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S�VAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACA�IZ!

Sivas Katliam�’n�n üzerinden bir y�l daha geçti. 16 y�l önce bugün, bu ülkenin 
35 ayd�nl�k insan� tüm dünyan�n gözleri önünde büyük bir vah�etin kurban� 
oldu. 

Sald�r� asla “anl�k” ve “münferit” bir olay de�ildi. Ayn� nefret daha önce 
Malatya, Mara� ve Çorum’da da kusulmu�tu ve nefreti kusanlar� bu ülke çok 
iyi biliyordu. 

Sivas’ta katliam yaln�z 35 insana kar�� gerçekle�tirilmiyordu. Sald�r�n�n as�l 
hedefi, adil ve özgür bir ülke talebiydi. Hedef al�nan, bu topraklar�n ony�llard�r 
biriken devrimci-muhalif damar�yd�. 

Hükümetin ve ilgililerin katliam kar��s�ndaki hareketsizlikleri ile adeta 
sald�r�n�n nihayete ermesini beklemeleri ise, ya�anan vah�etten çok daha 
dü�ündürücü bir tabloyu ortaya ç�karm��t�r. Aradan geçen sürede ya�ananlar 
bunu do�rular niteliktedir. 

Katliam�n 16. y�l�nda dahi gerçek sorumlulardan hesap sorulmam�� olmas�, 
katliam�n ard�ndaki karanl�k zihniyetin mahkum edilmek bir yana nerdeyse 
koruma alt�na al�nmas�, Sivas’ta ya�ananlar�n gerçek niteli�ini de göz önüne 
koymaktad�r. 

Sivas’ta ya�ananlara dair yap�lamayan hesapla�ma bugün; kurumsalla�an 
gericilik, tarikatlarla örülmü� bir toplum, emperyalizmle bütünle�ik bir 
neoliberal anlay�� ve halk kar��t� bir toplumsall�k modeli olarak kar��m�za 
ç�kmaktad�r. 

Bu nedenle “Sivas’� unutmamak” katliamda yitirdiklerimize kar�� ödenmez 
bir borç oldu�u kadar, tüm toplumsal muhalefet için de tarihsel bir görevdir.

“Sivas’� unutmamak, unutturmamak” sadece katliamda ya�am�n� yitirenleri 
anarak de�il, katledenleri ve ülkenin bugününde yaratt�klar� tahribat� da 
“unutmayarak” anlaml� olabilir. 

Sivas’�n hesab�n� sormak, ancak her alanda yükselecek kapsaml� ve sürekli 
bir toplumsal mücadele içerisinde gerçek bir zemine kavu�abilir. Gericilik 
ve toplumsal y�k�m politikalar� ancak bu yolla ülkenin kaderi olmaktan 
ç�kar�labilir.

Bu inançla, 16. y�l�nda Sivas Katliam�’n� bir kez daha lanetliyor, ya�am�n� 
yitirenleri sayg� ve özlemle an�yoruz.

TMMOB �n�aat Mühendisleri Odas� 
Ankara �ubesi

18. Dönem Yönetim Kurulu
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TEOMAN ÖZTÜRK ÖLÜMÜNÜN
15. YILINDA ÇE��TL� ETK�NL�KLERLE ANILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında 
başkanlığını yapan, mimar mühendis 

örgütlülüğünün öncüsü Teoman 
Öztürk, ölümünün 15. yıldönümünde 

11 Temmuz 2009 Cumartesi günü 
düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Öztürk için ilk anma töreni Kar��yaka mezarl���ndaki 
mezar� ba��nda gerçekle�tirildi. Teoman Öztürk’ün ailesi, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda ve �ube Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve çok say�da TMMOB üyesinin kat�ld��� 
törende, TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet So�an-
c� ve Öztürk’ün arkada�lar� Haydar �lker, Ömer Yener ve 
Hüseyin Ye�il birer konu�ma yapt�.

Öztürk’ü anmak için bir sonraki etkinlik �MO Teoman 
Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekle�tirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc�’n�n konu�ma-
s�yla ba�layan etkinlik slayt gösterisi ve Ahu Sa�lam’�n 
müzik dinletisi ile devam etti.

Konu�mas�nda Öztürk’ün sözlerinden al�nt�larla TMMOB’nin mücadele çizgisini anlatan So�anc�, �unlar� söyledi: 
“Teoman Öztürk ya��yor. O hep aram�zda. Bizlerle beraber. Teoman Öztürk; 1998 Demokrasi Kurultay�, 2003 
Mühendislik Mimarl�k Kurultay� kararlar�nda ya��yor. TMMOB Genel Kurullar�n�n sonuç bildirilerinde yaz�lanlarda ya��-
yor, üye çal��malar�m�zda ya��yor, düzenledi�imiz etkinliklerde, kitaplar�m�zla ya��yor. TMMOB 1970’lerde Teoman 
Öztürk ve arkada�lar�nca yarat�lm�� yol haritas�nda yürüyü�üne devam ediyor, devam edecek.” 

Etkinlik, Prof. Dr. Korkut Boratav,  Prof. Dr. ��aya Ü�ür ve Prof. Dr. Aziz Konukman’�n konu�mac� olduklar� “Kapitalist 
Küreselle�menin Küresel Krizi” paneli ile sona erdi.

Teoman Öztürk Kimdir? 

4 Nisan 1940 tarihinde Kars’ta do�an Teoman Öztürk, 1963 
y�l�nda �TÜ Mimarl�k Fakültesi Yüksek Mühendis Mimar olarak 
mezun oldu. �stanbul Belediyesi ve �mar ve �skan Bakanl���nda 
çal��an Öztürk, 1971-1972 y�llar�nda TMMOB Mimarlar Odas� 
2. Ba�kanl���n� yapt�. 

1973-1980 y�llar� aras�nda TMMOB 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
Dönem Yönetim Kurulu Ba�kanl���n� yapan Öztürk, olanaks�z-
l�klar içinde TMMOB’yi s�rtlay�p, mühendis ve mimarlar�n ger-
çek anlamda örgütlü mücadelesini ba�latt�. Genç mühendisler 
Teoman Öztürk’ten çok �ey ö�rendi. Onurlu bir ya�am�n halk�n 
yan�nda, halkla birlikte mücadele etmek oldu�unu ö�rendi.

Öztürk 54 y�l süren onurlu ya�am mücadelesini Çapa T�p Fakül-
tesi Hastanesi’nde 11.7.1994 günü tamamlad�.
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2 Temmuz 2009 Per�embe günü saat 16.00’da Toros 
Sokak’ta toplanan emek ve demokrasi bile�enleri, 
“Sivas’�n, Mara�’�n, Çorum’un, Gazi’nin hesab� sorula-
cak”, “Fa�izme kar�� omuz omuza”, “35 can aram�zda”, 
“Fa�izme kar�� tek yol devrim”, “Katil devlet hesap vere-
cek” sloganlar�yla mitingin yap�ld��� Kolej Meydan�’na 
yürüdü. Yürüyü�ün en önünde yitirilenlerin resimleri-
nin oldu�u dövizler ta��nd�. Kolej Meydan�’nda, Sivas’ta 
yitirilenler, tüm devrim ve demokrasi �ehitleri için sayg� 
duru�unda bulunan binlerce ki�i “35 can’�n” hala ya�ad�-
��n� hayk�rd�.

Mitingde yap�lan konu�malarda, Sivas’ta katledilen 
“35 yüre�in” hala att��� ifade edilirken, bir daha asla 
Sivas’lar�n ya�anmamas� için mücadele vurgusu yap�ld�. 
Alevilerin devletin güdümüne asla girmeyece�i �srarla 
vurgulan�rken, bütün hükümetlerin katilleri korudu�u 
ve ilericileri yok etmeye çal��t��� söylendi. 

K�z�l�rmak Yerel Dernekleri Federasyonu, Pir Sultan 
Abdal Kültür Derne�i, Devrimci Alevi Komitesi, Halkev-
leri, KESK, TMMOB, D�SK, TTB, SMMMO, Aka-Der, Dev-
rimci 78’liler Federasyonu, ÖDP, SDP, EMEP, TKP, CHP, 
Tüm-�gd, EHP, Kald�raç, Marksist Bak��, Sokak Sanatç�la-
r�, ��porta Emekçileri �nisiyatifi ve Köy Dernekleri mitin-
ge kat�ld�. Mitingin sonunda ise Ali Asker bir konser 
verdi. 

S�VAS KATL�AMI 
B�NLERCE K���N�N KATILDI�I M�T�NGLE ANILDI

Sivas Katliamının 16. yılında binlerce kişi Ankara’da yapılan mitingle Sivas’ta 
katledilenleri andı. Sivas’ın ateşi hiç sönmeyecek diyen yaklaşık 5000 kişi gericiliğe 
ve faşizme karşı mücadele çağrısı yaptı. 
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AKAY KAV�A�I HAKKINDA!

GÖKÇEK’�N ÇABASI: ÖLÜMÜ GÖSTER�P SITMAYA RAZI ETMEK

Temmuz 2009

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat ErsanTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan Akay 
Kavşağı tartışmaları ile ilgili 23 Temmuz 2009 Perşembe günü basın açıklaması 
yaptı:

Ankara’da Melih Gökçek ve ekibi taraf�ndan uzun bir 
süreden beri sergilenen aymaz yöneticilik tarz� ve icraat-
lar� hayret ve sab�r s�n�rlar�n� çoktan a�m��t�r. Kente, kent-
lilere ve kent ya�am�na sava� açan bu yöneticilik tarz�, 
15 y�ld�r kenti bir yap-boz alan�na çevirmekle kalmam��, 
�aka gibi uygulamalar�yla da kentlilerle adeta dalga geçen 
boyutlara ula�m��t�r. Ki�isel h�rs ve ç�karla örülmü� bu 
umursamaz belediyecili�in yeni bir örne�i son günlerde 
yine kar��m�za ç�kar�lm��t�r.

Neredeyse her ad�m� kentte kriz yaratan Belediye Ba�ka-
n�, kentin gündemine bu kez de Akay Kav�a�� tart��mas�n� 
sokmu� ve eliyle yaratt��� çözümsüzlük ortam�n� kente ve 
kentlilere dayatmaktan çekinmemi�tir. 

Peki Ne Olmu�tur Akay Kav�a��nda? 

Çankaya Belediyesi’nin açt��� dava sonucu mahkeme, 
Akay kav�a��n�n imara ayk�r� oldu�una karar vermi�tir.

Akay kav�a��, daha önce Mimarlar Odas� Ankara �ubesi 
taraf�ndan aç�lan davaya ra�men tamamlan�p ula��ma 
aç�lm��t�r.

Ankara Büyük�ehir Belediye Ba�kan� �. Melih Gökçek, o 
dönemde meslek odalar�n�n açm�� oldu�u davalarla ilgili 
olarak, me�hur Gökçek gülü�ü ile “mahkeme sonuçlan-
madan biz kav�aklar� bitiriyoruz” demeçlerini vermekten 
çekinmemi�tir. 

Ancak benzeri dava Çankaya Belediyesi taraf�ndan aç�l�n-
ca, mahkeme kararlar�na uymak akl�na gelmi�tir. Gökçek 
böylece, kentte yarat�lacak krizin sorumlulu�unu ve 15 

y�ll�k belediyecili�inin en büyük yat�r�mlar�ndan olan katl� 
kav�aklar�n yaratt��� çözümsüzlükleri adalete ve Çankaya 
Belediyesi’ne yüklemek istemi�tir. 

Oy kayg�s�, koltuk sevdas� ve “kendinden olmayan� yok 
etme h�rs�” Melih Gökçek’in gözünü karartm��t�r. Öyle ki, 
mahkeme Akay kav�a��n�n hukuksuz �ekilde yap�ld���na 
karar verdi�inde, Gökçek hukuksuz i� yapt��� için özür 
dilemek yerine, Çankaya Belediyesi’ni suçlu gibi gösterip 
Ankara halk�na te�hir etmeye çal��m��t�r.

�n�aat Mühendisleri Odas� Ankara �ubesi olarak, katl� 
kav�ak projelerine kar�� durmam�z�n iki ana nedeni 
bulunmaktad�r.

�lk olarak, trafi�in amac� insan ta��makt�r. Bu nedenle kal-
k�nm�� ülkeler ula��mda metro sistemleri, toplu ula��m 
a�lar� gibi yöntemleri tercih ederler. Kav�aklar ise insan 
de�il araç ta��ma önceli�i olan, bireysel ula��m� özendi-
ren ve �ehirlerdeki araç say�s�n� artt�ran; bu nedenle de 
geçici olan çözümlerdir ve hatal�d�rlar. 

�kinci olarak d�� borcu 400 milyar dolar�n üstünde olan, 
petrol ve otomotiv sektörlerinde d��a ba��ml� bir ülke 
olan Türkiye’nin katl� kav�aklarla, petrol ve otomotiv 
ba��ml�l��� artmakta, bir nevi zorunlu sömürge yap�lmak-
tad�r.

Ayr�ca, Ankara gibi h�zl� büyüyen bir kentin ula��m soru-
nu, çözülemeyecek boyutlara ta��nmaktad�r. Mevcut ula-
��m politikas�zl���n�n bir sonucu olarak Ankara �imdiden 
yo�un araç trafi�ini kald�ramaz seviyeye ula�m��t�r. 

Belediye Ba�kan� ise, görevinin gere�i olan bu tarz de�er-
lendirmeleri yapmak ve belli bir öngörüye sahip olmak 
yerine; buldu�u her ortamda hamasi söylemler atmay�, 
katl� kav�aklar�n üzerinde Ankaral�lar�n paras�yla �atafatl� 
gösteriler düzenlemeyi belediyecilik sanmaktad�r.

Geldi�imiz durumda ya�ananlar ise; mahkeme kararlar�na 
ra�men Akay Kav�a��’n�n in�aat�na devam ederek bitiren, 
söz konusu mahkeme tamamland�ktan sonra da Ankara 
halk�n� kav�a�� kapatmakta tehdit eden bir yönetim anla-
y���n�n kendi ba�ar�s�zl�klar�n� örtbas etme, hatalar�n� 
ba�kalar�n�n üzerine atma çabas�d�r. 
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Ankara için çözüm imkans�z ve ula��lamaz de�ildir.

Akay Kav�a��, Gökçek’in Ankaral�lar� ve Ankara ula��m 
yap�s�n� mahkum etti�i plans�z ve günlük uygulamalar�n 
bir örne�idir. 

Aç�kt�r ki Gökçek, Ankara trafi�inin planl� ve uzun vadeli 
olarak tasarlanan temel yap�s�n� bozmu�tur. 

Gökçek, Ankara’n�n insan odakl� ula��m ve trafik yap�s�n�; 
araç ve karayolu öncelikli olarak kökten de�i�tirmi�tir. 
Katl� kav�aklardan sonra kentte artan trafik kazalar� ile 
ölüm oranlar� bu durumun en somut ve ac� örnekleri ola-
rak hala haf�zalar�m�zdad�r. 

Kent planlamas�nda yap�lan icraatlar ne oranda “günü 
kurtarmak ve göz boyamak” amac�yla yap�l�rsa, çözüm de 
ayn� oranda zorla�acakt�r. Günlük kayg�lar ve günü kur-
tarma amaçl� uygulamalar�n çözümü maalesef günübirlik 
öneriler ve müdahalelerle sa�lanamaz. 

Bu nedenle, Akay kav�a�� hakk�nda yaln�zca “kapat�ls�n” 
ya da “kapat�lmas�n” demek, sloganvari medyatik bir tar-
t��madan öte gidemeyece�i gibi, tek ba��na ne bilimsel 
ne de gerçekçi bir çözüm de sunmayacakt�r. 

Sorunu gerçekten çözmek için; kentlileri tehdit etmek ve 
siyasi rakipleri karalamak yerine kapsaml�, uzun vadeli ve 
yap�sal bir çözüm program� olu�turmak gereklidir. 

Bir ba�kentin belediye ba�kan� olarak bunu çok iyi bilme-
si gereken Gökçek, kentin kurumlar�na kar�� bu konuda 
da çamur atma siyaseti yürüterek içine batt��� krizden 
kurtulmaya çabalamaktad�r. 

15 y�ll�k ba�kanl���nda Melih Gökçek, günübirlik i�lere ve 
kente dair uyar�lara kulak kapamaya al��m�� olabilir. Oysa 
Gökçek tüm bunlar için harcad��� enerjiyi ve kentteki 

polemikler için kulland��� “yarat�c�l���n�”, orta-uzun vade-
li öngörüler geli�tirmek ve kent için kamu yarar� güden, 
planl� bir ula��m altyap�s� olu�turmak için harcasayd�, 
Ankaral�lar olarak böylesi bir kaosu ya�amak zorunda kal-
mam�� olurduk.

Çözüm Ortadad�r!

Ac�d�r ki Gökçek, meslek kurulu�lar� ve ilgili kurumlar�n 
tüm uyar�lar�na ve aç�lan davalara ra�men 11 y�ld�r Anka-
ral�lar�n milyonlarca dolar�n� Akay Kav�a�� için hiç çekin-
meden harcam��t�r.

�imdiyse, o dönemden beri neredeyse dü�man ilan etti�i 
kurumlardan medet ummaktad�r!

Gökçek aç�s�ndan ya�anan çaresizlik gerçekten inkar edi-
lemez boyutlara ula�m�� olmal�d�r ki, çözüm için gözünü, 
her f�rsatta d��lad��� meslek odalar�na ve kentin örgütlü 
kurumlar�na dikmi� durumdad�r.

Kentin kurumlar� ve meslek örgütleri olarak bizler, 
Gökçek’in arad��� çözümü y�llard�r söylemekteyiz. 

- Tekrar etmek gerekirse; kapsaml�, uzun vadeli, planl� 
ve insan odakl� bir bak�� aç�s�, çözüm için ilk �artt�r. 

- Belediye yönetimi, 2015 Master plan�na uymal�, kent-
te toplu ula��m a�lar� olu�turulup kaliteli, ucuz, s�k 
aral�kl� ve güvenli bir ula��m biçimi hayata geçirilme-
lidir. 

- Sincan-Ümitköy-Keçiören metrolar� bitirilmeli; �ehrin 
bat� k�sm� ile Çankaya aras�nda bireysel araca tercih 
edilebilecek düzeyde kaliteli ve düzenli toplu ula��-
m�n olu�turulmas� gerekmektedir. 

- Bu projeler tamamland�kça �ehir içindeki katl� kav-
�aklar kapat�lmal� ve Ankaral�lar�n toplu ula��m� tercih 
etmesi sa�lanmal�d�r. 

- Metrolar 2004 ve 2009 seçimlerinde oldu�u gibi 
seçim öncesi, içinde golf arabas�yla gezmek, vatan-
da�lar� gezdirmek ve oy almak için de�il, Ankara’n�n 
gelecekteki en büyük sorunu olarak görünen ula��m� 
çözmek için kullan�lmal�d�r.

Ba�kentte Yönetici Olmak “Sulu �aka” De�ildir!

Bu vesileyle tekrar, Büyük�ehir Belediyesi’ni ve Melih 
Gökçek’i, kentin huzurunu kaç�racak yanl��lardan bir an 
önce dönmeye ça��r�yor ve yarat�lan hukuksuzlu�un ken-
dilerine ibret olmas�n� diliyoruz. 

Bilinmelidir ki Gökçek dahil hiçbir kimse ve kurumun, 
yanl��lar�n�n bedelini bütün bir kente ödetmeye hakk� 
yoktur! 

Ankara kenti ve Büyük�ehir Belediyesi kimsenin oyun ala-
n�, kimsenin deneme tahtas� de�ildir! 

Kentin kaynaklar�, kimsenin kendi mülkü de�ildir ve 
hukuka ayk�r� i�ler için kullan�lamaz!

Anla��l�r olmas� için, Gökçek’in kendi genel ba�kan�n�n 
diliyle söylemek gerekirse; bu konularda herkes ne yapt�-
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��n� iyi bilmeli, bir Ba�kentin yöneticisi olmay� “sulu �aka” 
zannetmemelidir!

O yüzden Gökçek’i;  Ankaral�larla yüzle�meye ve yapt��� 
yanl��l��� anlamaya; bu tür yanl��lar� yapmadan önce pro-
je safhas�nda meslek odalar�ndan yard�m istemeye davet 
ediyoruz. 

Çünkü Melih Gökçek’in yanl��lar�n� düzeltmek bizim 
görevimiz de�ildir. 

Dolay�s�yla Melih Gökçek’i; yaratt��� krizin sorumlulu-
�unu üstlenmeye ve tüm Ankaral�lardan özür dilemeye 
ça��r�yoruz.

Bu ça�r�ya cevap vermek; ahlaki ve insani bir sorumluluk 
oldu�u kadar, bir kent yöneticisi için de vazgeçilmez bir 
zorunluluk olmal�d�r.

AKAY KAV�A�I YEN� SORUNLAR DO�URACAK

Akay Kav�a��

Ankara kentiçi ula��m�n� ve trafik ak�m�n� rahatlataca�� 
iddias�yla Ankara Büyük�ehir Belediyesi taraf�ndan yap�-
m�na Eylül 1998’de ba�lanan ve katl� kav�ak olarak in�a 
edilen Akay Kav�a��; TBMM’nin önünde ve Atatürk Bul-
var�, �nönü Bulvar�, Akay Caddesinin kesi�me noktas�nda 
yer almaktad�r. 3 katl� olarak ve yüzeyden 11-12 metre 
yer alt�nda in�a edilen proje ile bu bölgede trafi�in yer 
alt�na al�nmas� hedeflenmi�tir. Kav�a�a ba�l� de�i�ik yön-
lerden gelen yollarda “Kesintisiz ak�m” olana�� yarat�lma-
s� istenerek yap�m�na ba�lanan kav�ak 1997 y�l� rayiçleri 
ile 1 trilyon 250 milyar TL bedelle ihale edilmi�tir. 30 mil-
yon ABD dolar�na malolaca�� tahmin edilmektedir. Önce, 
14 ayl�k bir çal��ma ile Ekim 1999’da bitirilece�i ve bu 
nedenle de ad�n�n “75. Y�l Cumhuriyet Altgeçidi” kondu-
�u aç�klanm��, sonra h�zl� bir çal��ma ile Nisan 1999’da 
bitirilece�i söylenmi�tir. Sonunda, Kav�ak, Akay Caddesi-
ne aç�lan kesimi hariç di�er yönlerdeki k�sm�yla 10 Eylül 
2000’de trafi�e aç�ld�. Büyük�ehir Belediyesi yetkililerinin 
aç�klamalar�na bak�l�rsa, kav�a��n tamam� 2001 y�l�nda 
bitirilecek. Böylece, projenin 2 y�ll�k bir gecikme ile biti-
rilece�i ilan edildi.

Ula��mda iki temel yakla��m 

Araçlara öncelik veren yakla��m: Toplu ta��mac�l��� 
önemsemeyen ve yayalar�n varl���n� dikkate almayan bu 
yakla��m, otomobil ve di�er lastik tekerlekli araç üretimi 
ve buna ba�l� olarak karayolu yap�m�n� sonu gelmez bir 
döngüye sokarak sürekli kat be kat artan akaryak�t tüke-
timine dayanmaktad�r. 

Giderek daha büyük oranda kaynak emen bu yakla��mda, 
toplumun temel gereksinimlerine daha az kaynak ayr�l-

mas� ve kaynak birikiminin kararl� bir �ekilde d��ar�ya 
aktar�m� söz konusudur. Özellikle petrolde d�� kaynak-
lara ba��ml� ülkelerde bu oran çarp�c� ölçüde yüksektir. 

�nsana ve toplu ta��ma öncelik veren yakla��m: Di�er 
ve bizim de benimsedi�imiz yakla��m, toplu ta��mac�l�k 
sistemlerini, metro ve rayl� sistemleri öngörür ve yayaya 
öncelik verir. Bu yakla��m hem daha ucuza mal olur ve 
i�letilir ve hem de köklüdür. 

Neden Kar�� Ç�k�yoruz?

Sözkonusu projelere kar�� ç�k�� gerekçelerimiz ve proje-
lerin uygulanmas� sonucu olu�acak olumsuzluklar hak-
k�ndaki öngörülerimiz �unlard�r:

1) Ankara Büyük�ehir Belediyesi’nin yakla��k 150 mil-
yon ABD dolar� harcad��� bu projeler, ciddi bir trafik 
etüd ve planlamas�ndan yoksun olmas�, k�saca bilim-
sel altyap�ya sahip olmamas� yan�nda, Melih Gökçek 
taraf�ndan, seçim öncesi verilen “100 kav�ak yapma 
sözünü tutma”ya dayand�r�lmaktad�r.

Bundan 9 y�l önce!
Eylül 2000

İMO Ankara Şubesi’nin sekreteryasını yürüttüğü TMMOB Ankara İl Koordinasyon İMO Ankara Şubesi’nin sekreteryasını yürüttüğü TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
KuruluKurulu 8 Eylül 2000 tarihinde, Akay Kavşağı’nın kısmen açıldığı zamanlarda Akay  8 Eylül 2000 tarihinde, Akay Kavşağı’nın kısmen açıldığı zamanlarda Akay 
Kavşağı’nın yaratacağı sıkıntılarla ilgili öngörülerini “Akay Kavşağı Yeni Sorunlar Kavşağı’nın yaratacağı sıkıntılarla ilgili öngörülerini “Akay Kavşağı Yeni Sorunlar 
Doğuracak” başlıklı basın açıklamasında 9 yıl öncesinde belirtmişti:Doğuracak” başlıklı basın açıklamasında 9 yıl öncesinde belirtmişti:

�MO  ANKARA  �UBE  BÜLTEN  TEMMUZ  2009

7

HABERLER



2) Ankara kenti için haz�rlanm��, 2015 y�l�n� esas alan 
Ana Ula��m Plan� mevcut iken, projelerin haz�rlanma-
s�nda bu plan göz önüne al�nmam��t�r.

3) �mar Uygulama Plan� yapma yetkisi, yasal olarak �lçe 
Belediyelerinde bulunmas�na, sözkonusu projelerin 
1/1000’lik imar planlar�na i�lenmemi� olmas�na ve 
mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlar�na kar-
��n yap�ma devam edilmesi hukuki tart��malara yol 
açm��t�r.

4) Akay Kav�a�� gibi, özellikle kent merkezi içinde yer 
alan kav�aklarda yap�lan bu tür düzenlemeler mer-
kezde ta��t yo�unlu�unu art�r�r. Henüz, göreceli 
dü�ük araç yo�unlu�u gözönüne al�n�rsa �imdilik bir 
ferahlamaya yol açar gibi görünse de bu aldat�c�d�r; 
araç say�s� artt�kça, kar��m�za çözümsüz trafik kar-
ga�al�klar�n�n ç�kmas� kaç�n�lmazd�r. Kent merkezle-
rinde i�leri olmamas�na ra�men transit sürücülerin 
merkezdeki yollar� kullanmas�na davetiye ç�karan bu 
düzenlemeler, yaya hareketlerini engeller.

5) Kent içindeki tüm kav�aklar birbirleriyle ba��ml� 
çal��maktad�r. Bir, iki giderek on kav�a�a getirilecek 
kesintisiz trafik çözümleri, onlar� takip eden kav�ak-
larda kaç�n�lmaz y���lmalar yaratacakt�r. Akay kav�a�� 
örne�inde Bakanl�klar, TRT, Ku�ulu ve di�er kav�ak-
lar yeni “kav�ak çözümleri”ni dayatacakt�r.

6) Kent içi trafi�inde kesintisiz ve h�zl� trafik ak��� yaya-
lar�n can güvenliklerini tehdit edecektir. Yo�un araç 
trafi�i önü al�namaz bir gürültü kirlili�ine yol aça-
cakt�r. Egsoz gazlar�ndaki art��, canl� sa�l���n� tehdit 
edecektir. Akaryak�t tüketiminin art���, enerji israf�na 
yol açacakt�r. Altgeçitlerde birikecek karbonmonok-
sit gaz�; insan sa�l��� üzerinde olumsuz etkiler yapa-
cakt�r.

7) Kaza ve yang�nlara müdahale çok zor oldu�undan, 
tüneller facialara yol açabilecek riskler ta��maktad�r.

8) H�zl� trafik ak���, Atatürk Bulvar� üzerinde yer alan 
esnafa ait çe�itli i�yerlerindeki al��veri� imkan�n� 
giderek ortadan kald�racak, kentin önemli al��veri� 
merkezleri aras�nda yer alan bu kesimdeki esnaf 

i�göremez duruma dü�ecek, i�yerlerini belki de 
kapatmak zorunda kalacaklard�r.

9)  Akay Kav�a�� düzenlemelerinin yap�ld��� kesimden, 
yukar�daki tüm havzalar�n pissu ve ya�mursuyu top-
lama kollektörleri, içmesuyu, do�algaz ileti�im ve 
enerji hatlar� geçmektedir. Bunlar�n sa�l�kl� deplase 
edilmemesi olas�l��� nedeniyle, ya���l� mevsimlerde 
hem yap�lan yat�r�m�n i�levini tehlikeye atabilecek 
hem de çevre halk�n� ve caddelerdeki i�yerlerinin 
günlük ya�am�n� olumsuz etkileyecek, bir ar�za söz-
konusu oldu�unda derinli�i yer yer 15 metreyi bulan 
bu tesislere müdahale imkanlar� son derece s�n�rl� 
olacakt�r.

10) Bu tür yat�r�mlara, yayaya ve toplu ta��mac�l��a gerek-
li önemi ve önceli�i vermedi�i, “�nsan için de�il araç 
için kent” �eklinde tarif edilebilecek kent içi ula��m 
anlay���n� temsil etti�i ve ça�da� dünyada yeri olma-
d��� için kar��y�z.

Bütün bunlardan sonra durum nedir? Yan�t� Büyük�ehir 
Belediyesi Ba�kan� bizzat veriyor: “Trafik s�k���kl���, yeni 
kav�aklar yap�lmazsa aynen devam eder.” 

Ankara Büyük�ehir Belediyesi Ba�kan�n�n yapt��� aç�kla-
malardan, kent ya�am�n� kentliye zehir eden, kaynaklar�n 
israf�na yol açan, hukuku ve mahkeme kararlar�n� hiçe 
sayan, bilimsel haz�rl��� yap�lmam�� projeleri hayata geçi-
ren, kente kar�� suç i�leyen, “Ben yapt�m oldu” mant��� ile 
yöneten, Cumhuriyetin ba�kentini “inad�na” yanl��l�klarla 
tahrip eden anlay���n devam edece�i görülüyor.

Bugün gelinen noktada öngörülerimiz do�rulanm��t�r. 
Ancak takdir edilecektir ki, biz, öngörülerimizin yanl��-
lanmas�n� 150 milyon ABD dolar�n�n heba edilmesine 
ye�lerdik. 

Harcanan ve çözüm olmad��� bizzat uygulay�c�s� taraf�n-
dan ifade edilerek bir anlamda topra�a gömülen bu para-
larla yap�labilecekler vard�:

� Ankara Ana Ula��m Plan�nda öngörülen K�z�lay-
Çayyolu metrosuna ba�lanabilir ve yakla��k 10 kilo-
metrelik metro yap�labilirdi.

� 2004 y�l�nda susuz kalma tehlikesi bulunan Ankara’n�n 
içmesuyu problemi halledilebilirdi. 

� Çöp ara aktarma istasyonlar� in�a edilebilir, böylece 
ya�ad���m�z çöp sorunu ortadan kald�r�labilirdi.

Çözüm nedir?

Çözüm, ilk örnekleri Ankara’da verilen rayl� sistemleri 
geli�tirmek, di�er bir deyimle metre metre metro yap-
makt�r.

TMMOB ve ba�l� 20 meslek odas� olarak, k�s�tl� imkanla-
r�m�z ve yetkilerimizle kentimize sahip ç�kmaya devam 
edece�iz.

Cumhuriyetin ve kentin yöneticilerini de Ba�kent 
Ankara’ya sahip ç�kmaya bir kez daha ça��r�yoruz. 
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�ktidara geldi�i günden bu yana, pek çok uygu-
lamas� kamuoyunda infial yaratan AKP hükümeti, 
yasal alanda gerçekle�tirdi�i pek çok düzenleme 
ve de�i�iklikler ile de “niyetini” belli etmi�tir. Kamu 
ihale alan� ve bu alanda hükümetin müdahaleleriyle 
yap�lan sistemli de�i�iklikler, bu niyetin en somut 
örnekleri olarak kar��m�zda durmaktad�r.

Aç�kça görülmektedir ki; iktidara geldi�i günden 
bu yana AKP’nin üzerinde en çok durdu�u konula-
r�n ba��nda kamu ihaleleri gelmektedir. Hatta AKP, 
hiçbir kanun üzerinde bu kadar durmam��t�r.

Kamu ihaleleri eliyle yarat�lan kazanç ve ihale siste-
mindeki yasal düzenlemelerle olu�turulan denetim 
mekanizmas�, hükümet için oldukça önemli bir güç 
olu�turmakta ve hükümet bu gücü kendine yak�n 
çevreler lehine kullanmaktan çekinmemektedir.

Oysa Kamu �hale Kurumu, tam da böylesi uygu-
lamalar� önlemek ve kamu ihalelerinde �effafl��� 
sa�lamak amac�yla 2001 y�l�nda AB’nin iste�iyle, 
özerk bir yap�da kurulmu� ve buna ba�l� olarak 
4734 say�l� ihale yasas� haz�rlanm��t�r.

�ktidarda oldu�u y�llar boyunca, kamu ihale kanu-
nunu 18 kez de�i�tiren AKP, tüm bu de�i�iklik-
lerle kamu ihale kanununun ve kurumunun içeri-
�ini bo�altmaya, alan�n� daraltmaya ve denetim-
�effafl�k konular�nda i�levsiz bir hale getirmeye 
çabalam��t�r. 

Bugüne kadar yap�lan 18 de�i�ikli�in hangi mad-
delerde yap�ld��� ve yerine hangi düzenlemelerin 
geçirildi�i incelenirse, AKP’nin sistemli operasyo-
nu aç�kça görülecektir: Bu de�i�iklikler ve Kamu 
�hale Kurumu’nun etki alan�n� daraltma çabalar�; 
ihalelerin hükümete yak�n �irketlere da��t�lmas� ve 
böylece iktidar�n kendi zenginini yaratmas� süre-
cinde “kö�eta��” görevi görmektedir.

Dolay�s�yla kamuoyu nezdinde; kamu ihaleleri sis-
teminin ve kamu ihale kurumundaki denetleme, 

inceleme talep edebilme ve soru�turma yürütebil-
me yetkilerinin “hükümetin aya��na doland���”, bu 
nedenle sistemin sürekli t�rpanland��� yarg�s�n�n 
olu�mas� da yersiz de�ildir. 

�imdiyse bu ku�kular� ispatlayan yeni bir skandala 
daha imza at�lm��t�r. Özerk bir kurum olarak olu�-
turulan Kamu �hale Kurumu, hükümetin Meclis’te 
yapt��� bir geceyar�s� operasyonuyla Maliye 
Bakanl���’na ba�lanm��t�r. 

Yang�ndan mal kaç�r�r gibi, gözlerden uzak bir saat-
te Meclis’te oylanan torba yasaya eklenen küçük 
bir maddeyle; kamu ihale kurumunun tüm yetkileri 
Maliye Bakanl���’na ba�lanarak bakanl���n onay�na 
tabi k�l�nm��t�r.

Böylece, Kamu �hale Kurumu’nun bugüne kadar 
ba��ms�z olarak haz�rlad��� “kamu ihale mevzuat�” 
için Maliye Bakanl���’n�n onay�n�n al�nmas� zorun-
lu hale getirilmi�; ayr�ca “kamu al�mlar�na ili�kin 
temel politikalar� olu�turmak” görevi de Maliye 
Bakanl���’na verilmi�tir.

Bunun anlam� aç�kt�r; yolsuzluk ve keyfilik kamu 
ihale sisteminin temel belirleyicisi olacakt�r. AKP, 
kamu kaynaklar�n�n belli çevrelere ak�t�lmas�n�n 
önündeki tüm engelleri kendi eliyle kald�rm��, 
hükümeti rahats�z eden Kamu �hale Kurumu uygu-
lamalar�n�n da önünü kesmi�tir. 

Böylece, kamu ihale mevzuat�n� hükümetin 
keyfine ve ihtiyaçlar�na göre �ekillendirecek 
imkan yarat�lm��t�r. 

Maliye Bakanl���, hükümeti rahats�z eden soru�tur-
malar için izin vermeme hakk�na sahip olmu� ve 
böylece kamu ihalelerinde partizanl�k, kay�rmac�-
l�k, yanda�lara pe�ke� dönemi hükümet eliyle res-
men güvence alt�na al�nm��t�r.

Bütün bu uygulamalar� ve yol açaca�� vahim sonuç-
lar�, �n�aat Mühendisleri Odas� Ankara �ubesi ola-
rak biz uzun süredir ifade etmekteyiz. Kamu ihale 

BASIN AÇIKLAMASI

KAMU �HALE KURUMUNA GECE OPERASYONU
�halesiz �hale Dönemi Ba�lam��t�r

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat ErsanNevzat Ersan, Kamu İhale 
Kurumu ile ilgili 24 Temmuz 2009 Cuma günü basın açıklaması yaptı:
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yasas�ndaki de�i�iklikler gündeme geldi�inde de 
ilgilileri uyarm�� ve kamu kaynaklar�n�n suistima-
line izin verilmemesi gerekti�ini �srarla vurgula-
m��t�k.

Kamu ihale sisteminin ve kurumunun giderek siya-
salla�t�r�ld���n� belirterek; bu durumun hem kamu 
kaynaklar�n�n pe�ke� çekilmesine yol açaca��n�, 
hem de kamu yap�lar�n�n güvenilirli�i ve niteli�inin 
ciddi tehlikelere aç�k hale getirilece�ini söylemi�-
tik. Nitekim, tarih bir kez daha bizi do�ruluyor.

Ya�anan son geli�meler, kayg�lar�m�z� ne yaz�k ki 
fazlas�yla do�rulam��t�r.

Son düzenlemeyle; kamu kaynaklar� s�n�rs�z ve 
denetimsiz bir yolsuzluk potansiyeli ile kar�� kar��-
ya b�rak�l�rken, üretilen yap�lar�n üretim süreçleri-
nin ve niteliklerinin denetlenmesi de iktidar�n insa-
f�na b�rak�larak korkutucu bir durum yarat�lm��t�r. 

Gözden kaç�r�lmamas� gereken son nokta da; kamu 
al�mlar�na ili�kin temel politikalar�n art�k Maliye 
Bakanl��� eliyle olu�turulaca��d�r. 

Böylece hangi kurumda, hangi ko�ullarla, hangi 
alanlarda al�m yap�laca�� ve bu al�mlar�n hangi ihti-
yaçlar ve ilkeler çerçevesinde belirlenece�i tama-
men Bakanl���n (dolay�s�yla Hükümetin) tercihine 
ve takdirine b�rak�lm��t�r. Bu alanlarda denetim, 
payla��m ve �effafl�k sa�lanamad��� için de suisti-
male fazlas�yla aç�k bir durum yarat�lmaktad�r.

Buradan Hükümete ve tüm ilgililere sesleniyo-
ruz: Kamu kaynaklar�n�n yanda� çevrelere pe�ke� 
çekilmesinin önü bir an önce kapanmal�d�r. Kamu-
nun kaynaklar� topluma aittir ve bu kaynaklar� 
yönetenler hiçbir kesimin finansörlü�üne soyun-
mamal�d�rlar.

Söz konusu düzenlemenin ard�ndan; kamu yarar�-
na kullan�lmayan her kayna��n, ya�an�lacak olas� 
yolsuzluklar�n ve toplumsal kayg�lar� hiçe sayan 
aymazca uygulamalar�n sorumlusu da, elbette yet-
ki sahibi olanlar�n ta kendisi olacakt�r.

Türk �� ile Hükümet aras�nda ba�layan toplu i� 
görü�meleri kilitlendi ve Türk �� uyar� niteli�inde 
bir saatlik i� b�rakma eylemi gerçekle�tirdi.  

Çünkü siyasi iktidar  krizin faturas�n� bir kez daha 
çal��anlara kesmek istemi� ve Türk �� buna kar�� 
ç�km��t�r.  

Ba�bakan�n “Kriz bizi te�et geçecek” aldatmacas� 
bizzat devletin kendi kurumlar� taraf�ndan aç�kla-
nan ekonomik rakamlarla tekzip edilirken, hükü-
metin çal��anlar�n hakl� taleplerine kar�� duyars�z-
l���n� anlamak mümkün de�ildir.  

Ekonomik krizi yönetmeyi ba�aramayan hükümet, 
sermaye kesimlerini rahatlatmaya dönük tedbir 
paketlerini bir bir aç�klarken, i�çilerin ve kamu 
emekçilerinin taleplerine tahammül edememek-

tedir. Ba�bakan daha önce defalarca tan�k olunan 
“kabaday�” tavr�n� toplu i� görü�melerinde de ser-
gilemekte, i�çilere “greve gidecekseniz buyurun 
gidin” demekte beis görmemektedir.  

Kamu çal��an� i�çilerin toplu sözle�me sürecinin 
kilitlenmesinin sorumlulu�u siyasi iktidardad�r. 
�ktidar hak kay�plar�n� telafi edece�i yerde, uzla�-
maz tutum almakta, gerçek rakamlar� gizlenen yük-
sek enflasyon kar��s�nda ücretleri eriyen çal��anlar� 
açl�k ve sefaletle ba� ba�a b�rakmaktad�r.   

Türk-��’in Türkiye genelinde gerçekle�tirdi�i bir 
saatlik i� b�rakma eylemleri, çal��an�n eme�inden 
gelen gücünü iktidara hat�rlatmak ad�na önemli 
görüyor ve destekliyoruz. Hak arama mücadelesin-
de Türk-��’in yan�nday�z. 

BASIN AÇIKLAMASI

�MO HAK MÜCADELES� VEREN ��Ç�LER�N YANINDADIR
HÜKÜMET SERMAYEYE FARE, ��Ç�YE ASLAN KES�L�YOR

Türk-İş’in bir saatlik iş bırakma eylemiyle ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası 
tarafından 7 Temmuz 2009 Salı günü açıklama yapıldı:
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Dünyan�n son otuz y�l�na damgas�n� vuran neoliberal 
dalga, Türkiye’de de AKP eliyle kurumsal bir kimlik 
kazanma a�amas�nda bulunmaktad�r. AKP hüküme-
tinin güçlü bir muhafazakârl�k kozas�yla çevreledi�i 
bu neoliberal yap�lanma; köklü bir zihniyet de�i�i-
minin yan�nda, toplumsal kurumlar aç�s�ndan da 
önemli dönü�ümleri beraberinde getirmektedir. 

Üniversitelerimiz, söz konusu süreçten en fazla etki-
lenen kurumlar�n ba��nda yer almaktad�r. Toplumun 
bilim, üretim ve dü�ünce merkezleri olmas� beklenen 
üniversiteler bugün bir yandan bilim-kar��t� fikirlerin 
ve gerici odaklar�n merkezi haline getirilmeye çal�-
��rken, di�er yandan, giderek artan bir biçimde ser-
mayenin ihtiyaçlar� etraf�nda örgütlenmekte, piya-
sala�t�rman�n en görünür k�l�nd��� alanlardan biri 
olarak �ekillenmektedir.

Bu çerçevede, Ö�renim Katk� Pay�n�n art�r�lmas� pla-
n� yeni ö�renim döneminin hemen öncesinde yine 
gündeme getirilmi�tir. Her y�l oldu�u gibi bu y�l 
da, harç ad� alt�nda toplanan “haraçlar” art�r�lm��-
t�r. Fakat bu y�l YÖK taraf�ndan kararla�t�r�lan zam-
l� “ö�renim bedelleri”, nüfusunun yar�s� açl�k s�n�r� 
alt�nda ya�ayan bir ülke için deh�et ve hayret verici 
boyutlardad�r. 

Yeni düzenlemede ikinci ö�retimler ile yüksek okul-
lara dair özel uygulamalara gidilmi�, baz� bölüm-
ler için 8.605 TL gibi rakamlar belirlenmi�tir. Biz 
mühendislik ö�rencileri için ikinci ö�retimlerde 
2.400 TL gibi rakamlar aç�klanmaktad�r. Bu miktar-
lar�n, dönemlik olarak y�lda iki kez ödendi�i dü�ü-
nüldü�ünde, bir ö�rencinin mezun olana kadar 
(y�llar içinde miktarlarda hiçbir art�� olmasa bile) 
en az 20.000 TL ödemesi söz konusu olacakt�r. Hali 
haz�rda yüksek olan harç ücretlerinin yan� s�ra kar��-
lamakta zorluk çekti�imiz bar�nma, g�da ve k�rtasiye 
giderleri de hesaba kat�ld���nda durumun yak�c�l��� 
daha aç�k ortaya ç�kmaktad�r. 

Söz konusu düzenleme, üniversite kap�lar�n�n ve 
e�itim olanaklar�n�n yoksullara tamamen kapand���-

n�n aç�k bir tescilidir. Yaln�zca bir dönemlik har(a)çla-
r�n bile, asgari ücretin 5 kat� olarak belirlendi�i bir 
düzenleme, topluma kar�� giri�ilen vah�i y�k�m�n en 
küstah ifadesi olabilir ancak. Aç�kt�r ki; hepimiz için 
anayasal bir hak olan e�itim hakk�, YÖK ve Hükümet 
eliyle fiilen gasp edilmektedir. 

Bu, ad�m ad�m özelle�tirilen ve ticarethaneye çevri-
len üniversitelerin art�k tam anlam�yla “paral�” oldu-
�unun resmile�mesidir. Yeni belirlenen astronomik 
harç bedelleri bugün ülkemizde e�itim veren özel 
üniversitelerin dönemlik fiyatlar�yla hemen hemen 
ayn�d�r ve bu düzenlemeyle birlikte ö�renciler özel 
üniversitelere yönlendirilmektedir. Bu, e�itimin 
piyasala�t�r�lmas�n�n son halkas�d�r. 

Ekonomik krizin en a��r hissedildi�i, üretimin son 
y�llar�n en dü�ük de�erlerine geriledi�i ve ekono-
mik daralman�n dünya rekoru k�rd��� Türkiye’de AKP 
hükümeti, sermayedarlar� korumak için ard� ard�na 
te�vik paketleri aç�klay�p vergi indirimlerine ve erte-
lemelerine giderken çal��an ve ücretli kesim için k�l�-
n� k�p�rdatmamakta, i�çiyi, memuru, asgari ücretle 
çal��an milyonlar� sefalete mahkum etmektedir. 

Bütün bu iç karart�c� tablonun içinde piramidin en 
alt�nda kalanlar kaderine terk edilirken özelle�tir-
meler ve ta�eronla�t�rmalara h�z verilmi�, sonunda 
üniversiteler de art�k (özel üniversiteler seviyesin-
de) paral� hale gelmi�, paras� olmayanlara üniversite 
kap�lar� duvar olmu�tur. Bunun ad� e�itimin özelle�-
tirilmesidir. 

Biz, in�aat mühendisli�i ö�rencileri olarak bu geli�-
melere seyirci kalmayaca��m�z�, e�it, demokratik, 
paras�z e�itim hakk�m�z� her platformda sonuna 
kadar savunaca��m�z� ve mücadelemize kararl�l�kla 
devam edece�imizi kamuoyuyla payla��yor; YÖK ve 
Hükümeti halk çocuklar�n� e�itimden tasfiye eden 
bu uygulamay� durdurmaya ça��r�yoruz.

Ya�as�n örgütlü mücadelemiz!

Öğrenim Katkı Payının artırılması ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Öğrenci 
Konseyi (genç-İMO) tarafından 10 Temmuz 2009 Cuma günü açıklama 
yapıldı:

BASIN AÇIKLAMASI

E��T�M�N ÖZELLE�T�R�LMES�NE HAYIR!
E��T�M ANAYASAL B�R HAKTIR, GASP ED�LEMEZ!
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�n�aat Mühendisleri Odas� tart��malara konu edildi-
�i günden bu yana Hidroelektrik Santrallerle (HES) 
ilgili kamuoyunu bilgilendiren, siyasi iktidar� uyaran 
aç�klamalar yapt� ve raporlar haz�rlad�. �MO her f�r-
satta HES projelerinin suyun özelle�tirilmesinin bir 
ön aya�� oldu�unu, HES’lerin kamuya, özellikle böl-
ge halk�na ve çevreye ciddi zararlar verebilece�ini 
dile getirdi. Ancak tüm çabalar�m�za ra�men siyasi 
iktidar ve HES’lerden rant sa�lamaya çal��an serma-
ye gruplar� bildiklerini okumaya devam ediyor.  

�MO’nun hakl� kayg�lar�, geçti�imiz günlerde KESK’e 
ba�l� Enerji Sanayi Maden Sendikas�’n�n (ESM) DS� 
taraf�ndan Samsun-Ye�il�rmak üzerinde in�a edil-
mi� olan Kumköy Hidroelektrik Santrali’nin IC �çta� 
Elektrik Üretim ve Ticaret A.�.’ye devir bedelinin 
hesaplanmas� esnas�nda ya�anan hatalar silsilesiyle 
de bir anlamda do�rulanm�� oldu. 

ESM Sendikas�, firmaya 5.666.584 TL bedelle dev-
redilen santralin, 25.144.766 TL de�erinde oldu�u-
nu tespit etti ve kamu kaynaklar�n�n 19.478.182 TL 
zarara u�rat�ld���n� aç�klad�.

Konunun pe�ini b�rakmayan ESM Sendikas�, DS� 
Genel Müdürlü�ü Tefti� Kurulu Ba�kanl���’na bu 
durumdan sorumlular hakk�nda herhangi bir i�lem 
yap�l�p yap�lmayaca�� sordu�unda ise DS� Genel 
Müdürlü�ü Tefti� Kurulu Ba�kanl���’ndan,

“…. yönetmelik maddesinin farkl� yorumlanmas�n-
dan dolay� konu ile ilgili olarak herhangi bir per-
sonel hakk�nda cezai veya idari yönden bir i�lem 
yap�lmam��t�r.” cevab� al�nd�. 

Ayr�ca santralin devri esans�nda, IC �çta� Elektrik 
Üretim ve Ticaret A.�.’nin yönetim kurulu ba�kan�-
n�n eski DS� Genel Müdürü olmas� üzerinde önemle 
durulmas� gereken ba�ka bir husustur. 

ESM Sendikas�’n�n ortaya ç�kard��� bu durum, kamu 
yarar�n�n sermaye gruplar�na pe�ke� çekildi�ini ve 
kamu kaynaklar� yönetiminin tart���l�r bir durumda 
oldu�unu bir kez daha ortaya koydu.

Ya�ananlar ne yaz�k ki �MO’nun 21 Kas�m 2008 tari-
hinde kamuoyu ile payla�t���, “Türkiye’deki Hidroe-
lektrik Santralleri Raporu”nda ifade etti�i görü�leri 
hakl� ç�karm��t�r.

Buradan konuyla ilgili tüm yetkililere tekrar sesle-
niyoruz: 
• Kumköy Santrali gibi devredilen tüm projeler 

tekrardan incelenmeli; kamu zarar� varsa sorum-
lularla ilgili gerekli i�lemler bir an önce yap�lma-
l�d�r. 

• Kumköy Santrali gibi özel sektöre devredilen 
santrallerin say�s� ve yerleri kamuoyuyla payla-
��lmal�, devir hesaplar� tekrardan yap�lmal�d�r.

• Kamu kurumlar� �effaf hale getirilmeli, Kumköy 
Santrali’nde yap�lan yanl��lar�n sorumlular� hak-
k�nda gerekli hukuki i�lemler bir an önce ba�la-
t�lmal�d�r.  

• K�sa vadede HES projelerinin yap�m�na kamu 
denetimi getirilmeli, uzun vadede HES projele-
ri kamu kaynaklar� ile yap�lmal�d�r. Özel sektör 
elinde bulunan santraller bir an önce kamuya 
aktar�lmal�d�r. 

Kaynaklar�n s�n�rl�l���ndan söz eden ve bu neden-
le “ekonomik krizin” çözümünü zamlarda arayan 
siyasi iktidar, her nedense kamuya ait mallar�n devri 
s�ras�nda gerekli hassasiyeti göstermeyerek ekono-
mi kaynaklar�n� milyonlarca lira zarara u�ratmaktan 
uzak durmaktad�r.

Siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: kamuya 
ait mallar� heba etmeyin ve sermayedarlara pe�ke� 
çekmeyin.

BASIN AÇIKLAMASI

KAMU KAYNAKLARI ÖZEL SEKTÖRE PE�KE� ÇEK�LEMEZ
HES’LERLE �LG�L� KAYGILARIMIZDA

NE YAZIK K� HAKLI ÇIKIYORUZ

Kumköy Santrali’nin özel bir fi rmaya devri sırasında yapılan yanlışlar ile ilgili 
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 17 Temmuz 2009 tarihinde açıklama 
yapıldı:
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SAYIN ÜYEM�Z,

2942 say�l� Kamula�t�rma Kanununda, 4650 say�l� Kanunla 
24.04.2001 tarihinde de�i�iklik yap�l�ncaya kadar, il merkez-
leri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullar�nda kamu-
la�t�rma alan�nda olu�turulan listelerde çok farkl� serbest 
meslek gruplar�ndan ki�ilerin de bilirki�ilik yapmalar� söz 
konusuydu. Ancak bahsi geçen de�i�iklik ile il ve ilçe idare 
kurullar� listelerinde kamula�t�rma bilirki�ili�i yapma görevi 
mühendis ve mimarlara verilmi�ti. Bu durum, kamula�t�rma 
alan�nda mesle�inde uzman olan teknik elemanlara duyu-
lan ihtiyaçtan kaynaklanmakla birlikte, asl�nda mühendis ve 
mimarlar lehine olan yasal düzenlemedir.

Ancak çok ihtiyaç duyulmas�na ra�men in�aat mühendisi 
meslekta�lar�m�z�n, kamula�t�rma bilirki�ilik alan�nda göre-
ve talip olmad�klar�n� görüyoruz. 

Bilindi�i gibi 2942 Say�l� Kamula�t�rma Kanununun 15 inci 
maddesine göre her yeni y�l için;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i’ne ba�l� ihtisas 
odalar�n�n her biri taraf�ndan, üyelerinin oturduklar� 
yeri göz önünde bulundurarak her il için on be� ila yirmi 
be�,

b) Ayr�ca il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurul-
lar�nca bu bölgelerde oturan ve mühendis veya mimar 
olan ta��nmaz mal sahipleri aras�ndan on be�,

bilirki�i en geç Ocak ay�n�n ilk haftas�nda seçilerek isim ve 
adres listeleri valiliklere bildirilmektedir.

Buradan da anla��laca�� gibi mahkemelerde Kamula�t�rma 
Kanunu gere�i, kamula�t�rma davalar�nda, 5 ki�ilik bilirki�i 
kurullar�n�n üç üyesi odalar listesinden, iki üyesi de �l veya 
�lçe �dare Kurulu listelerinden seçilmektedir.

Ülkemizde 81 il ve 841 ilçe merkeziyle toplam 922 ayr� nok-
tada in�aat mühendislerinin görev ve sorumluluk alabile-
ce�ini dü�ünebiliriz. Bu gruptaki listelerde en az iki in�aat 
mühendisi olabilece�i dü�ünülürse toplamda 1844 in�aat 
mühendisine ihtiyaç oldu�u görülmektedir.

Ayr�ca, Odam�zca 81 il için haz�rlanmas� gereken minimum 
15 ki�ilik Kamula�t�rma Bilirki�ilik Listelerinde toplam 1215 
in�aat mühendisine ihtiyaç vard�r. Her iki grubun toplam 
say�s� 3059’u da göstermektedir ki �n�aat Mühendisleri Oda-
s� üyeleri bu alanda aktif olmal�d�r. 

Bilindi�i gibi, 2942 say�l� Kanunun 15 inci maddesi gere�i;

Türk Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�inin görü�ü al�nmak 
suretiyle “Kamula�t�rma Davalar�nda Bilirki�i Olarak Görev 
Yapacaklar�n Nitelikleri ve Çal��ma Esaslar�na �li�kin Yönet-
melik” Maliye Bakanl��� taraf�ndan 24 Kas�m 2006 tarih ve 
25356 say�l� Resmi Gazetede yay�nlanarak yürürlü�e gir-
mi�tir.

Ad� geçen yönetmeli�in 12’inci maddesi (1) f�kras�nca, Türk 
Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�ine ba�l� ihtisas odalar� ile 
il ve ilçe idare kurullar�nca haz�rlanacak listelerde yer almak 
isteyen mühendis, mimar ve �ehir planc�lar�, bilirki�i yetki 

belgesi almak için Birli�in gözetiminde ihtisas odalar�nca 
düzenlenen bilirki�i meslek içi e�itim kurslar�na kat�lma 
zorunlulu�u getirilmi�tir.

Bundan böyle, yeni yönetmeli�in 11 inci maddesi gere�i 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 10 �ubat 2007 tarihli toplant�-
s�nda belirlenen; “Kamula�t�rma Davalar�nda Bilirki�i Olarak 
Görev Yapacak Mühendis, Mimar Ve �ehir Planc�lar�n�n Nite-
likleri, Belgelendirilmesi Ve Çal��ma Ko�ullar�na �li�kin Usul 
Ve Esaslar” do�rultusunda, kamula�t�rma bilirki�ili�i görevi-
ni üstlenmek isteyen meslekta�lar�m�z için Oda merkezimiz-
ce 19 saat süreli Kamula�t�rma Bilirki�ilik Kursu 23-25 Ekim 
2009 tarihlerinde Ankara’da yap�lacakt�r.

Kamula�t�rma Bilirki�ilik e�itimine eksiksiz kat�lanlara e�i-
tim sonunda test �eklinde yaz�l� s�nav uygulanacak. Kursa 
kat�lan üyelerimizin ba�ar�l� say�labilmesi için, 100 üzerin-
den en az 70 puan almas� gerekmektedir. S�navda ba�ar�s�z 
olan üyelerin 31 Ekim ve 1 Kas�m tarihlerinde yap�lacak telafi 
s�navlar�na kat�lma haklar� bulunmaktad�r

Bilirki�i Yetki Belgesi olmayan hiçbir meslekta��m�z gerek 
meslek Odam�z gerekse �l ve �lçe �dare Kurullar�nca kamula�-
t�rma bilirki�isi olarak atanmayacaklard�r.

Kurs e�itim program� TC Yarg�tay 5. Hukuk Dairesi Tetkik 
Hakimi Say�n Mehmet �ENOL taraf�ndan verilecektir.

Son iki y�ld�r kamula�t�rma bilirki�ilik alan�nda merkezi ola-
rak düzenledi�imiz geni� kapsaml� e�itim etkinlikleri üyele-
rimiz lehine olumlu sonuçlar vermeye ba�lam��t�r. Bu alanda 
adliyelerde daha çok say�da in�aat mühendisine görev ve 
sorumluluk verilmektedir. Kamula�t�rma bilirki�ilik alan�nda 
e�itime kat�lan ve bilirki�i yetki belgesi alan meslekta�lar�m�z 
kamula�t�rmas�z el atma konusu ile birlikte di�er konularda 
da adliyelerde bilirki�ilik alan�nda tercih edilmektedirler.

Kamula�t�rma Bilirki�ilik Kursu birden çok say�da temsilci-
lik üyelerinin kat�l�m� ile yap�laca��ndan kursa kat�l�m ücreti 
220.-TL’nin Ankara �ubenin banka hesaplar�na veya �MO tem-
silcilik veznelerine üyelerce yat�r�lmas� gereklidir.

Etkinlik kat�l�m ücreti Ankara �ubenin banka hesaplar�na 
havale edildikten veya �MO temsilcilik veznelerine yat�r�ld�k-
tan sonra üyelerimiz ba�vuru formu ekinde banka dekontunu 
veya tahsilat makbuzunu Ankara �ube’ye faks çekerek etkin-
li�e kat�l�mlar� hakk�ndaki yaz�l� ba�vuruda bulunmal�d�rlar.

Düzenlenen bu etkinli�in sonunda Oda üyelerimizin ala-
caklar� belgelerin, ülkemizin a��r ekonomik �artlar�nda, üye 
lehine bir kazan�m oldu�u unutulmamal�d�r.

Oda merkezimiz ile birlikte düzenledi�imiz Kamula�t�rma 
Bilirki�ilik Kursuna kat�larak kamula�t�rma davalar�nda bilir-
ki�i olarak görev alman�z� arzu etmekteyiz. 

Etkinlik duyurusunu bilgilerinize sunar�z.

Sayg�lar�m�zla,

Nevzat ERSAN
Ankara �ube Yönetim Kurulu Ba�kan�

KAMULA�TIRMA B�L�RK���L�K KURSU AÇILIYOR
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meslek içi e�itim merkezimeslek içi e�itim merkezi
TMMOB

�N�AAT MÜHEND�SLER� ODASI
ANKARA �UBES�

Kurs Ba�lang�ç Tarihi : 23 Ekim 2009 Cuma

Kurs Biti� Tarihi : 25 Ekim 2008 Pazar

Kurs Toplam Saat : 19 Saat

Kurs Ücreti : 220 TL

Kurs Yeri : �MO Kongre ve Kültür Merkezi
  Necatibey Cad. No: 57 K�z�lay ANKARA

Kurs E�itmeni : Mehmet �ENOL
  Yarg�tay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi

Kurs E�itim Saatleri

23 Ekim 2009 CUMA

SABAH

09:00-09:50 1. Ders

09:50-10:00 Ara

10:00-10:50 2. Ders

10:50-11:00 Ara

11:00-11:50 3. Ders

12:00-13:30 Yemek Aras�

Ö�LEN

13.30-14:20 4. Ders

14.20-14:30 Ara

14.30-15:20 5. Ders

15.20.15:30 Ara

15:30-16:20 6. Ders

24 Ekim 2009 CUMARTES�

SABAH

09:00-09:50 7. Ders

09:50-10:00 Ara

10:00-10:50 8. Ders

10:50-11:00 Ara

11:00-11:50 9. Ders

12:00-13:30 Yemek Aras�

Ö�LEN

13.30-14:20 10. Ders

14.20-14:30 Ara

14.30-15:20 11. Ders

15.20.15:30 Ara

15:30-16:20 12. Ders

25 Ekim 2009 PAZAR

SABAH

09:00-09:50 13. Ders

09:50-10:00 Ara

10:00-10:50 14. Ders

10:50-11:00 Ara

11:00-11:50 15. Ders

12:00-13:30 Yemek Aras�

Ö�LEN

13.30-14:20 16. Ders

14.20-14:30 Ara

14.30-15:20 17. Ders

15.20.15:30 Ara

15:30-16:20 18. Ders

16.30 19. Ders-S�nav

Önemli Notlar:
• Kursa kat�l�m ücreti ile ilgili �ubemizin �� Bankas� Me�rutiyet �ubesi 13659 nolu banka hesab�na yat�r�ld��� gibi, �ubemize de 

bizzat ba�vuru yap�larak ödeme yap�labilmektedir.
• Banka kanal� ile yap�lan ödemlerde Kurs Ad�, Kat�l�mc�n�n Ad�, Soyad�, Oda Sicil No’nun yaz�l� oldu�u dekontun �MO Ankara 

�ubesi (0312) 294 30 77 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
• Kurs kat�l�mda Odam�za en az 3 y�l  üye olma �art� aranacakt�r. 
• Kurslar sonunda s�navda ba�ar�l� say�lan meslekta�lar�m�za verilecek “Bilirki�i Yetki Belgesi” 5 y�l geçerlidir.
• Kurs kat�l�m ile ilgili ula��m, konaklama vb. giderler kursiyerlerin kendilerince, ö�len yemekleri giderleri �ubemizce 

kar��lanacakt�r.
• Kurs son ba�vuru tarihi 21 Ekim 2009 Çar�amba günü mesai bitimine kadard�r.
• Kamula�t�rma Bilirki�ilik Kursu Ba�vuru Formu’na www.imoankara.org.tr web sitesinden ula�abilirsiniz.

�leti�im ve Bilgi için: Tel: (0312) 294 30 66 • Faks: (0312) 294 30 77 • E-posta: imo@imoankara.org.tr
Web: www.imoankara.org.tr

KAMULA�TIRMA B�L�RK���L�K KURSU
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KOZA ALTIN ��LETMELER� TMMOB 
ALEYH�NE AÇTI�I DAVAYI YEN�LED�

TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc� 
imzas�yla 24 �ubat 2009 tarihinde yap�lan “Bergama-
Ovac�k Alt�n Madeni ��letmesinin Ayr�cal���na Son 
Verilmelidir” ba�l�kl� yaz�l� bas�n aç�klamas� nedeniy-
le, Koza Alt�n ��letmeleri A.�. taraf�ndan TMMOB ve 
Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc� aleyhine 
maddi ve manevi tazminat davas� aç�lm��t�. �lk duru�-
mas� 7 May�s 2009 tarihinde görülen davan�n 7 Tem-
muz 2009 tarihinde gerçekle�tirilen ikinci duru�mas�-
na ise davac� taraf kat�lmam��t�. Bunun üzerine dava 
müracaata kalm��t�. Koza Alt�n ��letmeleri A.�‘nin 
ba�vuruda bulunarak, davan�n devam�n� istemesi 
üzerine �stanbul 4. Asliye Mahkemesi 3. duru�ma için 
10 Eylül 2009 tarihine gün verdi. 

BAYINDIRLIK VE �SKAN BAKANLI�I’NA 
ATAMALARLA �LG�L� YAZI GÖNDER�LD�

Ankara Valili�i bünyesindeki Yap� Denetim ile Yap� 
Malzemeleri Denetimi ve Piyasa Gözetimi ��lerinden 
Sorumlu �ube Müdürlü�ü’ne iki y�ll�k yüksek okul 
mezunu birinin atanmas� üzerine 17 Temmuz 2009 
tarihinde Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl���’na bir yaz� 
gönderildi.

TMMOB ANKARA �KK’DAN AKAY KATLI 
KAV�A�I AÇIKLAMASI

Ankara Büyük�ehir Belediyesi’nin 1994 y�l�nda onay-
lanan Ankara Ula��m Ana Plân�na ayk�r� olarak yap-
t��� Akay Katl� Kav�a�� tart��malar� sürüyor. TMMOB 
Ankara �KK yöneticileri 22 Temmuz 2009 Çar�amba 
günü TMMOB Mimarlar Odas� Ankara �ubesi Toplan-
t� Salonu’nda konuyla ilgili bas�n toplant�s� düzenle-
diler.

TMMOB ANKARA �KK: “200 YIL SONRA 
YEN�DEN KÖLEL�K DÜZEN� HORTLATILDI! 

SERMAYE-AKP KOL KOLA”

TMMOB Ankara �KK 24 Temmuz 2009 tarihinde Özel 
�stihdam Bürolar� Yasas�’na ili�kin bir bas�n aç�klama-
s� yapt�. Aç�klamada, “TMMOB Ankara �KK olarak, 
hükümetin emekçilerden yana bir tav�r için daha fazla 
beklemeden harekete geçmesi gerekti�ine inan�yo-
ruz. Bu do�rultuda; - ��ten ç�karmalar durdurulmal� 
ve yeni istihdam politikalar� geli�tirilmelidir. - ��çi ve 
kamu emekçilerinin örgütlenme, T�S ve Grev hakk�-
n� kullanmas� önündeki tüm engeller kald�r�lmal�d�r. 

- Tüm çal��anlara i�-güvenceleri sa�lanmal�, geçici 
ve güvencesiz çal��ma ko�ullar�na son verilmeli, istih-
dam bürolar� uygulamas� kald�r�lmal�d�r. - ��sizlik fonu, 
i�verenlere dolayl� kaynak olarak kulland�r�lmamal�, 
i�siz kalanlar�n insanca ya�ayabilece�i bir seviyeye 
ç�kar�larak i�ten ç�kar�lan emekçilere kulland�r�lmal�-
d�r” diye belirtildi.

“E��T, PARASIZ, B�L�MSEL, DEMOKRAT�K 
E��T�M” �ST�YORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc� 
üniversite harçlar�na yap�lan zam üzerine 28 Temmuz 
2009 tarihinde bir bas�n aç�klamas� yapt�. So�anc� 
aç�klamas�nda, “Ö�renci harçlar�na yap�lan zam-
lar adaletsizli�inin, e�itsizli�inin ve vicdans�zl���n�n 
göstergeleridir. Buna “Dur” diyen üniversite gençli�i 
bu gün sokaktad�r, üniversitededir, YÖK önündedir. 
Üniversite gençli�i siyasal iktidar� ve YÖK‘ü uyar-
maktad�r. TMMOB, tüm örgütlü yap�s�yla üniversiteli 
gençlerin yan�ndad�r. TMMOB, üniversitelilerin hakl� 
mücadelesini kendi mücadelesi olarak görmektedir” 
diye belirtti.

YAPIM ��LER� �HALE YÖNETMEL���’N�N 
B�R MADDES�N�N YÜRÜRLÜ�Ü 

DURDURULDU

04.03.2009 tarih ve 27159 say�l� Mükerrer Resmi 
Gazete‘de yay�mlanan “Yap�m ��leri �haleleri Uygu-
lama Yönetmeli�i”nin baz� maddelerinin iptali için 
TMMOB taraf�ndan Kamu �hale Kurumu’na aç�lan 
davada, 38. maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin 
yürütmesi durduruldu. “Yap�m ��leri �haleleri Uygu-
lama Yönetmeli�i”nin 38. maddenin birinci f�kras�n�n 
(a) bendi, kamu ihalelerine gireceklerden ticaret ve/
veya sanayi odas�na ya da esnaf ve sanatkâr odas�na 
kay�tl� oldu�unu gösterir belgenin istenece�ini düzen-
liyordu. Dan��tay Onüçüncü Daire, 6235 say�l� Türk 
Mühendis ve Mimar Odalar� Birli�i Kanunu’nun 33. 
maddesi gere�ince, mühendis ve mimarlar�n ihtisas�-
na uygun odaya kay�t olmas� durumunda mesleklerini 
icra edebileceklerini belirterek, söz konusu yönetmelik 
maddesinin mühendis ve mimarlar aç�s�ndan hukuka 
uygun bulunmad���na hükmederek, yürütmenin dur-
durulmas�na karar verdi. Dan��tay Onüçüncü Daire, 
yönetmeli�in “anahtar personel” tan�m�n� düzenleyen 
3. maddesi ile 31. maddenin birinci f�kras� ve 62. mad-
denin birinci f�kras�n�n yürütmeli�inin durdurulmas� 
istemini ise reddetti. 
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TMMOB �N�AAT MÜHEND�SLER� ODASI ANKARA �UBES� TMMOB �N�AAT MÜHEND�SL
KÜTÜPHANES� AÇILDI KÜTÜPHAN
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TMMOB �N�AAT MÜHEND�SLER� ODASI ANKARA �UBES� LER� ODASI ANKARA �UBES� 
KÜTÜPHANES� AÇILDI NES� AÇILDI 
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• Su endüstrisinin y�ll�k kâr� dünya üzerinde (yakla��k 
1 trilyon USD) petrol sanayinin kâr�n�n yüzde 40’�na 
ula�m��t�r ve �imdiden ilaç sektörünün kâr�n� a�m��t�r. 
Dünya sular�n�n henüz yüzde 5’inin özelle�tirildi�ini 
dü�ünürsek, ne kadar büyük bir kâr potansiyeli oldu�u 
anla��labilir.

• Türkiye suyu özelle�tirme ‘program�na’ al�nm��t�r. Dünya 
Su Forumu’nun �stanbul’da toplanmas� tesadüfi de�ildir. 
Dünya Su Forumu’nun topland��� ülkeler özelle�tirme 
k�skac�na al�nd��� bilinmektedir.

• Ulusal, uluslararas� büyük sermaye gruplar� �imdi de 
ya�am�n vazgeçilmezi olan suyumuza göz dikmi� durum-
dad�r. Türkiye’nin suyu pe�ke� çekilmek istenmektedir.

• Suyun ticarile�tirilmesi, tatl� su kaynaklar�n�n azalmas�, 
küresel �s�nma vb. gerekçe gösterilerek me�rula�t�r�lma-
ya çal���lmaktad�r.

• Türkiye’de ki�i ba��na dü�en y�ll�k teknik ve ekonomik 
olarak kullan�labilir su miktar� 1430 m3’tür. Bu rakam�n 
anlam� �udur: Türkiye “su stresi” çeken ülke durumun-
dad�r. Ayr�ca 112 milyar m3’lük su potansiyelinin 40 
milyarl�k (% 36) bölümü de�erlendirilebilmektedir. Geri 
kalan k�sm� bo�a akmaktad�r. 2030 y�l�nda nüfusumuzun 
100 milyona ula�aca��, su kaynaklar�n�n % 100 verim-
le kullan�laca�� dü�ünülse bile, bu miktar�n 1000 m3’e 
dü�ece�i ve Türkiye’nin de su fakiri ülkeler aras�na gire-
ce�i bilinmelidir.

• Türkiye’de �u anda yap�m� tamamlanm�� yakla��k 230 
baraj bulunmaktad�r.

• Türkiye suyunun yüzde 15’i içme ve kullanmada, yüzde 
75’i tar�msal sulamada, yüzde 10’u ise sanayide tüketil-
mektedir.

• Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 68’ine kanalizasyon 
�ebekesi hizmeti verilmektedir. Toplam nüfusun sadece 
yüzde 34’üne at�ksu ar�tma tesisinden yararlanmaktad�r. 
Yüzde 34 oran�, OECD ülkeleri ortalamas�n�n (% 64’ün) 
ve AB ülkelerinin (Malta hariç) en dü�ük de�eridir (10). 
Türkiye’de su kaça�� ve kay�plar�n�n oran� ortalama yüz-
de 30-40 oran�ndad�r(ll). Bu oran ile Türkiye, Avrupa 
ülkelerinin çok gerisindedir.

• Hidroelektri�in Türkiye’deki geli�imi incelendi�inde 
1989’larda toplam ihtiyac�n yüzde 60’� hidroelektrikten 
sa�lan�rken, bugün yüzde 27’e dü�mü�tür. Ayr�ca �u 

an da Türkiye’nin enerji ihtiyac�n�n yakla��k yüzde 43’i 
do�al gazdan, yüzde 28’si kömürden, geri kalan yüz-
de 4’lük bölüm ise fuel oil’den kar��lanmaktad�r. 1995 
y�l�ndan bu yana do�algazdan enerji üretimi yüzde 15 
artm��t�r. Türkiye’nin enerji üretimi do�algaza ba��ml� 
hale getirilmi�tir.

• Antalya ilinin suyu, Frans�z su devi Suez firmas�n�n 
yönetimine geçmi�, su fiyatlar� özelle�tirmeden sonra 
yüzde 130 artm��t�r. Edirne suyunun özelle�tirilmesinde 
yolsuzluk yapt��� ortaya ç�kan konsorsiyumun, ayn� yön-
temlerle dokuz kentte daha suyu özelle�tirmeye çal��t�-
�� bilinmektedir.

• �stanbul’da gerçekle�tirilen 5. Dünya Su Forumu, önce-
ki Dünya Su Forumlar�’n�n protesto edilmesi ve Latin 
Amerika’da çok uluslu firmalar�n k�tay� birer birer terk 
etmesi gibi etkilerle; sermayenin, suyun özelle�tirilme-
si konusunda kulland��� dili de�i�tirmeye çal��t��� bir 
forum olarak de�erlendirilebilir. Uluslararas� firmalar, 
sular� özelle�tirerek kendince insanlara nas�l “su hak-
k�” sunduklar�n� anlatmaya ba�lam�� ve suyun özelle�-
tirilmesinde “kamu-özel sektör i�birli�i Public-Private 
Partnership (PPP) formülü” ile bir geçi� dönemi tan�mla-
m��lard�r. Gerçekte bu durum, tam olarak kamunun özel 
sektör ad�na rol almas� anlam�na gelmektedir. Sorum-
lulu�u kamu özel sektör ile payla�acak, kar� ise sadece 
özel sektör alacakt�r.

• Dünya Su Konseyi, forum konular�n�n belirlenmesinde 
ve forumun politik sürecinde asli unsurdur. 5. Dünya 
Su Forumu’nun komitelerindeki Türkiye aya��n� olu�-
turan temsilcilerin, bulunma nedeni ise yerel destek 
sa�lamakt�r. Forumun politikalar�n�n olu�turulmas�nda 
Dünya Su Konseyi üyeleri belirleyici unsurdur. Forumun 
Türkiye aya��nda, ilgili devlet kurumlar� seferber edil-
mi�, foruma kat�lanlar�n büyük ço�unlu�unu bu devlet 
kurumlar� olu�turulmu�tur. Çevre ve Orman Bakanl���, 
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi çal��anlar� ile özellikle 
DS� ve E�E çal��anlar� forumun Türkiye aya��n�n ana kat�-
l�mc�lar� olmu�tur. Foruma kat�l�m için kamu kurumlar�-
n�n ne denli seferber edildi�ine bak�ld���nda bu durum 
aç�kça görülecektir.

• �n�aat Mühendisleri Odas�: “Su ihtiyaç de�il hayat�n 
devam� için vazgeçilmez ve temel bir insan hakk�d�r, 
metala�t�r�lamaz.”

�MO Su Raporu

SU B�R YA�AM HAKKIDIR
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Dünya üzerinde 6 milyar insan�n 1,2 milyar�, güvenilir içme 
suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sa�l�k ko�ullar�na 
uygun suya eri�ememektedir(l). Her gün suyun eri�ilemez 
olmas� nedeniyle 14 - 30 bin ki�i ya�am�n� yitirmektedir (2). 
Suyun ya�am�m�z için önemi tart���lmazd�r.

Suyun önemi gün be gün tüm ülkeler için artmaktad�r. Su, 
küresel �s�nma tart��malar� nedeniyle de en popüler tart��ma 
konular�ndan birine dönü�mü�tür. Türkiye’de son dönemde 
su kesintileri, belediyelerde su yönetimi ile ilgili ya�anan 
yolsuzluklar, 5. Dünya Su Forumu’nun ilgi alan�na giren tar-
t��malarla yerel bazda ve ülke genelinde su politikalar� gün-
demi i�gal etmeye ba�lam��t�r.

5. Dünya Su Forumu’nun Türkiye’de yap�laca��n�n duyu-
rulmas�yla birlikte kamu kurumlar�, bu büyük uluslararas� 
organizasyon için seferber edilmi�tir. TUS�AD gibi ulusal 
sermayeye yön veren “sivil toplum kurulu�lar�n�n” bile için-
de yer ald��� pek çok toplumsal, siyasal kesim, su sorunlar� 
ve çözüm önerileri ile ilgili görü� olu�turma, görü�leri rapor 
haline getirerek kamuoyuyla payla�ma ihtiyac� hissetmi�tir.

Önümüzdeki sürecin, su ile ilgili s�cak geli�melere tan�kl�k 
edece�i aç�kt�r.

�n�aat Mühendisleri Odas� Su Çal��ma Grubu, suya kendi 
bak���n� yans�tan, suyun insanlar için önemini hat�rlatan, 
Türkiye’deki su politikalar�n� ve suyun özelle�tirilme süreci-
ni de içine alan bir rapor haz�rlam��t�r.

Su, insan hayat�n�n devam� için vazgeçilmezdir ve temel bir 
insan hakk�d�r. Bugün suyumuzun kar�� kar��ya bulundu�u 
tehlikenin boyutu, ayn� zamanda su hakk�n�n mücadele edil-
meden kazan�lmayaca��n� da göstermektedir.

Bu nedenle bu rapor, su hakk� mücadelesi verenlere ve tüm 
halk�m�za atfedilmi�tir. 

Su Hakk� Geli�me Süreci

Tüm canl�lar için gerekli olan su, renksiz-kokusuz ve tats�z 
bir madde olarak tan�mlan�r. Su hakk� ise insanlar�n ya�am-
lar�n� sürdürebilmeleri için gerekli suya eri�im hakk�d�r. Su 
hakk�, en temel insan hakk� olarak tan�mlanmaktad�r.

Su hakk�, �nsan Haklar� Evrensel Bildirgesi’nde özellikle 
belirtilmemi� olmas�na kar��n ya�am hakk�n�n (3. Madde), 
suya eri�imi kapsad��� iddia edilebilir (3). 1994 Uluslararas� 
Nüfus ve Kalk�nma Konferans� Eylem Program�’nda herke-
sin yeterli standartlarda ya�ama hakk� içinde su ve sa�l���n 
korunmas� da yer alm��t�r. 1999’da Genel Toplant� Kara-
r� (53/175) temiz suyu temel insan haklar�ndan bir olarak 
tan�m��t�r(3).

Su hakk�n�n en geni� tan�m�n�n yap�ld��� uluslararas� belge, 
26 Kas�m 2002 tarihinde yay�mlanan, Birle�mi� Milletlerin 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Aç�k-
lama 15’dir(4). Birle�mi� Milletlerin Aç�klamas�na göre her-
kesin yeterli, güvenli, fizikî olarak ula��labilir ve bedeli öde-
nebilir suya eri�im hakk� vard�r. Bir ailenin gelirinin yüzde 
2’sinden fazlas�n� su faturas� olu�turamaz.

Su hakk� ile ilgili devletin yükümlülü�ü tam olarak tan�mlan-
mam�� olsa da devlet, su hakk� aç�s�ndan güvenli, ula��labilir 
su temin etmekle sorumludur. Devlet, toplumun tüm kesim-
lerine güvenli ve sa�l�kl� su sa�lamakla yükümlüdür.

Su hakk� kavram�n�n, uluslararas� alanda yayg�nla�t�r�lmas� 
baz� devletlerin bu kavram� kabul etmemelerinden dolay� 
zorla�maktad�r(3). Örne�in ABD su hakk�n�n uluslararas� 
kabulüne kar�� ç�km��, Kanada ise Birle�mi� Milletlerin 2002 
�nsan Haklar� Komisyonu oturumunda, su hakk�n�n varl���n� 
kabul etmeyen tek ülke olmu�tur. Ancak Kanada, uluslara-
ras� ve Kanadal� sivil toplum kurulu�lar�n�n bask�lar� sonucu 
bu konudaki tutumunu yumu�atm��t�r(6).

Bir Do�al Kaynak Olarak Su

Su, “yerine bir ba�ka �eyin ikame edilemeyece�i bir do�al 
kaynak” olarak da tan�mlanmaktad�r.

Do�al kaynaklar ise TMMOB’nin 1998 y�l�nda düzenledi-
�i Demokrasi Kurultay�’nda, “Toplumlar�n ortak varl�klar�” 
olarak tan�mlanm��t�r. Do�al kaynaklar, hiçbir topluluk s�n�f 
veya katman�n eme�i kar��l��� üretilemeyen, bu nedenle de 
herhangi bir gerekçeyle kimsenin sahiplenme hakk� iddia 
edemeyece�i kaynaklard�r. Dolay�s�yla da tan�m� gere�i bu 
kaynaklar�n tasarruf hakk�, toplumundur. Toplum bu kay-
naklar�n insanl�k hizmetine nas�l sunulaca��na karar verme 
hakk�na sahip olmal�d�r. Bu haklar�n nas�l kullan�laca�� her 
ki�inin ya�am hakk� olarak Anayasa ve yasalarda belirtilmeli; 
suyun yönetiminde kamu yarar� ilkesi esas al�nmal�d�r.

Bir Do�al Kaynak Olarak Suyun Önemi

Hayat�n ve ekosistemin önemli bir parças� olan su, insan�n 
en temel ihtiyaçlar�n� kar��lamakla birlikte tar�m ve sanayi-
nin ana unsurunu olu�turmaktad�r. Bu nedenle, su kaynakla-
r�n� kimin yönetece�i meselesi çok önemli bir konudur. Bir-
çok sektörü birincil ölçekte etkileyen bir kayna��n yönetimi 
oldukça stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle su kaynaklar�-
n�n yönetimi, pazar ekonomisi çözümlerine göre de�il, eko-
lojik çözümlerin de güvence alt�na al�nd��� bir biçimle yöne-
tilmelidir. Her �eyden önce, su kamu mal�d�r (ortak mülktür) 
dolay�s�yla özel mülk olarak kullan�lamaz.

Yerine bir ba�ka �eyin ikame edilememesi nedeniyle su meta 
olarak dü�ünülemez ve kullan�lamaz. Hiç kimsenin, hiçbir 
kurulu�un, toplulu�un, s�n�f�n ya da devletin; suyu kirletme 
ve sudan kar elde etme hakk� yoktur. Ne var ki günümüz 
sermaye birikiminin temel unsuru metala�ma oldu�undan, 
sermaye gruplar�n�n suya egemen olma ve suyu metala�t�r-
ma çabalar� vard�r. Bu çaban�n önünde durabilecek tek güç 
ise suyu bir hak olarak tan�mlayan geni� kitleler ve onlar�n 
su hakk� mücadelesidir.

Do�al kaynak olarak tan�mlanan su kaynaklar�n�n, yönetim 
politikas�n�n temel esas�n�, ya�am�n vazgeçilmez unsuru 
olan suya eri�im hakk� olu�turmaktad�r. Suya eri�im hakk�, 
küresel su �irketlerinin kar hesaplar�n�n insaf�na, geli�mi� 
kapitalist ülkeler aras�ndaki egemenlik çeki�mesine terk 
edilmemelidir. Her canl�, yeterli ve uygun kalitede suya ula-
�abilmelidir.

Su ve Dünya

Birle�mi� Milletler Çevre Program�’na göre Dünya’da 1400 
milyon km3 su bulunmaktad�r. Ancak bu suyun yüzde 97,5’i 
tuzlu su (deniz ve okyanuslarda) olup yüzde 2,5’i tatl� sudur. 
Tatl� sular�n yüzde 69,5’i kutuplarda buzul olarak veya don-
mu� toprak tabakas�nda bulunmaktad�r. Tatl� sular�n, yüzde 
30,1’i yeralt� suyu, kalan yüzde 0,4’lük bölümü ise yüzey ve 
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atmosfer sular�n� olu�turmaktad�r. Yani kolayca ula��labile-
cek ve kullan�labilecek su oran� toplam suyun yüzde 0,4’dür. 
Dünyada kullan�lan suyun ise yüzde 85’ini nüfusun yüzde 
12’si tüketmektedir. Bu yüzde 12’nin de Üçüncü Dünya 
Ülkeleri’nde ya�amad��� a�ikârd�r (5).

Suyun da��l�m�, y�llara, mevsimlere ve bölgelere göre e�it bir 
da��l�m sergilememektedir. Su varl���n�n de�erlendirilmesi, 
genelde ki�i ba��na dü�en su miktar� ile belirlenmektedir. Bu 
nedenle, nüfusun da��l�m� da su potansiyelinin de�erlendir-
mesinde önemli bir ölçüttür. De�erlendirme de, ki�i ba��na 
dü�en su miktar� 1000 m3’ün alt�nda olan ülkeler “su faki-
ri”; 1000 ile 3000 aras�nda olanlar “su k�s�t� -su stresi çeken 
ülke”; 10000 m3’ün üzerinde olan ülkeler ise “su zengini” 
olarak tan�mlanmaktad�r.

Türkiye’nin Su Kaynaklar�

Türkiye’nin y�ll�k brüt yüzeysel su potansiyeli 193 milyar 
m3’tür (8). Bu brüt potansiyelin yüzde 58’i, 112 milyar m3’ü 
ekonomik ve teknolojik �artlar göz önüne al�nd���nda, 
kullan�labilir su potansiyelidir. Bu potansiyel de�erlen-
dirildi�inde, Türkiye’de ki�i ba��na dü�en y�ll�k teknik ve 
ekonomik olarak kullan�labilir su miktar�, 1430 m3’tür. Bu 
rakam da ifade etmektedir ki Türkiye su stresi çeken ülke 
durumundad�r. Ayr�ca 112 milyar m3’lük su potansiyelinin, 
40 milyar m3’lük (% 36) bölümü de�erlendirilebilmektedir. 
Geri kalan k�sm� verimli kullan�lamamaktad�r.

2030 y�l�nda nüfusumuzun 100 milyona ula�aca��, su 
kaynaklar�n�n yüzde 100 verimle kullan�laca�� dü�ünülse 
bile, ki�i ba��na dü�en su miktar� 1000 m3’e dü�ece�i ve 
Türkiye’nin de su fakiri ülkeler aras�na girece�i bilinmelidir.

Türkiye, Asya ve Avrupa k�talar� aras�nda yer al�r. Üç taraf� 
denizlerle çevrili olan Türkiye’nin 8300 km uzunlu�unda 
k�y� �eridi bulunmaktad�r. Türkiye’nin toplam yüzey alan� 
779452 km2 olup, yüzde 98.17 si toprak, geriye kalan yüzde 
1.83’ü suyla kapl� aland�r.

Türkiye’de �u anda yap�m� tamamlanm�� yakla��k 230 baraj 
bulunmaktad�r. Türkiye suyunun yüzde 15’i içme ve kullan-
mada, yüzde 75’i tar�msal sulamada, yüzde 10’u ise sana-
yide tüketilmektedir. Su tüketiminin yüzde 75’ini kaplayan 
tar�msal sulamada, vah�i sulama tekniklerinden vazgeçilip, 
serpme veya damla sulama tekniklerine geçilmesi durumun-
da su tüketiminde yakla��k yüzde 30-40 oran�nda tasarruf 
sa�lanaca�� dü�ünüldü�ünde teknolojinin do�ru kullan�m�-
n�n önemi daha iyi anla��labilir.

Genel kan�n�n aksine geli�mi� ülkelerde tar�msal sulama, 
suyun en çok aktar�ld��� ve tüketildi�i alan olarak kar��m�za 
ç�kmaktad�r. Ayr�ca Türkiye, endüstriye aktard��� su miktar� 
bak�m�ndan az geli�mi� ülke konumuna daha yak�nd�r.

Türkiye 26 havzaya bölünmü� olup; F�rat-Dicle Havzas�, 
su potansiyeli yönünden Türkiye su potansiyelinin yüz-
de 28,5’ini olu�turmaktad�r. Güney Do�u Anadolu Projesi 
(GAP), F�rat- Dicle Havzas� üzerinde kurulan sulama, elektrik 
üretimi, enerji, tar�m, k�rsal ve kentsel altyap� ormanc�l�k, 
e�itim ve sa�l�k gibi sektörlerini kapsayan Türkiye’nin en 
büyük, örnek havza yönetimi projesidir. Projenin biti� tari-
hi 2010 olarak planlanmaktad�r. Proje tamamland���nda 22 
baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,7 milyon hektar sulama 

sistemleri yap�m� tamamlanm�� olacakt�r. 2007 y�l� itibariy-
le, enerji projelerinin yüzde 75’i, sulama projelerinin yüzde 
13’ü tamamlanm��t�r. 9 ilin etki alan�nda, 2000 y�l� nüfus 
say�m�na göre 6.47 milyon ki�inin hayat�n� birebir etkileye-
cek bu devasa altyap� projesinin tamamlanmas� için, 2010’a 
kadar y�lda ortalama 2 milyar dolara ihtiyaç duyulmaktad�r. 
Ancak bu ödene�in nerden ve nas�l bulunaca�� önemli bir 
sorundur.

�çmesuyu ve At�ksu Hizmetleri

Türkiye’de içmesuyu olarak kullan�lacak su, kaynak, göl, 
akarsu, baraj ve kuyulardan çekilmektedir. TU�K verilerine 
göre, Türkiye’de 2001 y�l� için toplam çekilen su miktar� 
yakla��k olarak 4 milyar m3’tür(9).

�ebeke suyundan faydalanan ki�i say�s� gün be gün artmak-
tad�r. 2004 y�l� rakamlar�na göre toplam nüfusun yüzde 
78’ine �ebeke suyu hizmeti verilmektedir(10).

Türkiye’de su kirlenmesini önleme ve at�ksu ar�t�m� konu-
sunda dünya ortalamas�n�n oldukça alt�ndad�r. Türkiye’de 
toplam nüfusun yüzde 68’ine kanalizasyon �ebekesi hizmeti 
verilmektedir. Toplam nüfusun sadece yüzde 34’üne at�ksu 
ar�tma tesisi hizmeti verilmektedir. Yüzde 34 oran�, OECD 
ülkeleri ortalamas�n�n (% 64’ün) ve AB ülkelerinin (Malta 
hariç) en dü�ük de�eridir (10).

�çmesuyu ve at�ksu hizmetindeki en büyük s�k�nt�lardan bir 
tanesi, ilgili kurum ve kurumlar�n sorumluluklar�n�n belir-
sizli�idir. Plans�z �ehirle�me de hizmetlerin ula�t�r�lmama-
s�nda önemli bir faktördür. Türkiye’de su verimlili�i ile ilgili 
herhangi bir çal��ma yap�lmamaktad�r. Türkiye’de su kaça�� 
ve kay�plar�n�n oran� ortalama yüzde 30-40 oranmdad�r(ll).

Hukuksal Aç�dan Türkiye’de Suyun Yönetimi 

Su Hukuku Tarihi

Tarih boyunca, toplumlar, daha çok su kenarlar�nda yerle�-
meyi seçmi�lerdir. Dolay�s�yla, suyun gerek içme ve kullan-
ma, gerek tar�mda, gerekse ba�ka amaçlarla kullan�lmas�nda 
bir tak�m kurallar geli�tirilmi�tir. Bugünkü hukuksal yap�n�n 
temelini olu�turan ve di�er alanlarda oldu�u gibi “su huku-
ku” alan�nda da ilk kurallar� “Roma Hukuku” taraf�ndan 
olu�turulmu�tur. Roma Hukuku’nun bireyci anlay���na uygun 
olarak, topra��n üstünde ve alt�ndaki su, toprak mülkiye-
tinden ayr� olarak dü�ünülmemi�tir. Bu dü�üncenin sonucu 
olarak sular topra��n ayr�lmaz bir parças� say�larak, suya 
sahip olmak için topra�a sahip olmak yeterli görülmü�tür.

Roma Hukuku’nda sadece devaml� olarak akan sular özel 
mülkiyetin d���nda b�rak�lm��lard�r.” Roma Hukuku sonra-
ki dönemlerde Avrupa toplumlar�n�n ve ülkemizin Mede-
ni Yasalar�’n�n teorik temelini olu�turmu�tur (12). Bunun 
yan�nda sadece adlar�n� sayabilece�imiz ve su hukukun-
da farkl�l�klar gösteren; Cermen Hukuku, Frans�z Huku-
ku, Anglo-Amerikan Hukuku, Avusturya Hukuku ve �slam 
Hukuku’ndan da söz edilebilir.

�slam Hukuku, ülkemiz topraklar�nda Osmanl� dönemi su 
hukukunun düzenlenmesinde önemli rol oynam��t�r. Sula-
r�n kullanma esaslar� devlet yönetimince yürütülmekteydi. 
Ancak �slam Hukuku’nda örf-adet ve teamül hakim hukuk 
kayna�� oldu�undan; ortaya ç�kan hukuki sorunlar fetvalarla 
çözümlenmeye çal���lm��t�r. Kullanma biçimleri ise ferman-
larla düzenlenmi�tir.
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Osmanl� devletinin son dönemlerinde ise özellikle Tanzimat 
döneminde, türlü içtihad� bir araya getiren ve yasa yerine 
kullan�lan “Mecelle” kurallar� uzun süre hüküm sürmü� ve 
su hukukunun olu�umunda etkin rol oynam��t�r. Mecelle 
kural olarak sulardan herkesin yararlanabilece�ini kabul 
etmektedir. Örne�in yeralt�nda cereyan eden sular kimsenin 
mülkü de�ildir (Mecelle 1235. Md.).

Ülkemizde, bir yandan bu uygulamalar devam ederken, 
di�er taraftan da hukuksal ve yasal geli�melere paralel ola-
rak de�i�imler ya�anmaktad�r. Ancak ilk detayl� Anayasa olan 
1924 Anayasas�’nda, su ve su kaynaklar�yla ilgili ve sular�n 
kullanma biçimine ili�kin herhangi bir kural getirilmemi�tir.

1961 Anayasas�’n�n 130’cu maddesi “Tabii servetler ve kay-
naklar devletin hüküm ve tasarrufu alt�ndad�r. Bunlar�n aran-
mas� ve i�letilmesi hakk� devlete aittir. Arama ve i�letilmesi 
devletin özel te�ebbüsle birle�mesi suretiyle veya do�rudan 
özel te�ebbüs eliyle yap�lmas� kanunun aç�k iznine ba�l�d�r.” 
hükmünü getirmi�tir.

Su hukuku ile ilgili 1982 Anayasas�’n�n 168. maddesi de 
1961 Anayasas�’na paralel bir hüküm getirmi�tir. Anayasan�n 
168. maddesi “Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm 
ve tasarrufu alt�ndad�r. Bunlar�n aranmas� ve i�letilmesi hak-
k� devlete aittir. Devlet bu hakk�n� belli bir süre için, gerçek 
ve tüzel ki�ilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kayna��n 
arama ve i�letmesinin Devletin gerçek ve tüzel ki�ilerle ortak 
olarak veya do�rudan gerçek ve tüzel ki�iler eliyle yap�lma-
s�, kanunun aç�k iznine ba�l�d�r.” hükmüne yer vermektedir. 
1961 Anayasas�’na kar��n, 1982 Anayasas�’nda özel �irket-
ler eliyle do�al kaynaklar�n aranmas� ve i�letilmesi kolayl��� 
sa�lanm��t�r. Geçmi� dönemin hukuk uygulamalar�, ça��m�z 
toplumlar�n�n medeni yasalar�na temel olu�turmaktad�r. Bu 
nedenle, ülkemizin Medeni Kanunu, sular hakk�ndaki klasik 
s�n�fland�rmaya uyarak sular� iki bölüme ay�rm��t�r.

a) Özel mülkiyet ve özel hukuk konusu olan sular: Bunlar 
ç�kt��� arazinin ayr�lmaz parças� kabul edilmi� ve arazi 
sahibinin mülkiyetinde oldu�u, yasada hükme ba�lan-
m��t�r (M.K. Md. 679). Kaynaklar, gözeler ve bunlara 
benzeyen sular bu bölümde say�lm��t�r. Bu sulara sahip 
olmak için toprak mülkiyetinin kazan�lmas� yeterlidir. Bu 
sular�n, özel mülkiyetin konusu kabul edilmesi, bunun 
sonucu olarak mülkiyet, irtifak ve kullanma haklar� da 
Medeni Kanunla düzenlenmi� ve tapu sicili esas�na tabi 
tutulmu�tur.

b) Genel sular: Üzerlerinde özel mülkiyet tesisine yer 
verilmeyen denizler, akarsular (nehirler, akarsular, çay-
lar, büyüklük ve küçüklüklerine göre genel veya özel su 
say�l�rlar.) toprak yüzeyinde akmayan durgun sular (bun-
lar büyük ve küçük göllerdir) mülkiyeti akarsulara ben-
zer �ekilde ele al�nabilir. Yeralt� sular� genel su olarak 
kabul edilmektedir. Medeni Kanun’un 641/2. maddesine 
göre genel sularda, özel mülkiyet söz konusu olamaz. 
Ancak Medeni Kanunumuz, genel su ile özel su ay�r�m�n-
daki çizgiyi belirtmemi�tir.

Medeni Kanunu’nun 641 ve 679/2. maddeleri umuma 
ait sulardan söz etmi�tir. Ayn� �ekilde 831 Say�l� Sular 
Kanunu’nun 1. maddesi, 2656 Say�l� Sular Kanunu’na ek 
Kanunun 1. ve 2. maddeleri belde veya köy halk�n�n mü�-

terek gereksinimine mahsus sulardan, 3039 say�l� Çeltik 
Ekimi Kanunu’nun 7. maddesi umumi ve hususi sulardan, 
4373 say�l� Ta�k�n Sular Kanunu’nun 14. maddesi umumi ve 
hususi sulardan, 7478 say�l� Köy �çme Sular� Kanunu’nun 11. 
maddesi umumi sulardan, 12. maddesi sahipli sulardan söz 
etmi�, 167 say�l� Yeralt� Sular� Kanunu’nun 1. maddesinde 
umumi sular deyimi kullan�lm�� ve ad� geçen tüm bu yasalar 
genel ve özel su ay�r�m�n� aç�kça kabul etmi�lerdir. Uygula-
mada da, Yarg�tay kararlar�nda da ayn� deyimler kullan�lm�� 
ve hüküm verilmi�tir. Medeni Kanun’un 679. maddesi mül-
kiyete konu olabilecek sular� kaynaklar olarak tan�mlam��t�r. 
Madde �öyledir: “Kaynaklar topra��n bütünleyici parças� 
olup, mülkiyetin kayna�� topra��n mülkiyetiyle birlikte edi-
nilir.”

Medeni Kanunumuzda kaynak sular�na ili�kin tan�mlamalar 
yap�lm�� ve birçok konuya aç�kl�klar getirmi�tir.

• Kaynaklar üzerindeki mülkiyet hakk� (M.K. 644/11, 
679/11)

• Kaynaklar�n kullan�lmas�

• Kaynaklar�n s�n�rlar�: Kom�uluk hukukundan kaynakla-
nan bir faktör (M.K. 680, 681). Kaynaklar�n kirlenmesi 
ve kesilmesi (M.K. 682), kaynak ortakl��� (M.K. 683), 
zorunlu su hakk� (M.K. 666, 667, 661, 663), kom�uluk 
hukukunu düzenleyen kaynak hakk�ndaki kurallara ayk�-
r� olmamas� ko�uluyla uygulan�r.

• Kaynaklar�n korunmas�:

a) Kesilme ve kirlenmeye kar�� korunmas�,
b) Kamu hukuku yönünden korunmas�.
c) Hem kaynak sular�n�n korunmas�nda ve kullan�lmas�nda 

olsun, hem de yeralt� sular�n�n korunmas�nda ve kulla-
n�lmas�nda olsun, Medeni Kanun ile suya yönelik uygu-
lamalar için birçok yapt�r�mlar getirilmi�tir. Bu uygula-
malara yönelik daha sonralar�, de�i�iklikler yap�larak 
yeni yasalar ç�kar�lm�� ve bu yasalar do�rultusunda da 
yeni kurumlar olu�turulmu� veya var olan kurumlara 
yeni görevler üstlendirilmi�tir. Bunlar yap�l�rken de kul-
lan�ma yönelik “�htiyaç �lkesi” ve “Öncelik �lkesi” nitele-
meleri getirilerek hükümler verilmi�tir.

Su Kaynaklar�n�n Yönetimi ile ilgili Kanunlar 831 say�l� 
Sular Hakk�nda Kanun: (28.04.1926)

Kanunun 1. maddesinde: “�ehir ve kasabalarla köylerde ihti-
yac� ammeyi temine mahsus sular�n (Kamu gereksiniminin 
kar��lanmas� gereken sular�n) tedarik ve idaresi belediye 
te�kilat� olan mahallelerde belediyelere; belediye te�kilat� 
olmayan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclisleri-
ne aittir” denilmektedir. Bu kanunda köy, kasaba ve kentler-
de suyun iletim ve i�letimine yönelik ba�ka hükümler içeren 
maddeler de bulunmaktad�r. Yine bu yasada; belediye ve köy 
ihtiyar meclislerine çe�itli yapt�r�mlarda ve uygulamalarda 
bulunmas� için yetkiler verilmi�tir. Ayr�ca Su Birlikleri’nden 
söz edilerek ayn� çerçevede de�erlendirilmi�tir.

927 say�l� S�cak ve So�uk Maden Sular�n�n �stismar� ile 
Kapl�calar Tesisat� Hakk�nda Kanun: (10.06.1926)

Kanundan da anla��laca�� gibi maden ve kapl�ca sular�n�n 
kullan�m�, i�letimi, tesis ve satma i�lerinin yürütülmesine 
ili�kin maddeler içermektedir. �hale ko�ular�na uygun olarak 
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ve belirli sürelerle özel ve tüzel ki�ilere verilebilmektedir. 
Yasada an�lan bu sular üzerinde i�lem yapma yetkisi, yine 
bu yasayla �l Özel �dareleri’ne verilmi�tir. Ancak içme ve 
y�kanma amaçl� sular�n i�letilmesi ve kullan�lmas� hususun-
da 1593 say�l� H�fz�ss�ha Kanunu hükümleri geçerlidir.

4373 say�l� Ta�k�n Sulara ve Su Bask�nlar�na Kar�� Koruma 
Kanunu: (14.01.1943)

Su havzalar�n�n korunmas�, su alma tesislerinin hasar görme-
sinin önlenmesi, yerle�im yerlerinin ve tar�m arazilerinin su 
bask�nlar�na u�ramamas� ve buna benzer hususlar�n önlen-
mesi aç�s�ndan bu yasa önemli yapt�r�mlar içermektedir.

4759 say�l� �ller Bankas� Kanunu: (13.06.1945)

Ülkemizin çok önemli kurumlar�ndan biri olan �ller 
Bankas�’n�n kurulu� kanunudur. �ller Bankas�, uzun bir süre-
den beri belediyeler, �l Özel �dareleri ve Köy �dareleri’nin 
kurduklar� birliklerin imar planlar�ndan tutunda, irili ufak-
l� tesislerine kadar tüm projeleri yapm�� ve desteklemi�tir. 
Bunlar�n en ba��nda gelen tesisler ise �üphesiz su, kanali-
zasyon ve ar�tma tesisleridir.

6200 say�l� Devlet Su ��leri (DS�) Genel Müdürlü�ü Te�kilat 
ve Görevleri Hakk�nda Kanun: (18.12.1953)

DS�, ülkemizin yeralt� ve yerüstü sular�n de�erlendirilmesi, 
düzenlenmesi ve yönetilmesi amac�yla çok yönlü görev ve 
yetkilerle donat�lm�� önemli bir kurumudur. Tüm barajlar, 
HES’ler, tar�m sulama tesisleri, büyük kentlerin su tesisleri 
ve ta�k�n sular�n önlenmesi için havza düzenlemeleri proje-
lerinin ve yat�r�mlar�n�n yap�m� DS� taraf�ndan ya�ama geçi-
rilmi�, geçirilmektedir.

1980’li y�llardan ba�layarak DS�’nin bir k�s�m uygulamalar�-
n�n ve projelerinin yap�m ve yönetiminde yava�ta olsa de�i-
�imler ba�lam��, ayn� zamanda Büyük�ehir Belediyeleri’nin, 
su yat�r�mlar�nda yetkilendirilmesi maksad�yla yasal düzen-
lemeler getirilmi�tir. Ancak DS�’nin Te�kilat ve Görevleri 
Hakk�ndaki Yasa’da da de�i�iklikler yap�lmadan bu düzenle-
meler gerçekle�tirilmi�tir.

7478 say�l� Köy �çme Sular� Hakk�nda Kanun: (09.05.1960)

Bu kanuna göre, “Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyac�, 
DS� Umum Müdürlü�ü taraf�ndan temin ve tedarik olunur” 
denilmekte ve 1. maddenin 2. f�kras�nda “... Y�ll�k icraat 
programlar�na giren baz� köylere ait i�lerin, denetimi DS�’de 
olmak üzere yap�lmas�n� ilgili vilayete b�rakabilir” hükmü 
yer almaktad�r. Söz konusu yasada, yap�m i�leri bitirilen 
tesislerin, devir ve teslimi; bak�m� ve i�letilmesi Köy �htiyar 
Meclisine verilir. Yap�lan tesisleri, Köyler ve Belediyeler bir-
likte ortak kullan�yorsa hepsinin mü�terek mal� olarak kabul 
edilir.

Köylerin içme ve kullanma suyunun temin edilmesi, ile-
tilmesi ve da��t�m� hizmetleri; 1960’l� y�llarda kurulan 
Köy ��leri ve Kooperatifler Bakanl��� Yol Su Elektrik Genel 
Müdürlü�ü’ne devredilmi�tir. (16.07.1964 tarih ve 3-6/3349 
Say�l� Kararname)

167 say�l� Yeralt� Sular� Hakk�nda Kanun: (16.12 1960)

Yeralt� sular� mülkiyet aç�s�ndan umumi sular kapsam�nda 
olup devletin hüküm ve tasarrufu alt�ndad�r. Bu sular�n her 

türlü ara�t�r�lmas�, kullan�lmas�, korunmas� ve tescili bu 
kanun hükümlerine tabidir.

Su ile ilgili birçok uygulama, Medeni Kanunu’nun baz� mad-
delerinde yer alm��t�r. 167 say�l� yeralt� sular� hakk�nda 
kanunun yürürlü�e girmesiyle birlikte Medeni Kanunu’nun 
suya ili�kin baz� maddeleri hükümsüz k�l�nm��t�r (M.K. Md. 
682, 683, 684, 685). Çünkü 167 say�l� yasada korunmaya ili�-
kin bir hüküm yoktur. Korunmaya yönelik sorunlar�n çözü-
münde, hukuki görü� farkl�l�klar olmakla birlikte, sorunlar 
ortaya ç�kt���nda, adli organlara götürülerek çözümler üre-
ten kararlar verilmektedir.

2560 say�l� �stanbul Su ve Kanalizasyon �daresi Genel 
Müdürlü�ü Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda Kanun: 
(20.11.1981)

�SK�’n�n görev ve yetkileri, sorumluluk alan�na ili�kin içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlar�n�n her türlü yeralt� ve 
yerüstü kaynaklar�ndan sa�lanmas� ve ihtiyaç sahiplerine 
da��t�lmas� için; kaynaklardan abonelere ula��ncaya kadar 
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yapt�rmak; 
bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak olarak 
tan�mlanm��t�r.

At�ksular�n ve ya��� sular�n�n toplanmas�, yerle�im yerlerin-
den uzakla�t�r�lmas� ve zarars�z bir biçimde bo�altma yerine 
ula�t�r�lmas� gibi �SK� yasas�n�n birçok hükümleri, DS�’nin 
görev ve yetkilerini bünyesinde bar�nd�r�r niteliktedir.

Bu yasan�n yürürlü�e girmesinden sonraki takip eden y�llar-
da olu�turulan tüm Büyük�ehir Belediyeleri’nin sorumluluk 
alanlar�nda, �SK� benzeri Su ve Kanalizasyon �dareleri kurul-
mu�tur. Bütün bu kentlerin suyunun temininden da��t�m�na 
kadar olan hizmetler bu �dare taraf�ndan yürütülmektedir. 
Günümüzde bu idareler; her alandaki mal ve hizmet üreti-
mini, giderek ta�eronlar eliyle yapt�rmaktad�r. Buna ko�ut 
olarak da suyun i�letilmesi ve da��t�m� hizmetlerinin özel-
le�tirilmesinin temellerini olu�turmaktad�rlar. Suyun yöne-
timinin merkezi bir yap�lanmadan al�n�p yerelle�tirilip kont-
rolü ve denetimi azalt�lm��, kolayl�kla özelle�tirilmesinin 
yolu aç�lm��t�r.

5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi ve 5393 say�l� Belediye 
Yasalar� da su ve at�ksu konusunda yetkili k�l�nmaktad�r

5216 say�l� yasan�n 7/5 maddesinde “Su ve kanalizasyon 
hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di�er 
tesisleri kurmak, kurdurmak ve i�letmek; derelerin �slah�-
n� yapmak; kaynak suyu ve ar�tma sonunda üretilen sular� 
pazarlamak” hükümlerine yer verilmektedir.

Yine 5393 Say�l� Belediye Yasas�’n�n 15/d maddesinde: “... 
Su, at�ksu ve hizmet kar��l��� alacaklar�n tahsilini yapmak 
veya yapt�rmak” yine ayn� yasan�n 15/e maddesinde: “Mük-
tesep haklar sakl� kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri 
suyu sa�lamak; at�ksu ve ya�mur suyunun uzakla�t�r�lmas�n� 
sa�lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
i�letmek ve i�lettirmek; kaynak sular�n� i�letmek veya i�let-
tirmek” gibi hükümler yer almaktad�r.

Su Hukuku Aç�s�ndan Özetle,

1) Türkiye’de su kaynaklar�n�n mülkiyeti, kaynaklardan 
sa�lanan suyun iletilmesi ve da��t�lmas� hususunda olu-
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�an hukuk, Osmanl� döneminde ferman ve fetvalarla 
düzenlenen kurallar� içerdi�ini görmekteyiz. Özellikle 
Tanzimat dönemindeki ‘Mecelle’ düzenlemeleri çok 
etkili olmu�tur.

2) Kaynak sular� (Gözeler) dahil (bir k�s�m özel mülkiyetin 
içinde olanlar hariç) tüm sular kamu mülkiyetinde ve 
yönetiminde kalm��t�r.

3) AB uyum yasalar�, Türkiye’de son y�llarda yasal ve kurum-
sal de�i�ikliklerin yap�lmas�nda etken olan unsurlard�r. 
Bu ba�lamda su yönetiminin tek elde toplanmas� ama-
c�yla su yasas� çal��mas� yap�lm��, ancak taslak çal��ma 
da incelendi�inde de görülmektedir ki su yasas�, mevcut 
yasalar�n toplam� olarak olu�turulmu�tur.

4) Türkiye’de suyun yönetimine ili�kin çok parçal� bir 
düzenleme mevcuttur. Müdahale eden kurum say�-
s� 10’un üzerinde olmakla beraber yetki karga�as� da 
ya�anmaktad�r. Bu durum, su kaynaklar�n� kamu taraf�n-
dan yönetilemez hale getirmi�, böylelikle suyun özelle�-
tirilmesinin me�rula�t��� bir durum yarat�lm��t�r.

5) Ülkenin bütün su kaynaklar�n�n planlamas� yap�lmad�-
��ndan, kullan�lmas�ndan da��t�lmas�na kadar, geçen 
tüm a�amalar da belirsizlikler ya�anmaktad�r. Bu durum 
da suyun verimli kullan�lmas�n� önlemekte ve kirlenme-
sine neden olmaktad�r.

6) Su hakk� tan�m� su ile ilgili tan�mlanan tüm yasalara 
ayr�nt�l� bir biçimde konulmal�, suyun yönetimi ile ilgili 
yasa ve düzenlemelerde kamu yarar� esas al�nmal�d�r.

TÜS�AD Raporlar� ve Suyun Özelle�tirilmesi

Bilindi�i üzere 2008 Eylül ay�nda TÜS�AD iki tane önemli 
rapor haz�rlad�. “Türkiye’de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öne-
riler ile Küresel Su krizine Çözüm Aray��lar�: �ebeke Suyu 
Hizmetlerine Özel Sektör Kat�l�m�, Dünya Örnekleri I����nda 
Türkiye �çin Öneriler.” �ki raporda da Türkiye’nin 2030’lu 
y�llarda su fakiri ülke durumuna gelmesi ve önümüzdeki 
y�llarda ç�kacak su krizine çözüm olarak, suyun ekonomik 
mal olarak de�erlendirilmesi sunulmaktad�r. Petrol gibi eko-
nomik bir de�ere dönü�türülmeye çal���lan su, oysaki insan 
hayat�n� devam ettirmesi için en temel insani maddedir.

“Küresel su krizi” bahane edilerek, tüm halk�n en temel 
insani ihtiyac� olan su, ekonomik bir mala dönü�türülmeye 
çal���lmaktad�r.

Küresel su krizinin as�l nedeni, suyumuzun az olmas� de�il, 
nüfus art���, h�zl� endüstrile�me, çarp�k kentle�me ve suyun 
plans�z kullan�lmas�d�r. Örne�in Türkiye’de kentlerin su 
�ebekelerindeki su kaça�� ve kay�plar�n�n oran� ortalama 
yüzde 30-40 oran�ndad�r(15). Türkiye’de küresel su krizi-
ne çözüm aray���nda olanlar, önce su kay�plar�n� Avrupa ve 
Amerika ortalamas�na yüzde 10’ a çekmeye çal��mal�d�rlar.

Kirleten öder ilkesinin belirlendi�i bu raporlarda, suyun 
ekonomik mal olarak kabul edilmesinde, küresel su krizinin 
rol ald��� ifade edilmektedir. Ancak �ebeke suyunun özel 
sektöre devredilmesi su krizinin çözümlenmesine alternatif 
olmas� iddias�nda olsa da altyap� hizmetlerini daha karma��k 
hale getirecektir. �kinci raporda ayn� ülkelerin farkl� bölgele-
rinde, farkl� uygulamalar�n olabilece�i ifade edilmi�, bunun 
da nedeni projelerin uygulanma biçimiyle aç�klanm��t�r. Yani 
karma��kl�k raporda ifade edilmi� ve bu karma��kl���n yet-

ki sorununun giderilmesinde, kamu sorumlular�n�n teknik 
yeterlilikte olmas�, önemle vurgulanm��t�r. Ancak unutulan 
�ey, bu teknik yeterlili�i sa�layacak kurumlar�n y�llard�r içi-
nin bo�alt�ld���d�r.

Raporda, suyun ekonomik mal olarak kabul edilmesi, israf�n 
önlenmesine yol açaca�� öne sürülmektedir. Ancak elektri-
�in ve do�algazm israf�, piyasala�t�r�lmas� ile nas�l çözülmü-
yor ise, suyun israf� da piyasala�t�r�lma ile çözülemez.

Yine ikinci raporda, Avrupadaki enerji, telekom, havayolu-
demiryolu ta��mac�l��� ve posta hizmetlerinde özelle�tirme-
nin iyi durumda olmas�na; ancak su hizmetlerinde geride 
kal�nmas�n�n nedenleri ile Latin Amerika’da ya�anan “kötü 
özelle�tirmelere” alternatif çözümler tart���lmaktad�r. 2005 
y�l�nda özel sektörün, �ebeke suyu projelerinde, proje say�s� 
57 iken, bu say� 2006 y�l�nda 48’e dü�mü�tür. Bu dü�ü�ün 
ana nedeni, Latin Amerika deneyimidir. Bu deneyimlerden 
TÜS�AD, ders ç�karm��, örne�in bölge halk�n�n düzenli ola-
rak bilgilendirilmemesi, eksiklikler aras�nda belirtilmi�tir. 
Bu alternatif çözümler aras�nda yoksul kesimlere daha kali-
tesiz bir hizmetin sunulmas� ile az geli�mi� ve geli�mekte 
olan ülkeler için özel sektörün kamu taraf�ndan sübvansiyon 
edilmesi de bulunmaktad�r.

Yani musluklar�m�zdan akan suyun kalitesi oturdu�umuz 
semte göre de�i�ecek bu da yetmezmi� gibi bunu sa�layan 
özel sektör zarar etti�i takdirde zarar�n� kamu sa�layacak. 
�kinci raporda, bölgelerine göre karl�l�k oran� maliyetlerinin 
y�ll�k 2 ile 40 kat� aras�nda de�i�en su özelle�tirilmeleri için 
devlet garantisi verilmesi önerilmektedir.

Raporda özel sektörün su hizmetlerine kat�l�m�ndan son-
ra, su fiyatlar�n�n artt���, kabul edilmektedir. Latin Amerika 
özelinde az geli�mi� ve geli�mekte olan ülkelerde fiyatlar�n 
art���, su tüketiminin azalmas�na neden olmu�tur. Yani halk, 
suyu asgari oranda kullanmaya çal��m��, kirli su kaynaklar�-
na yönelmi�tir. Politik bask�lar sonucu su tekellerinin, Latin 
Amerika’dan çekildi�i yine ayn� raporda ifade edilmektedir.

�kinci raporda, kullan�lacak d�� kredilerin kontrol mekaniz-
mas�n�n kolayla�t�r�lmas� ve d�� kredilere devlet garantisi 
verilmesi önerilmektedir. Türkiye’de devlet garantisinin 
verildi�i ilk proje olan �zmit �ebeke Suyu Projesi oldukça 
ilginç bir deneyimdir.

Akarsular�n Özelle�tirilmesi

Bilindi�i üzere, 4628 say�l� Elektrik Piyasas� Kanun kapsa-
m�nda “Elektrik Piyasas�nda Üretim Faaliyetinde Bulunmak 
Üzere Su Kullan�m Hakk� Anla�mas� imzalanmas�na ili�kin 
Usul ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik” in 26 Haziran 2003 
tarihinde yürürlü�e girmesiyle enerji üretim tesislerinin 
yap�m� tamamen özel sektöre verilmi�tir. Söz konusu Kanun 
kapsam�nda Hidroelektrik Santral projeleri DS� WEB sitesin-
de yay�nlanarak özel sektör ba�vurusuna aç�lm��t�r.

5346 say�l� 10.05.2005 tarihli Yenilenebilir Enerji Kaynakla-
r�n�n Elektrik Enerji Üretimi Amaçl� Kullan�ma �li�kin Kanun 
kapsam�nda, akarsu santralleri ve göl alan� 15 km2’den az 
olan barajlar için özel sektör kat�l�m� ba�lam��t�r.

Hidroelektrik, fosil yak�tlardan üretilen enerjiye nazaran 
çevreye zarar vermemesi nedeniyle daha tercih edilebilir 
yenilenebilir enerji kayna��d�r. Türkiye’nin hidroelektrik 

�MO  ANKARA  �UBE  BÜLTEN  TEMMUZ  2009

23

RAPOR



ekonomik potansiyelinin yakla��k olarak yüzde 35’ni de�er-
lendirdi�i dü�ünüldü�ünde, hidroelektrik enerjiye yat�r�m 
yap�lmas� gerekmektedir. Ayr�ca fosil yak�tlar ulusal kaynak 
olmamakla birlikte, siyasi, politik ve ekonomik geli�melere 
oldukça fazlaca tabidir. Hidroelektrik enerji ise ulusal, do�al 
kaynak olmas� sebebiyle de yat�r�m için tercih edilmelidir.

Hidroelektri�in Türkiye’deki geli�imi incelendi�inde 
1989’larda toplam ihtiyac�n yüzde 60’� hidroelektrikten 
sa�lan�rken, 2005 y�l�na gelindi�inde yüzde 27’si hidro-
elektrikten sa�lanmaktad�r. �u an da Türkiye’nin enerji 
ihtiyac�n�n yakla��k yüzde 43’i do�al gazdan, yüzde 28’si 
kömürden, yüzde 25’i hidroelektrikten, geri kalan yüzde 
4’lük bölüm ise fuel oil’den kar��lanmaktad�r. 1995 y�l�n-
dan bu yana do�algazdan enerji üretimi yüzde 15 artm��-
t�r. �u anda Türkiye’nin enerjisi do�algaza ba��ml� hale 
getirilmi�tir.

Do�algaz Türkiye’nin öz kayna�� olmad��� için politik ve 
ekonomik geli�melerin etkisiyle fiyat� de�i�im göstermekte-
dir. Ancak hidroelektrik enerji bu fiyat dalgalanmalar�ndan 
ba��ms�z do�al, ulusal kaynakt�r.

Hidroelektrik santrallerin yap�m� aç�s�ndan de�erlendirildi-
�inde Türkiye’de iki ana tipten elektrik enerjisi üretilmekte-
dir: Baraj tipi ile Nehir tipi.

Baraj tipi hidroelektrik santraller ihtiyac�n oldu�u her 
zaman kolayl�kla devreye girebilir ve elektrik üretebilirler. 
Oysa nehir tipi santrallerde genellikle depolama olmad��� 
için sadece gelen suya göre üretim yap�l�r.

Barajlar�n sulama, içmesuyu, sel önleme gibi farkl� amaçlar-
da kullan�labilirken nehir tipi santraller sadece gelen suya 
göre elektrik üretmektedirler. Ayr�ca Uluslararas� Hidroe-
lektrik Organizasyonu (�HA) verilerine göre hidroelektrik 
projenin büyüklü�ü art�kça birim kurulu güç ba��na dü�en 
maliyette azalmaktad�r. Bu da �u anlama gelmektedir genel 
olarak barajlar daha ekonomik yap�lard�r. Ancak nehir tipi 
santrallerinin yat�r�m bedellerinin barajlarla kar��la�t�r�l-
d���nda çok küçük olmas� nedeniyle özel sektör nehir tipi 
santralleri tercih etmektedir.

Hidroelektrik potansiyelin de�erlendirilmesinde ister baraj 
tipi ister nehir tipi santral olsun, havza planlamas� esas 
al�nmal�d�r. Bir nehir üzerinde yap�lacak herhangi bir yap�, 
yap�n�n a�a��s�ndaki di�er tüm yap�lar� etkilemektedir. Bu 
nedenle son dönemlerde Türkiye’nin gündemini oldukça 
me�gul eden nehir tipi santraller havza planlamas� içerisin-
de de�erlendirilmelidir. Ancak bu yap�lmamaktad�r.

Son verilere göre, Türkiye’de 2000’nin üzerinde nehir tipi 
hidroelektrik santralinin de�erlendirilmesi gündemdedir. 
Lisans alan bu projelerin birço�unda da herhangi bir geli�-
me kaydedilmemi�, sat��a ç�kart�larak lisans ticareti yap�l-
m��, bu da ifade yerindeyse bir “proje borsas�” olu�mas�na 
yol açm��t�r.

Bu projelerin büyük k�sm�n� nehir santralleri olu�turmakta-
d�r. Yat�r�m bedellerinin baraj projeleri ile kar��la�t�r�ld���nda 
az olmas� nedeniyle bu projeler, son dönemde yat�r�mc�lar�n 
ilgisini çeken projeler olmu�tur. Ancak bu projeler, uygula-
n�� biçimleriyle suyun özelle�tirilmesinin bir uygulamas�d�r. 
Çünkü Türkiye’deki akarsular�n tamam�n�n kullan�m hakk� 
özel sektöre devredilmi�tir.

Böylelikle son dönemde kamu, tüm alanlardan tasfiye edil-
di�i gibi, su kaynaklar�n�n yönetiminden de tasfiye edilmek-
tedir. Siyasi iktidar genel ekonomik ve politik yakla��m�na 
uygun olarak, akarsular�m�z�n özelle�tirilmesinin de önünü 
HES’ler ile açm��t�r. “Sular�m�z� bo�a ak�tm�yoruz” diyerek 
ba�lat�lan HES projelerinin tamam� suyumuzun özelle�tiril-
mesidir.

Bundan önce ki uygulamalar incelendi�inde ise yap�lacak 
herhangi bir tesisin yap�m� ne kadar uzarsa, i�i yapan yükle-
nicinin o i�ten o kadar çok para kazanmas� söz konusuydu. 
Bu nedenle, projeler, planlanan zamanlarda bitirilememekte 
ya da çok uzad��� için amaçlar�n�n d���na ç�kan yat�r�mlara 
dönü�mekteydi. Bu olumsuz tablo sonucunda akarsular�m�-
z�n özel sektör yat�r�m�na aç�lmas�n�n me�rulu�u sa�lanm�� 
oluyordu.

Ancak var olan yeni durum ise farkl� sorunlar� beraberinde 
getirmektedir:

Genel olarak projeler özel sektör için çok karl� olup, yat�-
r�m�n kar��l���n� 7 -8 y�lda veren, geri kalan 42-43 y�lda kar 
elde den projelerdir.

Bölge aç�s�ndan oldukça önemli Çevresel Etki De�erlendir-
me (ÇED) raporlar� proje yerinde inceleme yap�lmadan masa 
ba��nda olu�turulabilmektedir. Nehirlerin ekolojik hayatla-
r�n�n devam�n� sa�lamakda oldukça önemli olan can sular� 
pazarl�klarla belirlenmektedir.

Projelerin in�aat�nda standartlara uyulmamakta, in�aat 
sahas�ndan ç�kar�lan hafriyat dere yataklar�na bo�alt�lmak-
tad�r.

Mevcut mevzuata göre planlama a�amas�ndan sonra HES 
projelerinin denetimi hiçbir a�amada yap�lmamaktad�r. 
Kamu denetimin hiçbir yerinde yoktur. Akarsular�m�z özel 
sektörün insaf�na ve kaderine terk edilmi�tir. Türkiye’de 
neredeyse nehir tipi HES için ba�vuru yap�lmam�� akarsuyu-
muz kalmam��t�r.

HES’ler kamu eliyle yap�lmal�d�r. Ancak kamudan kast�m�z 
önceki biçimiyle i�lemeyen hantal bir kamu de�ildir. Kamu-
dan kast�m�z, halk�n�n yarar�n� göz önünde tutan projelerin 
zaman�nda bitmesini ve verimli kullan�lmas�n� sa�layan bir 
kamudur. Bu nedenle “Sular�m�z� bo�a ak�tm�yoruz” baha-
nesiyle, sular�m�z�n talan edilmesine, ulusal ve uluslararas� 
sermaye gruplar�na pe�ke� çekilmesine izin verilmemelidir.

Özelle�tirmede Türkiye Deneyimleri: �zmit, Antalya, 
Edirne ve Çe�me �ebeke Suyu

�zmit Su Projesi 3996 say�l� kanun kapsam�nda gerçekle�ti-
rilen ilk Y�D (Yap ��let Devret) projesi olma özelli�i ta��mak-
tad�r. Proje 1995 y�l�nda �zmit Büyük�ehir Belediyesi ile Tha-
mes Water, Gama ve Guri� taraf�ndan imzalanan antla�ma ile 
yürürlü�e girmi�tir (10).

Projenin ba�lang�c�nda üretilen suyun üçte ikisinin �stanbul 
Büyük�ehir Belediyesi’ne sat�lmas� öngörülmü� ancak �stan-
bul Büyük�ehir Belediyesi, “fiyat� yüksek” gerekçeyle, suyu 
sat�n almam��t�r. Bu konu iki belediye aras�nda hala tart��ma 
konusudur. Ancak söz konusu su, “al veya öde” kapsam�nda 
hazine garantili oldu�u için, dereye ak�t�lan suyun paras� 
firmaya ödenmi�tir.
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Tahsil edilen suyun birim fiyat� di�er belediyelere uygula-
nan rakamlar�n yakla��k üç kat�na denk gelmektedir(Konu 
ile ilgili Say��tay Raporu).

Bahsedilen Say��tay raporunda, proje çe�itli örnek projele-
re k�yasla 3-9 kat daha yüksek miktara mal edilmi�tir. Bu 
maliyet de sözle�meden dolay�, do�rudan su fiyatlar�na yan-
s�t�lm��t�r. Sonuç olarak suyun özelle�tirilmesinin ilk dene-
yimi olan bu projede, dereye ak�t�lan su için firmaya ödeme 
yap�lm�� ve halktan tahsil edilen su birim fiyatlar� artm��t�r.

Antalya ilinin suyu, Frans�z su devi Suez firmas�n�n yöneti-
mine geçmi�, su fiyatlar� özelle�tirmeden sonra yüzde 130 
artm��t�r (13).

Edirne suyunun özelle�tirilmesinde yolsuzluk yapt��� orta-
ya ç�kan konsorsiyumun, ayn� yöntemlerle 9 kentte daha 
suyu özelle�tirmeye çal��t��� ortaya ç�km��t�r (13).

Çe�me’de, suyun özelle�tirilmesi, Çe�me ve çevresinin 
su da��t�m� için kurulan Çe�me Alaçat� Belediyeleri Çevre 
Koruma, Altyap� Tesisleri Kurma ve ��letme Birli�i (ÇALB�R) 
üzerinden yap�lm��t�r. Çe�me Belediyesi, su da��t�m �ebeke-
si için Dünya Bankas�’ndan kredi alm��t�r. Dünya Bankas� ile 
yap�lan anla�mada, su �ebekesi i�letmesinin özelle�tirilece-
�i ve suyun ton fiyat�n�n dolar üzerinden belirlenece�i gibi 
maddeler bulunur. 2001 y�l�nda Çe�me’de at�ksu bedeli hariç 
l m3 su, o günün para birimine göre l milyon 100 bin Lira 
iken, bu fiyat at�k su bedeli dahil olmak üzere �stanbul’da 
400 bin, Ankara’da 330 bin, �zmir’de 440 bin, Ege’deki turis-
tik beldelerden Ku�adas�’nda 112 bin 500, Marmaris’te ise 
250 bin Lira idi. 2001 y�l�n�n ilk çeyre�inde l m3 suyun l dola-
ra sat�ld��� Çe�me su fiyatland�r�lmas�nda, Türkiye birincisi 
olurken, borç veren kurulu�; Dünya Bankas� ise su fiyat�n�n 
2.4 dolara ç�kar�lmas� için belediyeyi zorlamaktad�r (14).

Suyun Ekonomik Bir Mal Olarak Tan�mlama Çabalar� ve 
Dünya Su Forumu

Suyun ekonomik bir mal olarak tan�m�n�n yap�ld��� ilk plat-
form 1992 y�l�nda, Dublin’de düzenlenen Uluslararas� Su ve 
Çevre Konferans� olmu�tur. Bu konferansta su, ticari bir mal 
olarak ele al�nm��, su fiyatland�r�lmasma ekonomik bir araç 
olarak önem verilmesi ve su yönetimine “payda�lar�n” kat�-
l�mlar�n�n sa�lanmas� gibi görü�ler kabul görmü�tür.

Suyu ya da su hakk�n� ekonomik pazarda, meta haline geti-
ren her türlü i�lem, suyun ekonomik bir mal olarak tan�m-
lanmas�d�r. Suyun metala�t�r�lmasm�n temelinde, suyun 
kavramsal olarak tan�m� yap�lmaktad�r. Suyu, bir hak olarak 
de�il de ihtiyaç olarak tan�mlamak, “kirleten öder” ilkesini 
benimsemek suyu ekonomik bir mal olarak tan�mlaman�n 
me�ruiyetidir.

Suyun ekonomik bir mal olarak tan�mlanmas� için suyun 
özelle�tirilmesinin zeminini haz�rlayanlar, uluslararas� 
bir organizasyona ihtiyaç duymu�lard�r. Dünya ölçe�inde 
bu zemini sa�layacak platform, 1996 y�l�nda, olu�turulan 
Dünya Su Konseyi ve Küresel Su Ortakl���’d�r. Çok uluslu 
�irketler ve özel sektör temsilcilerinin olu�turdu�u Dünya 
Su Konseyi, ilk olarak 1997 y�l�nda Fas’�n Marake� �ehrinde, 
2000’de Hollanda’n�n Lahey kentinde, 2003’te Japonya’n�n 
Kyoto kentinde, 2006’da da Meksika’da Meksiko City’de, 
sonuncusu da 2009 Mart ay�nda �stanbul’da olmak üzere 5 
adet Dünya Su Forumu gerçekle�tirmi�tir.

Dünya Su Konseyi, kendisini, Dünya Su Forumu tan�t�m bro-
�ürlerinde, “1996 y�l�nda su alan�ndaki ünlü uzmanlar�n ve 
uluslararas� firmalar�n giri�imleriyle kurulan 300’den fazla 
üyesi bulunan uluslararas� bir kurulu�” olarak tan�mlamak-
tad�r.

Dünya Su Konseyi, temel olarak Dünya Bankas�’n�n finans-
man ve politik deste�i ile faaliyet gösteren, sermayedar-
larca kurulmu� bir organizasyondur. Dünya Su Konseyi’nin, 
herhangi bir kamu veya resmi kurumla ba�lant�s� yoktur. 
Konseyin olu�umunda da demokratik mekanizma bulunma-
maktad�r.

5. Dünya Su Forumu’nun Türkiye aya��n�n yürütücülü�ünü, 
Çevre ve Orman Bakanl���, DS�, D��i�leri Bakanl��� ve �stan-
bul Büyük�ehir Belediyesi yapm��t�r. Dünya Su Forumu’nun 
Genel Koordinatörlü�ü’nü ise Dünya Su Konseyi yapm��t�r.

Dünya Su Konseyi, forum konular�n�n belirlenmesinde 
ve forumun politik sürecinde asli unsurdur. 5.Dünya Su 
Forumu’nun komitelerindeki Türkiye aya��n� olu�turan 
temsilcilerin, bulunma nedeni ise yerel destek sa�lamakt�r. 
Forumun politikalar�n�n olu�turulmas�nda Dünya Su Konse-
yi üyeleri belirleyici unsurdur.

Dünya Su Forumu içinde de ayk�r� seslerin ç�kmas� bek-
lenmekteydi. Fakat en son Meksika’da yap�lan Dünya Su 
Forumu deneyimleri de göstermektedir ki ayk�r� sese f�r-
sat tan�nmam��t�r. Meksika toplant�s�n�n sonuç bildirgesi 
haz�rl�k sürecine Bolivya, Venezüella, Uruguay ve Küba yer 
almas�na izin verilmedi�i, bürokratik engeller ç�kart�ld��� 
bilinmektedir.

Forumun yap�ld��� bölge ve ülkeler incelendi�inde, o böl-
ge ve ülkelerin sular�n�n özelle�tirilmesinin h�zland��� göz-
lenmi�tir. Forum vas�tas�yla, ulusal su kaynaklar�n�n ulus-
larüstü su firmalar�n�n ilgi ve tasarruf alt�na girmesi sa�-
lanmaktad�r. Latin Amerika ülkelerinde gerçekle�tirilen su 
özelle�tirilmelerinin ve sonras�nda suya gelen zamlar�n, 4. 
Dünya Su Forumu (Meksika -2006) ertesine denk gelmesi 
tesadüf olarak de�erlendirilmemelidir.

Genel olarak suyun özelle�tirilmesi de�erlendirildi�inde, 
Türkiye’de ve dünyada suyun özelle�tirilmesi, su yönetimi-
nin kamu kurulu�lar�ndan, örne�in DS�’den al�narak bele-
diyelere; yerellere verilerek ba�lanm��t�r. Yerelle�me süre-
cinde su politikalar�n�n belirlenmesi ve planlanmas� uzun 
y�llar� gerektirdi�i için yereller seçime endeksli yap�lar� 
gere�i belirli bir süre sonra suyun yönetimini gerçekle�tire-
mez hale gelirler. Çünkü yerel yönetim popülist yakla��mlar� 
nedeniyle günlük sorunlar�n çözümünü uzun vadeli sorun-
lar�n önüne geçirebilmektedir.

Örne�in yerel yönetimler belirli 5 y�l gibi sürelerde yerel-
lerin yönetiminde bulunurlar bu nedenle k�sa vadeli ve oy 
getiri�i olan yat�r�mlar yapmak isterler. Böylelikle, suyun 
özelle�tirilmesinin toplumsal me�ruiyeti sa�lanm�� olur. 
Küresel politikalar ancak yerelle�tirilerek uygulanabilmek-
tedir. Suyun özelle�tirilmesi ile ilgili ya�anan süreç böyle bir 
süreçtir.

Son dönemde Türkiye’de ya�anan su krizinin ana nedeni bu 
durumdur.

Türkiye’de son y�llarda belediyeler üzerinden al�nan d�� kre-
dilerin, özelikle kanalizasyon sistemleri olmak üzere yap�lan 
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altyap� yat�r�mlara aktar�lmas� tesadüf de�ildir. Suyun yöne-
timinden sorumlu kamu kurumlar� parçalanm�� veya küçül-
tülmü�tür. Dolay�s�yla bu kurumlar�n bütçesi dü�ürülmü�, 
yat�r�mlar� yapamaz hale gelmi�lerdir. Böylelikle bu yat�r�m-
lar, d�� krediler vas�tas�yla gerçekle�tirilmeye ba�lanm��t�r. 
Dolay�s�yla Dünya Bankas� ve IMF gibi kurulu�lar�n, özellik-
le, altyap� yat�r�mlar�na kredi vermesi, ak�llara, ileride zaten 
yönetimini alacaklar� altyap� hizmetlerinin haz�rl��� yap�ld��� 
fikrini getirmektedir. Ayr�ca bu kredi anla�malar�ndan dolay� 
yabanc� firmalar�n, Türkiye pazar�na giri�i de kolayla�t�r�l-
makta, deyim yerindeyse bir ta� ile iki ku� vurulmaktad�r.

Su endüstrisinin y�ll�k kâr� dünya üzerinde (yakla��k 1 tril-
yon USD) petrol sanayinin kâr�n�n yüzde 40’�na ula�m��t�r ve 
�imdiden ilaç sektörünün kâr�n� a�m��t�r (7). Dünya sular�n�n 
henüz yüzde 5’inin özelle�tirildi�ini dü�ünürsek, ne kadar 
büyük bir kâr potansiyeli oldu�u anla��labilir(7). Pazar�n 
büyüklü�ü rakamlardan anla��lmaktad�r. Bu nedenle, ulusal 
ve uluslararas� sermayenin gözünü suya dikmesi tesadüf 
de�ildir.

5. Dünya Su Forumu �çin Türkiye’nin Seçilme Nedeni

TÜS�AD, azalan temiz su kaynaklar�n�n ve 2030 y�l�nda 
Türkiye’nin su fakiri olma riskine kar��l�k suyumuzun özel-
le�tirilmesin bu konulara çözüm getirece�ini ifade etmekte-
dir. Ancak unutulmamal�d�r ki kullan�labilir tatl� su kaynakla-
r�, artan bu nüfus h�z�na ba�l� olarak öyle ya da böyle yeter-
siz kalacakt�r. Çünkü uzun y�llar�n ortalamas�nda dünya’daki 
tatl� su kaynaklar� çok fazla bir de�i�im göstermemektedir. 
Ancak var olan tatl� su kaynaklar� h�zl� �ehirle�me, sanayile�-
me ve nüfus art���n�n etkisiyle kirletilmektedir.

H�zl� �ehirle�meye, sanayile�meye ve nüfus art���na planl� 
çözümler bulunamad��� sürece içme, kullanma, sanayi suyu, 
tar�msal sulama da var olan tatl� su kaynaklar�ndan ba�ka 
bir kayna�a ihtiyaç vard�r. Bu alternatif kaynaklar, at�ksula-
r�n tekrardan kullan�m�, deniz suyu gibi kaynaklar olabilir. 
Bu alternatif kayna�a suyumuz özelle�tirilse de özelle�tiril-
mese de ihtiyaç oldu�u dü�ünülmektedir. Son dönemlerde 
sürekli tatl� sular�m�z�n azl��� gündeme getirilerek suyun 
özelle�tirilmesi tart��t�r�lmaya çal���lsa da dünyam�z�n dört-
te üçü sularla kapl�d�r. Asl�na bak�l�rsa dünyam�zda su soru-
nu yoktur, temiz su sorunu vard�r.

TÜS�AD raporunda tariflenen mevcut durum ki Dünya Su 
Forumu’nda da ayn� do�rultuda ba�ka çevrelerce de tan�m-
lanm��t�r; Dünyada ve Türkiye’de herkese yetecek kadar 
yeterli miktarda suya ula��lamamaktad�r. Türkiye su stresi 
ya�ayan ülkeler aras�ndad�r. Bu tespitler ile ilgili kimsenin 
itiraz� yoktur. Ancak tart��may� çekmek istedikleri nokta 
farkl� bir noktad�r. Farkl� olan bu nokta da suyun az olmas� 
suyun özelle�tirilmesinin me�rulu�u sa�lanmaya çal���lma-
s�d�r. Su s�k�nt�s�na tek çözüm suyun özelle�tirilmesi olarak 
sunulmaktad�r. Ancak sular�n�z özelle�tirse de özelle�tir-
mese de, Dünya nüfusu ile sanayile�mesi ve kentle�me h�z� 
sürekli art��� için ki�i ba��na dü�en su miktar� her gün azal-
maktad�r. Dolay�s�yla, suyun özelle�tirilmesi su sorununa 
asla çözüm olamaz. Su sorununa çözüm bulmak isteyenler, 
öncelikle tatl� su kaynaklar�n� kirleten etkilerin azalt�lmas� 
için çaba harcamal�d�rlar.

Çok uluslu �irketlerin talepleri do�rultusunda su ile ilgili 
programlar� çoktan uygulanmaya ba�lanm��t�r. Öncelikli ola-

rak bir kamu kurumu taraf�ndan merkezi olarak yürütülen 
suyun yönetimi, bu kurumdan al�nm�� ve daha parçal� bir 
yönetim haline getirilmek suretiyle yerel yönetimlere b�ra-
k�lm��t�r. Böylelikle suyun yönetimi ile ilgili yat�r�mlar fiili 
olarak yerel yönetimler üzerinden yap�lmas� ile kay�t d���na 
ç�kar�larak kamusal denetim d���nda kalmas� sa�lanm��t�r. 
Yerel yönetimlerin bu türden uygulamalar� gerçekle�tirebil-
meleri için yeterli teknik donan�ma sahip olmad�klar� bilin-
mektedir. Dolay�s�yla ihtiyaç olan yat�r�mlar�n gerçekle�tiril-
mesi için özel sektör yat�r�mlar�na kap� aralanm�� olacakt�r. 
Suyun özelle�tirilmesi kap�dad�r ve bunun me�rula�t�r�lma-
ya çal���ld��� zemin, �stanbul’da gerçekle�tirilen 5. Dünya Su 
Forumu’dur.

Forumun Türkiye aya��nda, ilgili devlet kurumlar� seferber 
edilmi�, foruma kat�lanlar�n büyük ço�unlu�unu bu devlet 
kurumlar� olu�turulmu�tur. Çevre ve Orman Bakanl���, �stan-
bul Büyük�ehir Belediyesi çal��anlar� ile özellikle DS� ve E�E 
çal��anlar� forumun Türkiye aya��n�n ana kat�l�mc�lar� olmu�-
tur. Foruma kat�l�m için kamu kurumlar�n�n ne denli seferber 
edildi�ine bak�ld���nda bu durum aç�kça görülecektir.

Organizasyondan sorumlu Türkiye taraf� aç�s�ndan forum, 
kültürel bir organizasyon olarak ele al�nm�� ve yat�r�m yap-
malar� için uluslararas� firmalar�n Türkiye’ye ilgisinin çekil-
mesi hedeflenmi�tir.

Forum sonras� ortaya ç�kan tart��malar göstermektedir ki 
suyu meta haline dönü�türmek ve payla�mak isteyenlerin 
politikalar�nda önemli bir de�i�iklik olmam��t�r. Meksika’da 
düzenlenen 4. Dünya Su Formu’ndan sonra ya�anan geli�-
melerin ard�ndan çok uluslu �irketler ideolojik olarak ken-
dilerini geli�tirmi�, dillerini de�i�tirmi�lerdir. Meksika’da ki 
forum, suyun i�letmesinin tamamen özel �irketlere devre-
dilmesi ve bu do�rultuda özelle�tirme propagandalar�n�n 
yap�ld��� bir forum iken, Türkiye forumu, Latin Amerika 
Ülkeleri’ndeki geli�meler ve dünyadaki ekonomik krizin 
de etkisiyle olsa gerek, daha “yumu�ak” yeni politikalar�n 
olu�turulmaya çal���ld��� bir forum olarak gerçekle�tirilme-
ye çal���lm��t�r.

Önceki Dünya Su Forumlar�’n�n protesto edilmesi ve Latin 
Amerika’da çok uluslu firmalar�n k�tay� birer birer terk 
etmesi gibi etkilerle; sermayenin, suyun özelle�tirilmesi 
konusunda kulland��� dili de�i�tirmeye çal��t��� söylenebilir. 
Firmalar, sular� özelle�tirerek kendince insanlara nas�l “su 
hakk�” sunduklar�n� anlatmaya ba�lam�� ve suyun özelle�ti-
rilmesinde “kamu-özel sektör i�birli�i formülü” ile bir geçi� 
dönemi tan�mlam��lard�r.

Yerel yönetimlerde, kamu kurumlar�nda veya henüz ço�un-
lu�u kamunun denetiminde bulunan sektörlerde ve birçok 
hizmet sektöründe kurtar�c� yeni formül olarak Public-
Private Partnership (PPP) Kamu-Özel Sektör ��birli�i, sunul-
maktad�r. Su yönetiminde 5. Dünya Su Forumu’nda öne 
ç�kar�lan çözüm Kamu- Özel Sektör ��birli�i olarak görün-
mektedir.

Gerçekte bu durum, tam olarak kamunun özel sektör ad�na 
rol almas� anlam�na gelmektedir. Sorumlulu�u kamu özel 
sektör ile payla�acak, kar� ise sadece özel sektör alacakt�r. 
Bu da kamunun özelle�tirilmesi ya da ba�ka bir ifadeyle 
kamu özel sektöre yard�m eden, kamunun özel sektörün 
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i�ini kolayla�t�ran bir yap�ya dönü�türülmesi anlam�na gel-
mektedir. Zaten hâlihaz�r da da durum bundan farkl� de�il-
dir. Kamu, tavsiye edilmi�, devlet kurumlar�n�n içi bo�al-
t�lm�� ya da i�lemez haline getirilmi�, kamu çal��anlar�n�n 
ruh hali özel sektör devralsa da “kurtulsak” halindedir. Yani 
önümüzdeki dönem hizmet sektörlerin özelle�tirilmesin-
den sonra kamunun da yeniden yap�land�r�laca�� beklenen 
bir dönemdir.

Yani özetle, kamu-özel sektör i�birli�i, suyun yönetiminde, 
özel sektörün su paras�n� alamad��� yoksul bölgeler için 
devletin devreye girerek sübvanse etmesi anlam�na gelmek-
tedir. Ayr�ca kamu-özel sektör i�birli�i, suyun özelle�tirilme-
sinde devletin de riske ortak olmas�n� sa�layan bir düzenek 
ve su faturalar�n�n tahsilat�nda kamu organlar�n�n kullan�l-
mas� anlam�na gelmektedir. Sonuç olarak niyet de�i�me-
mi�tir, ya�am hakk�m�z olan suyumuzu pazar olarak gören 
zihniyet, kendine yeni yollar aramaktad�r.

Forum tart��malar�nda öne ç�kan önemli bir konu ise, büyük 
ölçekli su projelerinin hayata geçirilme tarz�nda de�i�iklik 
önerisidir. Verilen mesaj, e�er binlerce insan� yerinden eden 
büyük bir proje yap�yorsan�z ya da projeniz do�al çevreye 
zarar veriyorsa, yerinden etti�iniz insanlara ve o do�al çev-
reden etkilenen insanlara yönelik sosyal projeler yapmal�s�-
n�z. Yani kar�n�z� garanti alt�na almak istiyorsan�z biraz da 
sizi sevimli gösterecek sosyal projeleri de yapman�z gerek-
mektedir. Böylece firmalar�n karlar� garanti alt�na al�narak 
bölgesel itirazlar�n önü kapat�lacak ve halk�n muhalefeti 
önlenecektir. T�pk� Karadeniz’de HES i�ine soyunan baz� 
müteahhitlerin özellikle in�aat bölgesindeki i�çileri istih-
dam etmeleri ya da o bölgedeki köylülere bir miktar para ve 
yard�m da��tmalar� gibi.

Böylelikle, kamu kurumlar�n�n zaten yapmakla yükümlü 
olduklar� �eyleri yapmak için kar�ndan ufak bir miktar ay�-
ran firmalar, bölge halk� ve toplum nezdinde daha “sevimli” 
görünecektir.

Tüm bu nedenlerden dolay�, 5. Dünya Su Forumu’nun bit-
mesiyle su hakk� mücadelesinin bitmedi�i ortaya ç�km��t�r. 
Bu dönem, su hakk� mücadelesinin yeni ba�lad��� bir dönem 
olarak alg�lanmal�d�r. Çünkü hâlihaz�rda tüm kentlerimiz-
de, suyumuzun özelle�tirilmesi anlam�na gelen kontörlü su 
sayaçlar� art�r�lmaya, suyumuza zam yap�lmaya devam edi-
liyor. Çiftçilerimiz tarlas�ndan elde ettikleri gelirle zar zor 
geçinirken, önceleri tarlas�n�n kenar�ndan geçen suya, �imdi 
para ödemek zorunda b�rak�l�yor. Özellikle Karadeniz olmak 
üzere tüm Türkiye’de akarsular�m�z, hidroelektrik santral 
projeleri ile “sular�m�z� bo� ak�tm�yoruz” denilerek talan 
ediliyor. Hal böyleyken, giderek ya�am �ans�m�z elimizden 
al�n�yor, ya�ama hakk�m�z ödedi�imiz paralarla ölçülüyor-
ken, bizim de temel bir ya�am hakk� olan su hakk�m�z ile 
ilgili elbette söyleyecek söz ve yapacak i�imiz çoktur.

Bizlere ve tüm topluma yol haritas� sa�layacak su 
politikalar�m�z�n esaslar� söyle özetlenebilir:

Su ihtiyaç de�il hayat�n devam� için vazgeçilmez ve temel 
bir insan hakk�d�r, metala�t�r�lamaz. Bu çerçevede;

• Su hayat�n vazgeçilmez unsuru olarak önemli bir top-
lumsal de�er olarak ele al�nmal�d�r.

• Herkes sa�l�kl� bir ya�am sürdürebilmek için gerekli sa�-
l�kl�, güvenli suya ula�abilmelidir.

• Temel insan hakk� olan suya eri�im hakk� ile ilgili ba�la-
y�c� yasalar anayasa metinlerine girmelidir.

• Su hizmetinde ve yönetiminde, hizmetin kamusal özü 
korunmal�, yönetiminde kat�l�mc� modeller geli�tirilme-
lidir.

• Ya�am hakk�m�z olan suyumuz, su �irketlerinin insaf�na 
b�rak�lmamal�d�r.

• Su kamu mal� olarak tan�mlanmal� ve toplumsal bir 
de�er olarak kabul edilmelidir.

• Su kaynaklar�n�n kullan�m�nda öncelik tüm canl�lara, 
insanlara ve ekolojinin korunmas�na verilmelidir.

Sonuç

‘Zarar eden kamu kurumlar� elden ç�kar�l�yor’ denilerek 
me�rula�t�r�lan özelle�tirme süreci kar eden kurulu�lar� da 
kapsayarak devam etmektedir.

�imdi s�rada su vard�r. Su özelle�tirme ‘program�na’ al�n-
m��t�r.

Su yap�lar�, su politikalar� �n�aat Mühendisleri Odas�’n�n 
mesleki ilgi alan�nda bulunmaktad�r. Ancak �MO’nun hassa-
siyeti bununla s�n�rl� de�ildir. �MO, kamusal bir de�er olan 
ve ya�am hakk� olarak kabul edilen suyun özelle�tirilmesi-
ne kar�� ç�kmakta, tüm kurum ve kurulu�lar� tav�r almaya 
ça��rmaktad�r. Kamuya ait su, kamu yönetiminin denetim ve 
inisiyatifinde toplum yarar� gözetilerek korunmal� ve kulla-
n�lmal�d�r.
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Gerçek Gündem

D�SK’ ten Anayasa için temel ilkeler raporu

D�SK taraf�ndan 10 akademisyenle haz�rlanan “Özgürlükçü, E�itlikçi, Demokratik ve Sosyal Yeni Bir Anayasa �çin 
Temel �lkeler Raporu” aç�kland�. Rapor hakk�nda bilgi veren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö�retim Üyesi 
Prof. Dr. �brahim Kabo�lu da raporun, 1982 Anayasas�’n�n Türkiye toplumunun ihtiyaçlar�na yan�t vermedi�ini 21. 
yüzy�l Türkiyesinin beklentilerine ve ko�ullar�na yan�t vermedi�ini belirlediklerini söyledi. Anayasay� yaln�zca dev-
let birey aras�ndaki ikilem �eklinde de�il, birey-devlet-ülke çerçevesinde, ülkenin de bir yeryüzü parças� olarak 
anayasala�ma sürecini dikkate ald�klar�n� kaydeden Kabo�lu, “1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalar�n�n ortak 
anayasal miras�m�z oldu�u görü�ünde birle�tik. Her birinin bize kataca�� özelliklerinin oldu�unu ama bugüne ve 
gelece�e yönelik olarak anayasay� bir toplumun öz geçmi�i olarak ald�k ve çözüm önerilerini buna göre geli�tir-
dik. Bu çerçevede kurallarda, kurumlarda, fren ve denge mekanizmalar�nda yenilik olarak ele ald�k” dedi. “Önce 
hak ve özgürlükler” dediklerini dile getiren Kabo�lu, “Çünkü ça�da� bir anayasa, insan hak ve özgürlüklerini 
öne almal�, daha sonra devlet organlar�n� düzenlemeli. Ki�i özgürlükleri ve siyasal haklar ba�lam�nda özellikle 
ya�am hakk�n� temel ald�k. Dü�ünce özgürlü�ü ve örgütlenme özgürlü�ünün demokratik bir toplumun belirleyici 
konumunu aç�klad�k” diye konu�tu. 01 Haziran 2009 - CNN Turk

�kinci ya��na giren krizin ‘en’leri

Temmuz 2007’de ABD’den ba�layan krizde ikinci y�la yakla��l�yor. Kriz sürecinde dünya birçok olaya tan�k oldu. 
Bazen iflaslar, bazen rekor kay�plar tarihteki yerlerini ald�. Kimi �irketler tarihe kar���rken, ekonomilerde görülme-
mi� veriler kayda geçti. �u ana kadar geçen süreçte krizin ak�lda kalan ‘en’leri �öyle: ABD imalat sektörünün en 
büyük iflas� General Motors oldu. �irket 1 Haziran’da iflas koruma ba�vurusu yapt�. 
En büyük iflas: ABD tarihinin en büyük iflas� unvan�, bir zamanlar�n en büyük yat�r�m bankas� Lehman Brothers’a 
ait. Banka 15 Eylül 2008’de iflas bayra��n� çekti. 
ABD’den rekor bütçe: ABD Ba�kan� Barack Obama yönetimi 2009 y�l� için 1.75 trilyon dolarl�k bir bütçe haz�r-
lad�. Gayri safi yurtiçi has�lan�n yüzde 12.3’üne tekabül eden bütçe, �kinci Dünya Sava��’ndan bu yana en büyük 
bütçe olarak belirlendi. �ngiltere de 286.7 milyar dolarl�k bir rekor bütçe tahmini yapt�. 
61.7 milyar dolarl�k zarar: Dünyan�n en büyük sigorta �irketi American International Group, dördüncü çeyrek-
teki 61.7 milyar dolarl�k zarar�yla ABD �irketler tarihinin zarar rekorunu k�rd�. Bu rakam Türkiye’nin milli gelirinin 
yüzde 8’ini a��yor. �ngiliz Royal Bank of Scotland da geçen y�l elde etti�i 34.3 milyar dolarl�k zarar�yla �ngiltere’de 
rekor k�rd�. 
�kinci büyükten, rekor küçülme: Dünyan�n ikinci büyük ekonomisine sahip olan Japonya ilk çeyrekte yüzde 
4 ile tarihteki en büyük daralmay� ya�ad�. Alman ekonomisi de ilk çeyrekte yüzde 3.8 ile 1990’dan bu yana en 
büyük oranda küçüldü. 
Türkiye’ye ili�kin ‘en’ler ise �öyle: Küresel kriz nedeniyle Türkiye’de de birçok veri tarihi seviyeleri gördü. 
��sizlik oran� �ubat’ta yüzde 16.1’e ç�karak yeni bir rekor k�rd�. ��siz say�s� 3.8 milyonun üzerine ç�kt�. �hracat 
pazarlar�ndaki daralmayla ülkedeki üretim en dü�ük düzeye indi. Sanayi üretimi �ubat ay�nda yüzde 23.8 ile 
dü�ü� rekoru k�rd�. Kapasite kullan�m oran� Ocak ay�nda yüzde 63.8’le tarihin en dü�ük düzeyine geriledi.
 02 Haziran 2009 – NTV

K�dem tazminat� kalkarsa D�SK genel grev yapacak

Geni�letilmi� Ba�kanlar Kurulu Toplant�s� için Bolu’da bulunan D�SK Genel Ba�kan� Süleyman Çelebi, k�dem taz-
minat�n�n kald�r�lmas� durumunda genel grev yapacaklar�n� söyledi. Ekonomik kriz bahane edilerek ba�ta sosyal 
güvenlik olmak üzere i�çilerin bir çok hakk�n�n gasp edildi�inin alt�n� çizen Süleyman Çelebi, ‘’�imdi de k�dem 
tazminat� gündeme al�nmak istenmektedir. Aç�kça bir kez daha söylüyorum, k�dem tazminat� hakk�m�z bir oldu 
bitti yasas�yla kald�r�l�rsa, bu durum genel grev sebebi olacakt�r” dedi. Çelebi k�dem tazminat�n�n kald�r�lmas�na 
yönelik kampanyalara yönelik de ortak mücadele hatt� önerdi.  03 Haziran 2009 – sendika.org

Ye�il kartl� kalp hastas� 5 gündür özel hastanede rehin tutuluyor

Kardiyoloji uzman� olmad��� için devlet hastanesinden özel hastaneye gönderilen hasta, sevk i�lemi yap�lmad��� 
için taburcu olam�yor. Alanya ilçesindeki Ba�kent Üniversitesi Uygulama ve Ara�t�rma Hastanesi acil servisine 
21 May�s günü gelerek kalp ameliyat� olan 53 ya��ndaki Abdullah Güler, ‘Alanya Devlet Hastanesi taraf�ndan 
sevki yap�lmad���’ gerekçesiyle be� gündür rehin tutuluyor. Ye�il Kartl� olan Güler’e Ba�kent Hastanesi yönetimi 
taraf�ndan 27 bin TL borcu nakit ödemesi ya da senet imzalamas� halinde taburcu edilece�i söylendi. Ba�kent 
Üniversitesi Alanya Uygulama ve Ara�t�rma Hastanesi Ba�hekimi Opr. Dr. Erdem Aksu, Ye�il Kart Yönetmenli�i’ni 
uygulad�klar�n� belirterek “Devlet Hastanesi’nde Abdullah Güler’in tedavisini yürütecek doktor olmad��� için �ifa-
hen bize göndermi�ler. Devlet Hastanesi bizim gönderdi�imiz rapora ya inanacak ya da bir dahiliye uzman� 
göndererek hastan�n durumunu inceletecek. Ne bizim gönderdi�imiz raporu kabul ettiler ne de hastay� muayene 
için doktor gönderdiler. Bu durumda hastan�n tedavi masraf�n� hasta pe�in veya senet ile öder ya da Devlet Has-
tanesi sevki gerçekle�tirir, biz Ye�il Kart’tan param�z� al�r�z. Hastay� da bu �ekilde taburcu ederiz” dedi.
 03 Haziran 2009 – Radikal

‘Büyük birader’ Ankara’n�n üç saatini mercek alt�na ald�

Ankara Cumhuriyet Ba�savc�l���, 27 Ocak günü K�z�lay’daki 3 bölgede 25 baz istasyonu üzerinden yap�lan tüm 
konu�ma trafi�inin birer saatlik dökümünü talep ederek 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne ba�vurdu. Mahkemenin 
’olur’una, T�B, “Kararda izlenecek ki�inin ismi ve telefon numaras� yer almal�” diyerek itiraz etti. Yüksek Mahkeme 
de itiraz� ’gerekçesiz’ reddedince, 27 Ocak’ta Ankara’n�n kalbindeki 3 bölgede, �üpheli �üphesiz belki binlerce 
ki�inin kiminle görü�tü�üne dair dökümler savc�l��a verildi. POL�SE, Türkiye çap�nda ileti�imi izleme yetkisi veren 
mahkeme kararlar�na yönelik tart��ma sürerken, Ankara’n�n merkezinde 27 Ocak günü üç ayr� bölgede yüzler-
ce ki�inin 3 saat boyunca kimle görü�tü�ü mahkeme karar�yla savc�l��a bildirildi. Telekomünikasyon �leti�im 
Ba�kanl���’n�n (T�B) “CMK’ya göre kararda izlenecek ki�inin ismi ve telefon numaras� yer almal�” itiraz� ise, üst 
mahkeme taraf�ndan gerekçesiz reddedildi.  04 Haziran 2009 – Hürriyet

Tart��mal� may�nl� arazi tasar�s� Meclis’ten geçti

Muhalefetin tüm itirazlar�na ra�men, Suriye s�n�r�ndaki may�nl� arazilerin temizlenmesine ili�kin yasa tasar�s� 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Muhalefet tasar�y� “ihanet” ve “pe�ke�” tasar�s� olarak niteledi. Yasa-
ya göre, temizlemeyi öncelikle Milli Savunma Bakanl��� yapt�racak. CHP Grup Ba�kanvekili Hakk� Suha Okay, 
Suriye s�n�r�ndaki may�nlar�n temizlenmesini öngören yasan�n iptali ve yürürlü�ünün durdurulmas� istemiyle en 
k�sa sürede Anayasa Mahkemesine ba�vuracaklar�n� söyledi. CHP’nin ba�vurusuna MHP ve DTP de destek 
verece�ini söylüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gergin geçen may�n temizlemeyle ilgili tasar� mesaisi, yak-
la��k 15 saat sürdü. Görü�meler s�ras�nda sert  tart��malar ya�and�. Bakanl�k, Kamu �hale Yasas�’nda savunma 
ve güvenlik hizmetleri için tan�nan istisnadan yararlanarak davet usulüyle ihalesiz olarak i�i yapt�rma yoluna 
gidecek. Bu formülle i�, Genelkurmay Ba�kanl���’n�n da istedi�i �ekilde NATO ikmal ve bak�m ajans�, NAMSA’ya 
verilebilecek. Arazilerin temizlenmesi 5 y�l�, temizleme kar��l��� tar�msal faaliyetlerde kulland�r�lmas� ise 44 y�l� 
geçemeyecek. Görü�melerde, muhalefet tasar�y� “ihanet ve pe�ke� tasar�s�” olarak niteledi. Yasa tasar�s�, 255 
oyla kabul edilirken 91 milletvekili ret oyu kulland�. 04 Haziran 2009 – CNN Turk

Sermayeye te�vik, emekçiye güvencesizlik

Ba�bakan Tayyip Erdo�an uzun süredir sermaye çevrelerince beklenen te�vik ve istihdam paketini dün aç�klad�. 
Paket güvencesiz çal��t�rmay� yayg�nla�t�r�rken, i�sizlik fonu ve hazine eliyle sermayeye kaynak aktar�lmas�n� 
öngörüyor. Te�vik paketinin ana hatlar� �u �ekilde özetleniyor: Bu paketle Türkiye’yi dört bölgeye ayr�l�yor 
ve 12 sektörde büyük yat�r�mlar destekleniyor. Pakette lise ve üstü e�itim ald��� halde i�siz olan 100 bin genç, 
stajyer olarak istihdam edilmesi öngörülüyor. Özel sektörde staj yapacaklara 6 ay boyunca “maddi destek” sa�-
lanaca�� ifade ediliyor. Paketin bu maddesinde mevcut çal��anlara i� güvencesi verilmemesi mevcut çal��anlar�n, 
asgari ücretin alt�nda “destek” alacak stajyerlerle de�i�imi riskini bar�nd�r�yor. Güvencesiz çal��t�rma biçimlerinin 
yayg�nla�t�r�lmas�nda önemli bir yeri olan özel istihdam bürolar�na geçici i� ili�kisi kurma yetkisi verilecek. Konuya 
dair aç�klama yapan D�SK Genel Ba�kan� Süleyman Çelebi ise ta�eron uygulamas�n�n devlet eliyle ba�lad���na 
dikkat çekti. 120 bin i�sizin geçici istihdam�n�n kamunun istihdam aç��� oldu�unu gösterdi�ini ifade eden Çelebi 
“Ama burada Say�n Ba�bakan da ifade etti, daha çok esnek çal��ma modellerini hükümet eliyle, devlet eliyle 
yürürlü�e koyuyor” dedi. 05 Haziran 2009 – sendika.org

Zafer direnen Dikmen Vadisi halk�n�n

Dört y�ld�r bar�nma hakk� mücadelesi sürdüren Dikmen Vadisi halk� rant çetelerini durdurdu. Ankara Büyük�ehir 
Belediyesi ald��� bir kararla 4. ve 5. etap kentsel dönü�üm projelerini iptal etti. Ankara Büyük�ehir Belediyesi’nin 
17.02.2006 tarihinde ald��� bir meclis karar�yla uygulanmaya çal���lan Dikmen Vadisi Kentsel Dönü�üm Projesi 
15.05.2009 tarihinde al�nan bir kararla iptal edildi. Kamuoyundan saklanan karar Vadi halk�n�n çabalar� sonucu 
bugün ele geçirildi. Karara göre kamula�t�rma yap�lan ev ve arsalar, bedellerinin 3 ay içinde belediyeye geri 
ödenmesi �art�yla iade edilecek. Kararda kayda de�er hiçbir gerekçe gösterilmemi� durumda. Konut kar��l��� 
sözle�me yapan vatanda�lar�n ödedikleri taksitler de iade edilecek. Plan baz�nda da tamamen uygulama öncesi-
ne dönülecek. Direnen Vadi halk�, evlerini y�k�p giden mahalleliyi vadiye yeniden evlerini yapmaya ça��r�yor. 
 07 Haziran 2009 – sendika.org

Bakan Kavaf tarikat yeme�ine kat�ld�

Kad�n ve Aileden sorumlu Devlet Bakan� Selma Aliye Kavaf, memleketi Denizli’de, Nur Tarikat�’na ba�l� bir cema-
atin yeme�ine kat�ld�. Nak�ibendi tarikat�ndan önde gelen simalar�ndan olan ve 1981 y�l�nda vefat eden,  cemaa-
tin kurucusu Hac� Osman Nuri Kepenek hayr�na verilen yeme�e makam otomobiliyle gelen Kavaf’a, Denizli Valisi 
Yavuz Erkmen, Belediye Ba�kan� AKP’li Nihat Zeybekci ve AKP’li vekiller de e�lik etti. Dergah evi denilen yerin 
önünde yemek için yakla��k 20 bin ki�inin toplanmas� dikkati çekti. Bakan Kavaf ve beraberindekiler, cemaate 
ait oldu�u iddia üç katl� apartmana girip yemek yedi. Hac� Osman Nuri Kepenek’in damad� Hüseyin Dalyan ile 
Bakan Selma Aliye Kavaf’�n samimi görüntüleri gözlerden kaçmad�. �kili yemekten önce bir süre sohbet etti. 
Bakan Kavaf, yeme�in ard�ndan Buldan �lçesi’ndeki festivale gitmek üzere cemaat evinden ayr�ld�.
 08 Haziran 2009 – Radikal

�brahim Kaypakkaya anmas�na dava aç�ld�

�brahim Kaypakkaya’n�n mezar ba�� anmas�na kat�lanlar hakk�nda dava aç�ld�. Kaypakkaya’n�n ölümünün 36. 
y�l�nda 17 May�s 2009 tarihinde Çorum’un Karakaya köyündeki mezar� ba��nda düzenlenen anmaya ailesi, ESP, 
DTP, SGD, Partizan, DHF, SDP, SP, 78’liler Federasyonu Ba�kan� Ru�en Sümbülo�lu, eski SHP Milletvekili Sal-
man Kaya’n�n da bulundu�u bir grup kat�lm��t�. Sungurlu Cumhuriyet Savc�l��� anma töreninde konu�ma yapan 
78’liler Federasyonu Ba�kan� Ru�en Sümbülo�lu, eski SHP Milletvekili Salman Kaya, Avukat Ömer Öneren, 
Siyasetçi Mehmet �irin Karademir ve Sibel Çelik hakk�nda ‘suçu ve suçluyu övmek’ten Sungurlu Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne dava açt�. Mahkeme ‘san�klar�n övdü�ü suçun aç�kça belirtilmesi’ gerekti�ini ve ‘övüldü�ü iddia 
edilen ki�inin suçlu oldu�unun delillerle belgelendirilmesi gerekti�ini belirterek iddianameyi reddetti. Karara iti-
raz eden Savc�l�k, Kaypakkaya’n�n suçlulu�unun ‘herkesçe bilinen bir olgu’ oldu�unu iddia etti. Mahkeme ise 
Kaypakkaya’n�n 1973’te öldü�ünü hat�rlatarak ‘suçlulu�unun maruf bir olgu’ olmad���n� kaydetti ve itiraz� kabul 
etmedi. Bunun üzerine savc� bir üst mahkeme olan Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesi’ne ba�vurdu. Savc�y� hakl� 
bulan mahkeme iddianameyi kabul etti. 08 Haziran 2009 – Özgür Radyo

Kad�n, �iddet ve töre ma�duru

Türkiye’de son 2 y�lda 178 kad�n�n töre cinayetine kurban gitti�i ortaya ç�kt�. Aile içi �iddetin artt��� Türkiye’de, 
“Aileyi Koruma Yasas�” ile son 8 y�lda 2 bin 731 dava aç�l�rken bunlardan 1713’ü mahkûmiyetle sonuçland�. 
DTP’li Gültan K��anak’�n soru önergesine Aileden Sorumlu Devlet Bakanl��� taraf�ndan verilen yan�t, Türkiye’de 
aile içi �iddet ve töre cinayetlerindeki yayg�nl���n� ortaya koydu. Veriler, töre cinayetlerinde, cezai yükümlü-
lü�ü az oldu�u için 18 ya��ndan küçük erkek çocuklar�n kullan�lmakta oldu�unu gösterdi. Verilere göre, 
2007’de a��r ceza mahkemelerine gelen 35 dava dosyas� kapsam�nda 12’si çocuk, 4’ü kad�n toplam 109 san�k 
yarg�lan�rken ayn� y�l 67 kad�n töre cinayetine kurban gitti. 2008’de ise benzer davalarda 6’s� çocuk, 4’ü kad�n 
99 ki�i yarg�lan�rken töre cinayetine kurban giden kad�nlar�n say�s� 52 oldu. 2007’de savc�l�klara töre cinayeti 
kapsam�nda 93 dosya geldi. 2008’de bu rakam 17’ye dü�tü. Ancak son 2 y�lda töre cinayetleri nedeniyle 61 ki�i 
ya�am�n� yitirdi. 1999’da aile içi �iddet nedeniyle 109 dava aç�l�rken 2006’da bu rakam 646, 2007’de ise 611 
oldu.  08 Haziran 2009 – Cumhuriyet

AKP’ye “AKP” denildi�i için soru�turma

E�itim-Sen Bitlis �ube Ba�kan� Kemal Gültekin, Adalet ve Kalk�nma Partisi’ne, ‘AKP’ dedi�i için hakk�nda �l Tefti� 
Kurulu taraf�ndan soru�turma ba�lat�ld���n� öne sürdü. Bitlis �ube Ba�kan� Gültekin, ‘AKP’ dedi�i için Milli E�itim 
Müdürlü�ü �l Tefti� Kurulu taraf�ndan hakk�nda soru�turma aç�ld���n� ileri sürdü. Gültekin, �u iddialarda bulundu: 
“Yerel seçimlerden önce yapt���m bas�n aç�klamamda Adalet ve Kalk�nma Partisi yerine AKP dedi�im için hak-
k�mda soru�turma ba�lat�ld�. Konu�mamda 10 yerde AKP demi� ve partiyi ele�tirmi�im. Bir sendikac�n�n, �ube 
ba�kan�n�n iktidarda olan partiyi ele�tirmesi, eksik ve yanl��lar�n� dile getirmesi en do�al hakk� ve görevidir. Bu 
AKP de olabilir, di�er siyasi partiler de olabilir. �ktidarda hangi parti olursa ele�tiriler ona yönelik olur ve bizim de 
yapt���m�z budur. Ama Adalet ve Kalk�nma Partisi’ne AKP demeyi bile soru�turma gerekçesi yap�lmas� tamamen 
keyfi, haks�z ve bir zihniyet meselesidir. Memleketi tek sesli koroya dönü�türme olay�d�r. Farkl� dü�ünmeye, ikti-
dar� ele�tirmeye tahammül etmeme olay�d�r.” Hakk�ndaki bu soru�turmayla siyasal bir yanda�l���n ortaya ç�kt���n� 
iddialar�na ekleyen Gültekin, �öyle devam etti: “5 y�ll�k yerel yönetimlerin eksiklik ve sorunlar�n� dile getirmek, 
ele�tirmek bir sivil toplum örgütünün görevidir. Suç de�il aksine demokratik hak ve sorumluluktur. Bunu soru�-
turma konusu yapmak hak de�il, keyfiyettir. Siyasal bir yanda�l��� aç��a vurmakt�r. Bu soru�turmay� ba�latan 
tefti� kurulunun burada tarafs�z olmad���n�, keyfi davrand���n�, kendi asli görevleri d���na ç�kt�klar�n� belirtmek 
istiyorum. Bu anti demokratik uygulamalar�n, kanunsuz, hukuksuz keyfi uygulamalar�n bir an önce durdurulma-
s�n� gerekmektedir. Soru�turmada siyasi ve ideolojik davrand���m� belirtenler, bu soru�turmalar� açarak ne 
kadar siyasi ve ideolojik davrand�klar�n� aç�kça belirtmi�lerdir.” 09 Haziran 2009 – Hürriyet

��çilerin bas�n aç�klamas�na polisten silahl� sald�r�

Sabra Tekstil’de iki gündür i�çilere yap�lan sopal� ve silahl� sald�r�lar� protesto etmek için Esenyurt Haramidere’deki 
Sabra Tekstil önüne giden i�çilerle polis sald�rd�. Sabra Tekstil patronunun adamlar�n�n 8 Haziran’da i�çilere 
soplarala, 9 Haziran’da ise silahla sald�rmas�n�n ard�ndan olay� protesto etmek için Sabra Tekstil önüne giden 
BDSP ve Esenyurt ��çi Platformu üyelerine polis coplarla sald�rd�. BDSP ve ��çi Platformu üyelerini coplarla 
durduramayan polis havaya ate� açt�. Polis, kitlenin da��lmamas� üzerine gaz bombas� atmaya ba�lad�. Gaz 
bombalar�na ta�la kar��l�k verildi. Bu s�rada polis, görüntü almaya çal��an bas�n mensuplar�n�n foto�raf makina-
lar�na el koymaya çal��t�. Polis barikat� da��ld�ktan sonra k�sa sürede toparlanan BDSP ve Esenyurt ��çi Platformu 
üyeleri fabrika önünde bas�n aç�klamas� yapt�. Aç�klamada, patronun hesap verece�i vurgulan�rken i�çiler dü�ük 
ücretlere, i�sizli�e, sigortas�z güvencesiz çal��t�r�lmaya, fabrikalarda köle gibi a��r çal��ma ko�ullar�nda çal��t�r�l-
maya, açl��a ve yoksullu�a kar�� birlik olmaya, örgütlenmeye, mücadeleye etmeye davet edildi. 
 10 Haziran 2009 – sendika.org

TOK� “talihlileri” susuzlukla bo�u�uyor

Diyarbak�r- Elaz�� karayolu üzerinde Üçkuyular Mevkii’nde yap�lan TOK�’ye ait 2 bin 500 konutun sakinleri 4 
ayd�r �ebeke sular�n�n�n ba�lanmamas�na isyan etti. Zaman zaman eylem yapan konut sakinlerinin son yapt�klar� 
bas�n aç�klamas�na, DTP Grup Ba�kan Vekili ve Diyarbak�r Milletvekili Selehattin Demirta�, Büyük�ehir Belediye 
Ba�kan� Osman Baydemir de kat�ld�. TOK� sakinlerinin sorunlar�n� dinleyen Demirta�, TOK�’nin Türkiye genelinde 
yapt��� projelerinden en büyü�ünün Üçkuyular’da oldu�unu belirterek, ya�ananlar�n rezalet oldu�unu söyledi. 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Baydemir de ““Hiçbir eksiklik b�rak�lmayacak ondan sonra anahtarlar vatanda�a 
teslim edilecekti. Ada içerisinde içme suyu �ebekeleri için seçilen vanalar, piyasadaki en kalitesiz vanalard�r. 
Maalesef en ucuz vanalar tercih edilmi�. Sizler aylarca yan�lt�ld�n�z, maalesef çe�itli nedenlerden dolay� yanl�� 
bilgilendirildiniz. Mademki halk yan�lt�l�yor. O zaman suyu verelim dedik. Depodan suyu verdik birinci vanadan 
itibaren daha adaya su girmeden patlad�. Bütün bunlar�n hepsinin görüntüleri var elimizde. Bunlar TOK� Ba�kan-
l��� ve müteahhitlere iletilmi�tir. �letildi�ine dair resmi yaz�larda elimizde mevcuttur. Bir ba�ka sorun da alt yap� 
ve kanalizasyonda bulunmaktad�r. Kamera sistemiyle birçok yeri tarad�k; birçok yerde k�r�lmalar, çatlamalar var. 
Yar�n suyu ba�lasak bile TOK� bu sorunu çözse bile suyu b�raksak bile bu kanalizasyon nereye gidecek.”  
 11 Haziran 2009 – Gazetevatan.com

Üzmez’i üzen kad�nlara 7,5 y�l hapis isteniyor

BURSA’da 14 ya��ndaki B.Ç. isimli k�z çocu�una cinsel tacizde bulundu�u iddias�yla tutuksuz yarg�lanan Vakit 
Gazetesi Yazar� Hüseyin Üzmez’e (76), adliye giri�inde ve ç�k���nda �emsiye ve yumurta ile sald�ran P�nar Koyun-
cular (31) ve Nergiz �i�ek (19) hakk�nda ceza davas� aç�ld�. 7.5 y�la kadar hapis cezas� istenen Üzmez’i üzen 
kad�nlar Sulh Ceza Mahkemesi’nde yarg�lanacaklar. Soru�turma kapsam�nda polis merkezinde ifadesi al�nan 
Hüseyin Üzmez, san�klardan �ikayetçi olurken foto�raf�n� çeken bas�n mensuplar�na ise farkl� ifade verip, “��im 
yok da avratlarla m� u�ra�aca��m?” demi�ti. Hakk�nda dava aç�lan kad�nlardan P�nar Koyuncular, pi�man olma-
d���n� söyledi. “B.Ç.’ye yap�lan bu çirkin hareket tüm kad�nlara yap�lm��t�r” diyen Koyuncular, “Tepkimi göster-
mek için oradayd�m. Gösterdim” dedi. Hüseyin Üzmez’in bu ülkedeki gericili�in sembolü oldu�unu söyleyen 
Nergiz �i�ek ise, yapt��� protestodan dolay� çok rahat oldu�unu kaydetti. Kendilerini B.Ç.’nin yerine koydu�u için 
tepkisini gündeme getirdi�ini aç�klayan �i�ek, hakk�nda dava aç�lmas�ndan rahats�z olmad���n�, ç�k�p kendisini 
savunaca��n� belirtti. 13 Haziran 2009 – Milliyet

Yarg�tay’�n “Haks�z” Buldu�u Kredi Kart� Aidat�, Yasayla Zorunlu Hale Getiriliyor 

TÜDEF’in, Devlet bakan� Ali Babacan’�n dün (15 Haziran) aç�klad��� pakete temel ele�tirileri, borçlar�n yeniden 
yap�land�r�l�rken yüksek faizleri de ana para içinde kabul etmesi, yüksek kredi kart� faizlerinde düzenleme yap-
mamas� ve yarg� kararlar�yla haks�z oldu�u belirlenen kredi kart� aidat�n� sürdürmesi. Federasyon, tüketici der-
nekleriyle hiç görü�ülmeden yaln�zca bankac�l�k sektörüyle uzla��larak haz�rlanan tasar�n�n, Meclis’e geldi�inde 
eksikliklerinin giderilmesini istiyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) hükümetin kredi kartlar� borçlar�n� 
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yeniden yap�land�rma giri�iminin olumlu oldu�unu, ama bu paketin as�l bankalar�n alacaklar�n� tahsil etmesine 
yarad���n�, tüketicileri mutlu etmeyece�ini aç�klad�. TÜDEF “Ad�m olumlu. Ama ödeme plan�nda yüzde 65-70’lik 
faizle �i�irilen borca yeniden faiz bindiriliyor, yüksek faiz ve haks�z kart aidat� sürdürülüyor” dedi. Kredi kart� 
kullan�m bedeli” ad� alt�nda hiçbir hizmet kar��l��� olmayan bir mebla��n al�nmas� Yarg�tay kararlar�na ayk�r�. Yar-
g�tay, tutar�n haks�z �art oldu�unu, hangi hizmet için al�nd��� belli olmayan bu tutar�n yasalara ayk�r� oldu�unu 
saptam��t�. Buna ra�men, “Kredi kart� aidat�” yasayla zorunlu hale getiriliyor. Miktar� art�r�l�yor. “Limitin 
yüzde 1’i kadar” ifadesi ortalama 45 TL olarak al�nan kart bedellerinin limite göre y�ll�k 500 TL’ye kadar 
ç�kmas�na olanak verecek, soygun katlanacak ve yasalla�acak. 16 Haziran 2009 – Bianet.org

Kriz öldürüyor, kiras�n� ödeyemeyen esnaf intihar etti

Ba�bakan Erdo�an’�n ‘te�et’ geçece�i konusunda �srarl� oldu�u ekonomik kriz, bir aileye daha ate� gibi dü�tü. 
Son olarak Antalya’da bir ki�i, biriken borçlar�n�n üzerine ev kiras�n� da ödeyemeyince intihar etti. Antalya’n�n 
Alanya ilçesinde lastik tamir atölyesi bulunan bir ki�i 900 TL ev kiras�n� ödeyemedi�i için i�yerinde kendisini iple 
tavana asarak intihar etti. Ceset üzerinde ‘Ben sözümü tutamad�m. Borcumu ödeyemedim. Ölümümden kimse 
sorumlu de�ildir’ yaz�l� bir ka��t bulundu. ��leri yolunda gitmeyen Yalç�n, 900 TL ev kiras� ve elektrik faturalar�n� 
ödeyemedi. E�ine durumu yans�tmamaya çal��an ve borçlar� birikti�i için bunal�ma giren Yalç�n, cumartesi sabah� 
motosikletiyle evden ç�karak i�yerine gitti. Ak�am saatleri olmas�na ra�men i� olmay�nca Yalç�n, i�yerinde bede-
nini iple tavana asarak ya�am�na son verdi. Evli ve 2 çocuk babas� oldu�u ö�renilen Yalç�n, ak�am saatleri olma-
s�na ra�men eve gelmeyince ailesi �üphelendi. Yalç�n’�n bedenini i�yerinde tavana as�l� halde bulan bir esnaf, 
durumu jandarmaya bildirdi. Ceset üzerinde yap�lan incelemede Yalç�n’�n cebinde, ‘Ben sözümü tutamad�m. 
Borcumu ödeyemedim. Ölümümden kimse sorumlu de�ildir’ yaz�l� bir ka��t bulundu. Ayr�ca, Yalç�n’�n cebinden 
8 adet ödenmemi� elektrik faturas� ç�kt��� belirtildi. Hayat�n� kaybeden Yalç�n’�n kar�s�n�n borçlar� ödeyebilmek 
için bir otelin mutfa��nda çal��maya ba�lad��� kaydedildi. 16 Haziran 2009 – Birgün

Mahkeme Halkevcilere hak verdi: Ampule ampul denir

Üniversite harçlar�n�n protesto edildi�i bir bas�n aç�klamas�nda, Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an için ‘Ampül 
Tayyip’ slogan� at�p pankart açan Halkevleri üyesi 8 ki�i, tutuksuz yarg�land�klar� Bursa 1’inci Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde beraat etti. Bu davada beraat eden 2 Halkevci’nin de aralar�nda bulundu�u 6 ki�i, kat�ld�klar� 
bir ba�ka eylemde ayn� slogan� att�klar� için 11’er ay 20’�er gün hapis cezas�na çarpt�r�lm��t�. Mahkeme veri-
len bu cezay� daha sonra ertelemi�ti. Bursa’da 1 Nisan 2008 tarihinde, Sosyal Güvenlik Reformu’nu ele�tiren 
demokratik kitle örgütleri taraf�ndan Alt�parmak Caddesi’nden Heykel’e kadar protesto yürüyü�ü yap�lm��t�. 
Gösteriye kat�lanlar, ‘Ampül Tayyip’ yaz�l� pankart aç�p slogan atm��t�. Konuyla ilgili, haklar�nda 1’inci Sulh Ceza 
Mahkemesi’nce ‘hakaret’ suçundan 3 y�la kadar hapis cezas� istenen hepsi tutuksuz Hüseyin Sevgi, Mehmet 
Emre Battal, Taylan Uztürk, �brahim Koyuncular, P�nar Koyuncular, Ahmet Keskin ve Onural Keskin’in yarg�lan-
mas� tamamland�. Hüseyin Sevgi, Mehmet Emre Battal ve Taylan Uztürk’ün haz�r bulundu�u duru�mada, mah-
keme hakimi haklar�nda kamu davas� aç�l�p cezaland�r�lmas� istenen san�klar�n üzerlerine at�l� suçun unsurlar�n�n 
olu�mad��� gerekcesiyle ayr� ayr� beraatlerine karar verdi. 17 Haziran 2009 – sendika.org

T�HV Raporu: �ki y�lda polis �iddetiyle 40 ki�i öldü, 53 ki�i yaraland�

Polis yetkilerinin art�r�ld��� iki y�lda 13 ki�i gözalt� merkezlerinde öldü. Polis silah�yla 53 ki�i yaraland�. 416 i�kence, 
kötü muamele gerçekle�ti. Türkiye �nsan Haklar� Vakf� (T�HV) yetkilerinin art�r�ld��� iki y�l içinde polisin neden oldu-
�u insan haklar� ihlallerini raporla�t�rd�. Buna göre, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (PVSK) de�i�tirildi Hazi-
ran 2007’den bu yana, polisin silah kullanmas� nedeniyle ya da ki�ilerin güvenli�inden sorumlu oldu�u gözalt� 
merkezlerinde, toplam 53 ki�i öldü. 13 ki�i gözalt� merkezlerinde öldü. Polis silah�yla 40 ki�i öldü: Polisin dur 
ihtar�na uyulmad��� gerekçesiyle ate� açmas�, gösterilere müdahale etmesi, gerçekle�tirdi�i ev bask�nlar� s�ra-
s�nda silah kullanmas� sonucunda toplam 40 ki�i ya�am�n� yitirdi; 53 ki�i yaraland�. T�HV “Uluslararas� normlara 
göre kolluk kuvvetleri sadece kendisine ve ba�kalar�na yönelik yak�n ya�amsal bir tehlike halinde silaha ba�vu-
rabilir. Oysa PVSK’de yap�lan de�i�iklikle, kolluk kuvvetleri ortada hiçbir tehdit yokken dahi kendilerine tan�nan 
silah kullanma yetkisini en geni� biçimde kullanm��t�r” diyor. Bu sürede toplam 416 i�kence ve kötü muamele 
olay� gerçekle�ti. T�HV raporunda, bunlar�n da��l�m�ysa �öyle: Kaba Dayak:230, Hakaret:57, Biber Gaz�:47, 
Tehdit:34, Bas�nçl� Su ve So�uk Su Tutma:11, Sözlü Taciz:7, Öldürme Tehdidi:5, Tecavüz tehdidi:5, Haya 
Burma:4, So�uk ve karanl�k bir ortamda bekletme:3, Diz üstünde veya hareketsiz bekletme:3, Aç ve susuz 
b�rakma:2, Copla tecavüz:2, Nefessiz b�rakma:2, Ç�plak b�rakma:2, �stenilmeyen hareketlere zorlama:2.

18 Haziran 2009 – Bianet.org

Tugay Komutanl���’n�n sak�ncal�lar listesi

Kars’taki Tugay Komutanl���’n�n birliklere gönderdi�i yaz� fa�istlerin ‘Kürt yemeklerini yemeyin’, ‘Kürtlerle al��ve-
ri� yapmay�n’, ‘Kürtlerle konu�may�n’ ça�r�s�yla yürütülen kampanyalar� and�r�yor. Kars’taki 14. Mekanize Piyade 
Tugay Komutanl��� il merkezinde belirledi�i ve birliklere gönderdi�i yaz�da 38 i�yeri ve mekana er ve erba�lar�n 
girmesini yasaklad�. Askerlerin Kürt esnaflardan al�� veri� yapmamas� istenen belgeye göre, askere yasaklanan 
i�yerleri aras�nda eski Milletvekili Mahmut Al�nak ile eski Belediye Ba�kan� Naif Alibeyo�lu’nun ofisi de bulu-
nuyor. Belgede girilmesi yasaklanan belgeler ‘Kürtçü’, ‘DTP’li’, ‘solcu’, ‘�slamc�’ ve ‘tarikatç�’ olarak fi�lenmi�. 
Komutanl�k taraf�ndan sak�ncal� görülen yerler aras�nda i�hanlar�, parklar, al��-veri� merkezleri, telefon bayileri, 
kuyumcular, mobilyac�lar ve çiçekçiler de bulunuyor. 20 Haziran 2009 – ANF

Malkaral� çiftçilerin mitinginde “AKP” sansürü

TEK�RDA�’�n Malkara �lçesi’nde Tüm Köy-Sen üyesi yakla��k 300 ki�i, çiftçinin topra��na, suyuna, ürününe, 
sahip ç�kmak için ‘köylü mitingi’ düzenlendi. Miting s�ras�nda yo�un güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, eylem-
cilerin getirdi�i dövizleri tek tek kontrol etti ve ‘AKP �a��rma Sabr�m�z� Ta��rma’ yaz�l� dövizlerin miting alan�na 
sokulmas�na izin vermedi. Bunun üzerine Tüm Köy-Sen Genel Ba�kan� �evki Konur, polis ekiplerinin yanlar�na 
giderek duruma tepki gösterdi. Ancak buna ra�men pankart�n miting alan�na giri�ine izin verilmedi. Mitingde 
çiftçilere seslenen Tüm Köy-Sen Genel Ba�kan� �evki Konur �unlar� söyledi: “Biz üretici köylüler bu topraklar�n 
sahipleriyiz. Ayn� zamanda bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Sömürgesiz, sava�s�z ve demokratik bir ülkede ya�a-
mak, üretim yapmak ve payla�mak istiyoruz. Üreticiler olarak hiç kimseye diyet borcumuz yok. Hele hele patron-
lar�n tetikçisi durumundaki siyasi partilere ve iktidarlara hiçbir diyet borcumuz yok. Dik duraca��z ve onurumuzla 
emek mücadelemizi ve al�n teri mücadelemizi verece�iz.” 21 Haziran 2009 – Hürriyet

Unak�tanlar’a termik santral k�ya��

Eski Maliye Bakan� Kemal Unak�tan’�n e�i, iki k�z� ve o�lu taraf�ndan kurulan AB G�da Sanayi A.�.nin Band�rma’ya 
termik santral kurmas�na Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf�ndan izin verildi. Enerji sektörünün 
piyasala�t�r�lmas� sürecinde ülkemizin hemen her yerinde termik santraller kurulmaya ba�land�. Termik santral-
lerin insan sa�l���na ölümcül zararlar verdi�i; tar�m ve hayvanc�l��� yok etti�i de biliniyor. Bal�kesir’in Band�rma 
ilçesinde Unak�tanlar�n kuraca�� santral de ithal kömürle çal��acak ve mera alan�nda yap�lacak. Termik santrale 
izin veren EPDK’n�n bu y�l ba��nda seçilen ba�kan� Hasan Kökta� ise AKP’nin “has” adamlar�ndan. Ankara 
Büyük�ehir Belediyesi’ne ba�l� Belko Genel Müdürlü�ü yaparken “dava adaml���”n� gösteren Kökta�, Kemal 
Unak�tan Maliye Bakan� olduktan sonra Özelle�tirme �daresi Ba�kanl���’na atand� ve 6 y�l boyunca Unak�tan’a 
ba�l� olarak çal��t�. �imdi ise Band�rma �lçe Tar�m Müdürü’nün izin vermedi�i termik santral projesine onay vere-
rek “vefa borcu”nu ödüyor. 21 Haziran 2009 – sendika.org

�zmir’de 8 bin çiftçinin elektri�i kesildi

�zmir’de ekonomisi tar�ma dayanan Ödemi�, Tire, Beyda� ve Kiraz ilçelerinde borcunu ödeyemedi�i için elekt-
rikleri kesilen tar�msal sulama abonesi 8 bin çiftçi üretim yapamaz hale geldi. �zmir genelinde say�lar� 62 bine 
ula�an tar�msal sulama abonelerinin, TEDA�’a olan toplam elektrik borcunun 34 milyon TL oldu�u ö�renildi. 
TEDA� bu borcun 8 milyon TL’lik k�sm� için haciz i�lemi ba�latt�. 7 bin çiftçi ise icral�k duruma dü�tü. Toplam 12 
bin 308 kay�tl� tar�msal sulama abonesinin bulundu�u bu dört ilçede 456 çiftçi hakk�nda icra i�lemi uyguland�. 
Ürün çe�itlili�i ve üretim hacmiyle Türkiye’nin en önemli tar�m merkezlerinden biri olan �zmir’de ortaya ç�kan bu 
tablonun, yaz aylar�nda sebze ve meyve fiyatlar�nda anormal yükseli�lere neden olabilece�i belirtiliyor. Verim ve 
ürün kalitesi aç�s�ndan büyük önem ta��yan sulaman�n gerekti�i �ekilde yap�lamamas� tar�mla beraber hayvan-
c�l�k sektörünü de etkiliyor. Yüksek elektrik fiyatlar� bu ilçelerde tar�msal ve hayvansal üretim d���nda çevreye de 
büyük zararlar veriyor.  22 Haziran 2009 – Yeni As�r

Ankaral�lar kontörlü sayaçtan kurtuldu

Tüketici Haklar� Derne�i’nin açt��� davada 5.�dare Mahkemesi ASK� abonelerinin ön ödemeli su sayac� için öde-
diklerin geri verilmesine karar verdi. Karar uyar�nca isteyen aboneler kontörlü sayaç yerine eski tip sayaç takt�ra-
bilecek. Tüketici Haklar� Derne�i Genel Ba�kan� Turhan Çakar, Ankara 5. �dare Mahkemesinin verdi�i yürütmenin 
durdurulmas� karar� ile ön ödemeli kartl� su sayac� uygulamas�n�n sona erdi�ini, ASK�’nin bu karar� uygulamak 
zorunda oldu�unu söyledi. Çakar, Ankara Büyük�ehir Belediyesinin Güvenpark’taki binas� önünde yapt��� bas�n 
aç�klamas�nda, 2005’te ASK�’nin ön ödemeli kartl� su sayaçlar� uygulamas�na geçti�ini hat�rlatt�. Ön ödemeli 

kartl� su sayaçlar� için abonelerden 100 TL montaj, 200 TL sayaç bedeli olmak üzere toplam 300 TL al�nd���n� 
belirten Çakar, abonelerin, derneklerince haz�rlanan dilekçeleri ASK�’ye götürerek kontörlü su sayaçlar� yerine 
mekanik sayaç takt�rabilece�ini ve montaj bedeli olarak fazladan tahsil edilen paralar� faiziyle geri alabilece�ini 
söyleyerek, ASK�’nin bu karar� uygulamas� gerekti�ini belirtti. 23 Haziran 2009 – haberx.com

Büyük�ehir, Dikmen Vadisi’ne hizmet vermeye ba�lad�

Kentsel dönü�üm projesine kar�� ç�kmas�ndan kaynakl� vadi halk�n� cezaland�rmak ve y�ld�rmak amac�yla, yakla-
��k 4 y�ld�r Yukar� Dikmen Vadisi’ne hiçbir hizmet sunmayan, hatta ola�an belediyecilik çal��malar�n� bile vadiden 
esirgeyen Ankara Büyük�ehir Belediyesi; nihayet hizmet vermeye ba�lad�. Dün gece saatlerinde büyük�ehire 
ba�l� çok say�da araç ve görevli vadiye girerek, ana cadde ve yollar� onarmaya ve asfaltlamaya ba�lad�. Vadi 
halk� evlerinden ç�karak, sabah saatlerine kadar süren bu çal��may� izledi. Çal��may� yürüten belediye ekiplerine 
sevinç gösterilerinde bulunuldu, çal��an i�çiler için evlerde çaylar demlendi, pasta börek ikram� yap�ld�, kimi 
yöre sakinleri kazma ve küreklerle bizzat çal��malara kat�ld�. Vadi halk�, yine yöre sakinlerini cezaland�rmak ve 
y�ld�rmak amac�yla Büyük�ehir taraf�ndan geçmi� y�llarda kald�r�lan Halk Ekmek büfelerinin yeniden kurulmas�n� 
ve belediye otobüsü seferlerine yeniden ba�lanmas�n� da umuyor. 24 Haziran 2009 – dikmenvadisi.org

TSK bir y�l daha Lübnan’da

Türkiye’nin BM’nin Lübnan’daki Geçici Görev Gücü (UNIFIL)’ne Silahl� Kuvvetleri unsurlar�yla katk� sa�lanmas�na 
ili�kin iznin süresi 5 Eylül 2009’dan itibaren bir y�l daha uzat�ld�. Resmi Gazete’de yay�mlanan TBMM Karar�’na 
göre, BM Güvenlik Konseyi’nin UNIFIL’in görev süresinin uzat�lmas� yönünde karar almas� durumunda, hudut, 
�ümul ve miktar� hükümet taraf�ndan belirlenecek Türk Silahl� Kuvvetleri unsurlar�, 5 Eylül 2009 tarihinden itibaren 
bir y�l daha UNIFIL harekat�na kat�lacak. Bununla ilgili düzenlemeler Hükümet taraf�ndan yap�lacak. BM’nin görev 
gücünün görev süresini uzatmas�n�n beklendi�i belirtilen Meclis Karar�’nda, “Lübnan’daki siyasi ve güvenlik orta-
m�n�n ülkedeki askeri unsurlar�m�z�n görevlerini sürdürmeleri bak�m�ndan uygun oldu�u dü�ünülmektedir” ifadesi 
kullan�ld�. 25 Haziran 2009 – Cumhuriyet

‘13 bebe�i, mama veren ta�eronun kâr h�rs� öldürdü’

Eylül ay�nda 23 saat içinde 13 prematüre bebe�in hayat�n� kaybetti�i Tepecik E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi’nde 
ölümlerin nedeni belli oldu, ama üzerinden aylar geçmesine kar��n sorumlu ya da sorumlular bulunamad�. Kamu 
görevlileri hakk�nda soru�turma izni ç�kmayan bebek ölümlerinde, mama haz�rlama i�ini yapan ta�eron �irket ele-
manlar�nda kusur oldu�u ve haklar�nda soru�turma aç�lmas�n�n istendi�i bildirildi. Öte yandan bu geli�melerden 
haberdar olan ac�l� aileler ‘olay kapat�l�yor’ diye tepki gösterip yasal yollardan haklar�n� arayacaklar�n� bildirirken, 
SES �zmir �ube Ba�kan� Dr. Ergun Demir �unlar� söyledi: “Haz�rlanan rapora göre ta�eron �irkete haz�rlat�lan s�v� 
beslenme ünitesinden üreyen bir bakteri nedeni ile bebekler kaybedilmi�tir. Sa�l�k Bakanl��� dü�ük gider pe�in-
de, ta�eron �irkette kâr pe�inde ko�arken bebeklerin ya�am� hiçe say�lm��t�. Ac�l� insanlar�n adalet beklemesi 
do�rudur. Ancak yetkililer rapordaki gerçe�i aç�klamal�d�rlar.” 26 Haziran 2009 – Radikal

Patronlar kan a�l�yormu�: “Asgari ücretle çal��acak kalifiye i�çi bulam�yoruz”

Zaman Gazetesi’nde ç�kan bir habere göre Çorum’un Sungurlu ilçesinde kurulan bir fabrika asgari ücretle çal��a-
cak yeterince i�çi bulamad��� için kapan�yormu�. “Türkiye’de i�sizlik de�il mesleksizlik sorunu” var sözleriyle for-
müle edilen sermaye ve hükümet söylemine destek sa�lamak için üretilen haberde, as�l sorunun “kalifiye” i�çiyi 
asgari ücrete ikna etmek oldu�u sat�r aralar�nda itiraf ediliyor. Habere konu olan Karahan Tekstil’e ait fabrika 
ihraca yönelik “ucuza mal sunmak” için Çorum’a kurulmu�. Ancak �irket arad��� 600 i�çiyi bir türlü bulmam��. 36 
bin nüfuslu ilçede gazetelere ilan verilmi�, belediye hoparlörlerinden anonslar yap�lm��, kurslar aç�lm�� ama gelin 
görün ki patronlar asgari ücretle çal��acak 176 kalifiye i�çi istihdam edebilmi�ler. Fabrika sahibi Karahan, “Ben 
krizden dolay� de�il i�çi bulamad���mdan dolay� fabrikam� kapat�yorum. Ald���m sipari�leri �imdi ba�ka yerlerde 
diktiriyorum. Yapt���m yat�r�m bir kaç milyonu geçti. Ama bu yat�r�m bo�a gitti. Zarar ettim “ diye dert yanarken 
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odas� Yönetim Kurulu Ba�kan� Abdulkadir �ahiner ise, Karahan Tekstil’in kalifiye 
eleman bulamad��� için fabrikay� kapatma karar� ald���n� do�rulad�. Sermayenin i�sizli�in sorumlusu olmad��� 
ve “asgari ücrete biat etmeyen i�çilerin i�siz kalmay� hak etti�i” ana fikrini veren haber, hükümetin istihdam 
paketinin hedefleri hakk�nda da fikir veriyor. 26 Haziran 2009 – sendika.org

Türk-��: Açl�k s�n�r� 733 TL

Türk-��, haziran ay�nda dört ki�ilik bir aile için açl�k s�n�r�n� 733, yoksulluk s�n�r�n� 2 bin 389 TL olarak hesaplad�. 
Konfederasyondan yap�lan yaz�l� aç�klamada, “açl�k ve yoksulluk s�n�r� tutar� ile ücret gelirleri aras�ndaki fark 
artt�kça çal��anlar�n ve emeklilerin içinde bulundu�u geçim s�k�nt�s� ve yoksullu�un da dayan�lmaz boyutlara 
ula�t���” belirtildi. Aç�klamada, mevsim ko�ullar�n�n etkisiyle özellikle g�da fiyatlar�nda gerçekle�en gerilemeye 
ba�l� açl�k ve yoksulluk s�n�r� tutar�nda “nispi” bir gerilemenin söz konusu oldu�u ifade edildi. Konfederasyonun 
haziran ay� için yapt��� “açl�k ve yoksulluk s�n�r�” hesab�na yer verilen aç�klamada, dört ki�ilik bir ailenin “insan 
onuruna yara��r bir ya�am düzeyi için gerekli ve ‘yoksulluk s�n�r�’ diye nitelenen tutar�n 2 bin 388,78 TL olarak 
tespit edildi�i” bildirildi. Türk-��, dört ki�ilik bir ailenin sa�l�kl�, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yap�lmas� 
gereken ve “açl�k s�n�r�” �eklinde adland�r�lan harcama tutar�n� ise 733,36 TL olarak hesaplad�. Dört ki�ilik bir 
ailenin sadece g�da için yapmas� gereken asgari harcama tutar�n�n bir önceki aya göre yüzde 1,45 azald���, y�ll�k 
ortalama art���n da yüzde 7,66 oldu�u belirtildi. 27 Haziran 2009 – CNN Turk

2 Temmuz öncesi provokasyon Vakit’i

27 Haziran’da Vakit gazetesinin “Yine Sivas’� seçtiler” ba�l�kl� haberinde birçok gerçek d��� ifade kullan�ld�. Gaze-
te, Sivas Katliam�’n� anmak için Sivas’a gidenleri provokatörlükle, yananlar� ise tahrikçilikle suçlad�. Vakit habe-
rinde, izinli bir miting olan Sivas’taki 2 Temmuz anmas�n� karalamak için “polis tahrikçileri ikna edemedi”, “emni-
yet yasaklamas�na ra�men Sivas’a geliyorlar” �eklinde ifadeler kullan�yor. Vakit gazetesi geçti�imiz y�l yap�lan 2 
Temmuz anmas� öncesinde de ayn� yönteme ba�vurmu�tu. Ayr�ca Zaman, Vakit, Yeni �afak ve TRT, 9 Kas�m’daki 
Alevi Mitingi öncesinde de “olay ç�kacak” �eklinde haberler ve yaz�lar yay�nlam��lard�. 2 Temmuz anmalar�, Mara� 
Katliam�’n�n y�l dönümü, alevi mitingleri, i�çi mitingleri, hak talepli yürüyü�ler gibi demokratik tepkilerin ifade 
edildi�i olaylar öncesinde sürekli yalana dayal�, provokatif ve tahrikkar haberler ve yaz�lar yay�nlamay� adet haline 
getiren Vakit gazetesinin 27 Haziran’daki “Yine Sivas’� seçtiler” ba�l�kl� haberi, Vakit’in katliam taraf�ndaki tavr�n� 
bir kez daha kan�tl�yor. 27 Haziran 2009 – sendika.org

40 bin sendikal� i�ten ç�kar�ld�

May�s ay�nda sendikalara üye 1106 ki�i i�ten ç�kar�l�rken 2 bin 683 ki�i de ücretsiz izne ayr�ld�. Türk-��’in verilerine 
göre, 2008’in son 3 ay� ile bu y�l�n ilk 5 ay�n� kapsayan 8 ayl�k dönemde ise toplam 40 bin 18 konfederasyon üyesi 
i�ten ç�kar�ld�. Ücretsiz izne ç�kar�lanlar�n say�s� da 41 bin 422’yi buldu. Türk-��’in Krize Kar�� Emek Masas�’na 
gelen bilgilere göre, may�s ay�nda a��rl�kl� olarak otomotiv ve gemi in�a sanayiinde olmak üzere 1106 Türk-�� 
üyesi i�ten ç�kar�ld�. Kriz nedeniyle i�ten ç�kar�lan Türk-�� üyesi say�s� 8 ayl�k dönemde 40 bini a�t�.
 30 Haziran 2009 – Cumhuriyet

Üretim yüzde 10.8 azald�

MPM’nin (Milli Prodüktivite Merkezi) aç�klad��� Verimlilik Göstergeleri Bülteni’ne göre, 2008 y�l�n�n son çeyre�inde 
çal��an ki�i ba��na üretim geçen y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 10.8’e, çal���lan saat ba��na üretim ise yüzde 
8.5’e dü�tü. Çal��an ki�i ba��na üretim 2008 y�l�n�n son çeyre�inde, bir önceki y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 
10.8 oran�nda azald�. MPM’nin Verimlilik Göstergeleri Bülteni’ne göre imalat sanayi genelinde 2008 y�l� dördüncü 
döneminde, çal��an ki�i ba��na üretim bir önceki y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 10.8 azald�. Ekonomik Faaliyet-
lerin �statistikî S�n�flamas�’na göre hesaplanan (2005 Ortalama=100 temel y�ll�) üç ayl�k çal��an ki�i ba��na üretim 
endeksi bir önceki döneme göre ise yüzde 5.4 dü�tü. Çal���lan saat ba��na üretim endeksi 2008 y�l� dördüncü 
döneminde, bir önceki y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 8.5 azal�rken, çal���lan saat ba��na üretim endeksi, bir 
önceki döneme göre ise yüzde 4.1 oran�nda dü�ü� gösterdi.  30 Haziran 2009 – Cumhuriyet

D�SK “Sosyal Program” istiyor

Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) y�l�k ilk üç ay�nda ekonominin geçen y�l�n ayn� dönemine göre yüzde 13,8 küçül-
dü�ünü aç�klarken D�SK “Kriz sosyal y�k�ma yol aç�yor” dedi. Krizin derinle�meye devam edece�ini söyleyen 
D�SK, bunun bedelinin de ücretli çal��anlar ve i�sizlere yüklendi�ini belirtti. “Ortalama ücretler 2001’den bu yana 
reel olarak gerilemektedir. Gerçek i�siz say�s�, yakla��k 6 milyon 500 bine ula�m��t�r. E�itim, sa�l�k ve sosyal 
güvenlik gibi “sosyal ödemeler” azalm��t�r. Bu üç noktan�n olu�turdu�u e�ilim, ücretlerin elde edilen toplam 
de�erden çok daha az pay almakta oldu�unu göstermektedir. D�SK’in tahminlerine göre, ücretlerin bölü�ümdeki 
pay� 1999’da yüzde 30 iken bugün yüzde 22 seviyesine dü�mü�tür.” Krizin yaratt��� sosyal sorunlar�n göz ard� 
edildi�ini vurgulayan D�SK, sorunun sadece ekonomik ba�lamda ele al�nmas�n� ele�tirdi: “Krizin ilk ve en y�k�c� 
sonuçlar�, çal��ma hakk�n�, insanca ya�ama ve geçinme hakk�n�, e�itim ve sa�l�k hakk�n� ortadan kald�rmas�d�r. 
Kriz insani birikimi tahrip etmeye yönelmi�tir. GSMH’n�n küçülmeye devam edecek olmas� bu y�k�m� dayan�lmaz 
noktalara vard�racakt�r. Bu nedenle vakit geçirilmeden sosyal bir program�n hayata geçirilmesi gerekmektedir.”
 30 Haziran 2009 – Bianet.org
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ADI SOYADI OKULU ve MEZUN�YET YILI D�L-B�LG�SAYAR

�lteri� ERDA� KTÜ 2006 �ngilizce (Orta), AutoCAD, �deCAD, NetCAD

Ümit KORKMAZ 9 Eylül Üni. 2009
�ngilizce (�yi), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD, ETABS, 
Primevera, Matlab, Xstell

�smail CEYLAN Bal�kesir Üni. 2008 �ngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD

Mustafa ARSLAN Erciyes Üni. 2009 �ngilizce (Orta), AutoCAD, �deCad, Sta4CAD

Tuncay SEVG� KTÜ 2009 �ngilizce (�yi), �spanyolca (Ba�l.), AutoCAD

Mustafa YURTI�I�I Ege 2009 �ngilizce (�yi), Almanca (Ba�l.), AutoCAD, Sap2000

Yunus GENÇ K�r�kkale 2009
�ngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD, 
�deCAD, Probina, EpaNET, HEC-RAS, Statistica

Tu�rul KARAKOCA Gaziantep Üni. 2005
�ngilizce (iyi), Rusça (�yi) AutoCAD, Sap2000, Robot 
Millenium, NormCAD, Scad of� ce, Base, Primevera

Zafer U�UR Osmangazi. 2008 �ngilizce (�yi), AutoCAD, Sta4CAD, Sap2000, Probina

Murat ÖNAL Gazi Üni. 2009 Frans�zca (�yi), �ngilizce (�yi), AutoCAD

Selcan DURSUN Dumlup�nar Üni. 2007 �ngilizce (Orta), AutoCAD, Sap2000, Sta4CAD, Xstell

Beyza MOLLAAHMETO�LU Erciyes Üni. 2009
�ngilizce (Ba�l.), Almanca (Ba�l.) AutoCAD,
�deCAD, 3DMax, Probina

VEFAT

A. MÜN�R ERTÜZÜN

1930 �stanbul do�umlu, 1956 �TÜ mezunu 2779 sicil numaral� üyemiz A. MÜN�R ERTÜZÜN hayat�n� 
kaybetmi�tir. Ailesine ve çal��ma arkada�lar�na ba�sa�l��� dileriz.

OZAN SERHAT AKTÜRK

77509 sicil numaral� üyemiz Ozan Serhat AKTÜRK ile Elçin GÜNDO�DU 
1 A�ustos 2009 Cumartesi günü Kocatepe Nikah Salonu’nda evlendiler. 
�ube olarak çiftleri tebrik ediyor ve ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 
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