 
kaynaklarının yüzde 100 yabancılara 
satılabilir diye altına imza ettiler. Dano-
ne-SA’ydı, 2003 yılında adı. Önce Su-
SA’ydı, Şekerpınarı, ben size bir tane 
örnek vereyim: Onun için, HES’leri 
anlamak kolay bunları gördüğünüz 
zaman.Toros Dağları’nın en büyük 
suyudur, Şekerpınarı, bunun üzerinde 
91 yılında Sabancı Su-SA’yı kurdu. 
Hayat su, sonra da 2003 yılında bun-
lar iktidara geldi, 2003 yılında yüzde 
49’unu Danone aldı, hem de Fransa 
Hükümetinin desteğiyle. Ertesi gün 
Danone-SA’nın “SA”sı düştü. Sadece 
Danone kaldı, bir kuruşu Türkiye’de 
kalmıyor. Özal “yüzde 100’ünü çıkar-
tabilirsin” dedi. Tayyip de geldi; Gül 
de geldi, “hepsi sizindir” dedi. Artık, 
Toros Dağları’nın suyu bizim değil. 
Çeşme Dağları’nın suyu bizim değil, 
İngilizlerin, Fransızların, Amerikalıla-
rın. Mesela Aksu, adı üzerinde Aksu. 
4 bin metreden, 600 metre sular ge-
liyor. 35 tane şelale, şelaleler akarak 
geliyor. Böyle bir güzellik dünyada 
yok. Ne demek şelale hikâye, önemli 
olan düşümdür, bir kum taşından öte-
ki kum taşına düşümdür. Eskiden 35 
kilometre boyunca akan şelaler şim-
di artık akmıyor. Bu sular çevrildi, bu 
cennet cehenneme çevrildi. 

Her tarafta, Bodrum’da, Milas’da, 
Gökova’da, çok yürekli dostlarım 
var. Onlar direndiler ve kazandı-
lar. Yusufeli’nde de kazandık. Ama 
bir gün, Munzur’da da kazanaca-
ğız, Hasankeyf’te de kazanacağız, 
Allianoi’de de kazanacağız. Kazan-
mak zorundayız. Bu insan olmanın 
gereği. Yurttaş değil, insan olmamın 
gereği. 
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Dr. Gaye Yılmaz:
Müteşebbislerde gözlemleme-

ye başladık. HES’E hücum var! Siz 
bunu neye bağlıyorsunuz?

Bugün 2 bin gibi bir sayı konuşu-
luyor. Şunu bilmeliyiz ki, bu sadece 
bugün için verilen bir sayıdır, yani 2 
sene sonra eminim ki, biz 5 bin, 10 
binlerden konuşuyor olacağız. Çünkü 
bunun gerisinde sanıldığının aksine 
enerji politikası yatmıyor, bunun geri-
sinde bambaşka bir hedef var. O da 
Kyoto’yla bağlantılı olmak üzere kar-
bon ticareti. “Ne alaka, ikisinin arasın-
da nasıl bir ilişki olabilir?” diyeceksi-
niz. İlişki şu: Kyoto Sözleşmesi. Kyoto 
Sözleşmesi devletlerarası bir sözleş-
me. Bu sözleşmeye göre hem atmos-
fere karbon salan devletler var hem de 
bu salınımı olması gerekenin altında 
olan devletler var. Dolayısıyla önce-
likle bu sözleşme üzerinden borçlu 
devletler ve alacaklı devletler olarak 
bir borçluluk ve alacaklılık ilişkisi ya-
ratılıyor. Borçlu devletler burada daha 
fazla karbon salanlar. Alacaklı devlet-
ler ise, karbon salsa bile, bunun kar-
şılığında yenilenebilir enerji kaynakları 
bulunanlar. Ama bu kaynakların tek 
başına kaynak olması yeterli değil. 
Sözgelimi Amazon Ormanları, Bre-
zilya için muazzam bir doğal kaynak. 
Ama eğer Brezilya Hükümeti Amazon 
Ormanlarını ticarileştirmemişse, eko-
nomik bir orman haline getirmemişse, 
Kyoto’da hiçbir anlamı yok. Amazon 
Ormanları, 1 kuruşluk bile bir karbon 
kredisi hak etmiyor bu haliyle. Ancak 
Amazon Ormanları ekonomik bir hale 
dönüştürülürse, ticari amaçla işletilen 
bir orman olursa, işte ancak o zaman 
Kyoto’da anlamı oluyor ve karbon kre-
disini hak ediyor. 

Sadece ormanlar değil karbon kre-
disini alabilecek doğal kaynaklar, ticari-
leştirilmiş doğal kaynaklar. Yanı sıra rüz-
gâr enerjisi, yanı sıra hidroelektrik san-
tralle üretilen elektrik enerjisi ve bunun 
gibi pek çok doğal dediğimiz kaynak 
ve enerji üretim türünü sayabiliriz. Bun-
ların hepsinden artı kredi sağlanıyor. Bu 
artı krediler ne kadar enerji ürettiğinize 
değil, yatırımınızın potansiyeline bağlı. 
Ne kadar yatırım yaparsanız ve ne ka-
dar enerji üretirseniz o kadar artı kredi 
sağlıyorsunuz. İlla üretmeniz de gerek-
miyor. Bu yüzden karbon kredisi aslın-
da tamamen kâğıt üstünde de döne-
bilecek, mutlaka bir fiziki yenilenebilir 
enerji üretimini şart koşmayan, ama ya-
tırımı şart koşan ticari bir mekanizma. 
HES’lerin geri planında, daha doğrusu 
Türkiye’de HES’lerin son 2 yıldır patla-
ma yapmasının ardında da bence bu 
var. Bildiğiniz gibi, Türkiye Kyoto’yu çok 

yeni imzaladı. Bu bilgiyi Zorlu Grubu 
gibi ‘insider trading’ yoluyla önceden 
alan firmalar biraz daha erken başladı. 
Bunu tam anlaşma imzalandığı sırada 
öğrenenler de arkasına eklendi. Ama 
şundan emin olalım, önümüzdeki 5 yıl 
içinde, hatta daha kısa sürede 2 bin sa-
yısı çok daha yüksek yerlere ulaşacak. 

Peki, Türkiye dışında başka ülke-
lerde bu süreç nasıl işliyor? Dünya-
da da böyle bir hücum var mı?

Aslında suyun ticarileştirilmesinin 
ilk adımları oldukça eskiye dayanıyor. 
Mesela, ilk bunun sinyallerini aldığı-
mız kurum “Uluslararası Su Kaynak-
ları Birliği” diye bir birlik. Hiç 1972’ye 
kadar böyle bir ihtiyaç duyulmamış-
ken, birdenbire kapitalizm 70’li yılların 
başında krize girince, bir bakıyoruz 
“Uluslararası Su Kaynakları Birliği” 
diye bir birlik oluşturulmuş. İçinde 
tamamen projeci “akademisyen”ler 
var. Bu akademisyenler 40 yıla yakın 
bir süredir suyun neden metalaştı-
rılmak zorunda olduğunu tezleriyle 

ispatlamaya, ortaya koymaya çalışı-
yorlar. Ama bunu takip eden süreçte 
de bu çabanın meyvelerini görüyoruz. 
Birleşmiş Milletler konferanslarında, 
Rio ve Dublin’de su, ilk defa ticari bir 
meta olarak tarif ediliyor, 90’lı yıllarda 
da bu anlayış devam ediyor. Ama su 
mücadelesi çok daha geç başlıyor. 
Mesela, bizler ilk defa bunu Bolivya 
Koşamamba’yla duyduk. Suların bir 
şirkete satılmasına Koşamamba ye-
relinde verilen mücadeleyi biliyoruz. 
O sırada dünyadaki toplumsal hare-
ketlerin, sol siyasi yapıların, emek ör-
gütlerinin hiç bu olaydan haberi yok, 
herkes bir şekilde Koşamamba’ya 
hayranlıkla bakıyor, oraya destek ver-
meye çalışıyor; ama kendi yerelinde 
olup bitenden, olup bitecek olandan 
hiç kimsenin haberi yok o dönemde. 
Derken adeta bir mantarlaşma süre-
ci gibi, dünyanın her yerinde başlıyor 
ufak işaretler. 

İngiltere’de belediyedeki su hiz-

metleri özel şirketlere verilmeye baş-
lanıyor, arkasından işçi mahallerinde 
çok ciddi su kesintileri, su kirliliği ve 
kontörlü sayaçların su bedelini ödeye-
meme halleri ortaya çıkıyor. Şöyle bir 
örnek vereyim; İngiltere’deki ilk özel-
leştirmeleri takiben 7 katlı işçi blokla-
rında artık dairelerde temiz su olmadı-
ğı, kontör bedellerini ödeyemediği için 
işçiler, kat aralarını genel tuvalet haline 
getiriyorlar ve mahallelere kokudan gi-
rilmiyor. Bu dediğim 80’li yılların sonu, 
90’lı yılların başı. Avrupa gibi dünya-
nın en gelişmiş bloğunun, en gelişmiş 
ülkelerinden birinde yaşanıyor. Bu ka-
darla da değil. Mesela, hidroelektrik 
santraller özelinde baktığımızda, üç 
blok sayabilirim, üç bölge sayabili-
rim; Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkeleri, 
yani Türkiye’yi de içine alan Ortadoğu. 
HES olgusu ve HES karşıtlığı bu üç 
bölgede en yoğun bir şekilde görülü-
yor. Bunlar içinde Afrika’daki proje en 
muazzam proje. Bütün Afrika kıtasına 
elektrik vermeyi vaat eden, Leşota’da 

yapılmış bir proje. Ama bildiğiniz gibi, 
böyle bir proje, hele ki bütün Afrika’yı 
elektriğe kavuşturacağını vaat ediyor-
sa, bir tek Leşota’yla, Güney Afrika’yla 
sınırlı kalmayacak. Zaten projenin de-
taylarına baktığınızda görüyorsunuz, 
kapsamadığı hiçbir Afrika ülkesi yok. 
Afrika’nın bütün sularının kullanılacak 
olduğu devasa bir proje; dünyada-
ki mevcut en büyük proje. Çok ciddi 
de bir mücadele var karşısında. Ama 
Afrika’da sadece HES problemi yok. 
Afrika’da HES’lerin yanı sıra kontörlü 
su sayaçlarına karşı da ciddi bir mü-
cadele var, çok militan bir mücadele 
var. Asya’da da görüyoruz benzerini. 
Asya’da henüz kontörlü su sayaçları 
benzeri bir yapılanma henüz yok, ama 
yerine Türkiye’de Karadeniz Bölgesi ve 
Doğu Anadolu’da gördüğümüz gibi, 
barajlar ve hidroelektrik santrallerle 
inanılmaz yoğun projeler ve kuruyan 
nehirler olduğunu biliyoruz, özellik-
le barajlar dolayısıyla. Ortadoğu’nun 

Suların bir şirkete satılmasına Koşamamba yerelinde verilen 
mücadeleyi biliyoruz. O sırada dünyadaki toplumsal hare-
ketlerin, sol siyasi yapıların, emek örgütlerinin hiç bu olaydan 
haberi yok, herkes bir şekilde Koşamamba’ya hayranlıkla 
bakıyor, oraya destek vermeye çalışıyor; ama kendi yerelin-
de olup bitenden, olup bitecek olandan hiç kimsenin haberi 
yok o dönemde. Derken adeta bir mantarlaşma süreci gibi, 
dünyanın her yerinde başlıyor ufak işaretler.
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suyu bol Türkiye gibi ülkelerinde, suyu 
bol olmasa bile, su kaynaklarının ken-
disi su fakiri, ama su kaynağının bol 
olduğu noktalarında HES’ler ve baraj-
lar görülüyor. 

Mücadeleler ve hareketler açısın-
dan çok önemli olduğunu düşündü-
ğüm bir şey daha var: Şu anda özel-
likle Doğu Karadeniz Bölgesinde çok 
küçük, tekil bireysel firmalara HES 
lisansı veriliyor. Bu aldatıcı olmamalı. 
Bu lisanslar şu anda bildiğimiz kada-
rıyla, örneğin Fransız Sues Şirketi ta-
rafından, tekil kapitalistlerden, küçük 
kapitalistlerden toplanıyor ve arkasın-
dan devasa bir HES lisansı, devasa 
bir baraj lisansı haline dönüşüyor. Pek 
çok ülkede de örneği böyle görüldü. 
Hiç kimse Karadeniz’dekilerin tekil 
ve çok küçük, mikro ölçekli HES’ler 
olacağını düşünmesin, bunlar sade-
ce lisans düzeyindedir. Bu lisansların 
hangi şirketlerin ellerinde toplanıp, 
neye bürüneceğini şu anda ben bi-
lemiyoruz, ama bu konuda alarmda 
olmamız gerekiyor. 

Türkiye’nin dört bir tarafı HES’e 
karşı mücadele halinde. Suyuna 
sahip çıkan insanlar, derelerine 
özgürlük tarif ediyorlar. Çetin bir 
dirençten bahsetmek mümkün. 
Hukuki mücadele, bilim yardımı ile 
çürütmeci mücadele ve de eyleme 
dayalı pratik mücadele gördüğü-
müz ana eksenler. Siz neler düşü-
nüyorsunuz?

Ben buna bir örnekle başlamak 
istiyorum: 90’lı yılların ortalarında 
Bergama’da siyanürlü altına karşı 
mücadeleye ilk başladığında, yer-

li halkın ve mücadeleye önderlik 
eden öznelerin söylemi çok teh-
likeli görülmüştü. Söylem şuydu: 
“Bergama’mıza dokunmayın, bizim 
ballı incirlerimiz, ballı üzümlerimiz, 
dünyanın en kaliteli pamuğu bizde 
yetişir, bizim toprağımız çok bereket-
li, çok değerli. Bergama’dan gidin, 
nereye giderseniz gidin.” Aynen böyle 
bir söylemdi. Zaman içinde mücade-
leler öğreniyor, ama kendiliklerinden 
değil. Öznelerin, özellikle önderlerin 
çok dikkatli olması lazım. Bergama 
mücadelesinde uyardık, çeşitli çev-
reler olarak uyardık; bu çok tehlikeli, 
Türkiye’de 600’ü aşkın altın lisansı 
var ve bu bölgelerin hepsinin toprağı 
Bergama kadar bereketli değil. Eğer 
herhangi bir yerde bir kazma vurulur 
ve siyanürlü altın üretimi başlarsa, siz 
Bergama’yı koruyamazsınız dedik. 
Dediğimiz de oldu. Gümüşhane’den 
Tunceli Ovakcık’a kadar pek çok 
yerde bu çabalar başladı. Bergama 
mücadelesi zaman içinde deneyim 
aktarmaya başladı, söylemini dü-
zeltti, değiştirdi ve dünyadaki bü-
tün altın madenlerine karşı çıkan bir 
noktaya geldi. Sadece Bergama de-
ğil, Gümüşhane, Ovacık, Havran ve 
Türkiye’nin diğer bütün altın maden-
lerinin bulunduğu yerel mücadelele-
rin hepsinde bugün enternasyonal 
bir söylemi duyabilirsiniz. 

Dolayısıyla burada ben yereldeki 
halkı suçlamıyorum, onların nesnel 
varoluşları belli ve son derece sınır-
lı. O varoluş neyi gerektiriyorsa onu 
yapacaklar. Ama onlara el uzatan 
bizler, daha uzakta olan, biraz daha 

deneyimli olan, önder konumunda 
olan, aydın konumunda olan kişiler 
yerellerde yapılan eğitimler düzen-
lemeliyiz. Artık üstenci aydın dilini 
terk etmek zorundayız, anlaşılır ol-
mak zorundayız. Örneğin, sermaye 
bu yerel gruplara şu şekilde gidiyor: 
“HES’lere biz de karşıyız. Buraya 
HES yaptırmamanız için elimizden 
geleni yapacağız. Siz mücadele fi-
lan etmeyin, gidin evinize oturun, 
bakın göreceksiniz, biz burada çok 
güzel bir mücadele örgütleyeceğiz.” 
Arkadan yaptıkları şu, HES’i halkın 
istemediği noktanın biraz ötesi-
ne taşıyıp, onun önüne bir turistik 
tesis yapıp, bak HES buradan gö-
rünmüyor deyip, tamamen görüntü 
üzerine olayı kurgulayıp, halkı da 
ikna etmek. Bir süre sonra bakıyor-
sunuz, o yerellik mücadeleden çe-
kiliyor, mahkemeye açtığı davadan 
vazgeçiyor. Senoz’da olan durum 
budur. Dolayısıyla yereldeki hare-
ketlerin dikkatli olması lazım, ama 
yalnız bırakılmamaları da gerekiyor. 
Yalnız bırakıldıklarında sermaye ina-
nılmaz içerme stratejileri bulmuş ve 
bu stratejileri uygulamaya koymuş 
durumda. Bunlardan en önemlisi şu 
anda bildiğimiz sermaye şirketleri 
meclis adı altında çatı örgütler kuru-
yorlar. İlk bakışta onun arkasından 
sermaye şirketlerinin çıkacağını hiç 
fark etmiyorsunuz. Ne zaman üstü-
nü kazıyorsunuz, ne zaman ilişkileri 
kuruyorsunuz, o zaman bunu görü-
yorsunuz. O zaman bu bilgilerin ge-
cikmeden yerelliklerle paylaşılması 
gerekiyor. 
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Prof. Dr. Fuat Ercan:
Marmara Üniversitesi İktisat Bö-

lümü Öğretim Üyesi

Hidroelektrik Santraller (HES) 
Türkiye’nin dört bir yanından ge-
len haberler ile artık sürekli gün-
demimiz haline geldi. Çalışma 
prensibi ve genel amacı itibariyle 
HES nedir?

Bence Türkiye’de belki de en an-
lamlı vurgulardan birisi bu; HES’lere 
yapılan yatırımların ne kadar hızlı art-
tığı. HES’le sular üzerinden başlayan 
sürece baktığımızda, ilk etapta inanıl-
maz bir HES’e yatırım var. Devlet Su 
İşlerinin sitesinde ya da diğer ihale 
kurumlarına baktığınızda, kimlerin 
ihalelere girdiğini görebiliyorsunuz. 
Fakat en son Trabzon’da Tonya, Rize, 
Artvin’i dolaştığımızda, yöre halkı da 
sürekli “Yabancılar satın alıyor” diye 
tepki gösteriyordu. Bu konuda en 
güzel çıkarma Trabzon’un AKP’li Ton-
ya Belediye Başkanından geldi; şöy-
le bir şey demiş: “Bu Tonya işi, bizim 
çok işimize yarayacak” ve sayıyor, “Şu 
anda Trabzonspor’un Uzungöl HES’i 
açıldı, Tonyalı Turan Yeşilbaş’ın 6 HES’i 
var, Tonyalı Bahri Köse’nin 4 HES’i var, 
Tonyalı Kazım Ömer’in 4 HES’i var” 
diye devam ediyor.  

Türkiye’deki su havzaları ve su 
üzerindeki sürdürülen sermayenin 
hareketliliğine baktığımızda, çok te-
mel bir eğilimden söz edebiliriz. O da 
Türkiye’de bir taraftan çok büyümüş, 
ellerinde sermaye birikimi olmuş 
-Türkiye’deki birikim yapan sermaye-
lerden bahsedebiliriz- mesela Zorlu, 
Sanko, Çalık gibi gruplar var. Bu grup-
lar, büyük sermayeler. Mesela Sanko 
Grubunun Başkanı Abdülkadir Konuk 
şunu söyledi: “Bizim gözümüz açıl-
dı, artık enerjiye yatırım yapacağız.” 
O yüzden de sermaye gruplarının 
suyla ilgili etkinliklerine baktığımız-
da, Türkiye’deki büyük sermayenin 
tekstil gibi, daha önce yatırım yaptığı 
alanlardan biriktirdikleri sermayeyi, 
artan enerji ihtiyacını görerek bu ala-
na yatırım olarak yönlendirdiklerini 
görüyoruz. Bu birinci sermaye gru-
bu ve bu grup, inanılmaz bir hızla bu 
alana girmiş durumda. Şunu söyle-
yeyim: Sadece Koç Grubunun 2 yıl 
önceki toplam kârlılığının yüzde 47’si 
enerjiden geliyor. Fakat, soruna su 
ve HES’le ilgili baktığımızda, son 7-8 
yıl içinde bu hidroelektrik santrallerin 
güç üretme kapasitesine göre işte 
büyük HES’ler, orta ve mikro HES’ler 
var. Mikro HES’ler, özellikle Karadeniz 
Bölgesi’nde araştırmasını yapan daha 
çok mühendislerin ve uzmanların da 
işaret ettiği gibi, işletme sermayesi, ilk 

girişim sermayesi çok az olan mikro 
HES’lere başvurmanız gerekiyor. Ger-
çekten de mikro HES’ler dediğimiz, 
küçük ölçekli enerji üreten birimlerde 
hızla yerel sermaye gruplarının bu ala-
na girdiğini görüyoruz. 

İlk etapta şunu söyleyebiliriz: 
Türkiye’de bir yandan çok büyük ser-
maye gruplarının bu alana girdiğini, 
ikincisi, HES’in küçük ölçekli yapımla-
rında da yerel sermayelerin aktif oldu-
ğunu görüyoruz. Fakat bundan birkaç 
yıl önce Nobel ödülünü alan Ostrom 
diye bir iktisatçı vardı. Yerel kaynaklara 
sahip olanları mobilize etmek için No-
bel ödülü alan iktisatçı Ostrom der ki, 
“Öyle bir şey yapmalı ki, yerel serma-
ye grupları, demokrasi, katılım adına 
bu sürece entegre etmeniz gerekiyor.” 
Nasıl entegre edeceksiniz? Onu da 
uluslararası yerel sermayelerin, büyük 
sermayelerin hareket alanına çeke-
rek.  Hidroelektrik santrallerde bu çok 
yoğun bir şekilde gündeme geliyor. 

Ancak, şuna baktığımızda, bu örneği 
Türkiye’den verdik, Türkiye’de hidroe-
lektrik santrali üzerinden verdik. Ama 
mesela Hindistan’a baktığımızda, La-
tin Amerika’ya baktığımızda, çokulus-
lu, suyla ilgilenen çok büyük sermaye 
gruplarının da bu alanlarda etkin oldu-
ğunu görüyoruz. Mesela Hindistan’da 
Nestle ile Coca Cola egemen bir 
konumda. Ama orada da bir ayrım 
yapmak lazım. Burada önümüzdeki 
dönem sermaye gruplarını bu alana 
çekmek için, Su Kullanım Hakkı Söz-
leşmesinde ortak kullanım diye bir 
madde var. O yüzden, su havzaların-
daki suyun hangi niyetle kullanılaca-
ğı, enerji için mi, oradan çekip almak 
için mi ya da tarımda sulama için mi, 
bu duruma göre önümüzdeki dönem 
sermayeler arasında yer yer çatışma-
lar-ittifaklar, yer yer el değiştirmeler ile 
belirlenecek. 

Belki sermayeyle ilgili ifadeyi ge-
liştirmek için bir şey daha söylemek 
lazım; yenilenebilir enerji ifadesi kul-
lanıldığı andan itibaren, hidroelektrik 

santrallerinin bir başka önemi de ser-
mayenin aldığı ihale ve sözleşme hak-
larıyla onu bir karbon ticareti sürecine 
çekme amacıdır. Sadece bazı serma-
ye gruplarının lisansı alıp başkalarına 
devretme gibi kendi içinde biçimlenen 
bir sermayeler arası ittifaklar, çatışma-
lar söz konusu. Ama belki de soruya 
vereceğimiz çok anlamlı bir cevap 
varsa, belki de daha sonraki politik 
mücadeleyi de biçimlendirecek bir 
şey var. Suyla ilgili sermayelerin etkin-
liklerinin bize gösterdiği gibi, Türkiye 
gibi ülkelerde artık sermayenin, sade-
ce dışarıdan gelen, emperyalizm kav-
ramının da içini dolduran bir dış güç 
olarak görmemek gerekliliği. HES’ler 
ya da kaynaktan su çekilerek pet şi-
şelere konulması bize şunu gösterdi 
ki, Türkiye’deki sermayeler, Türkiye’de 
kapitalizm açısından önemli bir aşa-
maya geldi. Buna ben kapitalizmin 
saçılması diyorum, hemen hemen 
Anadolu’nun her yerinde suda, or-

manda ve yaşamın her alanında yeni 
yeni sermaye grupları ortaya çıkıyor. 
Bunların bir kısmı yok olup gidecek, 
ama bir kısmı, 1984’te açığa çıkacak 
Bitlis’te küçük bir dükkân olarak, şimdi 
bütün İstanbul’da Koç ve Sabancı’ya 
alternatif binalar yapan Kiler Grubu 
gibi.  O yüzden, HES’ler bize üç şeyi 
veriyor sermaye açısından; birincisi, 
bizim gibi ülkelerde sermaye birikimi 
arttıkça, enerjiye olan ihtiyaç artıyor. 
Eneri üretimi de hızla insanları su hav-
zalarına, suyun kullanımına çekiyor. 
Yani, artık sermaye doğaya egemenlik 
kurmaya başladı, birinci önemli vurgu 
o. İkincisi, Türkiye’de kapitalizmin ne 
kadar geliştiğini bizlere gösteriyor. Sa-
dece çokuluslu şirketler değil, Koç’lar, 
Sabancı’lar değil, artık Kiler’den tutun 
da yerel sermayelerin de güçlendi-
ğini gösteriyor. Bu politik mücadele 
açısından çok çok önemli. Mesela 
Bolivya’da diyelim ki Bechtel’e karşı 
mücadele edince, dışarıdan gelen bir 
güce karşı mücadele etme hali var. 
Ama özellikle son 4-5 yıl içinde bir it-
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tifaklar halinde o yerelden çıkmış ser-
mayelerin de bu sürece eklemlenme-
si, o yerel halkın mücadelesi açısından 
özel ve farklı sonuçlara yol açıyor. O 
da politik mücadele açısından çok 
çok önemli. Burada belki söylenecek 
bir başka şey, sermayeyle ilgili baş-
ka bir vurgu da, sermayelerin Türkiye 
gibi ülkelerde artık iç pazarı, tekstil 
gibi daha emek yoğun sermayelerden 
elde ettiği sermayeleri değerlendirme 
alanı olarak doğayı görmeye başla-
dılar. Bu da şu anlamda önemli, mü-
cadelede sermayeye karşı kullanılan 
dilin yanında çok önemli bir şey daha 
ortaya çıkıyor; doğanın tahribatını ön-
lemek için de artık ne yazık ki böyle 
bir sorumluluk da bu mücadele içinde 
olan insanların gündemine alınması 
gerekiyor.

Sermayeyi tanımladık; orada dedik 
ki, sadece yabancı sermaye değil, 
hem Türkiye’de büyüyen sermayeler, 
hem yeni gelişen sermayelerde işin 
içinde. Peki, kamu nerede burada? 
Bu soruyu tabii birkaç boyutta ce-
vaplamak lazım. Birincisi, kamu, bi-
zim bildiğimiz kamu, hükümet, siyasi 
iktidar, bizim bildiğimiz eski toplumsal 
ortak iyi -eskiden de öyle bir şey yok-
tu, ama daha ona yakındı- üzerinden 
kurulan bir kamu yok. Mesela bunun 
belki de en tipik örneği, Su Kullanım 
Hakkı Sözleşmesini kim çıkarttı, ener-
jinin özelleştirme yasasını kim çıkarttı 
diye baktığımızda, orada ilginç bir 
nokta var. Ona da şöyle bir şey de-
niliyor, oligarşik şirket gibi davranan 
kamu kuruluşları açığa çıkıyor. Me-
sela hangisi; Devlet Su İşleri. Devlet 
Su İşlerinin sitesini açın, kamusal bir 
işlevi üstlenen ve kamunun bir kuru-

mu olmaktan daha çok, sahip olduğu 
ve egemen olduğu alanı nasıl ticari-
leştireceğini, nasıl piyasalaştıracağını, 
o alanda kendi varoluşunu nasıl aktif 
hale getireceğinin ipuçlarını görüyor-
sunuz. Mesela TOKİ’de de aynı şeyi 
görebilirsiniz. Yani, yeni dönemde dev-
let, Başbakanın da bir konuşmasında 
söylediği gibi, bir şirket gibi davran-
mıyor aslında. Neredeyse bir şirket, 
parçalara ayrılmış şirket gibi davra-
nıyor. Mesela yerel yönetimleri düşü-
nelim. Son dönemdeki uygulamalara 
baktığımızda, suyla, yeraltı kaynakla-
rıyla ilgili en önemli yasal düzenekler, 
belediyelerin, yerel yönetimin kendi 
kaynaklarını kendi yaratması adına 
yapılan yeni düzenlemeler olarak kar-
şımıza çıkıyor. Nedir o kaynaklar; yer 
altı ve yerüstü kaynakları. O zaman 
şöyle bir şey, zaten Mecliste bekleyen, 
uluslararası ortamda çok tartışılan ka-
mu-özel işbirliği adı altında yasalar 
ve yasal düzenekler var. Bunu da en 
iyi çevreye ve ormana bakan baka-
nımızın söylediği bir söz ifade ediyor.  
Diyor ki, “Bizde para yok, finans kay-
nağımız yok -Biz dediği, kamu- . Özel 
sektörde ne var; finansal kaynak var, 
paraları var. Halkımızın, -önce müşte-
ri demesi gerekiyor - vatandaşımızın 
neye ihtiyacı var; hizmete ihtiyacı var. 
Biz ne yapıyoruz?” diyor bakanımız, 
her şeye bakan bakanımız; diyor ki, 
“Bir araya getiriyoruz. Kamunun para-
sı olmadığı için yapamadığı işi yapmış 
oluyor. Özel sektör sermaye grupları, 
şirketler, kâr elde etmiş oluyor. Vatan-
daş da, -yani müşteri de- hizmetine 
kavuşmuş oluyor.” Yeni dönemin kamu 
ve devletinin mantığı bu. Bu mantığa 
başka bir açıdan baktığımızda, dev-

let, kamusal alandaki bir işlevini 49 
yıllığına, mülkiyetini devretmeden şir-
kete verdi, şirket de hizmeti üretti. Biz 
iktisatçıların, maliyecilerin kullandığı, 
“toplumsal negatif maliyetler” dedi-
ğimiz bir şey vardır. Yani, insanlığın en 
çok gereksinin duyduğu su, ekmek, 
sağlık, eğitim gibi alanlarının, toplu-
mun tümünün kullanımına açık olabil-
mesi için bazı maliyetleri kamusallaş-
tırılır. Şirket şunu der mi ya da yapar 
mı; “Gelir durumu düşük olan insanla-
ra suyun fiyatı 5 lira değil, 3 lira olsun.” 
Bunu Bolivya’da gördük. Kullanılan 
suyun, evlere verilen suyun fiyatı yüz-
de 300 arttı. Şimdi kamu da şirketler-
le aynı şeyi söylüyor, Kamu Yönetimi 
Temel Yasa Taslağının çıkmayan, ama 
fiiliyatta uygulanan 9 ya da 11. mad-
desi ne diyordu; “Hiçbir kamu kuru-
luşu, piyasadaki rekabeti önleyecek 
bir fiyatlama politikası uygulayamaz.” 
Yani, sağlık, bir özel hastanede gidip 
gözüne baktırdığında ne istiyorsa, 
kamu da onu istemek zorunda, çünkü 
özel, kamuyla rekabet edemiyor diye 
bir mantık geliştirmiş durumdalar.  O 
yüzden, bu soruya karşı şunu söyle-
mek lazım, kamu-özel işbirliği denilen 
yeni bir sürecin içinden geçiyoruz ve 
bu süreç, özellikle Türkiye’de, Latin 
Amerika’da, Asya’da krizden sonra 
şirketlerin istekleri, talepleri üzerinden 
yeniden örgütlenen bir kamuyu ortaya 
çıkardı. Yeni dönemin kamusunu ifade 
eden Kemal Derviş’in söylediği bir 
laf vardır, “Biz sahayı hazırlayacağız, 
siz gol atacaksınız.” Sahayı kim ha-
zırlayacak; kamu. Neyi hazırlayacak; 
diyelim ki elektriğin özelleştirilmesi 
yasasını çıkartacak, diyelim ki Devlet 
Su İşlerinin yeni kurumsal yapısını bir 
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şirket gibi organize edecek, diyelim ki 
Su Kullanım Sözleşmesini, Anlaşma-
sını çıkartacak, ortamı hazırlayacak. 
Kim golü atacak; sermaye yani şir-
ketler. Asıl soru şu, Kemal Derviş’in 
söyleminde o var; “Peki, kim golü 
yiyecek?” Bu durumda golü yiyen, 
birincisi, suyla ilgili konuşuyorsak, o 
suyu kullanacak olan, evindeki mus-
luğu açacak olan, toprağını işleyecek, 
hayvanını sulamaya götürecek olan. 
Kim gol yiyecek; doğa yiyecek. Yani, 
bizim şimdiye kadar insan üzerinden 
kurduğumuz mücadele hattı, artık 
önümüzdeki dönemde doğayı tahrip 
eden, çiçeği, böceği, kuşu, börtü bö-
ceği tahrip eden bir süreç olarak kar-
şımıza çıkacak yani onlar gol yiyecek. 
Kim gol yiyecek; su kıtlığı arttıkça ka-
dınlar gol yiyecek. Bir taraftan da o gol 
yiyenlerin sayısı artırılıyor. Bu anlamda 
mücadele için bu çok önemli…

Kamu-özel işbirliği için Türkiye, 
uluslararası ortamda, 6. Dünya Su 
Konseyinden sonra bütün dünyadaki 
uygulamaları yeniden temize çıkart-
tılar. Kamu-özel işbirliğiyle yap-işlet-
devret, yap-işlet-devretme, dizayn 
et-yap-işlet gibi yepyeni düzenekler 
kuruyorlar. Orada da şunu söylemek 
lazım, bu da belki kamuya ait önemli 
bir şey; bu havaalanlarında, demiryo-
lunda, barajların yapımında şöyle bir 
şey, özel sektör, sermaye, kamusal 
alanı ele geçirdiğinde, risk ve belirsiz-
liği olan alanları geride bırakıyor. Diyor 
ki, “Havaalanlarını özelleştireceğim, 
ama sinyalizasyona ben bakmaya-
yım, kaza benim üzerimden gitme-
sin.” Çünkü İngiltere’de yaşananları 
biliyoruz, demiryolunda yaşananları. 
O yüzden yeni kamuyu şöyle tanımla-
mak lazım; risk ve belirsizlikleri üzeri-
ne alan, ama diğer kârlı alanları ser-
mayeye devreden bir işbirliği. Mesela 
4/C, Tekel işçisi arkadaşlarımız niye 
direndi sizce? Tam bu söylenen şey-
den sonra, Tekeli özelleştirerek British 
Tobacco’ya sattılar, orada çalışanları 
kamu kendisine aldı. Kendisine al-
dığında ne yaptı; daha önce düzen-
lemesi olan 4/C diye bir statü içinde 
onları tutuyor. Bu işbirliği, “Buyur sen 
al, sigara tekelini sen kur” dedi British 
Tobacco’ya, “Orada çalışanları ben ne 
yaparım; çok farklı koşullarda çalıştırı-
rım.” O yüzden, bu soruya karşı, dev-
letin, kamunun çok hızlı dönüştüğünü 
söylemek lazım. Bu hızlı dönüşümde 
belki de kamunun Türkiye’ye ait bir ör-
neğini söylemek lazım; o da Türkiye’de 
AKP iktidarı. Türkiye’deki AKP iktidarı, 
demin sermayeyle ilgili anlattığımız 
çerçeveye çok uyuyor. Çünkü AKP, 
1980’lerde kurulan, çerçevesi yapılan 
gerçekliğin içinde, sonradan birikim 

sürecine giren, daha sonra şirket, fir-
ma boyutuna gelen sermaye grupla-
rının, palazlanan, büyüyen sermaye 
gruplarının talepleriyle zaten büyümüş 
büyük sermaye gruplarının taleplerini 
ortak böleninde birleştiren bir siyasi 
iktidar. Yani Başbakanın daha önceki 
Maliye Bakanı için, “Kemal Ağabey 
iyi tüccardır”, Kemal Unakıtan’ın da 
“Babalar gibi satarım” dediği süreç, 
gerçek anlamda gözü dönmüş, İslami 
sermaye diyeceğimiz değerleri kul-
lanan sermayeyle daha önce büyük 
sermayeler arasında habire büyük 
sermayeye 2-5 tane verip, küçük ser-
mayeyi de koruyup kollayan bir politik 
düzenek içinde gidiyor. O yüzden de 
yıkım sürecini inanılmaz artırıyor. O 
yüzden de, Türkiye’de, belki de başka 
ülkelerde de olan devlet kavramını tar-
tışırken, gerçekten büyük sermayeye 
göre sanki yer yer güçlenen bir siyasi 
iktidar, “Birer işçi kullanın, şunu yapın, 
sizin cukkanız dolu” gibi babalanma 
halleri de var. Ama o babalanma, Jet 
Fadıl gibi, adı üzerinde, yeni gelişen, 
jet gibi hızla gelişen sermayelerle za-
ten Türkiye’de egemenliğini kurmuş, 
Koç’lar gibi Koç’laşmış sermayele-
rin ortak böleninde bir siyasi iktidarı 
temsil ediyor. O yüzden AKP iktidarı, 
sadece büyük sermayenin talepleri 
üzerinden toplumsal sistemde kapi-
talizmin derinleşmesini sağlamıyor. 
AKP iktidarı bir de saçılmayı sağlıyor, 
Türkiye’nin her yanında yeni yeni ser-
pilen sermaye gruplarını bir çerçevede 
toparlayıp hızlı yol almasını sağlıyor. 
Mesela seçim öncesinde, AKP’nin 
birinci dönem siyasi iktidarını da gö-
renler şunu demişti: “Biz koalisyon 
istemiyoruz. Maocu olsun, yeter ki tek 
iktidar olsun.” Çünkü bütün talepleri 
ikisi arasında iyi bir dengeyle, denge 
politikasıyla sürdürüyorlar. Belki bu 
kamunun dönüşümünde Türkiye’de 
dönüşen başka bir şey de, bu yerel, 
küçük ölçekli olup da şimdi dünya 
sermayesi olan, mesela TUSKON gibi, 
son 1 yıldır bakın, Cumhurbaşkanı 
ve Başbakan, en son Sanayi Baka-
nı, Amerika’ya savunma sanayisi için 
kimlerle gitti; TUSKON’la gitti. TUS-
KON eskiden var mıydı, kim bu TUS-
KON? Burada da Dünya Bankası çok 
önemli, çünkü eskiden Dünya Banka-
sı, çok çok daha fazla TÜSİAD üzerin-
den Türkiye’deki yapısal uyum prog-
ramlarını götürüyordu. Şimdi Dünya 
Bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği(TOBB), yeni gelişen, hızlı ge-
lişen, uluslararası pazarlara yönelen 
TOBB ve son dönemde de TUSKON’u 
dikkate alıyor. Yani, sermayenin çeşit-
lenip derinleştiği alanlar onlar için çok 
daha fazla önem kazanıyor. 

1980’lerden bugüne suyun özel-
leştirilmesiyle ilgili yapılan düzen-
lemeler bugün de birçok doğal ve 
kültürel alanın piyasalaştırılması-
nın önünü açmış oldu. Bu konuda 
özellikle kırsalda HES’e karşı halk 
tepkileri genişçe ve derinlemesi-
ne sürmesine rağmen Hükümet 
HES’ler konusunda yaptığı yasal 
düzenlemelerle ne kadar ısrarlı 
davrandığını göstermektedir. Bu 
konuda siz ne düşünüyorsunuz? 

Devlet Su İşlerinin bir toplantısın-
da Başbakanımız şöyle bir şey diyor: 
“’Su akar, Türk bakar’ sözünü, su kay-
naklarına yaptığımız yatırımlarla ‘Su 
akar, Türk yapar’a çevirdik’ diyor ve 
devam ediyor. Bunu söyleyen Başba-
kan, Su Hakkı Sözleşmesini çıkartan 
bu siyasi iktidar, enerjinin özelleşti-
rilmesini yapan da bu siyasi iktidar. 
Ancak, şunu söyleyebiliriz. Belki de 
burada bir adım geri atarak, Meclis-
teki tutanaklara baktığımızda, mesela 
Dünya Su Konseyi İstanbul’da top-
lanırken şunu da gördük, AKP, bu işi 
çok agresif bir şekilde, bir dönem Or-
dunun genişleme stratejisine uygun 
bir şekilde yapıyor. Bunlar çok akıllı 
oldukları, çok zeki oldukları için değil; 
hem bütün Anadolu’da ve uluslararası 
piyasada ayakları var, hem de büyük 
sermayeyle ilişkileri var. Ama Dünya 
Su Konseyi’nin Türkiye’deki toplan-
tısının yapılıp yapılmaması konusu 
Mecliste tartışılırken de şunu gördük; 
CHP’liler de bunlardan çok farklı de-
ğil. Onlar da başka bir formatta bunu 
dile getiriyorlar. Burada ikisini ortak 
bölen, belki Türkiye’de birçok muhalifi 
de içine alan, “Bizim kalkınmaya ihti-
yacımız var, bizim enerjiye ihtiyacımız 
var” mantığı. Ama CHP olsaydı, farklı 
mı olurdu? Bence hayır. Yani aslında 
siyasi iktidar için verilen mücadelede 
farklılıklar olmakla birlikte bu anlamda 
her birinin yapısal bir mantığın içe-
risindeki aktörler olduğunu görmek 
gerekiyor. 

Türkiye’nin dört bir tarafı HES’e 
karşı mücadele halinde. Suyuna 
sahip çıkan insanlar, derelerine 
özgürlük tarif ediyorlar. Çetin bir 
dirençten bahsetmek mümkün. 
Hukuki mücadele, bilim yardımı ile 
çürütmeci mücadele ve de eyleme 
dayalı pratik mücadele gördüğü-
müz ana eksenler. Siz neler düşü-
nüyorsunuz?

Mücadelelerle ilgili olarak ben bü-
yük bir yetkinliğe sahip değilim. Ama 
Hindistan örneği bize şunu veriyor: 
Hindistan’ı kısmi bir şekilde dolaşma 
olanağım oldu, orada suyla ilgilenen, 
mücadele eden insanlarla birlikte 
olma olanağı oldu. Orada şunu görü-
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yorsunuz; mücadele çok daha önce 
başlamış, ama 1950’lerde Hindistan’ın 
kalkınma, gelişme üzerine yaptığı 
atakların en önemlisi, “Barajlar bizim 
kalkınmamızın motoru” anlayışıydı. 
Fakat Hindistan’da bilfiil gördüğümüz, 
derelerin elden çıkartılması ve barajlar 
yapılması, Hindistan’da artık olumsuz 
sonuçlarını sonuna kadar gösteriyor; 
muazzam bir kuraklık olarak kendi-
ni gösteriyor. Mesela basit bir örnek: 
Hindistan’da eskiden 10 metrede su 
çıkarken, şimdi 40 metre, hatta 100 
metreye çıkılsa bile su bulunamıyor. 
Özellikle tarımsal alandaki, hayvancılık 
ve tarımsal faaliyetlerle geçinenlerin 
durumu çok vahim. Suya ulaşmak çok 
zor, zaten kıtlık olması sebebiyle artık 
mümkün de değil. Özellikle Coca Cola 
ve Nestle’nin -Coca Cola’yı bilfiil gör-
düğüm için- daha çok şişelemek için 
suyu o kadar hızla çekmesi ve üzerin-
den geçtiğiniz derelerin hemen hemen 
birçoğu el değiştirmiş olması vahim bir 
görüntüdür. Hindistan’da su mücade-
lesi, diğer mücadelelerin çok çok önü-
ne geçmiş durumda. Hindistan’daki 
temel problem, tıpkı Türkiye’de demin 
konuştuğumuz şey, uluslararası ser-
mayeye yerel halkın tepkisi arttıkça, 
yerel sermayeleri kullanan bir uluslara-
rası sermaye yapısı oluyor. Yavaş yavaş 
yerel sermayeler de bu alana giriyor. 
Hindistan’da debisi yüksek büyük 
alanlara doğrudan giriyorlar. Küçük 
küçük alanları alıp, belki daha onun 
teknik ayrıntısına girmek lazım, küçük 
küçük suları da önce küçük firmalar, o 
yerel halktan alıyor, daha sonra onla-
rın derelerini birleştirerek büyük debili 
yapılara dönüştürüyorlar. Şunu düşü-
nün; burada uluslararası sistemde son 
dönemde HES, baraj, suyla ilgili mü-
cadele eden alanlara bakın. Bunlar en 
fazla sanayileşme, endüstrileşmenin 
arttığı ülkeler. Orada da iki şeye bak-
mak lazım; Hindistan bu açıdan çok 
önemli, Meksika da çok önemli. Niye? 
Bir ülkede sermaye birikimi varsa, ser-
maye sahipleri, şirketler, kendi biriken 
sermayelerini kullanmak için bu alana 
yatırım yapıyorlar, birinci nedeni budur. 
İkincisi neden ise, eğer bir ülkede ser-
maye birikimi varsa, çok fazla yatırım 
var demektir, çok fazla üretim var de-
mektir. Onun için ne gerekli; enerji. Bir 
üçüncü neden de, Türkiye’de bu çok 
karşımıza çıkıyor, Hindistan’daki te-
mel vurgu da bu; “Enerjiye bağımlılığı 
azaltmamız gerekiyor, özgürleşmek 
şart.” Sanki uluslararası sistemdeki 
bağımsızlığımızı kazanmak için bu ala-
na yatırım yapacağız… Hindistan ör-
neği, kendi içinde oldukça farklılaşmış, 
ama suya artık halkın, özellikle tarımsal 
alanda halkın ulaşımını engellediği bir 

yapıya yol açarken, su mücadelesin-
de özellikle kadınlar inanılmaz yollar 
almışlar. Çok yerde şirketler oluştur-
dukları güvenlik birimleriyle ayda 1-2 
kişi bu sebeplerden öldürüyor. Çünkü 
su şirketleri, artık kendi güvenlik bi-
rimlerini oluşturmuşlar. Bolivya’yı bili-
yorsunuz, Bolivya örneği, koskoca bir 
siyasi iktidarın devrilmesine yol açtı. 
Orada da bizim önümüzdeki dönem 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi su dağıtım 
şebekesinin çok önemli olduğu yerler, 
bu sefer o alanda Bechtel adlı firma, 
su dağıtım şirketini ele geçiriyor. Fakat 
halkın su kullanma olanağı elinden 
alındığı ve parasıyla su almak mec-
buriyetinde bırakıldığı için, orada da 
muazzam tepkiler açığa çıkıyorMesela 
Bolivya örneğinde bu su mücadelesi, 
Türkiye’deki heyecanlı politik gruplara, 
yerel halkımız bakınca, kısa süreliymiş 
gibi görünüyor. Oysa o kadar uzun 
süreli ki… Bolivya’da siyasi iktidara 
gelen Evo Morales, su mücadelesini 
yürüten lideri, anarşist olmakla suçladı 
bir dönem. Yani siyasi iktidara gelince, 
“Biz de bu su kaynaklarını kullanaca-
ğız” diye geldi. Hindistan’da da durum 
çok daha vahim. Hindistan’da durum 
oki, oraya da kendi gözlerimizle gör-
dük, neredeyse 24 bin kişinin yaşadığı 
yerde bir tane, iki tane musluk, mus-
luklarda da su sayaçları var. Ne kadar 
kontörün varsa, o kadar alabiliyorsun. 
2001’de başlayan Hindistan’daki bu 
dönüşümle Hindistan’da veba ve ben-
zeri hastalıklar, hatta burada verileri fa-
lan vardı, inanılmaz artıyor. Fakat tabii 
ki Güney Afrika’daki siyahların müca-
delesi ve politik deneyimi, nerede bir 
ön ödemeyle su sayacı varsa, onları 
parçalamaya yöneliyor. Yani, dünyada 
belki de su, ormanlar, sağlık, eğitim 
gibi insanların en temel haklarının pi-
yasa mekanizmasına çekilip, kârlık 
alana dönüştürüldüğü bu alanlara 
baktığımızda, aynı zamanda bu alan-
ların politik hareketlerin olduğu alanlar 
olduğunu görürüz.  

Türkiye’de de örneklere baktığımız-
da; Türkiye’de bu politik mücadelenin 
örnekleri, yani çok detaylı bilmiyorum, 
ama Hindistan’daki, Güney Afrika’daki, 
Bolivya’daki, Meksika’daki, şimdi 
İtalya’daki politik mücadelelerin, su 
üzerine mücadelelerin çok önemli açı-
lımlar sağladığını görmek lazım. Son 
olarak uluslar arası çokuluslu serma-
yeye ve suyla ilgili şirketlere baktığı-
mızda, yeni bir eğilimden bahsediliyor. 
Eskiden Bechtel, Suez, doğrudan 
gidip de o su alanına yatırım yapıyor, 
bilfiil inşa edip onu sonuna kadar gö-
türüyordu. Şimdi yeni bir tarza geçtik-
lerini görüyoruz; o da suda finansal-
laşma dediğim eğilim. Ne yapıyorlar; 

Bechtel ya da Suez, gidip doğrudan 
o suyu bir yerden çıkartıp, borulara 
koyuyor, belirli yerlere getiriyor, sonra 
musluklardan akıtarak, daha sonra 
da atıkların yapılması işini doğrudan 
almak yerine, o işi yapacak olan ye-
rel şirketleri, yerel yöneticileri finanse 
ediyorlar. Hiçbir şeye de karışmıyor-
lar, görünmüyorlar. Bakıyorsunuz ki, 
dünyada ilginç bir şekilde en son su 
ile ilgili çalışan Harvey’in çalışması 
şunu gösteriyor: Çokuluslu şirketler, 
sanki su konusunda geri çekilmişler 
gibi. Hayır, çokuluslu şirketler, artık su 
konusunda finansal bir destekle bu 
işi yürütüyorlar. Mesela Türkiye’deki 
belediyelere bakın, belediyelerin en 
büyük hizmeti temiz suyu sunmak, 
daha sonra da artıkları da gerekli yere 
atmak. Bunları nasıl gerçekleştire-
cekler? Dikili Belediyesiyle konuştu-
ğumuzda, Tunceli Belediyesiyle ko-
nuştuğumuzda, şirketler geliyor, “Siz 
şunları şunları yapın, biz sizi finanse 
edelim” diyorlar. Zaten Türkiye’de en 
borçlu yapılar, belediyeler. Önümüz-
deki dönem bu daha da çok daha 
artacak. Çünkü uluslararası su finans 
şirketleriyle Asya’da Asya Yatırım Ban-
kası, Türkiye’nin önümüzdeki dönem 
başında olacak suda Avrupa Yatırım 
Bankası, bu işi finanse eden, parayla 
mühendisliği bir araya getirerek bu işi 
kotarıyorlar.

Ne yaptık; sermayeden bahsettik. 
Sermayenin hem sermayesini değer-
lendirmek için bu alana neden girdi-
ğini, hem sermaye birikiminin enerjiye 
ihtiyaç duyduğu için bu alana girdiğini 
hem de suyu metalaştırdığını söyledik. 
Sermayenin de uluslararası, yerel, bü-
yük yerel, yeni saçılan sermayeler ol-
duğunu belirttik. Kamunun değiştiğin-
den bahsettik, fakat iki tane değişkeni 
olan bu sevimsiz ve kötü öyküde, iki 
kahramanımız daha var. Bir tanesi, bu 
işin bilgisine sahip olan teknik, uzman, 
akademik kesim. Bu sürecin hızlan-
ması, bu süreçte hangi su kaynakla-
rının, hangi havzaların nasıl kullanıla-
cağını gösteren inanılmaz akademik, 
teknik bir kadro oluşumu var. Mesela 
Karadeniz Bölgesinin ne kadar suya, 
ne kadar mikro  HES’lere ihtiyaç 
duyduğunu dile getiren mühendis 
arkadaşlarımız var. Yavaş yavaş suyla 
ilgili bir de sivil toplum örgütlerini gün-
deme getiriliyor. Sivil toplum örgütleri 
iki işi birden yapıyor. Bir taraftan politik 
mücadelenin önünde engel oluyorlar, 
özgürlük adına, katılım adına bu sü-
recin içine girip bu süreci, bir politik 
hareketi parçalayacak bir işlev görü-
yorlar, hem de yerelle ulusal ve ulus-
lararası alandaki bilgi dolaşımını hızla 
aktif hale getiriyorlar.
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Prof. Dr. Beyza Üstün
YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi

Hidroelektrik Santraller (HES) 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
haberler ile artık sürekli gündemimiz 
haline geldi. Çalışma prensibi ve ge-
nel amacı itibariyle HES nedir?

Hidroelektrik santraller, suya müda-
hale etmektir. Müdahaleyi konuşurken 
müdahale edenlerin kimler olduğunu 
da konuşmamız gerekir.  Suya müda-
halenin bir süreci var, önce onu konu-
şalım. 

Sanayi devrimi, sanayileşmeyle bir-
likte başlayan atıkların ve bu atıkların 
doğal ortamlara verilmesi ve bunun 
hızlanması 70’li yıllarda çevreyi ve do-
ğayı zorlayan bir yere geldi. Kirlilik gide-
rek arttı ve bu sermaye tarafından çok 
iyi kavrandı. Sermayenin işi çok kolay, 
yani atıklarımız kontrol altında olsun, 
istediğimiz yere verebilelim ve aynı şe-
kilde doğal varlıkları da biz kullanabile-
lim diye bir düşünceye hakimler. Bunu 
sistematik bir hale getirmek istediler 
ve bu konuda 90’lı yıllarda çeşitli top-
lantılar düzenlediler.  1992’de Rio’da ve 
Dublin’de Birleşmiş Milletler organizas-
yonunda kendi içlerinde birtakım top-
lantılar yaptılar, forumlar gerçekleştirdi-
ler. “Çevre koruma” adı altında, “çevreyi 
koruyoruz, çevre koruma stratejilerini 
üretiyoruz” diyerek kendi açılarından 
yeni stratejiler ortaya koydular. Strate-
jilerini de “sürdürülebilirlik” üzerinden 
“sürdürülebilir kalkınma” olarak ortaya 
attılar. Ortaya attıkları bu kavramı yasal 
bir formata oturttular.  Sürdürülebilir kal-
kınma stratejileri olarak ifade edilen kal-
kınma, doğa ve emeğin eşdeğer kılına-
cağı iddiası ile kalkınmanın karşısında 
emeği ve doğayı yenik bırakan strateji 
zincirini ortaya koydu. Geç kapitalistle-
şen ülkelerde daha ağırlıklı görüldüğü 
gibi, bu işlerin yapılacağını bütün yasal 
mevzuatlara ya da stratejilerine sürdü-
rebilir kalkınma stratejileri kapsamında 
yerleştirdiler. 

Türkiye’de Çevre Kanununa baktığı-
mızda ise, birinci madde de belirtildiği 
gibi “doğada insanın sağlıklı yaşama-
sı için gerekenler yapılmalıdır, bunun 
için görevli olan devletin, toplumun ve 
halkın kendisidir, ama bunlar sürdürü-
lebilir kalkınma doğrultusunda yapılır” 
denildiği zaman, “zaten kalkınıyoruz, 
ama”yla başlayan cümlelerle birlikte 
doğanın ve emeğin kullanılması daha 
yasal bir hale dönüştürüldü. Bir başka 
deyişle, çıktılarını doğaya atanlar için 
bir seviye, işte “şu kadarını atarsın, 
bu senin hakkındır” denildi. Birleşmiş 
Milletler’in  Rio’da aldığı kararla, “kirlet-
me hakkı” yasal hale geldi. Bu kirletme 
hakkını bizler Kopenhag Kriterlerinde 
emisyon kirletme kotalarından karbon 

kotalarına kadar giden uygulamalar 
ile görebiliyoruz. Daha sonra bunların 
kendi içinde transferi, yani kirletenin, 
daha çok kirletenin kirletmeyenden kir-
letme hakkını satın almaya kadar gitti. 
Kopenhag Kriterleri, Helsinki’de yapılan 
toplantılarda yasallaştı ve iş, karbon 
borsalarına kadar gitti. 

Peki, 1992’den sonraki süreçte 
neleri gördük? Kirletme hakkı olan-
lar hızla kirletirken; belli standarda 
kadar kirleticilerini ortama verirken 
2000’li yıllarda, gene Dublin’de ve-
rilen kararlarla birlikte suyun meta-
laşması, doğal varlıklar üzerindeki 
diğer metalaşma kararlarıyla birlikte 
sermayeye doğayı kendi ürünü ve 
metası olarak, piyasa üzerinden fi-
yatlandırabilir hale getirebilmelerine 
olanak sağladı. Bunu ne zaman baş-
lattılar? 1996’da Birleşmiş Milletler 
kapsamında Dünya Su Konseyi’nin 
kuruluşu ve üç yılda bir yaptıklarını 
herkese duyurmak için düzenledik-
leri forumlarla. Bunun beşincisi de 

bildiğiniz gibi Türkiye’de yapıldı. 
Dünya Su Konseyi’nin neler yaptığına 

bakacak olursak; Dünya Su Konseyi 
düzenlediği forumlarla suyu piyasa üze-
rinden, yani bir doğal ve yaşamın ana 
teması olan bir varlığı doğrudan paket-
leyip, piyasa üzerinden fiyatlandırabilirli-
ğini yaygınlaştırmak, yasallaştırmak ça-
baları içerisine girdi. 1996 yılından itiba-
ren örgütlenen bu süreç son 2000’li yıl-
lara gelinirken, 2009’da 5. Dünya Su 
Forumu’nun Türkiye’de yapılmasıyla bir-
likte, Türkiye’deki bütün akarsuların ve 
suların ticarileştirilmesi için birtakım uy-
gulamaların hızlıca yaşama geçirmeleri-
ne dayanak oldu. Peki, Dünya Su Kon-
seyi ne yapıyor? Bir kere Birleşmiş Mil-
letlerin aldığı sürdürebilir kalkınma stra-
tejilerini yaşama geçiriyor. Bunun dışın-
da suyun metalaştırma süreçlerini revi-
ze ediyor. Peki, bu konuyla ilgili olarak 
2009’a kadar gelen süreçte Türkiye’de 
neler yapıldı? Avrupa Birliği Kriterleri, 
IPC Su Direktifi, Dünya Su Konseyinin 
kriterlerini dikkate aldığınızda, bu sü-
reçte şöyle deniliyor; “suyun, akarsuyun 
kontrol altında tutulması gerekiyor, su-

yun depolanmasının artırılması gereki-
yor. Suyun aktığı havzanın bütünleşik 
olarak yönetilmesi ve planlanması ge-
rekiyor.”  Bütün bunlardan ortaya çıkan 
sonuç, elde edilen suyun piyasa üzerin-
den fiyatlandırılan bir mal olarak tanım-
lanması ve suyun kontrolünün sağlan-
masıdır. Suyun kontrolü sırasındaki ye-
rel ve ulusal tüm aktörlerin,  buna göre 
yeniden yapılandırılması. Bu yönetim 
stratejilerinin kamu, özel ve sivil toplum 
işbirliğinde yürütülmesi. Bunu kendi kri-
terlerinde Birleşmiş Milletler söylüyor. 
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinde 
de bunu destekleyecek ara kararlar, ara 
yöntemler yaşama geçiriliyor. 2009’dan 
bu yana -aslında 2009’da değil 
2007’den bu yana- Türkiye’de bir yığın 
suyun metalaştırılması süreci yaşandı. 
Neler yapıldı? Öncelikli olarak bu direk-
tifler doğrultusunda kamusal dönü-
şümler gerçekleştirildi. Çevre ve Orman 
Bakanlığı ayrı ayrı bakanlıklardı, bunlar 
tek bakanlık olarak birleştirilerek Çevre 
ve Orman Bakanlığı haline getirildi. Bu-

nun en önemli nedeni, suyun metalaş-
ması sürecinde orman alanlarının 
önemli bir yer tutmasıdır.  Ormanların 
kamulaştırılması ve kullanım haklarının 
devrinin tek bakanlığa düşmesi gereki-
yordu ve bu yolla bu yapılmış oldu. 
Daha sonra suyu depolayan ve dağıtı-
mından sorumlu olan kamu kuruluşu 
olan DSİ, Çevre ve Orman Bakanlığı’na 
bağlandı. Bu birleştirme gerçekleştiril-
meden önce -şimdiki Çevre ve Orman 
Bakanı’nın DSİ Genel Müdürlüğü yaptı-
ğı sırada- DSİ “Su Hakkı Sözleşmeleri”ni 
hazırladı. Yani suların devredilmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. 
Daha sonra DSİ, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’na bağlandı. Ancak kamunun 
yeniden yapılandırılması doğrultusunda 
hayata geçirilen bu uygulamaların 
önünde o dönem için başka engeller de 
vardı. Bunlardan birisi de üst ölçek plan 
kararlarıydı. Bu konuda da engelleri kal-
dırmak için, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı’nın yaptığı 1/100000’lik çevre 
nazım planı yapma yetkisi, Çevre ve Or-
man Bakanlığı’na devredildi. Kamudan 
şirketlere akarsuların kontrolünün dev-

İster bir tane HES yapılsın bir akarsuyun üstüne, isterse 

akarsuya boydan boya yapılsın, etkisi aynıdır. O su kalitesini 

yitirir, o suyun etrafında ve altında yaşayan bütün mikro ve 

makro canlıların yaşamı sona erer ve giderek o bölge, eko-

sistem özelliklerini yitirir. İster bir olsun, ister iki olsun, ister üç 

olsun, hiçbir şey fark etmiyor.
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redilmesiyle ilgili gerçekleştirilen bu ka-
musal dönüşümü, Birleşmiş Milletler  
“gerekirse yerel idareler istihsal edilmeli, 
düzenlenmeli” diyerek bu dönüşümleri 
kamusal anlamda, kendi yönetim stra-
tejileri doğrultusunda tamamladı. Ge-
rektiğinde de plan yapma yetkisini, ye-
rel idarelere protokolle devrederek -İs-
tanbul örneğinde olduğu gibi- o yerel 
idarelere de şirketlere kendi istekleri ve 
planları doğrultusunda devredilebilir bir 
şekilde yeniden düzenlediler.  Başka ne 
yaptılar? Suyun ticarileştirilmesi süreci-
nin yaşama geçirilmesinde yönetimin 
ve idarenin çalışmaları ve yasalar engel-
di. O engellere baktığımızda ise Çevre 
Kanununa bağlı ÇED Yönetmeliği sula-
rın şirketlere devri konusunda önemli bir 
sorundu. Buna karşılık olarak ÇED Yö-
netmeliğinde düzenlemeler yaptılar. Ör-
neğin; sorun maden çıkarmaktaysa, 
maden aramayı ÇED kapsamından çı-
kardılar. Dolayısıyla istenilen yerde, iste-
nildiği gibi maden aranmasının önünü 
açmış oldular. Bunun için de gerekli dü-
zenlemeleri küçük ölçeklerle, proje ba-
zında yapıp izinlerin alınmasını kolaylaş-
tırdılar. Benzer düzenlemelerle HES ya-
pımlarını da kolaylaştırdılar. HES için 
üretilen/üretilecek olan enerji üzerinden 
bir büyüklük tanımı yapıldı. Kapasitesi 
50 megavatın üstünde olanlar için ÇED 
tanıtım dosyası ve ÇED raporu hazırlan-
ması ve bu doğrultuda bakanlığın bu işi 
yapıp yapamayacağının kararını şirkete 
söylenmesi esası getirildi ve bu yasal 
olarak düzenlendi. 50 megavatın altın-
dakiler için ise ÇED tanıtım dosyası ha-
zırlama zorunluluğu kaldırıldı ve şirketle-
re sadece kendilerini tanıtan bir proje 
dosyası hazırlaması gerekliliği getirildi. 

Yani hangi işi yaptığı ve nerede yaptığı 
lisansı alması için yeterli görüldü. Örne-
ğin; şirket, Kemalpaşa’ da şu derenin 
üzerine yapıyorum desin, müracaatını 
da yapsın ve valilikte o projeye olur ver-
sin ya da vermesin. Böylelikle işleri bu 
kadar kolaylaştırdılar. Yani belli bir bü-
yüklük tanımı yaparak, hızlı ve kolay li-
sans alımlarının önünü açtılar.  Son ya-
pılan düzenlemelerle de bu durum ya-
sal bir zemine oturtuldu. Yani mikro öl-
çekli adı verilen ancak hiçbir tanımı ol-
mayan bu HES’lerle, şirketin sadece 
bağlı bulunduğu idareye yani valiliğe 
‘ben bu işi yapıyorum’ diye dilekçe ver-
mesi yeterli olarak görüldü. Bu düzenle-
me ile hiçbir inceleme yapılmaksızın, 
şirketler elini kolunu sallayarak, kazması 
ve küreğiyle, iş makinesiyle dereye iste-
diği gibi müdahale edebiliyor. Artık şir-
ketlerin önünde hiçbir engel kalmıyor ki, 
bu düzenlemeleri 2007’den itibaren hız-
lıca hayata geçirmeye başladılar. 2009’a 
yaklaşırken Melen’den ve Kızılırmak’tan 
kentlere su transfer ettiler. Bunun için de 
günlük meteorolojik veriler verir gibi su-
larımız taşıyor, sularımız yok oluyor, iklim 
değişiyor, sıcaklık artıyor, sularımız yet-
miyor gibi söylemlerle Istranca’dan, 
Melen’den İstanbul’a; Kızılırmak’tan 
Ankara’ya borularla suları taşıdılar. Halk 
buna başlarda güvenmedi ancak daha 
sonra “demek ki, ihtiyacımız var” diye-
rek ikna oldu. Bu durum havzalar arası 
su transferini kabul edecek şekilde bir 
farkındalık yarattı. Hemen arkasından 
daha önceki düzenlemelerden de güç 
alarak, 2009’dan itibaren hızlıca bütün 
Türkiye’de akar gördükleri, bildiğiniz 
tüm derelerin üzerindeki su kullanım 
haklarını şirketlere 49 yıllığına devrettiler. 

Suları devrederken sadece derenin 
kendisiyle de sınırlı kalmadılar. Devret-
meye de derenin kaynağından başladı-
lar. Herhangi bir şirket kaynağından 
suyu alıyor, o kottaki enerjisini koruya-
rak, yani suyu önce şişirip, depolaya-
rak, sonra aynı kotta borular ya da ka-
nallar içinde taşıyarak, derenin yatağın-
dan suları kopardılar. Bunu da enerji ih-
tiyacımızı gidermek için yapıyoruz dedi 
idare, dışa bağımlılığımızı ortadan kal-
dıralım dedi ve enerjiye çevirdiklerini 
iddia ettiler. Onun düşürdüğü yerden, 
bir başka şirket suyu alarak boruladı ve 
aldığı kottan ya da dere yatağından ka-
nalladı ve suyu yatağından koparttılar. 
Su tekrar taşıyor, bir yerden sonra tek-
rar düşürüyor. Baktığınızda, bir dere 
yatağı altta görünürken, her bir merdi-
ven basamağının farklı bir şirkete dev-
redilmesi şeklinde, denize kavuşana 
kadar nehirleri kanalladılar, boruladılar. 
Suyun ticarileşmesinin bir boyutu 
Türkiye’de böyle yaşama geçirildi/geçi-
riliyor. Bildiğiniz bütün dereler kayna-
ğından denize ulaşıncaya kadar şirket-
lere devredildi/devrediliyor. Hem de sa-
dece bir şirkete de değil, farklı farklı 
birçok şirkete. Bu farklı şirketlere devre-
dilmesinin birtakım nedenleri var. Daha 
önce ÇED Yönetmeliğinde belirttiğim 
gibi, 50 megavatın altında olursa, şirket 
ÇED raporu hazırlamıyor. Basit bir proje 
dosyası hazırlayıp, ÇED olumlu görüşü-
nü alıyor. Gerçi idare 50 megavatın üs-
tünde üretim kapasitesine sahip olan 
HES’lerle ilgili de hazırlanan ÇED ra-
porlarına da hiç hayır demiyor. Bugüne 
kadar hidroelektrik santrallerle ilgili ha-
zırlanmış bütün ÇED raporları hakkında 
idareden olumlu görüş alındı. ÇED 
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olumlu raporunu alır almaz, yani ‘çevre 
etkisi olumsuz değildir’ belgesini alır al-
maz, şirket o günden itibaren dereye 
müdahale etme hakkını da 49 yıllığına 
devralmış oluyor. Bunu da lisansla res-
mileştiriyor. Ama şirket lisansla sahaya 
girmiyor. Bunun nedeni de halkın, tüm 
Türkiye’de; Karadeniz’de, Munzur’da, 
güneyde Alakır’da, Yuvarlakçay’da oldu-
ğu gibi tüm derelerine sahip çıkma mü-
cadelesi vermesi, süreci böyle işlettiri-
yor. 

Hükümet, HES yapımlarının önünü 
açmak için yasa yapma faaliyetine hız 
verdi. Meraların özelleştirilmesi için Köy 
Kanunu’nda değişiklik yaptılar. Ticari-
leştirme boyutunda ormanların kulla-
nım esaslarını belirlemek için Orman 
Kanunu’nda değişiklik yaptılar. Sula-
ma suyunu özelleştirmek için Sulama 
Birlikleri Kanunu’nu çıkarttılar. En son 
hazırlıkları ise Tabiat ve Biyoçeşitliliği 
Koruma Kanunu Tasarısı. Bu tasarı ile 
bugüne kadar alınmış kararları ortadan 
kaldırmak ve yeni koruma alanlarını da 
kendileri tariflemek istiyorlar. Çok şık 
gibi görünen bu yasanın şöyle bir teh-
likesi var. Bu zamana kadar HES’lerle 
ilgili akarsuların kamu-özel ortaklığı içe-
risinde şirketlere satılmasının önüne ge-
çebilmek için hukuksal mücadeleleri sit 
alanları üzerinden kazanıyorduk. Çünkü 
sit alanlarına ticarileştirme anlamın-
da yapılan müdahaleleri mahkemeler 
durduruyordu. Bu tasarı ile bu ortadan 
kalkacak. O güne kadar sit alanı olarak 
ilan edilen yerler yeniden değerlendiri-
lirken yeni sit alanları belirleme yetkisi 
de tamamen bu tasarı çerçevesinde 
şekilleniyor. Yani nereyi sermayeye aç-
mak istiyorlarsa, nereyi ticarileştirmek 
istiyorlarsa orayı korumadan çıkaracak-
lar ve rahatlıkla sermayenin kullanımına 
sunacaklar. 

HES’lerle ilgili yapılan tartışmalar-
da bir kesim HES’lerin yenilenebilir 
enerji kaynağı olduğunu savunur-
ken, bir kesim de yarattığı ekolojik 
tahribatlar açısından yenilenemez 
enerji olduğunu savunuyor, siz ne 
düşünüyorsunuz?

Konuştuğumuz gibi hidroelektrik 
santrallerle tüm akarsulara müdahale, 
birinci olarak suyun özelleştirilmesi yani 
suyun şirketlere devridir. Burada şunu 
belirtmekte fayda var: kullanım hakkı 
devredilen sadece su değil, suyun bes-
lediği bütün havzanın kullanım hakkı da 
49 yıllığına şirketlere devrediliyor. İkinci 
olarak da, aslında hepimizin birazcık 
hoşgörüyle baktığı ve akladığı suyun 
şişelenmesi; yani yer altı sularının kay-
naklarından çekilip, şişlenmesi ki; he-
pimizin masasında bir yığın pet şişe ve 
evlerinde damacanalar var. Üçünü ola-
rak da, kentlerdeki su iletim hatlarının 
ticarileştirilmesi. Şirket, herhangi bir şir-
ket, bütün dünya ölçeğinde olduğu gibi 

kaynağından suyu alıyor. İletim hattının 
korunması, bakım ve onarımı kamuda 
kalacak şekilde yapılan düzenlemelerle 
evlere kadar getiriyor, evlerde kontrollü 
sayaçlarla, ön ödemeli sayaçlarla kul-
lanıcıya sunuyor. Bu aynı şekilde tarım 
alanlarında da olacak. Kontrollü sayaç-
larla şirketlerin tek ilgilendikleri suyun 
iletilmesi yani kontrollü sayacın dön-
mesi. Çünkü onların istediği kontrollü 
sayaçtan kazanacakları para. Bu arada 
sistemde meydana gelen arızalar, arıt-
ma gibi yükümlülükler ise kamuda yani 
yerel idarede. Yani şirket herhangi bir 
gidere karışmıyor, sadece suya ve ön 
ödemeli kontöre zam yaparak parasını 
kazanıyor. Bunun uygulamalarını aslın-
da Türkiye yaşadı. İzmit’te de böyle bir 
uygulama yapıldı. Thames Water, bu su 
ailelerin en önemlileri, RWE’yle birleşti. 
Thames Water yıllardır İzmit Kenti’ne 
suyu böyle iletir.  İnanılmaz yüksek pa-
ralar öder. Antalya’da da var olmaya ça-
lıştı, fakat başaramadı. Daha doğrusu, 
bunun getireceği para onu çok tatmin 
etmedi ve olduğu gibi bırakıp, kaçtı. 
Şirket şu anda olmamasına rağmen, 
Antalya halkı tahkimle hala o şirkete su 
parası ödemeye devam ediyor. 

Bütün bunları, bu ticarileşme boyut-
larını hidroelektrik santraller bazında, 
su hakkını şirketlere devretmek ve bu-
nun arkasını beslemek için “Türkiye’nin 
enerji ihtiyacı var”,  “Su da yenilenebilir 
bir enerji kaynağıdır” gibi birtakım ar-
gümanlar ürettiler. Daha önce de hatır-
larsanız, 2009’lu yıllarda “su kıtlığı var” 
diyerek, Türkiye’yi hazırlamışlardı. Yani, 
“sular kıtlaşıyor, sular bitiyor” diyerek 
Melen, Kızılırmak’tan su getirmişlerdi. 
Şimdi de “enerji ihtiyacımız var, dışa ba-
ğımlılığı kaldırıyoruz” adı altında bunu 
yapıyorlar. Bir kere bu yapılanın, enerji 
açığını kapatmak ya da enerji politika-
sı gereği yapıldığına inanmak kesinlikle 
mümkün değil. Çünkü bugün 1800, 
belki 2000’i aşkın mikro, orta ve makro 
düzeyde HES’ten bahsediyoruz. Yani, 
50 megavat civarında dönen HES’ten 
bahsediyoruz. HES’lerle suyun şirket-
lere devrinden bahsediyoruz. Mikro 
ölçekli HES’lerin sayısı da 20 bine yak-
laşmış durumda. Bu kadar sayıda şir-
ket olduğunu düşünün. Demek ki bu bir 
enerji gereksinimi için yapılmıyor. Bu-
nun böyle olmadığı çok açık bir şekilde 
görülüyor. Sermaye bu anlamda yeni bir 
alan gördü kendisine. Sadece su değil, 
ormanlar da aynı şekilde olacak, ma-
denler de aynı şekilde olacak. Sermaye 
artık yeni üretim alanını seçti, bunun ar-
kasında kapitalizmin dayatması var. 

Enerji argümanına; enerji yokluğu, 
kıtlığı ve bunun giderilmesi söylemle-
rine gelelim. Resmi kamu kuruluşları-
nın, yani işte Elektrik İdaresi, Elektrik 
İşleri Etüt İdaresinin web sayfasında da 
görebileceğiniz gibi, kendi belirttikleri 

rakamlarla yüzde 14,7 civarında sa-
dece iletim hattı kayıpları ve kaçakları 
var. Bunların büyük bir kısmı ise iletim 
hattı kayıpları.  HES’lerin ürettiği ener-
jiye baktığınızda ise eksik olan enerji-
nin %5 ile 7’si arasında bir rakamının 
HES’lerden karşılanması bekliyor. Sa-
dece iletim hatlarındaki kayıplar için ya-
tırım yapılsa, bütün vadiler kurtulacak 
aslında, bu çok açık. İkinci olarak da, 
şu an enerji üreten regülâtörler yüzde 
50 çalıştırılıyor. Madem çok enerji ihti-
yacı var, o zaman, neden yüzde 50 ça-
lışıyor? Bunlar zayıf karşı duruşlar. Ama 
asıl enerji politikalarının karşısında tar-
tışmamız gereken, “Biz kimin için enerji 
sağlayacağız?” Bunu tartışmakta fayda 
var. Sizin evlerde kullandığınız enerji 
miktarının hepsini toplasanız, herhangi 
bir ağır sanayinin enerji miktarına an-
cak denk gelebilir. Dolayısıyla, bir de 
bu türde bir kalkınma perspektifi doğ-
rultusunda dünya ölçeğinde kirli ener-
jinin içinde sermayenin, kirli üretimin 
transferine baktığınızda, örneğin boya 
sektörü. Türkiye’de, Hindistan’da, Çin’de 
görürsünüz; yani kirli olanları transfer 
ederler ve buralarda yaparlar. Demek ki, 
biz bu kirli üretimlere enerji sağlamakla 
yükümlüyüz. Gene biz savaş sanayi, 
ağır sanayiler için enerji temin etmekle 
yükümlüyüz. Yani, kimin için enerji oldu-
ğunun cevabını vermeleri lazım. Dolayı-
sıyla, bütün bunları yan yana koyduğu-
nuzda; enerji ihtiyacı, ve dışa bağımlılığı 
ortadan kaldırır bir durum söz konusu 
değil(şirketlerin bir kısmı yabancı ser-
maye, bir kısmı Türkiye’de oluşmuş, 
yani ulusal sermaye.). Bu görünür bir 
durum. Bunların hepsi, HES’lerle suyun 
sermayeye biriktirilmesinin sadece yol 
açıcı argümanları, yani enerji için olma-
sı söz konusu değil. Her yerde sorulan 
çok tipik bir soru. “Alternatifiniz nedir?” 
Bir kere alternatifiniz, eğer enerji ihtiyacı 
varsa, bu enerji ihtiyacını kontrol altın-
da tutacak stratejilerin geliştirilmesidir. 
Hiçbirimiz kirli enerjilere, kirli üretimlere 
enerji sağlamakla yükümlü değiliz. Bu 
konuda tüm dünya ülkelerini düşün-
mek lazım. 

Üçüncü olarak da, ille de enerji ihti-
yacı üzerinde konuşmak gerekiyorsa 
ki, ben bunu reddediyorum, asla böy-
le bir gerekçe yok. Arkası, sermaye-
nin yeni üretim alanıdır. Sermaye artık 
vazgeçti, yani tekstil sektörü vazgeçti, 
artık santral yapıyor. SANKO gibi, Zor-
lu gibi, Taşyapı gibi. İnşaat sektörü de 
tamamen HES’e döndü. Dolayısıyla 
sermaye açısından yepyeni ve kolay 
sermaye biriktirilebilecek bir alan oluş-
tu. Bir kere bunu görmekte fayda var. 
“Bundan daha az zarar veren bir enerji 
kaynağı ya da üretim şekli var mıdır ?” 
diye sorduklarında, tabii yenilenebilir 
enerji kaynaklarından bazıları var. Sıcak 
suların kullanıldığı termal enerjiler, bio-
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kütlenin kullanıldığı enerji sistemleri, gü-
neş enerjisi sistemleri, rüzgâr enerji sis-
temleri. Ancak, bunları alternatif olarak 
söylemek de bir o kadar yanlış. Çünkü 
tek başına alternatif olarak konuşmak 
bana doğru gelmiyor. Örneğin, rüzgâr 
enerjisini bir yığın çevresel etkisi vardır. 
Ezbere yapıldığında, oradaki yaşamı 
aynen hidroelektrik santralin yaptığı gibi 
yok edebilirsiniz; belki de daha fazla 
yok edebilirsiniz ya da “güneş tarlaları” 
diye açtığınız alanlar, yaşam alanları ya 
da tarım alanlarıysa, siz oradan enerji 
elde ederken, oradaki yaşamı ve tarımı, 
toprağı tamamen yok edebilirsiniz ya da 
orman alanlarıysa, ormanı yok edebilir-
siniz. Bunların tümünü tek başına enerji 
çerçevesinde konuşacaksanız, bana 
çok doğru gelmiyor. Ama tekrar ediyo-
rum, bunun bir enerji politikası gereği 
yapıldığını düşünmek asla mümkün de-
ğil. Bu tamamen kapitalistlerin yeni bir 
sermaye alanı bulmasından başka bir 
şey değil, yani su, hava, toprak bedava. 

İşin bir diğer boyutu da, üretilebilir, al-
ternatif ve yenilenebilir enerji meseleleri. 
Suyun, yani suyla ilgili enerji girdisinin 
net olarak yenilenebilir olduğunu dü-
şünmüyorum. HES’lerin doğaya yaptığı 
tahribat irdelerken, bunu ortaya koy-
mak daha doğru belki, suyun bir döngü 
olduğu unutulmamalıdır.  Bir kere su yok 
olmuyor, kıtlaşmıyor ve tek başına iklim 
değişikliğiyle falan da açıklanabilir bir 
şey değil. Dünyanın oluşumundan beri, 
bir toplam su miktarı var ve bu döngü 
devam ediyor. Sıkıntı nerede? Sıkıntı, 
sizin üretim çıktılarınızla buradaki her-
hangi bir akarı, gölü ya da denizi hızlı-
ca kirletmeniz de. Herhangi bir denizi, 
gölü ya da akarsuyu kirlettiğinizde de, 
bu suları kullanım kalitesinde olmadığı 
söylenerek bu sefer de daha temiz olan 
kaynaklara müdahale edilmesinde. 
HES’lerde ise durum biraz daha farklı. 
Siz suyu alıyorsunuz, boruluyorsunuz, 
kanallıyorsunuz ve düşürüyorsunuz. Su 
artık yatağında değil bir yapı içinde yol-
culuk ediyor. Peki, ne demek yatağında 
yolculuk yapmak? Yağışla karasal ala-
na düşen su içinde sülfat, benzoik gibi 
canlı yaşamı için kirlilik olan bazı iyonları 
içerse bile, o doğal ortamda bulunan 
toprak ve bitkiler bunun içindeki kirleti-
cileri alıyor. Su akarken bu işlem yapılı-
yor, gene o kirleticilere toprak, bitki ve 
bitkinin köklerindeki mikroorganizmalar 
da parçalamaya devam ediyor. Su o 
kirliliklerden arınmaya başlıyor. Yeraltı 
suları gölleri, göller yeraltı sularını, dere-
ler yeraltı sularını ve dereler de denizleri 
besliyor. Şimdi, bu besleme sırasında 
yeraltına giren su, üstten arınırken, kir-
liliklerinden arınan su mikroorganizma-
ları ve bitkiler, o yeraltı katmanlarındaki 
mineralleri çözüyor, zenginleşiyor. Kim 
için? Yaşam için. Oradaki mikroorganiz-
malar, balıklar, ondan yararlanan bütün 

canlı doku için azot ve fosforla zengin-
leşiyor. Kalsiyum, magnezyum, demir 
gibi minerallerle zenginleşiyor ve akar 
halde beslemeye başladığında, bir yü-
zeyden oksijeni alıyor ve canlı yaşamı 
için son derece yararlı bir suya dönüşü-
yor. Siz bunu borularsanız ve kanallara 
alırsanız, bu döngü, bu zenginleşme, 
kirliliklerinden arınma ve mineralce zen-
ginleşme ve oksijence zenginleşmesi 
önlenmiş oluyor. Bu su artık su değil, bir 
sıvı haline geliyor. Bizim şişelerde aldığı-
mız paketlenmişlerde olduğu gibi. Se-
rinletiyor, ama bizim hücrelerimiz için ya 
da içimizde bulunan mikroorganizmalar 
için ya da doğadaki mikroorganizmalar 
ve makro canlı için faydalı bir sıvı değil, 
yani su değil. Dolayısıyla, bu kaynağa 
HES’ler ile müdahale edildiğinde, yani 
bu varlık(aslında “kaynak” kelimesi-
ni de kullanmamak gerekiyor. Kaynak 
olunca, alınabilir bir şey gibi bakıyor-
sunuz) yani su HES’lerin döngüsüne 
girdiğinde, artık bir su olmaktan çıkıyor, 
bir sıvıya dönüşüyor. Bu nedenle suyun 
yenilenebilir olduğunu düşünmüyorum. 
Bunun tekrar yenilenebilir olması, size 
anlattığım süreci yeniden yaşamasıyla 
ilgili; tekrar toprağa girecek, tekrar mi-
nerallerini çözecek, tekrar içindeki kir-
leticilerini mikroorganizmalar tarafından 
biyokimyasal süreçlerle parçalayacak 
vesaire… Tesislerle siz buna bir kere 
hiç izin vermiyorsunuz; bir şirketten 
alıyorsunuz, öbür şirkete veriyorsunuz. 
Dolayısıyla, bu varlık, hidroelektrik san-
trallerle enerjiye döndüğünde, yenilene-
bilir olmaktan çıkıyor. Bunu da netleş-
tirmekte fayda var. Belki de ilk kez ben 
bunu söylüyorum. Güneş, yenilenebilir 
bir eneri kaynağı, ona müdahale etmi-
yorsunuz. Onun çevresel etkileri var, 
ama kaynak yenilenebilir. Rüzgâr yeni-
lenebilir bir enerji kaynağı, kaynağına 
müdahale etmiyorsunuz; çevresel etki-
leri var, olumsuz etkileri var, hiç gözden 
kaçırılmaması gerekiyor. Ama su yenile-
nebilir bir enerji kaynağı değil, özellikle 
HES’lerle döngüye sokulduğunda ve 
şirketlerin kullanımına devredildiğinde. 

Türkiye’nin dört bir tarafı HES’e 
karşı mücadele halinde. Suyuna sa-
hip çıkan insanlar, derelerine özgür-
lük tarif ediyorlar. Çetin bir dirençten 
bahsetmek mümkün. Hukuki mü-
cadele, bilim yardımı ile çürütmeci 
mücadele ve de eyleme dayalı pratik 
mücadele gördüğümüz ana eksen-
ler. Siz neler düşünüyorsunuz?

Türkiye, bu arada sıkı mücadele edi-
yor ve çok hızlı da mücadele süreci-
ni öğreniyor. Bu birden bire başlarına 
geldi, ama bir şey hiç değişmedi: Bu 
müdahaleler, suyun ticarileştirilmesi 
süreci, akarsuyun, su hakkının şirket-
lere devri başladıktan itibaren buna 
karşı duruşlar da başladı. Çok az bir 
yerde; Fındıklı’da, Arılı’da henüz yaşa-

ma geçmemiş HES’lerin karşı duruş-
lar var. Ama şirket bir kere orayı ziyaret 
ettiğinde, farkına varıyorlar ki, bir şey-
ler olacak. Daha üretimi ya da inşaatı 
başlamadan önce, şirketin bir kez bile 
o bölgeyi ziyaret etmesi halkı kendi-
ne getirmeye yetiyor. Türkiye’de halk, 
yaşamını ve derelerini koruyor. Bunu 
bütün Karadeniz derelerinde görüyor-
sunuz; Fındıklı’da, Ardanuç’ta, Tonya’da, 
Arılı’da; Ege’de Alianoi’de görüyorsunuz, 
Doğu Anadolu’da Hasankeyf’te görü-
yorsunuz, derelerini ve sulak alanlarını 
koruyor halk, Alakır, Yuvarlakçay’da gö-
rüyorsunuz insanlar nöbet tutuyorlar. 
Bir kısmı nöbet tutuyor, bir kısmı hızlı 
hızlı öğreniyor, öğrendiğini paylaşıyor, 
bir yığın mücadele yöntemi sergiliyor 
Türkiye. Bunun yanı sıra, kamu-özel-
STK işbirliğiyle kendi yöntemlerini, ken-
di stratejilerini kurguluyorlar. Bir tanesi, 
yine Devlet Su İşlerinin yardımıyla orta-
ya çıkarılan “Su kullanım hakkına sahip 
olan şirketler, kendi güvenlik kuvvetlerini 
de oluşturur” yasası, özel güvenlik kuv-
vetlerini mücadele eden halkın karşısına 
çıkarıyor. Silah çekebiliyor ve bu daha 
da ileriye gidecek. Jandarma desteği 
alıyorlar ki, zaten birlikteler, kamu-özel 
işbirliği içindeler. Dolayısıyla, jandar-
ma da biliyorsunuz, İçişleri Bakanlığına 
bağlandı, bağlanmasa da fark etmezdi. 
Hem jandarma, hem özel güvenlik, mü-
cadele edenlerin karşısına dikiliyor, ama 
bu da hiç fayda etmiyor, mücadele de-
vam ediyor. Başka çok daha önemli bir 
şey yapıyorlar, bunu göz ardı etmemek 
gerekiyor. İsterseniz, buna girmeden 
önce şunu da söyleyeyim; özel güvenlik, 
uluslararası uygulamalarda örneklerini 
sundu zaten. İşte suya erişemeyen halk, 
yağmur suyunu toplamaya kalktığında, 
“Sen benim suyumu çalıyorsun” deyip 
özel güvenlik, halka müdahale edebildi. 
Bu bizde de yaşanacak. Özel güvenliği 
o bölgedeki insanların çocuklarından 
ve torunların seçiyorlar, bir başka kritik 
durum daha yaşayacağız. Mücadele 
edenlerle kendi çocukları, torunları bir 
yerde karşı karşıya da gelebilecek. 

Son aşaması ve çok önemli aşama-
sı; bunların içine, mücadele edenlerin 
içine bu mücadelenin enerjisini, ayağa 
kalkışını sönümlendirmek için “Biz de 
sizin gibi düşünüyoruz aslında” diyen 
sivil toplum kuruluşları ortaya çıkacak. 
Baktığınız zaman, bunlar zaten bu ti-
carileşme sürecinden nemalananlar, 
yani kimisi küçük su şişeleyen şirketler 
tarafından sponsore ediliyor, kimisi de 
bu havza planlama stratejilerinin ya-
şama geçirilmesini savunuyor. Avrupa 
Birliği projelerinden beslenenler olarak 
karşımıza çıkıyorlar. Mesela TEMA şişe 
suyu satıyor ve diyor ki, “Biz buradan 
kazandığımız parayla ağaçları koruya-
cağız” gibi…
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FİLİSTİN MÜHENDİSLER BİRLİĞİ 
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ 
Filistin Ankara Büyükelçisi Nabil Maaroef ile Filistin Mühen-

disler Birliği Başkanı ve Dünya Mühendislik Kuruluşları Fede-
rasyonu (WFEO) İkinci Başkanı Marwan Abdelhamid, 25 Ni-
san 2011 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve II. Başkan Selçuk Ulu-
ata ile görüştü.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYSERİ BİLDİRİSİNE 
İLİŞKİN TMMOB GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kayseri Bildirisine ilişkin TMMOB gö-

rüşü 25 Nisan 2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. 
Görüşte “Bu çerçevede, 2008 yılında 18. Dünya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongresi‘nde imzalanan “Seul Deklarasyonu”nu ka-
bul etmemize ve desteklememize karşın, Ulusal 25. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Haftası etkinliklerine katılmıyoruz ve Kayseri Bildi-
risini imzalamayı uygun bulmuyoruz” diye belirtildi.

ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI 
Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Ku-

rulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
koordinatörlüğünde Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dev-
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve Engelliler Konfederasyonu temsilcilerinin 
katılımıyla 29 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı-
da, TMMOB’yi Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül Oruçkaptan 
temsil etti.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NA GATS/MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ KONULU YAZI GÖNDERİLDİ
Dünya Ticaret Örgütü’nün GATS Sekretaryası tarafından 

hazırlanan,“Sekreterlik Bilgi Notu” olarak açıklanan mühen-
dislik hizmetleri ve ticaretine ilişkin yazıyla ilgili olarak 29 Nisan 
2011 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na yazı gönde-
rildi. Yazıda “Sekreteryanın hazırlamış olduğu “Bilgi Notu”, bir 
bilgilendirme olarak değerlendirilmeli ve Sekreterliğin BM Ge-
çici CPC’nin de ötesine geçerek mühendislik hizmeti tanımları-
na itibar edilmemesi ve herhangi bir taahhütte bulunulmaması 
-kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından-  gerekmektedir” 
diye belirtildi.

TMMOB SEÇİM BİLDİRGESİ 
 TMMOB, 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimleri 

öncesi temel bakış açısını, öneri ve taleplerini içeren se-
çim bildirgesini yayımlayarak, ülkeyi yönetme iddiası ile 
kamuoyu önüne çıkan tüm parti, kurum, kuruluş ve kişileri 
TMMOB’nin söylediklerini dinlemeye, izlemeye ve bu doğ-
rultuda adımlar atmaya çağırdı.

YAPI DENETİMİNDE TEKNİK ÖĞRETMEN VE 
TEKNİKERLERE ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YETKİSİ VEREN 
YÖNETMELİK MADDESİ İPTAL EDİLDİ
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde teknik öğretmen 

ve teknikerlere şantiye şefliği yapabilme yetkisi veren madde 
yargı tarafından iptal edildi. TMMOB tarafından açılan davada, 
yönetmelikle yapılan şantiye şefliği tanımlamasında mühendis 
ve mimarların ifa ettiği bir görevin teknik öğretmen ve tekniker-
lere verilmesinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenememesi 
nedeniyle uygulamada sorunları çözmek yerine yeni sorunlara 
yol açacağı belirtilmişti.

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ 
KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Öğrenci Evi Komisyonu, 27 Nisan 2011 tarihinde 

TMMOB’de toplandı. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Selçuk Uluata, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mus-
tafa Erdoğan, Yürütme Kurulu Üyesi H. Gürel Demirel, Erdal 
Apaçık (EMO), Züber Akgöl (İMO), Şuayip Yalman (MMO), 
Sabri Orcan (MO) ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç 
katıldı. 

ANKARA’DA TMMOB MİTİNGİNE YÖNELİK
BİLDİRİ DAĞITIMI YAPILDI 
15 Mayıs TMMOB Mitingi öncesi, mitingin kamuoyuna du-

yurusu için Ankara’da TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, oda 
başkanları ve çok sayıda TMMOB üyesinin katılımıyla 10 Mayıs 
2011 tarihinde kitlesel basın açıklaması yapıldı, bildiri dağıtıldı. 

REKLAM KURULU AYLIK TOPLANTISI YAPILDI
Reklam Kurulu’nun 188. toplantısı 10 Mayıs 2011 tarihinde 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ASO Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
Toplantıda kurul gündeminde bulunan 96 tamamlanmış dosya 
görüşülerek karara bağlandı.

TMMOB ÜYELERİ ANKARA’DA 
BİLDİRİ DAĞITARAK MİTİNG DUYURUSU YAPTI 
 TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda TMMOB 

üyesinin katılımıyla 12 Mayıs 2011 tarihinde yapılan basın açık-
laması sonrası TMMOB üyeleri Ulus’tan Kızılay’a kadar yürü-
yerek bildiri dağıttı. Basın açıklaması TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Berna Vatan tarafından okundu.

TÜKETİCİ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI
Tüketici Konseyi 15. toplantısı 12 Mayıs 2011 tarihinde Sa-

nayi ve Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, 
TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz ka-
tıldı. Özellikle GSM operatörlerinin ve bankacılık hizmetlerinin 
yoğun olarak tartışıldığı toplantıda, tüketici örgütleri tüketici 
haklarıyla ilgili dilek ve önerilerini bildirdiler. Daha sonra 15. Tü-
ketici Konseyi kararları alınarak toplantı tamamlandı. 

BOREN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Yönetim Kurulu 

toplantısı 13 Mayıs 2011 tarihinde yapıldı. TMMOB’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras’ın katıldığı toplantıda, 
planlama çalışmalarıyla sürdürülen ve sonuçlanan projeler gö-
rüşüldü. 

15 MAYIS MİTİNGİ İÇİN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 15 Ma-

yıs Mitingi sonrası TMMOB örgütlülüğüne mesaj yayımladı. 
Mesajda “Mitingin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arka-
daşlarıma, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, İKK 
sekreterlerimize, TMMOB ve oda çalışanlarına, mitingimize ka-
tılan bütün üyelere, destek veren emek meslek örgütü, siyasi 
parti ve platform temsilcilerine Yönetim Kurulumuz adına te-
şekkür ediyorum. TMMOB, bundan sonra da eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşamdan yana mücade-
lesini örgütlü gücüyle sürdürecektir” diye belirtildi.

TÜRKAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILDI 
 TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Olağanüstü Genel 

Kurulu 18 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz’ın 
katıldığı toplantıda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçim-
leri yapıldı.

TMMOB Güncesi
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İTÜ BİRLİĞİ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği 23 Mayıs 2011 

Pazartesi günü TMMOB’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı ile görüştü. İTÜ Birliği Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri Abdrurrahman Fülay Avcu, Hasan Namal, 
İsmail Özkan ve Ali Gök’ün bulunduğu ziyarette mühendislik 
alanında yaşanan sorunlar konuşuldu. 

KÜRT SORUNU İLE İLGİLİ HEYET 
TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
 Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanı Filiz Koçali’nin öncü-

lüğünde Emek-Demokrasi ve Özgürlük Bloku bileşenleri olan 
KADEP ve HAK-PAR temsilcileri, bölgeden belediye başkanı, 
Baro, İnsan Hakları Derneği ve emek örgütleri temsilcilerinin 
de aralarında bulunduğu bir heyet 26 Mayıs 2011 tarihinde 
TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede, Kürt sorunu konusunda 
görüş alışverişinde bulunuldu.

MESLEĞİMİZ, MESLEK ALANLARIMIZ, 
HAKLARIMIZ ÜZERİNE AKP İKTİDARININ 
TAHRİBATI RAPORU YAYIMLANDI
AKP iktidarı döneminde meslek alanları ve mesleki haklar 

üzerine tahribatın derlendiği TMMOB raporu yayımlandı. Tah-
ribatı göz önüne sermek için hazırlanan rapor, tek tek odaların 
kendi alanlarıyla ilgili tespitlerini içermektedir.

MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 
22. TOPLANTISINI YAPTI 
 TMMOB’nin de içinde yer aldığı Mühendislik Dekanları Kon-

seyi (MDK)’nin 22. toplantısı 28-29 Mayıs 2011 tarihlerinde Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katıldığı toplantıda, vakıf 
üniversiteleri mühendislik fakültelerinin sorunları ele alındı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: GERİLİMDEN UZAK, 
GÜVENLİ, ŞEFFAF VE DEMOKRATİK 
BİR SEÇİM ORTAMI İSTİYORUZ!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 30 Mayıs 2011 tarihinde bir 

basın toplantısı düzenleyerek, genel seçimlere ilişkin kaygı ve 
beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda “Umarız ki, seçim 
demokratik, güvenli ve şeffaf bir ortamda gerçekleşir. Kamuo-
yunun duyarlılığının böyle bir ortamın oluşmasında etkili ola-
cağını düşünüyoruz. Bu vesileyle buradan siyasi iktidara artan 
gerilimi düşürecek adımlar atması, devlet olanaklarını kullan-
maktan vazgeçmesi ve kaygılarımızı giderecek bir yaklaşım 
içinde olması çağrısında bulunuyoruz” diye belirtildi.

DENİZLİ’DEKİ HAKLILIĞIMIZI DANIŞTAY DA ONAYLADI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 

Denizli’de belediyeye ait Gençlik Merkezi’nin satılarak yerine 
AVM yapılması üzerine açılan davada yargının bir kez daha TM-
MOB lehine karar vermesi üzerine 31 Mayıs 2011 tarihinde bir 
açıklama yaptı.

 
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 5 

Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada “Yaşam alanlarımızın yok olmaması için, 
gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek 
için, bugün ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının 
çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve kurumsal 
düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gereği açıktır. 
TMMOB, çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım 
ve kentleşme politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını 
zorunlu görmektedir” diye belirtildi. 

TMMOB Güncesi

POPÜLİST PROJE!
İnşaat Mühendisleri Odası Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı 

kamuoyunda “Çılgın Proje” olarak bilinen projeye dair 28 Nisan 
2011 tarihinde görüş belirtti. Görüşte Türkiye halkının kâr ve rant 
odaklı “projeler” üreten bir yaklaşımla değil, kamu hizmeti üre-
ten bir perspektifle hayata geçirilebilecek, kalıcı, planlı, halk ya-
şamını güvence altına alan, geleceğe dönük politikalar üreten 
bir anlayışla yönetilmeye ihtiyacı vardır. İstanbul için üretilmesi 
gereken en acil ve önemli çalışma, olası Marmara depreminde 
riskin azaltılmasına yönelik projeler olmalıdır” diye belirtildi.

DENİZLERİ ANARKEN 
HALİT ÇELENK’İ SAYGIYLA UĞURLUYORUZ
Denizlerin ölüm yıldönümü ve Halit Çelenk’in hayata veda 

etmesi nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 
06.05.2011 tarihinde açıklama yapıldı. Açıklamada ““Bizler ölü-
me, hiç korkmadan, en küçük bir endişe duymadan, seve seve 
gidiyoruz” diyen Denizlerin avukatı ve ağabeyi Halit Çelenk’i 
onları andığımız bugünde kaybetmenin derin üzüntüsünü ya-
şıyoruz” diye belirtildi.

İKİ YENİ ŞEHİR=İKİ YENİ RANT ALANI
Başbakanın açıkladığı “İstanbul’a iki yeni şehir projesi” ile 

ilgili olarak İMO tarafından 12.05.2011 tarihinde basın açıkla-
ması yapıldı. Açıklamada “İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 
İstanbul ve ülkemizin geleceği ile ilgili konularda bilim çevrele-
rinin, meslek odalarının ve halkın karar mekanizmalarına dahil 
edileceği bir sürecin işletilmesi gerektiğinin altını bir kez daha 
çiziyoruz. Rantçı ve piyasacı politikalardan vazgeçilmesi, gele-
ceğimizin kâr hırsına kurban edilmemesi ve toplum yararı ilkesi 
temelinde çözümler üretilmesi konusunda iktidarı yeniden uya-
rıyoruz” diye belirtildi.

ÖZEL ŞİRKETLERİN ELİNDE BİR SİLAHA DÖNÜŞEN 
SİYANÜRLE MADEN ARAMALARINA SON VERİLSİN
Eti Gümüş A.Ş.’nin maden işletmesinde meydana gelen 

baraj yıkımıyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası 12 Mayıs 2011 
tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada “İnsan hayatına, doğaya, 
çevreye büyük boyutlarda zarar veren siyanür kullanımı de-
netlenme-yen özel şirketlerin elinde bir silaha dönüşmektedir. 
Maden arama ve üretiminde siyanür kullanımını yasaklamayan, 
denetlemeyen ve gerekli önlemleri almayan siyasi iktidar olası 
bir felaketten sorumlu olacaktır” diye belirtildi.

İMO Güncesi

ÇETİN TALİM
1934 Antalya doğumlu, 1958 İTÜ mezunu 3084 
sicil numaralı üyemiz ÇETİN TALİM hayatını kay-
betmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş-
sağlığı dileriz.

FATMA SULTAN ASLANTAMER

1948 Ankara doğumlu, 1980 ADM-
MA mezunu 25251 sicil numaralı 
üyemiz FATMA SULTAN ASLANTA-
MER hayatını kaybetmiştir. Ailesi-

ne ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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Gerçek Gündem

YGS’de en yeni skandal! 
YGS’de şifre iddiaları henüz netlik kazanmamışken, ÖSYM yaptı-
ğı açıklamayla bir skandalı daha kabul etti: 8 ildeki cezaevlerinde 
yapılan Fen Bilimleri sınavı, hatalı kitapçık nedeniyle iptal edildi. 27 
Nisan 2011 - ntvmsnbc.com

İlköğretim öğrencisine gebelik testi   
13 yaşındaki E.K.’ye “erkeklerle çok gezdiği” gerekçesiyle okul mü-
dürü tarafından gebelik testi yaptırıldığı iddia edildi. E.K.’nin ailesi 
suç duyurusunda bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Avni 
Sandıkçı, çocuğun yalan söylediği kanaatine varıldığını, ancak olayı 
ayrıntılı şekilde soruşturacaklarını söyledi. 27 Nisan 2011 – Bianet  

Müzik sustu, asayiş berkemal   
Ankara polisi, kamuoyunda tepkiyle karşılanan uygulamalarına bir 
yenisini daha ekledi. Sokakta müzik yapan 3 genç gözaltına alındı, 
‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca ceza kesildi. 2’sinin yaşının 18’den 
küçük olmasına rağmen ailelerine bildirilmediği iddia edildi.  27 Ni-
san 2011 – Hürriyet 

Konvoya şaşırmak gözaltı sebebi   
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konvoyundaki araçların hızından ve 
büyüklüğünden etkilenerek, “Oha arabalara bak kocaman” diyen 
üniversite öğrencisine, Başbakanlık korumaları “Başbakana küfür 
ettin” diyerek müdahale etti. 28 Nisan 2011 – Hürriyet 

Emniyet istedi, RTÜK cezayı kesti   
RTÜK Başkanı Davut Dursun, akaryakıt zamlarını protesto eden 
radyo programcısı Nihat Sırdar’ın programına uyarı cezası verilme-
siyle ilgili olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün Üst Kurul’a şikâ-
yette bulunduğunu bildirdi. 29 Nisan 2011 – Birgün

YGS nedeniyle bir liseli daha intihar etti   
Mersin Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan lise son sınıf öğ-
rencisi 18 yaşındaki Sıdıka Soydan YGS sonuçlarının açıklanmasının 
ardından iple kendini pencere parmaklıklarına astı. 29 Nisan 2011 
– Milliyet

YGS’ye üçüncü kurban   
Şifre skandalı henüz aydınlanmamış ve sınav üzerindeki şaibe or-
tadan kalkmamışken sonuçların açıklanması, sınav odaklı eğitim 
sisteminin mağdurlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır’ın 
Tuzluça ilçesinde 100. Yıl Lisesi’nden geçen sene mezun olan Can-
su Salman, YGS’de puanının düşük gelmesi üzerine kendisini tava-
na iple asarak yaşamına son verdi. 30 Nisan 2011 – sendika.org

Özgür internetin ölüm fermanı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nca (BTK) hazırlanan “İnternetin 
Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” uygulamasıyla devlet, 

kimin hangi siteye girebileceğine, hangi blogu okuyabileceğine karar 
verecek. 22 Ağustos 2011’de yürürlüğe girecek uygulamayla, kullanı-
cılar, BTK’nin belirlediği 4 internet filtresinden birini seçmek zorunda 
kalacak. Filtreyi aşmak suç sayılacak. Filtre kıstasları ise tamamen 
BTK tarafından belirlenecek. İnternet servis sağlayıcıları da ağır para 
cezaları ile karşı karşıya kalabilecek. 4 Mayıs 2011 – Cumhuriyet

Vatandaş tatmin olmadı
33 ilde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 68’i Ali Demir’in istifa-
sını istedi. Halkın yüzde 72’si ÖSYM’ye güvenmiyor. Şifre skandalı 
üzerine Metro POLL Araştırma tarafından 33 ilde yapılan araştırmaya 
katılanların yüzde 68’i ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in istifasını 
istedi. Sadece yüzde 18’lik kesim Demir için “görevde kalmalı” dedi. 
9 Mayıs 2011 – Milliyet

Ankara’nın ‘çöp’ okulu    
Başkent’te bulunan bir ilköğretim okulunda öğrencilerin aidat para-
larının düzenli verilmemesi gerekçesiyle temizlik işçisi bulunmadığı 
iddia edilen okulda öğrenciler çöp yığınları içerisinde eğitim görüyor. 
Öğrenci velileri tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde öğ-
rencilerin su içtiği lavabolar ve sınıf içerisinde bulunan çöp kovaların-
da ki çöp yığınları dikkat çekiyor.  09 Mayıs 2011 – Vatan

YGS eylemine katıldı, okuldan atıldı   
15 Nisan’da YGS’deki şifre iddialarını protesto etmek için bir gün oku-
lu boykot eden öğrenci okuldan atıldı. 15 Nisan’da Adana’da Hacı 
Ahmet Atıl Lisesi öğrencileri okul kapısı önünde bir araya geldi, bir 
günlüğüne derslere girmeyi boykot etti. Ancak içlerinde biri vardı ki 
iddiaya göre bu eylem onun okuldan atılma sebebi oldu. 10 Mayıs 
2011 – Gazeteport

AKP, aynı nakarat: Kadın yok, aile var!   
AKP, yasama yılının bitmesine az bir zaman kala Meclisten geçirdiği 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini kullanmaya başladı. 
Bu yetkiye dayanan hükümet, 8 devlet bakanlığının kapatılacağını, 
11 yeni bakanlık kurulacağını açıkladı. Hazırlıkları süren projeye göre 
kabine, 21 bakan ve başbakandan oluşacak. Kapatılan devlet ba-
kanlıkları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı da var. 
Onun yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” isminde yeni bir 
bakanlık kuruluyor. 16 Mayıs 2011 – Evrensel

CHP’nin ‘doğum kontrol’ünü eleştirdi
Babakan Erdoğan, doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesine 
tepki gösterdi Ankara Sincan’da konuşmasına üç çocuk konusun-
daki sözlerine vurgu yaparak başlayan Erdoğan, doğum kontrol yön-
temlerinin teşvik edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, CHP zihniyeti-
nin yıllarca doğum kontrolünü teşvik ettiğini belirterek “Batı şu anda 
çöküyor. Nüfusu yaşlandığı için. Sakın bu oyuna gelmeyin” dedi. 17 
Mayıs 2011 – Milliyet

Siyanür suya karıştı   
Çevre mühendislerinin raporu Kütahya’daki gümüş tesisinden kötü 
haber verdi. Tesisteki siyanürlü suyun bulunduğu barajda bir setin 
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çökmesinin ardından Greenpeace, bölgedeki içme sularından ör-
nekler topladı. Siyanür sızıntısının 4.5 kilometre ötedeki Köprüören 
köyünün su kaynaklarına ulaştığını bildiren Çevre Mühendisleri Oda-
sı, siyanür oranının izin verilen limitin yüzde 40 üzerinde olduğunu 
açıkladı. Odanın açıklamasında “Her gün yeraltı suyundaki siyanür 
miktarının artacağı öngörülmektedir. Türk gıda kodeksine göre yeral-
tı suları içilemez durumdadır” denildi. 18 Mayıs 2011 – Cumhuriyet

BTS üyeleri direnerek kazandı   
BTS üyelerinin, ayrımcılığa ve keyfi uygulamalara karşı verdiği mü-
cadele kazanımla sonuçlandı. TCDD Genel Müdürlüğü önünde 
günlerdir oturma eylemi yapan BTS üyelerinin talepleri kabul edil-
di. Oturma eylemini sonlandıran demiryolu emekçileri kazanımlarını 
halaylarla kutladı. 19 Mayıs 2011 – Birgün

Grev günahtır!
Düzce’de müftülük, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasına üye 
oldukları için 120 işçinin işten çıkarılmasının ardından camilerde 
okuttuğu hutbeyle işverenlere destek verdi. Cemaate okunan hut-
bede “İşi gereğinden fazla yavaşlatmak ve işyerine zarar vermek, 
karı ve karlılığı azaltıcı davranışlarda bulunmak çalışanı ağır dini me-
suliyet altına sokar” denildi. 19 Mayıs 2011 - Birgün

Sen misin halkı bilgilendiren!
Dilovası’nda yaptığı araştırmada ilçedeki annelerin sütü ile bebekle-
rin dışkısında ağır metaller tespit ettiğini kamuoyuna duyuran Prof. 
Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında ‘halkı paniğe sevk ettiği’ gerekçesiyle 
soruşturma başlatıldı. 20 Mayıs 2011 – Milliyet

Üresin: Çok eş yasal olsun
Fatih ve Eyüp Belediyelerinin danışmanı Davranış Bilimleri Uzma-
nı Sibel Üresin, çok eşlilik konusunda çarpıcı değerlendirmelerde 
bulundu. Çok eşliliğin dinde yer aldığını savunan danışman Üresin, 
bunun yasal olmasını istedi. Üresin, çok eşin kızların evde kalma 
sorunlarını ortadan kaldıracağını öne sürdü. 24 Mayıs 2011 – nt-
vmsnbc

Nejla Yıldız’ı koruyamayan yargı, cinaye-
ti de görmedi   
Ankara’da kızının eski erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiği için 
savcılığa suç duyurusunda bulunduktan bir ay sonra, şikayetçi oldu-
ğu G.B. tarafından öldürülen adliye çalışanı Nejla Yıldız’ın ölümüyle 
ilgili dava, cinayetin üzerinden yedi ay geçtiği halde açılamadı. Nejla 
Yıldız’ın G.B. hakkındaki şikayeti ile ilgili soruşturma ise cinayetten 
dört ay sonra tamamlandı. Ancak savcı iddianamede Yıldız’ın ölü-
münden bahsetmedi. G.B. hakkında “basit yaralama” ve “tehdit” 
suçlarından dava açıldı. 25 Mayıs 2011 – Bianet 

Hakimden akıl dışı tutuklama
12 Eylül’de tutuklanıp işkence sonucu akıl sağlığını yitiren Ankara-
lı solcu, eyleme destek verdiği için tutuklandı. “Cezai ehliyeti yok, 
neden tutukladnız” diyen avukatı hakimden “İçerde tedavi olsun 
diye...” yanıtını aldı. 26 Mayıs 2011 – Radikal

Sağlık Bakanlığı halkı korku ve paniğe 
sevk etme!   
Sağlık Bakanlığı’nın ‘Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk 
faktörleri ile mücadele politikaları’ raporunda Dilovası’na özel bir 
yer ayrıldı. Ancak Bakanlık, kendi raporunda Kocaeli Dilovası’ndaki 
kanserin ölümlerde 1 sıraya yükseldiği saptamasında bulunurken, 
Dilovası’ndaki anne sütünde ve bebeklerin dışkısında normalin üze-
rinde kanserojen ağır metaller saptayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğ-
lu, yargılanmayı bekliyor.  31 Mayıs 2011 – Radikal 

Ölüm nedeni: BİBER GAZI!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa’daki olaylı mitingde çıkan 
olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 
(54) cesedine Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda otopsi yapıldı. 
Astım bronşit hastası olan Metin Lokumcu ’nun ilk belirlemelere göre 
biber gazının bu hastalığı tetiklemesi ve aşırı heyecana bağlı olarak 
kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi. 2 Haziran 2011 – Milliyet

Erdoğan ABD’de ev aldı
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ABD’de vergi mükel-
lefi çıktı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Washin-
gton yakınlarında 261 bin 500 Amerikan Doları’na bir ev (condomi-
nium) aldığı ortaya çıktı. Erdoğan bu yıl vergi ayı olan nisan ayında 
söz konusu ev için 3 bin 61 dolar vergi ödedi. 2 Haziran 2011 – 
Cumhuriyet

Suçlama olmadan da dinleme
Şüphelinin kimliği, suçlandığı madde olmasa da dinleme kararı artık 
hukuka uygun sayılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Teleko-
münikasyon İletişim Başkanlığı’nın, kanuna aykırı biçimde verilmiş 
telefon dinleme, yer tespiti ve izleme kararlarına karşı itiraz yetkisini 
kullanmadığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı takipsizlikle so-
nuçlandırdı. Kararda, TİB’in, mahkemelerin bu tip kararlarına karşı 
itiraz yetkisi bulunmadığı vurgulandı. 6 Haziran 2011 – Milliyet

“Çevre gününde kutlamada değil müca-
deleyiz”
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu ve 3. Köprü Yerine Ya-
şam Platformu Dünya Çevre Günü’nde İstiklal Caddesi boyunca 
yürüdü. Yürüyüşte, AKP’nin Munzur’da, Dersim’de, Kütahya’da, 
Mersin’de, İstanbul’da tüm Karadeniz’de doğayı talan projeleri-
nin yarattığı ve yaratacağı yıkımlara dövizlerle fotoğraflarla dikkat 
çekildi. Eylemde, “Su haktır satılamaz” diyerek Erdoğan’ı pro-
testo ettiği için polis tarafından öldürülen Metin Lokumcu anıl-
dı. Mü-cadelesine sahip çıkılacağı vurgulandı. 5 Haziran 2011 
– sendika.org
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