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MMeerrhhaabbaa;;

Ölçü dergimizin yay›na haz›rland›¤› günlerde TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulumuz, di¤er meslek örgütleri ile ‹ETT
zamlar›na karfl› bas›n aç›klamas› yapm›fl ve yürüyüfl düzenlemifltir.  Ücretlerin % 5 civar›nda art›r›ld›¤› bir dönemde top-
lu tafl›ma araçlar›na %10-30 aras›nda zam yap›lmas› ve bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi çok önemlidir. Karaköy-
Tünel aras›nda çal›flan tünele yap›lan zam ise dudak uçuklatan cinstendir. 1 TL olan jeton kald›r›lm›fl yerine 2.5 TL olan
bilet sat›lmaya bafllanm›flt›r. Yani % 150 zam yap›lm›flt›r. Çal›flanlar›n ücretlerine % 5 zam tünele % 150 zam ne kadar
orant›l› de¤il mi? ‹stanbul  ‹stanbul olal› böyle soygun görmedi. Geçmiflte bir partinin il baflkan› iken masa kurup zamlara
karfl› imza toplayan Baflbakan yine ayn› fleyleri yapacak m› (!)  merak ediyorum. Ülkemizde art›k fahifl zamlar ola¤an ha-
le gelmifltir. Toplum sustukça daha da artan oranda zamlar sürecektir.  Ayr›ca 22.Kas›m.2010 tarihinde ön ödemeli sa-
yaçlar ile ilgili aç›lan davan›n duruflmas› yap›ld›. ‹stanbul 8. ‹dare Mahkemesi önünde bilefleni oldu¤umuz Suyun Ticari-
leflmesine Hay›r Platformu taraf›ndan “Yaflam›m›z ve Suyumuz Sat›l›k De¤ildir, Ön Ödemeli Sayaçlara  Hay›r” konulu ba-
s›n aç›klamas› yap›ld›.

Yine bu dönemde Türkiye ve Dünya Wikileaks Belgeleri ile sars›lmaktad›r. Ülkemiz siyasal yap›s›n›n çürümüfllü¤ü bu bel-
geler ile tekrar aç›¤a ç›km›flt›r. Asl›nda bu belgelerde ülkemiz ile ilgili aç›klananlar çok da yeni fleyler de¤il, hepimizin bil-
di¤i fleylerin tekrar›ndan oluflmaktad›r. Ancak yabanc› kiflilerin dile getirmesi fazlaca bir ilginin uyanmas›na neden olmufl-
tur. Çok partili siyasal hayat›m›z›n 60. Y›l›nda politikac›lar›n nas›l siyaset yolu ile zenginleflti¤i hepimizin gözü önünde ce-
reyan etti.  Yapan›n yan›na kar kald›¤› için politika ticaretin kan kardefli olmufltur. 

Haydarpafla Gar›’nda emellerine kavuflamayan güçler acaba ç›kar›lan yang›n ile emellerine ulaflabilecekler mi ? Bence
hay›r. Haydarpafla Gar› halk›nd›r, öyle de kalacakt›r. ‹srail’deki yang›n için söndürme uçaklar› gönderen Hükümet, ayn›
duyarl›l›¤› Haydarpafla Gar› için göstermemifltir.

Bir baflka önemli olayda ‹stanbul polisinin ö¤rencilere karfl› tak›nd›¤› insafs›z ve faflizan tav›rd›r. Bilinçli bir tav›r olan bu
sald›r›n›n as›l nedeni gençlerin siyasetten uzaklaflt›r›lmas›d›r. 30 Y›ld›r gençleri siyasetten uzak tutarak soygun düzenini
devam ettirenler ayn› oyunu devam ettirmek istemektedirler. ‹stanbul’a gelmek isteyen ö¤rencileri ‹stanbul’a sokmayan,
Dolmabahçe de protesto için toplanan ö¤rencilere  ac›mas›zca sald›ran polis mi suçlu, yoksa emir verenler mi ? ‹stanbul
Emniyet Müdürü ve ‹çiflleri Bakan› derhal  istifa etmelidir. 12 Eylül 2010 tarihinde yap›lan referandum ile demokratikleflen
(!) ülkemizde baz›lar›  bu tür olaylar› art›k yaflamayaca¤›m›z› düflünürken daha da antidemokratik uygulamalar› görmek
benim için sürpriz de¤il.  Referandum da bu iktidara inan›p y›llarca mücadele ettikleri yoldafllar› ile ayr› kulvarlara düflün-
ler flimdi piflmanl›k duyuyorlar m›? Sa¤ siyasal iktidarlar›n demokrasi sicili bozuktur bunu unutmamak gerekir. Onlar ken-
dilerine demokratt›r. Onlar›n demokratl›¤› türban ile bafllar, türban ile biter. Baflbakan’›n k›z› önünde tekmil veren rektör-
lere ne demeli ? Vah benim üniversitelerim vah. Sen 12 Mart ve12 Eylül faflizmine karfl› bile susmad›n ama flimdi sade-
ce türbana özgürlük diyen rektörler ile yönetiliyorsun. Bu elbise üniversitelerimize dar geliyor. Demokrat, ilerici ve yurtse-
ver ö¤retim üyeleri ö¤rencilerine sahip ç›kacakt›r buna yürekten inan›yorum. Art›k YÖK tarihin çöplü¤ünde yerini almal›-
d›r. Üniversiteleri ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin belirleyece¤i yönetimler yönetmelidir.Yaflas›n Demokratik Özerk Üniver-
site.

SUNUfi
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Unutulmaz iflçi önderi D‹SK Genel Baflkan› Kemal Türkler’i katleden faflist katil 30 y›l sonra zaman afl›m›ndan dolay› ce-
za almadan kurtuldu. 30 Y›l boyunca elindeki katili cezaland›ramayan adalet sistemine güven  kal›r m›? Hepimizin gözü
önünde geliflti ceza vermemek için nas›l çaba harcand›. Kemal Türkler sen rahat uyu seni hiçbir zaman bu halk unutma-
yacakt›r.

Ülkemiz tarihi aral›k aylar›nda yaflanan ac› olaylar ile doludur.  2000 Y›l›nda TMMOB ile di¤er ilgili meslek odalar›n›n F ti-
pi cezaevleri konusunda yapt›¤› mücadele ve raporlara ra¤men F tipi cezaevlerinin yap›lmas›na devam edilmesi üzerine
siyasi tutuklu ve hükümlüler önce açl›k grevine sonra da ölüm orucuna bafllam›fllard›. Bizim o dönemdeki çözüm için yap-
t›¤›m›z çabalar›m›z›n sonlanmas›n› beklemeden  dönemin hükümeti ölüm oruçlar›n› sonland›rmak için ad›na  “hayata dö-
nüfl” dedikleri operasyon ile 30 mahkum ve 2 er olmak üzere 32 kiflinin ölümüne neden olmufltur. Ölenlerin baz›lar› kur-
flun ile hayatlar›n› kaybederken, baz›lar› ise çeflitli kimyasallar ile yak›larak hayatlar›n› kaybetmifllerdir. Yaral› olarak  kur-
tulanlar›n da  yan›k izlerini görmeye yüre¤imiz dayanmam›flt›r. Bu nas›l kin,  bu nas›l öfke. Utanmadan bu operasyonun
ad›na “hayata dönüfl” ad›n› vermifllerdir.  Bu olaylar ile ilgili dava ancak 2010 y›l›nda aç›labilmifltir. Ne yaz›k ki aç›lan bu
davada 32 kiflinin ölümüne neden olan operasyon emrini verenler de¤il, emri yerine getiren dönemin askerleri yarg›lan-
maktad›r.

Geçmiflimizde aral›k ay›nda yaflanan bir baflka ac› olay ise 1978 y›l›ndaki Marafl katliam›d›r. 19 Aral›k 1978 ve 26 Aral›k
1978 tarihleri aras›ndaki olaylarda resmi verilere göre 104 vatandafl›m›z›n hayat›n› kaybetti¤i aç›klansa da gerçekte ölü
say›s›n›n 500’e yak›n oldu¤u o günlerde kamuoyunda yayg›n olarak konuflulmufltu. Faflist sald›r›larda hayat›n› kaybeden
bu insanlar›n solcu ve alevi olmaktan baflka bir suçlar› yoktu. An›lar› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.

26 Aral›k 2010 Pazar Günü Kad›köy’de “3. Köprüye Hay›r ve Tabiat› Biyolojik çeflitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›na Ha-
y›r” mitingi yap›lacak. ‹stanbul’un ulafl›m sorununun köprüler ile çözülemeyece¤i görülmüfl iken 3. Köprü ›srar› belli rant
çevrelerinin çabas› ile sürmektedir. Neden bu insanlar hala insanlar yerine araçlar› tafl›may› hedefliyorlar, as›l yan›tlan-
mas› gereken  soru bu. Cevab› buldunuz mu?

TMMOB olarak 2011 y›l›nda yap›lacak genel seçimlere yönelik meslek, meslektafl, kent , ülke sorunlar› ve çözüm öneri-
leri ile ilgili görüfllerimizi gerek ölçü dergimizde gerekse ç›karaca¤›m›z özel say›larla kamuoyu ile paylaflaca¤›z.
Gelecek say›m›zda görüflmek üzere,

MMüünnüürr  AAYYDDIINN
Yay›n Editörü

SUNUfi
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1 Ekim 2010 günü ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi önünde
Üçüncü Köprü Yerine Yaflam Platformu olarak 3. Köp-

rü’nün Planlar›n›n Belediye Meclisinde onaylanmas› karfl›
bas›n aç›klamas› yapt›k. Bas›n aç›klamas›n› yay›nl›yoruz:

DDee¤¤eerrllii  ‹‹ssttaannbbuull  HHaallkk››,,  SSaayy››nn  BBaass››nn  MMeennssuuppllaarr››,,

Ülkemiz; akla, bilime, vicdana, halk›n iradesine, "sivil toplu-
ma", demokratik geliflmelere çok önem verdi¤ini her f›rsat-
ta dile getiren bir siyasi iktidar taraf›ndan yönetiliyor. Ancak
ne hikmettir ki di¤er pek çok konuda oldu¤u gibi üçüncü
köprü ile ilgili bu güne kadar yapt›¤›m›z say›s›z bilimsel ra-
por, toplumun tüm kesimlerinin iradesini yans›tan onca ey-
lem ve etkinlik yine ayn› iktidar taraf›ndan görmezden, duy-
mazdan geliniyor. "‹stanbul'a üçüncü bir köprü hiçbir soru-
nu çözmeyece¤i gibi, flu an içinden ç›k›lmaz hale gelmifl
ulafl›m, çevre, su gibi temel sorunlar› daha da derinlefltire-
cektir" görüflümüz, siyasal iktidar›n kendi düzenledi¤i kon-
grelerde, kendi seçtikleri bilim insanlar› taraf›ndan dile ge-
tirilmesine ra¤men, hiçbir dayana¤› olmayan bu projeyi uy-
gulamaktan vazgeçemiyorlar. Neden? Bin kez sorduk. Bir
kere daha soruyoruz? Bunca h›rpalanan ‹stanbul'u yafla-
ma ba¤layan kuzey ormanlar›ndan, su kaynaklar›ndan da-
ha de¤erli olan nedir? Bunca zorlu¤a ra¤men gece gündüz
diflini t›rna¤›na katarak çal›flan, üreten ‹stanbul halk›ndan,
bu halk›n sa¤l›¤›ndan, bu halk›n ç›karlar›ndan daha de¤er-

li olan nedir? Para ve güç h›rs› bu kadar m› gözlerinizi ka-
rartt›.

DDee¤¤eerrllii  ‹‹ssttaannbbuull  hhaallkk››,,

Bu proje sana karfl›d›r. Bu projede seni "ulaflt›rmak" yoktur.
Ulaflt›r›lacak olan bir avuç sermayedar›n kasas›n› daha da
doldurmas› için gereken mal ve sermayenin ulaflt›r›lmas›-
d›r. Onlar›n ulafl›m dedi¤i k›t ülke kaynaklar›n›n petrole,
mazota, arabaya harcanmas›d›r. Bu projede paras› olma-
yan›n su hakk› yoktur. Köprü güzergâh› ve ba¤lant› yollar›
ile senin su kaynaklar›n yok edilirken kendileri  sadece ke-
yifleri için suyun ac›mas›zca israf edildi¤i siteler yapmakta-
d›rlar. Bu projede paras› olmayan›n "orman›", "yeflili" yok-
tur. ‹stanbul'u yaflan›r k›lan kuzey ormanlar›, milyonlarca
a¤aç ranta kurban edilirken, sizlerin trilyonlarca liras› ithal
lalelere, çimlere hiç edilmektedir. Bu projede emek ve
emekçi yoktur. Bu ve benzeri projeler ile eme¤iyle geçinen
yüzbinlerce  ‹stanbullu sürgün edilecek, "boflaltt›klar›" alan-
lar› al›flverifl merkezleri, villa kentler, plazalar dolduracak-
t›r. Bu projede halk yoktur. Bu proje bafltan sona sermaye
için, bir avuç rantiyecinin, müteahhidin, emlak flirketinin ce-
bini doldurmas› ve hatta tafl›rmas› içindir.

Onlarca emek ve meslek örgütü, mahalle dernekleri de-
mokratik kitle örgütlerinin oluflturdu¤u 3.Köprü Yerine Ya-
flam Platformu olarak bu projeye itiraz›m›z bundand›r. Da-

‹KK’DAN
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ha flimdiden 4. Köprüden söz edilmeye bafllanmas› h›zla
‹stanbul'un yaflan›labilir bir kent olmaktan ç›karacak proje-
lerin haz›rda bekletildi¤ini göstermektedir. Herkesin insan-
ca yaflayaca¤› bir ‹stanbul için, bizi var eden do¤aya ihanet
etmemek için buraday›z. Ormanlar›m›z için buraday›z, su-
yumuz için buraday›z, insanca ulafl›m için buraday›z, yafla-
m› savunmak için buraday›z. 

SSaayy››nn  bbaass››nn  mmeennssuuppllaarr››

Bugün itibariyle ‹BB’de 1 Eylül 2010 tarihinde ask›ya ç›kan
1/ 25.000 ölçekli ‹stanbul ili Kuzey Marmara Otoyolu Na-
z›m ‹mar Plan›’na ve bu plan› hayata geçirebilmek için
1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› plan Uygu-
lama Hükümleri üzerinde yap›lan de¤iflikliklere onay ver-
medi¤imizi resmen ‹tiraz Dilekçelerimizle ilettik. 
‹tirazlar›m›z reddedildi¤i takdirde Köprü Yerine Yaflam mü-
cadelemize bir taraftan mahkemeler arac›l›¤›yla hukuksal
tüm haklar›m›z› kullanarak da devam ederken, di¤er taraf-
tan duymayan kulaklar duysun  görmeyen gözler görsün
diye ‹stanbul'un her yerinde halk›m›za gerçekleri anlatarak
yaflam› savunmaya devam edece¤iz. Ta ki  bunun gibi hal-
k› yok sayan ve do¤ay› katleden projeleri durdurana kadar.  
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27 Eylül 2010 günü 3.y›l önce ifl kazas› sonucu kaybet-
mifl oldu¤umuz sevgili Gülseren Yurttafl için bas›n aç›kla-

mas› gerçeklefltirdik. Bas›n aç›klamas›n› TMMOB ‹stanbul
‹KK ad›na Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stan-
bul fiubesi YK Baflkan› Tevfik Özlüdemir okudu. Bas›n

aç›klamas›n› yay›nl›yoruz.

Ülkemizde son y›llarda özellikle çal›flma yaflam›n›n esnek-
lefltirilmesi, güvencesizli¤in, tafleronlaflman›n ve kurals›zl›-
¤›n yayg›nl›k kazanmas›, iflçi sa¤l›¤›n›n ve ifl güvenli¤inin
sa¤lanmas›ndan sorumlu kamusal denetim mekanizmala-
r›n›n her geçen gün daha da ifllevsizlefltirilerek piyasalaflt›-
r›lmas› giderek boyutlanmaktad›r. Bu olumsuzluklar nede-
niyle çok say›da insan›m›z, yaralanma ve ölüm riski bar›n-
d›ran koflullarda çal›flmaktad›r. Ülkemizde yaflanan ölüm
ve yaralanmayla sonuçlanan olaylar›n birço¤u resmi kay›t-
lara geçmiyor. Bütün bu yaflananlara karfl›n yetkililerin in-
san yaflam› yerine kar› ön planda tutan bir anlay›flla uygun
hareket etmeleri nedeniyle iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i ala-
n›nda al›nmas› gereken tedbirler al›nm›yor. Aksine ifl kaza-
s› olarak nitelendirilen bu olaylar›n birer ifl cinayetine dö-
nüflmesine adeta seyirci kal›nd›¤›na tan›kl›k ediyoruz. Öy-
le ki bu süreçte iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›ndaki kamu-
sal denetimin eksiksiz olarak yerine getirilmesine yönelik
ak›lc› ve bilimsel temelli tüm çabalar›m›z›n ve önerilerimi-
zin yetkili merciler taraf›ndan dikkate al›nmamas› ve bu sü-
recin vahim sonucu olarak meydana gelen tüm ölüm ve ya-
ralanma olaylar›n›n kaderci bir yaklafl›mla de¤erlendirilme-
si, hükümetin bu alandaki tercihinin ne yönde oldu¤unu
aç›kça ortaya koymaktad›r. Sermayenin istemlerini ve ta-

leplerini karfl›lama konusunda gösterdi¤i gayreti çal›flma
yaflam›nda sa¤l›ks›z koflularda güvencesiz olarak yaflam›-
n› sürdüren milyonlarca emekçiye göstermekten kaç›nan
AKP Hükümetinin iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda yap-
t›¤› son düzenlemeler bu tespitimizi do¤rular niteliktedir.
Tüm bu nedenlerle günümüzde ad›na "ifl kazas›" denilerek
üstü örtülen bu kas›tl› ihmal ve piyasalaflt›rma zincirinin so-
nucundaki tüm ölümlerin asl›nda birer "ifl cinayeti" olarak
ele al›nmas› gerekti¤i düflüncesindeyiz.

Çeflitli bas›n-yay›n organlar›nda her gün haberlerini okudu-
¤umuz bu ifl cinayetlerinden birisi de yine belirtti¤imiz ka-
s›tl› ihmaller zincirine ve denetimsizli¤e ba¤l› olarak 2007
y›l›n›n Eylül ay›nda flu anda bulundu¤umuz yerde bulunan
flantiyede gerçekleflmifltir. ‹SK‹ Melen Çay› Bo¤az Geçifl
Projesi Sarayburnu fiantiyesindeki Müteahhit firma Kutay
‹nflaat Taahhüt Tic. Ltd. fiti. firmas›n›n tafleronu olan DE-
TEK (Deniz Teknolojisi Ltd. fiti) adl› firmada çal›flan de¤er-
li meslektafl›m›z ve yoldafl›m›z Gülseren Yurttafl, 27 Eylül
2007 tarihinde, boru tafl›yan vinç bomunun kopmas› sonu-
cunda meydana gelen bir "ifl cinayeti"  sonucunda aram›z-
dan ayr›ld›. Yaflad›¤›m›z bu ac› olay›n üzerinden tam ola-
rak 3 y›l geçmesine karfl›n, çal›flma yaflam›ndaki ihmaller
sonucunda binlerce insan›m›z›n da benzer ifl cinayetlerine
kurban gitmesi, bu ihmaller zincirinin arkas›ndaki as›l so-
rumlular›n ortaya ç›kar›lmamas›, sorumlular›n yasalar›n
öngördü¤ü en üst s›n›rdan cayd›r›c› cezalarla cezaland›r›l-
mamas›, kamusal denetim mekanizmalar›n›n daha etkin
bir flekilde iflletilmemesi, mevcut yasal düzenlemelerin uy-
gulanmamas›, ifl güvenli¤i konusundaki tüm yasal ve yö-
netsel çerçevenin insan yaflam› gözetilerek flekillenmeme-
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si ve tafleronlaflman›n giderek yayg›nlaflmas› gibi nedenle-
rin sonucu olarak ifl cinayetleri ülke genelinde h›z kesme-
di. Aksine bütün bu yaflananlar ac›m›z› her geçen gün da-
ha da derinlefltirdi. 

Her fleye ra¤men bu süreçte, ülkemizde adaletin tecelli
edebilece¤ine olan inanc›m›z bizlerin ac›s›n› bir nebze de
olsa hafifletmiflti.  Ancak de¤erli meslektafl›m›z Gülseren
Yurttafl‘›n bu süreçte uzunca bir zaman süren kamu dava-
s›nda adaletin tecelli etti¤ini söylemek pek de olanakl› ol-
mad›. Nitekim davan›n 12. duruflmas›nda tali kusurlu bu-
lundu¤una hükmedilen san›klardan vinç operatörü 1 y›l 8
ay hapis cezas›na, asli kusurlu olduklar›na hükmedilen sa-
n›klardan Detek Deniz Ltd. fiirketi sorumlu teknik müdürü
ve Kutay ‹nflaat fiantiye fiefi ise 2 y›l 6‘flar ay hapis ceza-
s›na çarpt›r›ld› ve ilgili cezalar daha sonra para cezas›na
çevrildi. Mahkeme ayr›ca san›klar›n 6 ay süre ile meslek ic-
ralar›n›n yasaklanmas›na karar verdi.

Gerçekte mesele olay›n sorumlulu¤unun birkaç çal›flana
yüklenmesinden ibaret de¤ildir. Sermaye taraf›ndan iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunun adeta yok say›lmas› ve
bu konudaki mevzuat›n ka¤›t üzerinde kalmas›, ayr›ca dev-
letin bu alan› kontrolsüz ve denetimsiz b›rakmas› sorunun
as›l nedenidir. Biliyoruz ki, bizler sessiz kald›¤›m›z sürece
ölümler devam edecektir. Geçti¤imiz hafta Çanakkale‘nin
Biga ilçesi yak›nlar›ndaki bir enerji üretim tesisinde vinç ha-
lat›n›n kopmas› sonucu meydana gelen ve ayn› zamanda
Gülseren Yurttafl‘›n görev yapt›¤› firmada çal›flan kaptan
Hasan Akkufl‘un ölümüyle sonuçlanan kaza yaflanan son
olayd›r ve ölümlerden ders ç›kar›lmad›¤›n›n aç›k bir göster-
gesidir.

Bizce, de¤eri hiçbir fleyle ölçülemeyecek kadar önemli olan
insan yaflam› hiçe say›larak, kullan›lan vincin periyodik ba-
k›m›n›n yapt›r›lmamas› baflta olmak üzere iflyerinde gerek-
li tedbirlerin al›nmamas› sonucunda kaza görünümlü bir ci-
nayet gerçekleflmifl ve de¤erli meslektafl›m›z Gülseren
Yurttafl‘› aram›zdan alm›flt›r. Bu olay›n gerçekleflmesinde
pay› olan sorumlulara verilen cezalar›n cayd›r›c› olmad›kla-
r› aç›kt›r. Dahas› bu ifl cinayetine zemin haz›rlayan koflul-
lara göz yuman ve çal›flma yaflam›nda kurals›zl›¤› kendine
ilke edinerek iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›n› piyasan›n
insaf›na terk eden yetkililerin bu alandaki sorumluluklar›n›
yerine getirmedi¤i, aksine böyle bir kayg›lar›n›n olmad›¤›
da aç›kça görülmektedir.

‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›na iliflkin say›sal veriler
göstermektedir ki, AKP Hükümetinin uygulad›¤› politikalara
ba¤l› olarak ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i alan›ndaki personel
ve altyap› eksikliklerinin giderilmemesi nedeniyle Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ilgili yasa ile kendisine veri-
len görevleri bile yerine getirememektedir. Nitekim; Türkiye
Cumhuriyeti Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politika Belgesi
(2009-2013) bafll›kl› Raporda "Bir ülkede meslek hastal›k-

lar›n›n görülme s›kl›¤› çal›flan nüfusun binde 4-12‘si ara-
s›nda de¤iflmektedir. Buna göre Türkiye‘de 30,000-
100,000 aras›nda meslek hastal›¤› beklenmektedir. Ancak
SGK istatistiklerine göre 2007 y›l›nda 1208 meslek hasta-
l›¤› vakas› tespit edilebilmifltir" saptamas› yap›larak istatis-
tiklere girmeyen, dolay›s›yla özlük haklar› çerçevesinde uy-
gun tedavi uygulanmayan on binlerce iflçinin varl›¤› itiraf
edilmifltir.

Öte yandan, yine kay›t d›fl› istihdam ve eksik verilerle olufl-
turulmufl SGK istatistiklerine göre, 2008 y›l›nda toplam
72.963 ifl kazas› ve 539 meslek hastal›¤› sonucu 866 kifli
yaflam›n› yitirmifl, 1.694 kifli ise sakat kalm›flt›r. Ülkemizde
SGK istatistiklerine göre günde ortalama 2,4 iflçi yaflam›n›
yitirmekte, befl iflçi sürekli ifl göremez duruma gelmektedir.
‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›n›n gerçek boyutlar›n›n ise
SGK istatistiklerine yans›yandan çok daha büyük oldu¤u
biraz önce de aktar›ld›¤› gibi herkesin bildi¤i bir olgudur.
Bütün bu tablonun de¤ifltirilebilmesi, iflçi sa¤l›¤›n›n koru-
nup, ifl güvenli¤inin sa¤lanmas› için bu alanda gerekli ön-
lemlerin al›nmas›; bu kapsamda nitelikli iflyeri hekimli¤i ve
ifl güvenli¤i mühendisli¤i hizmetlerinin iflyerlerinde bulun-
mas›n›n sa¤lanmas› ve kamusal denetimin sa¤lanmas›
amac›yla say›ca yetersiz kalan ifl müfettifllerinin yeterli dü-
zeyde istihdam›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu durum
ancak ilgili alanlardaki mevcut tercihlerin sermayenin bek-
lentilerini de¤il yaflam hakk›n› temel alarak emekten yana
yap›lmas› yoluyla mümkün olabilecektir.

Oysa bugün söz konusu kurumsal yap›lar›n zay›flat›lmas›
ve bu hizmetlerin ka¤›t üzerinde b›rak›lmas›na yönelik bir
giriflimle karfl› karfl›ya oldu¤umuz aç›kt›r. Bu nedenle ülke-
mizde herkese sa¤l›kl› ve güvenli bir gelecek b›rakmak ad›-
na, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›ndaki insan odakl›, bi-
limsel temelli ve ak›lc› çözüm önerilerimizin dikkate al›nma-
s› ve ka¤›t üzerinde kalmamas› ad›na gerekli gördü¤ümüz
tüm giriflimleri bundan sonraki süreçte de sürdürece¤iz.  
Bizler, öncelikle tüm yetkilileri kamusal denetim ve kontrol
mekanizmalar›n› etkin bir flekilde iflletecek bir iradeyle "ön-
ce insan yaflam›" düflüncesini somut olarak uygulamaya
geçirmeye davet ediyor ve ifl cinayetlerinin arkas›ndaki as›l
sorumlular›n yasalar›n öngördü¤ü en üst s›n›rdan cayd›r›c›
cezalarla cezaland›r›lmas›n› talep ediyoruz.

Kar›n ön planda tutuldu¤u, insan yaflam›n›n de¤ersizleflti-
rilerek tafleronlaflmaya ve denetimsizli¤e kurban edildi¤i
flantiyelerdeki, tersanelerdeki, fabrikalardaki, madenlerde-
ki ve yaflam›n tüm alanlar›ndaki "ifl cinayetlerini" lanetliyo-
ruz ve bu sürece seyirci kalan tüm yetkilileri bir kez daha
sorumluluklar›n› yerine getirmeye ve sesimize kulak ver-
meye davet ediyoruz.
Bas›na ve kamuoyuna sayg›yla duyururuz.

TTMMMMOOBB  ‹‹SSTTAANNBBUULL  ‹‹LL  KKOOOORRDD‹‹NNAASSYYOONN  KKUURRUULLUU
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‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu bileflenleri Anaya-
sa Referandumu’yla ilgili görüfllerini düzenledikleri ortak bir
bas›n toplant›s›nda kamuoyuyla paylaflt›lar. 8 Eylül 2010
Çarflamba günü 12.30’da Makine Mühendisleri Odas›’nda
gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›na; ‹stanbul Barosu’ndan
‹kinci Baflkan Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, ‹SMMMO Say-
man› Erol Demirel, TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu’ndan
Atefl Koç, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›’ndan Baflkan
Prof. Dr. Tahsin Yeflildere ve ‹stanbul Tabip Odas›’n› tem-
silen Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezo¤lu kat›ld›lar. Bas›n
toplant›s›, ’2-3 maddelik bir kanun ç›kararak meslek odala-
r›n› kapat›r›m’ diyebilen bir anlay›fl ülkeye demokrasi geti-
remez pankart› önünde gerçeklefltirildi.
Bas›n toplant›s›nda ülke gündemini kaplayan ve yer yer ki-
fliselleflmifl düzeysiz tart›flmalarla devam eden bir referan-
dum sürecinin yafland›¤›, bu durumun, nas›l bir ülke ve na-
s›l bir demokrasi istedi¤imiz yönünde önemli bir tart›flma-
n›n yap›lmas›n› engeller nitelik tafl›d›¤› vurguland›. 12 Ey-
lül günü halk oylamas›na sunulacak olan Anayasa de¤iflik-
liklerinin ülkeyi liderlik sultas›na dayal› bir sisteme götüre-
ce¤i ve baflta kamu yarar› olmak üzere ülkenin demokra-
tiklefltirilmesi, insanca bir yaflama ve çal›flma ortam› olufl-
turulmas› önüne yeni engeller, zorluklar ç›kartaca¤› dile
getirildi.
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‹stanbul Kad›köy'de siyasi partiler sendikalar ve meslek
odalar›n›n kat›l›m›yla 12 Eylül Anayasas›na da AKP Ana-
yasas›na da Hay›r dedi¤imiz mitinge binlerce kifli kat›l›m
sa¤lad›. Kad›köy de bir araya gelen parti sendika ve oda
üyesi; AKP’nin anayasas›n›n neler getirdi¤ini sloganlarla
anlatmaya çal›flt›. Mitingde yap›lan konuflmalarda; AKP’nin
halk› teslim almaya çal›flt›¤›, AKP’nin bu anayasa ile sald›-
r›ya geçti¤i, haz›rlanan anayasan›n ABD ve Avrupal› em-
peryalistlerin ihtiyaçlar›na cevap verdi-
¤i, özellefltirmelerin
önündeki Da-

n›fltay engellini kald›r›laca¤› ve 30 y›l önce gerçekleflen 12
Eylül'ün sermaye egemenli¤ini sa¤lamlaflt›rmak için yap›l-
d›¤›, günümüzde ise; AKP'nin de sermaye egemenli¤ini
sa¤lamlaflt›rmak için Anayasa de¤iflikli¤ine gitti¤ine vurgu
yap›ld›.

Mitingde 300’e yak›n TMMOB üyesi; 12 Eylül Anayasa-
s›’na da, AKP Anayasas›’na hay›r  pankart› arkas›nda yü-
rüyerek destek verdi.
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29 Temmuz 2010 günü ‹MOK olarak Dörtyol ve ‹ne-
göl’deki olaylar hakk›nda yapm›fl oldu¤umuz bas›n aç›kla-

mas›n› yay›nl›yoruz:

Dörtyol ve ‹negöl’deki Provokasyon ve Sald›r›lar› K›n›yoruz
Hatay Dörtyol’da ve Bursa ‹negöl’de yaflananlar kardeflli¤i-
mize ve toplumsal bar›fla darbe vurmakta ve çok tehlikeli
boyutlara ulaflm›fl bulunmaktad›r.

Geçmiflten bu yana bilinen ›rkç›, milliyetçi tertip ve provo-
kasyonlar da yeniden bafllam›fl, son sald›r›lar da buna ze-
min oluflturmufltur.

Türkiye, etnik, dini, kültürel farkl›l›klar›yla büyük bir toplum-
sal zenginli¤e sahiptir. Ne var ki; zaman zaman ortaya ç›-
kan ›rkç› ve halklar aras›nda düflmanl›klar› k›flk›rtan sald›-
r›lar, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yaflam›n›n ola¤an d›-
fl› yönelimler ve düflmanl›klarla belirlenmesine hizmet et-
mektedir.

Bu sald›r›lar ve ard›ndan geliflen olaylar, bir arada yaflama
kültürü ile kardefllik ve toplumsal bar›fl gerekliliklerine kar-
fl› yap›lm›flt›r. Türkiye’yi Türk-Kürt çat›flmas›na, terör, linç
ve etnik düflmanl›k yoluyla iki kutuplu milliyetçili¤e yönelten
odaklara karfl›, emek ve demokrasi güçlerinin bir arada ya-
flam ve kardefllik istemlerini yükseltmeleri en ciddi karfl›
durufl olacakt›r.

6-7 Eylül, Marafl, Çorum gibi talan ve katliam günlerini ye-

niden hat›rlatan bu sald›r›lara karfl› toplumsal bar›fl› savu-

nanlar›n sesinin daha gür ç›kmas› gerekmektedir. Bu gün-

lere gelinirken siyasi iradenin tehlikeli giriflimlere karfl› ses-

siz kalmas› bu tabloyu daha vahim k›lmaktad›r. Bu yafla-

nanlar geçmiflteki olaylar› hat›rlatmaktad›r. Toplumun bir

k›sm›n›n di¤er k›sm›n› yarg›s›z infaz etmesine, ötekilefltir-

mesine neden olmaktad›r.   Güvenlik güçleri ise bu sürece

seyirci kalmakta, hatta provokasyonlardan beslenen linççi-

leri destekleyen aç›klamalar yapabilmektedir.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, eflitlikçi, özgürlük-

çü, demokratik bir Türkiye ve halklar›n kardeflçe bir arada

yaflam›n› savunuyor, bunun önünde engel oluflturan bütün

provokasyon ve sald›r›lar› k›n›yoruz.

‹‹SSTTAANNBBUULL  MMEESSLLEEKK  OODDAALLAARRII  KKOOOORRDD‹‹NNAASSYYOONNUU

((‹‹MMOOKK))

� ‹stanbul Tabip Odas›

� TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu

� ‹stanbul Eczac› Odas›

� ‹stanbul Diflhekimleri Odas›

� ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas›

� ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›
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DÖRTYOL VE ‹NEGÖL’DEK‹ 
PROVOKASYON VE SALDIRILARI
KINIYORUZ



Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu’nun 
düzenledi¤i Yaflam› Savunanlar ‹stanbulda forumu yap›ld›. 

Suyuna, topra¤›na, orman›na sahip ç›kanlar bulufluyor slo-
gan›yla ça¤r›s› yap›lan forumda, kapitalizmin do¤ay› meta-
laflt›rma sald›r›lar›na karfl› mücadele edenler bir araya gel-
di. Forum 15-16 Ekim tarihleri aras›nda Bo¤aziçi Üniversi-
tesi Güney Kampüs Saatli Binada yap›ld›.

SSoonnuuçç  bbiillddiirrggeessii::

BBAASSIINNAA  VVEE  HHAALLKKIIMMIIZZAA  

Bizler; Suyuna, topra¤›na, orman›na, eme¤ine, yaflama
sahip ç›kanlar, yaflam› savunanlar 15-16-17 Ekim 2010’da
‹stanbul’da bulufltuk.

Yaflam›n kayna¤› olan suyu, al›n›p sat›labilen piyasa mal›
haline getirenlere; sulama kanallar›na, evlerimize, okullar›-
m›za, hastanelerimize kontörlü sayaç takmaya kalk›flanla-
ra; akarsular›m›z› sat›fla ç›karanlara, su kaynaklar›m›za el
koyanlara; sular›m›z›, su havzalar›m›z› kirletenlere, halk›n
sa¤l›k hakk›n› yok sayanlara karfl› mücadelede su hakk›-
na, yaflam hakk›na sahip ç›kmak için bir araya geldik.

Yaflam alanlar›m›z›n kar h›rs› için sermayenin kullan›m›na
sokulmas›na, do¤al varl›klar›m›z›n metalaflt›r›lmas›na yani
piyasa üzerinden al›n›r sat›l›r mal haline dönüfltürülmesine
karfl›y›z.

Bizler; 
� Türkiye’nin enerji ihtiyac› bahaneleriyle Hidroelekti-

rik santral projelerini yaflama geçirmek için AKP ik-
tidar›n›n 2003 y›l›nda uygulamaya geçirdi¤i ‘su kul-
lan›m hakk› anlaflmalar›’ yoluyla akarsular›m›z›n
sermayeye sat›lmas›na ve akarsular›m›z›n ticarilefl-
tirilmesine KARfiIYIZ;

� Su flirketlerinin baflta Uluda¤’daki köylere ait sular
olmak üzere Anadolu’daki gözelerden (kaynaklar-
dan) akan sular› fliflelemesine, satmas›na, yer alt›
sular›n›n ticarilefltirilme amac›yla kullan›lmas›na,
suyun ticarilefltirilmesiyle insanca ve sa¤l›kl› bir ya-
flam sürme hakk›m›z›n elimizden al›nmas›na KAR-
fiIYIZ; 

� Kapitalizmin kar› temel alan üretim biçimi do¤ay›,
yaflam› tahrip ediyor. “‹yilefltirme” talep etmiyoruz.
Biliyoruz ki sorun bu üretim biçiminin kendisidir. An-
cak kapitalizme karfl› mücadele ederken onun do-
¤ada yaratt›¤› tüm tahribat ve y›k›m biçimlerine kar-
fl› da mücadele ediyoruz. Tar›m alanlar›n› iflgal
eden endüstri tesislerinin ve at›ksuyu ar›tmadan or-
tama deflarj eden belediyelerin Ergene nehri, Kü-
çükçekmece Lagünü örneklerinde oldu¤u gibi dere-
leri, gölleri, denizleri ve yer alt› sular›n› kirletmesine
KARfiIYIZ;  

� Melen, Istranca, K›z›l›rmak örneklerinde oldu¤u gi-
bi içmesuyu temin edilece¤i iddias› ya da yap›lan
HES’lerin kapasitelerinin artt›r›lmas› amaçlar› ile
derelerin havzalar aras› tafl›nmas›na, do¤as›ndan
kopar›lmas›na KARfiIYIZ; 

� Termik santraller, nükleer santraller, maden flirket-
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YAfiAMI SAVUNANLAR ‹STANBUL’DA
FORUMU YAPILDI



leri eliyle topra¤›m›z›n, suyumuzun, havam›z›n kir-
letilmesine KARfiIYIZ; 

� ‹stanbul’da yaflama geçirilmesi planlanan 3. Köprü
gibi kentsel rant projeleriyle ormanlar›m›z›n, su
havzalar›m›z›n yok edilmesine, kentsel dönüflüm
projeleriyle emekçilerin bar›nma hakk›n›n ellerinden
al›nmas›na KARfiIYIZ;

� Belediyelerin ve kamu kurulufllar›n›n ticari iflletme-
ler haline getirilmesine KARfiIYIZ

� Do¤al varl›klar›n ticarilefltirilmesi için ormanlar›n, ta-
r›m alanlar›n›n, meralar›n kamulaflt›r›larak flirketle-
re sat›lmas›na KARfiIYIZ;

� Tar›msal biyo-teknoloji flirketleri ve endüstriyel tar›-
m›n dayatt›¤› GDO’lu ürün ve tohumlar, yerel to-
humlar›m›z› ve canl› çeflitlili¤imizi  tehdit ediyor.
GDO’lu besinlere ihtiyac›m›z yok, GDO’lu tohumla-
ra ve GDO’lu besinlere KARfiIYIZ,  

� Kapitalistlerin kasalar›n› dolduran karbon ticareti,
bizim soludu¤umuz temiz hava üzerinden yap›lan
ticarettir, karbon kazançlar› bizim ormans›z, soluk-
suz ve susuz kalmam›za ba¤l›d›r.  Karbon ticareti-
ne, karbon ticaretinden pay kapmak için yaflama
geçirilen tüm uygulamalara KARfiIYIZ.

Yaflam alanlar›n›, do¤ay› sermaye birikimine sokarak yok
eden 

Sanayi ve hizmet üretimi yapan bütün flirketlere; 
Su flirketlerine,
Enerji fiirketlerine,
Tohum Tekellerine,
‹nflaat ve Finans fiirketlerine,
Garanti Bankas›, Akbank vb Finansör Bankalara
Sermaye yanl›s› hükümetlere ve yerel yönetimlere, 
Onlar›n uluslar aras› kuruluflu olan 
Dünya Su Konseyi (WWC),
Dünya Su Forumu (WWF),
Dünya Ticaret Örgütü (WTO),
Dünya Bankas›, 
G7 ve G8 Hükümetleri,
Birleflmifl Milletler (BM) vb 
yap›lar›n bütün politika, karar ve uygulamalar›na;
ve bu politikalar› savunan flirket, hükümet destekli sivil top-
lum örgütlerine
KARfiIYIZ !

Bizler suyun yaln›z kullan›m de¤erini temel al›yor; suyun ti-
carilefltirilmesinin tüm boyutlar›na karfl› bütünlüklü bir mü-
cadeleyi önümüze koyuyoruz, 

Herkesin eflit koflullarda paras›z olarak suya eriflim hakk›-
n› savunuyoruz, geçimlik tar›msal üretim için kullan›lan su-
yun paras›z sa¤lanmas›n›, flehir flebekelerinden iletilen su-
yun sa¤l›kl› ve içilebilir nitelikte olmas›n› talep ediyoruz. Su
hizmetleri ve ba¤lant›l› ifllerde çal›flanlar›n güvenceli bir ifle
ve insanca bir yaflama sahip olmas›; su ve enerji alan›nda
emekçilerin sendikal örgütlenmelerinin güçlendirilmesi, su-
yun do¤ada özgürce akmas› için mücadele ediyoruz. 

Suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücadele ve bu mücadele
içinde oluflturdu¤umuz örgütlenmeler devletten, sermaye-
den, su mücadelesini sadece söylem düzeyinde kullanarak
siyasi rant malzemesi haline getirmeye çal›flan egemen si-
yasi aktörlerden ba¤›ms›zd›r, halk›n öz gücüne dayan›r.

‘Su kullan›m hakk›’ anlaflmalar›n›n sadece suyun de¤il,
havzadaki yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n da metalaflt›r›lma-
s› anlam›na geldi¤ini; su kullan›m hakk›n›n flirketlere dev-
redilmesiyle geçimlik tar›msal üretim yapan köylülü¤ün y›-
k›ma u¤rat›laca¤›n›; endüstriyel tar›m flirketlerinin tar›m
topraklar›n› ele geçirmesini kolaylaflt›raca¤›n› ve bu süre-
cin köylüleri göçe zorlayaca¤›n› biliyoruz. Suyu ticarilefltir-
mesinin yan›nda ekosistemi de tahrip eden HES projeleri-
ni; havzalar›n planlanarak sermayeye sat›lmas› anlam›na
gelen, AB su çerçeve direktifinin önerisi olan “bütünleflik
havza planlamas›n›” reddediyoruz. 

HES projeleriyle derelere yap›lan sald›r›n›n enerji gereksi-
nimi için yap›ld›¤›na inanm›yoruz. HES projeleriyle kanalla-
ra al›nan, yata¤›ndan, topraktan, canl›lardan havadan ko-
par›lan suyun yaflam için gereken özellikleri de¤iflti¤i için,
HES yard›m›yla sudan enerji elde edilmesinin yenilenebilir
olmad›¤›n› savunuyoruz. Enerjinin halk›n de¤il sermayenin
ihtiyac› oldu¤unu hat›rlat›yor, enerji gereksinimi iddialar› ile
do¤al varl›klar›n ticarilefltirilmesini kabul etmiyoruz. Yap›m›
bafllam›fl veya tamamlanm›fl HES’lerin kalkmas› için de
mücadelemizin sürece¤ini duyuruyoruz.

Bu mücadelede sadece kendi yerelimize s›k›flmadan tüm
akarsular›n ticarilefltirilmesine karfl› ç›k›yoruz. Benim kö-
yümde yap›lmas›n baflka yere yap›labilir diyenlere sadece
kendi vadisindeki mücadeleyi örmenin yanl›fll›¤›n› aktar-
mak mücadelemizin ortak hedeflerindendir.

DDoo¤¤aann››nn  ssuu  hhaakkkk››nn››nn  ppaazzaarrll››kk  kkoonnuussuu  eeddiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii
iillaann  eeddiiyyoorruuzz..    

Suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücadeleyi sadece akarsu-
lar›m›z›n uluslararas› su flirketlerine sat›lmas›na karfl› mü-
cadeleye indirgemiyoruz. Biliyoruz ki sular›m›z› ticarileflti-
ren sermayenin dili, dini, milliyeti yoktur. Mücadelemiz; ka-
pitalizmin tüm sald›r›lar›na karfl›d›r. 

Suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücadele ayn› zamanda bu
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sald›r› karfl›s›nda kendini savunamayanlar için do¤a için;
do¤an›n varl›¤›n› sürdürmesi için verilmektedir. 

Özellikle HES projeleri Hasankeyf ve Allianoi örneklerinde
oldu¤u gibi suyla birlikte flekillenen yerel kültürleri, tarihsel
varl›klar› yok ediyor. Suyun ticarilefltirilmesine karfl› müca-
dele ederken tarihsel varl›klar› ve yerel kültürleri korumak
için de mücadele ediyoruz.

Suyun ticarilefltirilmesinin sonuçlar›n› en a¤›r biçimde ya-
flayan kad›nlar su hakk› mücadelelerinin en önünde yer al-
maktad›r. Suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücadeleye ka-
d›nlar›n özgül taleplerini kat›yor, kad›nlar›n mücadelenin
öznesi olmalar› önündeki tüm engelleri kald›rmak için de
mücadele ediyoruz.

Do¤am›za yaflam›m›za sald›ranlar, halk›n elinden toprak-
lar›n› fahifl fiyata al›yor. Yerel dernekler, muhtarlar para
deste¤iyle iflbirlikçilefltirilmeye çal›fl›l›yor. Geçim araçlar›
elinden al›nan, yoksullaflt›r›lan halk ifl vaatleriyle ikna edil-
meye çal›fl›l›yor. Köylere cami yapma gibi yöntemlerle hal-
k›n inançlar› kullan›l›yor. fiirketler kimi yerde kamunun ye-
rine getirmesi gereken görevler olan okul, yol gibi temel ya-
t›r›mlar› üstlenerek göz boyamaya çal›fl›yor. Kimi belediye
baflkanlar›, valiler, kaymakamlar direnen halk›n karfl›s›nda
flirketleri savunarak ç›k›yor. Mücadele edenler tehdit edili-
yor, polis ve jandarma taraf›ndan zor kullan›l›yor. Gözalt›,
yarg›lanma, para cezalar› ve tutuklanma sald›r›lar›yla karfl›
karfl›ya kal›yor.  fiirketler art›k özelleflmifl zor ayg›tlar›n› da
yarat›yor. Özel güvenlik birimleri halka sald›r›yor. Buradan
duyuruyoruz:  Direnenler yaln›z de¤ildir. Tüm bu sald›r›la-

ra karfl› birlikte mücadele edece¤iz. 
Aç›k ki sermayenin bir silah olarak kulland›¤› iflsizli¤i, yok-
sullu¤u, güvencesizli¤i yaratan da bu sistemin kendisidir.
Mücadelemiz ayn› zamanda güvenceli ifl ve insanca bir ya-
flam mücadelesidir. 

Anadolu’nun dört bir yan›nda suyun ticarilefltirilmesinin
farkl› biçimlerine ve kapitalist üretim biçiminin suda, do¤a-
da yaratt›¤› y›k›ma karfl› mücadele edenlerin iletiflim ve da-
yan›flma a¤lar›n› yaratmak; olanaklar› paylaflmak bu flekil-
de mücadeleyi güçlendirmek ve büyütmek öncelikli hedef-
lerimizdendir. 

DDaayyaann››flflmmaayyaa  ddeevvaamm  eeddeerreekk  mmüüccaaddeelleemmiizzii  
ggüüççlleennddiirreeccee¤¤iizz..

Do¤ru bilginin halka h›zla ulaflmas›; bilimin halk›n ve do¤a-
n›n yarar›na kullan›lmas› için bilim insanlar›m›z›n içinde yer
ald›¤› örgütlenmeyi yaratmay› hedefleyece¤iz.

Biliyoruz ki suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücadelenin te-
mel dayana¤› halk›n mücadelesidir Hukuk mücadelesi an-
cak bu temeli desteklemek için kullan›labilir. Yürütmenin
durdurulmas› kararlar›na karfl›n Baflbakan’›n HES aç›l›fl›
yapt›¤› uygulamalarda oldu¤u gibi hukuk kazan›mlar›n›n
hiçe say›ld›¤›n›, ÇED raporlar›n›n ve kararlar›n›n göster-
melik oldu¤unu da biliyoruz. Buna ra¤men; bizler mücade-
lemizi destekleyen hukukçular›n say›s›n› artt›rmak ve hu-
kuk alan›nda deneyimlerin paylafl›laca¤› zeminleri olufltur-
mak; barolar›n bu süreçte gönüllü desteklerini sa¤lamak
için çaba gösterece¤iz;  

‹KK’DAN

15Mühendislikte, Mimarl›kta ve Planlamada ÖÖLLÇÇÜÜ



Dünya’da suya ve do¤aya karfl› süregiden sald›r›ya dire-
nen halklarla temas kuraca¤›z, mücadele deneyimlerimizi
paylaflaca¤›z.

Suyun ticarilefltirilmesine hay›r platformu bu noktada yaz›-
l› ve görsel malzeme üretimi yapacak; internet sitesini mü-
cadelelerin birbirlerinin deneyimlerinden haberdar olacak-
lar› biçimde yenileyecek;  suyun ticarilefltirilmesinin boyut-
lar› ve HES projeleri hakk›nda bilgi verebilecek insan say›-
s›n› ço¤altmak için e¤itim çal›flmalar›n› sürdürecektir. Bu
noktada etkinlikleri, geliflmeleri, yasal de¤ifliklikleri, direnifl-
leri duyurmak için yay›nlar yapmay›, bas›n› ve ortak iletiflim
hatlar›n› kullanarak bilgiyi ve deneyimlerini paylaflmay› sür-
dürece¤iz. 

Suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücadelenin özneleri ve
platform bileflenleri olarak üzerimizdeki sorumluluklardan
biri HES’ler ya da kontürlü sayaçlar gibi suyun ticarilefltiril-
mesi sald›r›s›n›n temel ad›mlar›ndan ve yaratacaklar› so-
nuçlardan haberdar olmayanlara ulaflmakt›r. Bu noktada
yo¤un bir bilgilendirme ve örgütlenme çal›flmas› program-
lamay› hedefleyece¤iz.    

Anadolu’nun dört bir yan›nda maden flirketlerine, GDO’lu
ürün ve tohumlara, termik-nükleer santral projelerine, HES
projelerine, su flifleleme flirketlerine, kentlerde suyu ticari-
lefltirme uygulamalar›na; 3. Köprü gibi kentsel rant projele-
rine yani kapitalizmin do¤aya, eme¤e yönelen sald›rganl›-
¤›n›n karfl›s›nda direnenlerle mücadelemizin ortak oldu¤u-
nu söylüyor, direnifli büyütmek için yan yana geliyoruz.

Suyu ve do¤an›n her parças›n› metalaflt›rmaya çal›flanla-
ra, kentte k›rda insanlar›n ve di¤er canl›lar›n yaflam hakk›-
na sald›ranlara; sadece suyu metalaflt›rarak de¤il e¤itim-
den sa¤l›¤a, bar›nmadan ulafl›ma tüm yaflamsal ihtiyaçla-
r›m›z› piyasalaflt›ran, emek gücümüzü sömüren emperya-
list kapitalist sisteme karfl› mücadelemiz ortakt›r.

Toplumsal muhalefeti örgütlemeye ve hak arama mücade-
lelerimizi alanlarda ortaklaflarak yürütmeye kararl›y›z.

Suyu, topra¤›, ormanlar›, meralar› ticarilefltiren, eme¤imizi
sömürenler; bu sürecin yürütücüsü olan baflta AKP iktidar›
olmak üzere tüm kurum kurulufl ve kifliler, sponsorluk ya-
panlar, bankalar, flirketler mücadelemizin hedefidir. Teflhir
etmeye mücadele etmeye devam edece¤iz.

Do¤al varl›klar› metalaflt›r›lmas›na destek veren bilim in-
sanlar›, flirket ve kamu yönetimlerindeki mühendisler de
halka ve do¤aya karfl› ifllenen suçlar›n orta¤›d›r.  Bu konu-
da bu kiflilerin ba¤l› olduklar› meslek odalar›n› ve görevi
halk için bilim üretmek olan üniversiteleri göreve ça¤›r›yo-
ruz.

Ortak örgütlülü¤ümüzde söz; suyuna topra¤›na, orman›na,
yaflam›na, eme¤ine sahip ç›kan ve di¤er tüm canl›lar›n da
hakk›n› savunan halk›nd›r.

Biz; tüm mücadeleleri birlikteli¤e ça¤›r›yoruz ve kapitalizme
karfl› yaflam alanlar›n›, yaflamlar›n› korumak için mücade-
le edenlerle, emek mücadelesi verenlerle ortaklaflarak yo-
lumuza birlikte devam edece¤imizi kamuoyuna duyuruyo-
ruz.

BBiizz;;    hhaakkll››yy››zz  mmeeflflrruuyyuuzz  kkaazzaannaaccaa¤¤››zz..

Anadolu’nun dört bir yan›nda sular›na, ormanlar›na, topra-
¤a, do¤aya emeklerine sahip ç›kmak için mücadele eden-
lere sesleniyoruz: Direnifliniz direniflimizdir, mücadelemiz
sular›m›z ve do¤a meta olmaktan ç›kar›lana kadar süre-
cektir; zafere kadar, kazanana kadar.
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“

”

YYaaflflaamm  aallaannllaarr››mm››zz››nn

kkaarr  hh››rrss››  iiççiinn  sseerr--

mmaayyeenniinn  kkuullllaann››mm››nnaa

ssookkuullmmaass››nnaa,,  ddoo¤¤aall

vvaarrll››kkllaarr››mm››zz››nn  mmeettaa--

llaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa  yyaannii

ppiiyyaassaa  üüzzeerriinnddeenn

aall››nn››rr  ssaatt››ll››rr  mmaall

hhaalliinnee  ggeettiirriillmmeessiinnee

kkaarrflfl››yy››zz..
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D‹SK ‹STANBUL MERKEZ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
KESK ‹STANBUL fiUBELER PLATFORMU
PETROL ‹fi SEND‹KASI
HAVA-‹fi SEND‹KASI
TEK GIDA-‹fi SEND‹KASI
TMMOB ‹STANBUL ‹L KOORD‹NASYON KURULU
‹STANBUL TAB‹P ODASI
‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹R-
LER ODASI
Ç‹FTÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
‹STANBUL ECZACI ODASI
‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI
‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI
D‹K‹L‹ BELED‹YES‹
SU POL‹T‹K
MUNZURU KORUMA KURULU
HALK CEPHES‹
HALKEVLER‹ 
Ö⁄RENC‹ KOLLEKT‹FLER‹
EKOLOJ‹ KOLLEKT‹F‹
‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹
ÇA⁄DAfi HUKUKÇULAR DERNE⁄‹ ‹STANBUL fiUBES‹
DO⁄ADER
ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RET‹M ÜYELER‹ DERNE⁄‹
VETER‹NER HALK SA⁄LI⁄I DERNE⁄‹
TÜKET‹C‹ B‹L‹NC‹N‹ GEL‹fiT‹RME DERNE⁄‹ (TÜB‹DER)
TÜKET‹C‹Y‹ KORUMA DERNE⁄‹ (TÜKODER)
TUNCEL‹ DERNEKLER‹ FEDERASYONU
P‹R SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNE⁄‹
V‹ÇE DO⁄AL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA VE
GELfi‹fiT‹RME DERNE⁄‹
KADIKÖYÜ B‹L‹M KÜLTÜR VE SANAT DOSTLARI DER-
NE⁄‹ - KADOS
ÇEKMEKÖY GÖNÜLLÜLER‹ DERNE⁄‹
YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ ÇEVRE VE TEKNOLOJ‹-
LER‹ KLÜBÜ
KADIKÖY KENT KONSEY‹
KALDIRAÇ DERG‹S‹
‹VME DERG‹S‹
‹fiÇ‹ GAZETES‹
KEMAL TÜRKLER E⁄‹T‹M VE KÜLTÜR VAKFI
HOMUR M‹ZAH VE KAR‹KATÜR GRUBU
RED FOTO⁄RAF GRUBU
ANT‹KAP‹TAL‹ST
ANT‹-MA‹ ÇALIfiMA GRUBU
‹fiÇ‹ CEPHES‹ GAZETES‹
YEfi‹L VE SOL
EKODER 
DERELER‹N KARDEfiL‹⁄‹ PLATFORMU
FINDIKLI DERELER‹N‹ KORUMA PLATFORMU
C‹DE LOÇ VAD‹S‹ KORUMA PLATFORMU
SOS ÇEVRE GONÜLLÜLER‹ PLATFORMU

ÇORLU SU YAfiAMDIR PLATFORMU
EGE SU PLATFORMU
GDO’YA HAYIR PLATFORMU 
TÜRK‹YE ÇEVRE PLATFORMU - TÜRÇEP
MARMARA ÇEVRE PLATFORMU - MARÇEP
‹Ç ANADOLU ÇEVRE PLATFORMU - ‹ÇAÇEP
AKDEN‹Z ÇEVRE PLATFORMU - AKÇEP
BATI AKDEN‹Z ÇEVRE PLATFORMU - BAÇEP
EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU - EGEÇEP
DO⁄U AKDEN‹Z ÇEVREC‹LER‹ - DAÇE
DO⁄U KARADEN‹Z ÇEVRE PLATFORMU - DOKÇEP
BATI KARADEN‹Z ÇEVRE PLATFORMU - BAKÇEP
ED‹RNE SU YAfiAMDIR PLATFORMU
TEM‹Z ENERJ‹ PLATFORMU
BURSA SU PLATFORMU
BERGAMA, EfiME, S‹VR‹H‹SAR, HAVRAN/KÜÇÜKDE-
RE ELELE HAREKET‹
ALL‹ANO‹ G‹R‹fi‹M GRUBU
CHP ‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ
EMEK PART‹S‹ ‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ
EMEKÇ‹ HAREKET PART‹S‹
ÖDP ‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ
TKP ‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ
EZ‹LENLER‹N SOSYAL‹ST PART‹S‹

VVEE  FFOORRUUMM  EETTKK‹‹NNLL‹‹⁄⁄‹‹NNEE  KKAATTIILLAANNLLAARR

N‹KSAR BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
S‹NOP ÇEVRE PLATFORMU
MERS‹N NÜKLEER KARfiITI PLATFORM
YEGEP
FOÇEP
YAÇEP
BARTIN ÇEVRE PLATFORMU
ULUKIfiLA HASANGAZ‹ KÖY MECL‹S‹ DERNE⁄‹
UZUN KÖPRÜ ÇEVRE GÖNÜLLÜLER‹ DERNE⁄‹
3. KÖPRÜ YER‹NE YAfiAM PLATFORMU
YEfi‹LIRMAK ÇEVRE PLATFORMU
SAKLIKENT KORUMA PLATFORMU
HASAKEYF‹ YAfiATMA G‹R‹fi‹M‹
ESK‹fiEH‹R GÜRLEY‹K KÖYÜ DO⁄A VE TAR‹H‹ VAR-
LIKLARI KORUMA VE GEL‹fiT‹RME DERNE⁄‹
MUSTAFAKEMALPAfiA S‹V‹L TOPLUM PLATFORMU
GÖLYAKA HENDEK AKSU DERES‹ VE ÇEVRES‹N‹ KO-
RUMA B‹RL‹⁄‹
ANTALYA ALAKIR KARDEfiL‹⁄‹
ÇANAKKALE B‹GA ÇEVRE PLATFORMU

‹KK’DAN
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Yürütücülü¤ünü TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n›n
üstlendi¤i etkinlik çerçevesinde 16 A¤ustos Pazartesi günü
saat 21.00’de Yalova Deprem An›t› önünde toplanan
TMMOB’ye ba¤l› odalardan ve çeflitli illerden 1500’e yak›n
mühendis, mimar ve flehir planc›s› Deprem öldürmez, ih-
mal öldürür, Depreme inat yaflas›n hayat, Hükümet uyuma
önlemini al sloganlar›yla Yalova kent merkezine yürüdü.
Burada yap›lan konuflmalarda ‹MO Yönetim Kurulu Baflka-
n› Serdar Harp, Depremi unutmamak, unutturmamak için
buraday›z. Ac›lar› geride b›rakman›n yolu, hiç yaflanmam›fl
gibi davranmak, derin bir suskunlu¤a bürünmek de¤ildir.
Ac›lar› geride b›rakman›n yegâne yolu, inatla hat›rlamakt›r.
Hat›rlamal›y›z ki, siyasal iktidarlar sorumluluklar›ndan kaç-
mas›nlar. Hat›rlamal›y›z ki, yerel yöneticiler rant peflinde
koflmas›nlar. Hat›rlamal›y›z ki, müteahhitler küçük hesap-
lar pefline düflmesinler, dedi.

Konuflmas›na; Depremi unutmad›k, unutmayaca¤›z, unut-
turmayaca¤›z diye bafllayan TMMOB Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mehmet So¤anc› da, do¤a olaylar›n›n afete dönüflme-
sinin nedeninin bilimin gereklerini yerine getirmemek oldu-
¤unu belirterek, siyasal iktidar› bundan sonras› için bir an
önce önlem almaya ça¤›rd›. So¤anc›, ‹mar Yasas› ve ikin-
cil mevzuattaki yanl›fll›klar›n düzeltilmesini gereklili¤ini de
vurgulad›. 

‹stanbul’dan 200’e yak›n üyemizin kat›l›m›yla saat 02.00de
yeniden Deprem An›t›na yürüyerek, 17 A¤ustos depremi-
nin gerçekleflti¤i saat 03.02de yaflam›n› yitirenler için say-
g› duruflunda bulundu ve yaflam›n› yitirenlerin isimlerinin
yan›na gül b›rakt›. 

‹KK’DAN
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TMMOB DEPREME DUYARLILIK
YÜRÜYÜfiÜ GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹



TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu ad›na ‹nflaat
Mühendisleri Odas› ‹stanbul  fiubesi Sekreterli¤inde

1999-2010 ‹stanbul ve Deprem konulu panel düzenlendi.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan TMMOB Mimarlar Odas› ‹s-
tanbul Büyükkent fiube Baflkan› Deniz ‹nceday›’n›n yönet-
ti¤i panelin ilk oturumunda, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiube Baflkan› Cemal Gökçe Yap› Stoku-
nun Durumu ve Yap› Denetimi, TMMOB fiehir Planc›lar›
Odas› ‹stanbul fiube Baflkan› Tayfun Kahraman Kentsel
Dönüflümün De¤iflen yasal Boyutu ve Deprem Gerçe¤i ko-
nulu bildiriler sundular.  Oturumda; ‹stanbulda 70 bin mer-
tebesinde can kayb› olaca¤›, riskin devam etti¤i, 150-250
bin yap›n›n önemli ölçüde hasar görece¤i, 250 bin insan›n
yaralanaca¤› söylendi. Ayr›ca ekonomik krizden sonra Tür-
kiye ekonomisinin bu krizden te¤et geçti¤ini söyleyenlerin,
bugün 3. köprüyü yapmak isteyenler oldu¤u, 3. köprüyle
birlikte 3. köprünün yarataca¤› yerleflim alanlar›yla birlikte
Türkiye ekonomisi için çok büyük bir kentsel rant ortaya ç›-
kaca¤›n› ve bu kentsel rantlar›n paylafl›m›n›n ekonomiyi
ayakta tutaca¤›na vurgu yap›ld›. 

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube Baflka-
n› Cemal Gökçe’nin yönetti¤i ö¤leden sonraki ikinci otu-
rumda, TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiube-
si’nden Mücella Yap›c› Deprem, Dönüflüm ve ‹stanbul,
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nden
Hüseyin Öztürk ve Alper fiengül ‹stanbul Depremi ve Ya-
flanmas› Beklenen Sorunlar, TMMOB Makine Mühendisle-
ri Odas› ‹stanbul fiubesi’nden Nurdo¤an Oto Deprem ve
Tesisat, TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiu-
besi’nden Serkan Küçük ‹stanbul’da Deprem Sonras› Kim-
yasallar›n Yarataca¤› Tehlikeler konusunu ele ald›.

‹kinci oturumda; Kenttin yaflam alanlar›n›n yok edilerek
rant alanlar› haline getirildi¤i ve araç olarak kentsel dönü-
flümün kullan›ld›¤›na vurgu yaparak, sistemin bu flekilde
kriz an›nda yeninden yap›land›¤› ifade edildi, ayr›ca ‹stan-
bul da mevcut kimyasal miktar›n›n say›sal olarak bilinmedi-
¤i fakat yap›lan tahminlere göre; deprem durumunda ‹stan-
bul da meydana gelecek olan patlamalar ve yang›nlar›n
depremden daha çok can kayb›na neden olabilece¤ine
vurgu yap›ld›. Depremin üstünden geçen 11 y›la ra¤men,
deprem durumunda yaflanacak olan kaosun varl›¤› tüm ko-
nuflmac›larca dile getirildi.

‹KK’DAN
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‹STANBUL VE DEPREM 
PANEL‹ YAPILDI



TMMOB, D‹SK, KESK ve TTB, TBMM’de görüflülen, iflçi
sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda olumsuz de¤ifliklikler getiren
Torba Yasa ile ilgili olarak 20 Temmuz 2010 günü TBMM

Dikmen Kap›s› önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa

Erdo¤an, Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras ve H.
Gürel Demirel ile çok say›da TMMOB üyesinin kat›ld›¤›

aç›klamada, ortak metin TTB Genel Sekreteri Feride
Aksu Tan›k taraf›ndan okundu. Bas›n aç›klamas›n›

yay›nl›yoruz:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ça¤r›m›zd›r:

TTOORRBBAA  YYAASSAA  GGEERR‹‹  ÇÇEEKK‹‹LLSS‹‹NN,,
‹‹fifiÇÇ‹‹  SSAA⁄⁄LLII⁄⁄II,,  ‹‹fifi  GGÜÜVVEENNLL‹‹⁄⁄‹‹  HH‹‹ZZMMEETTLLEERR‹‹,,  TTAAfifiEERROONN
FF‹‹RRMMAALLAARRIINN  KKÂÂRR  HHIIRRSSIINNAA  KKUURRBBAANN  EEDD‹‹LLMMEESS‹‹NN!!    

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, içinde ‹flçi Sa¤-
l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i ile ilgili çok önemli maddelerin de yer al-
d›¤› bir "Torba Yasa" Tasar›s›‘n› görüflmeye bafllad›.
Söz konusu Tasar›da yap›lan düzenlemelerle; 

� ‹flyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›, ortak sa¤l›k ve
güvenlik birimi ile e¤itim kurumlar›n›n tan›mlar›n›n
‹fl Yasas›na eklenmesi; bu tan›mlara göre an›lan
mesleki formasyonlar, tafleron hizmet sunum kuru-
lufllar› ile e¤itim kurulufllar›n›n Bakanl›k taraf›ndan
yetkilendirilmesi,

� ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmeti sunmak üzere ifl-
yeri d›fl›nda kurulacak kurulufllar›n nitelikleri, altya-
p› ve personel standartlar› ile iflyerlerinin bunlardan
hizmet almalar›; iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uz-
manlar›n›n da içinde bulundu¤u çal›flanlar›n görev
yetki ve sorumluluklar›, iflyeri hekimli¤i ve ifl güven-
li¤i uzmanl›¤› e¤itimleri ile belgelendirilmeleri; bu
e¤itimlerde görev alacak e¤iticilerin nitelikleri ve
e¤itim sonunda yapt›r›lacak s›nav ile ilgili olarak
Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan ilgili taraflar›n görüflü
al›narak yönetmelik ç›kart›lmas›,

� ‹flyeri sa¤l›k ve güvenlik birimi ile iflyeri ortak sa¤l›k
ve güvenlik biriminde görev yapacak iflyeri hekimle-
rinin iflyerinde yapacaklar› görevler için di¤er ka-
nunlar›n k›s›tlay›c› hükümlerinin uygulanmamas›,

� Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Teflkilat Ya-
sa‘s›na ek yap›larak yukar›da belirtilen yetki ve gö-
revlerin yasaya, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Mü-
dürlü¤ü‘nün görevleri aras›na eklenmesi öngörül-
mektedir.

Bütün bu de¤ifliklik önerilerinin ortak noktas› iflçi sa¤l›¤› ve
ifl güvenli¤i hizmetlerinde görev yapacak olan iflyeri hekim-
li¤i ve ifl güvenli¤i uzmanl›¤› yetkisinin kazan›lmas›, bu yet-
kinin kazan›labilmesi için gerekli e¤itimi verecek kuruluflla-

TMMOB’DEN

20 Mühendislikte, Mimarl›kta ve Planlamada ÖÖLLÇÇÜÜ

TORBA YASA GER‹ ÇEK‹LS‹N!



r›n saptanmas› ve an›lan mesleklerin hizmet sunum yön-
temlerinin ÇÇaall››flflmmaa  vvee  SSoossyyaall  GGüüvveennlliikk  BBaakkaannll››¤¤››  ttaarraaff››nn--
ddaann  bbeelliirrlleennmmeessiinnee yöneliktir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; ifl kazas› ve meslek hastal›k-
lar›na iliflkin say›sal veriler göstermektedir ki, personel ve
altyap› eksikliklerinin de etkisiyle, an›lan Bakanl›k ilgili yasa
ile kendisine verilen görevleri bile yerine getirememektedir.
Nitekim; Türkiye Cumhuriyeti Ulusal ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i Politika Belgesi (2009-2013) bafll›kl› Raporda "Bir ülke-
de meslek hastal›klar›n›n görülme s›kl›¤› çal›flan nüfusun
binde 4-12‘si aras›nda de¤iflmektedir. Buna göre Türki-
ye‘de 30.000-100.000 aras›nda meslek hastal›¤› beklen-
mektedir. Ancak SGK istatistiklerine göre 2007 y›l›nda
1.208 meslek hastal›¤› vakas› tespit edilebilmifltir" sapta-
mas› yap›larak belirlenemeyen, dolay›s›yla uygun tedavisi
yap›larak sahip oldu¤u özlük haklar› kendisine verilmeyen
on binlerce iflçinin varl›¤› itiraf edilmifltir.

Öte yandan, yine kay›t d›fl› istihdam ve eksik verilerle olufl-
turulmufl SGK istatistiklerine göre, 2007 y›l›nda toplam
80.602 ifl kazas› ve 1208 meslek hastal›¤› sonucu 1044 ki-
fli yaflam›n› yitirmifl, 1956 kifli ise sakat kalm›flt›r. Ülkemiz-
de günde ortalama üç iflçi yaflam›n› yitirmekte, befl iflçi sü-
rekli ifl göremez duruma gelmektedir.

Bütün bu tablonun de¤ifltirilebilmesi, iflçi sa¤l›¤›n›n koru-
nup, ifl güvenli¤inin sa¤lanmas› için bu alanda gerekli ön-
lemlerin al›nmas›; bu kapsamda nitelikli iflyeri hekimli¤i ve ifl
güvenli¤i uzmanl›¤› hizmetlerinin iflyerlerinde bulunmas›n›n
sa¤lanmas› gerekmektedir. Oysa bugün söz konusu ku-
rumsal yap›lar›n zay›flat›lmas› ve bu hizmetlerin ka¤›t üze-
rinde b›rak›lmas›na yönelik bir giriflimle karfl› karfl›yay›z. 

Yüksekö¤retim alan›nda hiçbir yetkisi bulunmayan ve ör-
gütlenmesinde de buna uygun olarak herhangi bir kadrosu
mevcut olmayan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›,
TBMM‘de görüflülmekte olan Torba Yasa ile, hekimlerin ifl-
yeri hekimi olabilmesi ya da mühendislerin ifl güvenli¤i uz-
man› olabilmesi için almalar› gereken e¤itimi belirleyen, bu
e¤itimleri verecek kurulufllar› yetkilendiren ve e¤itimler so-
nunda s›navlar› yaparak ya da yapt›rarak hekim ve mühen-
disleri iflyeri hekimi/ifl güvenli¤i uzman› olarak çal›flabilme-
si için belgelendiren kurum haline gelmektedir. 

Daha önce yap›lan yasa ve yönetmelik düzenlemeleri ile
istedi¤i sonucu elde edemeyen ve bu alanda yetkisi bulun-
mad›¤› yarg› kararlar›yla tespit edilen Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› bu kez Torba Yasa ile söz konusu yet-
kileri kazanmaya çal›flmaktad›r. Bu noktada, an›lan Bakan-
l›¤›n hukuka ayk›r› düzenlemelerine güvenerek iflyeri he-
kimli¤i ve ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimi ve tafleronluk hiz-
metlerinde faaliyet göstermek üzere kurulan flirketlerin
ma¤duriyet belirterek yasal düzenleme talep etmeleri hiç-

bir biçimde kabul edilemez. Bu alanda yap›lacak bütün dü-
zenlemelerin insan yaflam ve sa¤l›¤› ile do¤rudan ba¤› dik-
kate al›narak yaflam ve sa¤l›k hakk›n› gelifltirecek flekilde
düzenlenmesi zorunludur. Aksine düzenlemeler Anayasa-
n›n yaflam hakk›n› koruyan 17. maddesi baflta olmak üzere
temel haklar› düzenleyen birçok hükmüne ayk›r› olacakt›r.

Tasar›‘da yer alan düzenlemeye göre iflyeri hekimlerinin bu
görevlerini yapmalar› s›ras›nda "di¤er kanunlar›n k›s›tlay›c›
hükümleri uygulanmaz" denilmekle asl›nda 6023 say›l›
Türk Tabipleri Birli¤i Yasas›n›n 5. maddesindeki "...iflyeri
tabipleri; çal›flt›klar› yerlerin sa¤l›k hizmetlerinin baflka bir
yerde ikinci bir görev yapmalar›na elveriflli bulundu¤u tabip
odalar› idare heyetince kabul edilmedikçe her ne suretle
olursa olsun, di¤er bir kurum ve iflyerinin tabipli¤ini alamaz-
lar." hükmü devre d›fl› b›rak›lmaya, Türk Tabipleri Birli¤i‘nin
iflyeri hekimli¤i alan›ndaki yetkileri k›s›tlanmaya çal›fl›lmak-
tad›r. 

Tasar› ile Yarg›n›n daha önce verdi¤i iptal kararlar›na ra¤-
men "ifl güvenli¤i uzman›" kavram› getirilmeye çal›fl›lmak-
tad›r. ‹fl güvenli¤i konusunda bir yeterlilik tan›mlamas› ya-
p›lacaksa ""iiflfl  ggüüvveennllii¤¤ii  mmüühheennddiissii""  kavram› d›fl›nda bir kav-
ram yaratmaya gerek yoktur. Mühendisler yapt›klar› iflin bi-
lime, teknolojiye ve hukuka uygunlu¤u konusunda meslek
odalar› vas›tas› ile ve yarg› yolu ile denetlenirler. Ald›klar›
akademik e¤itimin kazand›rd›¤› bilginin ve de¤erlerin ko-
runmas› da odalar› arac›l›¤› ile yaflam boyu meslek içi e¤i-
tim ve meslekte geliflim çal›flmalar› ile sa¤lanmaktad›r. Do-
lay›s›yla, meslek odalar› bu yap›n›n vazgeçilmez örgütlü
yap›lar›d›r. Siyasal iktidar bunu alg›lamak zorundad›r.

Siyasal iktidar, bu düzenlemeyle iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
alan›n›n vazgeçilmez yap›lar› olan Türk Tabipler Birli¤i ile
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i‘nin rolünü d›fllama-
ya, s›radanlaflt›rmaya çal›flmaktad›r. E¤itim dâhil olmak
üzere iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i bir pazar haline getirilmekte
ve can pazar›na dönüfltürülmektedir. 

Bu düzenlemelerin amac›; iiflflççii  ssaa¤¤ll››¤¤››  vvee  ggüüvveennllii¤¤ii  aallaann››nn››
ttüümmüüyyllee  ppiiyyaassaayyaa  aaççmmaakk,,  bbuu  aallaannddaakkii  ttaaflfleerroonn  ffiirrmmaallaarraa
rraanntt  vvee  kkâârr  aallaann››  ssaa¤¤llaammaakktt››rr..

HHaallkk››nn  ooyyllaarr››yyllaa  sseeççiilleenn  TTüürrkkiiyyee  BBüüyyüükk  MMiilllleett  MMeecclliissii‘‘nnee  bbiirr
kkeezz  ddaahhaa  ççaa¤¤rr››ddaa  bbuulluunnuuyyoorruuzz::

""TToorrbbaa  YYaassaa""  ggeerrii  ççeekkiillssiinn,,
‹‹flflççii  ssaa¤¤ll››¤¤››,,  iiflfl  ggüüvveennllii¤¤ii  hhiizzmmeettlleerrii,,  ttaaflfleerroonn  ffiirrmmaallaarr››nn  kkâârr
hh››rrss››nnaa  kkuurrbbaann  eeddiillmmeessiinn!!

DD‹‹SSKK--DDeevvrriimmccii  ‹‹flflççii  SSeennddiikkaallaarr››  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu
KKEESSKK--KKaammuu  EEmmeekkççiilleerrii  SSeennddiikkaallaarr››  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu
TTMMMMOOBB--TTüürrkk  MMüühheennddiiss  vvee  MMiimmaarr  OOddaallaarr››  BBiirrllii¤¤ii
TTTTBB--TTüürrkk  TTaabbiipplleerrii  BBiirrllii¤¤ii
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TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, 14
A¤ustos 2010 tarihinde yap› denetimiyle ilgili bir bas›n

aç›klamas› yapt›.

SS‹‹YYAASSAALL  ‹‹KKTT‹‹DDAARRIINN  YYAAPPII  DDEENNEETT‹‹MM‹‹  ‹‹LLEE  ‹‹LLGG‹‹LL‹‹  AALLDDII⁄⁄II
KKAARRAARRLLAARR  DDOO⁄⁄RRUU  DDEE⁄⁄‹‹LLDD‹‹RR..  BB‹‹ZZ  GGEERRÇÇEEKK  BB‹‹RR  YYAAPPII
DDEENNEETT‹‹MM‹‹  ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ..

17 A¤ustos depreminin 11. y›ldönümü nedeniyle deprem
bir kez daha gündemimizde. Marmara depreminden sonra,
yaflanan felaketten ald›¤›m›z ders; "yap› üretiminin yeterin-
ce denetlenmemifl" olmas›yd›. 

Ne yaz›k ki ülkemizde yap› üretim süreci ranta ba¤l› olarak
flekillenmekte, konut üretiminde esas beklenti getiri üzeri-
ne kurulmaktad›r. Yap› projeleri mevcut iflleyiflte halen kul-
lan›c› ve/veya tüketici için belediyeden al›nacak yap› ruh-
sat›n›n tamamlay›c› birer evrak› olmaktan öte anlam tafl›-
mamaktad›r. 

Yap› denetimi, bütün bu sürecin baflat unsuru olarak ülke
gündeminde önemli bir yer tutmaktad›r. 1999 Marmara
depreminden sonra dönemin Siyasi ‹ktidar› taraf›ndan ale-
lacele ç›kart›lan 4708 say›l› Yap› Denetimi Yasas› ciddi ek-
siklikler ve yanl›fll›klar tafl›mas›n›n yan› s›ra ihtiyac› gider-
mekten oldukça uzakt›r. 

Yap› denetimi sadece bir yasal düzenlemeler sorunu de¤il-
dir. Elbette ki, yasal düzenlemeler zorunludur ancak uygu-
lay›c›lar›n bu konudaki kararl›l›¤›, baflka bir ifadeyle siyasi
erkin tercihi sonucu de¤ifltirecek önemdedir.

Siyasal ‹ktidardan, yap› denetim mevzuat›ndaki yanl›fll›kla-
r› gidermesi beklenirken, 7 A¤ustos 2010 tarihli Resmi Ga-
zete‘de yay›mlanan Yap› Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i
De¤iflikli¤i ile yap› denetim kuruluflu ve laboratuvar›nda gö-
rev alacak teknik personelin mesleki deneyim süresini 12
y›ldan 5 y›la indirilmifltir.

10 y›ld›r pilot olarak 19 ilde uygulanan yap› denetimi Ba-
kanlar Kurulu karar›yla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 81
ilde hayata geçirilecektir. 

TMMOB en bafl›ndan itibaren yap› denetim sisteminin tüm
ülkeye yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. An-
cak, sistemin yayg›nlaflt›r›lmas›ndan önce yanl›fll›klar›n gi-
derilmesi büyük önem tafl›maktad›r. 

TMMOB ve Odalar›m›z, yap› denetimi ile desteklenen
"sa¤l›kl› bir yap› üretim süreci" konusundaki önerilerini, her
f›rsatta yetkililere iletmifl ve kamuoyu ile paylaflm›flt›r.

"Yap› Denetim Sistemi"nin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren
81 ilimizin tümünde uygulamaya konaca¤›n›n aç›klanmas›
üzerine, konu hakk›ndaki görüfl ve önerilerimizi bir kez da-
ha özetlemekte yarar görüyoruz.

11-- Güvenli ve nitelikli bir yap›laflman›n ilk ad›m›n›n ön-
celikle topografik ve jeolojik tespitler dikkate al›na-
rak oluflturulan "‹mar planlar›n›n elde edilmesi süre-
cinde" at›ld›¤› bilinmelidir.

22-- ‹mar planlar›ndaki arazi kullan›m kararlar›n›n ve ya-
p›laflma flartlar›n›n belediye meclisleri taraf›ndan
kolayl›kla de¤ifltirilebiliyor olmas› engellenmelidir.
Son olarak, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl›-
¤›"n›n Sakarya-Akyaz› fay hatt›ndaki koruma ban-
d›n› 150 metreden 20 metreye indirme karar›, siya-
si etkilerin bilimsel ve teknik kararlar üzerindeki gü-
cünü ve düzeyini aç›kça sergilemektedir. Bu ger-
çekten hareketle, öncelikle imar planlamas›nda gö-
revli belediye teknik kadrolar›n›n sorumlulu¤u artt›-
r›l›rken, görevleri s›ras›nda oluflabilecek bask›lara
karfl› yasayla korunan güvenli bir çal›flma ortam›
oluflturulmal›d›r.

33-- Yap› üretim süreci bir bütün olarak alg›lanmal›d›r.
Bu üretim zincirinde ilk halka olan "projelerin tasar›-
m›" safhas›ndan bafllayarak "projelerin uygulanma-
s›" ve "uygulaman›n denetimi"nin ayn› titizlikle ger-
çeklefltirilmesi gerekmektedir. Sürecin sa¤laml›¤›-
n›n, zincirin en zay›f halkas›n›n dayan›m› kadar ola-
bilece¤i gerçe¤i unutulmamal›d›r.

44-- Kay›t d›fl› yap›laflma, yap› stokumuzun %67‘si dü-
zeyindedir. ‹mar aflar› ile desteklenen bu büyük di-
limin oluflmas›na neden olan politikalar›n engellen-
mesi, en az yap› denetimi konusunda yap›lan çal›fl-
malar kadar önem tafl›maktad›r. Yasa d›fl› oluflan
bu tip yap›lara yeni torba yasalar ç›kararak elektrik-
su gibi alt yap› hizmetlerinin götürülmesi, yap› de-
netiminin gelece¤ini de tehlikeye atacakt›r. 

55-- Amac›n› sadece depreme dayan›kl› bina yapmakla
s›n›rlayan yap› denetim anlay›fl› eksik kalmaktad›r.
Günümüzde art›k "deprem güvenli¤i" yan›nda "yan-
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g›n güvenli¤i", "gürültü kontrolü" ve "enerji perfor-
mans›" gibi kavramlar da binalar›n mimari tasar›-
m›nda zorunlu hale gelmektedir. Bu durumda; gü-
venli¤in yan›nda "yaflanabilirli¤i" de hedefleyen bir
yap› denetim modeli amaçlanmal›d›r.

66-- Binalar›n projelendirilmesinde uyulmas› gereken
standartlar›n giderek geliflmesi ve inflaat piyasas›-
na modern yeni malzemelerin girmesi, projelerin ta-
sarlanmas›n› ve tasar›ma uygun olarak gerçeklefl-
mesini daha da önemli hale getirmifltir. Ancak mev-
cut yap› denetim modelinde "proje müellifleri" uygu-
lama safhas›nda tamamen d›fllanm›flt›r. 5846 say›-
l› Fikir Sanat Eserleri Kanunu‘ndan gelen müelliflik
haklar› ve mesleki sorumluluklar›, yap› denetim mo-
deli içinde tan›mland›¤›nda süreç daha sa¤l›kl› iflle-
yecektir.

77-- Projelerin do¤rulu¤u yan›nda iflçilik ve malzeme ka-
litesi, güvenli ve nitelikli bir bina elde etmeyi belirle-
yen en önemli faktörlerdir.

aa-- Üniversitelerde yeterli altyap› ve ö¤retim kadro-
su haz›rlanmadan, ihtiyac›n ötesinde mimarl›k
ve mühendislik bölümleri aç›lmakta ve bu anla-
y›fl e¤itimin kalitesini düflürmektedir. Yetkililer
bu durumu "üniversite e¤itiminin kitleselleflme-
si" ile aç›klarken, bu yetersizli¤i de kabullen-
mektedirler. Bu durumda tasar›m, uygulama ve
denetim sürecinde yer alacak mühendis, mimar
ve planc›lar›n mesleki yeterli¤inin belirlenmesi,
belgelenmesi ve meslek içi e¤itime tabi tutulma-
s› gibi konularda ilgili meslek odalar›n›n görev
üstlenmesi giderek daha da önemli hale gel-
mektedir.

bb-- ‹nflaatlarda, teknik e¤itim veren okullarda e¤itil-
mifl ifl gücünün çal›flt›r›lmas› yasal zorunluluk
olarak belirlenmeli ve inflaat piyasas›nda yetifl-
mifl usta ve kalfalar mutlaka sertifikaland›r›lma-
l›d›r.

cc-- Beton ve yap› çeli¤inin yan›nda, imalata giren
çok say›daki tesisat ve inflaat malzemesinin ni-
telik denetimi, öncelikle üretim merkezlerinde
yap›lmal› ve standart d›fl› malzemenin piyasaya
girmesini engelleyici yasal tedbirler al›nmal›d›r.

dd-- Yap› denetim laboratuvarlar›na akredite olma
koflulu getirilmelidir.

88-- Yap› Denetim Kanunu kapsam›ndaki tüm yap›lar›n
"yap› müteahhitli¤i" arac›l›¤› ile yap›lmas› ön koflul
olarak belirlenmifltir. Ancak  "yap› müteahhidi" kav-
ram›n›n tariflenmemifl olmas› çok önemli bir eksik-

lik olarak durmaktad›r. Yap› denetim firmalar›nda
oldu¤u gibi, müteahhitlik firmalar›n›n da kurumsal
niteli¤i, di¤er kurumlarla olan iliflki biçimleri, yetki ve
sorumluluklar› belirlenmelidir.

99-- Uygulamada, sürecin do¤al iflleyifli sonucunda, ya-
p› sahibi öncelikle bina yap›m›n› taahhüt edecek
müteahhit firmay› belirlemektedir. Müteahhit firma
da yasaklanm›fl olmas›na ra¤men, fiilen kendini de-
netleyecek yap› denetim firmas›n› seçmektedir. Bu
durum yap› denetimin amac›na ulaflmas›n› engel-
lerken, firmalar›n dejenerasyonuna da neden ol-
maktad›r. Bu istenmeyen iliflkiye karfl› yeni önlem-
ler gelifltirilmelidir.

1100-- Denetlenecek yap›n›n büyüklü¤ü ve fonksiyonu dik-
kate al›nmadan tümüne ayn› denetim modeli uygu-
lan›yor olmas›, küçük ölçekli binalar›n denetim gi-
derini artt›rmaktad›r. Bu konuda daha rasyonel bir
denetim modeli gelifltirilmelidir.

1111-- Bütün kamu yap›lar› yasa kapsam›na al›nmal›d›r.
TOK‹, K‹PTAfi ve benzeri kurulufllar›n inflaatlar›n›n
denetimi, yap› denetim sistemi içerisine dahil edil-
melidir. 

1122-- Yap› denetiminde meslek odalar›n›n sürece daha
etkin kat›l›m›n› sa¤layacak yeni bir planlama, tasa-
r›m, üretim ve denetim süreci modeline ihtiyaç var-
d›r. 4708 Say›l› Yap› Denetim Yasas› ile 3194 Sa-
y›l› ‹mar Yasas› ve ba¤l› ikincil mevzuat›n bu model
esas al›narak yeniden düzenlenmesi gerekmekte-
dir. 

1133-- Yap› denetiminin anahtar› "mesleki denetim", onun
olmazsa olmaz koflulu da TMMOB‘ye ba¤l› meslek
odalar›n›n yürüttü¤ü "yeterlilik ve belgelendirme" fa-
aliyetleridir. Bu nedenle yap› denetimi ile ilgili kamu-
sal yap›lanmalarda TMMOB‘ye ba¤l› ilgili Odalar›n
görev, yetki ve sorumluluklar› tan›mlanarak temsil-
leri sa¤lanmal›d›r. Denetçi belgelerinin verilmesi ve
takibi TMMOB‘ye ba¤l› Odalar taraf›ndan yap›lma-
l›, yap› denetimi mekanizmas›nda yer alan meslek-
tafllar›n sicillerinin tutulmas› ve meslek içi e¤itimler
TMMOB‘ye ba¤l› ilgili Odalarca gerçeklefltirilmelidir.

1144-- Yap› denetim uygulamas›n› sa¤lam bir zemine
oturtacak "Yap› Sigortas› ve Mesleki Sorumluluk Si-
gortas›" sistemine bir an önce geçilmelidir.

Yap› denetiminin asl›nda "kamusal bir hizmet oldu¤u" ger-
çe¤i unutulmamal›d›r. 

MMeehhmmeett  SSoo¤¤aanncc››
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
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D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB 19 A¤ustos 2010 tarihinde
bir bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n aç›klamas›n›

yay›nl›yoruz:

Türkiye tarihsel bir sorununun, Kürt sorununun etraf›nda
dönüp duruyor. Kaynaklar›n›, zaman›n› ama her fleyden
öte çocuklar› baflta olmak üzere insanlar›n›, gelece¤ini har-
c›yor.

Türkiye‘nin çat›flmas›z bir ortam içerisinde olmas›ndan
kendi ç›karlar› aç›s›ndan yarar görmeyen çok say›da gü-
cün var oldu¤unu, elbette biliyoruz. Özellikle son olarak ya-
flad›¤›m›z ‹negöl ve Dörtyol olaylar› bu güçlerin arzu ettik-
leri ortam›n yeni efli¤i ve sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan ne ka-
dar yol al›nd›¤›n› da göstermektedir. 

Oysaki bu çat›flma ortam› Türkiye‘de yaflayan Türk-Kürt,
Alevi-Sünni, kad›n-erkek, çocuk-yafll› iflçi ve emekçi çok
büyük bir kesimin yarar›na de¤ildir. Her türlü kayb›n ötesin-
de öldürülen biziz. 

Bizim ç›kar›m›z silahlar›n sustu¤u, çat›flman›n olmad›¤›,
toplumsal gerilimin azald›¤›, sorunun demokratik çözümü-
ne yönelik giriflimlerin önünün aç›ld›¤› ve bizzat Hükü-
met‘çe bu yönde gere¤inin yap›ld›¤› bir süreçtedir.

Hükümet bir irade olarak bu yönde ad›m atmamak için s›k-
l›kla, birço¤unu da kendisinin yaratt›¤› bahanelerin arkas›-
na saklanmaktad›r. En baflta ise yap›lan sald›r›lar› göster-
mektedir. Hiç birini tasvip etmeyece¤imiz her türlü sald›r›-
n›n sorunun çözülmesi için tesis edilecek ortam› zorlaflt›r-
d›¤› bilinmektedir. Ancak bu anlamda AKP iktidar›nda ça-
t›flmas›z ama çözüm için hiçbir fley yap›lmayan bofla geçi-
rilmifl y›llar›n, "sorun var diye inan›rsan sorun olur. sorun
yok dersen sorun ortadan kalkar. biz diyoruz ki, bizim için
böyle bir sorun yok" yaklafl›m›n›n oldu¤unu biliyoruz.

Bugün herkesin, baflta Meclis‘teki partiler olmak üzere,
dünden farkl› olarak  sonuçlardan duyulan kayg›, endifle,
korku, öfke ve üzüntü temelli tepkiler yerine sorunun  çözü-
müne (demokrasi, bar›fl, kardefllik ve haklar temelinde or-
tak vatanda bir arada yaflamaya) odaklanarak sorumlu
davranmas› gereken bir eflikteyiz. Yaflad›¤›m›z son aylar›n
ve bir kez daha tekrar edersek ‹negöl, Dörtyol olaylar›n›n
ac›s›, dehfleti ve böyle giderse engellenemezli¤i hepimize
yeterli bir uyar› olmal›d›r. 

Birkaç gün önce aç›klanan "eylemsizlik karar›" bu nedenle
çok önemlidir. Gizlemeden söyleyelim: hepimize bir nefes
ald›rm›flt›r, memnun etmifltir. Hiçbir siyasi grup ama özel-
likle de Hükümet, kamuoyu ile bu karar› "okuyan" spekü-
lasyonlar› de¤il, sundu¤u çat›flmas›z ortam› bar›fl ve soru-
nun çözümü ad›na nas›l de¤erlendirece¤ini paylaflmal›d›r.
Beklentimiz çok aç›kt›r: sorunun gerçek çözümünü sa¤la-
yacak, çat›flmas›zl›k ortam›n› sürdürülebilir k›lacak, güven
verecek, demokratik zemini tesis edecek kolaylaflt›r›c›
ad›mlar at›lmal›d›r.

Bizler dün oldu¤u gibi bugün de toplumun hassasiyetlerini
bilen, her türlü ac›y› hisseden ve hürmet eden bir duyarl›-
l›kla üzerimize düflen her görevi yerine getirmeye haz›r›z. 
Biliyoruz ki bizlerin çabas› kadar ve daha önemli olan Hü-
kümet‘in yaklafl›m› ve ataca¤› ad›mlard›r. S›n›rl› zaman›n
bofla geçirilmemesi çok kritiktir. Sorumluluk almaman›n,
geçifltirmenin ise vebali çok a¤›r olacakt›r.

DDeevvrriimmccii  ‹‹flflççii  SSeennddiikkaallaarr››  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  DD‹‹SSKK
KKaammuu  EEmmeekkççiilleerrii  SSeennddiikkaallaarr››  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  KKEESSKK
TTüürrkk  MMüühheennddiiss  vvee  MMiimmaarr  OOddaallaarr››  BBiirrllii¤¤ii  TTMMMMOOBB
TTüürrkk  TTaabbiipplleerrii  BBiirrllii¤¤ii  TTTTBB
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Elektrik Mühendisleri Odas›'n›n 9 A¤ustos 2010 tarihinde
gerçeklefltirilen elektrik da¤›t›m özellefltirmelerini yarg›ya
götürme karar›n›n ard›ndan, EMO'ya yönelen sald›rgan

tutumlar› k›namak amac›yla, TMMOB'ye ba¤l› 20 Odan›n
Yönetim Kurullar› Baflkanlar› ortak bir bas›n aç›klamas›

yapt›. Bas›n aç›klamas›n›n yay›nl›yoruz:

TTMMMMOOBB’’yyee  BBaa¤¤ll››  OOddaallaarr,,  
AAKKPP  ‹‹kkttiiddaarr››  vvee  YYaannddaaflfl  MMeeddyyaass››nn››nn,,  EElleekkttrriikk  DDaa¤¤››tt››mm
ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmeelleerriinnii  YYaarrgg››yyaa  TTaaflfl››yyaaccaakk  OOllaann  EEMMOO‘‘yyaa  
YYöönneelliikk  YYüürrüüttttüü¤¤üü  KKaammppaannyyaayyaa  KKaarrflfl››  EEMMOO’’nnuunn  YYaann››nnddaa
OOllaaccaakktt››rr..

9 A¤ustos 2010 tarihinde gerçeklefltirilen elektrik da¤›t›m
özellefltirmelerini Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
(TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odas›‘n›n (EMO) yarg›ya
tafl›ma karar›n›n ard›ndan, baflta Enerji Bakan› olmak üze-
re AKP Hükümetinin ve bu özellefltirmelerde ç›kar› bulu-
nan rant çevreleri ile medyan›n iktidar yandafl› kesiminin
EMO‘yu hedef alan yak›fl›ks›z, sald›rgan tutumu k›n›yoruz.
EMO‘nun, ülkemiz enerji politikalar›n›n, iktidar ve rant çev-
relerinin dar ç›kar anlay›fllar›ndan uzak bir flekilde, kamu
ve toplum yarar› temelinde belirlenmesini talep etmesi,
elektrik üretim ve da¤›t›m hizmetlerinin kamunun özerk ya-
p›lanmas› içerisinde topluma sunulmas›n› istemesi,
EMO‘ya yönelik yürütülen bask› ve karalama kampanyas›-
n›n bafll›ca nedenidir. Bu kampanya rant-siyaset-medya
üçlüsünün, kamu yarar›ndan, demokrasiden ve hukuktan
ne anlad›¤›n› aç›k bir flekilde göstermektedir. 

Anayasa de¤iflikli¤i paketindeki 125. madde de¤iflikli¤i yo-
luyla özellefltirme uygulamalar› ve daha birçok uygulamay›
hukuksal denetimin d›fl›na ç›karmaya çal›flarak talanc› ne-
o liberal politikalar› bir üst aflamaya tafl›ma çabas›nda olan
AKP Hükümetinin en büyük marifeti, iflsizlik, yoksulluk ve
yolsuzluk rekorlar› k›rmak ve özellefltirme flampiyonlu¤u
yapmakt›r. Miting meydanlar›nda Dan›fltay‘› yuhalatan zih-
niyet ile EMO‘nun hukuki yollara baflvurmas›na karfl› gös-
terilen tahammülsüzlük, iktidar›n ve sermaye çevrelerinin
rant temelli ç›karlar›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Bilinmelidir ki, TMMOB ve TMMOB ‘ye ba¤l› Odalar ülke,
kamu ve toplum yarar›na ayk›r› konularda kamuoyunu ay-
d›nlatma ve bu ayk›r›l›klar› yarg›ya tafl›yarak ifllemlerin yar-

g› denetiminden geçmesini sa¤lama hakk›na sahiptir. Oda-

lar›m›z›n bu yöndeki kamusal toplumsal sorumluluklar›na

yönelik iktidar çevrelerinin bazen bir Odam›za, bazen bütü-

nümüze yönelik tahammülsüz aç›klamalar›, bizleri bu so-

rumluluklar›m›zdan asla geri ad›m att›ramayacakt›r. 

Bizler, Anayasa‘da tan›mlanan kamu kurumu niteli¤indeki

TMMOB‘ye ba¤l› Odalar›n Yönetim Kurullar›n›n Baflkanla-

r› olarak, kamusal alan›n tahribat›na karfl›, ülkemiz ve hal-

k›m›z›n ç›karlar›n› savunmak amac›yla meslek alanlar›m›z-

dan hareketle, bütün sömürü ve usulsüzlüklerin karfl›s›nda

hukuk mücadelemizi sürdürece¤imizi ve bütün gücümüzle

EMO‘nun yan›nda olaca¤›m›z› kamuoyuna ilan ediyoruz.

1144..0088..22001100

ÇÇeevvrree  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

FFiizziikk  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

GGeemmii  MMaakkiinnaallaarr››  ‹‹flfllleettmmee  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››  

GG››ddaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

HHaarriittaa  vvee  KKaaddaassttrroo  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

‹‹ççmmiimmaarrllaarr  OOddaass››

‹‹nnflflaaaatt  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

JJeeooffiizziikk  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

JJeeoolloojjii  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

KKiimmyyaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

MMaaddeenn  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

MMaakkiinnaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

MMeettaalluurrjjii  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

MMeetteeoorroolloojjii  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

MMiimmaarrllaarr  OOddaass››

PPeettrrooll  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

PPeeyyzzaajj  MMiimmaarrllaarr››  OOddaass››

fifieehhiirr  PPllaanncc››llaarr››  OOddaass››

TTeekkssttiill  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››

ZZiirraaaatt  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››
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EMO’YA YÖNELT‹LEN SALDIRGAN
TUTUMU KINIYORUZ!



TMMOB’ye ba¤l› 18 Odan›n Yönetim Kurulu Baflkan› 23
A¤ustos 2010 tarihinde anayasa referandumu ile ilgili bir
bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n aç›klamas›n› yay›nl›yoruz.
Türkiye 24 Ocak Kararlar› ve 12 Eylül Darbesi sonras› em-
peryalizmin istemleri do¤rultusundaki ekonomik-sosyal po-
litikalar ile yukar›dan afla¤›ya yeniden yap›land›r›lmaktad›r.
AKP de, 12 Eylül Darbesi‘nin yaratt›¤› ekonomik, sosyal,
siyasi yap›n›n bir ürünüdür, 12 Eylül‘ün uzant›s›d›r.

AKP‘nin bugün "de¤iflim" dedi¤i "yeniden yap›lanman›n"
milad› 12 Eylül Darbesi‘dir. Özünde 24 Ocak Kararlar›‘nda
ifade edilen piyasac›l›kla, gerici ak›mlar›n güçlendirilmesi
olan bu de¤iflimin, gelinen noktada AKP iktidar› ile temsil
edilen piyasac› ve gerici diktatörlü¤e do¤ru geliflti¤i aç›kt›r.
AKP iktidar›, haz›rlad›¤› anayasa de¤iflikli¤i paketi ile 12
Eylül‘ün yaratt›¤› kurumlar› ele geçirme ve tekelci iktidar›n›
pekifltirerek uzatma gayreti içindedir. AKP‘nin öngördü¤ü
de¤ifliklikler, 12 Eylül ile Türkiye‘ye dayat›lan yeni liberal
politikalar zemininde yürütülen bir yarg›-yürütme operasyo-
nudur.

Türkiye‘nin 12 Eylül ile gerçekten hesaplaflan; paras›z e¤i-
tim, sa¤l›k, güvenceli çal›flma ve insanca yaflama hakk›n›,
her türlü kültür ve kimli¤in özgürce ifade edilmesini, bir ara-
da yaflam› güvence alt›na alan yeni bir anayasaya gerek-
sinimi oldu¤u herkes taraf›ndan malumdur. Ancak, kimse
bize 12 Eylül Anayasas› ile hesaplaflman›n yolu olarak
onun devam›ndan baflka bir fley olmayan AKP Anayasa-
s›‘na "evet" demeyi göstermesin.

Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaflmayan hiçbir
anayasa de¤iflikli¤i ile uzlaflmayaca¤›z.

BBiizzlleerriinn  iisstteeddii¤¤ii;;

Kat›l›mc›, eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal,
laik olan,
Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak ta-
n›mland›¤›,
Her türlü kültür ve kimli¤in özgürce ifadesini ve bir
arada kardeflçe yaflam› güvence alt›na alan,
Yasama, yarg›, yürütme ayr›l›¤›n›n demokratik bir
çerçevede sa¤land›¤›,
Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamas›n›n
önündeki seçim barajlar›n›n kald›r›ld›¤›,
Emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal ba-
¤›ms›zl›k ile planlama, sanayileflme, kalk›nma, is-
tihdam ve sosyal refah› bütünlüklü halde içeren,
Emekçilere grev ve toplu sözleflme hakk›n› vere-
cek, güvenceli çal›flmay› sa¤layacak,

Paras›z e¤itim,  sa¤l›k ve bar›nmay› kapsayan gerçek bir
sosyal hukuk devletini öngörecek
bir anayasad›r.

12 Eylül Anayasas›‘na da, 12 Eylül‘ün ürünü AKP‘nin Ana-
yasas›‘na da HAYIR! 
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12 EYLÜL ANAYASASINA DA, 
AKP’N‹N ANAYASASINA DA "HAYIR"

Murat Taşdemir Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı           
Cengiz Göltaş Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Abdullah Zararsız Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                 
Feramuz Aşkın Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı    
R. Petek Ataman Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Ali Fahri Özten Harita Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Levent Tümer İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı                      
Hamdi Serdar Harp İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim KuruluBaşkanı                 
Dündar Çağlan Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Mehmet Besleme Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Mehmet Torun Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Ali Ekber Çakar Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                         
Cemalettin Küçük Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                  
Mehmet Kul Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Oğuz Yılmaz Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı                      
Necati Uyar Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Melike Anıl Bingöl Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              
Gökhan Günaydın Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı



D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB, Genel Sa¤l›k Sigortas›
(GSS) uygulamas›n›n ikinci y›l› dolay›s›yla 1 Ekim 2010
tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n aç›klamas›n›

yay›nl›yoruz:

EENNDD‹‹fifiEE  VVEE  ‹‹TT‹‹RRAAZZLLAARRIIMMIIZZ  HHAAKKLLII  ÇÇIIKKTTII::
MM‹‹LLYYOONNLLAARRCCAA  YYUURRTTTTAAfifi  ‹‹ÇÇ‹‹NN  SSAA⁄⁄LLIIKK  SS‹‹SSTTEEMM‹‹NNDDEENN
DDIIfifiLLAANNMMAA  TTEEHHLL‹‹KKEESS‹‹  GGÜÜNNDDEEMMDDEE!!

5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
(SSGSS) Kanunu‘yla yürürlü¤e giren Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› (GSS) iki y›l›n› doldurdu.

GSS‘nin 1 Ekim 2008‘de yürürlü¤e girmesiyle birlikte sigor-
tal›lar için hak kay›plar› dönemi bafllam›flt›.

SSGSS Kanunu 31 May›s 2006‘da TBMM‘de kabul edildi-
¤inde hekim ve difl hekimi muayenelerinde al›nacak kat›l›m
pay› 2 TL olarak belirlenmiflti. Ancak 17 Nisan 2008 tarihli
ve 5754 say›l› Kanun‘la bu düzenlemede de¤ifliklik yap›l-
m›fl ve Sosyal Güvenlik Kurumu‘na (SGK) muayene ücret-
lerini befl kat›na kadar artt›rma yetkisi verilmiflti.

SGK, daha uygulaman›n ilk gününde bu yetkisini kullana-
rak muayene ücretlerini devlet hastaneleri için 3 TL, e¤itim
hastaneleri için 4 TL, üniversite hastaneleri için 6 TL, özel
hastaneler için 10 TL‘ye ç›karm›flt›.

Bu düzenlemenin yarg›dan dönmesine ra¤men SGK ›sra-
r›ndan vazgeçmedi.

Bu arada, 10 Temmuz 2009 tarihinde yap›lan yasal düzen-
lemeyle SGK‘n›n muayene ücretlerini artt›rma yetkisi on
kat›na ç›kar›ld›.

18 Eylül 2009‘da yap›lan yeni düzenlemeyle muayene üc-
retleri birinci basamak sa¤l›k kurumlar›nda 2 TL, devlet
hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL olarak belir-
lendi. Birinci basamaktaki muayene ücretleri yarg› karar›y-
la iptal edilmekle birlikte di¤erlerinin uygulanmas›na devam
ediliyor.

Üstelik; daha önce muayene için hiçbir ücret ödemeyen
SSK‘l› aktif çal›flanlar, yeflil kartl›lar, kamu çal›flanlar› ve
emeklileri ile aile bireyleri de flimdi art›k bu ücretleri öde-
mek zorunda kal›yorlar.

10 Temmuz 2009 yay›nlanan 5917 Say›l› Kanun‘la GSS

uygulamas›nda çok önemli bir de¤ifliklik daha yap›larak ka-
t›l›m paylar›n›n kapsam› geniflletildi.

5510 Say›l› Kanun‘un 68. Maddesine eklenen dördüncü
bentle, daha önce hiçbir kamu sosyal güvenlik uygulama-
s›nda olmayan bir flekilde, "Kurumca belirlenecek hastal›k
gruplar›na göre yatarak tedavide finansman› sa¤lanan
sa¤l›k hizmetleri" için de kat›l›m pay› ödeme zorunlulu¤u
getirildi.

GSS‘nin uygulamaya bafllanmas›yla birlikte vatandafllar›n
u¤rad›¤› önemli bir hak kayb› ilave ücret zorunlulu¤uyla
gerçekleflmiflti.

SSGSS Kanunu 2006 y›l›nda kabul edildi¤inde sadece ö¤-
retim üyesi taraf›ndan sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri ve otelci-
lik hizmetleri için "fark ödemesi" öngörülmüfl, Kanun‘da 17
Nisan 2008‘de yap›lan de¤ifliklikle ise vak›f üniversiteleri
ve özel hastanelere sa¤l›k hizmetleri bedelinin yüzde yüzü-
ne kadar "ilave ücret"  alma imkân› tan›nm›fl; bu ücretin ta-
van›n› belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu tavan dahilinde al›-
nabilecek ilave ücret oranlar›n› belirlemeye de SGK yetkili
k›l›nm›flt›.

Sigortal› vatandafllar için GSS‘nin ikinci y›l›ndaki en önem-
li hak kayb› da bu de¤ifliklik çerçevesinde gerçekleflti.

Özel hastanelere müracaat eden genel sa¤l›k sigortal›s› ve
bakmakla yükümlü olduklar› bütün vatandafllar için 2009
y›l›nda yüzde otuz olarak uygulanan "ilave ücret"in tavan›
2010 y›lbafl›ndan itibaren kademeli olarak yüzde yetmifle
yükseltildi.

Bu uygulama için özel hastaneler befl s›n›fa ayr›ld› ve has-
talardan bulunduklar› s›n›fa göre yüzde otuzdan bafllay›p
yüzde yetmifle kadar ilave ücret alma hakk› tan›nd›. 

Böylece asl›nda SGK‘l› vatandafllar devlet taraf›ndan öde-
me güçlerine göre s›n›fland›r›lm›fl oldu.

Özel hastaneye yüzde yetmifl ilave ödeme gücü olanlar A
s›n›f›, yüzde altm›fl ödeme gücü olanlar B s›n›f›, yüzde elli
ödeme gücü olanlar C s›n›f›, yüzde k›rk ödeme gücü olan-
lar D s›n›f›, yüzde otuz ödeme gücü olanlar E s›n›f› hasta-
yurttafl olarak tasnif edildi.

Üstelik ilave ücret oranlar›yla ilgili olarak belirlenen bu ta-
vanlar birçok özel hastane taraf›ndan dikkate al›nmayarak
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END‹fiE VE ‹T‹RAZLARIMIZ 
HAKLI ÇIKTI



ihlal edilmekte ve vatandafllar›n yo¤un flikayetlerine ra¤-
men etkin bir denetim uygulanmamakta, dahas› göz yu-
mulmaktad›r.

Çünkü; 5510 Say›l› Kanun‘da var olan "belirlenen tavan›n
üzerinde fark al›nmas› halinde, sözleflmeli sa¤l›k hizmeti
sunucular›n›n sözleflmeleri bir y›l süreyle feshedilir." hük-
mü 5754 say›l› Kanun‘la özel hastane patronlar› lehine kal-
d›r›lm›fl ve yakaland›¤› hastal›¤›n çaresizli¤i içinde olan
hastalar›n s›n›rs›zca istismar›n›n yolu aç›lm›flt›.

GSS‘nin toplumun genifl bir kesimini ilgilendiren bir baflka
y›k›c› etkisi bugünlerde gündeme geldi.

SSGSS Kanunu‘nda, tan›m› itibariyle bütün vatandafllar
için "zorunlu" olan GSS uygulamas› için yeflil kart kapsa-
m›ndaki yurttafllar aç›s›ndan öngörülen iki y›ll›k geçifl süre-
ci dün itibariyle dolmufl bulunmaktad›r.

Bu durumda GSS primi ödeyemeyen vatandafllar›m›z gelir
testi yapt›r›p prim ödemeye bafllamad›klar› takdirde bugün-
den itibaren sa¤l›k hizmeti alamamak tehlikesiyle karfl› kar-
fl›yad›rlar.

SGK Baflkan› Emin Zarars›z‘›n TBMM aç›ld›ktan sonra ya-
p›lacak yasal bir de¤ifliklikle uygulaman›n 2012 y›l›na erte-
lenme niyetini aç›klamas› tehlikeyi ortadan kald›rmamakta-
d›r.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; SGK Baflkan›‘n›n bugün kar-
fl›lafl›lan durum ve erteleme için gösterdi¤i "unutkanl›k" ge-
rekçesi gerçe¤i yans›tmamaktad›r ve inand›r›c›l›ktan tama-
men uzakt›r.

Aç›k olarak görülmektedir ki; siyasi iktidar ülkenin bir seçim
sürecine girdi¤i bugünlerde GSS‘nin hak kayb›na ve tepki-
lere yol açacak bu uygulanmas›n› hayata geçirmeyi göze
alamamakta ve seçim sonras›na ertelemeyi planlamakta-
d›r. 

Ancak bu durum GSS‘nin toplum sa¤l›¤› için y›k›c› etkisini
ortadan kald›rmamakta, tam tersine gözler önüne sermek-
tedir.

SGK Baflkan›‘n›n bahsetti¤i erteleme gerçekleflse bile
GSS‘nin ilgili düzenlemesi yürürlü¤e girdi¤inde milyonlarca
yoksul yurttafl›m›z GSS primini ödeyemedi¤i için sa¤l›k hiz-
metinden mahrum kalacak, bir sa¤l›k sorunuyla karfl›laflt›-
¤›nda müracaat etti¤i hastane kap›lar›ndan geri çevrilecek
ve üstelik büyük miktarlarda idari para cezalar›yla karfl›la-
flacaklard›r.

Herkesi sa¤l›k güvencesi kapsam›na alaca¤› iddias›yla
TBMM‘den geçirilen GSS‘nin daha ikinci y›l› tamamland›-

¤›nda gerçekler ortaya ç›km›flt›r. Sa¤l›k hakk›n› prim öde-
me zorunlulu¤una ba¤layan GSS sisteminin bütün hüküm-
leriyle uygulanmaya baflland›¤›nda milyonlarca yurttafl sis-
temden d›fllanmas› ve sa¤l›k hakk›ndan mahrum kalmas›
gündemdedir.

Tam da bu nedenle GSS‘nin "devrim" oldu¤u fleklindeki
gerçek d›fl› propagandalarla oy toplayanlar flimdilerde va-
tandafllardan gelecek tepkilerden korkarak uygulamay› se-
çim sonras›na ertelemek zorunda kalm›fllard›r. 

Öte yandan GSS‘nin ilk iki y›ll›k uygulanmas›nda do¤an
hak kay›plar› ve bugün geldi¤i aflama, emek ve meslek ör-
gütlerinin ve emek dostu örgütlerin GSS‘ye karfl› ç›kmala-
r›n›n ne kadar hakl› oldu¤unu bir kez daha ortaya koymufl-
tur.  

KESK, D‹SK, TMMMOB ve TTB olarak, bir kez daha, bü-
tün vatandafllar›m›z›;

sa¤l›k hizmeti alma hakk›n› prim ödeme zorunlulu-
¤una ba¤layan,
"kat›l›m paylar›"yla, "ilave ücret"lerle sa¤l›¤› ücretli
hale getiren,
ilaç geri ödeme listelerini daraltarak vatandafllar›
daha fazla para harcamaya zorlayan,
yoksullar› sa¤l›k sisteminden d›fllayan,
sa¤l›¤a zararl› etkileri her geçen gün daha fazla aç›-
¤a ç›kan GSS‘ye karfl›; 
sa¤l›klar›na ve sa¤l›k haklar›na sahip ç›kmaya,
herkese eflit, ücretsiz, nitelikli sa¤l›k hakk› mücade-
lesine kat›lmaya, destek vermeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla.

KKAAMMUU  EEMMEEKKÇÇ‹‹LLEERR‹‹  SSEENNDD‹‹KKAALLAARRII  KKOONNFFEEDDEERRAASSYYOONNUU
TTÜÜRRKK‹‹YYEE  DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹  ‹‹fifiÇÇ‹‹  SSEENNDD‹‹KKAALLAARRII  KKOONNFFEEDDEERRAASSYYOONNUU
TTÜÜRRKK  MMÜÜHHEENNDD‹‹SS  VVEE  MM‹‹MMAARR  OODDAALLAARRII  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹
TTÜÜRRKK  TTAABB‹‹PPLLEERR‹‹  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹
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TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›,
YÖK’ün üniversitelere sivil polis yerlefltirme karar›yla ilgili
olarak 12 Ekim 2010 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›.

Bas›n aç›klamas›n› yay›nl›yoruz:

TTMMMMOOBB  UUYYAARRIIYYOORR::  1122  EEYYLLÜÜLL  ÜÜRRÜÜNNÜÜ  YYÖÖKK  TTÜÜMM  UUNN--
SSUURRLLAARRII  ‹‹LLEE  BB‹‹RRLL‹‹KKTTEE  OORRTTAADDAANN  KKAALLDDIIRRIILLMMAALLIIDDIIRR..

12 Eylül darbesinin ürünü YÖK, kuruldu¤u günden bu yana
bilimsel, özerk üniversitenin önündeki en büyük engel ol-
mufltur. Ancak AKP ‹ktidar›n›n elinde yeniden yap›lanan
Yüksekö¤retim Kurulu, kuruldu¤u günden bu yana gösterdi-
¤i performans› da aflarak, ifli üniversitelerde karakol kurdur-
maya ve "sivil"lerin bulundurulmas›na kadar vard›rd›. 

Üniversite, Emniyet, YURTKUR gibi kurumlar›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen "Özgür ve Güvenli Üniversite" koordinasyon
toplant›lar›nda al›nan kararlarla YÖK, üniversitelerde insan
akl›n›n alamayaca¤› ifllerin yap›lmas›n› istemektedir. 
Söz konusu koordinasyon toplant›s› sonucu al›nan kararlar
emniyet müdürlükleri arac›l›¤›yla üniversite rektörlüklerine
gönderilmeye ve üniversitelerden "Ne kadar sivil polise ihti-
yaçlar› olduklar›" yönünde talep toplanmaya bafllanm›flt›r.
Bir ilçe emniyet müdürlü¤ünden kaymakam imzas›yla bir
rektörlü¤e gönderilen yaz›da toplant›da al›nan kararlar hat›r-
lat›larak flöyle denilmektedir:

BBuu  ttooppllaanntt››ddaa
� Üniversitelerde meydana gelebilecek olaylara sürat-

le müdahale edilmesi amac›yla ö¤retim y›l›n› kapsa-
yacak flekilde ihtiyaç halinde baflvurmak üzere kol-
luk kuvvetleri talebi ve sivil emniyet personel görev-
lendirme yaz›lar›n›n e¤itim ve ö¤retim y›l›n›n bafllan-
g›c›nda rektörlüklerce valiliklerden talep edilmesi,
ayr›ca üniversitelerimizin imkanlar› ölçüsünde ve uy-
gun gördükleri alanlarda kampüste görev yapacak
sivil kolluk güçleri ile ilgili yer tahsis etmeleri,

� Üniversite birimlerinin; yo¤un girifl-ç›k›fl saatlerinde
yeteri kadar ekip marifetiyle gerekli trafik ve güvenlik
tedbirlerinin al›nmas›n› kolluk kuvvetlerinden talep
etmesi,

� Üniversitelerde meydana gelecek olaylara öncelikle
üniversite birim yöneticisi ve özel güvenli¤in müda-
halede bulunmas›, olaylar›n önlenmemesi durumun-
da gerekti¤inde kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi
konular› ele al›nm›fl yukar›da belirtilen hususlar›n
mülki idare amirlikleri ve güvenlik kuvvetleri ile birlik-
te koordineli bir flekilde yerine getirilmesi halinde
olaylar›n bafllamadan ve büyümeden engellenmesi-
nin sa¤lanaca¤› belirtilmifltir.

Bu çerçevede gelece¤imiz için hayati önem arz eden genç-

lerin güvenli ö¤renim ortam›nda e¤itimlerini sa¤laman›n
Rektörlüklerimizin ve di¤er kurumlar›m›z›n sorumlulu¤unda
bulunmas› sebebi ile belirtilen hususlara titizlikle riayet edil-
mesi, istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi ve gerekli
çal›flmalar›n yap›lmas› istendi¤inden;

2010-2011 e¤itim ve ö¤retim döneminde Rektörlü¤ünüzce
ihtiyaç halinde baflvurmak üzere kolluk kuvveti talebi ve sivil
emniyet personel talebinizin bulunup bulunmad›¤›, sivil per-
sonel talebiniz olmas› halinde üniversite kampus içerisinde
uygun bir yer tahsis edilip edilemeyece¤i hususunun ‹VED‹
bildirilmesini arz ederim."

YYÖÖKK‘‘üünn  bbaaflfl››nnddaa  bbuulluunnaannllaarr››  uuyyaarr››yyoorruuzz::

Art›k, özerk üniversite, paras›z e¤itim isteyen ö¤rencilerin,
üniversitelerin ve bilimin yakas›ndan düflün.  

Özgürlüklerin ve demokrasinin savunuculu¤u kimselere b›-
rakmayan AKP ‹ktidar› da, üniversitelerin içine kurdurulma-
ya çal›fl›lan karakollar›, "özerk üniversite, paras›z e¤itim" ta-
lepleri nedeniyle gözalt›na al›nan, fifllenen ö¤rencileri gör-
mezden gelip, konuyu yaln›zca "baflörtüsü/türban" kavram›-
na indirgeyerek "kendine ait özgürlükler" tart›flmas› içinde
bo¤maktad›r. 

AAKKPP  ‹‹kkttiiddaarr››nn››  bbiirr  mmeesslleekk  öörrggüüttüü  ssoorruummlluulluu¤¤uu  iillee  
uuyyaarr››yyoorruuzz::

Toplumu 12 Eylül ile hesaplaflt›¤›n›z› iddia etti¤iniz anayasa
paketleri, demokratik aç›l›m paketleri ile oyalamay› b›rak›n.
12 Eylül ile gerçekten hesaplafl›n. YÖK‘ün kurulufl y›ldönü-
mü olan 6 Kas›m‘da gerçek bir aç›l›m yap›n ve bu YÖK de-
nilen garabeti ortadan kald›r›n.

ÜÜnniivveerrssiittee  rreekkttöörrlleerriinnee  sseesslleenniiyyoorruuzz::
Bu anlams›z talepleri bilim insan› kiflili¤inizle reddediniz.

BBiilliimm  iinnssaannllaarr››  ssiizzee  ssööyyllüüyyoorruuzz::
Bilimsel bilgiyi üretti¤iniz çal›flma ortamlar›n›za sahip ç›k›n›z.

ÇÇaa¤¤rr››mm››zz  öörrggüüttüümmüüzzüünn  ggeelleeccee¤¤ii  öö¤¤rreennccii  üüyyeelleerriimmiizzee::

Kurultaylar›m›zda konufltu¤umuz gibi, flimdi görev size dü-
flüyor. fiimdi daha güçlü ö¤renci örgütlülüklerini yaratma za-
man›. fiimdi hayk›rma zaman. fiimdi sözümüzü büyütme za-
man›. fiimdi hep birlikte söyleme zaman›: 

BBiizz  üünniivveerrssiitteeddee  ""kkaarraakkooll""  vvee  ""ssiivviill""  iisstteemmiiyyoorruuzz!!
ÜÜnniivveerrssiitteelleerr  üünniivveerrssiittee  bbiilleeflfleennlleerriinniinnddiirr!!  
YYaaflflaass››nn  ÖÖzzeerrkk  vvee  DDeemmookkrraattiikk  ÜÜnniivveerrssiittee  MMüüccaaddeelleemmiizz!!

MMeehhmmeett  SSoo¤¤aanncc››
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹stanbul Taksim'de 31 Ekim 2010 günü meydana gelen
intihar sald›r›s›yla ilgili olarak Türk Mühendis ve Mimar

Odalar› Birli¤i ve Türk Tabipleri Birli¤i 1 Kas›m 2010 tari-
hinde ortak bir bas›n aç›klamas› yapt›.

HHaaiinn  ssaalldd››rr››yy››  kk››nn››yyoorruuzz!!

31 Ekim 2010 günü saat 10.30‘da ‹stanbul Taksim‘de ger-
çeklefltirilen intihar sald›r›s›, befli a¤›r olmak üzere çok sa-
y›da polis ve sivil insan›n yaralanmas›na yol açm›flt›r.

Bu sald›r› ülkemizde her fleyden çok gereksinim duydu¤u-

muz bar›fl› hedef alm›flt›r. Sald›r›n›n arkas›ndaki güçler kim

olursa olsun, bu ülke hiçbir insan›n›n kendi bedenini bom-

ba olarak patlatmayaca¤›, patlat›lan bombalarla hiç kimse-

nin yaflam hakk›n›n k›s›tlanmayaca¤› bir ortam› hak ediyor.

Meslek örgütleri olarak bu hain sald›r›y› fliddetle k›n›yor,

yaralanan tüm insanlar›m›z›n en k›sa zamanda sa¤l›klar›-

na kavuflmalar›n› diliyoruz.

TTÜÜRRKK  TTAABB‹‹PPLLEERR‹‹  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹  

TTÜÜRRKK  MMÜÜHHEENNDD‹‹SS  VVEE  MM‹‹MMAARR  OODDAALLAARRII  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹  
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HA‹N SALDIRIYI KINIYORUZ!



Kamu hizmeti alanlar›n›n piyasaya aç›lmas› yönünde at›lan
ad›mlar ilerledikçe ve piyasac› yap› giderek ekonomik ve
sosyal alana hakim oldukça, bu uygulamalar›n karfl›s›nda
yer alan kesimlere karfl› giriflilen sald›r›lar daha da artma-
ya bafllad›. Piyasa egemenlerinin giderek daha tahammül-
süz olduklar›na, karfl›lar›nda yer alan en küçük muhalefeti
bile olanca güçleriyle sindirmeye çal›flt›klar›na tan›k oluyo-
ruz. Özellikle enerji alan›nda ortaya ç›kan büyük rant, ser-
maye kesiminin ifltah›n› kabartm›fl durumda ve oluflan ye-
ni düzenin devam› için gereken her fleyi yapmaya haz›r gö-
rünüyorlar.

Piyasac› uygulamalara yönelik olarak hak arama yollar›n›n
daralt›lmas› için Anayasa ve yasalarda de¤ifliklik yap›lma-
s›, hak arayan kesimlerin demokratik olmayan yöntemlerle
susturulmaya çal›fl›lmas›, aleyhlerinde propaganda yap›l-
mas› gibi bir çok yöntem yürürlü¤e sokulmufl durumda.

12 Eylül 2010 tarihinde yap›lan referandum sonucunda ka-
bul edilen yeni Anayasa’ya baflta özellefltirme uygulamala-
r› olmak üzere kamu yarar›n›n var olup olmad›¤›n›n aran-
mas›n› gerektiren idari kararlar›n hukuka uygunluklar›n›n
denetlenmesine yönelik s›n›rlama içeren bir hüküm konul-
du. Ayr›ca sendikal haklar›n kullan›lmas›, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’ne baflvurulmas› gibi kimi konularda
süreçleri zorlaflt›ran düzenlemeler getirildi. Üstelik bütün
bu düzenlemeler, yeni haklar tan›n›yormufl, demokratik
alanda ilerleme sa¤lan›yormufl söylemi alt›nda gerçekleflti-
rildi.

Yeni serbest piyasa düzeninin en önemli sorun kaynakla-
r›ndan biri de, medya sahiplerinin kamu hizmeti alanlar›n-
da faaliyet göstermeleri ve özellefltirme uygulamalar›ndan
pay almaya bafllamalar›d›r. Geçmiflte bu durum yasaklan-
m›flken, siyasal iktidar›n yapm›fl oldu¤u yasal de¤ifliklikler-
le, medya sahiplerine s›n›rs›z faaliyet izni getirildi. Hal böy-
le olunca, ellerinde bulunan medya gücünü, muhalefeti
susturmakta kullanmaktan çekinmeyen ve her f›rsatta bu
gücü kullanarak ç›karlar›n› pekifltirmek için gazete manflet-
lerini kullanan yeni patron kesimi olufltu.

Medyan›n enerji ihaleleri ile içli d›fll› bir hal almas›n›n getir-
di¤i sald›r›lar›n sonuncusunu, referandum süreci içerisinde
Baflbakan ve iktidar partisinin üst düzey yöneticilerinin Da-
n›fltay’a ve dolay›s›yla Dan›fltay’da hak arayan kesimlere

yönelik a¤›r ithamlarda bulundu¤u bir ortamda yaflad›k.
Baflbakan’›n hedef göstermesi sonucunda, yandafl medya
olarak adland›r›lan kesimler de yarg›n›n hukuksal deneti-
mine yönelik kararlar›n› manfletlerine tafl›d›lar.

12-13 A¤ustos 2010 tarihlerinde yay›mlanan Sabah ve
Takvim gazetelerinde, o günlerde gerçeklefltirilen dört
elektrik da¤›t›m bölgesinin özellefltirme ihalelerinin iptali
için dava açaca¤›n› aç›klayan EMO hedef gösterilerek,
“Elektrikte Oda terörü” “Oda’dan tehdit” “Hasan Bal›kç› ni-
ye öldü?” gibi manfletler yer al›yordu.

Bu iki yay›n organ›n›n EMO’yu hedefine koymas›, siyasal
iktidar›n bir uygulamas›n› yarg› önüne tafl›yaca¤›n› aç›kla-
mas›ndan ibaretti ve EMO, Anayasa ve yasalardan edindi-
¤i haklarla bu görevi on y›llard›r yerine getiriyordu. Bu gü-
ne de¤in EMO’nun açt›¤› pek çok dava gazetelerde man-
flet olmufltu, ama ilk defa bu flekilde “terörist” ilan ediliyor
ve hedef gösteriliyordu. 

Bu haberlerin do¤ru okunmas› için bilinmesi gereken ger-
çeklerin alt›n› çizmek zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Söz ko-
nusu iki gazetenin sahibi Çal›k Grubu olup, EMO’nun dava
açt›¤› ihalelerin kat›l›mc›s›, Yeflil›rmak Elektrik Da¤›t›m
A.fi’nin al›c›s› konumundad›r. Dolay›s›yla kamunun haber
alma özgürlü¤ünü temsil etmesi gereken ve bu anlamda
kamu yarar› do¤rultusunda haber yapmas› beklenen bir
bas›n kuruluflunun dar bir ç›kar grubu olan flirket taraf›n›
temsil etmektedir. Bu bas›n kuruluflu ile siyasal iktidar ara-
s›ndaki ve siyasal iktidar›n o tarihte en önemli gündem
maddesi olan anayasa de¤iflikli¤i paketi aras›ndaki girift
iliflki de¤erlendirilmeden, yap›lan yay›nlar›n gerçek anlam›
da anlafl›lamaz. Bu medya kuruluflunun sahibi olan flirke-
tin Genel Müdürü Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n da-
mad›d›r. AKP Hükümeti, Anayasa de¤iflikli¤i ile Dan›fltay‘›n
kamu yarar› kapsam›nda siyasal iktidar›n ifllemlerine yöne-
lik hukuki denetim yetkisine müdahale etme amac›n› güt-
mektedir. 1990‘lar›n sonunda yap›lan elektrik da¤›t›m iha-
lelerinde medya kurulufllar›n›n kamu ihalelerine girifli ya-
sak oldu¤u için EMO’nun açt›¤› davalarda ihale iptalleri
gerçekleflmiflti. Bu tür kamu yarar›n› korumaya dönük dü-
zenlemeler ne yaz›k ki neoliberal politikalar do¤rultusunda
son 20 y›l içerisinde t›rpanlanm›fl, Anayasam›z da bu an-
lamda uluslararas› tahkim gibi düzenlemelerle daha da ge-
riye götürülmüfltür. 12 Eylül 2010 tarihinde gerçeklefltirilen
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EKONOM‹DE ODA TERÖRÜ ve EMO
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Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
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Anayasa de¤iflikli¤i de bu anlamda demokratik bir hukuk
devleti için at›lan ad›mlar› içermemekte, tersine yarg› ba-
¤›ms›zl›¤›n› ve tarafs›zl›¤›n› olumsuz etkileyecek düzenle-
melerin üzerine oturmaktad›r.

Kamu yarar›na enerji politikalar›n›n uygulanmas›n› talep
etti¤i, bunun için partilerin dar ç›kar anlay›fllar›ndan uzak
kamunun özerk yap›lanmas› içerisinde elektrik hizmetinin
sunulmas›n› istedi¤i için EMO’nun bask› alt›na al›nmaya
çal›fl›lmas› at›lan ad›mlar›n demokrasiyi hedeflemedi¤ini
göstermektedir. Kifli ve kurumlar›n iktidar›n ekonomik mo-
delini ve uygulamalar›n› onaylamak için zorlanmas›, hatta
daha da ileri gidilerek hedef gösterilmesi, tehdit edilmesiy-
le yüz yüze kald›k. Bugüne kadar EMO, özellefltirme gibi
enerji alan›na yönelik uygulamalar hakk›nda çeflitli siyasal
iktidarlar döneminde de yarg› yoluna baflvurmufl, flimdiye
kadar hiçbir dönemde hukuki yollara baflvurdu¤u için "terö-
rist" ilan edilmemifltir. Ayn› gazetelerde yer alan "Hasan
Bal›kç› niye öldü", "Oda terörüne büyük tepki", "Özellefltir-
melere yarg› engeli yetki alan› tart›flmas› bafllatt›" bafll›kla-
r› alt›nda sunduklar› haberlerde EMO’yu ve özellefltirme
karfl›t› mücadele yürütenleri karalamak ve bir anlamda iti-
bars›zlaflt›rmak amac›n› gütmüfllerdir. Hasan Bal›kç›, ka-
y›p-kaçak elektrik kullan›m›na karfl› verdi¤i mücadelede
hain bir sald›r› sonucu yaflam›n› yitirmifl bir EMO üyesi ve
yöneticisi idi. Gazete, "Bal›kç›‘n›n yaflarken üyesi oldu¤u
EMO ise flimdi elektrik özellefltirmelerinde kamu yarar› yok
diye iptal davas› aç›yor. Merak ediyoruz EMO hangi kamu-
nun yarar›n›n peflinde?" diye soruyor. Gazetenin bilmedi¤i,
bilse de kendi ç›karlar› do¤rultusunda yok sayd›¤› gerçek
fludur ki, Hasan Bal›kç› özellefltirmelere karfl› da mücade-
le etmifl, ÇEAfi özellefltirmesine karfl› bizzat kiflisel olarak
kendisi dava açm›flt›r. EMO y›llarca Bal›kç› ile birlikte mü-
cadele etmifl, Bal›kç›‘n›n katledilmesinin ard›ndan da dava
sürecinin her aflamas›nda takipçisi olmufl, bugün de Bal›k-
ç›‘n›n mücadelesinin ayd›nlatt›¤› yol da EMO görevini yap-
maya devam etmektedir. Kay›p ve kaçaklarla mücadelenin
yolu özellefltirmelerden de¤il, kamusal bilinç ve toplumsal
politikalar›n yayg›nlaflt›r›lmas›ndan geçmektedir. Yine ayn›
gazetelerde "‹fl Dünyas›ndan EMO’ya Sert Tepki" bafll›¤›
alt›nda verilen haber, söz konusu ihalelerin al›c›s› konu-
mundaki flirketlerin görüfllerinden oluflturulmufltur. 

EMO, elektrik hizmetinin kamu hizmeti anlay›fl›yla planlan-
mas›,  yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›m›z›n kesinti-
siz, kaliteli, verimli, ucuz bir flekilde halka sunulmas› gerek-
ti¤ini düflünmekte ve bu güne de¤in bu yönde her türlü mü-
cadeleye baflvurmaktad›r. Ne yaz›k ki son 20 y›ll›k dönem-
de elektrik enerjisi alan›nda dayat›lan bölünme, serbestlefl-
tirme, özellefltirme politikalar› bu amaçlar› gerçeklefltirmek-
ten uzak oldu¤u gibi tersi sonuçlara yol açmaktad›r. 

PPiiyyaassaacc››  uuyygguullaammaallaarraa

yyöönneelliikk  oollaarraakk  hhaakk  aarraa--

mmaa  yyoollllaarr››nn››nn  ddaarraalltt››ll--

mmaass››  iiççiinn  AAnnaayyaassaa  vvee

yyaassaallaarrddaa  ddee¤¤iiflfliikklliikk  yyaa--

pp››llmmaass››,,  hhaakk  aarraayyaann  kkee--

ssiimmlleerriinn  ddeemmookkrraattiikk  ooll--

mmaayyaann  yyöönntteemmlleerrllee

ssuussttuurruullmmaayyaa  ççaall››flfl››ll--

mmaass››,,  aalleeyyhhlleerriinnddee  pprroo--

ppaaggaannddaa  yyaapp››llmmaass››  ggiibbii

bbiirr  ççookk  yyöönntteemm  yyüürrüürrllüü--

¤¤ee  ssookkuullmmuuflfl  dduurruummddaa..

“

”
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KKaammuu  kkaayynnaakkllaarr››,,  ppllaannllaammaa  vvee  kkaammuussaall  ggöörreevv

Kamuya ait yer alt› ve yerüstü kaynaklar›n›n koruma ve
kullanma dengesi içinde ve kamu yarar›na kullan›lmas›n›
sa¤layacak planlar›n haz›rlanmas›, devletin ve ilgili kamu
kurumlar›n›n devredilemez yetki ve asli görevlerinden biri-
dir. Bu cümleden olarak, Yüksek Planlama Kurulu, Devlet
Planlama Teflkilat› gibi planlama üst kurum ve kurulufllar›n
yan›nda, do¤al ve kültürel kamu kaynaklar› ile ilgili Turizm
ve Kültür Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›,
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›, Çevre ve Orman bakanl›¤›,
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ile Ma-
liye Bakanl›¤› ve bunlar›n alt birimleri de kendi yetki ve so-
rumluluk alanlar›ndaki varl›k ve kaynaklar ile ilgili planlama
çal›flmalar›n› yapmak durumundad›rlar. Toplum ad›na bu
kaynaklar› yönetmek durumunda olan kurum ve kurulufllar,
üstün kamu yarar› temel ilkesini dikkate alarak k›sa, orta ve
uzun dönemli kaynak belirleme/araflt›rma, gelifltirme, koru-
ma ve kullanma plan ve stratejilerini mümkün olabilecek en
k›sa zamanda haz›rlamak zorundad›rlar. Aksi halde, sür-
dürülebilir bir plan ve politikaya dayanmadan kamu ve özel
sektör eliyle yap›lacak kaynak kullan›m›, yat›r›m ve uygula-
malar, uzun dönemde hem kamuya hem de yat›r›mc› özel
sektöre yarar de¤il zarar verecektir. 

SSuu  kkaayynnaakkllaarr››nn››nn  eenneerrjjii  aammaaççll››  ppllaannllaammaa  vvee  yyaatt››rr››mm››nnddaa
kkaammuu  vvee  öözzeell  sseekkttöörrüünn  kkoonnuummuu

Dönemin iktidarlar› taraf›ndan 1980’li y›llarda uygulamaya
konulan Yap-‹fllet (Y‹), Yap-‹fllet-Devret (Y‹D), Otoprodük-
tör ve ‹flletme Devirleri gibi yeni finans ve yat›r›m modelle-
ri ile bafllat›lan enerji/elektrik piyasas›ndaki özellefltirme ve
özel sektör yat›r›mlar›nda en çok ilgi ve bir o kadar da top-
lumsal tepki çeken, “Hidroelektrik Santral (HES) Planlama,
Yat›r›m ve ‹flletme” iflinin özellefltirmesi olmufltur. 

Bu uygulamadaki en büyük yanl›fl ise, baflta su kaynaklar›

olmak üzere, toprak ve orman gibi do¤al kamu varl›klar›na
dayal› olarak gelifltirilen Hidroelektrik Santral Proje ve Ya-
t›r›mlar›nda, sadece yat›r›m ve iflletme hakk› ve yetkisinin
de¤il, as›l önemlisi, planlama yetkisinin de özel sektöre
devredilmifl/b›rak›lm›fl olmas›d›r. Buna bir de özel sektörün
çok yo¤un talep ve planlama/proje teklifleri karfl›s›nda ilgi
kamu kurumlar›n›n yetersiz kalmalar› ve de¤iflik nedenler-
le kendi kurumsal ilkeleri içinde çal›flma iradelerini kaybet-
meleri de eklenince, HES’ler konusunda bugünkü hazin
tablonun ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz olmufltur. 

HHEESS’’lleerrddee  11998844  öönncceessii

Konunun geçmifline bak›ld›¤›nda, 1930’l› y›llar›n sonunda
Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü (E‹E) ve 1950’li
y›llarda da D.S.‹. Genel Müdürlü¤ü’nün kuruldu¤u ve kuru-
lufl amaç ve yasalar› do¤rultusunda 1990’l› y›llar›n sonuna
kadar özellik su kaynaklar›n›n su temini, sulama, enerji ve
taflk›n koruma amac›yla planlama çal›flmalar›n›n yap›ld›¤›-
n›; özellikle genifl bir merkez ve bölge teflkilatlanmas›yla
DS‹ Genel Müdürlü¤ü’nün ülke genelinde su kaynaklar›n›n
planlamas› ile ilgili ciddi çal›flmalar yapt›¤›n› ve hem eneri
hem de sulama amaçl› önemli yat›r›mlar› gerçeklefltirdi¤ini
görüyoruz. Ancak, bu kurumlar›n kurulufl tarihlerinden iti-
baren 50 y›l› aflk›n çok uzun bir zaman geçmifl olmas›na
karfl›n, 2000’li y›llara gelindi¤inde hala tüm ülke akarsu
kaynaklar›n›n sürdürülebilir bir “bütüncül havza planlama-
s›” ilkesine uygun olarak planlanm›fl olmad›¤›n› görüyoruz.
Kurulufl y›llar›ndan itibaren ilk 20~30 y›l içinde büyük
emeklerle haz›rlanm›fl master plan, fizibilite raporlar› ve
projelerden yat›r›ma dönüflmeyenleri de ne yaz›k ki geliflen
ve de¤iflen toplum ve çevre öncelikleri ve teknolojiye uy-
gun olarak güncellefltirilememifl ve olduklar› gibi kurum raf-
lar›nda bekler olmufltur. 1984 y›l›nda uygulamaya konulan
fakat 2000’li y›llara kadar s›n›rl› bir talep yaratan yeni finans
ve yat›r›m modelleri ile özel sektöre yönlendirilen enerji
amaçl› su kaynaklar› yat›r›mlar›yla, raflarda projelendirme
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UYGULAMALARINDA ÖNE ÇIKAN 

“HES”LER ve KAYBOLAN 
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ve yat›r›m bekleyen HES dosyalar›n›n say›s› daha da art-
maya bafllam›flt›r. 

HHEESS’’lleerrddee  11998844--22000011  ddöönneemmii  

1984 y›l›nda bafllat›lan özel sektör HES yat›r›m uygulama-
lar› çeflitli nedenlerle 2001 y›l›na kadar önemli bir geliflme
sa¤layamam›fl; özellikle yasal engel ve yetersizlikler ile
enerji üretiminde kullan›lacak su kaynak ve miktar›n›n gü-
venceye al›nmas› ve üretilecek elektri¤e kamu taraf›ndan
verilmesi beklenen fiyat ve al›m garantisi gibi konular, özel
sektörü yat›r›m konusunda beklemede b›rakm›flt›r. 

Bu dönemde özel sektörün yat›r›m için talip oldu¤u HES
Projelerinin tamam› daha önce DS‹ ve E‹E taraf›ndan ge-
lifltirilmifl de¤iflik aflamalardaki projelerdi. Yani, bu dönem-
de özel sektör taraf›ndan su kaynaklar› üzerinde yeni bir
proje gelifltirilmesi ve yat›r›m için ve DS‹ veya E‹E’ye öne-
rilmesi mümkün de¤ildi. 

HHEESS’’lleerrddee  22000011--22000055  ddöönneemmii  vvee  ssoonnrraass››

Özel sektörün önünü açan yasal düzenlemelere ra¤men,
yat›r›m ve üretimde temel kaynak olan “su”yun tahsisi ve
kullan›m güvencesi ve yat›r›m-üretim-pazarlama/sat›fl ko-
nular›nda özel sektör sürekli bir güvence aray›fl› içinde ol-
mufltur. Bu ba¤lamda, bu alanda yat›r›m (veya ticaret) yap-
mak isteyen özel sektörün de giriflim ve yönlendirmeleriyle
4628 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu 3 Mart 2001 tarihinde
yürürlü¤e girmifl ve yeni piyasa modeli 3 Eylül 2002 tarihin-
den itibaren uygulamaya konulmufltur. 

Özel sektörün beklentileri ve ›srarlar› sonucunda 2003 y›-
l›nda yürürlü¤e giren “Su Kullan›m Hakk› Yönetmeli¤i” ve
2005 y›l›nda ç›kar›lan 5346 say›l› “Yenilenebilir Enerji Kay-
naklar›n›n Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl› Kullan›m›na ‹lifl-
kin Kanun (YEK)” ile birlikte bu dönemde piyasa daha da
serbestlefltirilmifl; su kullan›m hakk› antlaflmas›yla beraber,
Özel Sektörün yapaca¤› HES’lerden elektrik üretip satabil-
me serbestli¤i de getirilmifltir. Ayr›ca, bu döneme kadar
özel sektör sadece kamunun portföyündeki yat›r›m bekle-
yen HES projelerine talepte bulunabilirken, 2003 y›l›ndan
sonra bu projelerin d›fl›nda ülke genelinde diledi¤i yerde ve
diledi¤i su kayna¤› üzerinde HES projesi gelifltirerek yat›-
r›m (veya pazarlamak) için kamuya teklif edebilme hakk›na
kavuflmufltur. Di¤er bir ifadeyle, 50 y›lda kamunun yapa-
mad›¤›/tamamlayamad›¤› veya üzerinde çal›fl›pta o günkü
koflullarda yap›labilir bulmad›¤› HES projelerine iliflkin su
kaynaklar› ve arazi kullan›m planlamas›na iliflkin kamu gö-
revi de özel sektöre devredilmifltir. 

HHEESS’’lleerrddee  22000033  ssoonnrraass››  vvee  bbuuggüünnkküü  dduurruumm

Daha önce de belirtildi¤i gibi, özel sektörün yasal düzenle-

melerdeki eksiklikler, elektrik fiyat› ve al›m garantisi ile su
kayna¤› ve kamu arazilerinin tahsisi gibi konularda ortaya
ç›kan belirsizlik ve beklentileri nedeniyle, 1984-2003 döne-
minde bu özellefltirme ve yat›r›m/finans modelinden bekle-
nen sonuç al›namam›flt›r. Ancak, 2001’de ç›kar›lan 4628
say›l› “Elektrik Piyasas› Kanunu”, 2003 y›l›nda yürürlü¤e
konulan “Su Kullan›m Hakk› Yönetmeli¤i” ve nihayet
2005’de ç›kar›lan ve Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK) ola-
rak bilinen son düzenlemeyle birlikte, yat›r›ma dönüflen ve
kamunun bu modelden bekledi¤i “elektrik arz güvenli¤inin
sa¤lanmas›” konusunda önemli bir geliflme olmamas›na
karfl›n, DS‹ ve E‹E gibi kamu kurumlar›n›n elinde bulunan
ve yat›r›m bekleyen ve toplam say›lar› 350’yi bulan HES
projelerinin tamam› özel sektörün yat›r›m portföyüne geç-
mifl; ayr›ca 2003-2009 y›llar› aras›ndaki 6 y›ll›k k›sa bir dö-
nem içinde Türkiye’deki bütün havza ve su kaynaklar› üze-
rindeki hidroelektrik potansiyeli de yine özel sektör taraf›n-
dan 1215 adet HES projesiyle planlanarak kamunun önü-
ne konulmufl ve bunlar›n çok büyük bölümünün de bürok-
ratik ifllemleri tamamlanarak yat›r›m (veya pazarlanmak)
için üzerlerine özel sektör etiketleri konulmufltur. 

HHEESS’’lleerrddee  öözzeelllleeflflttiirrmmee  uuyygguullaammaallaarr››nn››nn  yyaarraatttt››¤¤››  ssoorruunnllaarr
vvee  nneeddeennlleerrii

Bundan 25 y›l önce uygulamaya konulmufl olan ve kamu-
nun elindeki HES projelerinin özel sektör taraf›ndan yat›r›-
ma dönüfltürülmesini amaçlayan uygulamalar, ilk 15 y›l
içinde hem çok s›n›rl›, hem de toplumun ilgi ve bilgisi d›fl›n-
da kalm›flt›r. Bu uygulamalar›n önemli say›labilecek bir
çevresel etkileri de görülmedi¤inden, toplumda bir yank›s›
da görülmemifltir.  Bunun bir baflka nedeni de, uygulama-
ya konulan HES projelerinin kamu kurumlar›nda ve birikim-
li meslek insanlar› taraf›ndan titiz ve uzun soluklu çal›flma-
lar sonunda üretilmifl olmalar› ve yat›r›m› gerçeklefltiren
özel flirketlerin de kimlikli, sayg›n, çevre ve topluma karfl›
duyarl›l›k sahibi olmalar›d›r. Ancak, özellikle yeni yasal dü-
zenlemelerle bafllayan HES projelerinin d›fl›nda özel sek-
töre su kaynaklar› üzerinde HES projeleri planlama/gelifltir-
me yetkisinin verilmesiyle devam eden son 7 y›lda, hem
planlama, projelendirme hem de uygulama aflamalar›nda
kamu denetim ve takibindeki yetersizlik ve zafiyetler ile ya-
t›r›mc› özel flirketin topluma ve çevreye karfl› duyars›z kal-
mas› sonucu ortaya ç›kan çevresel sorunlar ve kamu yara-
r› sorgulamalar›yla toplumun gündemine girmeye baflla-
m›flt›r. Hatta özel çevre de¤er ve özelliklerine sahip birçok
havzadaki HES proje ve yat›r›m/uygulamalar›, çok hakl›
olarak yerel ve ulusal ölçekte toplum taraf›ndan çok büyük
tepkiler almaya bafllam›flt›r. Bu konuda gerekli bilgi ve de-
neyime sahip insanlar›n oluflturdu¤u sivil toplum kuruluflla-
r›n›n bu tür projeler ile ilgili araflt›rma, sorgulama ve kamu-
yu uyarma çabalar› artarak devam etmektedir. 
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HHEESS’’lleerrddee  öözzeelllleeflflttiirrmmee  uuyygguullaammaallaarr››nn››nn  yyaarraatttt››¤¤››  ssoorruunnllaarr
vvee  nneeddeennlleerrii

Bundan 25 y›l önce uygulamaya konulmufl olan ve kamu-
nun elindeki HES projelerinin özel sektör taraf›ndan yat›r›-
ma dönüfltürülmesini amaçlayan uygulamalar, ilk 15 y›l
içinde hem çok s›n›rl›, hem de toplumun ilgi ve bilgisi d›fl›n-
da kalm›flt›r. Bu uygulamalar›n önemli say›labilecek bir
çevresel etkileri de görülmedi¤inden, toplumda bir yank›s›
da görülmemifltir.  Bunun bir baflka nedeni de, uygulama-
ya konulan HES projelerinin kamu kurumlar›nda ve birikim-
li meslek insanlar› taraf›ndan titiz ve uzun soluklu çal›flma-
lar sonunda üretilmifl olmalar› ve yat›r›m› gerçeklefltiren
özel flirketlerin de kimlikli, sayg›n, çevre ve topluma karfl›
duyarl›l›k sahibi olmalar›d›r. Ancak, özellikle yeni yasal dü-
zenlemelerle bafllayan HES projelerinin d›fl›nda özel sek-
töre su kaynaklar› üzerinde HES projeleri planlama/gelifltir-
me yetkisinin verilmesiyle devam eden son 7 y›lda, hem
planlama, projelendirme hem de uygulama aflamalar›nda
kamu denetim ve takibindeki yetersizlik ve zafiyetler ile ya-
t›r›mc› özel flirketin topluma ve çevreye karfl› duyars›z kal-
mas› sonucu ortaya ç›kan çevresel sorunlar ve kamu yara-
r› sorgulamalar›yla toplumun gündemine girmeye baflla-
m›flt›r. Hatta özel çevre de¤er ve özelliklerine sahip birçok
havzadaki HES proje ve yat›r›m/uygulamalar›, çok hakl›
olarak yerel ve ulusal ölçekte toplum taraf›ndan çok büyük
tepkiler almaya bafllam›flt›r. Bu konuda gerekli bilgi ve de-
neyime sahip insanlar›n oluflturdu¤u sivil toplum kuruluflla-
r›n›n bu tür projeler ile ilgili araflt›rma, sorgulama ve kamu-
yu uyarma çabalar› artarak devam etmektedir. 

YYeennii  FFiinnaannss  MMooddeelllleerrii  ((öözzeelllleeflflttiirrmmee))  iillee  HHEESS  YYaatt››rr››mmllaarr››nn--
ddaa  KKaammuunnuunn  GGöörreevv  vvee  SSoorruummlluulluu¤¤uu  

Yeni dönemde Hidroelektrik santrallar›n özel sektör taraf›n-
dan gelifltirilmesinde  en önemli görev ve sorumluluk bafl-
ta EPDK olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
ile Cevre ve Orman Bakanl›¤›’na  düflmektedir. Bu süreç-
te;

� Bir havzada birden çok HES proje ve proje teklifinin
olmas› halinde –ki ço¤unlukla böyledir- Çevre ve
Orman Bakanl›¤› (DS‹) ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanl›¤› taraf›ndan bu projeler bir havza bütün-
lü¤ü içinde yeniden ele al›narak , bir havza master
plan› ve stratejik ÇED Raporunun haz›rlanmas›; bu
çal›flma ve de¤erlendirme sonuçlar›na göre  havza-
da yap›labilecek HES projelerin belirlenmesi,

� Özel sektörce haz›rlatt›r›lan Fizibilite Raporlar›n›n
ve ÇED Raporlar›n›n  kamu sorumlulu¤u ve ciddi-
yeti içinde çok titiz bir flekilde incelenmesi ; bu sü-
rece toplumsal kat›l›m›n sa¤lanarak,  arazi kullan›-
m›/tahsisi, kamulaflt›rma ve çevre su haklar› gibi

“Çevresel Etkiler’’ konusunda toplumda h›zla yay-
g›nlaflan kuflku ve tepkilerin giderilmesi,

� Su Kullan›m Hakk› Ön Anlaflmas›’n›n haz›rlanmas›
s›ras›nda mevcut ve gelece¤e yönelik çevre ve top-
lum su hak ve ihtiyaçlar›n›n güvence alt›na al›nms›,

� Özellikle DS‹ Genel Müdürlü¤ü’nin Çevre ve Or-
man Bakanl›¤›’na ba¤lanmas› ile HES’ler konusun-
da ortaya ç›kan yetki ve sorumluluk karmaflas›n›n
acilen ortadan kald›r›larak, bugün çok yetersiz oldu-
¤u bilinen Kesin ve Uygulama Projelerinin  ve bun-
lar›n uygulama/inflaat sürecinin çok dikkatle kontrol
edilmesi ,  

� ‹flletme aflamas›nda Su Kullan›m Hakk› Anlaflma-
s›’n›n (SKHA) çok dikkatle kontrol edilmesi ; bunun
sa¤lanabilmesi için gerekli yasal ve teknik alt yap›-
n›n haz›rlanmas›,

� Üretim flirketlerinin SKHA’dan do¤an yükümlülükle-
rinin ve bunlar›n yerine getirilmesinin izlenmesi ve
sonuçland›r›lmas›,

� Özellikle biribirinden ba¤›ms›z yat›r›mc› ve iflletme-
ci flirketlerin kotrolunda olan depolamal› ve kapakl›
dolu savakl› HES’lerde, taflk›n önleme ve taflk›n yö-
netim plan ve politikalar›n›n gelifltirilmesi, 

Günümüzde yeni finans/yat›r›m modellerine göre baflvuru
yap›lan HES adedi  2000’leri aflm›flt›r. Her ne kadar “bütün
sorumluluk ve riskler yat›r›mc› flirkete ait olsa da”, baflta
EPDK ve DS‹ olmak üzere, Kamunun bugünkü kadro ve ka-
pasitesiyle  böylesine büyük bir ifl potansiyelinin yönetilme-
sinde ciddi zorluklarla karfl›laflaca¤› aç›kt›r. Nitekim, son ola-
rak 18 May›s 2005 tarihinde ç›kar›lan  Yenilenebilir Enerji
Yasas› (YEK) ve 26 Haziran 2003 tarihinde yay›nlanm›fl
olan “Su Kullan›m Anlaflmas›”na yönelik yönetmelik ile birlik-
te HES yat›r›m› için çok yo¤un bir özel sektör talebiyle karfl›-
laflan EPDK ve  DS‹, bir anlamda bu talebi ve piyasay› kon-
trol etmekte acze düflmüfl; kamunun bu yetersizli¤i ve zaa-
f›ndan yararlanan pek çok proje/lisans baflvuru veya lisans
sahibi flirket, hisse devirleri yoluyla kamu kaynaklar›n› ranta
dönüfltürerek hem modeli ifllemez hale getirmifl,hem de iyi
niyetli ve yat›r›m gücü olan gerçek yat›r›mc›n›n önünü t›ka-
m›flt›r. Ne hazindir ki; bugün bu  devir/sat›fl teklif ve talepleri
art›k kapal› kap›lar arkas›nda de¤il de ulusal gazete ilanlar›
ile yap›lmakta ve  enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas› ad›na
bu alanda özel sektör taraf›ndan yap›lacak yat›r›mlara bel
ba¤layan  iktidar da hala bu olup bitenlere seyirci kalmakta-
d›r. Su gibi çok de¤erli kamu kayana¤› üzerinden rant sa¤la-
ma ad›na yürütülen bu oyunlar›n önlenmesi ve gerçek yat›-
r›mc›n›n önünün aç›lmas› yönünde ne yaz›k ki hala herhan-
gi bir güvenilir düzenleme ve uygulamaya gidilmemektedir.
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SSoonnuuçç  vvee  öönneerriilleerr

Serbest piyasa ekonomisi ilkeleri ve kamu kaynaklar›n›n
yetersiz olmas› gerekçelerinden yola ç›k›larak 1984 y›l›nda
bafllat›lm›fl olan ve EPDK (Enerji piyasas› Düzenleme Ku-
rulu/Kanunu) ile enerji alan›nda özel sektörden beklenen
yat›r›m ve ülke enerji arz aç›¤›n›n kapat›lmas› yönündeki
bu yeni finans modellerinin sa¤l›kl› iflleyebilmesi ve sonuç
al›nabilmesi için;

� Su gibi  stratejik bir kamu kayna¤›n uzun vadeli kul-
lan›m planlamas›  konusunda Kamu görev ve  so-
rumlulu¤u , salt ticari amaçl› Özel Sektöre devredil-
memelidir. Bu konuda Kamu ‘’Üstün Kamu Yarar›’’
ilkesi çerçevesinde ‘’Planlama’’ görevini yerine ge-
tirmeli ve ancak yat›r›m aflams›nda Özel Sektörün
deste¤i aranmal›d›r.

� Kamu eliyle haz›rlanm›fl/haz›rlat›lm›fl fizibilite düze-
yinde gerekli etüdleri tamam olmayan projeler ke-
sinlikle ihale edilmemelidir. Özellikle topo¤rafik, je-
olojik ve hidrolojik ve çevresel etki de¤erlendirme
etüdlerinin fizibilite düzeyinde tamamlanm›fl olma-
s›na özen göstermelidir

� Projelerin çevreye etkileri göz önünde tutulmal›d›r.
Giderilemeyecek çevre sorunlar› olan projeler ke-
sinlikle Yap-‹fllet-Devret projeleri program›na kon-
mamal›d›r. Özel sektör taraf›ndan gelifltirilip DS‹’ye
teklif edilen HES projeleri dahil olmak üzere, bütün
projelere ait Çevresel Etki De¤erlendirme Raporu
(ÇED) süreci, kamu (DS‹ veya E‹E) taraf›ndan yü-
rütülerek tamamlanm›fl olmal›d›r. Ancak böyle bir
süreçten geçerek çevresel yap›labilirli¤i kan›tlanm›fl
bir proje hem kamu/toplum hem de yat›r›mc› ad›na
yat›r›m ve iflletme/üretim güvencesi olan  bir proje
olacakt›r. 

� Lisans alm›fl ancak inflaat›na bafllanmam›fl  proje-
ler de dahil olmak üzere, ihalesi yap›lm›fl veya ya-
p›lmam›fl tüm HES projeleri için bütüncül havza
planlamas› ilkesi çerçevesinde yap›labilirlikleri yeni-
den gözden geçirilmelidir. Bugün gelinen noktada
bu ifl kamunun çok önemli ve acil görevi olmal›d›r.

� Bu konuda yasal olarak tek planlamac› , yönetici ve
karar verici konumunda olan DS‹’inin Özel Sektör-
den gelen yo¤un proje ve yat›r›m önerileri karfl›s›n-
daki  teknik personel yetersizli¤i ve  EPDK’n›n ku-
rulmas›yla   bafllayan HES Projeleri ve yat›r›mlar›
konusundaki  görev ve yetkilerindeki belirsizlikler,
bu model ve projelerin sa¤l›kl› yürütülmesinde en
büyük eksiklik olarak görülmektedir. Bu eksikli¤in

giderilmesi için haz›r oldu¤u bilinen ilgili yasal dü-
zenlemelerin acilen tamamlanmas› gerekmektedir.

� Özellikle özel sektör taraf›ndan gelifltirilerek teklif
edilmifl olan ve DS‹’nin web sayfas›nda yeralan ve
say›lar› 2000’leri geçen  HES projelerinin büyük bir
bölümünün teknik, ekonomik ve çevresel aç›dan
yap›labilirlik düzeyleri çok düflük, hatta olanaks›z-
d›r. Hem arz güvenli¤i için yat›r›m bekleyen kamu-
yu, hem de salt ticari/rant amaçl› olarak planlan›p
pazarlanmak istenen bu tür projelerin gerçek yat›-
r›mc›y› ma¤dur etmemesi bak›m›ndan kamunun
(DS‹ ve E‹E’nin) bu projeleri daha baflta dikkatle in-
celemesi önem tafl›maktad›r. 

� Baflvuru sahibi firmalar mutlaka ön seçimden geçi-
rilmeli ve deneyimsiz, teknik yeterlilikleri ve finans-
man güçleri olmayan firmalardan fizibilite raporu is-
tenmemelidir.

� Yap-‹fllet-Devret modelinde hesaplanan fayda, üre-
tilen enerjinin faydas›ndan ibarettir. Pik güç faydas›
dikkate al›nmamaktad›r. Bu nedenle, s›n›rl› olan
hidroelektrik kaynaklardan optimum yarar› sa¤laya-
bilmek için, ya Yap-‹fllet-Devret modelinde ‘’fayda
kriteri’’ de¤ifltirilmeli, ya da santral kurulu gücü tes-
pitinin, DS‹, E‹E‹ veya Uluslar aras› standartlara gö-
re yap›lmas› gerekir. 

� Özel sektör taraf›ndan gelifltirilerek DS‹’ye önerilen
ve lisans verilmifl olan projelere ait ‘’Proje Teklif
Dosyas›’’, Fizibilite Raporu’’ , ‘’Kesin Proje’’ ve ‘’Uy-
gulama Projeleri’’ni haz›rlayacak olan  kifli ve firma-
lar›n birço¤unda görülen teknik ve bilimsel  yeter-
sizliklerin, böylesine önemli projelere olumsuz  yan-
s›malar›n› önlemek üzere  herbir proje aflamas› için
‘’Yeterli/Yetkin Mühendis veya Firma’’ tan›m›n›n ya-
p›lmas› ve bunlar›n belgelendirilmesi için gerekli ya-
sal düzenlemenin bugüne kadar yap›lmam›fl olma-
s› çok büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu
eksikli¤in giderilmesi, hem kamu haklar›n›n korun-
mas›,  hem de bu konuda yeterli bilgiye sahip olma-
yan yat›r›mc›n›n yat›r›m, iflletme ve üretim güvenli-
¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan çok büyük önem ta-
fl›maktad›r. Bu sektörde, baflta ‹nflaat Mühendisli¤i
olmak üzere yeterli bilgiyle donanm›fl yeterli/yetkin
planlamac›, projeci ve uygulamac› Mühendislerin
yetifltirlmesinde Üniversiteler kadar ilgili meslek
odalar›n›n da üstüne düflen görevleri acilen yerine
getirmeleri gerekmektedir.

� Su gibi çok önemli stratejik bir Kamu kayna¤›n›n ya-
t›r›ma dönüfltürülmeden rant arac› olarak kullan›l-
mas›n›n mutlaka önüne geçilmelidir. Bunun için ge-
rekli  uygulanabilir düzenlemeler acilen yap›lmal› ve
kararl›l›kla uygulanmal›d›r.
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1980'lerden bu yana neo-liberal politikalar›n yaflam›m›zda-
ki birçok alana, özellikle de kamunun elinde tuttu¤u alanla-
ra gözünü dikti¤i bilinmektedir. Bu “göz koyma”, kamuya ait
olanlar›n piyasalaflt›r›lmas› yoluyla hayata geçmektedir. Pi-
yasalaflma ile birlikte, insanca yaflayabilmeleri için devlet-
leri taraf›ndan yurttafllara bir hak olarak sa¤lanmas› gere-
ken hizmetler, kar çemberinin içine itilmifl ve ancak ücreti-
ni ödeyebilenlerin ulaflabilece¤i bir piyasa mal› haline geti-
rilmifltir. 

‹nsanca yaflamak için en temel koflullardan biri olan su da,
bu çemberin içine çekilen en temel insani ihtiyaçt›r. ‹nsa-
no¤lu nefes almadan belki 5–10 dakika, susuz birkaç gün,
g›das›z ise bir hafta kadar yaflayabilir. Hava, su ve g›da in-
sano¤lunun hayatta kalabilmek için ihtiyaç duydu¤u en te-
mel, birincil gereksinimlerdir. Bu en temel gereksinimler, in-
sano¤lunun elinden al›nd›¤› ya da eriflimleri zorlaflt›r›ld›¤›
zaman, insanca yaflayabilme ya da nihayetinde hayatta
kalabilmeleri k›s›tlanm›fl olmaktad›r. 

Suyu bir rant arac› olarak görenler, suyun k›t bir kaynak ol-
du¤unu söylemekte ve bu yüzden de daha iyi yönetilmesi
gerekti¤inden bahsetmektedirler. ‹nsanlara sürekli su ta-
sarrufuna gitmeleri ö¤ütlenmekte, bununla birlikte suya ya-
p›lan zamlarla, su tasarrufunun desteklenece¤i, su israf›-
n›n önüne geçilece¤inden bahsedilmektedir. Oysa dünya-
da da birçok örnekte görüldü¤ü üzere özellefltirmelerle
desteklenen bu uygulamalar ile ço¤u insan›n suya eriflimi
ya zorlaflt›r›lmakta ya da imkâns›z hale getirilmektedir.

SSuu,,  ttüümm  ddüünnyyaayyaa  aaiittttiirr..  SSuu  ““hhaakk””tt››rr..  

Etik bir kavram olarak insan haklar› ‘insanlar›n insan ol-
maktan dolay› sahip olduklar›’ di¤er bir ifadeyle ‘insanî ola-
naklar›n gelifltirilmesi’ için gerekli haklar› içerir. Bu tan›m
do¤rultusunda bak›ld›¤›nda ““ssuuyyaa  eerriiflfliimm  ++  kkuullllaann››mm  hhaakk--
kk››**”n›n insan haklar›ndan biri oldu¤u ortadad›r. Çünkü “su”
insanca yaflamak için gerekli en temel kofluldur. 

EElliiff  BBuulluutt
Çevre Yüksek Mühendisi
Çevre Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi

SUYA GÖZ KOYDULAR*…

YYIILL  11884455
“bu insanlar… tüm temizlik araçlar›ndan, su borular› ancak paralar› verildi¤i zaman döflendi¤i için suyun ken-
disinden yoksun b›rak›lm›fllard›r; akarsular da kirletildi¤i için, temizlik yönünden yarars›zd›r. O insanlar bütün
pisli¤i ve çöpü, tüm kirli suyu ço¤u zaman i¤renç la¤›m› ve d›flk›y›, baflka türlü kurtulamad›klar› için soka¤›n
ortas›na at›vermek zorunda kalm›fllard›r. Böylece kendi evlerinin oldu¤u bölgeye hastal›k bulaflt›rmaya zor-
lanm›fllard›r.” 

Friedrich Engels
Friedrich Engels, ‹ngiltere’de Emekçi S›n›f›n Durumu, 

(Çev. Yurdakul Fincanc›), Sol, Ankara, 1997

YYIILL  22000022
1,1 milyar insan›n (dünya nüfusunun %17’si) suya eriflimi yok! 
2,6 milyar insan›n (dünya nüfusunun %42’si) yeterli sa¤l›kl› suya eriflimi yok.
Her gün 5 yafl›n alt›nda yaklafl›k 3900 çocuk, ishal gibi asl›nda önlenebilir ve do¤rudan temiz su ve sa¤l›k
hizmeti yoklu¤u nedeniyle ortaya ç›kan hastal›klar sonucunda ölmekte.

Dünya Sa¤l›k Örgütü, 2002

* Bu yaz›n›n yaz›m›nda E. Bulut, “Su Hakt›r!”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› Haber Bülteni, 2009/4 – Ekim-Aral›k, s.63-66 adl› çal›flma ile E. Bulut,
“Avrupa Birli¤i’nde Su Hizmetlerinin Liberalizasyonu”, Mart 2009, ATAUM adl› çal›flmadan yararlan›lm›flt›r.
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Su hakk›n›n en kapsaml› tan›m›n›n yap›ld›¤› uluslararas›
belge, 26 Kas›m 2002 tarihinde yay›mlanan Birleflmifl Mil-
letlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Ge-
nel Yorum 15’tir. Buna göre herkesin yeterli, güvenli, fizikî
olarak ulafl›labilir ve bedeli ödenebilir suya eriflim hakk›
vard›r. Birleflmifl Milletlerce kabul edilen su hakk› kavram›
içinde, mevcut su kaynaklar›na eriflimi sa¤lama ve keyfi su
kesintileri veya su kaynaklar›n›n kirletilmesi gibi müdahale-
lere maruz kalmamay›; su sa¤lama sistemi ve insanlar›n
su hakk›ndan eflit biçimde yararlanmalar› ve su bedellerini
ödeyebilmeleri için uygulamalar›n kamu eliyle yap›lmas›n›,
kamunun bunu ulusal strateji ve eylem planlar› yoluyla ha-
yata geçirmesini ileri sürmektedir (Uyar, 2006).

NNeeoo--lliibbeerraalliizzmm  vvee  ssuu

Liberalizasyon kelime anlam›yla “serbestlefltirme”dir. Eko-
nomik liberalizasyon / serbestlefltirme ise devletin k›s›tl›
kontrolünü ya da s›f›r kontrolünü ifade etmektedir. Yeni li-
beralizm ya da neo-liberalizm olarak an›lmaktad›r (Cesano
ve Gustafsson, 2000). Ekonomik liberalizasyonun dünya
çap›ndaki örnekleri, bu yöntemin tek tarafl› iyili¤ini (halkla-
ra karfl› flirketlerin iyili¤ini) ortaya koymaktad›r. Özellikle
konu “su” oldu¤unda, durum çok net görülebilmektedir.

Su ifllerinin özel sektörün kâr edebilece¤i, sermaye birikti-
rebilece¤i bir alan olarak keflfedilmesiyle birlikte, bu alan›n
liberalizasyonuna gidilmifl ve ulusötesi flirketler bu alana
girmenin çeflitli yollar›n› denemifllerdir/denemektedir. Özel
sektörün alana rahatça  girebilmesi, su hizmetlerinin kamu
hizmetleri d›fl›na b›rak›lmas› ile gerçekleflebilmektedir. Bu
amaçla da suyun k›t bir kaynak olmas› nedeniyle iyi yöne-
tilmesi gerekti¤i, iyi yönetimin ise serbest piyasa koflullar›n-
da yani su hizmetlerinin liberalizasyonu ile gerçeklefltirile-
bilece¤i fleklinde söylemler dillendirmektedirler. 

Su hizmetlerinin liberalizasyonu konusunda dünyada bir-
çok tart›flma olagelmifltir / olmaktad›r. Bir taraf (neo-liberal
söylem) su hizmetlerinin iyilefltirilmesinin, su tasarrufunun
sa¤lanmas›n›n hatta su krizinin önüne geçilmesinin “libera-
lizasyon” ile mümkün olabilece¤ini savunmakta, suyun ka-
mu yönetimleri taraf›ndan iyi yönetilemedi¤ini iddia etmek-
te, çözümün (!) ise özellefltirmelerde yatt›¤›n› ifade etmek-
tedir. Di¤er taraf ise “su”yun dünyaya ait oldu¤unu, “kâr”
amac› ile yönetilmemesi gerekti¤ini ve su ifllerinin liberali-
zasyonu ile yoksul halklar›n “su haklar›n›n” k›s›tland›¤›n› ya
da tamamen gasp edildi¤ini savunmaktad›r.  

GGAATTSS,,  DDTTÖÖ,,  DDBB,,  IIMMFF,,  AABB::  ÖÖzzeelllleeflflttiirr!!

GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas›), DTÖ (Dünya Ti-
caret Örgütü), DB (Dünya Bankas›) ve IMF (Uluslararas›
Para Fonu) gibi örgütlere ve uluslararas› serbest ticaret an-
laflmalar›na göre su bir mal, meta, al›n›r-sat›l›r bir kaynak

olarak görülmektedir. Dünya Bankas› (DB), Uluslararas›
Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birli¤i (AB) gibi emperyalizme
hizmet eden örgütler, az geliflmifl ve borçlu ülkelere özel-
lefltirme bask›lar› yapmaktad›r. DB ve IMF, su ve kanali-
zasyon iflleri için kredi verme koflulu olarak bu ifllerin özel-
lefltirilmesini zorunlu k›lmaktad›r.  Söylemleri: 
“Dünya ülkeleri, suyu ticarilefltirin, bu pazar› serbestlefltirin
ve özellefltirin!” 

“Al›n size 3 model: 
1) Var olan bütün alt yap›n›z› özel flirketlere sat›n;
2) Uzun süreli kiralamalar yap›n; 
3) Belli bir ücret karfl›l›¤›nda flirketlerimize iflletme gö-

revini verin.”

DDüünnyyaa  BBaannkkaass››::  ÖÖzzeelllleeflflttiirr!!

Dünya Bankas›, dünyadaki geliflmekte olan ülkeler için
önemli bir finans kayna¤› ve teknik destek veren bir kuru-
lufl olarak görülmektedir. Fakat 1970'lerden itibaren, Dün-
ya Bankas›'n›n tavr› daha çok neo-liberal politikalar ve pi-
yasa bazl› yaklafl›mlara yönelmeye bafllam›flt›r. Dünya
Bankas›, bu yaklafl›mlar ile birlikte piyasa kontrollü özellefl-
tirme politikalar›n› kabul etmifltir (Palmi, 2008). Dünya Ban-
kas›, bu inan›fl›n› “özel sektörün kat›l›m› ile artacak rekabet
ortam›nda fiyatlar›n düflece¤ini” öne sürerek desteklemifl-
tir.  

Dünya Bankas›n›n 2003 y›l›nda sundu¤u “Herkes için Su-
yun Finansman› (Financing Water for All)” raporu 2015 y›-
l› için öngörülen “Biny›l Kalk›nma Hedefleri”ne ulaflabilmek
için finansal ak›fl›n geliflmekte olan ülkelerde iki kat›na ç›-
kar›lmas› gerekti¤ini ileri sürmektedir (Palmi, 2008). Su
özellefltirmesi, ekonomik kalk›nma için neo-liberal varsa-
y›mlar›n ›fl›¤›nda, finansal ak›mlar için ifle yarar bir çözüm
olarak gösterilmektedir. 

Dünya Bankas› ayr›ca, “Özel flirketlerin yat›r›mlar› kârl› ol-
mad›kça, yat›r›m yapmayacaklar›n›” kabul etmektedir (Pal-
mi, 2008). Yoksul kesimlerden bu kâr sa¤lanamayaca¤›na
göre problemlere neden olaca¤› çok aç›kt›r. Dünyada bu
problemlerin yafland›¤› birçok örnek mevcuttur.

Dünya Bankas›'n›n özellefltirme yanl›s› politikalar›, su kay-
na¤›na sahip bir alan›n tüm kontrollerinin özel bir flirkete
verilmesi gibi tekelci politikalard›r. Piyasa merkezli politika-
lar› ile Dünya Bankas›, küresel su krizinde önemli bir boyut
olan insani / sosyal konular› yok saymaktad›r (Palmi,
2008).

AABB,,  DDTTÖÖ  vvee  GGAATTSS::  ÖÖzzeelllleeflflttiirr!!

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararas› ticaret kurallar›
ile ilgilenen küresel uluslararas› bir organizasyondur. Hiz-
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met Ticareti Genel Anlaflmas› (GATS), uluslararas› bir an-
laflma olup, Dünya Ticaret Örgütü'nün yasal yap›s›n›n bir
k›sm›n› düzenlemektedir. 1995 y›l›nda yürürlü¤e girmifl
olup, uluslararas› hizmet ticareti kurallar›n› içermektedir.
Amac›, piyasalarda liberalizasyona fleffafl›k sa¤layarak
hizmet ticaretinin art›fl›n›n sa¤lanmas› olarak ifade edil-
mektedir. GATS ulafl›m, inflaat, su temini ve kanalizasyon,
sa¤l›k, e¤itim, komünikasyon ve turizm gibi bütün hizmet
sektörlerini kapsamaktad›r (CIEL ve WWF, 2003).

GATS kapsam›nda, su kaynaklar› üzerinde en büyük etki-
si olan dört tane “temin modlar›”ndan biri “Mod 3”tür.  Bu-
rada, “herhangi bir baflka üye ülkenin co¤rafyas›nda ve
onun ticari varl›¤› üzerinden, baflka bir ülkenin hizmet sa¤-
lay›c›s› taraf›ndan hizmetler sa¤lan›r” denilmektedir. Bir
baflka deyiflle GATS, yabanc› yat›r›mc›n›n hedef ülkede
flube açarak ya da alarak yat›r›m yapmas› için bir çerçeve
oluflturmufltur. Mod 3 sayesinde, ülkelerin yabanc› yat›r›m-
lara karfl› engellerini kald›rmas› sa¤lanmaktad›r. Bir flirket,
herhangi bir hizmet sektöründe ticari varl›¤a sahipse, her-
hangi bir yerel flirket gibi, hizmet sa¤lad›¤› ülkedeki su kay-
naklar›n› (ham madde, deflarj al›c›s› olarak) kullanma hak-
k›na sahiptir. Genellikle bu haklar ücretsiz ya da çok düflük
bir ücret karfl›l›¤› garanti alt›na al›nmaktad›r (IATP, 2006).

En ilginci ise, bir ülke ya da yerel yönetim su kaynaklar›n›
koruma alt›na almak, yerel toplumlar›n su ihtiyaçlar›n› ga-
ranti alt›na almak için flirkete s›n›rlamalar getirmek isterse,
flirket, yat›r›m›na kötü etkileri oldu¤u gerekçesi ile GATS
kapsam›nda zararlar›n›n karfl›lanmas›n› talep edebilmek-
tedir (IATP, 2006). Bir kere imzaland›ktan sonra GATS ile
verilen taahhütler geri al›namamaktad›r.  

2000 y›l›ndan önce, birçok ülkede kamu taraf›ndan sa¤la-
nan su temini ve kanalizasyon hizmetleri GATS kapsam›n-
da de¤ildi. Fakat, 2000 y›l›nda Avrupa Komisyonu, çevre-
sel hizmetlerin de GATS kapsam›na al›nmas› için öneride
bulunmufltur (CIEL and WWF, 2003; CEO, 2003; IATP,
2006). Temmuz 2002'de Avrupa Komisyonu, bu önerisini
yazd›¤› bir mektupta flu ifadelere yer vermifltir: “Avrupa flir-
ketleri bu sektörde dünya lideridir… Avrupa Komisyo-
nu'nun ana hedefi, bu flirketlerin 3. dünya ülkelerinde kar-
fl›laflt›klar› engelleri azaltmakt›r.” (CEO, 2003).  

Avrupa Komisyonu taraf›ndan Dünya Ticaret Örgütü üyele-
rine gönderilen gizli mektup daha sonra kamuoyuna s›z-
m›fl, mektuptan Avrupa Birli¤i'nin 72 ülkeye özellikle Brezil-
ya, Bolivya, Bangladefl, Hindistan, Endonezya, Mozambik,
Malezya, Paraguay, Tanzanya, Tayland gibi dünyan›n en
fakir ülkelerine su ifllerini serbestlefltirmesi için önerilerde
bulundu¤u ortaya ç›km›flt›r (CEO, 2003).

Avrupa Komisyonu'nun bu iste¤i ile Avrupal› ulusötesi su
flirketleri, dünya çap›nda su temini sistemleri üzerine yat›-

r›m yapmakla kalmayacaklar, bununla beraber yat›r›mlar›-
n› koruma alt›na alm›fl olacaklard›r. ‹çme suyunun GATS
kapsam›na al›nmas›na karfl› güçlü bir toplumsal muhalefet
karfl›s›nda Avrupa Komisyonu, önerisinden insani ihtiyaç-
lar için kullan›lan suyu (do¤al sular›n toplanmas›, ar›t›m› ve
da¤›t›m›) ç›karmak zorunda kalm›flt›r (Deckwirth, 2006;
IATP, 2006).

“‹nsan için su” hizmetlerinin liberalizasyonunun, ikili GATS
görüflmelerinden tamamen ç›kar›l›p ç›kar›lmad›¤› netlik ka-
zanmam›flt›r (Deckwirth, 2006). Ama Avrupa Birli¤i'nin su
hizmetlerini GATS ve di¤er bölgesel ticaret anlaflmalar›na
entegre etme iste¤inin önünde toplumsal engeller varl›¤›n›
korumaktad›r. Avrupa çap›ndaki sivil toplum örgütleri ve
aktivistler, su politikalar›n›n GATS görüflmelerine dahil edil-
mesinin olas› etkileri üzerine dikkat çekmek için kampan-
yalar düzenlemifllerdir. Kampanya sahipleri, su politikalar›-
n›n ticaret anlaflmalar› ile belirlenemeyece¤ini, su hizmet-
lerinin liberalizasyonunun arkas›ndaki güçlerin Avrupa Bir-
li¤i ve Avrupa'daki ulusötesi flu flirketleri oldu¤unu vurgula-
m›flt›r  (Deckwirth, 2006).

2002 y›l›nda, çeflitli sivil toplum kurulufllar›n›n gerçeklefltir-
di¤i kampanyalar sonucunda Avrupa Birli¤i, kendi sa¤l›k,
e¤itim ve su hizmetlerini liberalizasyon d›fl› b›rakaca¤›n›
kamuya aç›klam›flt›r. Fakat bu Avrupa Birli¤i'nin dünyan›n
en yoksul ülkelerine önerdi¤i, su hizmetlerinin liberalizas-
yonunu hedefleyen politikalar ile çeliflkiye düflmektedir. Bu
aç›klamalar›na ra¤men Avrupa Birli¤i Temmuz 2003'te
öneri götürdü¤ü 109 ülkenin 72'sinde çevresel hizmetlerin
dahil edilmesini istemifltir (Deckwirth, 2006).

Türkiye kurucu üye olarak 26 Mart 1995 itibar›yla Dünya
Ticaret Örgütü’ne üye olmufltur (Hazine Müsteflarl›¤›,
2010)

Türkiye, GATS kapsam›nda yer alan 9 ana sektör ve bun-
lara iliflkin 84 alt hizmet sektöründe taahhütte bulunmufltur.
Bunlardan çevre hizmet sektörleri bafll›¤› alt›nda afla¤›da-
ki konular yer almaktad›r (Hazine Müsteflarl›¤›, 2010):

– Kanalizasyon hizmetleri
– Çöplerin kald›r›lmas› hizmetleri
– Sa¤l›k-Çevre ve benzeri hizmetler

Türkiye, taahhüt listesi aç›s›ndan geliflmifl ülkeler seviye-
sinde bulunmaktad›r. Çünkü birçok hizmet sektöründe libe-
ralizasyona gitmifl bulunmaktad›r. Türkiye’nin özel taahhüt-
leri incelendi¤inde, bunlar›n GATS’›n sektörel s›n›fland›rma
listesinde yer alan 155 hizmet faaliyetinden 72’sine karfl›l›k
geldi¤i görülmektedir. Türkiye’nin özel taahhütler listesin-
deki kapsama oran› %47 civar›nda olup, geliflmekte olan
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ülkeler ortalamas›n›n (%18) iki kat›ndan daha yüksektir***.

Vurgulamak gerekir ki, GATS’›n amac› nihai olarak tüm
hizmet sektörlerinde tam liberalizasyonu sa¤lamakt›r.  
SSuu  hhiizzmmeettlleerriinniinn  öözzeelllleeflflttiirriillmmeessiinnddee  ddüünnyyaa  öörrnneekklleerrii

Avrupa Birli¤i'nden ‹ngiltere ve Fransa haricinde di¤er ülke-
lerde su temini ço¤unlukla kamu yönetimi alt›ndad›r. 

‹‹nnggiilltteerree ve Galler'de 1980'lerden itibaren kamuya ait su
flirketleri özel yat›r›mc›lara sat›lm›flt›r. Özellefltirmelerin ilk
dokuz y›l›nda su fiyatlar› %46 artm›flt›r. Özel yat›r›mc›lar
çok yüksek kârlar elde etmifller fakat su s›z›nt›lar› ile bafla
ç›kmak için gerekli yat›r›mlar› yapmam›fllard›r.  Veolia ve
Suez gibi dünyan›n en büyük su flirketlerinin bulundu¤u
Fransa'da, özel iflletmeciler taraf›ndan su sa¤lanan su kul-
lan›c›lar›, belediyelerin sa¤lad›klar› suyu alan su kullan›c›-
lar›ndan %16 kadar fazla ücret ödemektedir (Hachfeld vd.,
2009).

‹‹ssppaannyyaa'da su hizmetlerinin üçte biri su imtiyazlar› ile özel-
lefltirilmifltir. Bu imtiyazlar›n ço¤u, tamam› ya da bir k›sm›
Frans›z su gruplar›na ait olan flirketlere verilmifltir (Hall,
1997).

‹‹ttaallyyaa'da özellefltirmeler çok az olmakla beraber yine bu
imtiyazlar, tamam› ya da bir k›sm› Frans›z gruplar›na ait
olan flirketler taraf›ndan al›nm›flt›r (Hall, 1997).

MMeekkssiikkaa’da 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren su iflleri özel
sektöre aç›lm›fl ve bu ifllerin kolaylaflt›r›lmas› için Anayasa
dahi de¤ifltirilmifltir. Su ve kanalizasyon iflleri tümüyle yerel
yönetimlere aktar›lm›fl ve bu yetki devrinden sonra Meksi-
ka su sisteminin %20’si on y›l içinde özellefltirilmifl, iki
Frans›z flirketi Suez ve Vivendi yan›nda bir de ‹ngiliz flirke-
ti United Utilities ile ‹spanyol Aguas de Barcelona Meksi-
ka’da pazar›n yöneticileri durumuna gelmifltir (TÜS‹AD,
2008). 2001 y›l›nda Vivendi Meksika fiehri’nden su tarife-
sini %60 oran›nda art›rm›fl, bu da o dönemde yoksul insan-
lar›n su hizmetlerinden yararlanamas›na neden olmufltur
(Barlow ve Clark, 2004).

fifiiillii’de,1981 y›l›nda yap›lan bir yasa de¤iflikli¤i ile su hakk›-
n› sat›n alanlar, bu alanda sorumlu kamu idaresi olan Dev-
let Su Teflkilat›’ndan izin almadan su kullan›m haklar›n›n
yerlerini ve flekillerini serbestçe de¤ifltirme yetkisine sahip
olmufltur. Bununla beraber flirketler, su kullan›m hakk›n›
sat›n ald›ktan sonra herhangi bir vergi ya da ücret ödeme-
mifllerdir. fiili’de su piyasas›n› Suez elinde tutmaktad›r ve
Dünya Bankas›’n›n koydu¤u bir koflul olarak Suez Lyon-
naise des Eaux flirketine %33 kâr pay› fiili devletinin garan-
tisi alt›ndad›r. Su fiyatlar›nda ise %41 art›fl olmufltur (Akdo-
¤an, 2006).

BBoolliivvyyaa’n›n Cochabamba belediye baflkan›, Amerikan flir-
keti olan Bechtel’in yan kuruluflu Aguas del Tunari konsor-
siyum ile 40 y›ll›k su imtiyaz sözleflmesi imzalam›fl, flebe-
ke iflletme hakk› devredilmifltir. fiirket, su fiyatlar›n› %200
oran›nda art›rm›fl, su faturalar›n› ödeyemeyen halk bunun
üzerine bahçelerine kuyu açarak ya da ya¤mur suyu topla-
yarak, suyunu kendisi sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Fakat flirket,
imtiyaz sözleflmesine dayanarak halk›n kendi çabalar›yla
elde etti¤i suyun dahi ücretini almak için tahsilat memurla-
r› göndermifltir (Akdo¤an, 2006). %400’lere varan fiyat ar-
t›fllar› ve flirketin kâr h›rs›yla ya¤mur suyunu bile fatura et-
me talebi karfl›s›nda halk ayaklanm›fl, mücadeleler s›ras›n-
da polisin açt›¤› atefl sonucu yaflanan ölüm toplumsal bafl-
kald›r›y› tetiklemifltir. Yap›lan su savafl› ile Bechtel Boliv-
ya’y› terk etmek zorunda kalm›flt›r. Tarihe “Cochabamba
Su Savafl›” olarak geçmifltir.

EEnnddoonneezzyyaa’da yeni anayasa ile su hakk› “ticari” bir hak
fleklinde ifade edilmifl, yasa kabul edildikten sonra su tari-
fesine gereksinim neden gösterilerek su iflletmecilerince
suya eriflim tarifeleri yükseltilmifltir. Su tarifesinin belirlen-
mesinde özel sektör de söz sahibidir. Jakarta’daki su hiz-
metlerini 10 y›ld›r Suez’s Financial Engineering flirketi yü-
rütmekte ve su tarifeleri de her alt› ayda bir otomatik olarak
artmaktad›r (TÜS‹AD, 2008).

GGüünneeyy  AAffrriikkaa anayasas›nda “halklar›n su hakk›ndan fayda-
lanma hakk› var” denmesine ra¤men 2003 y›l›nda özellefl-
tirme stratejileri hayata geçirilmifltir. Güney Afrika’da yetki-
lilerle Frans›z su tekeli Suez aras›nda bir sözleflme imza-
lanm›flt›r. “Suyun Muhafaza Edilmesi” kapsam›ndaki bu
sözleflmede, zenginlere suyu istedi¤i kadar kullanma hak-
k› verilirken, yoksul halklar için suyun muhafaza edilmesi-
ne yönelik hedefler bulunmaktad›r (TÜS‹AD, 2008). ‹lk uy-
gulama bölgesi olan Johannesburg’ta hükümet bu projeyi
uygulayabilmek için halk›, alt yap›n›n yenilenece¤i üzerin-
den ikna etmifl, aboneler için kontörlü sayaç uygulamas›na
geçilmifltir. Böylece suyun tasarrufu de¤ifltirilerek “öde-kul-
lan” yani “paran kadar su” sistemi iflletilmeye bafllanm›flt›r.
Ancak, fakir halk›n ço¤unlukta bulundu¤u Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde suya eriflemeyen halk ayaklanarak özel-
lefltirmelere karfl› mücadele bafllatm›flt›r. “Sayac› yok et
suyun tad›n› ç›kar” kampanyas›yla 20 bin abone sayaçlar›-
n› k›r›p direk su sistemine ba¤lanm›fl suya eriflim haklar›n›
kullanm›fllard›r.

FFiilliippiinn Hükümeti 1997 y›l›nda flebeke suyu hizmetlerini ser-
mayeye açm›flt›r. Yaklafl›k 10 milyon nüfusa sahip olan ve
do¤u ve bat› bölgesi olmak üzere iki bölgeye ayr›lan Mani-
la’da, flebeke suyu hizmeti iki farkl› flirkete verilmifltir. Do-
¤u bölgesinde Ayala, Bechtel ve Mitsubishi ortakl›¤›nda ku-
rulan Maynilad Water Services (MWS), bat› bölgesinde ise
Benpres ve Suez ortakl›¤›nda kurulan Manila Water Com-
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pany (MWC) flirketlerine 25 y›l süreyle su hizmetleri devre-
dilmifltir. MWS’nin su hizmetlerini yürüttü¤ü bölgede fiyat-
larda   4 kat, MWC’nin su hizmetlerini yürüttü¤ü bölgede
ise 3 kat art›fl yaflanm›flt›r (TÜS‹AD, 2008).
Ne zaman yeni özellefltirme planlar› gündeme gelse politik
partiler, sosyal hareketler, bu at›l›mlara karfl› güçlü bir kar-
fl› durufl sergilemektedirler. Bu karfl› durufllar sadece özel-
lefltirmeleri engellemekle kalmamakta, ayn› zamanda yap›-
lan özellefltirmelerin geri al›nmas›na da neden olmaktad›r.
Örne¤in, bir Frans›z flehri olan Grenoble’de yaklafl›k     10
y›l süren sosyal, politik ve yasal bask›lar sonucu insanlar
su yönetimini Suez’den, tekrar kamu yönetimi sorumlulu-
¤una alm›fllard›r. Belediye Baflkan› ve Suez'in yöneticileri
hapis ve yüksek para cezalar›na çarpt›r›lm›fllar, özellefltir-
me ve su tarifeleri ise yasad›fl› kabul edilmifltir. Paris bele-
diye baflkan› ise Veolia ve Suez ile 2009 y›l›nda sona ere-
cek olan kontratlar›n› yenilemeyeceklerini aç›klam›flt›r.
Böylece 2009 y›l› itibariyle Paris flehri su yönetimi, tekrar
kamu taraf›ndan sa¤lanmaya bafllam›flt›r (Hachfeld vd.,
2009).

SSuu  hhiizzmmeettlleerriinniinn  öözzeelllleeflflttiirriillmmeessiinnddee  TTüürrkkiiyyee  öörrnneekklleerrii

‹‹zzmmiitt  YYuuvvaacc››kk  BBaarraajj››  ‹‹nnflflaaaatt››  PPrroojjeessii

Önce ‹zmit Yuvac›k Baraj› ‹nflaat› Projesi’nin Yap-‹fllet-
Devret Modeli (Y‹D) ile gerçeklefltirilmesi ile ilgili Hazine
Müsteflarl›¤› ve ‹zmit Belediyesi afla¤›daki gerekçelerle
olumsuz görüfl vermiflken, daha sonra Hazine Müsteflarl›-
¤› ve ‹zmit Belediyesi görüfllerini de¤ifltirmifltir (Topçu,
2006).

� Proje kapsam›ndaki tesisler ileri bir teknoloji gerek-
tirmiyor, 

� ‹zmit Belediyesi’nin bu tesislerde üretilecek suya ih-
tiyac› yok,

� Üretilecek su, birim fiyat›n›n yüksekli¤i nedeniyle
sat›lamayacak ve Hazine bunu sübvanse etmek
zorunda kalacak. 

Projenin Y‹D modeli ile tamamlanmas› desteklenmifl, böy-
lece de söz konusu proje Y‹D modeli kapsam›na al›nm›fl
ve proje maliyeti artm›flt›r. Proje maliyetinin yüksek olmas›
su birim fiyatlar›n›n da yüksek olmas›na neden olmufltur.
94/5907 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile Y‹D modeli ile ya-
p›lan tesislerde üretilen mal ve hizmetin ücretini belirleme
yetkisi idareye verilmifl iken, ‹zmit Büyükflehir Belediyesi
Uygulama ve Su Sat›fl Anlaflmas› ile su fiyat›n› belirleme
yetkisini fiirkete (‹SAfi, ‹zmit-Su Anonim fiirketi. Ortaklar›:
‹zmit Büyükflehir Belediyesi (%15), Mitsui & Co. Ltd.
(%7,5), Sumitomo (%7,5), GAMA A.fi. (%23,5), GÜR‹fi
A.fi. (%11,5) ve Thames Water PLC (%35)) b›rakm›flt›r. Bi-
rim fiyat›n›n     4 ABD dolar› gibi yüksek bir fiyat olarak be-
lirlenmesi nedeniyle ‹stanbul Su ve Kanalizasyon ‹daresi

(‹SK‹) projeden su almay› reddetmifltir (Topçu, 2006). 

Bafllang›çta bu durum bilinmesine ra¤men, ‹stanbul’un da
su ihtiyac› düflünülerek Belediye’nin flirketten 142 milyon
m3 su alaca¤› hükme ba¤lanm›fl (Y‹D projesi ile al›nan d›fl
kredilerde Hazine ürün sat›n alma garantisi vermektedir.),
fakat, ‹zmit Büyükflehir Belediyesi fiirketten 1999 y›l›nda
35 milyon m3, 2000 y›l›nda da 96 milyon m3 su teslim al-
m›flt›r. Hazine “garantör” s›fat›yla 1999 y›l›nda 150 milyon
ABD dolar› (2000 y›l› itibariyle 387 milyon ABD dolar›) tuta-
r›nda su faturas› ödemifltir. Belediyenin abonelerine birim
fiyat› 25 sentten satt›¤› su için fiirkete birim bafl›na 4 ABD
dolar› para ödenmifltir. 2005 y›l› itibariyle hala al›m› garan-
ti edilen 142 milyon m3’e ulafl›lamam›flt›r. 1999 y›l›ndan
2006 y›l›na kadar yaklafl›k 1,3 milyar ABD dolar› ödeme
yap›lm›flt›r. Anlaflma 2014 y›l›nda bitecek olup, kullan›lma-
yan su için ödenecek olan rakam katlanarak artacakt›r
(Topçu, 2006). 

AAnnttaallyyaa’’ddaa  SSuu  vvee  AAtt››kkssuu  ‹‹flfllleerrii’’nniinn  öözzeelllleeflflttiirriillmmeessii  

Dünya Bankas›, su hizmetlerinin iflletiminin özel sektöre
devrini gündeme getirmifl ve ilk uygulama Antalya’da ya-
flanm›flt›r. 1996 y›l›nda Antalya Anakent Belediyesi ad›na
kentin su ve kanalizasyon ifllerinden sorumlu Antalya Su
ve At›ksu ‹daresi (ASAT) 1996 y›l›nda Antalya su yönetimi-
ni, 10 y›ll›k bir süre için Frans›z tekeli Suez’in büyük ortak
oldu¤u Antalya Su ‹flletmeleri A.fi’ye (ANTSU) devretmifltir
(Çelik, 2008).

2001 y›l›nda ASAT Genel Kurulunda ANTSU ile yap›lan
sözleflmenin, ANTSU’nun yaratt›¤› çeflitli s›k›nt›lar nede-
niyle gözden geçirilmesine karar verilmifltir. Fakat Dünya
Bankas›, ANTSU taraf›ndan uyulmayan sözleflme hüküm-
lerinin gözden geçirilmesini de¤il; ASAT’›n su fiyatlar›n› ar-
t›rmas›n› uygun bulmufltur. Maliyetlerin sürekli fiyatlara
yans›t›lmas› sonucunda sürekli fiyat art›fllar› yaflanm›fl, 5
y›l›n sonunda yat›r›mlar›n gecikmesi ve belirli kesimlerin su
hizmetinden yararlanamamas› gündeme gelmifltir (Kay›r
ve Ak›ll›, 2006)*. Su ve at›ksu ifllerinin özellefltirilmesi son-
ras›nda 1996 y›l›nda 21.000 TL olan bir metreküp suyun fi-
yat›n›n 1999 y›l› Kas›m ay›nda 206.551 TL’ye yükselerek,
3 y›lda %1000 zam yap›ld›¤› belirtilmifltir. (Su hizmetleri
Yönetimi – Antalya ‹ncelemesi 1999:220)®.

Dünya Bankas› kredisinin geri ödemesinin bafllad›¤› 2001
y›l›nda borcun ödenememesi Hazine’ye ek yük getirmifl ve
ASAT Hazine’ye borçlanm›flt›r. 2002 y›l›nda ANTSU,
ASAT’›n sözleflmedeki yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i,
ücretlerin yeniden de¤erlendirme önerisinin reddedildi¤i ve
bekledikleri fiyat art›fllar›n› alamamalar› ve mali zorluklar
gerekçeleriyle tasfiye sürecine gitmifl; ASAT’a tahkim da-
vas› açm›flt›r  (Kay›r ve Ak›ll›, 2006)*. ANTSU taraf›ndan,
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zarar ve hizmetten kaynaklanan sorumluluklar hiç bir flekil-
de sahiplenilmedi¤i gibi, öngörülen kâr pay›n›n da al›nama-
yaca¤›n›n anlafl›lmas› ile bütün yükümlülükler ASAT’a b›-
rak›larak ANTSU alandan çekilmifltir.

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  vvee  ssoonnuuçç

Özellefltirme ve ticarilefltirme politikalar›n›n “su”ya da bu-
laflmas›n›n en önemli nedeni olarak, “suya ihtiyac›n hiçbir
zaman bitmeyece¤i”nden hareketle su hizmetlerinin kârl›
bir alan olarak görülmesinin ifade edilmesi yerinde olacak-
t›r. Su krizi neden gösterilmekte, acil olarak önlemler al›n-
mas› gerekti¤i vurgulanmakta, bunun için finansman ihtiya-
c›n›n oldu¤u ileri sürülerek, kamunun bunu karfl›layacak
gücü ve yetene¤inin olmad›¤› iddia edilmekte, bu nedenle
de su hizmetlerinin “finansman”› bol olan özel sektöre dev-
redilmesi gerekti¤i ulusötesi büyük su flirketlerinin etkisi ile
Dünya Bankas› ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan dillendirilmek-
tedir. Dünya Bankas› ve AB geliflmekte olan ülkelerde su
ve altyap› hizmetleri için verdi¤i kredilerin önkoflulu olarak
özellefltirmeleri dayatmaktad›r.

Çal›flmada ele al›nan dünya örnekleri ve iki Türkiye örne-
¤inde de görüldü¤ü gibi özellefltirmeler yüksek maliyet ve
yüksek birim fiyatlar ile halklara yük olarak geri dönmekte-
dir.  fiirketler, faturalama – fatura bedeli toplama sistemle-
ri gelifltirmek için kaynaklar ay›rabilirken, daha önce kamu
taraf›ndan kurulan mevcut sistemlerin iyilefltirilmesi için
kaynak ay›rmaktan imtina edebilmektedirler. 

Sonuç olarak, su hizmetleri ile ilgili politikalar›n oluflturul-
mas›nda at›lacak ilk ad›mda temel al›nmas› gereken faktör,
sosyal hizmet anlay›fl› çerçevesinde suyun bir “insan hak-
k›” olarak kabul edilmesidir. Bununla birlikte kamusal su
ba¤lam›nda kavramlar sahiplenilmelidir. Bu sahiplenme
içinde su ele al›nd›¤›nda, ulusal devletlerin kamu hizmeti
anlay›fl›nda yurttafllar› için yeterli, temiz ve ödenebilir (hat-
ta insani ihtiyaçlar için belirlenebilecek minimum miktara
kadar ücretsiz) su sa¤layacak hizmetleri yerine getirmesi
gerekmektedir. Su hizmetlerinde özellefltirmelerin önüne
geçilerek, yoksullar da dahil olmak üzere bütün yurttafllar›n
sa¤l›kl› ve ödenebilir suya eriflimi/suyu kullanmas› garanti
alt›na al›nm›fl ve de bu çerçevede “kâr amac›” gütmeyen
kamu kurulufllar› eliyle su kaynaklar›n›n yurttafl yarar›na
yönetilmesi sa¤lanm›fl olur.
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Geçti¤imiz y›l ‹stanbul’da düzenlenen Dünya Su Forumu,
tüm canl›lara ait bir varl›k olmas›na karfl›n, suyun, hak m›
meta m› oldu¤u tart›flmas›n›n yo¤un bir biçimde gündeme
gelmesine neden oldu.

Tüm temel hizmetlerin piyasalaflt›r›ld›¤› ve son Anayasa de-
¤iflikli¤iyle de bu sürecin yap›sal dönüflüm ad›mlar›n›n h›z-
land›r›ld›¤› günümüzde, suya dönük metalaflt›r›lma sald›r›s›
çok yönlü bir biçimde ilerliyor.

Bu sald›r›n›n bir yönünü nehirlerin, göllerin, akarsular›n, DS‹
ile flirketler aras›nda imzalanan su kullan›m hakk› anlaflmala-
r›yla 49 y›ll›¤›na sermayeye devredilmesi ve üzerlerine yüz-
lerce hidroelektrik santralin kurulmas› olufltururken, di¤er yö-
nünü ise halka “paran kadar su tüket” anlay›fl›n› dayatan ön
ödemeli (kontörlü) elektrikli su sayaçlar›n›n devreye sokul-
mas› oluflturuyor.

Ön ödemeli sayaçlar›n, TÜKODER ve Halkevleri’nin açt›¤›
davalar›n ard›ndan “hukuka uyarl›¤›” bulunmad›¤› tespit edil-
mifltir. ASK‹ taraf›ndan, 200 TL sayaç bedeli, 100 TL montaj
bedeli olmak üzere toplam 300 TL karfl›l›¤›nda zorunlu ola-
rak tak›lan kartl› ön ödemeli su sayac› uygulamas›, Ankara 5.
‹dare Mahkemesi’nin 29.04.2009 tarihli karar› ile durdurul-
mufltur. Böylece aç›lan dava sonucunda mahkeme kamu
hizmeti anlay›fl›nda tüketim garantili biçimin de¤il, hizmet ga-
rantili biçimin lehine karar vermifl oldu. K›sacas› ön ödemeli
su sayac› tak›lmas› hukuk d›fl›d›r. Peki, neden bu sayaçlara
karfl› davalar aç›ld› ve suyun özellefltirilmesi, metalaflt›r›lma-
s› sürecinde bu sayaçlar›n rolü nedir?

Kontörlü sayaç uygulamas› pek çok yönüyle, halk›n de¤il ser-
maye gruplar›n›n yarar›na bir uygulama olarak öne ç›k›yor.
T›pk› suya yap›lan zamlarda oldu¤u gibi ‹SK‹, ASK‹ gibi ku-
rumlar, bu uygulamalar›, suda israf› önleme gerekçesine s›-
¤›narak meflrulaflt›rmaya çal›fl›yorlar. Sonuçta olan ise, su
tüketiminin özellikle yoksullar aras›nda azalmas›, salg›n has-
tal›klar›n ortaya ç›kmas› yani insanca bir yaflam hakk›n›n
gaspedilmesidir. Oysa hiçbir kurumun halk› susuz b›rakma
yetkisi yoktur. Hala Anayasa uyar›nca, herkes maddi ve ma-
nevi varl›¤›n› gelifltirme, sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yafla-
ma hakk›na sahiptir. 

Halk, hizmet garantisi almaks›z›n belediyeye ve belediyelerin
anlaflmal› oldu¤u sermaye gruplar›na ödeme garantisi ver-
mifl oluyor. Halihaz›rdaki sayaçlarda suyun kullan›c›s› kullan-

d›¤› suyun paras›n› öderken, bu sayaçlarla ne kadar su tüke-
tece¤ini beyan etmifl oluyor. Önceden paras› ödenen su ile
flirketlere sa¤lanan s›cak paran›n kamu yarar›yla ya da su is-
raf›n›n önlenmesiyle bir ilgisinin olmayaca¤› ise herkesin ma-
lumu.

Ön ödemeli sayaçlara gerekçe oluflturan di¤er unsur ise sa-
yaç okuma maliyetinin ortadan kalkmas›yla maliyetin azala-
ca¤› idi. Ancak bugüne kadar kontörlü sayaç uygulamas›na
fiili olarak geçilen yerlerde suyun faturaland›r›lmas› aç›s›ndan
herhangi bir indirim söz konusu olmam›flt›r. Üstelik kullan-
makta oldu¤umuz sayaçlarda ne kadar vergi kesintisi oldu¤u
görülürken, ön ödemeli sayaç uygulamas›nda zaten vergilen-
dirilmifl miktarlar üzerinden tüketim yap›lmaktad›r.  

Belediyelerin, ‹SK‹, ASK‹ gibi kurumlar›n temiz su elde etme,
su kaynaklar›n›n korunmas› ve halka ücretsiz su ulaflt›rma gi-
bi görevleri olmas›na karfl›n, ön ödemeli sistemlerle, suyun
kar elde edilebilir bir meta haline getirilmesi sürecine köklü bir
ad›m at›lm›fl oluyor. Hizmetlerin piyasalaflt›r›lmas› sürecinin
yarataca¤› sonuçlar ise bir y›k›m tablosu ortaya ç›kar›yor. 

Güney Afrika’da kontörlü sayaç uygulamas› beraberinde
yüksek su fiyatlar›n› getirmifl, bu da halk›n salg›n hastal›kla-
ra yakalanmas› sonucunu do¤urmufltur. Yüksek su fiyatlar›
sebebiyle kontör alamayan yoksul Güney Afrikal›lar, su ka-
nal›n›n Suez fiirketi taraf›ndan kapat›lmas›n›n ard›ndan, su
ihtiyaçlar›n› nehirlerden karfl›lamaya bafllam›fllar. 2000 y›l›n-
da bafllayan kolera salg›n› sonucu 250 kifli hayat›n› kaybet-
mifl ve salg›n 140 bin kifliyi etkilemifltir. Ancak bu y›k›ma kar-
fl› direnifl biçimi olarak fiili mücadeleyle özellefltirme sürecini
durdurulmufl, susuzlu¤a, elektrik kesintilerine karfl› do¤rudan
eylem biçimleri gelifltirilmifltir. 

Türkiye’de ise ön ödemeli sayaçlar hukuki olarak durduruldu
ancak fiilen uygulamalara hukuka ayk›r› biçimlerde devam
ediyor. ‹stanbul’da 2009 y›l›nda tanesi 250 dolardan sat›n al›-
narak ‹SK‹ fiubelerine da¤›t›lan 160126 adet ön ödemeli sa-
yaç, ‹stanbul halk›n›n sa¤l›¤›n› tehdit etmektedir.

Tekrar tekrar ›s›t›larak gündeme getirilen ve fiili olarak uygu-
lamaya geçilen yerlerde bu uygulamay› durdurma yetkisi tüm
yurttafllar›n elinde bulunmaktad›r. Hukuk d›fl› olan eski sa-
yaçlar›n sökülüp, çeflitli sermaye gruplar›na yeni kar kap›s›
olarak gündeme getirilen, kontörlü sayaçlar›n tak›lmas›d›r. 

SUYUN METALAfiTIRILMASINDA 
B‹R ADIM DAHA: 
ÖN ÖDEMEL‹ SAYAÇLAR
SSeemmrraa  OOccaakk
Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube Baflkan›
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Akarsular; yer alt› ve yerüstü sular›n› beslemesi, mineral ve
oksijen tafl›mas› ifllevleriyle hayati öneme sahiptirler. Her
akarsu geçti¤i yerden çözdü¤ü mineralleri, atmosferden
çözdü¤ü ya da sudaki kimyasal ve biyolojik süreçlerden
aç›¤a ç›kan oksijeni içindeki ve etraf›ndaki canl›ya tafl›ya-
rak yaflam›n devaml›l›¤›n› sa¤lar. Ancak suyun kayna¤›n-
dan al›nmas›, yeralt›ndan çekilmesi, akarsu üzerine hidro-
elektrik santral yap›lmas› gibi suyun ak›fl›n› kesen ya da
akarsuyun yönünü de¤ifltiren müdahaleler suda yaflayan
mikroorganizmalardan akarsu yak›n›nda yaflayan insanla-
ra kadar tüm canl›lar› olumsuz etkilemektedir.

Hidroelektrik santraldeki su alma yap›s› (Resim 1) ya da
çelik su borusunun geçti¤i yerlerde kayma olmamas› için
yap›lan duvar (Resim 2) gibi betonarme yap›lar ile yol infla-
s› için gerekli kum ve çak›l akarsu yata¤›ndan ve orman
alanlar›nda aç›lan tafl ocaklar›ndan elde edilmektedir.
Akarsu yata¤›ndan kum ve çak›l ç›kar›lmas› sonucu suyun
bulan›kl›¤› artar, çözünmüfl oksijen miktar› azal›r ve orga-
nik at›klar›n parçalanmas›n› sa¤layan mikroorganizmalar›n
aktiviteleri yavafllar. Kum ve çak›l elde etmek için orman
alan›nda tafl ocaklar› aç›lmas› ya da hidroelektrik santral
çevresindeki a¤açlar›n kesilerek yol aç›lmas› nedeniyle or-
man alanlar› tahribat› yap›lmaktad›r. Ayr›ca tafl ocaklar›n-
da patlay›c› kullan›lmas›, yeryüzü katman›n›n ve suyun
ak›fl›n› geciktiren yer alt› kayaçlar›n›n tahribat›na neden ol-
makta, patlamalar bölgede yaflayan canl›lar› yerinden et-
mektedir.

Hidroelektrik santral inflas› s›ras›nda oluflan hafriyat at›kla-
r›, çal›flanlar›n faaliyetlerinden kaynaklanan evsel nitelikli
at›klar, kullan›lan ekipman ve malzemeden kaynaklanan
endüstriyel nitelikli at›klar ve kaz›, doldurma, tafl›ma, bo-
flaltma ve inflaat s›ras›nda ç›kan toz emisyonlar› hem akar-
su hem de orman alanlar› için kirletici unsur, bölgede yafla-
yan tüm canl›lar için de tehlike oluflturmaktad›r.

Akarsular›n do¤al ak›fl ve yap›s›n›n de¤ifltirilmesi ile su ka-
litesi bozulaca¤› ve su miktar› azalaca¤› için, mikroorganiz-
malardan bal›klara kadar suda yaflayan tüm canl›lar›n,
hayvanlardan tar›m ürünlerine kadar karada yaflayan tüm
canl›lar›n yaflam› tehlikeye girmekte, do¤al yaflam ortam-
lar› yok olan baz› türlerin nesli tükenmektedir.

Ak›fl›na müdahale edilen akarsular k›y›lardaki deltalar›na
tortu tafl›yamamakta, buna ba¤l› olarak tortularla tafl›nan
besin maddeleri de deltalardaki ve denizlerdeki canl›lara
ulaflamamaktad›r. Ayr›ca deniz k›y›s› kara yönünde ilerle-
yerek deltalar›n erimesine neden olmaktad›r. Besin mad-
delerine ulaflamayan canl›lar yaflamlar›n› sürdürememek-
te, suyun afl›nd›r›c› etkisi tar›m faaliyetleri baflta olmak
üzere deltadaki tüm geçim kaynaklar›n› tehdit etmektedir.

Hidroelektrik santral suyu havzan›n irtifas› yüksek noktala-
r›nda tutarak, havzan›n afla¤› kesimlerine olan su ak›fl›n›
azaltmaktad›r. Bu durumda, havzan›n orta kesimindeki ye-
ralt› sular› afl›r› derecede azalmakta ve baz› durumlarda
sulak alanlar tümüyle kurumaktad›r. Ülkemizde son 40 y›l
içerisinde toplam sulak alanlar›n yaklafl›k yar›s› olan 1,3
milyon hektar sulak alan ekolojik özelli¤ini yitirmifltir. 

Suyun tutuldu¤u baraj gölünde buharlaflma nedeniyle su-
daki tuz ve minerallerin miktar› artmakta, akarsudan göle
geçiflte su h›z›, difüzyon ve oksijen alma kapasitesinin düfl-
mesine ba¤l› olarak do¤al temizleme kapasitesi düflmekte-
dir. Su kalitesinde meydana gelen de¤iflimler sucul canl›
yaflam›n› de¤ifltirmekte, göl ötrofikasyon sürecine girerek
bar›nd›rd›¤› tüm canl› yaflam için yok olma tehdidi olufltur-
maktad›r.

Baraj gölünün yüzey alan› itibariyle nehre göre daha genifl
olmas› ve buharlaflman›n artmas›yla bölge ikliminde de¤i-
flim gözlenmektedir. Havadaki nem oran› artmakta ve ha-
va hareketleri de¤iflmekte, s›cakl›k, ya¤›fl, rüzgar olaylar›
farkl›laflmaktad›r. Ayr›ca bölgede yap›lan a¤aç kesimleri
de iklimsel de¤iflikliklere di¤er bir sebep olarak gösterilebi-
lir. 

Do¤al ortamdaki ak›fl miktar› ekosistemdeki canl›lar›n göç
zamanlar›n›n belirlenmesi aç›s›ndan birer göstergedir. Su-
daki yaflam için önemli olan bu do¤al ak›fl de¤erleri hidro-
elektrik santral yap›m›ndan sonra ekolojik de¤erini yitir-
mekte ve canl›lar›n hareketlili¤inin düzeni bozulmaktad›r.

Ak›fl›na müdahale edilen akarsuya at›ksu girifli oldu¤unda;
akarsu, at›ksu içindeki organik maddelerin biyolojik olarak
parçalanamamas› nedeniyle at›ksu akar› haline gelir. At›k-

H‹DROELEKTR‹K SANTRALLER‹N 
ÇEVRESEL ETK‹LER‹
EEmmiinnee  GGiirrggiinn
Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi YK Sekreter Üye
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su akar› ise, yer alt› suyuna at›ksu kar›flmas›, at›ksu için-
deki a¤›r metaller gibi inorganik kirleticilerin dere yata¤›n-
daki dip çamurunda birikmesi, bölgede yaflayan canl›lar
için toksik etkide olabilecek kirleticilerin kuruyan dere yata-
¤›ndan rüzgar ile tafl›nmas› risklerini oluflturmaktad›r.

Hidroelektrik santraller bal›klar›n göç yollar›n› t›kayarak ne-
hirlerdeki biyolojik hayat› etkilemektedir. Bal›klar›n % 25’i
su alma yap›lar›ndan geçmeyi baflaramamakta, nehirdeki
bal›k miktar› büyük oranda de¤iflmektedir. Dünyada say›s›
9000’den çok olan tatl› su bal›¤› türünün % 20’den ço¤u-
nun soyu, son y›llarda tükenmifltir ya da tükenmek üzere-
dir.

Sulama amac›n› da içeren baraj projeleri su kaynakl› has-
tal›klar›n yayg›nlaflmas›yla sonuçlanm›flt›r. Sulama sistem-
leri parazit, humma ve s›tma gibi hastal›klar yapan canl›lar
için uygun ortam oluflturmakta ve bu ortam milyonlarca in-
san ve hayvan için tehdit oluflturmaktad›r. Mevsimsel ya-
¤›fllara ba¤l› tar›m›n oluflturdu¤u sümüklüböcek-sistosom
paraziti ve insan aras›ndaki denge bozulmufl, sulama pro-
jelerinin gerçekleflmesiyle uygun yaflam ortam›na kavuflan
sümüklüböcek popülasyonundaki art›flla beraber sistoso-
miyasis hastal›¤›na yakalanma riski de artm›flt›r. Ayr›ca ba-
raj göllerinde yaflayan bal›klarda c›va zenginleflmesi de bu
bal›klarla beslenenlerde sa¤l›k sorunlar› ortaya ç›karmak-
tad›r. 

Su ile tafl›nan toprak ve besin azald›¤› için tar›m topraklar›
yeterince beslenememektedir. Ayr›ca sulama amac›yla uy-
gulanan projeler, tuzluluk ve alkalinler yüzünden toprak ve-
riminin azalmas›na ve verimli tar›m arazilerinin kaybedil-
mesine sebep olmaktad›r.

Sular›n kullan›lmak üzere yeryüzüyle buluflmadan ortam-
dan borularla uzaklaflt›r›lmas›, yer alt› sular›n›n beslene-
memesi sorununu ortaya ç›karmaktad›r. Sonuçta sular ku-
ruyacak, nem azalacak ve ortamdaki canl›lar yok olma teh-
likesiyle karfl›laflacakt›r.

Hidroelektrik santraller birçok insan›n yaflam›n› sürdürdü-
¤ü vadilerden göç etmelerine neden olmaktad›r. Artvin ör-
ne¤inde oldu¤u gibi santrallerin yap›lmas›yla birlikte yöre-
de yaflanan susuzluk nedeniyle halk bölgeden göç eder-
ken, insans›zlaflt›r›lan yörede madencilik faaliyetleri h›z ka-
zanmaktad›r. Dünyada baraj yap›m› için bugüne kadar 40-
80 milyon kifli göç etmek zorunda b›rak›lm›flt›r. 

Sonuç olarak hidroelektrik santral bulundu¤u bölgede ya-
flayan tüm canl›lara sa¤lad›¤› yararla k›yaslanamayacak
ölçüde zarar vermekte, sular›n kurumas›, do¤al yaflam or-
tamlar›n›n yok olmas› gibi telafisi mümkün olmayan etkiler
b›rakmaktad›r. 

DDoo¤¤aall  oorrttaammddaakkii  aakk››flfl
mmiikkttaarr››  eekkoossiisstteemmddeekkii
ccaannll››llaarr››nn  ggööçç  zzaammaannllaarr››--
nn››nn  bbeelliirrlleennmmeessii  aaçç››ss››nn--
ddaann  bbiirreerr  ggöösstteerrggeeddiirr..  SSuu--
ddaakkii  yyaaflflaamm  iiççiinn  öönneemmllii
oollaann  bbuu  ddoo¤¤aall  aakk››flfl  ddee¤¤eerr--
lleerrii  hhiiddrrooeelleekkttrriikk  ssaannttrraall
yyaapp››mm››nnddaann  ssoonnrraa  eekkoolloo--
jjiikk  ddee¤¤eerriinnii  yyiittiirrmmeekkttee  vvee
ccaannll››llaarr››nn  hhaarreekkeettlliillii¤¤iinniinn
ddüüzzeennii  bboozzuullmmaakkttaadd››rr..

“

”
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Su havzalar›, detayl› tan›m› ile; ya¤murun ya¤›fl halinde
düfltü¤ü en üst kot ile  dere, nehir, göl ve denize ulaflmas›-
na kadar yolculuk etti¤i karasal alan›, suyun topland›¤› yü-
zeysel sular› (göl, dere, nehir vb.) ve bu bölgenin alt›ndaki
yer alt› katman›n› kapsayan suyun co¤rafi etki alan›d›r. Ya-
ni bir havzan›n etkinli¤i tafl›d›¤› su kapasitesi ve bu sudan
yararlanan canl›lar toplulu¤u (biyokütle) göz önüne al›na-
rak belirlenir. Do¤ay› korumak suyu korumakla mümkün-
dür. Suyu korumak ise su havzalar›n›n arazi kullan›m›n›n
çevresel tahribat yaratmayacak flekilde planlanmas› ile
sa¤lanabilir. Baraj göletleri de dâhil olmak üzere tüm sucul
sistemler onlar› kirletecek antropojenik (insan aktivitesi so-
nucu oluflan) etkilerden, at›k ve at›k sular›n tehdidinden
uzak tutulmal›d›r. Sucul sistemlerden çekilecek sular›n çe-
kildi¤i ekosisteme zarar vermeyecek miktarlarda olmas›na
dikkat edilmelidir.

Kamu ihtiyac› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kaynak olarak su
havzalar› içme ve kullanma sular›n›n temin edildi¤i yüzey
ve yeralt› suyu kaynaklar›n›n tabii su toplama alanlar› ola-
rak tan›mlanabilir. ‹çme suyu da¤›t›m› söz konusu oldu-
¤unda ‹stanbul en çok baraj ve su kayna¤›na ihtiyac› olan
flehirlerden biri say›labilir. ‹stanbul’da Küçükçekmece La-
günü ve Büyükçekmece Gölü do¤al sucul sistemlerdir,
Ömerli Baraj›, Darl›k Baraj›, Elmal› Baraj›, Alibeyköy Bara-
j›, Terkos Baraj›, Sazl›dere Baraj› ise akarsular›n üstünde
bentlerle oluflturulmufl yapay su göletleridir. ‹stanbul'un
Anadolu yakas›nda, 859 km2 havzal›, ‹stanbul'a su sa¤la-
yan kaynaklar aras›nda toplam pay› % 31.8 olan Ömerli
Baraj›, 85 km2 havzal›, ‹stanbul'a % 2.6 oran›nda su sa¤-
layan Elmal› 1-2 bentleri ve % 16.5 oran›nda su temin edi-
len Darl›k havzas› yer almaktad›r. ‹stanbul'un Avrupa ya-
kas›nda ise 619 km2 havzal› ve flehir içme suyunun
%22.2'sini sa¤layan Terkos Gölü, 620 km2 havzal› ve fle-
hir içme suyunun % 17'sini sa¤layan Büyükçekmece Gö-
lü, 170 km2 havzal› flehrin içme suyunun %6.6's›n› karfl›-
layan Alibeyköy Baraj› ve 165 km2 havzal›/drenaj alanl›
Sazl›dere Baraj› bulunmaktad›r. Ayr›ca Istranca dereleri
üzerine 7 adet su kayna¤› (Pabuçdere Baraj›, Kazandere
Baraj›, Sultanbahçedere Baraj›, Elmal›dere Regülatörü,
Büyükdere Baraj›, Kuzuludere Baraj› ve Düzdere Göleti)
kurulmufltur.

Baraj göllerinin bulundu¤u havzalar ve bu havza alanlar›na
giren ilçeler, nüfus yo¤unluklar› ile verilmifltir;

Tablo 1. ‹stanbul’da havza s›n›rlar›nda kabul edilen ‹lçeler
ve nüfus yo¤unluklar›. (‹SK‹, 2010)

Genel olarak baraj göllerinin potansiyel verimi, Asya’da
günde 909.589 m3 ve Avrupa’da günde 1.556.165 m3 ol-
maktad›r. Baraj göllerinden ‹stanbul geneline toplamda
yaklafl›k 2.465.753 m3 tür. Tüm kaynaklar söz konusu ol-
du¤unda, günlük verim ortalama 3.706.850 m3 olmaktad›r,
ar›tma tesislerinin toplam kapasitesi de kaynaklar›n verimi
ile uyuflmaktad›r.  

DOSYA

BARAJLARIN 
SON DURUMU ve ÜÇ ÖRNEK
ÇÇaa¤¤rr››  GGöökkddeemmiirr
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Tablo 2. ‹stanbul’daki içmesuyu ar›tma tesisleri ve içmesu-
yu kaynaklar›. (‹SK‹ faaliyet raporu 2009)

Grafik 1’de görüldü¤ü gibi 2010 rakamlar›na göre barajla-
r›n kapasitesi toplam 868.683.000 m3 olmakla beraber bu-
nun 585.995.000 m3’ü yani yaklafl›k %68’i dolu bulunmak-
tad›r. Yaz aylar›n›n sonuna geldi¤imizi de göz önüne al›r-
sak barajlar aç›s›ndan önümüzdeki iki sene su s›k›nt›s› ya-
flanmayaca¤› öngörülebilir. Bu rakamlar, kay›plar ile bera-
ber düflünüldü¤ünde günde ortalama 2 milyon m3 olan ‹s-
tanbul’un su ihtiyac›n› rahatl›kla karfl›layacakt›r.

Grafik 1. Asya ve Avrupa yakalar›ndaki toplam su hacimle-
rinin maksimum kapasiteyle k›yaslanmas› (milyon m3) (‹S-
K‹, 2010)

Ama unutulmamal›d›r ki; geliflen sanayi ne kadar teknoloji
temelli ya da sanayi ürünleri ne denli sermaye yo¤un olur-
sa olsun sanayi ancak çevresinin tafl›yabildi¤i kadar gelifle-
bilir. ‹stanbul’un genifl havzalar bölgesinde oldu¤unu hesa-
ba katarsak, bu sanayileflme ve flehirleflmeyi kald›racak
yegâne ö¤enin tabii ki havzalar oldu¤unu görece¤iz. Yuka-
r›daki havza tan›m›ndan yola ç›karsak bir bütün olarak fle-
hir ve buradaki sanayileflmenin temel kayna¤›n›n su oldu-
¤unu, belediye politikalar›n›n bu kaynak elverdi¤ince uygu-
lanabilece¤ini pekâlâ söyleyebiliriz.

‹‹kkii  PPrroojjee;;  ““BBüüyyüükk  MMeelleenn””    vvee  ““MMuuttllaakk  KKoorruummaa  AAllaannllaarr››nnddaa
SS››ff››rr  YYaapp››llaaflflmmaa””  

‹stanbul’un su kaynaklar›ndaki bugünkü pozitif durumun el-
bette baki kalaca¤›n› düflünmek safdillilik olur. Belediye yö-
netimlerinin su kaynaklar› söz konusu olunca nas›l politika
de¤ifltirdi¤i ve suyun dolay›s› ile havzalar›n önemini nas›l
yitirdi¤i 2007 y›l›ndaki Melen projesi ile görülmüfltür.

‹SK‹ ayn› y›l su havzalar›n› korumak amac›yla "Mutlak Ko-
ruma Alanlar›'nda S›f›r Yap›laflma" projesi ad› alt›nda bafl-
lanan projeye a¤›rl›k verece¤ini aç›klam›flt›r. Bu do¤rultuda
birçok yap› kamulaflt›r›l›p y›k›lacak ve Ömerli Baraj›’n›n
mutlak koruma alan›n›n tamam› yap›laflmalardan ar›nd›r›-
lacakt›. ‹stanbul Büyük fiehir Belediye Meclisinin
13.07.2007 tarih, 1636 say›l› Karar› ile Çevre Koruma ve
Kontrol Daire Baflkanl›¤› ve At›ksu Antma ve Ruhsat Dene-
tim Daire Baflkanl›¤› baz› fonksiyonlar›nda de¤ifliklik yap›l-
mas› ile birlefltirilerek, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Baflkanl›¤› ismi alt›nda yeni bir daire olarak yeniden olufl-
turulmufltu.

Projenin ifllerli¤i özellikle, Ömerli-Darl›k, Elmal›, Terkos,
B.Çekmece, Sazl›dere, Alibey Havza Koruma fieflikleri ta-
raf›ndan yap›lan kaçak inflaat kontrol ve tespit çal›flmalar›
neticesinde yap›lan kontrol ve tespitler neticesinde Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl›¤›na müracaatlar› ile
sa¤lanmaktad›r. Bu projeye ek olarak ‹SK‹ Havza Koruma
fieflikleri taraf›ndan kaçak hafriyat ve çöp, moloz dökümle-
rine engel olunmas› için gün boyu kontrol yapmaktad›r. Bu
y›lda ‹SK‹’nin verilerine göre 387 Adet yap›n›n y›k›m› ger-
çeklefltirilmifltir. 

Grafik 2. Havzalarda yap›lan y›k›mlar (‹SK‹)
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Projenin çokça dile getirildi¤i ve bu konuda çal›flmalar›n h›z-
land›¤› bakanl›k taraf›ndan s›k s›k deklare edildi¤i 2007 y›-
l›nda, kontrol d›fl› etkiler de kendisini göstermeye bafllam›fl-
t›. 2006 k›fl› kurak geçmifl, ya¤›fl oranlar› ‹stanbul ve çevre-
sinde en düflük seviyesine inmiflti. Önceki sene %61 olan
doluluk oran› 2007 Temmuz ay›nda toplamda %15 seviye-
sine düflmüfltü. Pabuçdere ve Kazandere Barajlar›ndaki su
da s›f›rland›, Alibey Baraj›’nda sadece 2 milyon metreküp
su kalm›flt›. Di¤er barajlar›n seviyesi de farkl› de¤ildi. Bu dö-
nemde medyada “‹stanbul için alarm çanlar› çal›yor” fliar›
çokça duyulur olmufltu. 90 günlük suyu kalan kentte, ekstra
su tedariki için yeni kuyular aç›l›yordu, aktif olmayan kuyu-
lar devreye sokulmaya bafllanm›flt›, 85 olan kuyu say›s›,
99’a yükseltildi. 25 yeni kuyu için ihale aç›ld›. Halbuki bir y›l
önce Devlet Su ‹flleri ve ‹TÜ’nün ortak çal›flmas›na göre,
ço¤unlukla sanayi kurulufllar›n›n son 40 y›lda Küçükçekme-
ce – Topkap› aras›nda açt›¤› kaçak artezyen kuyular› nede-
ni ile yer alt› su seviyesinin 300 metreye kadar geriledi¤i be-
lirlenmiflti. Bu durum ayn› zamanda yer alt› ve yerüstü sula-
r› ile bir bütün olan havzalar› olumsuz yönde etkileyen, hav-
zalara tuzlu su girifliminin önünü açan bir uygulama idi.

Grafik 3. Y›llara göre ‹stanbul’daki barajlar›n doluluk oran-
lar› (‹SK‹, 2010)

Bu k›sa vadeli çözümlerden sonra ‹SK‹, s›cakl›klar›n art-
mas› ve ya¤›fllar›n azalmas› nedeniyle bir anda öncelik ter-
cihlerini de¤ifltirdi ve Mutlak Koruma Alanlar›nda S›f›r Ya-
p›laflma projesi alt›nda yapt›¤› kamulaflt›rmay› durdurdu.
Kamulaflt›rmaya ayr›lan bütçenin tamam› Melen Projesi’ne
kayd›r›ld›. ‹SK‹, "Mutlak Koruma Alanlar›’nda S›f›r Yap›lafl-
ma" projesinin devam› olarak, Çatalca Dursunköy, Sazl›-
dere, fiamlar, Sazl›bosna mevkilerinde su havzas› koruma
alan› alt›ndaki arazileri, arazi sahipleri ile yapt›¤› tapu söz-
leflmesiyle kamulaflt›rmaya bafllam›flt›. Fakat 190 milyon
YTL kayna¤›n kayd›r›lmas› kamulaflt›rma bedellerinin öde-
nememesi demekti. 

Düzce s›n›rlar› içindeki Melen çay›ndan ‹stanbul’a içme su-
yu tafl›nmas› için haz›rlanan proje üç aflamal› olarak plan-
lanm›flt›, proje üç aflaman›n ilki olan Büyükmelen 1 ile aç›-
lacakt›. Projeye 2010 y›l›nda bafllanmas› planlan›rken
2007 y›l›nda süreç h›zland›r›ld› ve Kas›m 2007 – Eylül
2008 tarihleri aras›nda Melen Regülatörü’nden toplam 97
milyon m3 su Anadolu yakas›na tedarik edildi. Melen Pro-
jesi ilk olarak ‹stanbul’un su havzalar›ndaki kamulaflt›rma
ödemelerini alamayan besi çiftlikleri, fabrika, konut ve ifllet-
melerden tepki toplam›flt›. Çünkü sat›fl sözleflmesi imzala-
nan arazi sahiplerinin geri kalanlar›n›n tapu ifllemleri öde-
melerin durdurulmas› yüzünden tamamlanamad›. Sat›fl
sözleflmesi imzalad›¤› halde tapu al›m-sat›m ifllemleri ger-
çeklefltirilmeyen arazi sahipleri ise ifllerini tasfiye etmeleri
yüzünden zor durumda kald›. 2007 y›l›ndan sonra kamu-
laflt›rma süreci h›z›n› kesti ve 2010 y›l›na geldi¤imizde hav-
zalardaki çal›flmalar arka plana itildi.  

Bakanl›k taraf›ndan proje bu kurak dönem için kesin çö-
züm olarak lanse edilse de sadece Anadolu yakas›na Ka-
s›m 2007 – Eylül 2008 tarihleri aras›nda günde ortalama
290420 m3 Melen Çay›’ndan su aktar›ld›, bu ‹stanbul’un
günlük su ihtiyac›n›n yaklafl›k 7’de biridir. Su ihtiyac›n›n da-
ha fazla oldu¤u Avrupa yakas› bu projeden yararlanamad›-
¤› için en kurak dönem olan 2008 y›l›n›n Haziran, Temmuz
ve A¤ustos aylar›nda uzun süreli su kesintileri gerçekleflti.
K›sa vadede su s›k›nt›s›na k›smi çözüm üreten Melen Pro-
jesi uzun vadede herhangi bir çözüm vaat etmiyordu, çün-
kü uzun vadede Melen Havzas›n›n su tafl›ma kapasitesi
düflebilirdi. 2008 y›l›n›n sonunun ve 2009’un ya¤›fl oranla-
r› normale döndü ve susuzluk flimdilik uzun vadeli bir prob-
lem olmaktan ç›kt›.    

Bu proje için di¤er bir elefltiri ise Melen Çay›n›n kaynak ola-
rak seçilmesinin do¤ru olup olmad›¤› üzerine oldu. Bura-
dan al›n›p ‹stanbul’a verilmesi planlanan suyun kalitesi sor-
gulan›yor ve buradan al›nacak suyun Melen havzas›nda
tahribata neden olmas›ndan endifleleniliyordu. Büyük Me-
len Nehri ve kollar› üzerinde 2002 y›l›nda yap›lan çal›flma-
larda, kollardan biri olan Asar Suyu’nun kalitesi 3. S›n›f,
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Küçük Melenin 2. S›n›f, Aksu ve U¤ur Suyunun 1. S›n›f,
Büyük Melen’in su kalitesinin ise 2. S›n›f oldu¤u tespit edil-
mifl, erozyondan kaynaklanan sediment yüksek ölçülmüfl-
tür. Ayr›ca bölgede h›zl› sanayileflme özellikle Asar Su-
yu’nun bulundu¤u bölgeyi ve genifl çapta havzay› etkiledi-
¤i kan›tlanm›flt›r. Projenin aceleye getirilmesinin, yeterli tet-
kiklerin yap›lmamas›n›n ve Melen Havzas›’ndan yüksek
hacimde su al›nmas› sonucu, bölgenin de 2008 y›l›ndaki
kurakl›ktan etkilenmesi ile özellikle Temmuz ay›nda havza-
da baz› kollar kurumufl ve bölgeye tuzlu su giriflimi gerçek-
leflmifltir. Toplamda maliyeti 1,18 Milyar dolar olan Melen
Projesi, ‹stanbul’un su s›k›nt›s›n› k›smen gidermekle birlik-
te, bir s›k›nt› da Melen Havzas›nda yaratm›fl oldu.

FFeeddaa  eeddiilleenn  kkaayynnaakk;;  KKüüççüükkççeekkmmeeccee  GGööllüü

Bilindi¤i gibi son on y›lda Türkiye’de h›zl› bir sanayileflme
süreci yaflanmaktad›r. Bu aktivitelerin bütün dünyada oldu-
¤u gibi kontrolü ve izlenmesi Organize Sanayi Bölgeleri
üzerinden yap›lmaktad›r. Türkiye geneline bakt›¤›m›zda,
Organize Sanayi Bölgelerinde (O.S.B.) faaliyet gösteren ifl-
yerlerinin il baz›nda da¤›l›m› ‹stanbul, ‹zmir, Kayseri ve Ga-
ziantep'te yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. 

Türkiye’de, sanayi iflletmelerinin bölgesel da¤›l›m›n›n den-
geli olmay›p, sanayi katma de¤erinin % 51,8’inin Marmara
Bölgesinde yo¤unlaflt›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Bu oranda en
büyük pay› ise ‹stanbul almaktad›r. Bununla beraber gele-
neksel sanayi merkezleri olan ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve
Ankara gibi illerin sanayideki a¤›rl›¤›nda azalma e¤ilimi gö-
rülmekte, bu illerde finans, bankac›l›k, pazarlama, ticaret
ve turizm gibi hizmetler yo¤unlaflmakta; sanayi faaliyetleri
ise civar illere yay›lmaktad›r.  

‹stanbul ülkemiz sanayinin % 40'›ndan fazlas›n› bar›nd›ran
çok önemli bir sanayi ve ticaret merkezidir. ‹l s›n›rlar› için-
de ‹stanbul Sanayi Odas›na ba¤l› 10.256 adet büyük sana-
yi kuruluflu, 8 adet organize sanayi bölgesi ve 8 adet de kü-
çük sanayi sitesi bulunmaktad›r. Bunlardan bafll›calar›;
Beylikdüzü, ‹stanbul Deri, ‹stanbul Dudullu, ‹stanbul Tuzla
Kimya Sanayii, ‹stanbul Tuzla ve Tuzla Mermerciler orga-
nize sanayi bölgeleridir.  

1980’ler den bu yana geliflimi h›zlanan sanayinin en gözle
görülür de¤iflimi Küçükçekmece Havzas› içerisinde olmufl-
tur. Avrupa yakas›n›n ilk sanayileflen bölgelerinden olan
Küçükçekmece Gölü çevresi, ayn› zamanda do¤a tahriba-
t›n›n da en fliddetli yafland›¤› yer olmufltur. Bölgedeki ilk
sanayileflme bugün ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin te-
melini oluflturmufltur. ‹kitelli O.S.B. Küçükçekmece ‹lçesin-
de TEM otoyolunun hemen kuzeyinde 700 hektar alan
üzerinde 37 sanayi kooperatifi ile farkl› ifl kollar›n›n yer al-
d›¤› karma bir bölgedir. ‹kitelli Organize Küçük Sanayi Böl-
gesi'nde 28.916 iflyeri ve bu iflyerlerinin yard›mc› tesisleri

bulunmaktad›r. Tam kapasiteyle çal›flt›¤›nda bölgenin at›k-
su miktar›n›n 320.000 eflde¤er nüfusa ulaflaca¤› tahmin
edilmektedir. Avrupa yakas›ndaki sanayileflme ile sanayi
çevresindeki nüfus da büyük art›fl göstermifltir. 

Grafik 4. 1963’den, 2004’e kadar olan Küçükçekmece
Havzas›’ndaki yerleflim bölgelerinin de¤iflimi.

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi d›fl›nda, havzaya en çok
sanayi girifliminin oldu¤u, bir k›sm› Mustafa Kemalpafla,
Saadet Dere mahalleleri içinde, bir k›sm› da ‹ncir Tepe, Na-
m›k Kemal mahalleleri aras›nda bulunan ufak fabrikalar bu-
lunmakta ve bu bölgenin devam›nda 2002 y›l›nda tüzel ki-
flili¤e kavuflmufl Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi bu-
lunmaktad›r. Buradan anlafl›ld›¤› üzere sanayileflmenin yo-
¤unlaflt›¤› bölgeler, 4562 say›l› O.S.B.'ler Kanununun
15.04.2000 tarihinde yürürlü¤e girmesinden sonra geçen
y›llar içinde Kanuna uyum çal›flmalar› sonucu ‹ntibak Pro-
tokolü tanzim edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca
O.S.B’lere tüzel kiflilikler verilmifltir. Buradan, Küçükçek-
mece Havzas›’ndaki sanayilerin 2001 y›l›na kadar deneti-
minin sistematik olamad›¤› ya da denetiminin yap›lmad›¤›
anlafl›labilir. Bugün, O.S.B’lere dâhil olmayan ama aktif
olarak bölgede çal›flan iflletmelerin bulundu¤u bölge bu ifl-
letmelerin inisiyatifine b›rak›lm›fl durumdad›r.

Grafik 5. Küçükçekmece Havzas›’ndaki iflletmeler ve sek-
tör da¤›l›mlar›



DOSYA

52 Mühendislikte, Mimarl›kta ve Planlamada ÖÖLLÇÇÜÜ

‹stanbul’daki di¤er baraj göllerinden farkl› olarak, dünyan›n
say›l› Lagünlerinden (deniz ba¤lant›s› olan, ekolojik çeflitli-
li¤i yar› tuzlu suda yaflayabilir türleri kapsayan göller) Kü-
çükçekmece Lagünü, Büyükçekmece Gölü do¤al sucul
sistemlerdir. Endemik flora ve faunaya, çok çeflitli bal›k tür-
lerine sahip olmas›, göçmen kufllar›n u¤rak yeri olmas›
havzan›n koruma alt›na al›nmas› gereken do¤al yaflama
ortam› kategorisine al›nmas›n›n gerekçeleridir. Fakat, plan-
s›z sanayileflme dolay›s› ile plans›z flehirleflme, gecekon-
dulaflma ve kontrol mekanizmalar›n›n yetersizli¤i Küçük-
çekmece Havzas›nda tahribatlara neden olmufl ve tahriba-
t›n nihai sonuçlar› özellikle 2004 y›l›n›n s›cak aylar›nda Kü-
çükçekmece Gölü’ndeki alg patlamalar› ile kendisini gös-
termifl ve sonraki y›l›n Eylül ay›nda önlemlerin yetersizli¤i
nedeni ile tekrar alg patlamas› görülmüfl ama bu sefer kit-
leler halinde bal›k ölümleri de gerçekleflmifltir. Metal sana-
yinin bölgede çok aktif olmas› ile paralel olarak gölün sedi-
ment tabakas›nda a¤›r metal birikimi görülmüfl, bunun so-
nucu olarak göldeki bal›k çeflitlili¤i yok olmufltur. Her ne ka-
dar, 20-22 Ekim tarihleri aras›nda Küçükçekmece Beledi-
yesi, TÜB‹TAK ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi taraf›ndan Kü-
çükçekmece Gölü'nü kurtarmak amac›yla ortaklafla düzen-
lenen "Küçükçekmece Gölü ve Havzas› ‹çin Çevre Yöne-
tim Biriminin Oluflturulma Süreci ve Bölgeye Katk›lar›" ko-
nulu sempozyumda sonuçlar de¤erlendirilmifl ve bu yönde
Belediye sonraki aylarda çeflitli önlemler almaya çal›flm›fl-
sa da gölü ve k›y›larda lokal temizlik yapmaktan öteye gi-
dememifltir, 2005 Eylül ay›ndaki alg patlamas› ve bal›k
ölümleri uygulamalar›n nafile oldu¤unu göstermifltir.

2000 y›l›ndan itibaren, Baflta Çevre ve Orman Bakanl›¤› ol-
mak üzere, Havza içindeki ilçe belediyelerin, ‹SK‹’nin ve
DS‹’nin önünde iki seçenek vard›. Bölgenin do¤al varl›kla-
r›na hizmet eden bir çevre politikas›n›n oluflturulup eksiksiz
ve kesintisiz uygulanmas›, sanayinin denetim alt›na al›n›p
do¤rudan deflarjlar›n engellenmesi ve bölgede sanayilefl-
menin s›n›rland›rmas› veya uygun bir bölgeye kayd›r›lmas›
idi. Di¤er seçenek ise sanayicilerin ç›karlar›n› korumak,
kalk›nma u¤runa havzay› feda etmek olacakt›. 

‹stanbul Su ve Kanalizasyon ‹daresi Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan haz›rlanan "‹çme Suyu Havzalar› Koruma ve Kontrol
Yönetmeli¤i" 21.02.2003 tarihinde yürürlü¤e girdi. Bu yönet-
melik genel olarak, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar›
içinde ihtiyaç duyulan içme, kullanma sular›n›n temin edildi-
¤i ve edilece¤i ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› dâhi-
linde ve haricinde bulunan yüzey ve yeralt› su kaynaklar›n›n
çeflitli yollarla kirlenmesini önlemek amac›yla haz›rland›¤›
belirtiliyordu. Fakat iklimsel ve yap›sal olarak Küçükçekme-
ce havzas› ile benzerlik teflkil eden Büyükçekmece Havza-
s›, göl ile yer alt›, yerüstü sular› ile ba¤l› olan Sazl›dere Hav-
zas› koruma alanlar› olarak yönetmelikte yer al›rken, Kü-
çükçekmece Havzas›, “Havza” statüsünden ç›kar›ld›, böyle-
likle bölge resmen sanayileflmeye terk edildi.

Uygulamaya takiben, 2009 y›l›n›n Mart ay›nda yap›lacak
mahalli seçimler öncesinde havza dâhilindeki Bahçeflehir
ve ‹kitelli’nin bir k›sm›n›n bir araya gelmesi ile Baflakflehir,
Büyükçekmece ve Küçükçekmece Havzalar› aras›ndaki
sanayi bölgesi olan K›raç’›n Küçükçekmece taraf›ndaki k›s-
m› ayr›larak Esenyurt ilçeleri oluflturuldu, havzaya yak›n
olan Yakuplu beldesi sanayi bölgesi olan Beylikdüzüne ek-
lendi. Böylelikle havzalara yak›n olan bölgeler sanayi böl-
gelerinin çevresinde konumland›r›larak sanayinin ve nüfu-
sun geniflleyece¤i yeni alanlar belirlendi.

Böylelikle yerel yönetimler, di¤er göllerden farkl› olarak yer-
leflim yerlerinin ve sanayi bölgelerinin aras›nda kalan Kü-
çükçekmece Gölü ve Havzas›n› flehre kurban etmifllerdir.
‹lgili kurumlar, 1972’de Paris’te imzalanan “Dünya Kültür
ve Tabiat Miras›n›n Korunmas› Hakk›nda Sözleflmeyi”,
1976 y›l›nda Barselona’da imzalanan “Akdeniz'in Kirlen-
meye Karfl› Korunmas› Sözleflmesini,” 1979’da Bern’de
imzalanan “Avrupa'n›n Yaban Hayat› ve Do¤al Yaflama
Ortamlar›n›n Korunmas› Sözleflmesini”, 1994 y›l›nda kabul
edilen “Özellikle Su Kufllar› Yaflama Alan› Olarak Uluslara-
ras› Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakk›nda Sözleflmeyi” ve
1992 y›l›nda Rio de Janerio’da imzalanan Biyolojik Çeflitli-
lik Sözleflmesini ihlal etmifltir.

GGöösstteerrggee  oollaarraakk,,  AAlliibbeeyy  BBaarraajj››  vvaakkaass››

Gösterge, kendi d›fl›nda baflka bir fleyi gösteren, düflündü-
ren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüfl veya ol-
gulara denir. Yönetimsel aç›dan bir sistemin ifllemesiyle il-
gili baz› ölçümlerin sonucunu kendili¤inden gösteren araç
veya müflirdir. Ya da sosyal aç›dan belirli dönüflümleri, de-
¤iflimleri yorumlamam›z› sa¤layan olaylard›r.

29 Temmuz 2010‘da büyük tepki toplayan, Alibey Baraj›’na
at›k su giriflini kan›tlayan görüntüler içeren haberler med-
yaya düfltü. ‹lk gelen haberler, katran›ms› yo¤un ve kötü
kokulu bir s›v›n›n baraj k›y›s›nda birikme yapt›¤›, bu s›v›n›n
Alibey Baraj›na akt›¤› yönündeydi. Bal›k ölümlerine, gömü-
len toksik at›klara, hurdal›kta bulunan radyoaktif maddele-
re al›fl›k olan ‹stanbul kamuoyu bu olaya da birkaç gün tep-
ki gösterdi ve son olarak unutuldu. 

Alibey Baraj›, inflaat› 1975’de bafllam›fl, 1983 y›l›nda bitmifl
ve ayn› y›l içme suyu temini amac› ile hizmete girmifltir. ‹s-
tanbul’daki Elmal› ve Ömerli Barajlar›ndan sonraki en eski
barajlardan biridir. Y›lda 36 milyon m3 kapasite ile barajla-
r›n toplam kapasitesinin %4’üne tekabül etmekte, ayn› za-
manda havza s›n›rlar› içindeki Bellice, Esenler, Eyüp, Bo-
¤azköy belediyeleri ve ‹stanbul’da en yüksek nüfusa sahip
olan Gaziosmanpafla civar›na su vermektedir. Genellikle
doluluk oran› di¤er barajlara nazaran düflük olan Alibey
Baraj› 2010 verilerine göre %23,55’dir, mevcut su miktar›
ise 8.041 milyon m3 ile toplam su miktar›n›n %1,4’ü dür.
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Grafik 6. ‹stanbul’daki barajlar›n doluluk oranlar› (‹SK‹,
2010)

Grafik 7. Mevcut su miktar›n›n barajlara göre da¤›l›m› (mil-
yon m3) (‹SK‹, 2010)

Bu olay›n araflt›r›lmas› sonras›nda, ‹SK‹’ye ba¤l› bir tesis
olan Ka¤›thane ‹çmesuyu ar›tma tesisinin proses gere¤i at-
mas› gereken at›ksuyu son bir y›ld›r Alibey Baraj›na verdi-
¤i tespit edilmifltir. Resmi olmayan bilgilere göre at›lan s›v›
ar›tma tesisindeki filtre geri y›kamas›ndan ç›kan y›kama
suyudur ve evsel at›ksudan daha yo¤un kirlilik içerir. 

‹SK‹ her ne kadar 2009 faaliyet raporunda havza koruma
çal›flmalar› kapsam›nda infla edilen at›ksu tünelleri vas›ta-
s›yla Alibeyköy baraj›n›n at›ksu tehdidinden kurtar›ld›¤›n›
müjdelemifl olsa da ‹SK‹’nin kendi iflletmesinden proses
gere¤i atmas› gereken at›ksuyu son bir y›ld›r Alibeyköy ba-
raj›na verdi¤i tespit edilmifltir.

Bu olay sonras›nda ‹SK‹ yetkilileri “Ka¤›thane ‹çmesuyu
Ar›tma Tesisleri'nde zaman zaman ar›tma ifllemlerinde kul-
lan›lan teknoloji gere¤i bir miktar su geri kullan›ma dönük
olarak Alibeyköy Baraj›'na deflarj edilmektedir” diyerek ba-
raj suyunu al›p tekrar baraja verdiklerini deklare etmifl, bu-
na ilaveten baraj suyu ar›t›laca¤› için kirlenmenin bir prob-
lem yaratmayaca¤›n› söylemifllerdir. Çevre ve Orman Ba-
kan› Veysel Ero¤lu “Alibeyköy Baraj›`n›n k›ymeti harbiyesi
yoktur. Oras› daha önce aktarma baraj›yd›, art›k oradan su

elde edilmiyor” diyerek 27 y›ld›r bölgeye su veren Alibey
Baraj›n› bir ç›rp›da silmifltir. ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, uygulamaya ayk›r› olarak çöktürme
havuzlar›ndaki taflmalar› engellemek için yüzeyden su çe-
ken bir boru kullan›ld›¤›n› fakat bunun kapat›ld›¤›n› belirte-
rek bir iflletme hatas›n› aç›klam›flt›r. Bu uygulama ve aç›k-
lamalar ile 5.05.2006 tarihli ‹çme Suyu Havzalar› Yönetme-
li¤i’ne göre içmesuyu havzalar›nda uyulmas› gereken
esaslardan, yüzeysel içmesuyu kaynaklar›nda ve koruma
alt›ndaki derelerde uyulmas› gereken esaslar›n ilki olan
“Bölgeye kat› ve s›v› at›klar dökülemez” prensibi bu prensi-
bin uygulay›c›s› olan yetkililer taraf›ndan çi¤nenmifltir.

Alibey Baraj› vakas› ‹stanbul’da s›k s›k meydana gelen s›-
radan bir olay gibi görülse de di¤er olaylardan farkl› olarak
bize elzem bilgiler veren bir gösterge niteli¤indedir. ‹stan-
bul’un hatta Türkiye’nin su kaynaklar› ve havzalar›n›n yö-
netiminin yeterlili¤i hakk›nda bilgi vermektedir. Bu sefer
çevre ihlali, herhangi bir sanayi kuruluflu veya kaçak bir uy-
gulamadan de¤il Melen, Küçükçekmece örneklerinde oldu-
¤u gibi kanun koyucular ve yöneticilerden kaynaklanmak-
tad›r. Bu vaka bize yöneticilerin, suyu merkeze alan sürdü-
rülebilir kaynak politikalar› için yetersiz olduklar›n› ve AB’ye
uyum süreci alt›nda ç›kart›lan mevzuatlar› ve bu mevzuat-
lar›n ç›kar›lmas› için örnek al›nan çevre politikalar›n› içsel-
lefltiremediklerini göstermifltir. Bu vaka, ileride daha birçok
çevre tahribat›na gebe oldu¤umuzu iflaret eden bir göster-
gedir.   



Suyun metalaflmas› sürecinin bugün hangi aflamada oldu-
¤unu göstermeyi amaçlayan bu yaz›da Türkiye’deki gelifl-
meler yerine dünya ölçe¤inde süreci flekillendiren ülkeler
ve olaylara odaklan›lmaktad›r. Türkiye’nin çal›flmaya dahil
edilmeyiflinin nedeni ise, ülkemizde suyun piyasaya terk
edilmesi ile ilintili olgular›n -TMMOB-Ölçü Dergisi okurlar›-
n›n da bildi¤i gibi- STHP-Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu taraf›ndan zaten izleniyor ve kamu oyu ile payla-
fl›l›yor olmas›ndand›r. 

Alt›nc›s› 2012 y›l›nda WWC-Dünya Su Konseyi’nin merke-
zinin bulundu¤u Fransa’n›n Marsilya kentinde yap›lacak
olan WWF-Dünya Su Forumu ve Forumu oluflturan resmi,
gayr› resmi kurulufllar iki forum aras›ndaki zaman› son de-
rece faal bir flekilde geçirmektedirler. T›pk› ‹stanbul’da ya-
p›lan WWF-5 öncesi dönemde de yap›ld›¤› gibi baflta Fran-
sa olmak üzere çeflitli ülkelerde yap›lan “Foruma Haz›rl›k
Toplant›lar›”nda öne ç›kan hedeflerin bafl›nda ise serma-
yenin “suya eriflim hakk›n›n uluslar aras› düzeyde tan›nan
bir hak haline getirilmesi” yönündeki çabalar›na halklar› ik-
na etmek gelmektedir (Wordpress, 2010).  ‹lk bak›flta son
derece toplumsal bir kayg› tafl›d›¤› düflünülebilecek bu he-
def biraz sorguland›¤›nda, alt› çizilen “hak” vurgusunun su-
yun para karfl›l›¤›nda al›n›p sat›labilen bir meta haline gel-
mesi kofluluna ba¤land›¤› hemen görünür hale gelmekte,
sermayenin ç›karlar› daha bir berrakl›k kazanmaktad›r.. 

Dünya su lobisinin önceliklerinden bir di¤erinin ise, ticari-
lefltirilmesi en zor alan olan tar›msal sulama hizmetlerinin
hangi stratejilerle piyasaya devredilebilece¤i konusu oldu-
¤u görülmektedir. Bu ba¤lamda, örne¤in, tar›m yat›r›mlar›
ile ilgili bir konferansta sunum yapan NGP1 -Küresel Uyum
Ortaklar› adl› sermaye örgütünün temsilcisi Judson Hill,
uzun y›llardan beri bir meta olmaktan ziyade tipik bir kamu
mal› gibi kullan›lan su hizmetlerinden muazzam paralar ka-
zanman›n mümkün oldu¤unun son derece aç›k oldu¤unu
belirtmektedir. Cenevre’deki konferansta yat›r›mc›lar ve
bankac›lara “kovalarca su” meselesinin meta ticareti aç›-
s›ndan Avrupa Birli¤i’nin önde gelen dinamiklerinden biri

oldu¤unu hat›rlatan Hill, “e¤er nereye gidece¤inizi biliyor-
san›z su sektöründen son derece cazip getiriler elde etme-
nin yüzlerce yolu var” (MacInnis, 9 Kas›m 2009 Reuters)
diyerek suyun metalaflmas›n›n birikim aç›s›ndan neler va-
at etti¤ini görünür k›lmaya çal›flmaktad›r. Bu al›nt›dan da
anlafl›labilece¤i gibi su lobisi bugün iki temel sorun ile kar-
fl› karfl›yad›r: su hizmetlerinin h›zla piyasaya terk edilmesi
ve piyasa oyuncular›, ya da flirketlerin bu konuya gereken
ilgiyi göstermelerinin sa¤lanmas›. fiirketlerin su sektörüne
yeterli derecede ilgi göstermemesi temelde iki nedenle
aç›klanmaktad›r. Bunlardan birincisi Hükümetlerin gerekli
kurumlar› ve mevzuat› oluflturmada yavafl davranmalar›-
d›r. Di¤eri ise birinci nedeni de do¤rudan etkileyen baflta
baraj ve HES karfl›tl›¤› olmak üzere suyun ticarilefltirilmesi-
ne karfl› bütün dünyada giderek yayg›nlaflan ve yükselen
toplumsal muhalefettir. 

Dünya Su Lobisi’nin alt›n› çizdi¤i bir di¤er konu ise özellik-
le su k›tl›¤› görülen bölgelerde g›da talebinin karfl›lanmas›
ve tah›l üretiminden daha büyük getiriler elde edilmesi için
geliflmifl sulama teknolojilerine odakl› endüstrilerin öncelik-
li öneme sahip oldu¤udur. Su lobisi ›srarl› bir flekilde sula-
ma endüstrisinin oldukça büyük ve h›zla daha da büyüyen
bir endüstri olarak öne ç›kt›¤›n› vurgulamaktad›r. Gerçek-
ten de sektörün bugünkü tahmini büyüklü¤ü 3.5 milyar $ a
ulaflm›fl durumdad›r. ABD’nin çöl olarak tarif edilebilecek
en kurak bölgelerinde bile hala pirincin yetifltirilebiliyor ol-
mas› da sulama endüstrisinin nas›l daha kârl› iflletilebilece-
¤inin örne¤i olarak gösterilmektedir. Benzer flekilde ABD
orijinli m›s›r, soya, pamuk, pirinç ve bu¤day yetifltiricileri ta-
raf›ndan kurulmufl olan AgriCura adl› Vakf›n kurucular›n-
dan Gary Taylor ise suyun ileri teknolojilere dayal› tar›m
yat›r›mlar› aç›s›ndan vaz geçilmez bir öneme sahip oldu¤u-
nun alt›n› çizmektedir. Türkiye’de çok iyi bilinen traktör
markalar› aras›nda öncü olan Deere’i temsilcilerinden Cory
Reed ise Monsanto, Dupont ve Syngenta adl› firmalar ta-
raf›ndan gelifltirilmifl olan kurakl›¤a dayan›kl› tohumlar için
tasarlanan sulama sistemlerinin de çok kazançl› oldu¤u-
nun hat›rlatmaktad›r. Reed, sulama sistemlerinin yayg›n
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olarak ticarete konu edilebilmesi için belli tohum türlerinin
belirlenen bir takvim aral›¤›nda özenle belirlenen miktarlar-
da sulanmas›n›n bir ihtiyaç olarak tan›mlanmas›n›n strate-
jik bir pazarlama aç›s›ndan flart oldu¤unu belirtmekte-
dir(MacInnis, 9 Kas›m 2009 Reuters). Bu cümleden de an-
lafl›labilece¤i gibi, kapitalizmin bugün ulaflt›¤› aflamada,
sistem sadece metalar› de¤il, yan› s›ra yeni ihtiyaçlar› da
üretmek ve halklar› bu “yeni metalar”›n birer ihtiyaç oldu¤u-
na inand›rmak zorundad›r.

Lobi taraf›ndan de¤inilen bir di¤er önemli konu ise, özellik-
le su k›tl›¤› riskleri hakk›nda giderek artan bir bilincin bulun-
du¤u bir ortamda yat›r›mc›lar›n hükümetlerle müzakerelere
girebilece¤i yerel su sektörlerinde yerel halk›n da sektörün
içine çekilmesi konusunda kurulacak ba¤lant›larla ilintilidir
(MacInnis, 9 Kas›m 2009 Reuters). “Yerelliklerin sektörün
içine çekilmesi”nin bir di¤er okunufl biçimi ise olas› müca-
delelerin ›l›ml›laflt›r›lmas›d›r. Türkiye’de 2009 Aral›k ay›nda
kurulan ve kendisini yerel su mücadelelerinin flemsiye ör-
gütü gibi lanse eden Türkiye Su Meclisi de bu amaca uy-
gun olarak yap›land›r›lm›fl ve tamamen flirketlerin kurdu¤u
bir yap› olmas›na ra¤men baz› yerel hareketleri kendi kon-
trolü alt›na almay› baflarm›flt›r. Bu flirketlerin gerçek yüzle-
ri ise, afla¤›daki al›nt›dan da görülece¤i üzere ancak kendi
kapal› toplant›lar›nda ortaya ç›kmaktad›r:

“Su sermayesi, bundan 20-25 y›l önceki enerji ser-
mayesi ile büyük benzerlikler tafl›yor. Su fiyatlar›
artt›kça hepimiz daha iyi yöneticiler olaca¤›z, çevre-
ci oldu¤umuz için de¤il, bu durum do¤rudan ceple-
rimizi etkileyece¤i için” (MacInnis, 9 Kas›m 2009
Reuters). 

fiirketlerin kontrolü alt›na giren yerel su hareketleri bafllan-
g›çta Birleflmifl Milletler, Dünya Su Forumu ve Avrupa Bir-
li¤i gibi su lobilerinin aldat›c› söylemlerine inand›r›lmakta ve
bu söylemleri dillendirmeye bafllamaktad›rlar. Buna karfl›n
söz konusu yerel hareketleri, örne¤in Avrupa Birli¤i’nde
h›zlanan su özellefltirmeleri ve suyun ticarilefltirilmesi süre-
ci karfl›s›nda AB Parlamentosunun bir önerge haz›rlamak
zorunda kald›¤›ndan ve su hizmetlerinin tekrar kamusallafl-
t›r›lmas› için kollar› s›vad›¤›ndan bihaberdir. Haz›rlanan
önergede bütün AB üye devletleri su ve at›k su hizmetleri-
nin istisnas›z bütün dünyada temel bir insan hakk› olarak
tan›mlanmas› yönünde ellerinden gelen her fleyi yapmaya
ça¤r›lmaktad›r. Bu ça¤r›da, AB ülkelerinde suyun ticarilefl-
mesinde en önemli araç olarak uygulamaya konmufl bulu-
nan AB Su Çerçeve Direktifi’ne köklü elefltiriler yap›lmakta,
AB Komisyonundan su yönergelerini yeniden gözden ge-
çirmesi ve su kaynaklar›n›n kamu otoritelerinde kalmas›
için gere¤inin yap›lmas› talep edilmektedir (AB Parlamen-
tosu, 0086/2010 no.lu önerge 10 Kas›m 2010).

Di¤er yandan k›ta Avrupa’s›nda yaflanan su özellefltirme-

leri Parlamento’nun kayg›lar›n› hakl› ç›karacak kadar h›z-
lanm›fl durumdad›r. K›sa süre önce Almanya’n›n baflkenti
Berlin’deki kent suyunun 1999 y›l›nda yap›lan gizli bir söz-
leflmeyle Veolia’ya devredildi¤i ve Berlin’deki ilgili yerel su
otoritesinin bu sözleflme ile fiirkete çok yüksek bir kâr ora-
n›n› garanti etti¤i ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kentte yaflayan 280
bini aflk›n insan›n imza koydu¤u bir dilekçe ile Veolia ile ya-
p›lan sözleflmenin halka aç›klanmas› talep edilmifltir. fiu
anda Almanya’daki içme suyunun yaklafl›k olarak yüzde
40’› k›smen ya da tamamen özel firmalar taraf›ndan sat›l-
maktad›r. ‹çme suyunu özellefltiren eyaletler aras›nda Bre-
men, Essen, Höxter, Gelsenkirchen, Dresden, Schwerin,
Goslar, Cottbus ve Rostock bulunmaktad›r. Bu özel söz-
leflmelerin hiçbiri kamu oyu ile paylafl›lmam›flt›r. Benzer
flekilde Berlin Belediyesi de 1999 y›l›nda kent suyunun
yüzde 49.9 unu 3.3 milyar Mark karfl›l›¤›nda özel flirketlere
satt›¤›nda kamu oyu hiçbir flekilde bilgilendirilmemifltir. Sü-
recin afifle olmas›n›n ard›ndan sa¤c› parti CDU suyun özel-
lefltirilmesinin hem iflçiler aç›s›ndan daha fazla ifl güvence-
si anlam›na gelece¤ini hem de Berlin’de ifl arayanlar›n da-
ha çabuk ifl bulmas›na yard›m edece¤ini belirtse de
1999’dan bu yana geçen süreç bu sözlerin hiç te geçerli ol-
mad›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Berlin sular›n›n Veoli-
a’ya devredilmesinin ard›ndan flirket tekelci konumunu
güçlendirmeye odaklanm›fl, yeni istihdam alan› yaratmak
flöyle dursun daha önce su hizmetlerinde istihdam edil-
mekte olanlar›n say›s› da 6265’den 5283’e gerilemifltir. fiir-
kete sa¤lanan kâr garantisi sayesinde Veolia’n›n kârlar›
h›zla artm›fl, su iletim maliyetleri halk›n su faturalar›na ek-
lenmeye bafllam›flt›r (Taz, 30 Ekim 2010). 

Benzer flekilde uzun y›llardan beridir dünyan›n en h›zl› bü-
yüyen ekonomisi olan Çin de, farkl› bir kayg›dan ötürü,
baflka bir deyiflle karbon ticaretinden kendi pay›na düfleni
alabilmek için kollar› s›vam›fl bulunmaktad›r. Çin hükümeti
temiz enerji üretmek ve böylece emisyon hedeflerine ula-
flabilmek amac›yla muazzam büyüklükte hidro elektrik san-
tralleri üretmek için gerekli ad›mlar› atmaya bafllam›flt›r. Bu
projelerin en kapsaml›lar› ise Yangtze nehrinin en büyük
kollar›ndan biri olan Jinsha nehri üzerindeki 5 büyük baraj
projesidir. Çin, bugün itibar›yla dünyan›n en büyük hidro-
elektrik gücü kapasitesine sahip olan ama ayn› zamanda
ulusal ölçekteki enerji ihtiyac›n›n yüzde 80’ini kömür ener-
jisi üreterek karfl›layan dünyan›n en büyük kömür üreticisi
ve tüketicisi konumundaki ülkedir. Çin hükümeti y›ll›k gayr›
safi milli gelirine denk düflen karbon sal›m› miktar›n› ofset
edebilmek için 2020 y›l›na kadar fosil yak›tlara dayal› olma-
yan enerji üretimini yüzde 15 artt›rmay› taahhüt etmifl bu-
lunmaktad›r. Hidro elektrik santrallerde üretilen enerji de
fosil yak›tlara dayal› olmayan temiz enerji grubu içinde sa-
y›ld›¤› için Çin hükümetinin HES’lere olan ilgisi ola¤anüstü
derecede artm›fl görünmektedir (Lewis, 2010). 

Asya sular›n› piyasan›n ellerine terk etme çabalar›nda en
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fazla öne ç›kan unsurlar›n bafl›nda ise ADB-Asya Kalk›n-
ma Bankas› gelmektedir. Banka k›sa süre önce Çin ve Gü-
ney Do¤u Asya ülkelerinde su altyap› sistemlerini gelifltir-
me amac›yla ilk kez 20 milyon dolarl›k büyük bir özel hisse
senedi fonu kuraca¤›n› duyurmufl bulunmaktad›r. ADB
Özel Sektör Yat›r›mlar› Operasyon Bölümü Baflkan› Ro-
bert van Zwieten taraf›ndan imzalanm›fl rapora göre, kuru-
lacak olan bu özel hisse senedi fonu ile ADB Asya’daki ana
ak›m su sektörü geliflmesinde özel sektörün daha fazla ya-
t›r›m yapmas›n› sa¤lamak için katalizör rolü oynamaya ha-
z›rlanmaktad›r. Planlanan fon,  AmInvestment Group tara-
f›ndan yönetilecek ve belediye sular›, sanayi sular›, tar›m-
sal sulama ve at›ksu iflleme tesisleri de dâhil olmak üzere
su ile ilintili bütün alanlar› kapsamaktad›r (Water Initiatives
Odisha, 2010). 

DB-Dünya Bankas›’n›n bu süreçte neler yapt›¤›na bakt›¤›-
m›zda ise dünyadaki su özellefltirmeleri genelde önemli
baflar›lar elde edememesine ra¤men Bankan›n dünyan›n
her yerinde flirketlere muazzam büyüklükte fonlar sa¤la-
maya devam etti¤i, suyun ticarilefltirilme sürecinde öncü ol-
maktan geri ad›m atmad›¤› dikkat çekmektedir. DB’nin
kendine yak›n buldu¤u flirketlere su yat›r›mlar› ile aktard›¤›
son parasal büyüklük Kas›m 2010 itibar›yla 139 milyon $
olarak kaydedilmektedir. Banka, baflta Latin Amerika, Gü-
neydo¤u Asya, Kuzey Amerika, Afrika ve di¤er bölgelerde
flimdiye kadar flirketler için milyarlarca dolarl›k proje imza-
lam›fl bulunmaktad›r. Bu çerçevede örne¤in Veolia adl›
dünya devine k›sa süre önce DB taraf›ndan yaln›zca Do¤u
Avrupa’n›n su kaynaklar›n›n ticarilefltirilmesi için 100 mil-
yon $ tahsis edilmifltir.  Ayn› flirket (Veolia) ifl yapma mo-
delinin uzun vadeli yat›r›mlar olmad›¤›n›, tamamen kârlar›
maksimize etmeye odakland›¤›n› çekinmeden aç›klam›fl
bir flirkettir. Ekolojistler, Veolia’ya tahsis edilen 100 milyon
dolarl›k fonun Do¤u Avrupa’daki su iletim flebekelerini iyi-
lefltirmek için kullan›lmayaca¤›na ve sadece suyun meta-
laflmas› için gereken harcamalar› finanse edece¤ine kesin
gözüyle bakmaktad›r. Banka taraf›ndan Veolia üzerinden
teflvik edilen bir baflka su özellefltirme giriflimi ise Filipin-
ler’de yaflanm›fl, yerel halk›n h›zla yükselen maliyetler, kö-
tüleflen bak›m hizmetleri ve toplu iflten ç›karmalara tepki
olarak örgütledi¤i kararl› mücadeleler sonucunda bugün
baz› sözleflmeler iptal edilmektedir. Filipinler’de 1995 y›l›n-
da yaflanan su krizinin ard›ndan, ülkeye sürecin Suez ve
Bechtel taraf›ndan yönetilmesi flart›yla 283 milyon $ l›k bir
özellefltirme kredisi tahsis edilmifltir. Ancak 2000 y›l›ndan
bafllayarak sürecin foyas› ç›km›fl, su fiyatlar› roket h›z›yla
artmaya bafllam›fl, su kalitesi kötüleflmifl ve belediyelerin
su hizmetlerinde çal›flan binlerce iflçi iflten ç›kar›lm›flt›r. Bu
geliflmeler sert bir mücadelenin bafllamas›n› kaç›n›lmaz
hale getirmifl ve baz› sözleflmelerde iptaller bafllam›flt›r.
Ancak özellefltirilen su ifllemeleri büyük oranda hala çok
uluslu flirketlerin elindedir ve bugüne geldi¤imizde Filipin
halk›n›n temiz ve yeterli miktarlarda suya eriflimi hâlâ yok-

tur, su fiyatlar› süreç içersinde baz› bölgelerde %700 ora-
n›nda artm›flt›r ve kolera ile gastroenterit benzeri hastal›k-
lardan kaynaklanan ölümler giderek artmaktad›r. Bankan›n
benzer bir di¤er maceras› ise Türkiye’de Alaçat›’da yaflan-
m›flt›r. 1990’l› y›llar›n sonlar›nda yine Veolia üzerinden tah-
sis edilen 13 milyon dolarl›k su özellefltirme kredisi sonu-
cunda bölgedeki su fiyatlar› ülkenin di¤er yerlerindeki su fi-
yatlar›n›n tam 12 kat›na yükselmifltir. Bugün gelinen nokta-
da do¤a savafllar› sadece su ile de s›n›rl› de¤ildir. Ekim
2010’da ‹ngiltere Hükümeti devlet ormanlar›n› sat›fla ç›ka-
raca¤›n› duyurmufl, yine bu y›l ABD’deki do¤al gaz flirket-
leri ülkedeki do¤al parklara talip olmufltur. Bu geliflmelere
de ba¤l› olarak dünyada yaklafl›k 100 kadar ülkede kurak-
l›k ve çölleflme h›zla yay›lmaktad›r. fiirketlerin temiz su ta-
lebi, temiz su arz miktarlar›n› aflma noktas›na ulaflm›fl bu-
lunmaktad›r (Thill, 2010). 

5. Dünya Su Forumu’ndan bu yana Türkiye’deki geliflmele-
re sermaye s›n›f› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, ülkedeki serma-
ye gruplar›n›n suyun ticarilefltirilmesi sürecinde oldukça
önemli deneyimler kazand›klar› ve hatta baflka ülkelerde
su yat›r›mlar› yapmak için kollar› s›vad›klar› görülmektedir.
Di¤er örnekler bir yana, Uganda’n›n ön-ödemeli sayaçlar›-
n› üretme iflinin ülke hükümetinin Ms V-Allied Water
Supply, VATEC Teknolojileri ve Türkiye’li fiirketler ile kur-
du¤u bir ortakl›k üzerinden yürütülmesine karar verilmifltir.
Bu ortakl›¤›n bileflenlerinden biri olan VATEC adl› flirketin
yönetim kurulu baflkan› Fred Mwesigye kuracaklar› ön-
ödemeli sayaç sisteminin Uganda halk›n›n refah›n› yüksel-
tece¤ini belirtmektedir (Kigongo, 2010). Di¤er yandan
Uganda Hükümetinin Türkiye’li sayaç üreticileri ve kontörlü
sayaçlar›n uyguland›¤› yerelliklerin yönetimleriyle ilk tan›fl-
mas› da 2009 Mart’›nda ‹stanbul’da düzenlenen WWF-5
s›ras›nda olmufltur. Bu toplant› vesilesiyle Türkiye’ye gelen
Uganda Su ve Çevre Bakan› Maria Mutagamba bu f›rsat›
kaç›rmam›fl ve baflta 2005 y›l›ndan bu yana kontörlü sayaç
uygulamas›na geçen K›rklareli’nin Kapakl› Belediyesi ve
2009 y›l› itibar›yle kontörlü sayaçlar› inceleme aflamas›nda
olan Çorlu Belediyeleri olmak üzere kontörlü sayaçlar› kul-
lan›ma sokan kamu idarelerini ziyaret ederek görüfl al›flve-
riflinde bulunmufltur (Kapakl› Belediyesi, 2009 Mart; Çorlu
Belediyesi 26 Mart 2009). Dünya Su Forum’lar›n›n bir iflle-
vini daha ortaya koyan bu ziyaretler yaln›zca yabanc› hü-
kümetlerin Forum’un yap›ld›¤› ülkelerde bafllayan yeni uy-
gulamalar› kendi ülkelerine tafl›malar›na hizmet etmekle
kalmamakta bunun yan› s›ra Forum ülkesindeki mevcut
Belediye’lerin de birbirlerindeki uygulamalar› örnek almala-
r›na olanak yaratmaktad›r. Bu ba¤lamda örne¤in Çorlu Be-
lediyesi Uganda Bakan›n›n bu farkl› bölgelere yapt›¤› ziya-
retlerinin hemen arkas›ndan 2010 y›l› bafl›nda h›zla kontör-
lü sayaç uygulamas›na geçme karar› alm›flt›r (Çorlu Ha-
ber, 8 Ocak 2010). 

Uganda Cumhurbaflkan› Museveni’nin ekonomik kalk›n-
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maya büyük önem verdi¤ini söyleyen ve özellikle altyap›
yat›r›mlar›, yollar, barajlar ve telekomünikasyon konular›na
verilen öneme iflaret eden Cumhurbaflkan› Abdullah Gül
ise, Museveni’nin bütün yat›r›mc›lar› ülkesine davet etti¤ini
belirtmektedir. Say›n Cumhurbaflkan›’n› Türk yat›r›mc›lara
verdi¤i önemin göstergesi olarak, bunlardan baz›lar›n› ken-
di evinde bile misafir etti¤ini aktarmaktad›r (Milliyet, 5 Ma-
y›s 2010).

SSoonnuuçç  YYeerriinnee::  

Yukar›da yap›lan aktar›mlardan da görülece¤i gibi serma-
yenin suyun metalaflmas›na dair giriflimleri ve strateji üret-
me çabalar› bütün h›z›yla devam etmektedir. Görünen
odur ki önümüzdeki dönemde gerek Türkiye’de ve gerek-
se dünyada karbon ticareti ile ba¤lant›l› ticarilefltirme sü-
reçleri çok daha h›zlanacakt›r. Her ne kadar karbon ticare-
tinin suyun metalaflmas› ile olan iliflkisi toplumsal hareket-
ler taraf›ndan henüz yeterince bilinmiyor olsa da, sürecin
kendisi bu alandaki bilincin oluflumunu da h›zland›rma po-
tansiyeli bar›nd›rmaktad›r. Bu ba¤lamda, su mücadeleleri-
nin ormanlar, nehirler, göller ve tüm di¤er do¤al kaynakla-
r›n ekonomik aç›dan iflletilebilir hale getirilmesini flart ko-
flan Kyoto Protokolü’nün bütünlüklü bilgisine sahip olmay›
öncelikli hedeflerinin bafl›na koymas› gerekmektedir. Su
mücadeleleri aç›s›ndan önemli olan bir di¤er konu ise, Bir-
leflmifl Milletler ya da Avrupa Birli¤i gibi dünya su lobisinin
en baflat aktörlerinin suyu metalaflt›rma konusunda izledi-
¤i stratejilerin bilgisine ulaflmak olmal›d›r. Bu bilgilenme,
yereldeki aktörlerin halklar› manipüle etmeyi amaçlayan
yanl› aktar›mlar›yla s›n›rl› kalmak yerine, bu baflat aktörle-
rin kendi co¤rafyalar›nda uygulamaya koyduklar›, ekolojik
tahribat› daha da artt›racak olan politik araçlara odaklan-
mal›d›r.     

DDiippnnoott::

11 NGP - Global Adaptation Partners
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Hidroelektrik santralleri projesi F›nd›kl›da ilk kez 2007 ocak
ay›nda duyuldu¤unda F›nd›kl›’da duyarl› 3-5 kifli bir araya
gelerek neler yap›labiliri tart›flarak öncelikle bilim adamla-
r›ndan yard›m istenerek HES’ler hakk›nda bilgilenmeleri
sa¤lanarak öncelikle Hes’lerin etkilenece¤i köylerde toplan-
t›lar yap›larak yerel halk›n bilgilendirilmesi yap›lm›flt›r .F›n-
d›kl›’da faaliyet gösteren tüm siyasi part›ler, STK’lar,
DKÖ’leri,22 köy muhtar› ve 6 mahalle muhtar›, bilim adam-
lar› ve hukukçular›n kat›ld›¤› bir panel gerçeklefltirilmifl ve
yerel halk›n kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.Panelde HES’lerin bölge-
ye verece¤i zararlar aç›klanarak bir platform kurulmas› ka-
rar› al›nm›flt›r.Köylerde öncelikle temsilciler seçilmifl,ve köy
meclisleri oluflturulmas› karar› al›narak mart 2007 de 36 ki-
flilik bir Platform temsiler kurulu seçimi vebu kuruldan  5 ki-
flilik F›nd›kl› derelerini Koruma Platformu Yürütme kurulu
seçimi yap›lm›flt›r.Görev da¤›l›m› yap›ld›ktan sonra Bir su
deklerasyonu yay›nlanarak bas›na ve kamuoyuna sunul-
mufltur.

F›nd›kl› derelerini koruma platformu ilk ifl olarak tüm köyler-
de yerel halk› ayd›nlatma ve bilgilendirme toplant›lar› dü-
zenleyerek hemen her köyde 5’er toplant› yaparak halk›n
suyuna ve yaflam alanlar›na sahip ç›kma fark›ndal›¤›n› ya-
ratmay› baflard›¤› gözlerndi. Heslerin yap›lmas›n› isteyen
kiflileri yak›n bölgede hesler gezdirilerek do¤aya verilen za-
rarlar görsel olarakda halka gösterilince bu duyarl›l›k daha-
da pekiflti.3günlük heslere hay›r imza kampanyas›nda 8bin
kiflinin yaflad›¤› F›nd›kl›’da 6 bin imza toplanaral Rize valili-
¤ine,ilçevre orman müdürlü¤üne,Çevre orman bakanl›¤›na
gönderildi.2007 mart ay›nda 4 kez bildiri bas›l›p da¤›t›l-
d›.fiehir ve Köyler Afifl ve pankartlarla donat›ld›.Ve mart ay›-
n›n sonlar›nda F›nd›kl›’da 5000 yurttafl›n kat›ld›¤› büyük mi-
ting gerçeklefltirildi.Her köyde mahallede kahvede evlerde
slayt,sunu gösterileri ve merkezi 6 köyde flenlikler yap›l-
d›.Köylerde hes firmalar›n›n halk›n bilgilendirme toplant›lar›-
na binlerce yerel halk kat›ld› ve yetkileri halk konuflturmad›.

Platform her Perflembe günü toplant› yapma karar› ald› ve
hala daha bu toplant›lar her Perflembe günü yap›larak de-
vam etmektedir.Platform partiler üstü çal›flmay› yaflama ge-
çirdi.Kesinlikle hiç yap› kendini burada ifade edemedi.Plat-
form halktan ald›¤› gçle 2007 den bu yana yapt›¤› örnek ça-

l›flmalarla dere  ve yol nobetleri ile  vadilerine hiçbir HES fir-
mas›n› sokmad›.Art›k bugün vadilere ç›kan yabanc› plakal›
araçlar halk taraf›ndan geriye döndürülmektedir.Halk yaka-
lad›¤› hesçileri jandarmaya teslim etmektedir.2008 y›l›nda
da f›nd›kl›’da bir miting,‹stanbulda kadiköy mitinglerine kat›l-
d›.Ankara mitingi yap›ld›.

F›nd›kl›’da yap›lan çal›flmalar sonucunda elde edilen kaza-
n›mlar›n tüm do¤u Karadeniz’e ve ülkemize yans›mas› so-
nucu kurtuluflun tek bafl›na olamayaca¤› düflünülerek F›n-
d›kl›’da di¤er vadilerden gelen temsilcilerin kat›l›m› ile kolay-
laflt›r›c› bir üst yap›n›n olmas› gerekti¤i düflüncesinde yola
ç›karak su kardeflli¤ini gerçeklefltirebilmek için öncelikle
Derelerin Kardeflli¤i platformunun oluflturulmas› gerekti¤i
karar› ç›karak 2008 mart ay›nda Rize,Artvin,Trabzon vadi-
leri bir araya gelerek Derelerin Kardeflli¤i Platformu olufltu-
ruldu.

Derelerin Kardeflli¤i Platformuna kat›labilmek için öncelikle
tüm vadiler toplumun tüm kesimleri içine alacak platformlar
oluflturarak kat›l›m sa¤lamalar›,her vadinin kurdu¤u platfor-
malr kendi öz çal›flma biçimlerini özgürce yapaca¤› karar-
laflt›r›ld›. DEKAP(Derelerin Kardeflli¤i Platformu) bu vadiler
aras›ndaki bilgi ak›fl› hukuk be bilim adamlar› konusunda
vadilere kolaylaflt›r›c› olaca¤› kararlaflt›r›ld›.Suyun sadece
insan hakk› olmad›¤› su ekosistemindir ilkesi kabul görerek
suyun metalaflmas›na asla izin vermeyece¤i vadilerde 1,2
iki hes olur diyenlere inat vadilerde hiçbir hese ve do¤ay›
bozacak yol, y›ld›zl› otel vs.asla izin vermeyece¤ini ifade
ederek,can suyu pazarl›¤› olamayaca¤›n›,flu an derede
akan suyun do¤al yaflam› devam ettirecek su oldu¤unu ve
asla bir damlas›n›n dahi verilemeyece¤ini, Bütüncül havza
planlamalar›na karfl› oldu¤unu, do¤an›n zaten kendini bir
düzen içinde havza planlamas› oldu¤unun alt›n› çizerek,Ça-
l›flmalar›n› HUKUK,B‹L‹M ‹NSANLAR ve S‹V‹L ‹TAATS‹Z-
L‹K üç aya¤›na oturtarak çal›flmalar›na bafllam›flt›r.DEKAP
gücünü yerel halk›n gücünden al›r.DEKAP gönüllülük esa-
s›na dayal› yap›lanmad›r.DEKAP ‘›n arkas›nda hiçbir spon-
sor,yap›,ifladam›,holding yoktur.Ba¤›ms›zd›r.Maddi sorun-
lar›n› bizzat o yörede yaflayan ve mücadele eden su ve ya-
flam hakk› mücadelesi yapan insanlar›n imecesi ile çö-
zer.Di¤er vadilere panellere gidilmifl,örgütlenme çal›flmala-
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FINDIKLI DERELER‹N‹ KORUMA 
PLATFORMUNDAN
DERELER‹N KARDEfiL‹⁄‹NE
Derelerin Kardeflli¤i Platformu



r›na kat›l›nm›fl hukuk ve bilim insan› o yörelere katmifl ve
Do¤u karadenizde HES karfl›t› mücadele 1,5 y›l gibi k›sa bir
zamanda SU HAKKI ve YAfiAM ALANLARINA SAH‹P ÇIK-
MA mücadelesine evrilmesi sa¤lanm›flt›r.

DEKAP flu an; GÜMÜfiHANE, TOKAT, AMASYA, BAY-
BURT, G‹RESUN, ORDU, TRABZON, R‹ZE, ARTV‹N ille-
rinde, vadilerinde çal›flmalar›n› kolaylaflt›r›c› olarak sürdür-
mektedir. As›l olan vadilerdeki yerel halk›n örgütlü mücade-
lesi önemlidir. DEKAP yerel örgütlemesini tamamlam›fl va-
dilerin ‹STANBUL, ANKARA, ‹ZM‹R ve BURSA gibi büyük
illerde örgütlenmeleri (Metropol ayaklar›) içinde yo¤un bir
çal›flma içerisindedir. Vadi d›fl›nda yaflayan yurttafllar›m›z›n
yerel su ve yaflam hakk› mücadelemize katk›lar› son dere-
ce önemli be büyüktür.

DEKAP ilkeleri ve çal›flma yol ve yöntemleri ile hukuk,bilim
insan› ve yerel halk gücü ile bugün bölgede mücadelenin
öncüsü olmufl ve Karadeniz’de halk›n gücünün ne oldu¤u-
nu ,ne olaca¤›n› göstermifltir. Ülkemizin her deresinde on-
larca hes projesi yaflama geçirilmeye çal›fl›l›rken Do¤u Ka-
radeniz’den yükselen hes karfl›t› su hakk› ve yaflam alanla-
r›na sahip ç›kma hakk› bugün LOÇ’ta, Munzurda,Hasan-
keyf’te, All›onide, Alak›r’da, Yuvarlakçay’da kendini ifade et-
mifltir. Türkiyenin derelerine kazma vuruldukça içimiz yan›-
yor. Konu su olunca,suyun özellefltirilmesi olunca, konu ya-
flam alanlar›na sahip ç›kma hakk› olunca;munzurun deresi-
ne suyuna  tak›lan kepçe ça¤layan vadisini etkileyecekse
All›on›n›n kumla örtülmesi bir tarihi,bir kültürü  yok edecek-
se, Hasankeyf yok olacaksa, Munzur, loç, alak›r yuvarlak-

çay kuruyacaksa neden ayr› durufllar sergileniyor.Haydi he-
men flimdi. F›nd›kl› derelerinin yapt›¤› gibi partiler üstü bir
su ve yaflam alanlar›na sah›p ç›kma siyaseti ile yerel halk
örgütlenmelerini daha s›k› örerek ilkeler çerçevesinde bir
fleyler yapal›m.Bunu baflar›rsak derelerimize kelepçe vura-
mayacaklar, suyumuzu özellefltiremeyecekler. Sermayenin
gücü varsa bizimde yerelde yaflayan halk›m›z›n hakl› gücü
vard›r. Hesler konusunda inan›yoruz biz kazanaca¤›z. Su
yaflamd›r yaflama hakk›m›z› hiçbir güç alamaz. Ve yerel
halk direne direne kazanaca¤›n› biliyor.     
20/09/2010
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4628 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu’nun 2001 y›l›nda uy-
gulamaya girmesi ile birlikte elektrik enerjisi alan›n›n ser-
bestlefltirilmesi 2010 y›l›na kadar gerçekleflen ve 2011 y›-
l›nda da devam etmesi beklenen da¤›t›m ve üretim özellefl-
tirmeleri ile küresel sermaye büyük oranda amac›na ulafl-
m›fl olacakt›r.

Gerek 4628 say›l› Yasa’n›n hayata geçirilmesi gerekse
özellefltirme uygulamalar›n›n h›z kazanmas›, küresel ser-
mayenin ülkemize telkinde bulundu¤u enerji politikalar›n›n
birer sonucudur. 

Elektrik da¤›t›m bölgelerinden birinin özel sektöre devri için
01.10.2010 tarihinde Ankara’daki bir otelde yap›lan devir
töreninde konuflan Maliye Bakan›n›n, da¤›t›m ihalelerini
““ddüüflflüükk  ffiiyyaattll››  hhiizzmmeettii  hheeddeefflleerrii  bbuu  iiflfllleettmmeelleerrii  ddaahhaa  iiyyii,,  ddaahhaa
vveerriimmllii  yyaappaarr  vvee  kkaammuu  yyaarraarr››nnaa  oolluurr  ddiiyyee  öözzeell  sseekkttöörree  ddeevv--
rreettttiikklleerrii”” yönünde sözleri yeterince aç›klay›c› olmufltur. Ay-
n› bakan ayr›ca verdi¤i örneklerle “‹ngiltere ve ‹talya'da ya-
p›lan bu tür özellefltirmelerden sonra elektrik kesintilerinin
yüzde 40 azald›¤›n›, yat›r›m ihtiyac›nda da yine yüzde
40'lar seviyesinde düflüfl meydana geldi¤ini” belirtmifltir.1

Ayn› törende Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan› Say›n Taner
Y›ld›z ise flu aç›klamay› yapm›flt›r. ““ÖÖzzeell  sseekkttöörr  ttaabbiiii  kkii  kkaarr
eeddeecceekk,,  ttaabbiiii  kkii  kkaazzaanncc››nnaa  ddiikkkkaatt  eeddeecceekk..  AAmmaa  bbuurraaddaa  bbiirr
kkaammuu  hhiizzmmeettiinniinn  öözzeell  sseekkttöörr  eelliiyyllee  vveerriillmmeessii  ssöözz  kkoonnuussuu..
BBuurraaddaa  ddüüzzeennlleeyyiiccii  kkuurruummaa  ddaa  ççookk  ffaazzllaa  iiflfl  ddüüflflüüyyoorr..  GGeerreekk
ttaarriiffeelleerrllee,,  ggeerreekkssee  ddeenneettlleemmeelleerrllee  aallaakkaall››,,  bbiirr  nneevvii  kkaammuu--
ooyyuunnuunn  sseessii  oorraaddaa  yyaannkk››llaannaaccaakk..  BBuu  ddeenneettlleemmeelleerriinn  ddee
ççookk  iiyyii  bbiirr  flfleekkiillddee  sseeyyrreeddeeccee¤¤ii  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..  KKaammuuooyyuu--
nnuunn  ddaa  ggeeççiiflfl  ddöönneemmiinnii  ççookk  iiyyii  ttaakkiipp  eettmmeessii  llaazz››mm..''''

Devir töreninde k›saca dile getirilen bu tür gerekçelerle
elektrik da¤›t›m flebekeleri birer birer özellefltirilerek özel
sektöre devredilmektedir. 

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› da;
- Varl›klar›n verimli iflletilmesi, maliyetlerin düflürül-

mesi,

- Elektrik enerjisi arz güvenli¤inin sa¤lanmas› ve arz
kalitesinin art›r›lmas›,

- Kay›p/kaçak ta azaltma sa¤lanmas›,
- Yenileme ve geniflleme yat›r›mlar›n›n özel sektör

taraf›ndan yap›lmas›, 
- Rekabet sonucu sa¤lanan faydalar›n tüketicilere

yans›t›lmas›,
gerekçelerini özellefltirmenin amaçlar› olarak s›ralamakta-
d›r.2

Özellefltirme uygulamalar›n› hakl› k›lmak üzere hükümet
üyelerinin yapm›fl olduklar› aç›klamalar ile Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤›’n›n öne sürdü¤ü gerekçelerin k›saca da
olsa üzerinde durulmas› ve de¤erlendirilmesinin, bu konu-
da oluflturulmaya çal›fl›lan bilgi kirlili¤inin önüne geçilmesi
aç›s›ndan yararl› olaca¤› düflünülmektedir.

Da¤›t›m flirketlerinin 2009 y›l› verileri ile da¤›t›m özellefltiril-
melerinde gelinen son durumu gösteren Tablo.1 incelendi-
¤inde halen 9 da¤›t›m bölgesinin özel sektör taraf›ndan ifl-
letildi¤i görülmektedir. Yaklafl›k 13,7 milyon abonenin ha-
len özel sektöre ait da¤›t›m flirketlerinden hizmet ald›¤› ve
bu bölgelerde sat›fla sunulan elektrik enerjisinin toplam
içindeki pay›n›n yüzde 39 oldu¤u görülmektedir.  

‹lk olarak, da¤›t›m flirketlerinin 4628 say›l› Yasa’da tan›m-
lanan sorumluluklar›n› hat›rlayarak bafllamak do¤ru ola-
cakt›r.

4628 say›l› Yasa’n›n Elektrik Piyasas› Faaliyetleri bafll›kl›
2.c maddesi, da¤›t›m faaliyeti gösterecek tüzel kifliler için
flu yükümlülükleri getirmifltir. 

“Da¤›t›m flirketleri, bulunduklar› da¤›t›m bölgesinde, baflka
bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin
edemeyen tüketiciler bulunmas› halinde, perakende sat›fl
lisans› alarak bu tüketicilere perakende sat›fl yapmak
ve/veya perakende sat›fl hizmeti vermekle yükümlüdür.

Da¤›t›m flirketleri, bölgelerinde, baflka perakende sat›fl flir-

ELEKTR‹K ENERJ‹S‹NDE 
DA⁄ITIM ÖZELLEfiT‹RMELER‹
EEllkk..  MMüühh..  MMuussaa  ÇÇeeççeenn  
EMO Enerji Çal›flma Grubu

11 http://www.gercekgundem.com/?p=317572
22 http://www.oib.gov.tr/tedas/tedas.htm
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keti ve/veya flirketleri bulunsa dahi perakende sat›fl lisans›
almak suretiyle tüketicilere perakende sat›fl yapabilir
ve/veya perakende sat›fl hizmeti verebilir.

Lisanslar›nda belirtilen bölgelerdeki da¤›t›m tesislerini iflle-
ten ve/veya sahip olan da¤›t›m flirketleri, bu tesislerin yeni-
leme, ikame ve kapasite art›r›m yat›r›mlar›n› yapar, da¤›t›m
sistemine ba¤l› ve/veya ba¤lanacak olan serbest tüketiciler
dahil tüm sistem kullan›c›lar›na, da¤›t›m lisanslar›n›n hü-
küm ve flartlar› ve da¤›t›m yönetmeli¤i hükümleri do¤rultu-
sunda ve yönetmelikte belirlenecek süreler içinde eflit ta-
raflar aras›nda ayr›m gözetmeksizin elektrik enerjisi da¤›t›-
m› ve ba¤lant› hizmeti sunar.” 

K›saca özetlemek gerekirse da¤›t›m flirketlerinin öncelikli
görevinin, bölgelerindeki sistem kullan›c›lar› için elektrik
enerjisinin da¤›t›m hizmetini sunmas› ve ihtiyaç duyulan
yat›r›mlar› yapmas› gerekmektedir. Ayr›ca bölgelerindeki
di¤er tedarikçilerden elektrik enerjisi alamayan tüketicilere
veya o bölgede baflka tedarikçinin olmamas› halinde tüm
tüketicilere perakende sat›fl yapmalar› da söz konusudur. 

4628 say›l› Yasa çerçevesinde iflletme hakk› devri yap›lm›fl
bu flirketlerde neler de¤iflmifl ve kullan›c›lar ile tüketiciler
bundan nas›l etkilenmifltir? “Özellefltirmenin amaçlar›” ola-
rak belirtilen gerekçeler nas›l ifllemektedir?

ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee  iiflflssiizzlliikk,,  
ggüüvveenncceessiizz  ççaall››flflmmaa  vvee  yyookkssuulllluukk  ddeemmeekkttiirr..

‹lk olarak verimlilik üzerinde durmak gerekmektedir. Bilim-
sel aç›dan verimlili¤in bir iflletmenin kamuda m› yoksa özel
sektörde mi oldu¤una ba¤l› olmad›¤› ve daha çok o ifllet-
menin yap›lanmas› ve faaliyetleriyle, k›saca yönetim bece-
risi ile iliflkili oldu¤u aç›kt›r. Mal ve hizmet sunumun kamu
eliyle yürütüldü¤ü birçok iflletmenin verimlik konusunda ba-
flar›l› oldu¤u bilinmektedir. 

Kald› ki da¤›t›m flirketleri kamu elindeyken de tüm (sayaç
okumadan tutunuz, ar›za giderme ve bak›m onar›ma ka-
dar) hizmetleri, ihale edilmek suretiyle zaten özel flirketler
eliyle yapt›r›lmaktayd›. Yani dolayl› da olsa bir özellefltirme
veya bir baflka de¤iflle tafleronlaflt›rma söz konusuydu.
Da¤›t›m flirketlerinin özel sektöre devrinden sonra da ayn›
uygulamalar halen özel sektör taraf›ndan yürütülmektedir.
Yani de¤iflen bir fley olmam›flt›r. 

Maliye Bakan›’n›n 01.10.2010 tarihinde düzenlenen devir
töreninde ifade etti¤i gibi kesintilerde de yüzde 40 oran›n-
da bir azalma olmam›flt›r. Ulusal ve yerel düzeyde ç›kan
yaz›l› bas›ndaki kesinti ilanlar› ve flikâyet yaz›lar› toplumun
bu konudaki düflüncelerini zaten yans›tmaktad›r.
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Peki, maliyetlerin düflürülmesi konusunda nas›l baflar› sa¤-
lanm›flt›r veya sa¤lanacakt›r? 

Da¤›t›m flirketlerinin maliyetlerini belirleyen en önemli bile-
flenler; iflletme ve yat›r›m giderleridir. Da¤›t›m flirketi ihtiyaç
duyulan yat›r›m› yap(a)maz ise tüketiciye sundu¤u enerji-
nin kalitesi bozulacak, teknik kayb› artacak ve kendisi de
art› kazançtan olacakt›r. Özel sektör yapt›¤› harcamalar›
tarifeler yoluyla geri alaca¤› ve yat›r›m yaparak da kazanç
elde edece¤i için maliyetlerin düflürülmesi anlam›nda böy-
le bir uygulama ifline gelmeyecektir. Kald› ki kamu ad›na
yap›lan yat›r›mlar›, kamu ad›na yerinde kontrol eden ve de-
netleyen bir otorite de ortada yokken…

Maliyetlerin düflürülmesi için di¤er harcamadan tasarruf et-
mesi söz konusu olabilir. Bu da iflletme giderlerini en az se-
viyeye düflürmektir ki, bu yol “daha uygun” bir yol (!) olarak
görünmektedir. Burada da iki seçenek bulunmaktad›r. Bi-
rincisi ihtiyaç duyulan iflletme malzemelerinde tasarrufa git-
mek ve yeni yat›r›m yolunu seçmek, ikincisi de iflletme gi-
derleri içinde önemli bir oran tutan personel giderlerinden
tasarruf etmektir. Özellikle özel sektörün “personel giderle-
rinden tasarruf etme konusunda ki baflar›s›” her zaman bi-
linen bir gerçektir. Uygulamada sözü edilen bu tasarruf ör-
gütlenme hakk› ellerinden al›nm›fl çal›flanlar›n, kendisi ve
çevresi için hayata tutunma mücadelesi vermek ad›na gü-
vencesiz iflgücü olarak kullan›lmas› olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. 

Dolay›s›yla özellefltirmelerin amaçlar›ndan biri olarak “var-
l›klar›n verimli iflletilmesi, maliyetlerin düflürülmesi”  fleklin-
de bizlere süslü bir cümle olarak sunulan gerekçenin do¤-
ru olmad›¤› görülmektedir.

KKaammuu  ÜÜrreettiimm  YYaatt››rr››mmllaarr››nnddaann  UUzzaakkllaaflfltt››rr››ll››nnccaa  AArrzz  GGüüvveenn--
llii¤¤ii  YYaaflflaanndd››..  EEkkoonnoommiikk  KKrriizz  EElleekkttrriikk  KKrriizziinnee  ÇÇaarree  OOlldduu..

4628 say›l› Yasa’n›n ifllerlik kazanmas›yla birlikte kamunu
üretim yat›r›mlar›ndan elini çekmifl ancak 2002 y›l› ile gü-
nümüz aras›nda geçen sürede özel sektörden beklenen
yat›r›mlar gerçekleflmemifltir. Enerji politikalar›n›n bu ay›b›-
n›, 2008 y›l›n›n sonunda kendini hissettiren ekonomik kriz
kapatm›fl ve günümüze kadar gelinmifltir. 

Da¤›t›m özellefltirmelerinin sonucu da¤›t›m flirketlerinin arz
güvenli¤inin art›r›lmas›na yönelik katk›lar› ne ölçüde olur
bilinmez ancak, siyasal bask›lardan ve kadrolaflmadan
ar›nd›r›lm›fl kamu sektörünün önemli ölçüde katk›s› olaca-
¤› kesindir. Burada temel sorun tüketimlerin zaman›nda ve
do¤ru tahakkuk ettirilmesi ile tahakkuka göre tahsilât oran›-
n›n yükseltilmesidir. Özellikle tahsilât konusunda özel sek-
tör yöneticilerine tan›nan yetki, kamu yöneticilerine de ve-
rilmifl olsa söz konusu katk›n›n tart›flmas› bile yap›lmaya-
cakt›r.    

EEkkoonnoommiikk  vvee  ssoossyyaall  oollgguullaarr››  ggöözz  aarrdd››  eeddeerreekk,,  KKaayy››pp//KKaa--
ççaakk  ppoolliissiiyyee  tteeddbbiirrlleerrllee  ççöözzüüll((ee))mmeezz  

Elektrik enerjisinde kay›p/kaçak konusu y›llar›n sorunu ola-
rak hala önemini korumaktad›r. Burada kay›p ve kaça¤› ay-
r› ayr› de¤erlendirmek gerekmektedir. Kay›p enerjinin gide-
rilmesinde en önemli husus flebekeye yap›lan yat›r›mlarla
ilgilidir. Yat›r›m denildi¤inde de akla finansman sorunun
gelmektedir. 

4628 say›l› Yasa’da öngörülen tarife yap›s›nda düzenleme
kurumu taraf›ndan onaylanarak yap›lan tüm yat›r›mlar tari-
felere yans›t›lmaktad›r. Yani finansman sorunu do¤al tüke-
ticinin s›rt›ndad›r. Burada önemli olan “do¤ru yat›r›m› do¤-
ru zamanda yeteri kadar” yapmakt›r. Kamu ad›na yap›lan
bu yat›r›mlarda, özel da¤›t›m flirketlerinin kontrol ve dene-
timden yoksun çal›flt›klar› herkesin malumu bir gerçektir.
Yukar›da da verildi¤i üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Baka-
n›n›n 01.10.2010 tarihinde düzenlenen ve kamu hizmeti
olarak tan›mlad›¤› elektrik hizmetlerinin özel sektör eliyle
verilmesi için yap›lan devir törenindeki aç›klamas›nda ka-
mu hizmeti vurgusunu yapmas› göz ard› edilmemelidir.

Kaçak enerjinin de iki yönüyle incelenmesi gerekmektedir.
Bunlardan biri yürürlükteki mevzuat ta yaflanan s›k›nt›lar
nedeniyle abonelik ifllemi yap›lamadan elektrik kullanan tü-
keticilerin durumu, di¤eri de aboneli-abonesiz elektrik h›r-
s›zl›¤›d›r. Özellikle elektrik h›rs›zl›¤›nda kamu devletin tüm
olanaklar›n› ve gücünü kullanarak bu iflin üstesinden gele-
medi¤ine göre özel sektör nas›l gelecektir? Özel sektörün
elinde bizlerin bilmedi¤i bir baflka güç mü vard›r? Hay›r.
Özel sektör de ayn› gücü, yani yasal gücü kullanacakt›r.
Ancak burada üzerinde durulmas› gereken as›l önemli hu-
sus, kaçak elektrik kullan›m›n›n yüksek oranda oldu¤u böl-
gelerdeki ekonomik koflullar ve sosyal yap›d›r. Siyasi otori-
te taraf›ndan bu konuda olumlu ad›mlar at›lmadan sadece
adli güç kullanarak polisiye tedbirlerle bu sorunun çözül-
mesinin oldukça zor oldu¤u bilinmektedir.    

Dolay›s›yla kay›p/kaçak olarak adland›r›lan ve özellikle
elektrikte kaçak tüketim sorununun çözümü da¤›t›m flirket-
lerinin özellefltirilmesinde de¤il, iktidarlar›n yani kamunun
yönetim iradesinde aranmal›d›r.   

TTüükkeettiiccii  ööddüüyyoorr,,  kkaammuu  aadd››nnaa  yyaatt››rr››mm  yyaappaann  öözzeell  sseekkttöörr
kkaazzaann››yyoorr..

Da¤›t›m flirketleri taraf›ndan yap›lan yat›r›mlar, da¤›t›m flir-
ketlerinin gelir gereksinimleri çerçevesinde düzenleyici ku-
rul taraf›ndan onaylanan tarifelere yans›t›lmaktad›r. Yap›-
lan tüm yat›r›mlar, tarifeler yoluyla tüketicilerden (yani biz-
lerden) tahsil edilen para ile finanse edilmektedir. 

Burada önemli olan husus; yap›lan yat›r›mlar›n maliyet aç›-
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s›ndan, teknik yeterlilik yönünden ve eksiksiz yap›ld›¤›n›n
fiziksel olarak denetimlerinin yap›l›p yap›lmad›¤›d›r. Fi-
nansman›n› tüketicilerin karfl›lad›¤›, kamu ad›na özel sek-
tör eliyle yap›lan bu yat›r›mlar, Kamu ‹hale Yasas›’ndan
ar›nd›r›lm›fl ve özel sektörün kar h›rs›na terk edilmifl du-
rumdad›r. Tarifelere yans›yan bu bedellerin faturas›n› da
tüketiciler ödemektedir. Maliye Bakan› Say›n Mehmet fiim-
flek’in örnek olarak verdi¤i ‹ngiltere ve ‹talya’daki gibi yat›-
r›m harcamalar›nda da b›rak›n›z yüzde 40’lar›, herhangi bir
azalma da olmam›flt›r. EPDK Baflkan›’n›n “Tüm da¤›t›m
flirketlerinden projelerini getirmeleri kayd›yla 2010 y›l› büt-
çesinin yüzde 50’sine kadar varan oranda bir ek yat›r›m
yapmalar›na imkân verdik. Projelerini getiren flirketlerin
bütçelerini Kurul olarak k›sa sürede onayl›yoruz .” fleklin-
deki ifadesinden de anlafl›laca¤› üzere yat›r›m bütçeleri
azalmam›fl tam aksine artm›flt›r. Özellefltirilmifl da¤›t›m
bölgelerindeki da¤›t›m tesisi yat›r›mlar›, kontrol ve denetim-
den yoksun bir flekilde, beyan esas›na dayal› olarak masa
bafl›ndan izlenmektedir. 

Bu gerçeklerden hareketle, da¤›t›m tesisleri için ihtiyaç du-
yulan yenileme ve geniflleme yat›r›mlar›n›n, kamu ad›na
önemli bir kazan›mm›fl gibi sunularak özel sektör taraf›n-
dan yap›ld›¤›n› gündeme getirmek, bilgi kirlili¤i ve zihin kar-
gaflas› yaratmaktan baflka bir anlam tafl›mamaktad›r. 

EElleekkttrriikkttee  uuccuuzzlluukk  oolldduu  ddaa  ttüükkeettiicciilleerr  iinnaadd››nnaa  ppaahhaall››  ssaattaann
tteeddaarriikkççiiyyee  mmii  ggiittttii??

Da¤›t›m bölgelerinde alternatif bir da¤›t›m flebekesinin te-
sisi fiziki olarak mümkün olmad›¤› için, bu bölgeler yap›s›
gere¤i bölgesel tekel niteli¤indedir. Dolay›s›yla da¤›t›m ifl-
letmecili¤inde bir rekabet olmas› zaten söz konusu de¤ildir.
Bu nedenledir ki da¤›t›mda olmayan rekabet ile her hangi
bir fayda sa¤lanmas› da mümkün de¤ildir. Kald› ki tarife bi-
leflenleri içinde yer alan da¤›t›m sistemi kullan›m tarifesinin

pay›, abone grubuna göre yaklafl›k % 11-14 aras›nda de-
¤iflmektedir. Tüketiciye fatura edilen tarifenin bileflenleri
içinde en önemli pay “enerji sat›fl tarifesine” aittir. Bu tarife
bilefleninin de da¤›t›m flirketlerinden çok perakende sat›fl
flirketleri ile ilgili oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda da¤›t›m flir-
ketlerinden ucuzluk beklemek hayalcilikten öte bir yere var-
maz.   

Da¤›t›m›n bölgesel tekel oldu¤u ve “rekabet” flartlar›n›n ol-
mad›¤› gerçe¤i ortadayken, da¤›t›m bölgelerinin (kamu da-
¤›t›m flirketleri) özellefltirilmesinin alt›nda “kamu yarar›”
ad›na baflka amaçlar m› yatmaktad›r? 

Sonuç olarak, aç›k olarak ifade edilmese de Türkiye’deki
siyasal iktidarlar aç›s›ndan özellefltirmelerin;

11-- ‹‹kkttiiddaarr  ssaahhiibbiinniinn  kküürreesseell  sseerrmmaayyeeyyii  ddee  eekklleemmlleennee--
rreekk  ssiiyyaassaall  eerrkk’’iinnii  ddeevvaamm  eettttiirreebbiillmmeekk  iiççiinn  kkeennddiinnee
sseerrmmaayyee  yyaarraattmmaakk,,

22-- ‹‹kkttiiddaarr  ssaahhiibbiinnii  ssiiyyaassaall  eerrkk’’iinnii  kkaayybbeettmmeessii  hhaalliinnddee
eekkoonnoommiikk  ddeesstteekk  ssaa¤¤llaammaakk  üüzzeerree  kkeennddiissiinnee  yyaann--
ddaaflfl  sseerrmmaayyee  yyaarraattmmaakk,,  

amac›na hizmet etti¤i düflünülmektedir.

Enerji alan›nda yaflanan geliflmeler baflta e¤itim, sa¤l›k,
sosyal güvenlik olmak üzere  hayat›n her alan›nda serma-
ye ç›karlar›n›n halk›n ç›karlar›na tercih edildi¤i siyasal hat
üzerinden giderek derinleflmektedir.
Milyonlar›n açl›k ve yoksulluk s›n›r›nda yaflad›¤› gerçe¤i,
a¤›rl›kl› olarak sermaye-iktidar iliflkisi üzerinden tahkim
edilmifl olan medya üzerinden deenformasyon ortam›nda
üzeri örtülmektedir.

Görülece¤i üzere sermaye ve emek çeliflkisi giderek derin-
leflmekte, sömürü düzeni katmerleflmektedir.
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4628 say›l› Elektrik Piyasas› Yasas›, elektri¤in üretimini,
iletimini, toptan sat›fl›n›, da¤›t›m›n› ve perakende sat›fl›n›
birbirinden teorik olarak ay›rarak, ayr› ayr› sektörler, pazar-
lar olarak tan›mlam›fl durumda. Bunlar›n aras›nda iletim
sistemi kamuda kalacak ve kamu ad›na TE‹Afi, özel flirket-
ler aras›ndaki elektrik al›flveriflini iletmeye devam edecek.
Di¤er alanlarda ise tamamen serbest piyasa koflullar›na
göre özel flirketler elektri¤i üretecekler, da¤›tacaklar, top-
tan ve perakende sat›fl›n› yapacaklar.

Hedeflenen bu piyasa yap›s›n›n oluflmas› için, son 20 y›la
yak›n bir zaman içerisinde, elektrik enerjisi alan›nda kamu
ad›na yeni yat›r›mlar yap›lm›yor ve s›n›rl› ölçekte gerçek-
lefltirilen elektrik üretim yat›r›mlar› ise özel sektör taraf›n-
dan gerçeklefltirildi. Ancak bu özel sektör yat›r›mlar›ndan
2000 y›l›na kadar yap-ifllet, yap-ifllet-devret yöntemiyle
gerçeklefltirilenler her ne kadar piyasalaflt›rma faaliyetinin
bir parças› olsalar da, fiyat oluflumlar› ve al›m garantisi gi-
bi nedenlerle, 4628 say›l› Yasa’n›n getirmifl oldu¤u yeni
sistemle baz› uyumsuzluklar oluflturuyor. Esas olarak,
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kuruluflu
sonras›nda, bu Kurum’dan lisans alma yoluyla faaliyet gös-
teren flirketlerin oluflturdu¤u yeni yap›, elektrik enerjisi ala-
n›n›n as›l modelini oluflturuyor.

Oluflturulmak istenen elektrik enerjisi piyasa modelinin ta-
mamlanmas› amac›yla, kamunun elinde bulunan elektrik
üretim ve da¤›t›m varl›klar› da h›zla özellefltiriliyor. Da¤›t›m
bölgelerinin özellefltirilmesinin 2010 y›l› sonuna kadar ta-
mamlanmas› hedeflenirken, üretim santrallar›n›n özelleflti-
rilmesine de baflland›.

Son olarak Türkiye 21 ayr› da¤›t›m bölgesine ayr›lm›fl du-
rumda. Bu bölgelerden biri olan Kayseri ilinde öteden beri
bir özel flirket faaliyet gösteriyordu. Geriye kalan 20 da¤›-
t›m bölgesinden son olarak Uluda¤ EDAfi, Çoruh EDAfi ve
Çaml›bel EDAfi’›n hisse devir ifllemlerinin gerçeklefltirilme-
siyle, Kayseri bölgesine ilave olarak 8 da¤›t›m bölgesi da-
ha özel sektöre geçmifl durumda. 8 da¤›t›m bölgesinin ise
ihalesi yap›lm›fl ve devir ifllemlerinin tamamlanmas› çal›fl-
malar› sürdürülmektedir. 4 da¤›t›m bölgesinin ise önümüz-

deki günlerde ihaleleri yap›lacak.

Özellefltirilen da¤›t›m flirketleri, EPDK’dan da¤›t›m lisans›
yan›nda, perakende sat›fl lisans› da alm›fl durumdalar. Pe-
rakende sat›flla ilgili olarak yeni bir karar al›n›ncaya ya da
serbest tüketici limiti s›f›ra indirilinceye kadar, da¤›t›m hiz-
metlerini tekel olarak sürdüren bu flirketler, serbest olma-
yan tüketicilere perakende sat›fl hizmetlerini de tekel ola-
rak sunmaya devam edecekler. Bugün için serbest tüketici
limiti 100 bin kilovatsaat olarak uygulan›yor.

KKaammuu  tteekkeelliinnddeenn  öözzeell  tteekkeellee

Da¤›t›m bölgelerinin özellefltirilmesinin ard›ndan, Türkiye
genelinde 21 bölgede elektrik da¤›t›m hizmetini özel tekel-
ler gerçeklefltirecek. Mülkiyeti Türkiye Elektrik Da¤›t›m
A.fi.’de (TEDAfi) kalmaya devam edecek olan da¤›t›m alt-
yap›s›n›n iflletme hakk›n› devralan özel flirketler, herhangi
bir rekabet yaflamaks›z›n mevcut altyap›y› kullan›rken, pe-
rakende sat›fl alan›nda da karl› bir faaliyet yürütecekler. 

Da¤›t›m flirketlerinin faaliyetleri, dikey olarak 5 parçaya ay-
r›lan elektrik enerjisi sektörünün da¤›t›m ve perakende sa-
t›fl bölümleriyle de s›n›rl› kalmayacak. 4628 say›l› Elektrik
Piyasas› Yasas›’n›n ilk yürürlü¤e giren fleklinde, da¤›t›m
flirketlerinin da¤›tt›klar› elektri¤in ancak yüzde 20’sini ken-
di üretim flirketlerinden sat›n alabilmeleri öngörülmüflken,
Yasa’da yap›lan de¤ifliklikle bu s›n›r kald›r›lm›fl durumda.
Dolay›s›yla bölgelerinde tekelci bir faaliyet yürütecek bu
flirketler, üretim flirketlerinin de sahibi olmak yoluyla, kendi
da¤›tacaklar› ve perakende sat›fl›n› yapacaklar› elektri¤i yi-
ne kendi üretim santrallerinden temin edebilme olana¤›na
sahipler. Böylece dikey olarak 5 parçaya ayr›lan sektörde,
dikey bütünleflme olarak adland›r›lan, iletim d›fl›ndaki fark-
l› alanlar›n tümünde birden faaliyet gösterilmesi yasal ola-
rak olanakl› bulunmaktad›r. Dolay›s›yla elektrik da¤›t›m
özellefltirmelerini, elektrik enerjisi alan›n›n üretim, toptan
ve perakende sat›fl gibi di¤er parçalar›ndan farkl› olarak
ele al›n›p de¤erlendirilmesi olana¤› bulunmamaktad›r.

Di¤er yandan yatay bütünleflme denilen ve birden fazla da-

DA⁄ITIM fi‹RKETLER‹
ÖZELLEfiT‹RMELER‹ ve SOSYAL
BOYUTLARI
AAvv..  HHaayyaattii  KKÜÜÇÇÜÜKK
EMO Hukuk Dan›flman›
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¤›t›m bölgesinin tek bir flirketin eline geçmesi anlam›na ge-
len tekelci yap›n›n oluflmas›n›n önünde de herhangi bir en-
gel bulunmuyor. Daha bugünden, gerçeklefltirilen da¤›t›m
bölgesi ihalelerinde, 4 farkl› da¤›t›m bölgesini ayn› flirket al-
m›fl durumda. Gelecekte flirket devralmalar› ya da birlefl-
meleri sonucunda, daha da tekelci bir yap›n›n do¤mas›
beklentisi bulunmaktad›r.

Elektrik enerjisi sektörünün geçmiflte kamuya ait tekelci ya-
p›s›n›n elefltirisi üzerine kurulan piyasac› yap›n›n evrildi¤i
noktan›n, özel tekelci bir yap› oldu¤u söylenebilir. Kamu-
nun elinde do¤al bir tekel olarak faaliyet gösteren sistemin
piyasaya aç›lmas› için parçalanmas› gerekti¤i ileri sürülür-
ken, bugün mevzuat üzerinde parçalanan yap›n›n verimli
bir flekilde çal›flabilmesi için bütünleflme talepleri öne ç›k-
m›fl durumda. fiirketlere tan›nan dikey ve yatay bütünlefl-
me olanaklar›, ortaya ç›karaca¤› sonuçlar itibariyle en
önemli sorun kaynaklar›ndan birini teflkil ediyor. Serbest-
leflme politikalar›n›n en önemli söylemlerinden biri olan re-
kabete aç›lma iddias›, elektrik enerjisinin üretildi¤i anda tü-
ketilmesi zorunlulu¤u bulunmas›, ancak enterkonnekte bir
sistemle iflleyiflini sürdürebilme olana¤›na sahip olmas› gi-
bi kendine özgü yap›s›ndan da kaynakl› olarak tekelleflme
e¤ilimini içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Di¤er yandan elektrik
üretiminin do¤ada k›t bulunan kaynaklara dayanmas› ve
en pahal›ya üretilen birim üretim maliyetinin piyasa fiyat›n›
belirmesi, ileri sürülen rekabet koflullar›n›n oluflturulamaya-
ca¤›n› göstermektedir.

Tekelleflme gerçe¤i ayn› zamanda son y›llarda yaflad›¤›-
m›z ve giderek daha da fazlas›n› beklemeye al›flt›¤›m›z
elektrik fiyatlar›n›n art›fl›n› beraberinde getirmektedir. Ka-
mudan bir hak olarak al›nan ve toplumun ortak ihtiyaçlar›-
n› karfl›layan bu hizmetin, piyasa koflullar›nda al›m sat›m›
yap›lan herhangi bir ürün haline getirilmesinin en do¤rudan
sonucu, fiyatlar›n yükselmesi ve bu bedeli ödeyemeyecek
olanlar›n hizmetten gerekti¤i gibi yararlanamayacak olma-
s›d›r. Elektrik enerjisi gibi kamu hizmetlerini, di¤er mal ve
hizmetlerden ay›ran özellikler bulunmaktad›r. Kamu hiz-
metleri, toplumun vazgeçilmez gereksinimlerini karfl›layan,
düzenli ve sürekli etkinlikler olarak tan›mlanmaktad›r ve
bunlar›n yoklu¤unun ya da ulafl›lmas›nda güçlük yaflanma-
s›n›n toplum yaflam›n› olumsuz etkilemesi söz konusudur.
Bu nedenle elektrik enerjisi baflta olmak üzere, kamu hiz-
metlerinin yerine getirilmesindeki temel amaç toplum yara-
r›d›r ve tüm yurttafllara karfl›l›ks›z olarak ulaflt›r›lmas› ge-
rekmektedir.

HHaakk  aarraammaaddaa  mmüüflfltteerrii  ss››nn››rr››

Özellefltirmeler sonras›nda, kamu hizmetlerinden yararla-
nan kifliler, o hizmetin abonesi olmaktan ç›karak, birer
müflteri konumuna gelecekler ve art›k hizmeti getiren flir-
ketle müflteri aras›ndaki iliflkiden söz edilecektir. Bu du-
rum, özelleflen kamu hizmeti alan›nda toplumsal deneti-

min, toplumsal hak arama yollar›n›n ortadan kald›r›lmas›
ve flirkete karfl› ancak bireysel hak arama ve dava yollar›-
n›n zorlanmas› anlam›na gelmektedir. Bir kamu idaresi
eliyle yürütülen elektrik enerjisi üretim ve da¤›t›m hizmetin-
de yaflanan olumsuzluklar›n giderilmesi için idari yarg›da
aç›lacak tek bir dava ile tüm kullan›c›lar aç›s›ndan sonuç
almak mümkün iken, özellefltirme sonras›nda ancak tüke-
ticinin korunmas›na yönelik yasal hükümler çerçevesinde,
yaln›zca dava baflvurusunda bulunan›n yararlanaca¤› hu-
kuksal sürece geçilmektedir. Di¤er tüm kullan›c›lar ayr› ay-
r› dava açmad›klar› sürece al›nacak bir sonuçtan etkilen-
meyeceklerdir. Dolay›s›yla özellefltirme, serbestlefltirme,
piyasalaflt›rma süreci, toplumsal hak arama yollar›n› daral-
tan bir özelli¤e sahiptir. Kamu idaresi eliyle yürütülmeyen
bu hizmetlere yaklafl›mda art›k kamu yarar› ölçütü kullan›-
lamayacak ve bunun yerine hizmeti sunan flirketin ya da
onu kullanan bireylerin tek tek haklar›ndan söz edilecektir.
Bu süreçte tüketici konumuna gelen yurttafllar, flirketlerin
ticari s›rlar›, rekabet gerekleri gibi kavramlar nedeniyle bil-
giye ulaflabilmede dahi zorluklarla karfl›laflacaklar›ndan,
özel flirketlerin üstünlü¤üne dayal› bir “adalete” tabi olacak-
lard›r.

Sonuç olarak elektrik da¤›t›m bölgelerinin özellefltirilmesi,
elektrik enerjisi alan›nda ortaya at›lan ve uygulamaya geçi-
len serbestleflme politikalar›n›n ürünüdür ve toplum yarar›-
n›n de¤il, sermayenin gereksinimlerinin karfl›lanmas› önce-
li¤ine dayanmaktad›r. Bu öncelik, toplumsal yaflamda gide-
rek derinleflen olumsuzluklar› derinlefltirecektir ve art›k hiz-
metten yararlanman›n maliyeti de a¤›r olacakt›r. 

DDoollaayy››ss››yyllaa  öözzeelllleeflflttiirrmmee,,
sseerrbbeessttlleeflflttiirrmmee,,
ppiiyyaassaallaaflfltt››rrmmaa  ssüürreeccii,,
ttoopplluummssaall  hhaakk  aarraammaa  yyooll--
llaarr››nn››  ddaarraallttaann  bbiirr  öözzeellllii¤¤ee
ssaahhiippttiirr..  KKaammuu  iiddaarreessii  eelliiyyllee
yyüürrüüttüüllmmeeyyeenn  bbuu  hhiizzmmeettlleerree
yyaakkllaaflfl››mmddaa  aarrtt››kk  kkaammuu
yyaarraarr››  ööllççüüttüü  kkuullllaann››llaammaayyaa--
ccaakk  vvee  bbuunnuunn  yyeerriinnee
hhiizzmmeettii  ssuunnaann  flfliirrkkeettiinn  yyaa
ddaa  oonnuu  kkuullllaannaann  bbiirreeyylleerriinn
tteekk  tteekk  hhaakkllaarr››nnddaann  ssöözz
eeddiilleecceekkttiirr..

“

”
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Türkiye’de özellefltirme sürecinin bafllamas› 24 Ocak 1980
kararlar›na kadar uzanmaktad›r. 12 Eylül askeri cunta yö-
netimi ile birlikte “neo-liberal politika” ad› alt›nda sunulan
kararlarla özellefltirmenin alt yap›lar› oluflturulmaya bafllan-
d›. Söz konusu kararlar ile “d›fla aç›k, özel sektör öncülü-
¤ünde büyüyen, devletin küçültülmesini ve ekonomiden ta-
mamen çekilmesini hedefleyen” düzenlemeler için cunta
yönetiminin bask›c› politikalar› da etkili oldu. 

Serbest piyasa ekonomisinin iflleyiflini ve liberalleflmeyi
sa¤lamak amac›yla ekonomiye müdahale niteli¤inde olan
baz› kontroller kald›r›ld›. Kur politikas›n›n yan›s›ra, ihracat-
ta yo¤un ve çeflitlendirilmifl bir flekilde teflvik uygulamas›
bafllat›ld›. “Devletin ekonomiden çekilmesi” yaklafl›m› çer-
çevesinde öncelikle K‹T yat›r›mlar› ve kaynaklar› s›n›rlan-
d›r›ld›; kamunun imalat sektöründen tamamen çekilme he-
defi do¤rultusunda, mevcut yat›r›mlar enerji, ulaflt›rma, te-
lekomünikasyon gibi alt yap› yat›r›mlar›nda yo¤unlaflt›r›ld›.
Tekel statüsüne sahip olan K‹T’lerden baz›lar›n›n bu statü-
lerinin kald›r›lmas› da bu kararlar›n olmazsa olmaz›yd›. Ör-
ne¤in Çaykur’un çay üretim ve da¤›t›m tekeli 1984’de, TE-
KEL’in sigara üretme ve da¤›tma tekeli 1991’de, fieker
Fabrikalar›n›n fleker üretim ve da¤›t›m tekeli ise 1995’de
kald›r›lm›flt›r. 

1984 y›l›nda ç›kar›lan 3096 say›l› kanunla, “TTüürrkkiiyyee  EElleekkttrriikk
KKuurruummuu  dd››flfl››nnddaakkii  öözzeell  hhuukkuukk  hhüükküümmlleerriinnee  ttaabbii  sseerrmmaayyee
flfliirrkkeettlleerrii  ssttaattüüssüünnee  ssaahhiipp  yyeerrllii  vvee  yyaabbaanncc››  flfliirrkkeettlleerriinn  eelleekk--
ttrriikk  üürreettiimmii,,  iilleettiimmii,,  ddaa¤¤››tt››mm››  vvee  ttiiccaarreettii  iillee  ggöörreevvlleennddiirriillmmeessii--
nnii  ddüüzzeennlleemmeekkttiirr..””

24 Ocak Kararlar›n›n uygulanmas›yla birlikte özellefltirme-
nin yasal zeminleri de haz›rlanmaya baflland›. Özellefltir-
meye iliflkin gerçeklefltirilen 3 temel yasa, 22998833
(29.02.1984), 33229911 (28.05.1986) ve 44004466 (24.11.1994) sa-
y›l› yasalar olarak bilinir. Söz konusu yasalar genel olarak
özellefltirmeye iliflkin konular› düzenlemekle birlikte, enerji
ve telekomünikasyon alanlar›nda ayr› düzenlemeler yap›l-
m›fl, (4628 say›l› kanunla Enerji Piyasas› Düzenleme Ku-
rulu oluflturulur.)ayr›ca tekel niteli¤ini tafl›yan baz› üretim
alanlar›nda da (çay ve tütün gibi) özel sektörün de faaliyet
göstermesine olanak sa¤layan yasal de¤iflikliklere gidil-
mifltir. 

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in Meclise verilen soru

önergesine verdi¤i cevapta 24 y›lda 44 milyar 799 milyon
581 bin dolarl›k bir özellefltirme geliri gerçekleflti¤ini belirt-
mifltir. (bu rakamlara ihalesi yeni yap›lan elektrik da¤›t›m
flirketleri de dahildir) Ayn› tarihlerde ise (1986 y›l›); Türki-
ye’nin d›fl borcu 32 milyar dolard›. Özellefltirmeden elde
edilen “gelir” hep söylenegeldi¤i gibi “borcu” azaltaca¤›na
borç artm›fl, bugün itibariyle d›fl borç 266,6 milyar dolara
ulaflm›fl durumdad›r.

Son y›llarda h›z kazanan enerji özellefltirmelerine Elektrik
Da¤›t›m flirketleri de dahil edilerek 21 da¤›t›m bölgesi ola-
rak bölünen EDAfi’lar (Elektrik Da¤›t›m fiirketleri) son ola-
rak BEDAfi, TREDAfi, GED‹Z ve D‹CLE Elektrik Da¤›t›m
fiirketleri’nin sat›lmas›yla birlikte birer ikifler özel flirketlere
devredilmifl, son kalan üç da¤›t›m flirketi de (Akdeniz Elek-
trik, Toroslar Elektrik ve AYEDAfi) 24 Aral›k 2010 tarihinde
sat›fla sunulacakt›r. 

Yeni yat›r›m yapmak için devletin kayna¤›n›n bulunmad›¤›,
dolay›s›yla yat›r›mlar›n özel sektör taraf›ndan yap›laca¤›;
kay›p-kaçak oranlar›n›n düflürülece¤i, enerjinin ucuzlaya-
ca¤› ve daha kaliteli olaca¤› fleklinde sayabilece¤imiz özel-
lefltirilme gerekçeleri karfl›m›za ç›kar›ld›. (“Elektrikte özel-
lefltirme kamu bütçesine gelir sa¤layacak. Bu gelir saye-
sinde Hazine, yani kamu daha az faiz ödeyecek. Dolay›s›y-
la biz vatandafllar daha düflük vergi ödeyece¤iz. Di¤er ta-
raftan yap›lmas› gereken ve devletin kaynak eksikli¤i nede-
niyle gerceklefltiremedi¤i yat›r›mlar›n özel sektör taraf›n-
dan yap›lmas› sa¤lanacak. Biz vatandafllar daha iyi hizmet
alaca¤›z, devletin çözemedi¤i kaçak sorununu çözecek-
ler.” (Sabah Gazetesi – 13.08.2010 tarihli “Hasan Bal›kç›
Niye Öldü” bafll›kl› yaz›) 

Oysa bu gerekçelerin ne denli aldatmaca oldu¤unu göste-
ren örneklerle karfl› karfl›ya kald›k; Kayseri ve Civar› Elek-
trik Da¤›t›m fiirketi, ÇEAfi-KEPEZ ve AKTAfi da¤›t›m flir-
ketlerine yap›lan “k›yaklar”›n bu gerekçeleri nas›l çürüttü-
¤ünü gördük. Örne¤in; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›,
Temmuz 1992 tarifesine göre elektri¤in kilovat saatini, kal-
k›nmada öncelikli illere 439, kendi müessese müdürlükleri-
ne 542 liraya satarken ÇEAfi ve Kepez’e 333. 60, Kayseri
Elektrik’e 324, Aktafl’a ise 370. 60 liradan veriyordu. Bu flir-
ketler ucuza ald›klar› elektri¤i TEK (Türkiye Elektrik Kuru-
mu) ile ayn› fiyata vatandafla sat›yordu. 

B‹R ÖZELLEfiT‹RME ÖRNE⁄‹: AKTAfi
EErrooll  CCeelleeppssooyy
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
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Elektrik Da¤›t›m Özellefltirmelerinin bizlere ö¤retti¤i ve ha-
la ö¤retece¤i en iyi örnek ise ‹stanbul Anadolu yakas›nda
y›llarca elektrik da¤›t›m “hizmeti” sunan AKTAfi’›n yapt›kla-
r›yd›. Tek bafl›na bu örne¤in incelenmesi bile özellefltirme-
nin ne denli “tehlikeli” oldu¤unu göstermektedir.

Devir, Özal devriydi ve “ifl bitirme”nin yolu “‹fl bilenin k›l›ç
kuflanan›n” fliar›ndan geçiyordu. 1983- 1987 y›llar› aras›n-
da iflbafl›nda bulunan Turgut Özal’dan sonra ANAP, Y›ld›-
r›m Akbulut öncülü¤ünde “yoluna devam etmifl” her ne pa-
has›na olursa olsun özellefltirmeleri gerçeklefltirmek isti-
yordu. Dönemin Enerji ve Tabii Bakan› Fahrettin Kurt’tu.

4 Aral›k 1984 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 3096 sa-
y›l› yasa ile Türkiye Elektrik Kurumu’nun tekelinde olan;
elektri¤in üretimi, iletimi, da¤›t›m› ve sat›fl› özellefltirmeye
aç›l›r. Bakanlar Kurulu 16 A¤ustos 1985’de belirledi¤i on
befl bölgeyi bir liste halinde yay›mlar. Bu 15 bölgeye “talip-
li” ç›kmaz ama ANAP hükümeti elektrik özellefltirmelerini
hayata geçirmekte kararl›d›r. ANAP için nerede olaca¤›n-
dan çok, özellefltirmenin bir an önce gerçekleflmesi önem-
lidir. ‹stanbul Anadolu Yakas› bu 15 bölge içinde olmama-
s›na ra¤men bu bölgeye talipli olan AKTAfi patronlar›n›n
istekleri do¤rultusunda, Bakanlar Kurulu’nun 21 Temmuz
1989 tarihli toplant›s› ve 89/14393 say›l› karar›yla ‹stan-
bul’un Anadolu Yakas› özellefltirilecek bölgeler aras›na da-
hil ediliverir.

24.11.1989 tarihinde de “Görev Verme Sözleflmesi” imza-
lanm›fl; görev bölgeleri olarak Bat›da ‹stanbul Bo¤az›, Ku-
zeyde Karadeniz, Do¤uda ‹stanbul-‹zmit il s›n›r›, Güneyde
Marmara Denizi sahillerinin (Adalar dahil) s›n›rlad›¤› alan
belirlenmiflti

30 Mart 1990 Cuma günü, Türkiye Elektrik Kurumu yetkili-
leri ile AKTAfi flirket yöneticileri ‹stanbul Anadolu Yakas›
Elektrik Da¤›t›m Tesisleri’nin “‹flletme Hakk› Devir Sözlefl-
mesi”ni imzalamak üzere OT‹M’de (Ortado¤u Ticaret Mer-
kezi) bir araya geldi. Bakan Fahrettin Kurt’un buradaki ko-
nuflmas›nda; “Milletin paras›n›n hamal› olan, o paray› mil-
letin ad›na yönlendiren, kullanan, menfaatini milletin men-
faati içerisinde aramas› gereken… Paray› amaç de¤il, hiz-
meti amaç gören bir sektör olmas› laz›m” diye tarifledi¤i
özel sektör AKTAfi’›n yöneticilerinin içlerinden gülümsedi-
¤ini çok iyi bilenler vard›.

Bu imzalar yasal bir zemine de oturmuyordu. “‹flletme Hak-
k› Devir Sözleflmesi” için herhangi bir Bakanlar Kurulu Ka-
rar› ya da kararnamesi ç›kar›lmam›flt›. Sadece, özellefltiri-
lecek bölgeler aras›na ‹stanbul Anadolu yakas› ilave edil-
miflti. Yap›lan›n ne denli gayri ciddi oldu¤unu anlamak için,
devirden 5 y›l sonra 22.03.1995 de Bakanlar Kurulu’nca,
“‹flletme Hakk› Devir Sözleflmesi” kararnamesinin ç›kar›ld›-
¤›n› bilmek yeterli. 

O gün OT‹M kap›lar›na dayanm›fl olan TEK iflçileri bafllar›-
na geleceklerini çok iyi bildiklerinden zorla da olsa, temsil-
cilik düzeyinde de olsa toplant›ya girebilmifllerdi.  Toplant›-
da bulunan Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü Muhit-
tin Babal›o¤lu iflçilerin öfkesini sindirmek için; “Bu anlaflma
ile TEK’te çal›flan 880’i iflçi olmak üzere 1352 kifli Aktafl fir-
mas›nda çal›flmaya bafllayacakt›r. Bu arkadafllar›m›z›n bü-
tün özlük haklar› sakl› kalm›flt›r” derken, Bakan Fahrettin
Kurt’da OT‹M önünde toplanm›fl iflçilere, “Size söz veriyo-
rum hepinizin ifl güvencesi sa¤lanm›flt›r. Hiçbirinizin burnu-
nu kanatmayaca¤›z… Biz iflçiden yanay›z…” diyebilmek-
teydi. Oysa, “sakl› kald›¤›” söylenen özlük haklar›n›n za-
manla nas›l kufla çevrildi¤ini, hatta hiç uygulanmad›¤›n› ifl-
çiler bizzat yaflayarak göreceklerdi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ‹stanbul
‹l Koordinasyon Kurulu’da OT‹M’deki bu toplant›ya bir me-
saj göndererek, elektrik alan›nda uygulamaya sokulan öze-
lefltirmeleri protesto eder. ‹KK; “Plans›z giriflimler ölü yat›-
r›mlara yol açaca¤›ndan, elektrik enerjisinin tek elden yö-
netimi, d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtulma aç›s›ndan kurumumuz-
ca da gerekli görüldü¤ünden, TEK’in özel sektöre verilme-
sini protesto ediyoruz.” derken; ayn› saatlerde, TMMOB ‘a
ba¤l› odalar›n ortak bas›n aç›klamas›nda da; “TEK Yasa-
s›’nda yap›lan geriye dönük de¤iflikliklerle, özel flirketlere
finansman kayna¤› yarat›lmak istenmektedir. TEK’in iflletti-
¤i Keban ve Oymap›nar HES gibi kârl› santrallar›n gelirleri
Kamu Ortakl›¤› Fonu’na aktar›larak; kârl› üretim, iletim, da-
¤›t›m tesisleri TEK’in d›fl›na ç›kar›larak TEK s›k›nt›ya so-
kulmufltur.” denilmektedir. 

Tüm bu karfl› ç›k›fllara ra¤men, ülke kaynaklar›n› satmay›
tek amaç edinmifl olanlar 1 Temmuz 1990’da da TEK ile
Aktafl aras›nda, “‹flletme Hakk› Devir Sözleflmesi”nin eki
niteli¤inde olan “Enerji Sat›fl Anlaflmas›” da imzalan›nca,
Aktafl’›n art›k önü aç›lm›flt›. 

AKTAfi o denli pervas›zca bir özellefltirme örne¤i olufltur-
maktad›r ki, AKTAfi patronlar›n›n sicilinin “bozuklu¤u” ka-
muoyunca biline biline devir teslim anlaflmas› yap›labilmifl-
tir. 6 Ocak 1990 tarihli Milliyet gazetesindeki yaz›lanlardan
ne denli bir soygunla karfl› karfl›ya kal›naca¤›n› görebiliyo-
ruz: “Y›ll›k sat›fl hacmi yaklafl›k 750 milyar liray› bulan ‹s-
tanbul Anadolu Yakas›’n›n elektrik iletimi, da¤›t›m› ve sat›fl
ifllerini devralan Aktafl’›n daha önce ald›¤› ihaleler s›ras›n-
da TEK’i yüz milyonlarca lira tutar›nda doland›rd›¤› ve hak-
s›z hak edifl ald›¤› bildiriliyor. TEK Genel Müdürlü¤ü müfet-
tifllerinin incelemeleri sonucu Aktafl’›n 1983- 1984 y›llar›n-
da dönemin birim fiyatlar›yla kurumdan çekti¤i usulsüz hak
edifllerin tutar›n›n 379 milyon 565 bin lira oldu¤u belirlendi.
TEK Genel Müdürlü¤ü Teftifl Kurulu Baflkan› Zaim Gün-
do¤du, Müflavir Müfettifl Mehmet Kutluk ve Müfettifl Ali
Gürcan Enli taraf›ndan 1988 y›l›ndaki incelemeler sonucu
haz›rlanan raporda Aktafl’›n, ‹stanbul’da yeralt› kablo döfle-
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me iflini yaparken kanallarda kullan›lan kumlar›n ocaktan
gece ç›kar›ld›¤›n› öne sürdü¤ü ve ayr›ca kanal kaplamala-
r›n› sözleflmenin aksine kumla yapt›¤›, sonuçta 379 milyon
liral›k haks›z hak edifl ald›¤› belirtiliyor.”

Çok geçmeden AKTAfi’›n yüzü görünmeye bafllar. ‹flletme
Hakk› Devir Sözleflmesi’nin 19. maddesine “…TEK’in Bo-
¤aziçi merkez (Trakya) teflkilat›nda çal›flan 657, sözleflme-
li ve 1475’e tabi personelden yüzde 22’si flirkete geçme
hakk›na sahiptir” fleklinde bölüm ekleyen TEK, AKTAfi
bünyesinde çal›flmak istemeyen iflçileri kendi bünyesine
almayaca¤›n› bildiren: “Anadolu Yakas›’ndaki iflyerlerimiz
devredildi¤inden bu bölümde yer alan iflçilerin kurumumu-
zun baflka iflyerlerine nakilleri yap›lmayacakt›r. Dolay›s›y-
la… …Dilekçenizdeki Avrupa Yakas›’na nakil talebinizin
yerine getirilmesi mümkün olamayacakt›r.” ültimatomlar›n›
geçmektedir. Akabinde de 31 A¤ustos 1990 tarihli TEK du-
yurusuyla, “…fiirkete geçmeyi kabul etmediklerini bildiren
iflçilerin, bununla fesih haklar›n› kullanm›fl olmalar›ndan
dolay›, 31 A¤ustos 1990 saat 24.00’de ifl akitlerini feshet-
mifl say›ld›klar›ndan, hak etmifl olduklar› k›dem tazminatla-
r› ve di¤er yasal haklar› ilgililere ödenmek üzere hesaplan-
m›flt›r” denilerek 677 iflçi TEK taraf›ndan bir gecede kap›
önüne konuluvermifltir.

Bu arada AKTAfi çal›flan› Vahap Eycan 11 Nisan 1990 ta-
rihinde “TEK ile Aktafl Elektrik ve Ticaret Afi aras›nda im-
zalanan ‹flletme Hakk› Devir Sözleflmesi’nin iptali ve yürüt-
menin durdurulmas›” istemiyle, Ankara 4. ‹dare Mahkeme-
si’ne dava açar. Dosyay› inceleyen mahkeme görevsizlik
karar› verip, dosyay› Dan›fltay’a gönderir.

Elektrik Mühendisleri Odas› da 29 May›s 1990 tarihinde
TEK ve Aktafl aras›nda imzalanan sözleflmelerin iptali ve
yürütmenin durdurulmas› istemiyle Ankara 5. ‹dare Mahke-
mesi’ne baflvurur. Baflvuruda; devri yap›lacak iflyerleri ve
birimler yetkili kurum olan Toplu Konut ve Kamu Ortakl›¤›
Kurulu taraf›ndan belirlenmedi¤i; ‹hale aç›lmad›¤›. ve iflyer-
lerinde çal›flmakta olan EMO üyesi çok say›da (sözleflme-
li personel olarak çal›flan) elektrik mühendisinin bu devir-
den zarar görecekleri anlat›l›r. 

Hazine müsteflarl›¤›n›n 2002 tarihinde Türkiye Elektrik Da-
¤›t›m Afi Genel Müdürlü¤ü’ne gönderdi¤i bir yaz›da, 1990-
2002 sürecinde, ““DDeevviirr  iiflfllleemmii  ss››rraass››nnddaa  TTEEKK  ppeerrssoonneelliinnddeenn
((iiflfl  aakkiittlleerrii  ffeesshheeddiilleenn  iiflflççiilleerr  hhaarriiçç))  559911  kkiiflflii  iissttiiffaa  eeddeerreekk  AAkk--
ttaaflfl’’aa  ggeeççmmiiflflttiirr……  AAnnccaakk  AA¤¤uussttooss  22000022  ttaarriihhii  iittiibbaarriiyyllee  ssöözz
kkoonnuussuu  ppeerrssoonneellddeenn  8844’’üü  mmeemmuurr  vvee  ssöözzlleeflflmmeellii  ppeerrssoonneell,,
5500’’ssii  iiflflççii  oollmmaakk  üüzzeerree  113344  kkiiflflii””nin kald›¤›n› belirtiliyordu.

Bu “kötü gidiflat›” Elektrik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiu-
besi 29 Eylül 1990 tarihinde yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla
gözler önüne seriyordu; “‹stanbul Anadolu Yakas›’nda
elektri¤in özellefltirme uygulamas› 30. gününde ilk sonuç-

lar›n› verdi. Daha önce görülmedik ölçüde elektrik kesinti-
leri yafland›. Hizmetler büyük ölçüde aksad›; örne¤in orta
gerilimden enerji talep eden sanayi kurulufllar›n›n istekleri
yerine getirilemedi. Aktafl’la birlikte çok say›da çal›flan ifl-
ten ayr›ld›¤› için, nitelikli personel ve teknisyen say›s› yüz-
de 75 azald›. Temel amac› ‘daha çok kâr’ olan özel kuru-
lufl, iflletmeyi sa¤l›kl› yürütmek için gerekli araç ve gerece
yat›r›m yapmad›¤› gibi TEK’in olanaklar›ndan yararlanma
becerisini de gösteremedi. Serbest müflavir, mühendis ola-
rak çal›flan flubemize kay›tl› 700 civar›nda üyemiz, özel flir-
ketin yeterince organize olamamas›ndan dolay› muhatap
bulamamakta, üzerlerine ald›klar› görevleri yerine getire-
memektedirler.” 

Dahas› da vard›; AKTAfi elektri¤e her ay yaklafl›k yüzde 2-
3 oran›nda zam yap›yor, konut sayaçlar›n› 3- 4 ayda bir
okuyordu. Böylelikle faturalar› son ay›n tarifesindeki fiyatlar
üzerinden düzenlendi¤i için flirketin her defas›nda 5 milyar
liraya yak›n (o zamanki parayla) fazladan para kasas›na gi-
riyordu. 

Bununla kal›nm›yordu. Türkiye Gazetesi’nin 31 May›s
1991 tarihli haberine göre Küçükbakkalköy, Cemal Gürsel
Caddesi sakinlerinden bir aboneye gelen fatura bilgilerinde
flunlar yer almaktayd›; 0268253 nolu Aktafl faturas›nda;
son okuma tarihi 15. 5. 1991, fatura tarihi 20. 5. 1991, son
ödeme tarihi 20.  5. 1991 olarak yaz›lm›flt›. Faturan›n abo-
neye ulaflt›r›ld›¤› tarih ise 25. 5. 1991’di. Tabii bu durumda
abone, faturas›n› belirtilen tarihten sonra ödeyece¤i için
cezal› duruma düflecek ve cebinden yüzde 10 fazla para
ç›kacakt›. 
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Soygunun yollar›ndan biri de sayaçlardan kira al›nmas›yd›.
Aktafl döneminde hiçbir ayr›m yap›lmaks›z›n, bütün fatura-
lara sayaç kira bedeli eklenmeye baflland›. Bu rakamlar
küçük mebla¤lard› ve bu yüzden pek çok kiflinin dikkatini
çekmiyordu. Ancak toplamda büyük rakamlara ulaflt›¤› ke-
sindi. SHP ‹stanbul ‹l Baflkan› Bozkurt Nuho¤lu’nun 18
Aral›k 1991 tarihinde yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda verdi¤i
rakam, bir y›lda 1 milyar lira oldu¤uydu. 

Elektrik Tarifeleri Yönetmeli¤i’ndeki, “ba¤lant› gücü 6 kw’a
kadar olan abonelerden reaktif bedeli al›nmaz”, hükmüne
karfl›n Aktafl ba¤lant› gücü 3 kw’a kadar olan abonelerden
bu bedeli alabiliyordu. AKTAfi reaktif enerji için kompan-
zasyon tesisi kurmas› gerekirken, bir türlü bunu kurmuyor,
ancak bir y›ll›k sürede abonelerden 800 milyar lira reaktif
enerji bedeli tahsil edebiliyordu. Temmuz 1992’de TEK’e
ödenmesi gereken 26 milyar lira reaktif enerji tüketim be-
deli ise, TEK Genel Müdürlü¤ü ile –devir sözleflmeleri d›-
fl›nda- yap›lan özel protokollerle ald›¤› imtiyazla Aktafl ta-
raf›ndan ödenmemekteydi.

Her ay TEK’e ödenmesi gereken fatura bedellerinden, ya-
t›r›mlar için kesilerek biriktirilen 137 milyar 500 milyon lira-
n›n, sadece 70 milyar 300 milyon liras›n›n yat›r›mda kulla-
n›ld›¤› ise Denetleme Kurulu taraf›ndan tespit ediliyordu.
TEK, ilk kez elektrik ba¤latacaklardan ald›¤› kat›l›m pay›n›,
yönetmelikte belirtildi¤i flekilde ayl›k yüzde 2.5 üzerinden
faize ba¤larken Aktafl yüzde 7 faiz uygulayabiliyordu! 

Yeralt› tesisleri ve trafodan sonraki flebeke tesisleri abone
taraf›ndan yap›lmas› gerekirken, Aktafl’›n yan kuruluflu fir-
malar taraf›ndan yap›lmas› dayat›lmakta ve bu ifllemlerde
‘mesnedi belli olmayan’ birim fiyatlar uygulanmaktayd›.
TEK’te cuma günü de dahil olmak üzere hafta sonlar› ve
geceleri, borçtan dolay› elektrik kesilmezken Aktafl tam ter-
sini yap›yor ve hatta dü¤ün esnas›nda dü¤ün salonunun
elektri¤ini kesebiliyordu?

BBuunnllaarr››  ddaahhaa  ddaa  uuzzaattmmaakk  mmüümmkküünn..  GGaazzeettee  ssaayyffaallaarr››nnaa
yyaannss››yyaann  bbiirr  kkaaçç  öörrnneekk::

Samandra Sevenler Caddesi’nde oturan otuz- k›rk hane
ad›na Kenan Afflar, elektrik direklerini kendileri dikti¤i hal-
de aradan dört ay geçmesine karfl›n baflvurular›na olumlu
bir yan›t alamad›klar›n›, bu yüzden kaçak elektrik kullan-
mak zorunda kald›klar›ndan yak›nmaktayd›. Kartal Malte-
pe’den Ramazan Kelefl, elektrik kullan›lmayan ve sayac›
kapal› olan dükkân›na gelen 1 milyon 200 bin liral›k fatura-
ya isyan ediyordu. Tekin Yay›nevi’nden Metin Akdemir,
oturdu¤u siteye mart ve may›s aylar› aras›nda elektrik fatu-
ras› gelmedi¤i, temmuzda gelen faturada bu aylara ait
elektrik bedellerini cezal› olarak ödemek zorunda kald›kla-
r›n› söylüyordu. Ümraniye’den Gülten Özçiçek’in flikâyeti
de sokaklarda, çocuklar›n eriflebilece¤i yükseklikte aç›kta
sallanan elektrik kablolar›yd›.

Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu’nun Türkiye Elek-
trik Kurumu Genel Müdürlü¤ü 1991 Y›l› Raporu’nda da ya-
p›lanlar “resmi a¤›zdan”da onaylan›l›yordu: “…Kurum
(TEK), ‹stanbul Anadolu Yakas› ile Kayseri ve Civar› elek-
trik da¤›t›m hizmetlerini özel flirketlere yapt›rmaktad›r. Ku-
rumla bu flirketler aras›nda yap›lan anlaflmalar gere¤i, flir-
ketlerin hizmet alanlar› içindeki yat›r›mlar›n finansman›
TEK taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Bu flirketler yat›r›mlarda
kullanacaklar› paralar›, kurumdan ald›klar› elektrik bedelle-
rinden mahsup etmektedirler. Ancak gerek 1991 y›l›nda ve
gerekse raporun düzenlendi¤i Ekim 1992’ye dek olan sü-
rede toplam 192 milyar liran›n bu flirketlerce bloke edildi¤i
görülmüfltür. ‹ki y›ll›k bir zaman içerisinde bloke edilen bu
paralar›n, hangi yat›r›m için ne miktar kullan›ld›¤›, bakiyele-
rinin ne oldu¤una dair herhangi bir mutabakata var›lmad›-
¤› tespit edilmifltir. Kurum paras› olan yat›r›m harcamalar›-
n›n ilgili flirketlerle yap›lacak hesaplaflmalar sonunda ak›-
betlerinin bir an evvel aç›kl›¤a kavuflturulmas› yoluna gidil-
melidir.”

Aktafl’› üzerinden daha iki y›l bile geçmeden kimse savu-
namaz hale gelmiflti. En ateflli özellefltirme yanl›lar›, “özel-
lefltirmenin yüzkaras›” deyip onu “tu kaka” ilan ediverdiler.
TÜS‹AD’›n Aral›k 1998’de yay›nlad›¤› “Türkiye’nin Enerji
Stratejisinin De¤erlendirilmesi” adl› kitapta, “Elektrik Sektö-
ründe Özellefltirme Çal›flmalar›” bafll›kl› bölümünde dahi
Aktafl’›n ‘A’s› geçmiyordu. Aktafl’›n faaliyet raporlar›nda
“ba¤›ms›z denetçi raporlar›” yay›nlanan Ifl›k Yeminli Mali
Müflavirlik Afi, kendi referans listelerine bu flirketin ad›n›
de¤il, onun akrabas› olan ve kamuoyunda pek tan›nmayan
Ar Holding’i koyabildi ancak. 

Mesut Y›lmaz’›n ANAP hükümetinde Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanl›¤› yapm›fl milletvekili Muzaffer Ar›c› 19 Eylül
1992 tarihinde EMO ‹stanbul fiubesi’nin düzenlemifl oldu-
¤u ve ça¤r›l› oldu¤u halde AKTAfi yetkililerinin kat›lmad›¤›
panelde flunlar› söyleyebiliyordu: “…Maalesef gerek Kay-
seri gerek Aktafl ile ilgili uygulamalarda neticede vatanda-
fl› rahats›z eden ve siyasi iradeyle çözülmesi gereken baz›
problemler var. Aktafl, bugün ‹stanbul’daki uygulamas›yla
vatandafla çok büyük ma¤duriyetler vermektedir. Özellefl-
tirme, Aktafl’›n buradaki uygulamas› de¤ildir. En kötü örne-
¤idir. Aç›k söylüyorum bunu ilk uygulayan da benim hükü-
metimdeki bir bakan arkadafl›md›r ama Türkiye’de de ilk
uygulamad›r. Aktafl, birçok kimseye baflka illerde de ‘özel-
lefltirme böyle olacaksa Allah belas›n› versin!’ dedirtmekte-
dir.”

Sürecin AKTAfi’›n “istedi¤i biçim”de geliflti¤i san›l›rken bu
arada TEK çal›flan› Vahap Eycan’›n 11 Nisan 1990 tarihin-
de açt›¤› dava Dan›fltay 10. Dairesi taraf›ndan 29.04.1993
tarihinde sonuçland›r›l›r. Kararda; “…Kamu hizmeti niteli¤i
tafl›yan bir görevin yerine getirilmesi, idari bir sözleflmeyle
özel giriflimciye devredilmiflse, kamu hizmetinin imtiyaz
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usulüyle yürütülmesi söz konusu olup, imtiyaz süresince
hizmetten yararlananlardan al›nacak bedelin yasa ile sap-
tanacak bir tarife üzerinden tahsil edilecek olmas› ve bu
hizmet devrinin uzun ve belli bir devre için yap›lmas›, kamu
hizmeti imtiyaz sözleflmelerini di¤er idari sözleflmelerden
ay›ran özelliklerdir.

……223333  ssaayy››ll››  KKaammuu  ‹‹kkttiissaaddii  TTeeflfleebbbbüüsslleerrii  HHaakkkk››nnddaa  KKaannuunn
HHüükkmmüünnddee  KKaarraarrnnaammee’’nniinn  22..  mmaaddddeessii  33..  bbeennddiinnee  ggöörree,,
TTüürrkkiiyyee  EElleekkttrriikk  KKuurruummuu,,  bbiirr  kkaammuu  iikkttiissaaddii  kkuurruulluuflfluudduurr..  BBuu
kkuurruumm  ttaarraaff››nnddaann  vveeyyaa  bbuu  kkuurruummuunn  ggöözzeettiimmii  aalltt››nnddaa  oollaann
bbiirr  öözzeell  ggiirriiflfliimmccii  ttaarraaff››nnddaann  kkaammuuyyaa  ssaa¤¤llaannaann  eelleekkttrriikk  üürree--
ttiimmii,,  iilleettiimmii,,  ddaa¤¤››tt››mm››  tteessiisslleerriinnii  kkuurrmmaakk  vvee  iiflfllleettmmeekk,,  ttiiccaarreettii--
nnii  yyaappmmaakk  flfleekklliinnddeekkii  hhiizzmmeett,,  bbiirr  kkaammuu  hhiizzmmeettiiddiirr..

…3096 say›l› yasan›n ilgili maddeleri ve ilgili yönetmelik
uyar›nca Aktafl Elektrik Ticaret Afi ile Enerji Bakanl›¤› ara-
s›nda ‘Görev Verme’ sözleflmesi imzaland›ktan sonra TEK
ile Aktafl aras›nda da görevli flirket s›fat›yla imzalanan ‘‹fl-
letme Hakk› Devir Sözleflmesi’ ile otuz y›l süresince, ‹stan-
bul ‹li Anadolu Yakas›’nda elektrik enerjisi üretimi, iletimi,
da¤›t›m› ve ticareti görevleri Aktafl’a devredilmifl, flirketçe
kurulacak tesislerin ve halen TEK taraf›ndan yap›lan da¤›-
t›m tesislerinin devrine iliflkin usul ve esaslar belirlenmifl
bulunmaktad›r.

Yukar›da yaz›l› mevzuat›n ve dava konusu sözleflmede
mevcut hükümlerin incelenmesinden, 33009966  ssaayy››ll››  yyaassaa  hhüü--
kküümmlleerrii  ççeerrççeevveessiinnddee  yyaapp››llaann  ‘‘‹‹flfllleettmmee  HHaakkkk››  DDeevviirr  SSöözzlleeflfl--
mmeessii’’nniinn  kkoonnuussuunnuu  kkaammuu  hhiizzmmeettiinniinn  oolluuflflttuurrdduu¤¤uu,,  ssöözzlleeflfl--
mmeenniinn  kkaammuu  hhiizzmmeettii  iimmttiiyyaazz  ssöözzlleeflflmmeelleerriinniinn  ttüümm  uunnssuurrllaarr››--
nn››  ttaaflfl››dd››¤¤››  vvee  ‘‘iimmttiiyyaazz  ssöözzlleeflflmmeessii’’  nniitteellii¤¤iinnddee  oolldduu¤¤uu  aannllaa--
flfl››llmmaakkttaadd››rr..((……))

Anayasa hükmüne uyulmadan, Dan›fltay’›n incelemesin-
den geçirilmeden yürürlü¤e konuldu¤u anlafl›lan TEK ile
Aktafl Elektrik aras›nda imzalanan ‘‹flletme Hakk› Devir
Sözleflmesi’nin iptaline… oybirli¤iyle karar verildi.” denil-
mesine ra¤men AKTAfi’›n faaliyetlerini durdurup, ‹stanbul
Anadolu yakas› halk›n› derin nefes ald›racak siyasi irade
ne yaz›k ki, AKTAfi’›n “yan›ndayd›. 

Bu karara ra¤men AKTAfi faaliyetlerini sürdürmüfl, yarg›
karar›n› uygulamaya yönelik herhangi bir ad›m at›lmam›flt›.

28 Ocak 1994 günü bir bas›n toplant›s› düzenleyen EMO
‹stanbul fiubesi Dan›fltay karar›n›n derhal uygulanmas›n›
isteyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n› göreve da-
vet ediyordu: “…TEK’in Aktafl’tan alacaklar›n› tahsil etmek
için açt›¤› onlarca dava var. Aktafl’›n 24 Kas›m 1989’da Ba-
kanl›k ile imzalad›¤› Görev Verme Sözleflmesi’nin 12. bö-
lümünde yer alan flirket hatas› nedeniyle görev hakk›n›n ip-
tali ve sözleflmenin feshi maddesinde ‘Sözleflme hükümle-
rinden herhangi birinin iptal edilmesi halinde Enerji Bakan-

l›¤› iflletmeye el koymaya, masraflar› flirkete ait olmak üze-
re gerekli tedbirleri almaya yetkilidir’ diyor. Ama buna kar-
fl›n Bakan Veysel Atasoy’un Aktafl ile yap›lan sözleflmenin
geçerli oldu¤unu söylemesi, düflündürücüdür. Dan›fltay’›n
iptal karar› derhal uygulanmal›d›r.”

Yukar›daki sat›rlarda TEK’in AKTAfi’a davalar açt›¤› söy-
lenmektedir. Evet, siyasi iktidarca korunan AKTAfi, bir ka-
mu kurumu olan TEK taraf›ndan mahkemelere “flikayet”
ediliyordu. 

8 Aral›k 1993’de Milliyet gazetesinde yay›mlanan bir habe-
re göre de TEK AKTAfi’a yeni davalar açmaya haz›rlan›-
yordu: “TEK yönetimi dokuz temel konuda TEK’in yüzlerce
milyar liral›k alaca¤›n›n Aktafl taraf›ndan ödenmedi¤ini ileri
sürerek mahkemelere baflvuruyor. Daha önce Aktafl’›n
175 milyar liral›k reaktif enerji bedelini ödemedi¤i gerekçe-
siyle dava açan TEK yönetimi, bu kez de 1991 y›l› Ocak-
Temmuz döneminde 25 milyar 100 milyon liral›k birim fiyat
fark›n›n ödenmedi¤i gerekçesiyle Ankara 3. Ticaret Mah-
kemesi’ne ikinci bir dava açt›.”

Aktafl bunlarla da yetinmemifltir. TEK’e olan borçlar›n› öde-
mek için Marmara Bank’tan TEK’e havale ç›kar›r. Tesadüf
bu ya tam o gün de banka bat›verir! 240 milyar lira banka-
ya yat›r›lm›fl ama TEK’in hesab›na geçmemifltir. Bu durum
aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra, Baflbakanl›k
Teftifl Kurulu’nun raporuyla gün ›fl›¤›na ç›kar. Aktafl, müfet-
tifllere TEK’e olan borçlar›ndan 240 milyar liray› 20 Nisan
1994’de Marmara Bank’tan havale ç›kard›¤›n› beyan et-
mektedir. Raporda; “Aktafl Elektrik Afi, TEAfi’a enerji be-
dellerini ilgili fatura tarihinin son ödeme günü ya da ondan
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sonra çek ile öderken, 1994 Mart ay›na ait enerji bedelini
faturada son ödeme tarihi 30 Nisan 1994 olmas›na karfl›n
bu kez Bakanlar Kurulu’nca o gün faaliyeti durduruldu¤u
aç›klanan Marmarabank’a 20 Nisan 1994 tarihinde virman
ifllemiyle yapm›flt›r.” denilmektedir. Böylelikle AKTAfi “bor-
cunu ödemifl” oluyordu. Dönemin TEK Genel Müdürü Se-
dat Y›ld›z’›n da bu havaleden haberi rapor sayesinde olur:
“Bize kesinlikle böyle bir para gelmedi. Daha sonra yapt›-
¤›m›z tespitlere göre Aktafl, Marmara Bank’›n batt›¤› günün
akflam› saat 20.00 civar›nda böyle bir havalede bulunmufl
görünüyor. Ama para ortada yoktu. Faaliyetine son verilen
bir bankadan, hem de mesai saati d›fl›nda havale yap›lma-
s› ilginç!”

Aktafl, 1994 y›l›nda yaflanmakta olan ekonomik krizi de ba-
hane ederek 3 Haziran 1994’de TES-‹fi Genel Merkezi’ne
yollad›klar› yaz›da flöyle diyordu: “1994’ün ilk üç ayl›k dö-
neminde flirketimiz zarar etmifl görünmektedir. Durum böy-
le devam ederse flirketimiz daha büyük mali s›k›nt›lara dü-
flecektir. Bunu azaltmak için her türlü ekonomik tedbir al›n-
maktad›r. Bu tedbirler içinde personel azalt›lmas› da bulun-
maktad›r. Bilginize…”

AKTAfi daha önceden, “görülen lüzum üzerine” iflten ç›-
karmalar yap›yordu. Toplu iflten ç›karma suçlamas›yla kar-
fl›laflmamak için de her ay on de¤il dokuz kiflinin ifline son
veriyorlard›. ‹flten ç›kar›lanlara sadece Aktafl’ta çal›flt›klar›
süre kadar tazminat ödeniyordu. TEK döneminde çal›flt›k-
lar› y›llar, Emekli Sand›¤›’na ödenen primler ise tazminat-
larda söz konusu edinmiyordu Bunun için TEK’e baflvuran-
lara oradan gelen yan›t da: “…mevcut yasal düzenleme ile
kurumumuzdan herhangi bir hak talebinde bulunman›z söz
konusu olamayacakt›r. Ancak ifl akdinizin devir tarihinden
sonra iflveren durumundaki Aktafl Elektrik taraf›ndan fes-
hedilmesi sebebiyle flahsi taleplerinizi ad› geçen flirkete
yapman›z gerekmektedir.” fleklindeydi. TEK’den AKTAfi’a
geçmek zorunda kalan çal›flanlar›n ma¤duriyetlerinin 2010
y›l›nda da sürmekte oldu¤unu bilmek gerekir. Mahkemele-
ri halen devam etmektedir. 

AKTAfi çal›flanlar› iki kurum aras›nda gidip gelirken; gaze-
telerde tek tük de olsa Aktafl’› savunanlar›n “yan çizmeye”
bafllad›klar› haberleri yer almaya bafllad›. 31 Ekim 1994 ta-
rihli Hürriyet gazetesinde yay›mlanan bir habere göre,
“…Zaten bafl›ndan itibaren Aktafl için yanl›fll›klar manzu-
mesi yaflanm›fl’ diyen Bakan Veysel Atasoy, flöyle devam
ediyor: ‘Görev kararnamesinin yan› s›ra, iflletme hakk›n›n
devrine iliflkin ayr› bir Bakanlar Kurulu karar›na gerek var-
ken bu da al›nmam›fl. fiimdi Bakanlar Kurulu’nun karar›na
gerek var ama bu dönemden sonra al›nacak bu karar na-
s›l olacak, onu da flu an söylemek olanaks›z. Dört y›l önce
yap›lmas› gereken bu ifllemi (‹flletme Hakk›n›n devrine ilifl-
kin kararname) baflbakan kabul etse bile, aradan bu kadar
zaman geçtikten sonra devleti ve Aktafl’› nas›l hakl› k›laca-
¤› merak konusu..”

Bu dönemde EMO Genel Merkezi, 12 Kas›m 1993 tarihin-
de Dan›fltay’a bir dilekçe ile baflvurarak, TEAfi ve TEDAfi
taraf›ndan iflletilen tesislerin, Baflbakanl›k taraf›ndan mülki-
yet devriyle özellefltirilmesi uygulamas›n›n Anayasa’ya ay-
k›r› oldu¤unu belirtmifl ve konunun incelenmek üzere Ana-
yasa Mahkemesi’ne gönderilmesini istemiflti.

Bir baflka giriflim de Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Nami Ça¤an
ve 89 milletvekilinin imzas›yla do¤rudan Anayasa Mahke-
mesi’ne yap›lm›flt›. Bu baflvuruyu de¤erlendirmeye alan
Anayasa Mahkemesi, söz konusu özellefltirme giriflimini
Anayasa’ya ayk›r› bularak iptal etti. 

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal karar›na k›saca
bir göz atmakta yarar var: ““……KKaallkk››nnmmaayy››  hh››zzllaanndd››rrmmaakk  iiççiinn
dd››flfl  bboorrççllaannmmaa,,  yyaabbaanncc››  sseerrmmaayyee,,  yyaabbaanncc››  oorrttaakkll››kkllaarrddaann
yyaarraarrllaannmmaakk  ggeerreekkeebbiilliirr..  AAnnccaakk,,  öözzeelllleeflflttiirrmmee  yyoolluuyyllaa  ggiiddee--
rreekk  yyaabbaanncc››llaarr››nn  nnüüffuuzzuunnaa  yyooll  aaçç››llmmaass››,,  üüllkkee  bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››
yyöönnüünnddeenn  kkaabbuull  eeddiilleemmeezz(…)

……EElleekkttrriikk  üürreettiimmii,,  iilleettiimmii  vvee  ddaa¤¤››tt››mm››  ggiibbii  ssttrraatteejjiikk  öönneemmii
oollaann  aallaannllaarraa  yyaabbaanncc››llaarr››nn  ggiirrmmeessiinniinn  öötteessiinnddee  eeggeemmeenn  ooll--
mmaass››,,  ggüüvveennlliikk,,  bbaa¤¤››mmss››zzll››kk  vvee  eekkoonnoommiikk  yyöönnlleerrddeenn  ççookk  ssaa--
kk››nnccaall››  oollaabbiilliirr.. Bu tür kamu hizmetleri ülke güvenli¤i ile de
yak›ndan ilgilidir(…)

“Devletin, tekelleflme ve kartelleflmeyi önlemek görevi te-
melde tüketiciyi koruma amac› gütmektedir. 172. madde ile
devlete verilen tüketicileri koruma görevi ancak, tekelleflme
ve kartelleflmelerin önlenerek özgür rekabet koflullar›n›n
sa¤lanmas› ile güvenceye al›nabilir.”

…Özellefltirilecek kurulufl tekel konumunda ise, kamu te-
kelinin yerini özel tekelin almas› kaç›n›lmazd›r. Kamu teke-
li durumunda, mal ya da hizmet üretimine devletin do¤ru-
dan kar›flmas› olana¤› varken, özel tekel durumunda bu
olanak söz konusu olmayacak, mal ve hizmet fiyatlar› ka-
mu tekelinde oldu¤undan daha yüksekte belirlenece¤i gibi
kalite de olumsuz etkilenecektir. 

……EElleekkttrriikk  üürreettiimmii,,  iilleettiimmii  vvee  ddaa¤¤››tt››mm››  ggiibbii  tteemmeell  kkaammuu  hhiizz--
mmeettii  üürreetteenn  vvee  ddoo¤¤aall  tteekkeell  nniitteellii¤¤ii  ttaaflfl››yyaann  vvee  ssttrraatteejjiikk  yyöönn--
ddeenn  öönneemmllii  oollaann  TTEEKK''iinn  öözzeelllleeflflttiirriillmmeessii,,  öönnlleemm  aall››nnmmaadd››--
¤¤››nnddaa,,  öözzeell  tteekkeelllleeflflmmee  oollaannaa¤¤››  ssaa¤¤llaannmmaass››,,  bbaaflflkkaa  bbiirr  aannllaa--
tt››mmllaa  kkaammuu  hhiizzmmeettlleerriinniinn  öözzeell  sseekkttöörree  ddeevvrrii  aannllaamm››nnaa  ggeelliirr..
BBuu  nneeddeennllee  yyaassaaddaa  eelleekkttrriikk  üürreettiimm,,  iilleettiimm  vvee  ddaa¤¤››tt››mm  hhiizz--
mmeettlleerriinniinn  bbeelliirrllii  sseerrmmaayyee  ggrruuppllaarr››nn››nn  eelliinnddee  ttooppllaannmmaayy››  ttee--
kkeelllleeflflmmeeyyii  vvee  kkaarrtteelllleeflflmmeeyyii  öönnlleeyyeecceekk  öönnlleemmlleerriinn  aall››nnmmaass››
ggeerreekkiirr..

……EElleekkttrriikk  üürreettiimmii,,  iilleettiimmii  vvee  ddaa¤¤››tt››mm››  iillee  iillggiillii  eettkkiinnlliikklleerr  kkaa--
mmuu  hhiizzmmeettiiddiirr..  ÇÇüünnkküü  bbuu  eettkkiinnlliikklleerr,,  kkaammuu  yyaarraarr››nnaa  ddöönnüükk,,
ttoopplluummuunn  oorrttaakk  ggeerreekkssiinnmmeessiinniinn  kkaarrflfl››llaannmmaass››nnaa  yyöönneelliikk,,
ddüüzzeennllii  vvee  ssüürreekkllii  eettkkiinnlliikklleerrddiirr..  NNiitteekkiimm  AAnnaayyaassaa  MMaahhkkee--



DOSYA

72 Mühendislikte, Mimarl›kta ve Planlamada ÖÖLLÇÇÜÜ

DOSYA

mmeessii''nniinn  2266..33..11997744  ggüünnllüü,,  EEssaass  11997733//3322,,  KKaarraarr  11997744//1111
ssaayy››ll››  kkaarraarr››nnddaa,,  ‘‘......kkiiflfliilleerriinn  ssuu,,  eelleekkttrriikk,,  hhaavvaaggaazz››  ggiibbii  iihhttii--
yyaaççllaarr››nn››nn  kkaarrflfl››llaannmmaass››  öönneemmllii  kkaammuu  hhiizzmmeettlleerriinnddeennddiirr’’
ddeenniilleerreekk,,  eelleekkttrriikk  hhiizzmmeettlleerriinniinn  kkaammuu  hhiizzmmeettii  oolldduu¤¤uu  aaçç››kk--
ççaa  vvuurrgguullaannmm››flfltt››rr..””

Anayasa Mahkemesi’nin bu karar›na ra¤men Bakanl›k her
hangi bir giriflimde bulunmamaktad›r. 15 fiubat 1995 tarih-
li Milliyet gazetesinin haberine göre Bakan Veysel Atasoy;
““ssöözzlleeflflmmeenniinn  ffeesshhii  hhaalliinnddee  ççookk  bbüüyyüükk  bbiirr  ttaazzmmiinnaatt  rriisskkii  ddoo--
¤¤aaccaa¤¤››nn››  vvuurrgguullaadd››..”” denilmektedir. Arkas›ndan da 22 Mart
1995 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan Bakanlar Kurulu
Karar› ile AKTAfi’a “‹flletme Hakk›” verilmesi kararlaflt›r›l›r.
Bakanlar Kurulu karar›n›n hemen ard›ndan 5 Nisan’da TE-
DAfi ile Aktafl Elektrik Afi aras›nda yeni bir ‹flletme Hakk›
Devir Sözleflmesi imzalan›r. Yeni bir Enerji Sat›fl Anlaflma-
s› (ESA) da 4 Ekim 1995 tarihinde flirketle TEAfi aras›nda
imzalanm›fl olacakt›r. 

Ortada yine bir imtiyaz sözleflmesi yoktur. Ancak
02.12.1997 y›l›nda, yani AKTAfi’›n faaliyetlerine bafllad›-
¤›ndan 7 y›l sonra “‹mtiyaz Sözleflmesi” imzalan›r. 

1996 yaz›na geldi¤imizde iktidarda Refah Partisi a¤›rl›kl›
Refah-DYP koalisyonu vard›r. 54. hükümetin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan› da Recai Kutan’d›r. Ama hangi hü-
kümet gelirse gelsin, özellefltirme politikalar›nda bir de¤i-
fliklik olmamaktad›r. Hükümetin ilk icraatlar›ndan biri, elek-
trik enerjisi sektöründeki özellefltirmelere “yol vermek” olur.
Yeni da¤›t›m bölgeleri için “talipli” aran›r, ama Dan›fltay’›n
ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlar› “taliplileri” korkutmak-
tad›r. 

1997 y›l›nda bafl gösteren çok say›da elektrik kesintisi, ‹s-
tanbullulara k›fl› dar ediyordu. EMO ‹stanbul fiube’si aç›k-
lama yaparak kesintilerin nedenlerini tek tek aç›kl›yordu:
“…1990 y›l›ndan bu yana kamu yat›r›m› yap›lmad› çünkü
özellefltirme furyas›ndan dolay› elektrik üretimi ve da¤›t›m›-
n› özel sektör karfl›layacak, kamu yat›r›m›na gerek kalma-
yacak diye düflünüyorlard›. Ama güvendikleri da¤lara kar
ya¤d›. Özel sektör, Yap-‹fllet-Devret modeliyle sadece 34
mw gücünde santral yapt›. Ülke genelindeki 21 bin mw güç
düflünüldü¤ünde bu çok komik bir rakam. Bir de berbat bir
Aktafl örne¤i var. Böylece devletin özellefltirme politikas› if-
las etti… Özellefltirmenin somut ad›m› olarak TEK’i ikiye
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böldüler. Biri üretim di¤eri ise iletim ve da¤›t›m iflini üstlen-
di. Aktafl ve ÇEAfi ise bu alandaki özel flirketler. ÇEAfi
üretim yap›yor. Aktafl ise sadece da¤›t›mla meflgul. Aktafl’›
art›k kamuoyu çok iyi tan›yor. Aktafl, özellefltirmenin ne ka-
dar kötü oldu¤unu gayet güzel herkese gösterdi…”

‹‹mmzzaallaannaann  ssöözzlleeflflmmeelleerrddeenn  ddee  bbaahhsseettmmeekk  ggeerreekkiirr..  

‹çinden ç›k›lamayacak derecede karmafl›k hükümlere ba¤-
lanm›fl en önemli konu “mahsuplaflmalara” iliflkin olan›yd›.
1990- 1997 y›llar› aras›nda Aktafl ile TEK ve daha sonra
TEAfi aras›nda mahsuplaflmalar bir türlü yap›lamam›flt›r.
Sadece 1994 y›l› için geçici kay›tla yap›lan mahsuplaflma
da daha sonra Baflbakanl›k Teftifl Kurulu’nun raporu üzeri-
ne TEAfi Yönetim Kurulu taraf›ndan iptal edilmiflti. Daha
sonralar› 1990- 1997 y›llar› aras›nda bir mahsuplaflma ya-
p›lacak ancak bu da “geçici” kayd›yla not edilecektir. Geçi-
ci olarak da yap›lsa 1990- 1997 mahsuplaflmas›nda Ak-
tafl’›n 5 trilyon 216 milyar 988 milyon 632 bin 926 TL öde-
mesi gerekti¤i ortaya konulur. Aktafl, paray› öder. Ancak
2000 y›l›nda düzenlenecek Baflbakanl›k Teftifl Kurulu’nun
2 No’lu raporu, Aktafl’›n bu ödemeyi daha sonraki mahsup-
laflmalarda gider olarak gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r. 

Mahsuplaflmalar içindeki en önemli konu da kay›p-kaçak
oranlar›d›r. 1989 y›l›nda TEK görevlileri taraf›ndan 1990 y›-
l›na iliflkin tahmini de¤erler haz›rlan›rken, gerek geçmifl de-
¤erler gerekse de yap›lan iyilefltirmeler nedeniyle %8,5
olarak kabul edilmifltir. 1994 y›l› mahsuplaflma tutaklar›
aras›nda “kay›p oran› tespit tutana¤›” bulunmaktad›r. Oysa
böyle bir tutanak hiç tutulmam›flt›r. Tutanak varm›fl gibi, ka-
y›p-kaçak oran› % 16,28 kabul edilmifltir. Kay›p-Kaçak ora-
n›n›n % 1’in parasal de¤erinin (1994 y›l› için) 48.240,8 mil-
yon TL oldu¤u düflünüldü¤ünde toplamda 375.313,424
milyon TL lik bir miktar›n AKTAfi’›n kasalar›na akt›¤› görül-
mektedir. 1990-1997 y›llar›na ait kay›p kaçak oranlar›na

bakt›¤›m›zda soygunun boyutunu daha da iyi anlayabiliriz:
1990; % 19,09, 1991; %16,15, 1992; % 16,44, 1993; %
16,35, 1995; % 16,02, 1996; %21,26 ve 1997; % 21,81 dir. 
‹flte özellefltirme için ileri sürülen “kay›p-kaçak oranlar›n›n
düflürülmesi” hikayesinin vahim sonucu. OECD ortalamas›
olan % 8-10 de¤erlerine çekilece¤i “tahahhüt “edilen kay›p-
kaçak oranlar›n›n her geçen y›l artmas›n› sadece AK-
TAfi’›n “beceriksizli¤iyle” aç›klamak mümkün de¤il.

Yaflanan bir di¤er önemli sorun da, mahsuplaflmalar için-
de yer alan “stok enerji” kalemleridir. Bildi¤imiz gibi, elektrik
enerjisi depolanamayan bir üründür. Üretildi¤i an tüketil-
mesi gerekir. Oysa AKTAfi elektrik enerjisini “depolamay›”
baflarm›flt›r. fiirketin 1993 ve 1994 bilançolar›nda “Stok
Enerji Tutar›” bulunmaktad›r. 1993 y›l› için bu rakam
87.911.538.000 TL iken 1994 y›l›nda bu rakam
293.626.304.000 TL ye ç›km›flt›r. 1994 y›l› için kamunun
“stok hesab›” nedeniyle kayb› 80 milyar TL olmufltur. Stok
hesab›n›n ileri y›llarda mahsuplaflmayla düzeltilece¤ini
söyleyenler yan›lm›fl, bu de¤erler sonraki mahsuplaflma-
larda hiç ele al›nmam›flt›r. 

Temettü, dönem içerisinde elde edilen kârdan ortaklar›n
pay almas›n› ifade etmektedir. Ancak Aktafl, kimi y›llar ya
kâr etmemifl ya da etti¤i halde zarar göstermifltir. Yap›lan
mahsuplaflmada ise kâr edip etmedi¤ine bak›lmaks›z›n
Aktafl’a makul temettü ayr›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Ortada,
verilen temettünün karfl›l›¤› bir para olmad›¤› için bu bedel
TEAfi’›n kasas›ndan ç›kmak zorundad›r. Üstelik flirketin
gösterdi¤i zarar›n üzerine bu miktar›n eklenmesi öngörül-
müfltür. Aktafl’›n kamuya iflletme hakk› devir bedeli öde-
mesi gerekirken, mahsuplaflmada buna hiç de¤inilmemifl
ama TEAfi’›n olmayan kârdan flirkete ödeme yapmas› ve
zararlar›n› kapatmas› uygun görülmüfltür. Kâr edilen y›llar-
da ise, yine bu kârdan makul bir temettü Aktafl’a b›rak›la-
cak, geri kalan› TEAfi’a ödenecektir!
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AKTAfi’›n kazançlar›ndan biri de, yandafl flirketlerinin kar›
olmaktad›r. fiirketin hemen hemen bütün iflleri AKTAfi’›n
yan flirketlerine verilmifl ve yap›lan ifller fahifl fiyattan fatu-
ralanm›flt›r. Do¤al olarak bu maliyetler mahsuplaflma za-
man› gider olarak “düflülmektedir”. Bu ifller öylesine abar-
t›lm›flt›r ki; ‹stanbul Avrupa Yakas›ndaki ifller % 60 k›r›mlar-
la yap›l›rken, AKTAfi da % 1-3 k›r›mlarla yap›lmaktad›r.
Gerçekte, kamu ad›na yap›lan elektrik da¤›t›m hizmetine
iliflkin yap›lacak ifller ihale ile, en uygun flirkete verilmesi
gerekirken, bütün ifller ayn› adreste bulunan personelleri
ad›na kurdurttu¤u yan flirketlere yapt›r›lm›flt›r. 

2001 y›l›na gelindi¤inde 1990- 1997 dönemine iliflkin de-
netleme s›ras›nda belgeler istendi¤inde; müfettifller, Ak-
tafl’›n “O belgeleri SEKA’ya gönderdik” yan›t›yla karfl›lafla-
cakt›r. fiirket yetkililerinin bu konudaki gerekçeleri “1990-
1997 dönemine ait tüm belgeler, farkl› zamanlarda TEAfi,
TEDAfi, SPK ve Maliye taraf›ndan denetlendikten sonra,
Vergi Usul Yasas›’n›n ilgili maddesi uyar›nca, ilgili y›ldan
bafllayarak befl y›l süreyle sakland›klar› ve sonra SEKA’ya
gönderildikleri” fleklindedir. K›saca sekiz y›ll›k döneme ilifl-
kin kay›tl› evrak- bilgi- belge yok edilmifltir. Böylelikle yap-
t›klar› vurgunlar›n gerçek rakamlar›n› bilebilmek bugün için
bile mümkün de¤ildir. 

‹mtiyaz Sözleflmesi’nin imzalanmas›ndan sonra EMO
14.10.1998 tarihinde Dan›fltay’a, sözleflmenin iptali ve yü-
rütmenin durdurulmas› talebiyle dava açar. Dan›fltay 10.
Dairesi yürütmenin durdurulmas› istemini reddeder. ‹tiraz
üzerine, yürütmenin durdurulmas› karar› Dan›fltay ‹dari Da-
va Daireleri Genel Kurulu’ndan gelir. Yarg›lama sonunda
Dan›fltay 10. Dairesi “mali konular d›fl›nda görevli flirketin
elektrik iletim ve da¤›t›m›na iliflkin hizmetlerin yürütülme-
sinde bir aksakl›¤›n saptanamad›¤›” gerekçesine dayan›la-
rak dava reddedilir. Karar temyiz edilir ve nihayet kararlar›
ba¤lay›c› olan ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu red kara-
r›n› bozar. Dosyay› tekrar ele alan 10. Dairesi 29.03.2002
tarihinde nihai karar›n› verir ve AKTAfi’la yap›lm›fl olan im-
tiyaz sözleflmesini iptal eder. 

““……AAkkttaaflfl  EElleekkttrriikk  TTiiccaarreett  AAfifi’’nniinn,,  mmeevvzzuuaattttaakkii  ççeelliiflflkkiilleerrii,,  bbee--
lliirrssiizzlliikklleerrii  kkuullllaannmmaakk  ssuurreettiiyyllee  hheerr  kkaalleemm  iiflfl  vvee  iiflfllleemmii  kkeennddii
mmeennffaaaattiinnee,,  kkuurruumm  zzaarraarr››nnaa  iissttiissmmaarr  eettttii¤¤ii;;

A¤ustos 1997 itibariyle güncellefltirilmifl tutar› 23 trilyon TL
olan alacak davalar›n›n aç›lmas›na sebebiyet verdi¤i;

GGöörreevv  vvee  ttiiccaarreettttee  eessaass  oollaann  iiyyii  nniiyyeett  vvee  ssoorruummlluulluukk  ddee¤¤ee--
rriinnii  kkaayybbeettttii¤¤ii,,  ssoonnuuccuunnaa  vvaarr››llmm››flfltt››rr..

fifiiirrkkeettiinn  bbuu  ggeeççmmiiflflii  ggöözz  öönnüünnee  aall››nndd››¤¤››nnddaa,,  bbuu  ddöönneemmee  iilliiflfl--
kkiinn  oollaarraakk  bbiirr  iibbrraallaaflflmmaa  yyaapp››llmmaaddaann,,  yyeenniiddeenn  ggöörreevv//  iimmttii--
yyaazz  ssöözzlleeflflmmeessii  iimmzzaallaannmmaass››  yyoolluunnaa  ggiiddiillmmeessiinnddee  kkaammuu
yyaarraarr››nnaa  uuyygguunnlluukk  ggöörrüüllmmeemmiiflflttiirr.

…Elektrik da¤›t›m› hizmetlerinin özel kiflilere gördürülmesi-
ne iliflkin ifllemlerin iptali istemiyle aç›lan çok say›da dava-
ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’nca verilen savun-
malarda; 

3096 say›l› yasan›n uygulanmas› sonucu tesis edilen ifl-
lemlerle da¤›t›m tesislerinin daha verimli ve etkin iflletilme-
sinin sa¤lanmas›, kay›p kaçaklar›n önlenmesi, iflletme hak-
lar›n›n özel sektöre devredilmesiyle önemli tutarlarda ifllet-
me hakk› devir bedellerinin al›naca¤›, bu yolla kurumun
önemli kazançlar elde edilece¤i, belirtilmifltir. Ancak dava
konusu edilen sözleflmede kay›p kaçak oranlar›yla ilgili
olarak bir taahhüt yer almad›¤› gibi Aktafl’›n faaliyet göster-
di¤i dönemlerde kay›p kaçak oranlar›n›n azalmad›¤›; ifllet-
me hakk› devir bedelinin ne olaca¤› konusunda sözleflme-
de somut bir tutar›n gösterilmedi¤i, an›lan bedelin devir ku-
rulunca saptanmas›n›n ön görüldü¤ü, bu kurulun belirledi-
¤i bedelin ise, ihaleyle yap›lan iflletme hakk› devir bedelle-
rinden çok düflük oldu¤unun, dosyan›n incelenmesinden
anlafl›lmas› nedeniyle dava konusu sözleflmede bu yön-
den de kamu yarar›na uygunluk bulunmamaktad›r.

Aç›klanan nedenlerle dava konusu imtiyaz sözleflmesinin
iptaline… 27. 03. 2002 tarihinde oybirli¤i ile karar verilmifl-
tir.”

Ortaya ç›kan son yarg› karar› sonucunda AKTAfi’›n faali-
yetleri 02.04.2002 tarihi itibariyle son verilir. 03.04.2002 ta-
rihli Cumhuriyet Gazetesi haberi flu flekilde duyurur; “EMO
taraf›ndan aç›lan dava sonucu Dan›fltay’›n AKTAfi Elek-
trik’in imtiyaz sözleflmelerini iptal etme karar› almas›, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n› harekete geçirdi. Bakan-
l›k, flirketin elektrik da¤›t›m ve ticari faaliyetlerini sürdürme-
si esaslar›n› belirleyen flartlar ve hükümlerin ortadan kalk-
t›¤›n› bildirerek, faaliyetlerin TEDAfi Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan fiilen devral›nmas›na iliflkin ifllemlerin bafllat›ld›¤›n›
aç›klad›. ‹mtiyaz sözleflmesi iptal edilen AKTAfi Elektrik’in
tabelas› dün binadan indirildi.”

Tabela indirilmesine indirildi, ama AKTAfi’›n bu ülkeye ver-
di¤i “zararlar” bugüne kadar geri al›namad›. Enerji ve Tabii
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Kaynaklar Bakanl›¤› ve TEDAfi müfettifllerinin, Aktafl’la ya-
flanan hukuki iliflkilerde kamu zarar›na neden olundu¤una
dair (idarenin kendi kusurlar›na iliflkin) birçok rapor haz›r-
land›. “Görevi kötüye kullanma” ya da “ihmal” olarak nite-
lendirilen bu suçlar›n ço¤u ya zaman afl›m›na u¤rat›ld› ya
da o tarihlerde ç›kar›lan aftan yararland›r›ld›. Mahsuplafl-
man›n, Devir Kurulunun ve Kamu alacaklar›n›n durumu bu-
güne kadar netleflmedi¤i gibi, zararlar›n üzerine “bir bardak
su içilece¤i” kesindir.

Burada, o döneme ait enerji özellefltirmelerinin verdi¤i za-
rarlara da k›saca göz atarsak, ortaya ç›kan tablonun ne
denli “vahim” oldu¤u görülebilir.

“Türkiye ‹statistik Kurumu, Enerji Bakanl›¤› ve Dünya Ener-
ji Konseyi verilerinden yap›lan hesaplamalara göre, 1995
y›l›nda yüzde 10 olan özel sektörün elektrik kurulu gücün-
deki pay›, 2000’de yüzde 22’ye, 2002’de yüzde 34’e,
2004’te yüzde 41’e, 2005’te yüzde 42’ye ç›km›flt›r. Buna
karfl›l›k kamu santrallerinin elektrik kurulu gücündeki a¤›rl›-
¤› da 1995’te yüzde 90’dan 2005 y›l›nda yüzde 58’e kadar
gerilemifltir.

Elektrik üretiminde ise bugün art›k özel sektörün hakim ko-
numa geldi¤i belirlenmifltir. Elektrik üretiminin 1995 y›l›nda
yaln›zca yüzde 9’unu sa¤layan özel sektör, 2000 y›l›nda
yüzde 25’ini, 2002 y›l›nda yüzde 40’›n›, 2004 ve 2005 y›lla-
r›nda yüzde 55’ini gerçeklefltirmektedir. Kamunun elektrik
üretimindeki pay› ise yüzde 91’den yüzde 45’e gerilemifltir.
Bu süreçte Türkiye’nin enerji alan›na yönelik yat›r›mlar›n›n
seyrine bak›ld›¤›nda da azalma dikkati çekmektedir. Yani
serbestleflme dönemiyle birlikte enerji yat›r›mlar› sekteye
u¤ram›flt›r. Elektrik hizmetinde özel sektörün egemen hale
getirildi¤i bu yap› iddia edilen ucuz, kaliteli, sürekli elektrik
üretimini sa¤lamad›¤› gibi Türkiye’ye milyarlarca dolarl›k
zarara mal olmufltur.

ÇEAfi ve KEPEZ özellefltirmeleri sonucunda hesaplanabi-
len tutarlarla milyonlarca dolarl›k kamu zarar› ortaya ç›k-
m›flt›r. Sözleflmede öngörülen tarife modelinin uygulanma-

mas›, Uzan grubu flirketlerine örtülü kar aktar›m› yap›lma-
s›, Uzan grubu bankalar›nda ÇEAfi kaynaklar›n›n düflük
faizle ya da faizsiz de¤erlendirilmesi, Rumeli Holding’e ya-
p›lan aktar›mlar, mahsup edilmeyen avanslar, Berke Bara-
j›’n›n yap›m›yla yarat›lan zararlar, offshore hesaplarda ya-
flanan kay›plar gibi pek çok kamu zarar› yarat›c› uygulama
saptanm›flt›r. 

AKTAfi özellefltirme örne¤inde ise kamunun açt›¤› dava-
lardaki talep edilen tutarlar dikkate al›n›p, tecil faizi iflletildi-
¤inde 4 milyar dolarl›k bir kamu zarar›yla karfl› karfl›ya ka-
l›nd›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Say›fltay’›n haz›rlad›¤› rapora
göre 2003 y›l sonu itibariyle ortalama 4 y›ll›k iflletme dö-
nemleri süresinde Yap-‹fllet-Devret ve Yap-‹fllet modeliyle
yap›lan özellefltirmelerin sonucunda da 2.3 milyar dolarl›k
kamu zarar› oluflmufltur. 

Hazine Müsteflarl›¤›, al›m garantili sözleflmeler nedeniyle
kamunun üstlenmek zorunda kalaca¤› zarar›n hesab›n›
yapm›flt›r. Buna göre 2003-2019 y›llar› aras›nda 43 milyar
519 milyon dolar› yap-ifllet modeliyle yap›lan 5 santral, 23
milyar 469 milyon dolar yap-ifllet-devret modeliyle yap›lan
santraller, 3 milyar 231 milyon dolar iflletme hakk› devir
yöntemiyle kamudan özele devredilen santraller, 7 milyar
466 milyon dolar da mobil santraller nedeniyle olmak üze-
re kamu, toplam 78 milyar dolar zarar üstlenecektir. 

Kamunun 2019 y›l›na kadar yaklafl›k 185-190 milyar dolar
ödeme yapmak zorunda kalaca¤› görülmektedir. Devlet
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bütçesinin büyüklü¤ünü bile aflan bu kaynakla neler yap›-
labilece¤i hesapland›¤›nda, özellefltirmenin rakamsal fatu-
ras›n›n nelere mal oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. 

Tüm bu yat›r›m maliyetleri üzerinden hesaplama yap›ld›-
¤›nda yaklafl›k 190 milyar dolarl›k enerjideki özellefltirme
zarar›yla 506 adet 300 megavatl›k HES yap›labilir demek-
tir. Yani 63 tane 8 üniteli Atatürk Baraj› yap›labilirdi. Böyle
büyük bir kapasite ile y›lda 448 milyar kilovatsaatlik elektrik
üretimi mümkündür. Bu miktar Türkiye’nin 2020 y›l› için ih-
tiyac› olan elektrik talebini karfl›layabilecek bir güç demek-
tir.” (EMO, Türkiye Karanl›kta Kalmas›n Broflürü)

SSoonnuuçç  oollaarraakk;;
Elektrik; üretim, da¤›t›m ve iletim hizmetiyle bütün olarak
bir kamu hizmetidir ve kamu yarar›na yönetilmesi gerekir.
Yandafl sermaye gruplar›na kaynak aktar›m›n›n bedelini
özellefltirmeler sonras›nda halk faturalar› arac›l›¤›yla öde-
mektedir. Enerji alan›ndaki özellefltirmelerin halka yans›-
yan yüzü iflsizlik, pahal› elektrik, elektrik alan›nda yat›r›m
aç›¤›d›r. AKP‘nin sermaye düflkünlü¤ü, enerji alan›nda, en
ucuz üretim yapan kamu hidrolik santrallar›n›n çal›flt›r›lma-
mas›na kadar varm›flt›r. Gelinen aflamada kamunun san-
trallar› çal›flt›r›lmamakta, flirket santrallar› ise karaborsa
üzerinden pahal› elektrik sat›fl›na devam etmektedirler.
Enerji alan›ndaki bu uygulamalar› karfl›l›¤›nda AKP Hükü-
meti Dünya Bankas› taraf›ndan d›fl borç ödemesinde kul-
lanmak üzere verilen kredi ile ödüllendirilmektedir. Ancak
tarih önünde ve kamuoyu nezdinde AKP Hükümeti mah-
kum olmaktad›r. Derhal elektrik alan›ndaki özellefltirme uy-
gulamalar›na son verilmeli; elektrik hizmeti, siyasal ba¤lan-
t›lardan uzak, kamu yarar›na yönetimi sa¤layacak bir yap›-
lanmaya kavuflturulmal›d›r. EMO olarak sürecin takipçisi
oldu¤umuzu, hukuki yollar baflta olmak üzere her platform-
da mücadelemizi sürdürece¤imizi belirtiriz.

DOSYA
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Bugüne kadar nükleer santrallar›n tasar›m› s›ras›nda hep
normal çal›flma s›ras›nda veya kaza an›nda çevreye yay›-
lacak radyasyon ön planda tutularak önlemler al›nmas› dü-
flünüldü. Oysa ki bir nükleer reaktörün so¤utma sistemle-
rinde kullan›lan “tek-yön-so¤utma” ve “kapal› devre so¤ut-
ma” teknolojisinin çevresel etkileri ihmal edildi. ABD’de
elektrik enerjisi üreten, özellikle Kaliforniya Eyaleti’nin k›y›-
lar›nda son 30 y›lda kurulmufl olan 22 adet nükleer satnra-
l›n hergün ortalama 86 milyar deniz suyunu reaktörlerin so-
¤utma sisteminde sirküle ettikten sonra denize deflarj edi-
yor.

Kaliforniya eyaletinin deniz k›y›s›nda kurulan 22 nükleer
santral›n son 30 yilda her gün ortalama 68 milyar litre suyu
sirküle etmesi sonucu ortaya ç›kacan çevre sorunlar›n›n in-
celendi¤i, Kaliforniya Eyaleti’nin 2006’ya kadar yapt›rd›¤›
araflt›rma raporlar›n› içeren ve 2008 Mart’›nda yay›mlanan
resmi raporda (ek 1) ((SSttaatteewwiiddee  PPoolliiccyy  oonn  CClleeaann  WWaatteerr  AAcctt
331166//bb  RReegguullaattiioonnss,,  WWaatteerr  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  PPoolliiccyy  oonn  tthhee
UUssee  ooff  CCooaassttaall  aanndd  EEssttuuaarriinnee  WWaatteerrss  ffoorr  PPoowweerr  PPllaanntt  CCoooo--
lliinngg)) yer alan bilgiler ›fl›¤›nda, Mersin Akkuyu’da kurulacak
4800 megawatt kurulu gücündeki VVER-1200 tipindeki
nükleer santral›n so¤utma sisteminde kullan›lacak Akdeniz
suyunun reaktörlerde tek yönlü veya kapal› devre sirkülas-
yonu sonucu tetikleyece¤i çevresel sorunlar sunulmaktadir
Mahkemenize sunulan ek-1 nolu raporun 16 inci sayfasin-
da Tabo 9 da gosterildigi gibi; Kaliforniya k›y›lar›nda kuru-
lu nükleer santrallar›n so¤utma sistemine carpan 9 milyon
degisik tur deniz canlisi sayisi 80 milyar, yaklasik 44.000
kg.  Bu 80 milyar deniz canlisinin yuzde 60 yani 48 milyari
lavra caginda balik olarak saptanm›flt›r. Bunlara ek olarak
Kaliforniya k›y›lar›nda yaflan fok, kaplumba¤a gibi 57 de¤i-
flik tür deniz canl›s›n›n bu so¤utma sistemlerine çarpma ve
tak›lmas› sonucunda en az yüzde 50’sinin öldü¤ü belirtil-
mifltir.

Bu eyaletin resmi raporu olan ek-1 in 12 inci sayfasinda yu-
karidaki cevresel felaketin en resmi dile soyle dile getirili-

yor; ““MMaaaalleesseeff  bbuuggüünnee  kkaaddaarr  AAmmeerriikkaann  CCeerrvvee  kkoorruummaa
AAjjaannssii  ((UUSSEEPPAA))    ttaarraaff››nnddaann  bbuu  ssaannttrraallllaarraa  vveerriilleenn  lliissaannssllaarr,,
aayynn››  zzaammaannddaa  oo  bbööllggeenniinn  ddeenniizz  yyaaflflaamm››nn››nn  rreessmmeenn  yyookk  eerriill--
mmeessiinnee  nneeddeenn  oollmmuuflflttuurr””

NNuukklleeeerr  ssaannttrraallaarriinn  ssoogguuttmmaa  ssiisstteemmii  iillee  iillggiillii  yyaassaall  
dduuzzeennlleemmeelleerr

So¤uk Savafl s›ras›nda yap›m› h›zla artan nükleer santral-
lar›n tasar›m›nda kullan›lan so¤utma teknolojisini düzenle-
yen, denetleyen bir kanun ya da yönetmelik bulunmuyor.
Dünyada ilk kez ABD Federal Hükümeti 1972 y›l›nda ç›kar-
d›¤› Temiz Su Yasas› ((TThhee  CClleeaann  WWaatteerr  AAcctt  331166//bb)) ile nük-
leer reaktörlerin kulland›¤› so¤utma sistemleri ve teknikleri
ilgili bölümde ““MMeekkâânn,,  ttaassaarr››mm,,  iinnflflaaaatt  vvee  ssoo¤¤uuttmmaa  ssuuyyuu  ssiiss--
tteemmiinniinn  kkaappaassiitteessii,,  oo  bbööllggeeddeekkii  oollaabbiilleecceekk  ççeevvrreesseell  zzaarraarrllaa--
rr››  eenn  aazzaa  iinnddiirreecceekk  eenn  iiyyii  tteekknnoolloojjii  oollmmaass››  ggeerreekkiirr”” deniyor.
Bu yasan›n yürütme ve denetimi de bizim Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’na denk gelen ABD Çevre Koruma Ajans›’na
((EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennssyy--UUSSEEPPAA)) ait.

USEPA’n›n bu yasan›n uygulamas›ndaki baflar›s›zl›¤›,
enerji flirketlerinin so¤utma sistemlerinde kulland›¤› tekno-
lojilerde öncelikle maaliyeti göz önünde tutmas› sonucu, bu
santrallar›n kuruldu¤u bölgedeki tar›m ve özellikle deniz
canl›lar›na verdi¤i zararlar›n felakete ulaflmas›na yol açt›.
Koliforniya’daki çevre örgütleri de bu nedenle 316/b yasa-
s›ndaki yasal boflluklar› yeniden düzenlenmesi ve etkili bir
flekilde uygulanmas› için USEPA’ya karfl› dava açt›.

USEPA da 2001 y›l›nda yay›mlad›¤› iki ek yönetmelik
((PPhhaasseell  vvee  PPhhaasseell  22)) ile ABD’de kurulacak yeni nükleer
santrallar›n kulland›¤› so¤utma suyunun miktar›n›n günde
2 milyon galonu geçmesi durumunda, reaktörlerin en son
teknolojiyi içeren kapal› devre su so¤utma kuleleri ((CClloosseedd--
CCyyccllee--WWeett--CCoooolliinngg))  ya da kapal› devre kuru so¤utma ((DDrryy--
CCoooolliinngg)) tekniklerini kullanma zorunlulu¤u getirdi. Yaln›z
bu yeni yönetmelik ((PPhhaasseell)) o güne kadar kurulumufl olan

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL‹
SO⁄UTMA S‹STEM‹ ve ÇEVRESEL
SORUNLAR
PPrrooff..  DDrr..  HHaayyrreettttiinn  KK››ll››çç
The Green Think Tank of Turunch Foundation - New Jersey/USA
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nükleer reaktörlerin lisanslar›n› yenileme aflamas›nda nas›l
bir prosedür uygulanaca¤›na aç›kl›k getirmedi. Bunun üze-
rine Kaliforniya’da nükleer santral iflleten enerji flirketleri de
River Keeper Inc öncülü¤ünde lisanslar›n›n yenilenmesi
aflamas›nda bu yeni sistemlerin eski rekatörlerde kurulma-
s› halinde çok pahall›ya mal olaca¤›n› öne sürürek USEPA
aleyhinde ABD ‹kinci Bölge Federal Mahkemesi’nde dava
açt›.

Mahkeme de 2004 y›l›nda verdi¤i kararda, ““RRiivveerr  KKeeeeppeerr
IInncc..  vv..  UUSSEEPPAA  ((22  dd  CCiirr..  22000044..  335588  FF..  33aa  117755”” numaral› ve
kamuoyunda ““RRiivveerr  KKeeeeppeerr  DDaavvaass››”” diye bilinen davay›,
enerji flirketlerinin iddialar›n›n aksine “nükleer santrallarda
kullan›lan so¤utma sular› rekatörlerin kuruldu¤u bölgeler-
deki deniz ekolojisine zarar verdi¤i, davaya taraf olana çev-
re örgütleri ve Kaliforniya Eyaleti’ce mahkemeye sunulan
bilimsel raporlarla saptanmflt›r” diyerek davay› reddetti.
Böylece USEPA yönetmeli¤inin, eski nükleer reaktörlerin
yeni lisans almas› aflamas›nda da geçerli oldu¤una karar
verildi. 

Federal Mahkeme ayr›ca, 2007 y›l›n›n Ocak ay›nda da ün-
lü ““RRiivveerr  KKeeeeppeerr  22”” diye bilenen Phase 2 Yönetmeli¤i iligili
karar›n› aç›klad›. Bu karara göre, enerji flirketlerinin tek
yönlü so¤utma sisteminden kapal› so¤utma sistemine ge-
çerken uymas› gereken öncelikli kriteri ise; “O bölgenin
ekosistemine en az zarar verecek en iyi teknoloji seçmek
ve maaliyet analizi yap›lmas›” olarak belirlendi. ‹kinci kez
mahkemeye dava açan ve kaybeden enerji flirketleri de ça-
reyi George W Bush Hükümeti’ne bask› yapmakta buldu.
Bask›lar sonuç verdi ve USEPA da ikinci yönetmeli¤ini ge-
çici olarak ask›ya ald›.

Yaln›z, federal hükümetin bu ask›ya alma karar›na karfl›n

baflta Kaliforniya olmak üzere birçok eyalet kendi Eyalet
Temiz Su Kontrol Yasalar›’na yeni düzenlemeler getirerek,
at›k su ruhsat› verme yetkilerini de kullanarak enerji flirket-
lerini bu teknolojiye geçmeye zorlad›. Federal yasadaki
((331166//bb)) eksikliklere de aç›kl›k getiren Kaliforniya Eyaleti Su
Yasas›’nda ((CCAA..  WWaatteerr  CCoodd..  1133114422..44)) deniz, nehirler ve
göllerden al›nan so¤utma suyu sistemleri ile ilgili bölümde
(sayfa 24,25) aynen flöyle deniyor: ““TThhee  bbeecctt  tteecchhnnoollooggyy
ffeeaassiibbllee””……  ““ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  iinnttaakkee  aanndd  tthhee  mmoorrttaalliittyy  ooff  AAllll
tthhee  FFoorrmm  ooff  MMaarriinnee  LLiiffee  wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  wwhheerree  tthheessee  iimm--
ppaaccttss  oorr  aaddvveerrssee””……  ““iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  sseeccttiioonn  331166//bb..””  Yani,
Federal Mahkeme 316/b konusunda aç›k olmayan çevre
zararlar› cümlesinin aksine, bu santrallar›n so¤utma siste-
mine tak›lan veya ölen tüm deniz canl›lar›n›n miktar›n› en
aza indirecek en iyi teknolojinin (kapal› so¤utma sistemi)
seçilmesi gerekir, deniyor.

2009 y›l› itibariyle Kaliforniya k›y›lar›nda çal›flan 19 nükleer
santral›n 11 tanesinin denizden su al›p, boflaltma (deflarj)
izinleri bitmifl durumdad›r. Bunlar›n içinde tek yönlü so¤ut-
ma sistemi ile çal›flan Mersin Akkuyu’da kurulacak nükleer
santral›n kurulu gücüne denk Diablo Canyon Nükleer San-
tral› da dâhil olmak üzere tümü, bugün denize izinsiz at›k
su deflarj etmektedir. Kaliforniya Temiz Su Kontrol Kuru-
mu, bugün deflarj iznini yenilemek isteyen nükleer santral-
lar›n iznini, kapal› kuru veya so¤utma sistemine geçilmesi
flart› ile yeniliyor. Örne¤in, 2008 y›l›nda Poltrero ve Harbor
santrallar›n›n deflarj izni, kapal› so¤utma sistemine geç-
mek koflulu ile yenilendi. Di¤er dört nükleer santral olan
Humboldt, El Sequnda, Enica ve South Bay da kapal› dev-
re so¤utma sistemine geçmek için fizibilite çal›flmalar›na
bafllad›. Ayr›ca, Contra Costa Nükleer Santral› da kuru ka-
pal› so¤utma sistemini uyugulamaya geçirdi.



DOSYA

79Mühendislikte, Mimarl›kta ve Planlamada ÖÖLLÇÇÜÜ

DOSYA

Tetra Tech Araflt›rma fiirketi’nin 2006 y›l›nda yapt›¤› tek
yönlü so¤utma sisteminden kapal› so¤utma sistemine ge-
çifl fizibilite çal›flmas›na göre, Kaliforniya’da çal›flan 15
nükleer santral›n 12’sinin kapal› so¤utma sistemine befl y›l
içinde geçebilece¤i ve her 1000 megawatt kurulu güç için
gerekli so¤utma kulesinin maliyetinin de 250-350 milyon
dolar olaca¤› hesapland›. Bu yeni so¤utma teknolojisi uy-
gulanan santrallarda yaklafl›k yüzde 8’lik güç kayb› olaca-
¤› ve kulelerin bak›m ifllemleri s›ras›nda kullan›lacak dizel
jenaratörlerin y›ll›k masraf›n›n 30 milyon dolar olaca¤› orta-
ya ç›kt›. Ayr›ca Diablo Canyon Nükleer Santral›’n›n tek
yönden kapal› so¤utma sistemine geçifl süreci olan befl y›l-
l›k süreçteki 3 milyar dolarl›k maliyet de elektrik faturalar›-
na eklenecek.  

Genelde so¤utma suyu miktar› ve santraldaki ana so¤utma
sistemlerindeki ak›fl h›z›, reaktörün efektif ›s›l (termal)
enerji üretme verimlili¤i ile do¤ru orant›l›d›r. VVER-1200 ti-
pi reaktörlerin kalbindeki fisyon sonucu meydana gelen üç
birim ›s› enerjisi, birincil bas›nçlanm›fl so¤utma suyu mode-
rator taraf›ndan so¤urulur (absorbe edilir). Yaklafl›k 329 C
dereceye kadar ›s›nan bu su, buhar üreten ikincil so¤utma
sistemine gönderilerek buradaki suyu eletrik üreten türbin-
leri çal›flt›rmak için buharlaflt›r›r. Daha sonra da reaktörün
kalbine 298 C derece olarak geri döner. Böylece reaktörün
ana kazan›n›n girifl ve ç›fl›ndaki suyun s›cakl›k fark› yakla-
fl›k 1-2 C derecedir. Buhar üretiminden sonra geri kalan bu
at›k ›s›, santrala d›flar›dan pompalanan tek yönlü ya da ka-
pal› devre so¤utma suyuna transfer edilerek reaktörün
dengeli bir flekilde elektrik üretmesi sa¤lan›r.

Akkuyu’da kurulacak nükleer santrala yak›n güçte çal›flan

ve tek yönlü so¤utma sisteminin kullan›ld›¤› San Onofre
(SONG) Nükleer Santral›’n›n denizden çekip tekrar sald›¤›
so¤utma suyunun miktar›, bir günde 2588 milyon galon
(yaz aylar›nda günde 3716 milyon gallon), yani günde 10
milyar litredir (sayfa 71). Yine yaklafl›k güçte çal›flan Diab-
lo Canyon Nükleer Santral›’n›n kulland›¤› su miktar› da
günde 2670 milyon, yani 10 milyar litrenin üzerindedir (say-
fa 61). Örne¤in ABD’nin en büyük flehirleri içinde yer alan
yaklafl›k 10 milyon nüfuslu Los Angeles’›n bir günde kullan-
d›¤› (420 milyon gallon) suyun yaklafl›k befl mislidir. 

Öte yandan Akkuyu’nun co¤rafi konumu gere¤i, yani deniz
ve hava s›cakl›¤›n›n yüksek olmas› nedeniyle teknolojik
aç›dan burada kurulacak nükleer santral›n tek yönlü so¤ut-
ma sistemi ile çal›flmas› imkâns›zd›r. K›fl aylar›nda tek yön,
yaz aylar›nda da kuru hava ya da buharlama so¤utma ku-
leleri, yani hibrit so¤utma tekni¤i kullan›lmas› durumunda
ise bu santral›n hem gücünde en az yüzde 10’luk bir düfl-
me hem de tek yönlü sistemin kullan›lmas› s›ras›nda de-
nizden çekilen 10 milyar litrelik su, aynen Kaliforniya k›y›la-
r›nda oldu¤u gibi deniz ekosisteminde çevresel felaketlere
yol açacakt›r. Kapal› so¤utma kulelerinin çal›flmas› durum-
da ise bölge atmosferinde ve tar›m alanlar›nda, asit ya¤-
muru, a¤›r metal kirlili¤inin yan› s›ra buharlaflmadan kay-
naklanan at›k tuz ve minerallerin çevrede neden olaca¤›
zararlar kaç›n›lmaz olacakt›r.

TTeekk  YYöönnllüü  SSoo¤¤uuttmmaa  SSiisstteemmlleerriinniinn  DDeenniizz  YYaaflflaamm››nnddaakkii  BBii--
yyoolloojjiikk  EEttkkiilleerrii

Akkuyu’da kurulacak santral›n o bölgedeki deniz yaflam›n-
da meydana getirece¤i zaralar› daha iyi anlayabilmek için
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ayn› kurulu güçte, tek yönlü so¤utma sistemi ili çal›flan
SONG ve Diablo Canyon nükleer santrallar›n›n yaratt›¤› ve
bugüne kadar saptanan bilimsel raporlardaki önemli çevre-
sel gerçekleri, yani so¤utma suyunun çekildi¤i noktadaki
a¤-pompa-boru sistemine çarparak ölen büyük, küçük ba-
l›klar›n, foklar›n, kaplumba¤alar›n, istiridyelerin, istakoz gi-
bi kabuklu deniz canl›lar›n, bu sistemden geçerek reaktö-
rün tüm so¤utma sistemlerinde sirküle edilmesi s›ras›nda
ölen küçük bal›klar›n, yavru bal›klar›n, larvalar ile denize
deflarj edilen at›k suyun deniz suyundaki ›s› art›fl› sonucu
plaktonlar›n yaflam›ndaki meydana gelen biyolojik etkilerin
iyi bilinmesi gerekiyor.

Bu raporun 13. sayfas›nda referans olarak verilen (Dave
Baily, EPRI solutions Inc. October 2005) bilimsel araflt›r-
maya göre 2003 y›l›nda San Onofre Nükleer Santral›’n›n
so¤utma suyu girifl kanallar›na 2,6 milyon irili, ufakl› bal›¤›n
çarpt›¤›, bunlar›n içindeki küçük ve yavru bal›klar›n reactor
so¤utma sisteminden geçtikten sonra ölüm oran›n›n sap-
tanmad›¤› ve 6 milyar larvan›n denizden çekilen so¤utma
suyu ile reaktörün so¤utulmas› gereken aksamlar›ndan
geçmesi sonucu öldü¤ü tespit edilmifltir. Bu miktarlara
plankton ve omurgas›z deniz canl›lar› dâhil de¤ildir.

Kaliforniya Su Kalitesi Kontrol Kurumu’na tarafs›z bilim in-
sanlar› taraf›ndan 2005 y›l› Eylül ay›nda haz›rlanan ve fo-
to¤rafta görülen Diablo Canyon Nükleer Santral›’n›n deniz
yaflam›nda meydana getirdi¤i çevresel sorunlar›n incelen-
di¤i rapordaki ((DDiiaabblloo  CCaannyyoonn  PPoowweerr  PPllaanntt  IInnddeeppeennddeenntt
SSiicceennttiisstt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  RReeggiinnooll  WWaatteerr  QQuuaalliittiiyy
BBooaarrdd  IItteemm  nnoo  1155  AAttttaacchhmmeenntt  11  SSeepptt..  99,,  22000055  mmeeeettiinngg))
öönneemmllii  bbuullgguullaarr  ddaa  flflööyyllee::  ““DDiiaabblloo  CCaannyyoonn  NNüükklleeeerr  SSaannttrraa--
ll››’’nn››nn  kkuurruulldduu¤¤uu  ookkyyaannuuss  kk››yy››ss››nnddaa  7744  kkiilloommeettrree  uuzzuunnlluukk  vvee
33  kkiilloommeettrree  aaçç››kkttaakkii  yyaakkllaaflfl››kk  222255  kkiilloommeettrreekkaarreelliikk  ddeenniizz
aallaann››nnddaa  yyaaflflaayyaann  bbaall››kk  ttüürrlleerriinniinn  yyüüzzddee  1100,,88’’nniinn  ööllddüü¤¤üü
ssaappttaannmm››flfltt››rr..  YYiinnee  bbuu  ddeenniizz  kk››yy››ss››nn››nn  112200  kkiilloommeettrreelliikkkk››yy››
flfleerriiddiinnddee  yyaaflflaayyaann  kkaayyaa  bbaall››kkllaarr››nn››nn  11999977--11999988  yy››llllaarr››nnddkkii
ööllüümm  oorraann››  ddaa  yyüüzzddee  1111,,44’’ttüürr..””  

ABD’nin en büyük kentlerinden biri olan San Diego yak›n-
lar›nda kurulu bulunan South Bay Nükleer Santral›’n›n
2003 y›l› içerisinde normal çal›flmas› s›ras›nda so¤utma
sistemine tak›larak ölen deniz canl›lar›n›n incelendi¤i arafl-
t›rmada ise (Tenera, South Bay Power Plant PIC 2005) bir
y›l içerisinde 390 bin anchover (hamsi büyüklü¤ünde bir
bal›k), 9 bin 19 karides, yengeç gibi deniz canl›lar›n›n öldü-
¤ü saptanm›flt›r. Ayr›ca bu araflt›rma raporunda, bir y›l içe-
risinde reaktörde sirküle edilen suda ölen larva say›s› da
2,4 milyar olarak hesaplanm›flt›r. Yine bu araflt›rma flirketi-
nin 2005 y›l› raporunda, Güney Kaliforniya k›y›lar›nda çal›-
flan 11 tane nükleer rekatörün denizden su çeken sistem-
lerin a¤lar›na tak›lan bal›k say›s›n›n 3,6 milyondan fazla ol-
du¤u ve bu miktar›n k›yalarda avlanan ticari bal›klar›n yüz-
de 30’un üzerinde oldu¤u belirtilmifltir.

Kaliforniya Eyalet Raporu’nda belirtilen ve yukar›daki fo-
to¤rafta görülen nükleer santraldaki gibi denize deflarj edi-
len 100 Fahrenheit derece (yaklafl›k 38 C derece) s›cakl›k-
taki so¤utma suyunun bugüne kadar yap›lan araflt›rmalara
göre, her y›l 

KKaappaall››  SSoo¤¤uuttmmaa  SSiisstteemmlleerriinniinn  ((CClloosseedd--CCyyccllee--CCoooolliinngg))
ÇÇeevvrreesseell  SSoorruunnllaarr››      

Bu sistemde deniz veya nehirlerden al›nan su reaktörün
tüm so¤utma sistemlerinde kapal› devrede sirküle edilerek
at›k ›s›n›n so¤utma suyuna transferi tamamlan›r. Bu flekil-
de 1-2 C derece daha ›s›nan bu su, nükleer rekatörlerin
simgesi olarak bilinen 100-150 metre yüksekli¤indeki so-
¤utma kulelerinin tepesine kadar pompaland›ktan sonra,
kulenin taban›na do¤ru ince kanallardan akarken, kulenin
içinde yükselen do¤al hava ak›m›n›n etkisiyle at›k ›s› buhar
halinde atmosfere sal›n›r (wet-cooling). Kuru so¤utma sis-
teminde daha küçük çaptaki kulelerin içine yerlefltirilen ve
dizel jenaratörlerle çal›flt›r›lan pervanelerle so¤utma siste-
mi tamamlan›r. ‹flletme aç›s›ndan daha pahall› olan kuru
so¤utma tekni¤inde, so¤utma sistemindeki suda az miktar-
da buharlaflma oldu¤u için su kay›b› azd›r ve çevreye dizel
jenaratörlerden ç›kan karbondioksit (CO2) d›fl›nda daha az
seragaz› sal›n›r.

1000 megawatt kurulu gücünde olan bir nükleer reaktörün
su so¤utma kulelerinde buharlaflma ile kaybedilen 300 mil-
yon litre veya yaklafl›k 300 bin metreküp su buhar›, bölge-
nin havas›n› mevsimlere ba¤l› olarak de¤ifltirir. Ayr›ca, bu
santral›n ana so¤utma sistemine ek olarak, di¤er üniteleri-
ne, yani tirbünlerde, acil so¤utma sistemindeki kompresör-
lerde, motorlarda, pompalarda, dizel jenaratörlerde, at›k
yak›t çubuklar›n›n bulundu¤u so¤utma havuzlar›nda ve di-
¤er binlerce santral aksam›nda kullan›lmas› gereken so-
¤utma suyunda buharlaflma yolu ile kaybedilen su miktar›,
reaktörün tasar›m›na göre de¤iflir. Tüm bu sistemlerde bu-
harlaflma sonucu kaybedilen suyun her gün sistemli bir fle-
kilde bu kulelerdeki kaybedilene eklenmesi ve çöken, ça-
murlaflan suyun da sistemden uzaklaflt›r›lmas› gerekir.

Ayr›ca so¤utma kulelerinde buharlaflarak kaybolan suyu
devir-daim için sisteme eklemek gerekiyor. Sisteme ekle-
nen sulardaki çözülmüfl partiküllerin konsantrasyonu da
kullan›lan suyun cinsine göre flöyle de¤ifliyor (2003 EP-
RI/CEC and 1995 Marley Cooling Tower): Temiz bir nehir
suyunda çözülmüfl PM10 partikülleri miktar› milyonda
1947 (PPM), ar›tma suyundaki PM10 miktar› 2 bin 400
ppm, tar›m alanlar›ndan al›nan at›k sudaki PM10 miktar›
49 bin 891 ve denizlerden al›nan sudaki PM10 miktar›  da
55 bin ppm’dir. Yine bu araflt›rma raporunda yay›mlanan
hesaplara göre, ayn› kurulu güçte ve kapal› su so¤utma
kulelerinin kullan›ld›¤› iki nükleer santral›n PM10 partikülle-
rinin kullan›lan suyun cinsine göre bir y›lda atmosphere
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yayd›klar› partiküllerin miktar› da flöyle hesaplan›yor: E¤er
bu santral nehirden dakikada 720 bin litre suyu çekerek so-
¤utma kulelerine ekliyorsa, bu kulelerden çevreye buharla
beraber sürüklenen su taneciklerinin içindeki 10 mikron ça-
p›ndaki (PM10) boyutlu krom, çinko, kurflun gibi a¤›r metal-
lerin ve hidrojensiyanür gaz›n›n miktar› da bir y›lda 3,84
ton.  

E¤er bu santralda kapal› so¤utma sistemi denizden 720
bin litre su al›rsa, çere atmosferine sal›nan PM10’lar›n mik-
tar› da bir y›lda 108,49 tona ç›k›yor. Buna ek olarak, koroz-
yon yüzünden ve deniz suyunun yo¤unlu¤u fazla oldu¤u
için daha a¤›r olmas› nedeniyle santralda sirkülasyon s›ra-
s›nda daha fazla enerji harcanmas› gerekiyor. Yani, Akku-
yu bölgesinde yaflayan insanlar›n ve di¤er canl›lar›n solu-
du¤u havada ve tar›m alanlar›na serpilecek kanserojen
a¤›r metallerin, zehirli kimyasallar›n miktar›na her y›l 1000
ton eklenerek artacakt›r ““PPMM1100  eemmiissssiioomm==((wwaatteerr  cciirrccuullaattii--
oonn  rraattee--ggppmm))  xx  ((ooppeerraattiinngg  hhoouurrss))xx  ((ttoottaall  ddiissssaallvveedd  ssoolliiddss  iinn
cciirrccuullaattiinngg  wwaatteerr))  xx  ((  ddrraafftt  lloossss))xx  ((ddeennssiittyy  ooff  wwaatteerr))..””

Küresel ›s›nmaya neden olan ilk dört s›radaki gazlar kar-
bondioksit (CO2), metan (CH4), su bahar› ve nitrozoksit
(N2O) olarak s›ralan›yor. Bugün N2O’nun atmosferdeki
miktar›n›n Sanayi Devrimi’nin bafllang›c› olan 1850 y›l›nda-
ki de¤erinden yüzde 18 artarak 319 ppm’e ulaflt›¤› biliniyor.
Birleflmifl Milletler Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli
(Intergovernmental Panel on Cilimate Change-IPPC) iklim
de¤iflikli¤i raporlar›na göre, 2005 y›l›nda dünya atmosferin-
deki en önemli seragaz› olan CO2’nin miktar› 379 ppm ve
N2O’nun miktar› ise 319 ppm olarak belirtiliyor. Yaln›z bu
iki seragaz› aras›ndaki moleküler yap› ve atmosferdeki ka-
l›fl süreleri aras›ndaki farktan dolay› gelecek 100 y›l içeri-
sinde N2O birinci konumdaki CO2’den küresel ›s›nmada
300 kez daha aktif olacak (R.H Science 248, 1217-1219
1990). 

Atmosferde ve bilhassa deniz suyunda bulunan ve hemen
kimyasal reaksiyona giren azotun (N2) nemli ortamlarda
(D.A.E Global Change Biology 10. 718-730 2004), yani
nükleer santrallar›n so¤utma kulelerinden ç›kan buharl› or-
tamda h›zla üç de¤iflik azot izotopunu içeren nitrozoksit
(N2O)-14, N2O-15, N2O-18’e dönüfltü¤ü biliniyor. Ayr›ca
deniz suyunda çözülmüfl NO3, so¤utma sistemindeki bu-
harlaflma s›ras›nda once N2, sonra da N2O’ya dönüflüyor.

NN2200  GGaazz››nn››nn  vvee  AA¤¤››rr  MMeettaall  PPaarrttiikküülllleerriinniinn  CCaannll››llaarr  
ÜÜzzeerriinnddeekkii  BBiiyyoolloojjiikk  EEttkkiilleerrii

Solundu¤unda direkt olarak merkezi sinir sistemini etkiledi-
¤i için N2O bir zamanlar narkoz gaz› olarak kullan›lm›flt›r.
Düflük dozlarda insanlarda güldürme etkisi yapt›¤› için ““kkoo--
mmeeddii  ggaazz››”” diye bilinir. Hayvanlar üzerinde yap›lan deney-
lerde solunan havadaki N2O miktar›n›n 50 bin ppm’in üze-

rine ç›kmas› durumunda merkezi sinir sisteminde bozuk-
luklara, embiriyonik seviyede ölümlere ve anormal do¤um-
lara neden oldu¤u biliniyor (Hathaway G. J Proctor and Hu-
ges Chemical hazards of Work Place. 3rd editon. New
York N.Y VAN Nostrand REIHOLD). Daha az dozlarda sü-
rekli al›nd›¤›n da ise yani nükleer santrallar›n yak›nlar›nda
yaflayan canl›lar›n merkezi sinir sistemi, dolafl›m sistemle-
ri, hematopietic ve üreme organlar›na zarar verdi¤i, hami-
lelik s›ras›nda düflüklere neden oldu¤u biliniyor. 

Nükleer kartelin y›llard›r empoze etmeye çal›flt›¤› çevre
dostu nükleer santrallar, nukleer cevrimin her asamasinda
cevereye salidiklari CO2  ek olarak/// normal santaral calis-
masinda, küresel ›s›nmada iki önemli gaz olan su buhar›
ve N2O gaz›n› so¤utma kulelerinden milyonlarca metreküp
atmosphere yayarak o bölgenin hava s›cakl›¤›n›, ortalama
nemlili¤ini yüzde 100 oran›nda art›r›r. S›cak buhar so¤ut-
ma kuleleri içinde yükselirken ve burada buharlaflma ile
kaybedilen so¤utma suyunun sürekli eksilmesi s›ras›nda
küçük su tanecikleri içindeki çözülmüfl tuzlar, mineraller,
krom, çinko, bak›r gibi a¤›r metaller 10 mikron küçüklü¤ün-
deki partiküller, en önemlisi de bu ekleme suyundaki koroz-
yonu azaltmak için kullan›lan zehirli (toksik) kimyasal mad-
deler de buharla birlikte atmosphere sürüklenir. Bu so¤ut-
ma kuleleri kurulduklar› bölgelerde milyarlarca ton su bu-
har›na ek olarak zehirli seragazlar›, asit ya¤muru üreten
fabrikalard›r (Fto¤raf: Fransa’daki Cattenom Nükleer San-
tral›).

2003 y›l›nda yay›mlanan bir bilimsel rapora göre (CA
Energy Comission, Reisman J. and Frusbe,G 2003. Calcu-
lating Realistic PM10 Emmission from Cooling Towers”
Energy Comission Docket # 01=AFC-24.), su ile çal›flan
so¤utma kulelerinde (wet-cooling) kullan›lan ekleme su-
yundaki çözülmüfl 10 mikron büyüklü¤ündeki (PM10) par-
tiküler a¤›r metallerin konsantrasyon miktar› milyonda 2 bin
tane (2000 ppm) ise bu kulelerden buharla birlikte çevreye
sal›nan PM10 partiküllerinin yüzde 60’› atmosphere kar›fl›-
yor. Kaliforniya yasalar›na göre, bu ekleme sular›ndaki
krom gibi buharl› ortamda zehirli okside duruma gelen a¤›r
metallerin limiti litrede 0,2 miligram, çinko gibi di¤er a¤›r
metallerin oran› ise litrede 1 miligram olmas› gerekiyor.
Cevre kuruluslarini bilgisizlikle suclayan davalinin bu bilim-
sel gerceklerden haberi varmidir? Akkuyu’da kullan›lacak
so¤utma teknolojisinin saptanmas›ndan once bölge deniz
suyunda bu tip kimyasal analizler yap›lm›fl m›d›r?
Kaliforniya John Davis Üniversitesi’nde 2008 y›l›n›n Ocak
ay›nda yap›lan santral so¤utma sistemleri hakk›ndaki sem-
pozyumda S. Maulbetch ve Michael  N. DiFillipo’nun sun-
du¤u araflt›rmada 250 megawatt kurulu gücünde ve buhar
tirbünleri ile elektrik üreten bir santral›n  kapal› so¤utma ku-
lelerinde dakikada 125 bin gallon (500 bin litre) sirküle et-
mesi s›ras›nda buharla birlikte çevreye yay›lan PM10 par-
tiküllerin bir y›ldaki miktar› 60 ton olarak veriliyor. Bu veri-



lerden hareketle Akkuyu’da kurulacak 4800 megawatt ku-
rulu gücündeki santral›n so¤utma kulelerinden bir y›lda
çevreye yay›lacak 10 mikronluk a¤›r metal partiküllerinin
miktar› 10 bin tonu geçecektir.

Mersin Erdemli’de bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü-
sü’nden Prof. Dr. Süleyman Tu¤rul baflkanl›¤›nda yürütü-
len araflt›rmalara göre, bu bölgede deniz suyunun yo¤un-
lu¤u 24,21 ile 29,32 aras›nda de¤ifliyor. Yani, bir metreküp
içme suyuna göre akdeniz suyu 29 kilo daha a¤›rd›r. Y›l
boyunca ortalama deniz suyu s›cakl›¤› 15,53 ile 30,84 C
derece ve deniz suyunun tuzlulu¤u da 38,06 ile 39,88 ola-
rak belirtiliyor. Yani 1 metreküp Kuzey Do¤u Akdeniz su-
yundaki çözülmüfl minerallerin miktar›, yaklafl›k 31,4 kilog-
ram sodyumklorür (NaCl), 3,3 kilogram magnezyumklorür
(MgCl), 1.4 kilogram kalsiyumhidroksit (CaOH), 0,6 kilog-
ram sodyumbromür (NaBr), o,6 kilogram kalsiyumkarbonat
(CaCO3), ayr›ca bunlara ek olarak Kuzey Do¤u Akde-
niz’deki sularda çözülmüfl halde bulunan reaktif fosfor 10-
65 nM, reaktif toplam nitrate (NO3+NO2) miktar› 0,06-311
qM ve reaktif silikat miktar› da 054-5,04 olarak veriliyor. 
Yukarida kimyasal bilisimi verilen bu deniz suyunun so¤ut-
ma kuleleri sisteminde,  her gün tonlarcasi buharlaflarak
bölgedeki atmosferik buhar oran›n› ve s›cakl›k derecesini
daha da art›rarak, ayrica buharlaflma s›ras›nda deniz su-
yunda çözülmüfl kükürt (S), klor (Cl), azot (N) gibi gazlar›n
oksitlenerek zehirli (toksik) NO, NO2, SO3 gibi gazalara
dönüflece¤i ve bölge atmosferinde nitrikasit (H2NO3) ve
sülfirikasite (H2SO4) dönüflerek asit ya¤murlar›yla bölge-
deki tar›m alanlar›, ormanlar› üzerinde yapaca¤› zararlar›n
büyüklü¤ü hesaplamak bile güçtür. 

NO2 +OH ‡ HNO3 (Nitrikasit) veya 3NO2 + H-
2O‡NO+2HNO3 (Nitrikasit) ve SO3 + H2O‡ H2SO4 (Sül-
firikasit)

Diablo Canyon Nükleer Santral›’ndan iki misli daha büyük
kurulu güçte olacak Akkuyu’daki santralda kapal› su so¤ut-
ma kuleleri teknolojisi kullan›l›rsa, her kilvat-saat basi ure-
tilen elektrik icin bir saate 3 bin metrekup, bir yilda 24 mil-
yon meterekup su buhari ve icinde tasidigi yaklasik 100 bin
ton 10 mikron buyuklugunde toksik agir elementler bu bol-
geye oksitlenerek yayilacaktir. Dogu Akdeniz  deniz suyu-
nun tuzluluk oran›n› yüzde 39 kabul edersek, bu buhalasan
sudaki erimifl tuz ile minerallerin/molekulerin miktar› 117
ton, geriye kalan 183 tonu ise su molekulerinden olusuyor
, arti deniz suyunda çözülmüfl nitratlar, silikatlar, fosfor, kü-
kürt ile karbondioksit gibi gazlar atmosfere sal›nacakt›r.
Buna ek olarak ayr›ca, bölge atmosferine buhar halinde
sal›nan 183 ton suyun içinde sürüklenen su taneciklerinin
içindeki 10 mikron çap›ndaki krom, çinko, bak›r, arsenic, ci-
va, kurusun nikel  gibi kanserojen a¤›r metallerin 10 y›l içe-
risinde bu bölgede yol açaca¤› çevresel felaketlerin boyu-
tu çok büyük olacakt›r.
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Nükleer Güç Santrali (NGS) kurulmas›ndaki kararl›l›¤› ge-
rekçelendiren ve s›kça tekrar edilen “Türk Hazinesine mali
bir yük getirmeyece¤i” iddias› anlaflman›n gerekçe bölü-
münde biraz düzeltilmifl ve “inflas›n›n” mali bir yük getirme-
yece¤i belirtilmifltir. Konu edilen kanun tasar›s›n›n 1. mad-
desinde yer alan “Proje fiirketi” ve “Proje Kat›l›mc›lar›” ta-
n›mlar› incelenirken ayr›nt›l› olarak ele al›nd›¤›nda görüle-
ce¤i gibi 5710 sy. yasa ve rapora konu edilen tasar› birlik-
te incelendi¤inde yap›lmak istenen  NGS’nin inflas› ve ifl-
letmesi iflletmeden ç›kar›lmas› hususlar› tafl›d›¤› potansi-
yellerle hazinemize yük getirecektir.

Gerekçeler aras›nda, çok büyük miktarda yabanc› serma-
yenin ülkemize girifl yapaca¤› iddias› bulunmaktad›r.
NGS’lerinin hâlihaz›rda Amerika ve Avrupa ülkelerinde ya-
ni geliflmifl ülkelerde yaflad›klar› en büyük problem finans-
man sorunudur. Bulgaristan örne¤inde yafland›¤› gibi(Bul-
garistan’da Belene’de yap›lacak NGS’nin %49 hissesi sa-
hibi Alman yat›r›mc› WRE 27.11.2009 tarihinde yat›r›m
riskleri nedeni ile projeden çekilmifltir) özellikle Rus tekno-
lojisine dayanan santral inflaatlar› güven sa¤lamamakta,
yeterli güvenlik koflullar›n› gerçeklefltirememekte, sadece
similasyon yani farazi bilgisayar uygulamalar›nda sorunsuz
flekilde ifller halde görülmektedir. Bu durum infla aflama-
s›nda finansör kurumlar›n ve bankalar›n iflten el çekmesi-
ne ve y›llarca at›l olarak kalan ve beklide hiçbir zaman ya-
p›lamayacak olan inflaat kal›nt›lar›na neden olmaktad›r.

Enerji ba¤›ms›zl›¤› ve kaynak çeflitlili¤i amaçlan›yorsa e¤er
dünyan›n en maliyetli enerji üretim sisteminin yaflad›¤› fi-
nans kayna¤› bulma s›k›nt›s›n› dikkate almas› gerekmekte-
dir. Bu aflamay› atlatt›¤›nda ise, kurulmak istenen enerji
santrali cinsi ne olursa olsun (ister yenilenebilir ister nükle-
er) hepsinin yaflayaca¤› sorun ayn›d›r. 

Finansman›n sa¤lanmas›ndan inflaat›n bitirilerek iflletmeye
geçmesi ve iflletme sayesinde al›nan kredinin ödenmesine
kadar geçen tüm süre boyunca söz konusu tesisin gerçek

sahibi ne iflleten flirket neden herhangi bir devlettir gerçek
sahibi finans› sa¤layan kurulufllard›r. Bu durum, genifl kap-
saml› bu nitelikte projelerin kaderini gerçekte finansör ku-
rum/bankalar›n kararlar›na ba¤lamakta ve farkl› alanlarda
da olsa an›lan kurumlara, tesislerin kuruldu¤u ülke üzerin-
de çeflitli etki imkânlar› sa¤lamaktad›r.

Bu durum, uygulamada söz konusu santralin kurulu buldu-
¤u ülkeye sermaye girdisinin gerçekten oldu¤unu ancak bu
girdinin neticeten herhangi bir yarar getirmedi¤ini göster-
mektedir.

NGS’lerin geliflmifl ülkelerde tercih edilmemesine yaln›zca
gerçekleflen kazalar veya kaza riskinin tafl›d›¤› y›k›c› po-
tansiyel neden olmamaktad›r. Bunun yan›nda, NGS yat›-
r›mlar›n›n  ekonomik olarak karl› yada verimli olmay›fl› da
önemli bir etkendir. Bu durum dünyan›n en büyük özel
NGS iflleticisi flirketi olan EXELON Corporation’s CEO’su
John Rowe  taraf›ndan da aç›klanmaktad›r (Bulletin of the
Atomic Scientists September/October 2008, s. 13). Nükle-
er enerjinin elektrik üretiminde ilk kullan›lmaya baflland›¤›
y›llarda slogan haline gelmifl olan ““oo  kkaaddaarr  uuccuuzz  eelleekkttrriikk
ssaa¤¤llaayyaaccaakk  kkii  aarrtt››kk  eelleekkttrriikk  ssaayyaaççllaarr››nnaa  iihhttiiyyaaçç  kkaallmmaayyaaccaakk””
iddias› kendisine hat›rlat›ld›¤›nda ““ggüünnüümmüüzzddee  bbuu  flfleekkiillddee
aappttaallccaa  bbiirr  ssöözz  ssöözzlleenneemmeeyyeeccee¤¤iinnii”” belirtmektedir. 

AB müktesebat› ile uyumluluk iddias›, söz konusu santral-
lerin Rus teknolojisi ile infla edilecek olmas› karfl›s›nda an-
lam›n› yitirmektedir. Zira Bulgaristan’›n BELENE santrali
örne¤inde oldu¤u gibi AB mevzuat›n›n getirdi¤i sistemler
ve yeterlilik koflullar› Rus santral tipleri için engelleyici un-
sur oluflturmaktad›r.

Yap›lmas› planlanan VVER 1200 tipi reaktörlerin AB de li-
sans al›p almad›¤› önemli bir problemdir. Zira lisans alma-
m›fl veya alamam›fl bir reaktör modeline sahip olan NGS
ler, AB kat›l›m sürecinde önüne her türlü sorun konan ülke-
miz için, sonu yap›lacak NGS’nin kapat›lmas› ile neticele-

AKKUYU SAHASINDA NÜKLEER GÜÇ
SANTRAL‹N‹N TES‹S‹NE ve
‹fiLET‹M‹NE DA‹R…*
AAvv..  AArriiff  NNiihhaatt  AAllppssooyy
Çevre Hukuk Derne¤i

* Çevre Hukuk Derne¤i Raporu: Türkiye Cumhuriyeti ‹le Rusya Federasyonu Hükümeti Aras›nda Türkiye Cumhuriyeti Akkuyu Sahas›nda Bir Nükleer Güç
Santralinin Tesisine Ve ‹flletimine Dair ‹flbirli¤ine ‹liflkin Anlaflman›n Hukuki Aç›dan ‹ncelenmesine Dair Rapor
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necek bir engel oluflturma potansiyelini ciddi olarak tafl›-
maktad›r.  

AB ülkelerinin yeni santral yapmak de¤il özellikle nükleer
sanayisini ithal etmek ve elindeki fosil yak›t kaynaklar›n›
bask› unsuru olarak kullanmak ›srar›n› sürdüren Rusya’ya
karfl›, iflletmede olan ancak kapat›lmas›na karar verilmifl
NGS’leri çal›flt›rmaya devam edip etmeme konusunda ka-
rar vermeye çal›flt›klar› gözden kaç›r›lmamaktad›r. Yap›m›
halen bitirilememifl Finlandiya örne¤i d›fl›nda AB ülkelerin-
de kurulmaya çal›fl›lan her hangi bir NGS bulunmamakta-
d›r.

2009 y›l› itibar› ile enerji üretim sistemlerinde AB ülkelerinin
yapm›fl olduklar› kapasite art›r›m› incelendi¤inde Nükleer
enerjide gerçeklefltirilen kapasite art›r›m› %2 seviyesinde
kalmaktayken rüzgâr enerjisi kapasite art›r›m› %39, do¤al-
gaz kapasite art›r›m› %26 seviyesindedir1. Özetle AB mük-
tesebat› ya da politikalar› t›pk› ABD örne¤inde oldu¤u gibi
NGS inflas› taraftar› de¤ildir.

Küresel ›s›nman›n çaresi olarak gerekçelendirilen NGS’ler
gerçekte küresel ›s›nman›n en önemli h›zland›r›c›lar›ndan-
d›r. Zira iflletim için gereksinim duyduklar› yüksek miktarl›
su ve kullan›m sonucu oluflan su buhar› küresel ›s›nmaya
neden olmakta ayn› zamanda tar›m bal›kç›l›k ve halk sa¤-
l›¤› üzerinde y›k›c› etkiler yaratmaktad›r2. 

Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n talebi karfl›layacak ticari
olgunluktan yoksun oluflu NGS inflas› tercihinin bir di¤er
nedeni olarak ileri sürülmektedir. Dünyadaki duruma bak›-
lacak olursa AB’de Almanya’n›n kapasite art›r›m› ve yat›-
r›m konusunda lider oldu¤u sadece 2009 y›l›nda yapt›¤›
1917 MW’l›k ek yat›r›mla kurulu gücünü 25.777MW ç›kar-
d›¤› görülmektedir. Dünya çap›nda ise ABD liderli¤i elinde
tutmakta ve 2009 sonu itibar›yla kurulu gücünü 9.922 MW
artt›rarak toplam 35.159MW ‘a ç›kard›¤›n› görmekteyiz3.

An›lan ülkelerin bütçeleri izlendi¤inde 2009 y›l›nda yay›nla-
nan ABD’nin yeni bütçesinde nükleer santralarla yap›lacak
hiçbir yat›r›ma yer verilmedi¤i görülmektedir. Nükleer san-
trallerin sözünün dahi edilmedi¤i bu bütçede aksine nükle-
er sanayi ile ilgili 

ayr›lan fonlar, mevcut at›klar›n izolasyonu ve nükleer silah-
lar›n yay›lmas›n›n önlenmesi çal›flmalar›na ayr›lan para
belirtilmektedir. Hâlihaz›rda santral alanlar›nda muhafaza-

lar› içinde bekletilen nükleer at›klar›n bu halleri ile muhafa-
zas› için bütçeden 500.000.000ABD dolar› ayr›ld›¤› görül-
mektedir.

2009-2019 y›llar› aras›nda enerji bakanl›¤›na ayr›lan büt-
çenin 289.000.000.000ABD dolar› oldu¤u ve bu bütçede
yeni yap›lacak nükleer santralara herhangi bir devlet ga-
rantisi veya hazine yard›m› içermedi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu-
na karfl›n, yenilenebilir enerji yat›r›mlar›na 120 milyar dolar
ayr›lmaktad›r. Nükleer sanayinin anavatan›, yeni kurulabi-
lecek nükleer enerjiye hiçbir destek vermemekte sadece
bu santrallerden bugüne kadar ortaya ç›kan radyoaktif at›k-
lar› izole etmeye u¤raflmakta, ama temiz enerjiyi ön plana
ç›karmaktad›r. 

Bunun yan› s›ra Amerika Birleflik Devletleri Enerji Bakan›-
n›n The New York Times gazetesi ile yapm›fl oldu¤u 22 Ni-
san 2009 tarihli röportaj›n da aç›k olarak hiç bir zaman nük-
leer enerjiye yeni yat›r›m yapmay› düflünmediklerini kesin
bir dille belirtmifltir

Özetle, ülkemizde yenilenebilir enerji alan›nda bir türlü ve-
rilemeyen teflvikler yat›r›m yard›mlar›, kamulaflt›rma avan-
tajlar› vs. destekler çok daha fazlas›yla NGS’ye verilecek-
tir. Bu yat›r›m maliyetlerinin yenilenebilir enerji veya baflka
bir alana yans›t›lmas› halinde NGS’den elde edilecek ener-
jiyi, daha ucuz ve tehlikesiz biçimde elde edilebilece¤ini id-
dia etmek yanl›fl olmayacakt›r. Tüm dünya da geliflmifl ül-
keler art›k yat›r›mlar›n› yenilenebilir enerji kaynaklar›na
kayd›rm›fl durumdad›rlar. Bu alanda yapt›klar› yat›r›m ve
araflt›rmalar ile yenilenebilir enerji sanayisini de olufltur-
mufllard›r. Bu flekilde teknolojideki ilerlemeyi gerçeklefltir-
meye devam etmekte ve dünyan›n enerji arz gelece¤inde
sa¤lam yerlere flimdiden yerleflmifllerdir. 

SSöözzlleeflflmmee  mmaaddddeelleerriinnii  ss››rraayyllaa  iinncceelleerrsseekk  ee¤¤eerr;;

MMaaddddee  33:: Bu madde sözleflmenin taraflar› aras›nda iflbirli-
¤i yap›laca¤›n› belirterek 2. f›kras›nda iflbirli¤inin kapsam›-
n› aç›klamaktad›r. Bu maddede Proje fiirketine ait olmas›
gereken görev ve sorumluluklar›nda taraflara yani hükü-
metlere ayn› flekilde yüklendi¤i görülmektedir. Ayn› mad-
denin devam›nda yer alan 3. f›kras›nda her ne kadar bu ifl-
birli¤inin taraflarca “Türk Taraf›na” mali yük getirmeden uy-
gulanaca¤› belirtilmekte ise de bunun fiilen uygulanamaz
oldu¤u ve mali yük getirece¤i, sözleflmenin Md.10.7.2-7.3-
7.4 dikkatlice okundu¤unda, anlafl›lmaktad›r.

11 Murat Durak, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli¤i (TÜREB) Yönetim Kurulu Üyesi, 13.05.2010 ‹stanbul “2009 Y›l› Sonu ‹tibar› ‹le Dünya’da Ve Ülkemizde Rüzgar Elektrik Santral (RES)
Projelerinin Son Durumu” Konulu Sunumu.
22 Bkz. R.H Science 248, 1217-1219 1990; (D.A.E Global Change Biology 10. 718-730 2004); (Hathaway G. J Proctor and Huges Chemical hazards of Work Place. 3rd editon. New
York N.Y VAN Nostrand REIHOLD); (CA Energy Comission, Reisman J. and FRusbe,G 2003. Calculating Realistic PM10 Emmission from Cooling Towers” Energy Comission Doc-
ket # 01=AFC-24; Statewide Policy on Clean Water Act 316(b) Regulations, Water Quality Control Policy on the Use of Coastal and Estuarine Waters for Power Plant Cooling.( ener-
ji santrali için k›y›(sahil) ve haliç sular›n›n kullan›m› üzerine su kalite kontrol politikas›/stratejisi/plan›) Bu rapor Eyalet Raporu olup herhangi bir flirket yada çevreci örgüt taraf›ndan de-
¤il bizzat eyalet yönetiminin kendisinin yapt›rd›¤› incelemeler neticesinde haz›rlanm›flt›r. Bu rapor ayn› zamanda resmi niteli¤e sahip olup mahkeme kararlar›nda da esas al›nm›flt›r.
33 Durak, age.
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Md. 3/2.23 te Nükleer Yak›t Üretim Tesisinin Kurulmas› da
iflbirli¤i alan›ndan say›lm›fl ancak hemen akabinde 3/3 te
ayr›ca bir anlaflma ile düzenlenmesi gerekti¤i belirtilmifltir.
Sözleflmenin onaylanmas›ndan sonra 30.07.2010 tarihli
27657 sy. Resmi Gazetede yay›mlanan “Nükleer Yak›t
Çevrimi Tesislerinin Güvenli¤i ‹çin Özel ‹lkeler Yönetmeli-
¤i” dikkate al›nd›¤›nda bir yak›t çevrimi tesisinin kurulmas›
için gerekli ad›mlar›n at›ld›¤›n› ve fazla bekletmeksizin bir
yak›t çevrim tesisi kurulaca¤›n› da kolayl›kla iddia edebili-
riz. 

Md.3 ayr›ca flu hataya da sahiptir. Bu maddede belirlenen
baz› iflbirli¤i konular› sadece Rusya Federasyonu Hükü-
meti taraf›ndan gerçeklefltirilebilecek ifllemlerdir. Örne¤in
3/2.16 da yer verildi¤i gibi taze nükleer yak›t tedariki gibi.
Anlaflman›n lafz›ndan bu edimin her iki taraf›n sorumlulu-
¤unda oldu¤u anlafl›l›yor. Md. 3/3 kapsam›nda hareket
edilse dahi Türk Taraf›na nükleer yak›t bulma görevi de ve-
rilmifl oluyor. Ayn› düflünce yak›t üretim tesislerinin kurul-
mas› içinde geçerlidir.

Md. 3/2.2 projenin uygulanmas› için gerekli olan flebeke
ba¤lant›lar›yla ilgili altyap› da dâhil olmak üzere ancak bu-
nunla s›n›rl› olmaks›z›n altyap›n›n gelifltirilmesi ve inflas›
yükümlülü¤ü taraflara yükleniyor. Md. 1 ve md. 4 incelen-
di¤inde Türk Taraf›n›n ETKB ile s›n›rl› olmad›¤› anlafl›l›yor.
NGS inflaat›n›n, ülkemiz yetki alan›nda olmas› nedeni ile
NGS de üretilecek elektri¤in mevcut enterkonnekte siste-
mine iletimi için gerekli hatlar›n yap›m› ülkemiz taraf›ndan
yap›lacakt›r. Bu “gerekçede” belirtilen Hazine’ye yük olma-
yacakt›r kofluluna ayk›r›d›r. Üretilen elektri¤in sisteme
uyumlu hale getirilmesi için gerekli dönüfltürücü sistemin
bedelinin ne oldu¤u santral inflas›nda ne kadarl›k bir mali-
yet kalemi oluflturdu¤u bilinmelidir. ‹kinci olarak ta bu siste-
min Proje fiirketi taraf›ndan m› karfl›lanaca¤› yoksa enter-
konnekte sisteminin parças› kabul edilerek Hazine taraf›n-
dan m› karfl›lanaca¤› bilinmelidir. 

MMaaddddee  55:: Md. 5/4 yer alan hüküm ile Rus taraf›n›n pay›n›n
hiçbir zaman %51’den az olamayaca¤› kararlaflt›r›lmakta-
d›r. Bu durumda 24.05.2007 tarihli Sn. Cumhurbaflkan›m›z
Ahmet Necdet Sezer’in 5654 sy. ilk Nükleer Enerji Kanunu-
na iliflkin vetosunda yer alan itirazlar› aflmay› da baflarm›fl-
lard›r. Zira 233 sy. KHK ve Anayasam›z›n 165. maddesi
çerçevesinde sermayesinin yar›dan fazlas›n›n do¤rudan
yada dolayl› olarak kamuya ait olmas› halinde TBMM de-
netiminde olmas› gerekecekti. Ayn› flekilde hisse devirleri-
nin de yine Anayasam›z›n 47. maddesi çerçevesinde özel-
lefltirme kapsam›nda yap›lmas› gerekecekti.

Sözleflme hükümleri gere¤ince Proje fiirketi, ülkemiz ka-
nunlar›na göre Türk flirketi say›lmas›na ra¤men tüm hisse-
lerinin gerçekte bir Rus Devlet Kuruluflu olan ROSATOM
flirketine ait olaca¤› dikkate al›n›rsa, Md. 7’nin uygulanma-

s› ile ffiiiillii  oollaarraakk bir baflka ülkeye toprak tahsis etmekte ol-
du¤umuz ortaya ç›kmaktad›r. Sözleflmenin 5.6.2 madde
hükmü halefiyeti düzenlemektedir. Bu sayede yüklenici flir-
ketin (devletin)  her an de¤iflme ihtimali oldu¤u aç›kt›r. Bu
madde,  Rus taraf›na iisstteeddii¤¤ii  aannddaa  bbuu  aannllaaflflmmaaddaakkii  ttüümm  ss››--
ffaattllaarr››nn››  bbaaflflkkaa  bbiirr  üüllkkee  yyaaddaa  flfliirrkkeettee  ddeevvrreettmmee  hhaakkkk››  ssaa¤¤llaa--
mmaakkttaadd››rr.. Bu halde bu sözleflmenin amac› ile çeliflkiye dü-
flülmektedir. Zira Rus teknolojisi almak istenirken ve 3. ne-
sil santral kurulacak denirken sözleflme Rus taraf›nca bir
baflka ülkeye dolay›s›yla teknolojiye teslim edilebilecektir.
Bu durumun ekonomik, teknolojik ve politik sorunlar do¤ur-
mas› kuvvetle muhtemeldir. Örne¤in Rusya taraf›n›n bu
santralle ilgili yükümlülüklerini Çek Hükümetinin Skoda fir-
mas›na devretmesi halinde bu durumda nas›l bir hareket
tarz› belirlenece¤i merak konusudur.

Bunun yan›nda PPrroojjee  fifiiirrkkeettiinniinn  ssoorruummlluulluu¤¤uunnuunn  ttüümm  iiflfllleett--
mmee  öömmrrüü  bbooyyuunnccaa  ssüürrddüü¤¤üü  vvee  ddeevviirr  hhaakkkk››nn››nn  ddaa  bbuu  kkaapp--
ssaammddaa  ddeevvaamm  eettttii¤¤ii  ddiikkkkaattee  aall››nn››rrssaa ülkemizin Rusya tek-
nolojisi ve hükümeti ile yapmay› düflündü¤ü bu amaçla im-
zalad›¤› anlaflman›n iflletmenin 15. veya 20. y›l›nda dahi
ülkemizin ç›karlar› ile çeliflen bir ülkeye tamamen veya k›s-
men devredilmesi hakk› Proje fiirketindedir.

Sözleflmenin “Taraflar” tan›m›ndan ülkemiz kurumlar›n›n
tamam› kastedildi¤i için, lisanslama ve denetleme yüküm-
lülü¤ü olan kurumlar›n md. 5/6.2 maddesi karfl›s›nda nas›l
görev yapacaklar› sorgulanmal›d›r. Bu kabul edilmese bile
bu alandaki lisanslama kontrol ve denetim makamlar›n›n
hükümete karfl› ba¤›ml›l›klar› ve sorumluluklar› görev ge-
reklerini yerine getirebilme anlam›nda sorgulanmas› gere-
ken aç›kl›klara sahiptir. Md. 5/6.2 hükmünde, yar›flma iflle-
minde yer alan “izin al›nmas› ve lisanslama baflvurular› için
gerekli belgelerin temini” fleklinde de¤ifltirilmesi ülkemizin
yarar›na olacakt›.

Md.5/6.3 “15 y›ldan az olmamak kofluluyla” düzenlemesini
getirmektedir. Bu düzenleme afl›r› derecede soyut olup 59
y›l olarak uygulanmas›n› engellmemektedir. Bu hüküm yeri-
ne 15 y›ld›r fleklinde kesin bir belirteç konmas› daha uygun
olacakt›. Gerek flirketin %51 hissesinin (minimum) Rus ta-
raf›ndan olmas› ve gerekse finansal koflullar›n dayataca¤›
gerçekler karfl›s›nda ülkemiz hissesinin en az›ndan ilk 15 y›l
içinde yeterli a¤›rl›kta olamayaca¤›, Rus hisseleri yan› s›ra
finansör kurum ya da ülkelerinin hisselerinin de a¤›rl›kl› ola-
ca¤› kaç›n›lmaz gerçeklerdir. Bu durum ve iflletim süresi bo-
yunca ortaya ç›kan ba¤›ml›l›k yarat›c› ihtiyaçlar (yak›t temi-
ni, bak›m, yedek parça) ülkemiz taraf›ndaki karar vericiler
üzerinde ciddi bir bask› unsuru oluflturacakt›r. 

Di¤er önemli nokta 15 y›ll›k süreçten sonra santralin art›k
eskiyece¤i, önceki döneme nazaran daha fazla sorun ç›-
kartaca¤›, daha çok bak›ma ihtiyaç gösterece¤i gerçe¤idir.
Bu 15 y›ll›k minimum sürenin belirlenmesinde yat›r›m›n ge-
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ri kazan›lmas› ve kar etme ihtiyac› kadar bu gerçe¤inde pa-
y› oldu¤u taraf›m›zdan mütalaa edilmektedir.

MMaaddddee  66:: Md. 6 Rus hükümetinin hali haz›rda ‹ran’da yap-
makta oldu¤u nükleer çal›flmalar, Hindistan ile imzalam›fl
oldu¤u 16 reaktörlük anlaflma ve genel olarak yüklenmifl
oldu¤u infla projeleri bulunmaktad›r. Bu gerçek Rus taraf›-
n›n inflaat süresi olarak belirlenen 7 y›l içinde yeterli miktar-
da malzeme, kalifiye iflgücü ve mühendisini ülkemizde ya-
p›lacak santral inflaat›na özgüleyemeyece¤ini göstermek-
tedir. Bu durum,  infla süresi uzayacak ve infla faaliyetinde
görev alan teknik personel, malzeme ve iflçilik kalitesinde
sorunlar yaflanacakt›r. 

Md. 6/4 f›kras›nda yer alan hükümler kamuoyuna sunulan
ve gerekçede belirtilen bilgiler ile uyum içerisindedir. Yani
santralin inflas›nda Türk flirketleri de kullan›lacak istihdam
yarat›lacak ve ülkemiz flirketlerinin bilgisi art›r›lmak yan› s›-
ra para kazanmalar› da sa¤lanacakt›r. Ancak bu f›kran›n
son cümlelerinde istihdam s›ras›nda yeni yap›lan nükleer
güç santrali projelerinin özeliklerini ve özel emniyet gerek-
sinimlerini dikkate alaca¤› belirtilmifltir. 6/3. f›kras›nda ise
genel yüklenicinin Atomstroyexport flirketi olaca¤› belirtil-
mifltir. Yani bu maddeye ra¤men, iinnflflaa  iiççiinn  kkuullllaann››llmmaass››  ggee--
rreekkeenn  mmaatteerryyaalliinn  tteemmiinnii,,  iinnflflaaaatt››  ggeerrççeekklleeflflttiirreecceekk  mmüühheenn--
ddiisslliikk  ffiirrmmaass››  ttaayyiinnii  ggiibbii  hhuussuussllaarrddaa  NNGGSS’’lleerriinn  yyüükksseekk  tteekknnoo--
lloojjiikk  öözzeelllliikklleerrii  iilleerrii  ssüürrüülleerreekk  üüllkkeemmiizz  ffiirrmmaallaarr››nnaa  ssaaddeeccee
ggöösstteerrmmeelliikk  vvee  iiflflggüüccüü  sseevviiyyeessiinnddee  iissttiihhddaamm  yyaapp››llaaccaa¤¤››nn››
ddüüflflüünnmmeekk  yyaannll››flfl  oollmmaayyaaccaakktt››rr.. Zira md. 9. da yer alan hü-
kümler de ifl ve hizmetler hususunda Rus taraf›n›n “tercih-
li flartlar ile finansman sa¤layaca¤›n› belirtmektedir. 

MMaaddddee  77:: Md. 7/2 f›kras›nda yer alan “acenteler, temsilciler
için vveeyyaa  bbööyyllee  bbiirr  eerriiflfliimm  iisstteeyyeenn  ddii¤¤eerr  kkiiflfliilleerr  için söz konu-
su araziye eriflimi garanti eder” hükmü inflan›n gerekleri ile
ba¤daflmayacak derecede genifl bir kabulü getirmektedir.
Maddeden bu hükmün ç›kar›lmas›n›n yerinde olaca¤› dü-
flünülmektedir. 

MMaaddddee  88:: Sözleflmenin geneli üzerine daha önce belirtmifl
oldu¤umuz elefltirilerin ayn›lar›n› 8/1-2 f›kralar› için yönelte-
biliriz. ‹lgili devlet kurulufllar›n›n, ülkemiz de yap›lacak olan
NGS ile ilgili lisans verme ÇED süreci ve ÇED raporunun
kabulü, inflaat ruhsatlar›, sigortalanmas›, çal›flacak kiflilerin
kabulü gibi süreçlerin d›fl›nda inflaat bitip faaliyete geçtik-
ten itibaren faaliyet sona erene kadar her zaman için ifllem-
leri denetlemesi gerekecektir. Ortaya konan kararl›l›k, söz-
leflmenin md.4/1 tan›m› ile uygulamada yetkili makam ola-
rak tayin edilen ETKB’n›n ve bizzat hükümetin tavr› bu de-
netim mekanizmalar›n› ifllemin tamamlanmas› lehine ola-
rak esneklefltireceklerini ortaya koymaktad›r. Özellikle ül-
kemizde bu alandaki en yetkili kurum olan TAEK’in baflba-
kanl›¤a ba¤l›l›¤›, yasal ve fiili olarak özerkli¤ini kaybetmesi
endifle verici sonuçlar› ortaya koyabilecektir. 

NGS lerin bu denli yüksek maliyetli santraller olmas›n›n ne-
deni dünya üzerinde en yo¤un güvenlik prosedürleri uygu-
lanan yap›lar olmas›d›r. Bu yap›lar›n denetimindeki zafiyet
y›k›c› sonuçlara neden olacakt›r.

Üretece¤i enerjinin yüksek sat›fl fiyat›, üretim alan›n›n yük-
sek güvenli¤i, Türk enerji arz sistemindeki istisnai konumu
nedeni ile EPDK gibi kurumlar›n faaliyetini ne flekilde ger-
çeklefltirece¤i, Rekabet Kurumunun nas›l müdahale ede-
ce¤i cevaplanmas› gereken sorulard›r.

Özellikle md.5/sonda yer alan “net kar›n” tan›m›nda flirke-
tin mali durumunu elde etti¤i kar› hesaplamada flirket kon-
trolünün kimde oldu¤u önem kazanacakt›r kanaatindeyiz.
Zira söz konusu sözleflmenin yasalaflmas› ile kanunla ko-
nulmufl bir istisna oluflturulmaktad›r.

Md. 8/4 son da yer alan hüküm de bu nedenle konulmufl-
tur kanaatindeyiz. Bilindi¤i gibi Elektrik Piyasas› Dengele-
me Ve Uzlaflt›rma Yönetmeli¤i yürürlüktedir. “aktif elektrik
enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanl› dengelenmesi ve
uzlaflt›rman›n gerçeklefltirilmesine iliflkin usul ve esaslar›n
belirlenmesi” olarak belirtilen yönetmelik amac›n›n sözlefl-
menin kanun haine gelmesi ve içerdi¤i 10. madde karfl›s›n-
da bu santralden üretilecek enerji sat›fllar›na uygulanama-
yaca¤›, al›m garantisi verilen 15 y›ll›k süreçten sonra di¤er
enerji arz flirketleri ile üretim maliyetlerinin yüksekli¤i nede-
ni ile yar›flamayaca¤› aflikard›r. 

MMaaddddee  99  ::  Rus Hükümeti, birden fazla s›fatla sözleflmede
yer almaktad›r. fiöyleki,

An›lan sözleflmenin md. 4 gere¤ince uygulay›c›s› ROSA-
TOM yani Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuru-
luflu’dur. ‹nflaat›n uygulay›c›s› ise md. 6/3 gere¤ince
Atomstroyexport flirketidir.  Atomstroyexport flirketi bilindi¤i
üzere bir Rus Devlet flirketidir. Atomstroyexport flirketi ve
genel olarak Proje fiirketi tamamen Rus hissedarlardan ve
flirketlerden oluflmaktad›r. Proje fiirketi bir süre sonra Türk
ortaklarla s›n›rl› olmamak üzere finansörler de dâhil olacak
flekilde ortak alacakt›r. 

Md. 9 dan anlafl›laca¤› üzere tercihli flartlar ile finansman
sa¤layacak olan Rus taraf› hisse ço¤unlu¤unu daima elin-
de bulundurabilecektir. Rus taraf› bu hükümler ile hem in-
fla eden hem iflleten hem flirket sahibi, finansör, halefiyeti
tespit eden s›fatlar›n› tamam›na sahip olacakt›r. Bu sözlefl-
me taraflar› aras›nda afl›r› bir dengesizli¤e yol açacakt›r.
Unutulmamas› gereken en önemli noktalardan biri de bir
kere NGS inflaat› tamamland›¤›nda yap›lm›fl yat›r›mlar› ve
borçlanmalar›n büyüklü¤ü ve 18. madde gere¤ince, san-
tralin iflletilmesine her zaman mecbur kalaca¤›m›zd›r. TTeerr--
cciihhllii  flflaarrttllaarr››nn  bbeelliirrttiillmmeemmiiflfl  oollmmaass››  oolldduukkççaa  öönneemmllii  bbiirr  eekkssiikk--
lliikkttiirr..  
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MMaaddddee  1100:: Md. 10/2 – 2 hükmünün Elektrik Piyasas› Den-
geleme Ve Uzlaflt›rma Yönetmeli¤i uygulamas› ile ilgili ol-
du¤u ve fiilen uygulanmas›n›n büyük sorunlara yol açaca-
¤› düflüncemizi tekrar belirtmek isteriz. 

Md. 10/5’te yer alan düzenleme gere¤ince 12.35 ABD do-
lar› centten al›m garantisi 15 y›l boyunca verilmektedir. Ha-
li haz›rda yürütülmekte olan projeler, yap›lmas› planlanan
termik, yenilenebilir ve HES’ler vs. dikkate al›nd›¤›nda 7 y›l
sonra devreye girmesi planlanan santralin iflletmeye geçti-
¤i tarihte elektrik üretim birim maliyetinin günümüzden da-
ha da düflük olaca¤› rahatl›kla iddia edilebilir. Bu nedenle
bu birim maliyeti yüksektir. KDV nin dâhil olmad›¤› dikkate
al›nd›¤›nda KDV’ li fiyat›n›n ve di¤er vergilendirmelerinin
hesaplanmas› gerekmektedir. BBuurraaddaa  yyeerr  aallaann  1155  yy››llll››kk  ssüü--
rree  iissee  aalltt  ss››nn››rrdd››rr..

ESA’n›n, enerji al›m garantisi verilen süre ile s›n›rl› olarak
yap›laca¤›na dair bir ibare bulunmamaktad›r. Md.10/7-8 de
yer alan “ESA dönemi içinde birim fiyatta art›fl talep edile-
mez” flart› birden fazla ESA yap›laca¤›n› düflündürmekte-
dir. Ancak bu konuda aç›kl›k yoktur. ESA’n›n, santralin tüm
faaliyet süresini kapsar flekilde yap›lmas› halinde ikinci bir
do¤algaz fiyat problemini daha ciddi olarak yaflayaca¤›m›z
aflikard›r.

Md. 10/7 maddesi birim fiyat›; yat›r›m bedeli, sabit iflletme
bedeli, de¤iflken iflletme bedeli ve yak›t bedelinden olufltur-
maktad›r. Birim fiyat› oluflturan unsurlara bakacak olursak:

Md.10/7-1 bendi Proje flirketi taraf›ndan yap›lan tüm ser-
maye harcamalar› birim fiyat’a dahil edilmektedir. Sermaye
harcamalar› ise “lisans bedelleri, gelifltirme bedelleri ve
masraflar›, finansman sa¤lamaya iliflkin bedeller dâhil an-
cak bunlarla s›n›rl› olmayan bedeller” olarak tan›mlanm›fl-
t›r.

Md. 10/7-2 bendi ttüümm  iiflfllleettmmee  mmaalliiyyeettiinnii  ((lliissaannss  bbeeddeelllleerrii,,
yyaakk››tt  tteeddaarriikkii  vvee  yyaakk››tt  ddöönnggüüssüünnee  iilliiflflkkiinn  mmaalliiyyeett  vvee  kkaarrflfl››ll››kk--
llaarr((iiççsseell  vvee  dd››flflssaall  ggöönnüüllllüü  vveeyyaa  zzoorruunnlluu))  kkuullllaann››llmm››flfl  yyaakk››tt  vvee
aatt››¤¤››nn  ttaaflfl››nnmmaass››,,  ddeeppoollaannmmaass››  vvee  bbeerrttaarraaff  eeddiillmmeessii,,  ssöökküümm
vvee  ssaahhaann››nn  yyeenniiddeenn  kkuullllaann››llaabbiilliirr  hhaallee  ggeettiirriillmmeessii  ddaahhiill  aann--
ccaakk  bbuunnuunn  llaa  ss››nn››rrll››  oollmmaakkss››zz››nn))  ssiiggoorrttaa  pprriimmlleerrii  vvee  vveerrggiillee--
rrii,,  rreeaakkttöörrlleerriinn  mmooddeerrnniizzaassyyoonnuunnaa  aaiitt  yyaapp››llaann  vvee  yyaapp››llaaccaakk
ttüümm  ggiiddeerrlleerrii  bbuu  kkaappssaammddaa  ddee¤¤eerrlleennddiirreerreekk  bbiirriimm  ffiiyyaattaa  ddaa--
hhiill  eettmmeekktteeddiirr..

Md. 10/7-3 reaktörlerin ticari iflletmeye al›nmas› için al›nan
borçlar›n faiz ana para ve harçlar dahil ödenmesi için har-
canan para, Md.10/7-4 reaktörlerin ticari iflletmeye al›nma-
s› için proje flirketine do¤rudan veya dolayl› olarak yat›r›m-
c›larca yap›lan yat›r›mlar olarak say›lm›flt›r. Md.10/8 de es-

kalasyon yasa¤› ve “ESA dönemi içinde birim fiyatta art›fl
talep edilemez” konulmufl ancak anlaflmadan sonra Türk
kanunlar›ndaki ve düzenlemelerindeki de¤iflmelerden ötü-
rü ortaya ç›kacak maliyet de¤iflikliklerinin TETAfi taraf›n-
dan sat›n al›nan elektrik yüzdesi ile orant›l› olarak TETAfi’a
yans›t›laca¤›n› belirtmifllerdir.

Md. 10/9 ; “elektrik için kullan›lm›fl yak›t ve radyoaktif yak›t
yönetim hesab›na 0.15 ABD senti/kWh ve ayr›ca iflletme-
den ç›karma hesab›na (‹ÇH) 0.15 ABD senti/kWh ödeme
yap›laca¤›n› belirtmektedir. URAH, Ulusal radyoaktif at›k
hesab› demektir. Santralin faaliyeti süresince oluflacak
at›klar›n tafl›nmas›, depolanmas› ve/veya berteraf edilmesi
ile ilgili her türlü finansal maliyetleri, ‹ÇH ise santralin söz-
leflme sonunda sökülmesi ve çevre kurallar›na göre kabul
edilebilir hale getirilmesi için yap›lan giderleri karfl›lamak
üzere kamunun yönetim ve denetimi alt›nda oluflturulan
uzun vadeli birikim hesaplar›d›r.

DDaahhaa  öönnccee  ““yyaarr››flflmmaa””  aadd››  aalltt››nnddaa  yyiinnee  RRuuss  DDeevvlleettiinnee  vveerriill--
mmeeyyee  ççaall››flfl››llaann  iihhaallee,,  TTMMMMOOBB  ttaarraaff››nnddaann  aaçç››llaann  ddaavvaann››nn
tteemmyyiizz  iinncceelleemmeessiinnddee  DDaann››flflttaayy  ‹‹ddaarrii  DDaavvaa  DDaaiirreelleerrii  KKuurruu--
lluunnuunn  22000099//772222YYDD..  ‹‹ttiirraazz  ssaayy››ll››  ddoossyyaass››nnddaa  vveerriilleenn
1166..0099..22000099  ttaarriihhllii  kkaarraarr››  iillee  yyöönneettmmeellii¤¤iinn  mmaaddddeelleerriinniinn  iippttaa--
llii  nneeddeennii  iillee  ddoollaayyll››  oollaarraakk  iippttaall  eeddiillmmiiflflttiirr..  ‹‹ppttaall  ggeerreekkççeelleerriinn--
ddeenn  eenn  öönneemmlliissii  ddee  bbuu  kkaattkk››  ppaayyllaarr››nn››nn  bbeeddeelliinniinn  bbiirriimm  ssaatt››flfl
bbeeddeellii  iiççiinnee  kkoonnuullmmaass››dd››rr 44.. Sözleflmede bu karara ra¤men
ayn› yol izlenmifl ve Md. 10/7- 2 ile bu maliyetler yine birim
sat›fl maliyetlerinin içine konulmufltur.

ÖÖzzeettllee  RRuuss  DDeevvlleettii  vveeyyaa  PPrroojjee  fifiiirrkkeettii  aatt››kkllaarr››nn  bbeerrtteerraaff››  yyaa
ddaa  ddeeppoollaannmmaass››nn››nn  bbeeddeelliinnii  yyiinnee  üüllkkeemmiizz  hhaazziinneessiinnddeenn  vvee--
yyaa  vvaattaannddaaflflllaarr››nnddaann  ttaahhssiill  eeddeecceekkttiirr..

Md. 10/10; Md.10/5 te yer alan 12.35 ABD senti/kWh be-
deli Md.10/10 da elektrik fiyat› y›ll›m de¤iflimleri dikkate al›-
narak üst limiti 15.33 ABD senti/kWh olarak belirlenmifltir.
Arif Künar taraf›ndan haz›rlanan bir makalede 12.35 ABD
senti/kWh fiyat üzerinden santralden sat›n al›nacak elektri-
¤in (15 y›ll›k al›m garantisi süresince yar›s› kamu, yar›s› da
özel sektör olmak üzere toplam Rusya’ya ödenecek elek-
trik bedeli) bugünün fiyatlar› ile bedeli,  kaba bir hesapla
7711..000000..000000..000000AABBDD  ddoollaarr››, santralin 60 y›l çal›flmas› halin-
de ise 228855..000000..000000..000000 AABBDD  ddoollaarr›› olarak belirtilemekte-
dir5. 

Kurulmas› planlanan NGS’nin ülkemizde kurulaca¤›, üretti-
¤i elektri¤i devlet kurulufllar› yada vatandafllar fark etmek-
sizin ülkemiz kullan›c›lar›na sataca¤› dikkate al›nd›¤›nda
Hazineye yük getirmeyecek iddias›n›n gerçek d›fl› oldu¤u,
yukar›da ayr›nt›lar› ile belirtildi¤i üzere sigorta primi, infla
bedeli hatta temin edilecek finansman› bulma bedeli ve fi-

44 Karar için bkz. http://www.tmmob.org.tr/resimler/ekler/5841df2166dd424_ek.pdf?tipi=15&turu=H&sube=0
55 http://www.enerjienergy.com/artikel.php?artikel_id=123
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nansman› faizi ile geri ödeme bedeli dahil tüm bedellerinin
do¤rudan veya elektrik al›m› fleklinde dolay›s›yla ülkemiz
Hazinesi ve vatandafllar› taraf›ndan ödenece¤i, buna ra¤-
men santralin her zaman Rus Devletinin mal› olaca¤› orta-
ya ç›kmaktad›r. 

Eskalasyon yasa¤›na veya ESA dönemi içinde fiyat art›m›-
n›n yap›lmas›na gerek yoktur. Zira tüm maliyetler garanti
alt›na al›nm›fl olup bu maliyet kalemleri içinde malzeme, ifl-
çilik, yak›t bedeli gibi kalemleri mecburen Rus Devletine
ödeyecek olmam›z nedeni ile birden fazla s›fatla yer alan
Rus Devletinin her halükarda kar edece¤ini belirtmemiz
gerekmektedir.

Ayr›ca anlaflman›n yasalaflmas› ve santralin inflas›na bafl-
lanmas› ile infla s›ras›nda malzeme sa¤lanabilecek tek
kaynak Rus Devleti olacakt›r. Bir Rus santraline, ABD den
yedek parça ya da malzeme sa¤lamak veya Fransa’dan
santralde kullan›lacak malzeme almak mümkün olmaya-
cakt›r. Tek sat›c›n›n bulundu¤u bir piyasada da mal›n fiya-
t›n› bu sat›c› belirleyecektir. Yani 10 ABD dolar› de¤erinde-
ki bir malzemeyi 1000 ABD dolar›na satma imkân›na kavu-
flacakt›r. Bu halde itiraz etme imkân›m›z olmayacakt›r.
Rus devletinin as›l hedefi veya aç›kças› kar beklentisi elek-
trik sat›m›ndan elde edece¤i kar de¤ildir. 3. dünya ülkeleri
d›fl›nda hiçbir yerde Pazar imkân› bulamam›fl olan nükleer
teknolojisini ve sanayisi için bir Pazar aramaktad›r. Ülkemi-
zin bu anlaflmay› imzalamas› ile mecburen ve geri döne-
meyecek flekilde Rus Devletinin sürekli müflterisi olaca¤›,
santral iflletmesinin laz›meleri nedeni ile ortadad›r.  Bu ne-
denle sadece elektrik birim fiyat›n›n fazlal›¤› bile itiraz ko-
nusu edilebildi¤i halde as›l fahifl kar beklentisinin tek teda-
rikçi konumuna girerek (malzeme ve kalifiye personel anla-
m›nda) uzun süreli ba¤›ml›l›k yaratmak oldu¤u gözden ka-
ç›r›lmamal›d›r.

Bunun yan›nda her zaman Rus devletinin mal› olacak bu
santralin enerji ba¤›ms›zl›¤› sa¤layamayaca¤› aç›kt›r. Her-
hangi bir diplomatik problemde, Rus fosil yak›tlar›na ba-
¤›ml›¤› tehlikeli boyutta olan ülkemizin elektrik üretim ala-
n›nda da ba¤›ml› olaca¤› Rus Devletine nas›l karfl› ç›kaca-
¤› ve haklar›n› savunaca¤› iyi hesap edilmelidir. Kontrolü
elinde tutan flirketin alaca¤› talimatlarla “teknik nedenler-
den ötürü” santralde kesintiler oluflturaca¤›n› tahmin etmek
hiç te zor de¤ildir.  Türk personelin e¤itimi bu aç›¤› gidere-
meyecektir. Zira ö¤reten ile ö¤rencinin bilgi ve tecrübe aç›-
s›ndan kapanmayan aç›¤› er zaman var olacakt›r.

MMaaddddee  1122:: Md. 12/1 nükleer yak›t›n Rus Devletinden de¤il
“tedarikçilerden” temin edilece¤i ve teminin “uzun dönemli
anlaflmalar” yoluyla yap›laca¤›n› belirtmektedir. Bu madde-
nin lehe olan lafz› yan›lg›ya yol açmaktad›r. Zira yak›t›n te-
mininin Rus Devletinden sa¤lanmas› zorunlulu¤u olmad›¤›
izlenimi vermektedir.

Nükleer yak›t çubuklar›n›n yap›lar›, hangi ülke teknolojisini
tercih etti¤inize göre de¤iflmektedir. Zira yak›t çubuklar›
paslanmaz çelik yada kadminyum/zirkonyum alafl›m›ndan
yap›lan genelde 4-5 M uzunlu¤unda ve 1-2 cm çap›nda
tüplerdir. Her ülke nükleer yak›t çubuklar› içerdikleri nükle-
er maddelerin zenginli¤i yönünden farkl›l›k tafl›d›¤› gibi de-
meti oluflturan çubuk say›s›, çubuklar›n flekli, reaktöre girifl
bölümlerinin yap›lar› gibi farkl›l›klar da içermektedirler. Bu
nedenle bir ABD yap›m› santrale Rus yap›m› veya Frans›z
yap›m› yak›t çubu¤u koyamayaca¤›n›z gibi Ruslara yapt›-
r›lan bir santralde de Ruslar›n yak›t çubuklar›ndan baflka
bir yak›t çubu¤unu kullanamazs›n›z.

Md. 12/2, kullan›lan yak›t çubuklar›n›n yeniden ifllenme im-
kân›n› getirmektedir. Yak›t çubuklar›n›n, Rus Devletince
yeniden ifllenmesi görece olarak ayn› çubuklar›n kullan›m›
yoluyla daha az at›¤›n tafl›nmas›n› sa¤layacak gibi görün-
mektedir. Ancak yeniden ifllemenin son derece ileri bir tek-
nolojiyi ve yüksek miktarda elektrik enerjisini gerektirmesi
(örn. ABD Tennessee Eyaletindeki OAK R‹DGE Zengin-
lefltirme Tesisi’ni çal›flt›rmak için 2 adet 1000 megavatl›k
nükleer reaktör gerekmektedir) bu ifllemin afl›r› derecede
pahal› olmas›na yol açacakt›r. Elbette sözleflme gere¤ince
bu ifllem de ayr› bir sözleflme yani pazarl›k konusudur.

Md. 10 nedeni ile bu ifllemin maliyeti de Proje flirketine do-
lay›s› ile ülkemize ait olacakt›r.  Bu durum, en az santral
kurmak ve iflletmek kadar kar sa¤lad›¤› için Proje fiirketinin
“at›k azaltmak” bahanesi ile yak›t yeniden ifllenmesi yönte-
mini tercih edece¤ini göstermektedir.

MMaaddddee  1133 Md. 13/3 düzenlemesi, Proje fiirketi Kapsam›n-
da çal›flan Türk vatandafllar›n›n veya Proje fiirketinin faali-
yeti s›ras›nda elde edilen tüm yeni bilgilerin fikri mülkiyet
hakk›n›n ROSATOM’a ait olmas›n› sa¤layaca¤› taraf›m›z-
dan de¤erlendirilmektedir. 

MMaaddddee  1155::  Sözleflmenin Md.15.2.3 bendinde yer alan hü-
kümlerin uygulanmas›, ülkemizi Rusya Federasyonu  Hü-
kümetinin nükleer malzeme konusunda transfer ülkesi ve-
ya ihraç üssü  haline getirece¤i aç›kt›r. An›lan nükleer mal-
zeme   Rusya Federasyonu  Hükümetinin mal› olaca¤› ve
ülkemizin sadece ihraç veya transferde hakimiyet alanlar›-
n›n kullan›lmas›na izin verece¤i sarihtir. Sözleflmede tan›-
nan bu hak nedeni ile ülkemize verilecek herhangi bir kar-
fl›l›k belirtilmemifltir. Transfere yahut ihracata konu olan
nükleer malzemenin ülkemizin hükümranl›k alanlar›nda
bulundu¤u süre boyunca güvenli¤inden ve oluflabilecek bir
kazadan sorumlu olaca¤›m›z aflikard›r.

MMaaddddee  1166:: Nükleer zararlardan sorumluluk konusunda
mevcut mevzuat›m›z ve sözleflme birbirine uygun hüküm-
ler içermektedir6.

66 Bkz. Sözleflmenin girifl bölümünün 6. f›kras›; 1. md. Ortak protokol, Paris sözleflmesi tan›mlar› vs
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Nükleer zararlardan sorumluluk7 hakk›nda mevcut mevzu-
at›m›z› oluflturan, Nükleer Enerji Sahas›nda Hukukî Mesu-
liyete Dair Paris Sözleflmesi, Paris ve Viyana Sözleflmele-
rinin Uygulanmas›na Dair Ortak Protokol, 5710 sy. Nükle-
er Güç Santrallerinin Kurulmas› Ve ‹flletilmesi ‹le Enerji Sa-
t›fl›na ‹liflkin Kanun’un (Md.5/5) incelendi¤inde neticeten yi-
ne Paris sözleflmesi hükümleri olaca¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Paris sözleflmesinin md. 1 hükümden de anlafl›laca¤› üze-
re proje flirketinin, sözleflme gere¤ince tan›mlanan sorum-
luluk süresi sonras›nda da sigortalanmas› gerekecek olan
nihai depolama alanlar›n›n sigorta kapsam›ndad›r. Ancak
sözlefleme gere¤ince bu döneme iliflkin sigorta maliyeti ül-
kemize ait olacakt›r. Bunun aksi iddia edilse bile bu at›k
maddelerin zararl› durumlar›n›n uzun süreli olmas› varl›klar
boyunca tehlikeli olarak kalmalar› nihai depo alanlar›n›n
herhangi bir kaza neticesinde genifl kapsaml› kal›c› ve y›-
k›c› hasar oluflturma potansiyelini muhafaza edecektir.

AAyyrr››ccaa  ““ssöökküümm””  aaflflaammaass››  ddaa  ssöözzlleeflflmmee  ggeerree¤¤iinnccee  ssiiggoorrttaa
kkaappssaamm››nnddaa  ddee¤¤iillddiirr..

Bu durumda ortaya ç›kan zarar›n nas›l tazmin edilece¤i ce-
vaplanmas› gereken bir sorun olacakt›r. Bu en son ve en
uzun vadeli tehlike döneminde nihai at›k depolama alan›n
iflletimi ve kontrol sorumlulu¤u TAEK taraf›ndan gerçeklefl-
tirilirse “iflleten” s›fat› TAEK ve dolay›s› ile Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti olacakt›r.

Paris sözleflmesinin 9. md. “Millî mevzuatla aksi gösteril-
medikçe iflleten, silâhl› çat›flma, tecavüz, iç harb, isyan ha-
reketi ve istisnaî  karakterde vahim tabiî bir âfet yüzünden
do¤acak nükleer bir kazan›n sebep oldu¤u hasardan me-
sul de¤ildir.” Hükmünü getirmektedir. Milli mevzuat›m›z ise
yine Paris sözleflmesine at›f yapmakta ve nihayetinde mil-
li mevzuatta ayr›ca bir düzenleme yer almamaktad›r. Her-
hangi bir terör örgütü sald›r›s› neticesinde ortaya ç›kan za-
rar Paris sözleflmesi d›fl›nda kalmakta yani sigorta koruma
kapsam› d›fl›na ç›kmaktad›r. Bu durum NGS’leri aç›k hedef
haline getirecektir ve dolay›s›yla fiziki koruma maliyetlerin-
de art›fl olacakt›r. 

MMaaddddee  1188:: Md.18/2 hükmü nedeni ile santralin iflletmeye
geçmesinden sonra Türk taraf›n›n vaz geçmesi halinde da-
hi bu uluslararas› sözleflme nedeni ile iflletmenin devam›-
na izin vermek zorunda kalaca¤›m›z aç›kt›r. 

Sonuç olarak, rapor konusu sözleflme özelinde; sözleflme-
nin gerçekte 2008 y›l›nda yap›lmaya çal›fl›lan ve yasalara
ayk›r›l›¤› nedeni ile sonuçland›r›lamayan “yar›flma” ad› al-
t›ndaki Nükleer Enerji Santrali ihalesinin hukuksal olarak
flekil de¤ifltirilmifl hali oldu¤u aç›kt›r. 
Ayn› aksakl›klar ve yanl›fll›klar ›srarla tekrarlanmaktad›r.

Tercih edilen yöntem ile ifllemin kamu yarar›na ve yasala-
ra uygunlu¤unun denetlenmesini sa¤layacak olan yarg›
aflamas› bypass edilmek istenmektedir. Sözleflmenin ince-
lenmesinde önceki ifllemlerin veto edilmesine ya da mah-
kemece iptaline neden olan aksakl›klar›n muhafaza edi¤i,
ifllemin yap›l›fl usulü ile tüm aksakl›klara ra¤men bu aksak-
l›klar› düzeltmek yönünde de¤il aksakl›klarla birlikte her tür-
lü denetimden sak›narak santral inflas›n›n yap›m›n› dayat-
mak oldu¤u kanaatine var›lmaktad›r. 

Daha önce yaflanan süreçte ilk baflta teklif edilen 21,16
ABD sent/kWsaat fahifl oldu¤unun herkes taraf›ndan kabu-
lüne ve flartnamedeki “pazarl›k” yasa¤›na ra¤men 21,16
ABD Cent/kWh olan ilk teklifini 15,35 ABD Cent/kWh ola-
rak de¤ifltirildi¤i her iki teklif aras›ndaki fark›n  5.81 ABD
Cent/kWh oldu¤u (Ülkemizde Y‹ Do¤algaz modeli santral-
lerden elde edilen elektrik enerjisinin birim fiyat›n›n 5.4
ABD Cent/kWh) yaflanan tecrübede sabittir. Bu fark ilk tek-
lifin yaklafl›k %27,5 oran›nda indirimli halidir. Bu indirimi ya-
r›flmaya kat›lan tek taraf DERHAL verebilmifltir. Yap›lan in-
dirimin santralin üretim kapasitesi, al›m garantisi verilen 15
y›ll›k süre dikkate al›nd›¤›nda yaklafl›k 25.000.000.000
ABD dolar› tutar›nda olmas› ›srarla sürdürülen ifllemin ya-
ratt›¤› tehlikenin en basit örne¤idir. Bu bilgiler ›fl›¤›nda flu
anda yap›lan anlaflmada karfl›lafl›lan rakamlar›n benzer ra-
kamlar olmas› oldukça düflündürücüdür.

Ayr›nt›lar› ile yukar›da aç›kland›¤› gibi ülkemizde, her ne
kadar Türk A.fi. olarak görünse dahi  %51 hissesinin dai-
ma Rus Taraf›nda kalaca¤› bir santral infla edilecektir.San-
tralin inflas›na çal›fl›lan mevkide Ecemifl Fay Hatt›n›n bu-
lundu¤u gerçe¤i, bilim adamlar›n›n Akdeniz’in tuzluluk ora-
n› ve deniz s›cakl›¤›n›n yüksekli¤inin santralin verimli çal›fl-
mas›na yapaca¤› ciddi ve olumsuz etkiler dikkate al›nma-
maktad›r.

Konumu itibar› ile santralin enterkonnekte sistemine ba¤-
lanmas›n›n ciddi bir maliyet gerektirece¤i, üretilen elektrik
enerjisinin niteli¤i nedeni ile ayr›ca enterkonnekte sistemi-
ne uyumu için dönüfltürücüye ihtiyaç duyaca¤› ve bunlar›n
maliyetinin oldukça yüksek oldu¤u gizlenmektedir. Ayr›ca
an›lan bölgede bu denli enerjiye ihtiyaç duyan bir sanayinin
olmamas›, enterkonnekte sistemimize verilen enerjide sis-
tem içinde 1/3 – 2/3 aras›nda kay›plar›n meydana gelmesi
santralden elde edilecek enerjinin bofla harcanaca¤›n›
göstermektedir. 

Sözleflmede yer alan çeflitli hükümlere ra¤men fiili olarak
santral inflas›na izin verilen ülkenin kulland›¤› teknoloji, ye-
dek parça, malzeme cinsi, kalifiye eleman ve yak›t çeflidi-
ne, santralin inflas› aflamas›ndan faaliyetinin sonuna kadar
ba¤›ml› olaca¤›m›z gizlenmektedir. BBuu  ssöözzlleeflflmmee  iillee  RRuuss

77 bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Murat Aydo¤du, Sivil Amaçl› Nükleer Santral ‹flletenin ve Nükleer Madde Tafl›yan›n Hukuki Sorumlulu¤u, Ada-
let Yay›nevi, Ankara 2009, s.201 vd.
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nnüükklleeeerr  ssaannaayyii  33..  ddüünnyyaa  üüllkkeelleerrii  dd››flfl››nnddaa  AAvvrruuppaa’’yyaa  bbuu  kkaa--
ddaarr  yyaakk››nn  vvee  AABB  ssüürreecciinnddee  oollaann  bbiirr  üüllkkeeddee  kkeennddiissiinnee  yyeerr
bbuullmmuuflfl  oollaaccaakktt››rr.

Bunun yan› s›ra Rus Taraf›, as›l karlar›n› elektrik enerjisi
sat›m› yolu ile de¤il elde ettikleri ba¤›ml›l›¤›n maddi getiri-
leri ve siyasi avantajlar› ile elde edeceklerdir.

Hazineye hiçbir mali yük getirmeyecek denen santralin her
türlü giderinin ülkemiz hazinesince yada bu elektri¤i almak
zorunda kalacak olan vatandafllar›m›z ve sanayicilerimizce
ödenece¤i sözleflme hükümleri ile sabittir.

An›lan santralin inflas› bu sözleflme hükümleri ile ülkemiz

için yükledi¤i masraf kalemleri ve elektrik fiyatlar›nda olufl-

turulacak art›fl ile do¤rudan zarar oluflturacakt›r.

Bal›kç›l›k, turizm ve tar›m üzerinde yarataca¤› olumsuz etki

ile infla s›ras›nda sa¤lanan istihdam miktar›ndan çok daha

fazla iflsizli¤e yol açaca¤›, geliflmelerin demografik ve neti-

ceten siyasi sorunlarda do¤uraca¤› kanaatimizce sabittir.

AB müktesebat› ve uygulamas›nda Rus teknolojisi ile yap›-

lan bu santralin gerekli güvenlik testlerinden geçememifl

olmas› nedeni ile ileriki dönemlerde AB ile iliflkilerde önem-

li bir aleyhe tutum yarataca¤›n›n benzeri örneklerle sabit ol-

mas› dikkat edilmesi gereken bir husustur. 
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Sovyet tasar›m› VVER 1000 reaktörleri, 1975 ile 1985 y›l-
lar› aras›nda gelifltirildi. Birinci nesil VVER 1000/V 338 mo-
del reaktörler, Kalinin Nükleer Santrali’nin 1. ve 2. ünitesi
olarak Rusya’da ve bir de Güney Ukrayna’da infla edildi.
Daha sonra gelifltirilen ikinci nesil reaktörler Avrupa’da in-
fla edilen ve bugün iflletmede olan tüm VVER 1000/V320
tipi santraller ise Rusya Balakovo, Ukranya’da Riwne, Ki-
meltnitski, ve Zaporofle, Bulgaristan Kozluduy 5-6’d›r. 

Ayr›ca Sovyetler zaman›nda Çekoslavakya’da kurulan Te-
melin santrali ise bir Sovyet tasar›m› olan VVER 1000/V
320’dir ve Skoda flirketi taraf›ndan infla edildi, 2000 y›lar›n-
da Westinghouse flirketi taraf›ndan da I&C sistemleri mo-
dernize edildi. Fakat 2006 y›l›nda Çekler ve Westinghouse
aras›nda yaflanan yak›t çubuklar›n›n modernize edilmesi
projesi anlaflmazl›kla sona erdi. Bu santralde tekrar Rus
yap›m› nükleer yak›t çubuklar› kullan›l›yor. 

ÜÜççüünnccüü  nneessiill  VVVVEERR  11000000//VV--339922::

Bu yeni nesil VVER 1000 reaktörleri, Rus tasar›m ve infla-
at flirketi olan GIDROPRESS’in Bat›l› kurulufllarla iflbirli¤i
sonucunda gelifltirildi. Aralar›nda Almanya’dan Siemens,
GRS, Fransa’dan FRAMATOME ile Electricite de France
International, Finlandiya’dan Fortum Engineering Ltd. gibi
devlet ve özel kurulufllar›n oldu¤u flirketler ile yap›lan iflbir-
li¤i, özellikle güvenlik konusundaki iyilefltirmeleri kaps›yor-
du. Ruslar bu tip reaktörleri Hindistan, Tayvan ve ‹ran’da
kurdu.  

Fakat Rus nükleer endüstrisi do¤u ülkelerindeki sertifika, li-
sanslama ve VVER tipi reaktörün teknolojik ve inflaat stan-
dartlar›na uygulanan kolayl›klar› hem Bulgaristan-Belene
hem de  kendi ülkelerinde Rusya- Balakovo’da bulamad›.
Türkiye’de kurulmas› onaylanan VVER-1200 tipi nükleer
santralin bir küçük kardefli olan VVER-1000  (sadece reak-
tör kazan› biraz daha büyük) Balakovo’da kurulmas› için
bafllat›lan proje, bölge halk›n›n 15 y›l süren referandumlu
direnifli ve Rusya’n›n en deneyimli ve  ba¤›ms›z nükleer bi-
limcileri-mühendisleri taraf›ndan haz›rlanan rapor sayesin-
de 2005 y›l›nda iptal  edilerek Rusya’n›n nükleer enerji

program›ndan ç›kar›ld›. 

RRuussyyaa  BBaallaakkoovvaa  NNüükklleeeerr  SSaannttrraall››  PPrroojjeessiinniinn  ‹‹ppttaallii    

Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi, 1987 y›l›n›n
Temmuz ay›nda Balakovo Nükleer Santrali’nde kurulu bu-
lunan  dört nükleer reaktöre ek olarak iki tane daha yeni
VVER-1000 tipi reaktör kurmaya karar verdi.

Rusya Radyasyon Güvenli¤i Kurumu (GOSATOMMNAD-
ZOR), biri 1988 y›l›n›n Temmuz ay›, di¤eri de 1990 y›l›n›n
Kas›m’›nda olmak üzere, iki kez projeyi iptal etti. Bu iptale
karfl›n 5. ünitenin inflaat›na kaçak olarak baflland›. 

Balakovo kentinin ba¤l› oldu¤u Saratov Eyalet Konseyi,
1992 y›l›n›n Kas›m ay›nda Rus Yüksek Mahkemesi’ne
baflvurarak, inflaat›n durdurulmas›n› istedi.

Balakovo Bölgesi Konseyi’nin 1993 y›l›n›n Nisan ay›nda
düzenledi¤i resmi halkoylamas›nda,  bölge halk›n›n yüzde
72,8’i iki yeni reaktör kurulmas›na “hay›r” dedi. Referandu-
mun sonuçlar›, Rusya Federasyonu’nun tüm ilgili kurumla-
r›na iletildi. Rusya Parlamentosu, 30 Haziran 1993 tarihin-
de ald›¤› karar ile iki reaktörün yap›m› 2010 y›l›na kadar
olan enerji program›ndan ç›kar›ld›. 

Öte yandan, Saratov Eyalet Baflkan›, 2000 y›l›nda bu iki
ünitenin kurulmas› için Rusya Federasyonu Nükleer Enerji
Bakanl›¤›na yeniden baflvurdu.

Rusya Federal Hükümeti de 2001 y›l›n›n Aral›k ay›nda bu
projeyi 2010 y›l› enerji program›na yeniden dâhil etti. Yal-
n›z bu karar Saratov Eyalet Konseyi’nden onay alamad›. 
Balakovo Kenti Çevre Komisyonu, Rus Greenpeace ve di-
¤er sivil toplum kurulufllar›, 2004 y›l› A¤ustos ay›nda Mos-
kova Baflsavc›l›¤›’na baflvurarak, tarafs›z bir bilim kurul ta-
raf›ndan bu reaktörlerin tasar›m belgelerinin ve planlar›n›n
incelenmesini istedi 

Rusya Federasyonu Ekolojik, Teknik, ve Atom Denetleme
Kurumu (RosTekhNadzor), 2005 y›l›n›n Temmuz ay›nda

RUS NÜKLEER SANTRAL 
ENDÜSTR‹S‹N‹N  
BALAKOVO - RUSYA YEN‹LG‹S‹ 
PPrrooff..  DDrr..  HHaayyrreettttiinn  KK››ll››çç
The Green Think Tank of Turunch Foundation - New Jersey/USA
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ba¤›ms›z bir uzmanlar grubunun VVER-1000 reaktörlerinin
tasar›m belgelerini inceleyip, hem bu kurumun 2003 y›l›n-
da ç›kard›¤› (L-01-01), nükleer enerji ve endüstriyel güven-
li¤i yönetmeli¤ine hem de Uluslararas› Atom Enerji komis-
yonun standartlar›na (ISO/IEC) uygunlu¤unun incelenip bir
ba¤›ms›z rapor haz›rlamas›na karar verdi. 

Afla¤›daki bu bilirkifli raporunudaki bulgular Rus nükleer
teknolojisinin hem Rusya hemde bat› nükleer santral gü-
venlik standartlar›na  uygunsuzlu¤u aç›kça tespit edilmifltir.
Bu bulgular ve sonucunda verilen karar neticesinde, bu iki
nükleer reaktörün Balakovo’da yap›lmas› Rusya hükümeti
taraf›ndan 2006 y›l›nda iptal edilerek nükleer enerji gelifltir-
me program›ndan ç›kar›lm›flt›r. Böylece, Rus nükleer en-
dustirisi kendi  ülkesinde ilk yenilgisini alm›flt›r. 

KKaammuu  ÇÇeevvrree  BBiilliirrkkiiflflii  RRaappoorruu  
BBaallaakkoovvoo  NNüükklleeeerr  SSaannttrraall››’’nn››nn  ‹‹kkiinnccii  BBööllüümm  ‹‹nnflflaaaatt››  PPrroojjeessii
UUzzmmaannllaarr  KKoommiissyyoonnuu  KKaammuu  BBiilliirrkkiiflflii  RRaappoorruu

Bu bilimsel yay›m› haz›rlayan Devlet Çevre Uzman-
lar›  Komisyonu üyeleri, Balokvo Nükleer Santra-
li’nin ikinci aflama inflaat› için teknik ve ekonomik
etkileri konusunda Rus Devlet Baflkanl›¤› Çal›flma
Bakanl›¤›, Rusya Federasyonu Hükümeti,  Federal
Rusya Kongresi, Rusya Federasyonu’nun yönetici
ve hukukçu otoriterlerinden oluflan devletten ba-
¤›ms›z atanm›fl kiflilerden oluflmufltur.

SBN 5–94442–012-X  ©  Balakovo City Branch of
the Saratov District Division of the Vserossiyskoye
Obshchestvo Ohrany Prirody
(Çevresel koruma için tüm Rus Kurumlar› 2005) 

UUzzaammaann--BBiilliirrkkiiflflii  LLiisstteessii

SStteettssoonn,,  IIggoorr  NNiikkoollaayyeevviicchh  –– Chairman of the Expert Com-
mission. Uzmanlar Komisyonu Baflkan›, Profesör, Rusya
Federasyonu Endüstri Bakanl›¤›, Nükleer Enerji Mühendis-
li¤i Baflkan Yard›mc›s›, Rusya Bilim ve Teknoloji Konseyi
üyesi, nükleer enerji güvenli¤i uzman›. 200’ün üzerinde bi-
limsel yay›m› var.

KKuuzznneettssoovv,,  VVllaaddiimmiirr  MMiicchhaayylloovviicchh – Vice-Chairman of the
Expert Commission, Rusya Federasyonu’ndaki nükleer ve
radyasyon tesislerinin Güvelik Kurumu Baflkan›,  Çernobil
Nükleer Santrali’nde güvenlik uzman› olarak çal›flt›. 100’ün
üzerinde bilimsel yay›m› var. 

NNaazzaarroovv,,  AAnnaattoollyy  GGeeoorrggiiyyeevviicchh – Rusya Federasyonu
Çevre Güvenli¤i Baflkan›, Çernobil Yüksek Konseyi Efl
Baflkan›. 250’nin üzerinde bilimsel yay›m› var.

SSiimmoonnoovv,,  YYeevvggeennyy  YYaakkoovvlleevviicchh – Executive Secretary of

the Expert Commission Uzmanlar Komisyonu Genel Sek-
reteri, Rusya’daki Obnisk Nükleer Tesisi’nde Nükleer San-
tral Kontrol Bölümü Baflkanl›¤›-fiefli¤i yapt›. Nükleer Reak-
tör koru Gelifltirme Laboratuar› Baflkan›, 100’ün üzerinde
bilimsel yay›m› var. 

KKuuzznneettssoovvaa,,  YYeelleennaa  EEggmmoonnttoovvnnaa – Nukleer Mühendis,
Rusya Radyasyon Denetleme-Güvenlik Kurumu’nun Orta
Rusya Bölümü Baflkan›, nükleer santrallerin güvenli¤i ko-
nusunda 30’dan fazla bilimsel yay›m› var. Minikh, Maksim
Georgiyevich N.G Chernyshevsky Devlet Üniversitesi’nde
jeoloji profesörü

CChhuupprroovv,,  VVllaaddiimmiirr  AAlleekksseeyyeevviicch – Nükleer enerji ve ekolo-
ji uzman›

KKhhuuddyyaakkoovv,,  GGlleebb  IIvvaannoovviicchh – Saratov Üniversitesi’nde je-
oloji ve mineroloji profesörü, Balakovo Nükleer Santral›
Çevre Koruma Konseyi Baflkan›

RRuussssiinn,,  SSeerrggeeyy  AAlleekkssaannddrroovviicchh – Nükleer enerji ve ekoloji
uzman›

SSaayyeennkkoovv,,  AAlleekkssaannddrr  SSeerrggeeyyeevviicchh – Balakovo Teknoloji
Enstitüsü’nde Profesör, Rusya Federal Hükümeti Ekolojik,
Teknik ve Nükleer Denetim Kurumu’nda uzman mühendis
olarak çal›fl›yor. Endüstriyel risk konusunda 70 adet bilim-
sel yay›m› var

SSoollddaattkkiinn,,  SStteeppaann  IInnnnookkeennttyyeevviicchh – Saratova Üniversite-
si’nde jeoloji ve mineroloji profesörü

VViinnooggrraaddoovvaa,,  AAnnnnaa  MMiikkhhaayylloovvnnaa – Technical Secretary of
the Expert Commission Uzmanlar Komisyonu Teknik Sek-
reteri, Balakovo Bölgesi Cevre Koruma Kurumu Baflkan› 

BBaallaakkoovvoo  VVVVEERR--11000000  NNuukklleeeerr  SSaannttrraallii  RRaappoorruunn  ÖÖzzeettii

77  BBoolluumm  ..  BBiirreeyysseell  BBeellggeelleerriinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

GGüüçç  BBiirriimmiinniinn  AAnnaa  BBiinnaallaarr››,,  YYaapp››llaarr››,,  SSiisstteemmlleerrii  vvee  EEkkiippmmaa--
nn››.. TTeerrmmoo--mmeekkaanniikk  KK››ss››mm  ((CCiilltt  33..11,,  11..  KKiittaapp,, 22
221100001155..00000000000022..0000550066..551100 -- KKTT00330011..0011..--0022))

SSiisstteemmlleerriinn  vvee  EEkkiippmmaann››nn  SS››nn››ffllaanndd››rr››llmmaass››

V-392B reaktör tesisinin (RF) her ekipman parças› için s›-
n›fland›r›lmas›, buna karfl›l›k gelen proje kesimlerinde an-
lat›lmaktad›r. Buna Yang›n Güvenlik Sigortas› Talimatna-
mesi 1988/1997 (FSA ‘88/97, Rusça: OPB ‘88/97) uyar›n-
ca s›n›fland›rma tan›mlamas›, Nükleer Santral Tesisleri
Kurallar› temelinde gruplar, Genel Teknik Gereksinimler –
1987 temelinde s›n›flar ve Nükleer Sanayi Kural ve Norm-
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lar› G-5-006-87 temelinde sismik direnç kategorileri de da-
hildir.

Ekipman s›n›fland›rmada, ekipman ile tek tek elemanlar›n
tan›mlanm›fl ifllevlerinin performans›n›, bunlar›n tesislerin
güvenli¤i üstündeki etkisini dikkate alarak, güvenlik s›n›fla-
r›na ve ekipman grubuna de¤inmek için bir gerekçe bulun-
mamaktad›r. 

Gerçekleflen ifllevlerin bu tan›mlamas›, onlar›n güvenlik
üstündeki etki ve/veya güvenlik kontrolüne katk› derecele-
rinin özellikle de¤erlendirilmesine olanak sa¤lamamakta,
öte yandan bu da metinde ekipman ve aksam›n uygun s›-
n›f›n› (kategorisini), hem daha yüksek hem de daha alçak
tahmin ederek, s›n›fland›r›lmas› yoluyla metinde hatalar
gözükmesine yol açmaktad›r.

BBööyylleeccee  öörrnnee¤¤iinn::
- ay›r›c› körükler için (Böl. 3.1.5) sismik direnç kate-

gorisi alçak hesaplanarak II olarak verilmifltir; oysa
I olmas› gerekir; ayn› fley ek plakalar için de geçer-
lidir;

- bas›nç dengeleme vanas› için, güvenlik s›n›f› ve
ekipman grubu alçak hesaplanm›flt›r (Böl. 3.1.5);

- aktif çekirdek ekipman›n› ve bunun hasara karfl› da-
yan›kl›l›¤›n› koruyan güvenlik ifllevlerini yerine geti-
ren reaktör kab›n›n, mekanik özellikleri uyar›nca, II-
I. s›n›fa dahil edilmesi kuflku yaratmaktad›r (Böl.
3.1.1.3.2);

SSoonnuuççllaarr::
Ekipman, eleman ve sistemlerin kesin bir s›n›fland›r›lmas›
yap›lmal› ve sistemlerin olas› güvenlik özellikleri tayin edi-
lerek uygun bir kan›tlama gerçeklefltirilmelidir.

SSiisstteemmlleerriinn  GGeenneelllleeflflttiirriillmmiiflfl  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii

Sistemlerin 3. Bölümde sunulan tan›mlamas› çok az bilgi
vermektedir. Sistem bileflenlerinin grafik çizimleri ve tan›m-
lamalar›, hemen hemen hiç yoktur (Örne¤in, düzenleme
çözümleri yeterince aç›k sunulmam›fl.)

Bireysel ekipman çizimlerinde-tasar›mlar›nda denetleme
noktalar›, drenaj, yan sistemlerle ba¤lant› belirtilmemifltir;
aksam›n tan›m› yap›lmam›flt›r, vb.)
fiekillerde ana hatarlar›n ve özelliklerin aç›klamas› bulun-
mamaktad›r.

Bir kuflak öncesi projelerde benzer sistemlerin iflletilmesi-
ne iliflkin deneyim ve sonuçlar hakk›nda hiçbir bilgi yoktur.

Güvenilirli¤in kalitatif analizi fiilen olmad›¤› gibi, sistem ve
ekipman güvenli¤i yeterince kan›tlanmam›flt›r. 

Mevcut bilgiler yetersizdir ve ancak olas›l›klar›n daha ay-
r›nt›l› de¤erlendirilmesi ve aksamalar›n ve/veya herhangi
bir acil durumun (kazalar›n) kantatif kan›tlamas› için refe-
rans malzemesi olarak ifle yarayabilir, çünkü güvenlik tasa-
r›m analizi (tasar›m temelli kazalar), her teknolojik sistem
için tan›mlay›c› bilgi olarak sunulmadir. 

Birçok durumda proses sürecinin koflullar› sunulmam›flt›r;
bir yüksek de¤er incelemesinin yap›laca¤› ba¤›ml› ve ba-
¤›ms›z aksamalar formüle edilmemifl, sistemlerin teknolo-
jik s›ralamas› veya ekipman tepkisi sunulmam›flt›r;

‹lk özelliklerin say›sal de¤erleri eksiktir. En vahim sonuçlar
ba¤lam›nda acil durum geliflmesine iliflkin olas› senaryolar
tahlil edilmemifltir. 

Tasar›m ötesi temelli kazalar›n koflullar› incelemesinde, ifl-
letme koflullar›n›n ola¤an tasar›m temelli ihlallerinin, tasa-
r›m ötesi temelli kazalar kategorisine kayd›r›ld›¤› durumlar
vard›r.

Bunun yan› s›ra, belirgin sistem güvenli¤i analizinde, ince-
lenen kaza bafllat›c› olaylar (IE’ler) listesi eksik gözükmek-
tedir: Örne¤in bir hidrojen patlamas› olarak bu tür bir aksa-
ma sunulmam›fl, d›fl etkilerin (DLE sismik etki, sel, f›rt›na,
vb.) analizi yap›lmam›fl, personel hatalar› düflünülmemifltir.
‹ncelenen materyallerde kaza bafllat›c› olaylar›n tam listesi
hiç yoktur.

Bu, tüm sistem aksamalar›, d›fl olaylar ve personel hatala-
r›n›n ön analizini öngören 1988/1997 tarihli Yang›n Güven-
lik Sigortas› Talimatlar›n›n (Rusya Ferderasyonu)  gereksi-
nimlerinin ihlali olarak düflünülebilir; bu karmafl›k analizin
sonuçlar›na göre de normal iflletme (NO) koflullar›n›n ihla-
line neden olan aksamalar ayr› bir IE listesi olarak belirlen-
meli, buna tasar›m ötesi temelli kazalar›n genel bir listesi
de dahil edilmelidir. Bütün aksamalar›n böylesi bir karma-
fl›k inceleme ve analizi eksiktir.

Radyasyon etkilerinin, bu kapsamda personel, nüfus, çev-
re üstündeki etkilere iliflkin verilerin tan›mlamalar› ve yeter-
li bir analizi bulunmamaktad›r. Nükleer güvenli¤in korunma
koflullar› analiz edilmemifl, kazalar s›ras›nda aktif çekirdek
reaksiyonundaki de¤iflim yans›t›lmam›flt›r.

77  BBöölluumm  SSoonnuuççllaarr››::

‹flletme deneyimi ile sonuçlara iliflkin bilgi eksikli¤i ve V-
320 projesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda projenin bir dizi teknolo-
jik sisteminin de¤iflti¤i (örne¤in, buhar üreteci (jeneratörü),
reaktör tesisinin aktif çekirde¤i), kimi sistemlerin “birleflim”
ilkesine göre tasarland›¤›, vb. koflullarda, ekipman ve sis-
tem güvenli¤iyle ilgili çözümlere karmafl›k bir yaklafl›m bu-
lunmamas›, Balakovo Nükleer Santral› tesisinin 5 ve 6
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no.lu güç birimleri projesinin gerçek konumunun de¤erlen-
dirilmesini olanaks›z k›lmaktad›r.

AAflflaa¤¤››ddaa,,  yyuukkaarrddaakkii  ggeenneell  yyoorruummllaarr››  öörrnneekklleeyyeenn,,  tteekk  tteekk
tteekknnoolloojjiikk  ssiisstteemm  vvee  eekkiippmmaannaa  iilliiflflkkiinn  yyoorruummllaarriinn  oozzeettii  ssuu--
nnuullmmaakkttaadd››rr..

NNüükklleeeerr  RReeaakkttöörr

Üniteye PWR-100 tipi (Rusça VVER-1000) (proje V-392B)
bir reaktör uygulanm›flt›r; bunun aktif çekirde¤i, uranyum-
gadolinyum yak›t elemanlar› kullanan (gFE’ler), de¤ifltiril-
mifl yak›t çubu¤u dizilerinden (IFRA’lar, gelifltirilmifl yak›t
çubu¤u dizileri) derlenmifltir.

Bu yak›t tipi, geçen kuflaklardak› bas›nçl› su reaktörleri için
ola¤an olmad›¤›ndan ve gFE iflleyiflinin yeterli deneyimi
bulunmad›¤›ndan, üreticinin uygulanan IFRA yap›m›n›n,
reaktörün aktif çekirde¤inin genel güvenli¤inde azalma ola-
s›l›¤›n› d›fllad›¤› do¤rultusundaki ifadesinin, net verilerle te-
yit edilmesi gerekmektedir. Tüm kapal› devredeki sistemle-
rin aksamas› durumunda nitelik analizi ve reaktör içindeki
monitörlerin meteorolojik test analizi yap›lmam›fl ve karak-
teristik özellikleri belirtilmemifltir

Reaktörün korunda meydana gelebilecek tasar›m ve ötesi-
ni içeren kaza senaryolar› ile önlemleri bu belgelerde aç›k-
ça belirtilmemifltir. Aktif koru so¤utan birinci so¤utma siste-
mindeki su seviyesi analizi belirtilmemifl.Yine aktif korda,
yak›t çubuklar›n›n iflas› durumunda efektif olarak so¤utma
suyunun kimyasal, bas›nç kompozisyonu analizi yap›lma-
m›fl. Kaza an›nda suyun kompozisyonunun nas›l de¤iflti¤i
hesaplanmam›fl. Reaktörün normal çal›flmas› veya bak›m›
s›ras›nda çekirdek aksam›n› gözlemleyen dedektörler yer-
leri ve konumlar› planlarda belirtilmedi¤i gibi, bunun için
rehber de yok.

Reaktorun Ana Sirkülasyon Pompas› ve Devresi
Planlarda belirtilen Rus yap›m› ana sirkülasyon pompala-
r›nda kullan›lan malzemeleri listesindeki materyaller eski
reaktörlerdeki ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu tür malzemelerin
varl›¤› bugünkü nükleer endüstride bilinmiyor.

Birinci Sogutma Devresindeki Bas›nç Düzenleme Sistem-
leri ve Bas›nç Kompresörleri

� Normal çal›flma süresince meydana gelecek tasa-
r›m harici afl›r bas›nç için önlemler listesi yok;

� Bu afl›r› bas›nc› d›flar›ya atamas›n› sa¤layacak gü-
venlik valflar›n›n genel effektifli¤i sunulmam›fl;

� So¤utma suyunun kayb› an›nda acil suyu devreye
sokan valflar›n çal›flma de¤erleri belirtilmemifl. 

� Birinci ve ikinci so¤utma sistemindeki afl›r› bas›nc›
dengeleyen sistem hakk›nda yeterli bilgi yoktur;

� Yine bu sistemdeki valflar›n ve hidrolik contalar›n
test bilgileri verilmemifl;

� Birinci devredeki aflar› bas›nç durumunda meyda-
na gelecke aksakl›klar› içeren termohidrolik hesap-
lar yap›lmam›fl; 

� Yine bu sistemde kullan›lacak valflar›n kapasitesi,
say›s›, testleri ve fonsiyonlar›n› izleyecek izleme
metodlar› belirtilmemifltir.

� Bu sistemde kullan›lacak çelik borular›n herhangi
bir olumsuz durumda davran›fl›n› gösterecek metal
alafl›mlar›n›n de¤erler verilmedi¤i gibi, bu borular›n
iflletme süresince meydana gelecek hasarlar›n kri-
terleri belirtilmemifltir. (cobalt content in nickel-con-
taining steels, copper, nickel and phosphorus in
shell plates, carbon, sulphur and silicium in carbon
steels). 

BBuuhhaarr  JJeenneerraattöörrüü

Her VVER tip buhar jenaratörü, birincil su çevrimindeki
yüksek ›s›lar› sevkedebilen d›fl çap› 16 milimetre olan, yak-
lasik yatay bükülmüfl 5-6 bin  borudan oluflur. Buhar jene-
ratörlerinin iflletme ömrü ve ar›za olmas› durumunda gü-
venlik analizi yap›lmam›flt›r. Yatay buhar jeneratörlerinin
en büyük sorunu, kaotik buhar üretmesidir. (Unevenness
of steam production due to the spatial variation of heat flux
is the driver of the shell side circulation) Ayr›ca, buhar je-
neratörünün konstrüksiyonu ve teknik özellikleri yeteri ka-
dar belirtilmemifltir. Bu jeneratorlerin diger buyuk dizayn
problemi olan ve jeneratorun isletme omrunu etkileyeyen
efektif temizleme-bosaltma(blow-down) islemleri yeterli bu-
lunmamistir.

YYaakk››tt  AArr››zzaass››  GGöözzlleemmee  SSiisstteemmii  ((FFuueell  FFaaiilluurree  DDeetteeccttiioonn
SSyysstteemm  FFFFDDSS))

Normal çal›flma s›ras›nda yak›t çubuklar›nda meydana ge-
lebilecek bozulmalar hakk›nda nitel bir analiz yap›lmam›fl

BBiirriinncciill  SSoogguuttmmaa  ddeevvrreessiinnddeekkii  aacciill  BBoorr  eennjjeekkssiiyyoonn  SSiisstteemmii

Acil BorBesleme UnitesiReaktörlerin acil durdurma meka-
nizmas› olan Borlu su pompalama-besleme  sisteminin ka-
pasitesi belirtilmemifl

SS››zz››nntt››  KKoonnttrroollüü  vvee  DDrreennaajjSSiisstteemmii

YetersizSu Ar›tma Sistemi-1’in ba¤lant›s› ile bitiflik sistem
tan›mlanmam›fl. Birinci devrede istenmeyen delinmeler
için teknik çözüm belirtilmemis.

GGaazz  BBooflflaallttmmaa  SSiisstteemmii  ((SSyysstteemm  ooff  GGaass  BBlleeeedd--OOffffss))
RF’ye iliflkin ikmal gereksinimine karfl›n, onaylanm›fl kon-
santrasyonlar, gaz boflalt›m›n sisteminin performans kriter-
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lerine göre, gaz boflaltma ekipmanlar› ve boru hatlar›nda
azot yo¤unlaflmas› ve patlamaya neden olacakt›r. Bu bel-
ge, ikmal gereksinimini kan›tlam›yor ve sistemde araç gü-
venli¤indeki patlama güvenli¤i ile ilgili ikinci bir merkez yok.
Sistemdeki araçlar›n patlama güvenli¤ini izleyecek bir çö-
züm yolu sa¤lanmam›fl. Tüm boru hatlar› ve ekipmanlarda
çal›flma durumunda ortaya cikan gazlar için hesaplama
sa¤lanmam›fl.  Boru hatlar›ndaki radyoaktif üretim gerek-
sinmeleri ve olas› kazada radyoaktivite ortaya ç›kmas› du-
rumunda, Yang›n Güvenli¤i Teminat› 1988/1977 Yönetme-
li¤i’ne göre, boru hatlar›ndaki s›z›nt›y› haber veren detek-
torler belirtilmemifl.

RRaaddyyooaakkttiiff  GGaazzllaarr››  BBooflflaallttmmaa  SSiisstteemmii

Normal çal›flma s›ras›nda oluflan radyoaktif iyot gibi radyo-
aktif gazlar›n ve kaza durumunda çevreye b›rak›lan radyo-
aktif gazlar›n da¤›l›m analizi yap›lmam›fl ve bu konuda bir
bilgi verilmemifl.

HHiiddrroojjeenn  PPaattllaammaass››  SSiisstteemmii  ((HHyyddrrooggeenn  CCoommbbuussttiioonn
SSyysstteemm))

Bu sistem hidrojen patlamas› meydana geldi¤inde, yumu-
flak su aç›¤a ç›kar. Sistem, flarj sistemlerini çal›flt›r›rken,
gazdan ar›nd›rmayla çal›fl›r. Tüm sistem ekipmanlar› için II
kategori sismik direnci belirsizdir (Ba¤lant›, örne¤in oksijen
boru hatt›).  Belgelerde, reaktör bölmesinin d›fl›ndaki hidro-
jen konsantrasyonlar›n›n izlenmesini tan›mlam›yor. Birinci
devredeki patlama güvenli¤i için analiz (referans) yok.

TTeekknnoolloojjiikk  BBooflflaallttmmaa  AArr››ttmmaass››  SSiisstteemmii  ((SSyysstteemm  ooff  TTrreeaatt--
mmeenntt  ooff  TTeecchhnnoollooggiiccaall  BBlleeeedd--OOffffss))

Teknolojik boflaltma ar›tmas› sistemi, çal›flmas› boyunca
reaktör bölmesinde aç›¤a ç›kan, gaz durumunda havada
as›l› olan radyoaktif iyot ve at›l gazlar›n azalmas›n› sa¤lar.
Uzmanlar›n görüfllerine göre, ekipman dahil sistemin güve-
nilirlik de¤erlendirmelerine karfl›n, projenin tasar›m temelli
kazalar sistemi listesi yok ve tasar›m temelli çal›flma siste-
mi kazalar› tan›mlanmam›fl. 

BBuuhhaarr  JJeenneerraattöörrüü  AAcciill  SSuu  BBeesslleemmee  SSiisstteemmii  ((EEmmeerrggeennccyy
FFeeeedd--WWaatteerr  SSyysstteemm  ffoorr  tthhee  SSGG))

Buhar jeneratörlerinin meydana gelebilecek bir kaza ya da
s›zma an›nda devreye giren acil so¤utma sistemi hakk›nda
bir bilgi yoktur.

HHaavvaallaanndd››rrmmaa  SSiisstteemmlleerriinniinn  KKoorruunnmmaass››  ((PPrrootteeccttiinngg  VVeennttii--
llaattiioonn  SSyysstteemmss))

Bu havaland›rma sisteminde kullan›lan malzemenin yang›-
na ne kadar dayan›kl› oldu¤u belirtilmemifl.

TTüürrbbiinnee  TTeessiissii  ((TTuurrbbiinnee  PPllaanntt))

Türbin tesisi yo¤uflturucu K-1000-60/1500-2M tipi ve TBB-
1000-4UZ tipi türbin jeneratörü dahil, buhar jeneratörü ta-
raf›ndan üretilen buhar enerjisini dönüfltürerek rotorda me-
kanik enerjiye dönüfltürerek türbin jeneratörünün çal›flt›r›l-
mas›ndan baflka buhar ç›kararak suyun ›s›nmas›n› besle-
yerek ve türbinlerin çal›flmas› ile pompalar› besler, ayr›ca
kendine ›s› sa¤lama sistemi ile su da¤›t›m›n›n ›s›nmas› ge-
reksinimi sa¤lar.

Bu türbin tesisi 4N-s›n›f› olarak önerilmifl bas›nçl› su reak-
törlerindeki gibi olmal›, ar›zalarda herhangi bir nükleer ya
da radyasyon tehlikesi etkisi aç›¤a ç›kmamas› için Yang›n
Güvenli¤i Sigortas› 1988/1997 Yönetmeli¤i’ne uygun olma-
d›¤› saptanm›flt›r.Proje analizleri göstermifltir ki; tasar›m s›-
ras›nda kullan›lan ekipmanlar ve materyaller, GOSTs ve
TSs’ler bugünlerde eskimifltir, meteorolojik destekli I&ACS
gereksinimlerden yoksundur, montaj ve inflaat, üretim bo-
yunca olan kalite garantisinden yoksundur.

KKaammuu  ÇÇeevvrree  BBiilliirrkkiiflflii  RRaappoorruu--EEkkoonnoommii
Under the current conditions, the construction cost consti-
tutes about 1,000 USD per kilowatt of the installed capacity
(el.) or, according to the current exchange rate – 28,500
rubles per kilowatt of the installed capacity
Yukar›da verilen inflaat maliyet de¤erlerine göre (2005),
böyle bir nükleer reaktörün kilovat/ bafl›na inflaat maliyeti
1.000 dolard›r. Yani, 1000 megavat kurul gücündeki bir
nükleer reaktörün Rusya’daki kurulum maliyeti 1 milyar do-
lard›r.

BBaallaakkoovvoo  SSaannttrraall  pprroojjeessii    bbeellggeelleerriinnddeenn--ddookkuummaannllaarriinnddaann
uuzzmmaannllaarrccaa  cciikkaarriillaann  ggeenneell  ssoonnuuccllaarr  vvee  kkaarraarr

Balakovo’da kurulan ilk dort nukleer reaktoru iceren santral
Sovyetler zamaninda, 1970 lerin sonlarina dogru, kapsam-
li bir CED raporu yapilmadan kurulmus olup, Sovyet huku-
meti bu santaralin yerinin tesbitiinde, cevre ve bolge halki-
nin radyasyon guvenligi goz onunde bulundurulmamistir.

Balakovo santiralinda yapilmasi planlan yeni iki tane
VVER-1000 tipi nukleer reaktrolerin dokumanlari incelendi-
ginde, bu iki unitenin oturacagi zeminin en az 50-100 met-
re derinlemesine jeolojik yapisi cikarilmamistir. Raporumu-
zun Annex 2 kisminda “Engineering and Geological Condi-
tions” aciklandigi gibi, bu santaralin birinci unitesindeki re-
aktorun oturdurdugu beton temel tabla zemindeki kayma-
lar neticesinde 1982 den beri bu gune kadar en az 160 de-
fa dengelenmek mecburiyetinde kalindigi tesbit edlimis
olup diger uc reaktrorun zeminindeki kaymalar hakindaki
bilgilerde suphelidir.  Boylece kurulmasi dusunlen yeni iki
reaktrorun meydana getirecegi yeni kutlesel baski santaral
zeminini daha dengesiz hale getririp santralin ana boru sis-
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temlerinde catlama-kirilma meydana getirme olasaligi arta-
caktir.

Bu projede kulanilacak meteryalerin seciminde Rusya Fe-
deral Sivil Guvenligi L-01-01 kiriterleri goz ardi edilmistir.
Bu proje dokumanlarinda sunulan ve  sanratalin ana unite-
lerinin  teknik tanimlari, ve guvenligini aciklayan bilgiler ye-
tersiz bulunmustur.

Bu yeni unitelerde tasarim ve tasarim- otesi kaza olasilikla-
ri ve onleme planlari acikca belirtirmedigi gibi santaral per-
sonelinin kaza-oncesi, kaza, kaza-sonrasi takip etmeleri
gereken prodoser kilavuzlari yetersiz bulunmustur. 

Balakovoda 4 reaktorle kurulan bu santralinin  iki yeni re-
aktorle genisletimesi sonucu reaktor sayisi 6 ya cikarak
ciddi kaza ihtimaleri orantili olarak aratacak ve bu bolgede
yasayan 230 bin insanin kaza aninda bolgeden bosaltilma-
si, tren ve otobus kapasitesini uzerinde olup  dahada zor-
lasacaktir. Ayrica mevcut santralda meydan gelecek ciddi
bir kaza sirasinda bolgedeki sivil savunma birimleri yani
barinaklar ve en onemlisi hastahanelerde akut radyasyona
mudhale edecek hastahane ve doctor sayisi yeterli degil-
dir.

VVER-1000 dizayininda kulanilacak ve yeni gelistirilen
Acil-Pasif-Sogutma sistemi hakkindaki bilgiler similasyon
asamasinda olup yeterli deneysel arastirmalar henuz yapil-
mamsitir. Bunlarin en onemlisi; reaktor korundaki birincil
sogutma sistemindeki Bor konsentrasyonun, pasif sogut-
ma sisteminin devreye girmesi halindae meydana gelecek
Termo-Kimyasal dalgalanmalarin sebep olabilecegi  reak-
siyonlarin analizi henuz yapilmamistir.

VVER-1000 tipi reaktrolerin en zayif unitesi olan yatay  bu-
har generatorlerindeki kulanilan malzemenin kalitesi, ve
calisma suresince meydan gelen non-condensing gazlari-
nin tahliyesi ve buhar generatorunun isletme  omru henuz
acikca hesaplanmamistir. 

Bu reaktorlerin altindaki bordrum bolumlerindeki havuzlar-
da  toplanan radyo aktif ve toksik sivilarin, gozlenmesi-mo-
nitru ve reaktro binsindan tahliyesi ile ilgili bilgiler uzmanla-
ra verilen dokumanlarda bulunmamistir.

Bu yeni iki reaktroun kurulmasi ekonomik acidan dengeli
bir yatirim degildir,  ticari kar yapamaz ve Balakovo bolge-
sindeki sosyo-ekonomik yapisina  hic bir faydasi olmaya-
caktir. 2004 yilinda Kalinin santralinin daha insaatin yuzde
ellisi bitirilmeden yapim maaliyeti uc misline ciktigi goz
onunde tutulursa, bu iki yeni rektorun insaat maaliyeti ve
yaklasik 100 yil sonra isletmeden cikarilip- sokulme fonu
hakkinda yapilan hesaplarin cok iyimser oldugu aciktir.   
Sonuc olarak bu iki VVER-1000 reaktorlerle ilgli ve  bizlere
sonulan resmi belgelerde yaptigimiz inceleme ve arastir-
malar sonucunda; ilk olarak, bu projenin Rusya Federas-
yonu Nukleer ve Radyasyon Guvenligi kurumunu icin (Fer-
daral Authority for Nuclear and Radiation Safety Supervisi-
on of Russia,  Gosatomnadzor, ), 2003 yilinda cikarilan

Nukleer Enerji Normlari ve regulasyonlari (Federal Norms
and Regulations in the Area of Nuclear Energy, L01-01,
2003),   kanunun 108 sayfasinda belirtilen  kodlar ve regu-
lasyonlar? ( Codes of Regulations and regulatory docu-
ments),  yonetmeligine uymadigi tesbit edilmistir. Ayrica
ikinci olarak  bu reaktorlerin Uluslararsi Guvelik Kaitle Kiri-
terleri Yonetmenligi ISO 7385 uygun olmadigi tesbit edil-
mistir.  ( ISO-7385, International Standards for Nuclear Po-
wer Plants Guidelines to Ensure Quality of Collected Data
on Reliability)  

DDEECCIISSIIOONN  ((‹‹nnggiilliizzccee  OOrriiggiinnaall))

� The presented project materials are, by their con-
tent and the contained information, of formal cha-
racter and do not fully meet the RD requirements of
the L-01-01 list and the assigned objective.

� The choice of the site for the location of the new po-
wer units of the Balakovo NPP is extremely bad in
terms of the soils stability, the seismicity, the dan-
gerous proximity to the large industrial city Balako-
vo and the Volga River having the potable and
hydro economic significance,

� Under the conclusions of the experts, the project is
assessed as untenable in terms of the technical
and economic indexes (commercially unattractive)
and, as a result, guarantees no sufficient level of ra-
diation and environmental safety for the population.

� Under the above-mentioned, the Expert Commissi-
on considers that this project must be refused an
approval and forbidden to be implemented. 

KKaarraarr

Sunulan proje materyalleri, içerikleri ve içerdikleri bilgiler
aç›s›ndan resmi niteliktedirler ve L-01-01 listesi ile belirle-
nen amac›n RD gereksinimlerini tam olarak karfl›lamamak-
tad›rlar.

Balakovo Nükleer Santral› tesisinin yeni ünitesi için seçilen
yer, toprak stabilitesi, sismik durum, büyük bir sanayi ken-
ti olan Balakovo’ya ve hem içme suyu hem de hidroekono-
mik yönden önemi bulunan Volga Nehri’ne tehlikeli yak›n-
l›¤› aç›s›ndan, son derece kötüdür.
Uzmanlar›n vard›¤› sonucu göre proje teknik ile ekonomik
göstergeler aç›s›ndan savunulamaz (ticari çekicili¤i yok-
tur), dolay›s›yla da nüfus için yeterli radyasyon düzeyi ve
çevre güvenli¤i güvenceleri veremez olarak de¤erlendiril-
mektedir.

Yukardakiler çerçevesinde, Uzmanlar Heyeti bu projeye
onay verilmemesi ve yap›m›n›n yasaklanmas› gerekti¤i gö-
rüflündedir.
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Bu yaz› Greenwich Üniversitesi-‹ngiltere bünyesinde yer
alan, genel olarak sendikalar›n ve meslek odalar›n›n des-

te¤iyle kamu kurulufllar›n›n özellefltirilmesi süreçlerinde
bilimsel çal›flmalar ve raporlar haz›rlayan “Public Services
International Research Unit (PSIRU)” adl› kuruluflun inter-

net sayfas›ndan (www.psiru.org) al›nm›flt›r. Orijinal ad›
“Global experience with electricity liberalisation” olan ra-

porun çevirisi Ayd›n Erdemir taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

GGiirriiflfl  vvee  ÖÖzzeett

Bu çal›flmada dünyan›n çeflitli ülkelerinde hayata geçirilen
elektrik üretim, iletim, da¤›t›m ve sat›fl alan›ndaki özellefl-
tirmelerin ortaya ç›kard›¤› sonuçlar irdelenmektedir. Genel
olarak elektri¤in özellefltirildi¤i ülkelerde yap›lan kanunlar›n
yap›l›fl amac›na bakt›¤›m›zda mevcut elektrik üretim, ile-
tim, da¤›t›m ve sat›fl faaliyetlerinin özellefltirme sonucu da-
ha verimli hale getirilmesi, altyap›n›n yenilenmesi, teknolo-
jinin artt›r›lmas›, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas›, verimlili¤in art-
t›r›lmas›, fiyatlar›n tüketicinin ödeyebilece¤i ve ülkenin sos-
yal-ekonomik gerçekli¤ine en uygun seviyeye getirilmesi,
tüketici yarar›na iflleyecek bir rekabetin tesis edilmesi, sa¤-
lanan hizmetlerin kalitesinin gelifltirilmesi ve enerji üretimi-
nin sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› olarak kamuoyuna
aç›klanm›flt›r.

Bu yaz›da elektrik özellefltirmelerinin yap›ld›¤› ülkelerde or-
taya ç›kan sonuçlar çerçevesinde özellefltirmelerin amaç-
lanan hedeflere ulafl›p ulaflmad›¤›, artan enerji talebine
ba¤l› olarak gereken yat›r›mlar›n zaman›nda yap›l›p yap›l-
mad›¤› örnekleriyle sorgulanmaktad›r.

Yaz›n›n ilk bölümünde ‹ngiltere, Avrupa Birli¤i, ABD ve
OECD ülkelerindeki özellefltirme sonuçlar› incelenmekte-
dir. Ortaya ç›kan sonuçlara bak›ld›¤›nda özellefltirmelerin
yap›lmas›nda kamuoyuna sunulan amaçlar›n tam aksine
birçok ülkede elektrik birim fiyatlar›n›n daha da yükseldi¤i,
verimlilik art›fl› sa¤lanamad›¤› ve hatta birçok örnekten de
görülece¤i gibi verimlili¤in düfltü¤ü, yenilebilir enerji yat›-
r›mlar›ndan kaç›n›ld›¤›, yeni üretim kapasitesi aç›s›ndan da
ihtiyaç duyulan yeni tesislerin zaman›nda infla edilmedi¤i
ve sonuçta da tüketici aç›s›ndan hizmetin özellefltirme ön-

cesi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda son derece olumsuz bir hale
geldi¤i aç›k olarak tespit edilmektedir.

Yaz›n›n ikinci bölümünde ise geliflmekte olan ülkelerdeki
elektrik özellefltirmelerinin sonuçlar› irdelenmektedir. Ge-
nel olarak bak›ld›¤›nda bu ülkelerde özellefltirmelerin ifllet-
me hakk› devri kanal›yla veya yap-ifllet, yap-ifllet-devret
modeliyle özel flirketlere verildi¤i görülmektedir. Bu süreç-
te ise ortaya ç›kan çok say›daki yolsuzluk olaylar› yan›nda,
hizmetin piyasadaki fiyat› da sürekli art›fl e¤iliminde olmufl-
tur. Di¤er bir önemli e¤ilim ise özellefltirme sonucu piyasa-
ya hâkim olan özel flirketlerin yeni enerji yat›r›mlar›n›n se-
çiminde yat›r›m tutar› pahal› olmas›na karfl›n yat›r›m›n ge-
ri dönüflü ve karl›l›¤› yüksek olan do¤al gaz çevrim santral-
lerine yönelmifl olmas›d›r. Birçok ülkede say›s› her gün ar-
tan do¤al gaz enerji üretim tesisleri ülkelerin d›fl kaynakla-
ra olan ba¤›ml›l›¤›n› daha da art›rm›flt›r. Sonuçta daha kü-
çük birimlere bölünerek yap›lan bu özellefltirme-piyasalafl-
t›rma uygulamalar›n amaçlanan piyasa rekabetini sa¤la-
mad›¤› görüldü¤ünden, son y›llarda baz› geliflmekte olan
ülkelerde de özellefltirme uygulamalar›na son verilmekte
ve parçalanan enerji altyap›s›n›n yeniden kamu kontrolü al-
t›nda birlefltirilmesi çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

Yaz›n›n son bölümünde ise yap›lan araflt›rmalar sonucu ka-
mu kaynaklar›yla ve kamu planlamas›yla yap›lan enerji ya-
t›r›mlar›n maliyet aç›s›ndan daha ucuz ve avantajl› oldu¤u,
yap›lan karfl›laflt›rmalar irdelendi¤inde bu avantaj›n net bir
flekilde tespit edildi¤i, çevresel geliflmeler aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda ise yenilebilir kaynaklara dayanan enerji üretiminin
pay›n›n ancak kamu eliyle sa¤lanabilece¤i gösterilmektedir.
Devletin bu alanda planlama yapmas› ve etkinli¤inin artma-
s› sonucu yap›lacak yat›r›mlar›n özel sektör yat›r›mlar›na
göre daha verimli ve avantajl› oldu¤u son y›llarda de¤iflik
kurum ve kurulufllar›n raporlar›nda da ifade edilmektedir.

GGeelliirr  DDüüzzeeyyii  YYüükksseekk  ÜÜllkkeelleerrddeekkii  DDuurruumm
OOEECCDD  ÜÜyyeessii  ÜÜllkkeelleerrddee  YYaapp››llaann  EEnneerrjjii  ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmeelleerriinniinn
SSoonnuuççllaarr››

Gelir düzeyi yüksek olan geliflmifl ülkelerde enerji özellefl-
tirmelerinin tarihi yaklafl›k 20 y›la dayanmaktad›r. 2009 y›-

ELEKTR‹K ÖZELLEfiT‹RMELER‹N‹N
KÜRESEL SONUÇLARI
DDaavviidd  HHaallll  --  PPrrooff..  SStteepphheenn  TThhoommaass  --  VViioolleettaa  CCoorrrraa,,
Aral›k 2009
ÇÇeevviirreenn  ::  AAyydd››nn  EErrddeemmiirr
Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
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l›nda yay›nlanan Electricity Journal-2009’da ABD, AB ve
OECD ülkelerinde geçmiflte yap›lan elektrik özellefltirmele-
rinin sonuçlar›n›n da yukar›da ifade edilen benzer s›k›nt›lar
yaratt›¤› belirtilmektedir. Ortaya ç›kan sonuçlara bakt›¤›-
m›zda özellefltirme sonucu ortaya ç›kan olumsuzluklar›n
tüketicilerin özellefltirme karfl›tl›¤›n› her geçen gün daha da
artt›rd›¤›n›, hedeflenen piyasa rekabetinin tesis edilemedi-
¤ini, fiyatlar›n sürekli yükseldi¤ini, piyasas›n sadece bir kaç
özel flirketin eline geçmesiyle enerjide tekelci bir piyasa ya-
p›s›n›n ortaya ç›kt›¤›n›, gereken teknolojik geliflmelerin
sa¤lanamad›¤›n› ve yeni yat›r›mlara kaynak sa¤lama ko-
nusunda da baflar›s›z olundu¤u rapor edilmektedir. ‹lgili
dergide yer alan yaz›ya bakt›¤›m›zda ABD örne¤inden de
görüldü¤ü gibi, özellefltirmelerin tüketici yaran›na olaca¤›n›
hedefleyen ve bu konuda kamuoyunu haz›rlama görevi ve-
rilen Electricity Consumers Resource Council (ELCON)
adl› kuruluflun bizzat bu raporu haz›rlad›¤› görülmektedir.
Bu raporuyla birlikte ELCAO, tüketicinin yarar›na olacak
flekilde daha iyi çal›flaca¤› düflünülen piyasa mekanizma-
lar›n›n rekabeti ve enerji üretiminin sürdürülebilirli¤ini sa¤-
lama konusunda baflar›s›z oldu¤unu aç›k bir flekilde kabul
etmektedir. ELCON raporunun tan›mlad›¤› baz› sorunlar›n
gösterildi¤i Tablo-1 afla¤›dad›r. Bu tablo ayn› zamanda ‹n-
giltere’deki ‹klim De¤iflimi komitesinin belirledi¤i sonuçlarla
ayn› özellikler tafl›maktad›r. ‹ngiltere ‹klim De¤iflimi Komite-
si de yapt›¤› bir çal›flmada özellefltirme ve piyasalaflt›rma
uygulamalar›n›n yenilebilir enerjinin gelifltirilmesi konusun-
da son derece baflar›s›z oldu¤unu ve gelecekte de bu ko-
nuda çevresel aç›dan ihtiyaç duyulan yat›r›mlar› yapama-
yaca¤›n› tespit etmektedir.

‹‹nnggiilltteerree

‹ngiltere’de enerji tesisleri üretim, iletim, da¤›t›m ve elektrik
sat›fl firmalar› olarak önce parçalara ayr›lm›fl, sonras›nda
da elektrikte toptan ve perakende sat›fl olarak tesis edilen
bir piyasa mekanizmas› hayata geçirilmifltir.

‹ngiltere’de özellefltirmelerden sonra piyasada oluflan elek-
trik birim fiyatlar›na bakt›¤›m›zda, elektri¤in henüz özellefl-
tirilmedi¤i Fransa’dan daha iyi durumda olmad›¤› görül-
mektedir. Özellefltirmeden bir miktar avantajl› ç›kan grubun
ise sadece büyük ölçekli tüketici olan sanayici oldu¤u orta-
ya ç›kmaktad›r. Her ne kadar özellefltirme sonras› bu ifllet-
meleri alan firmalar›n maliyetlerinde %5’e yak›n art›fllar ol-
sa da, devam›nda elde ettikleri kazançlarla bu kay›plar›na
k›yasla ola¤anüstü seviyede karlar elde ettikleri kabul edil-
mektedir. Özellefltirme sonras›nda piyasalar› kamu yarar›-
na düzenleyece¤i öngörülen düzenleyici kurumlar›n ve ka-
mu otoritelerinin uygulamaya koydu¤u yeni yasa ve kural-
lara göre karlar›n›n bir bölümünü mevcut altyap›y› yenile-
meye ve yeni yat›r›mlara ay›rmas› zorunlu olan bu firmala-
r›n bu çal›flmalar› da yapmad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Borsada
da ifllem gören bu özel enerji firmalar›n›n hisseleri sat›n
alanlar›n da bir miktar kazançl› ç›kt›¤›, fakat esas kazançl›
olan›n ise çok büyük karlar elde eden bu firmalar oldu¤u
yap›lan çal›flmalarda tespit edilmifltir. Enerji piyasas›ndaki
özellefltirme sonuçlar›na iliflkin yap›lan çal›flmalarda ‹ngil-
tere’deki elektrik fiyatlar›n›n özellefltirme öncesine göre
%10 ila %20 aras›nda yükseldi¤i de raporlarda ayr›ca be-
lirtilmektedir. 

Tablo-1: OECD Ülkelerinde Özelleştirilen Elektrik Piyasasındaki Ortak Sorunlar
1 Tüketicilerin özelleştirme karşıtlığının güçlü bir şekilde yükselmesi.
2 Özelleştirmenin gerçek bir piyasa rekabeti yaratmaktan yoksun olması.
3 Ortaya çıkan ve giderek artan elektrik fiyatları.
4 Teknolojik gelişmede ve innovasyondaki başarısızlıklar.
5 Enerji sektörünün parçalanması sonucu piyasada karlılıkları açısından sadece üretim

tesislerinin özelleştirilmesine dönük yoğun  ticari ilgi. Karlı olmaları nedeniyle
üretim ve dağ ıtım tesislerinin aynı şirketler tarafından kontrol edildiği monopol-
oligopol bir enerji piyasanın ortaya çıkması.

6 Önceden belirlenmiş sabit fiyatlar veya ihale pazarlıkları sonucu devletler
tarafından garanti edilen fiyatların yer aldığı ihalelerin özel şirketler açısından
tercihi. Özel şirketlerin piyasa faaliyetlerinin kamu yararı açısından
düzenlenmesinin, denetiminin ve takibinin mevcut şartlarda imkânsızlığı.

7 Ülke nüfusunun sosyo-ekonomik durumuna uygun ve  kamu yararı açısından
sürdürülebilir fiyat mekanizmalarına uygun yap ılan uzun v adeli devir
sözleşmelerinin özel şirketler açısından tercih edilmemesi.

8 Özel şirketlerin karlılık gerekçesiyle yatırım yapma konusundaki iştahsızlıkları ve
başarısızlıkları sonucunda toplumda özelleştirmelere olan ciddi güven kaybı.

9 Özelleştirme süreçlerinin ve ihalelere katılan şirketlerin açıklık ve şeffaflık
konusundaki olumsuz görünümleri. Piyasada çalışan özel şirketlerin ilgili denetim
kurumları ve/veya kamu otoriteleri yapmaları zorunlu olan işbirliğindeki
isteksizlikleri.

10 Düzenleyici ve denetleyici kurumların özelleştirme sonucunda ortaya çıkan
sıkıntılardan ve yaşanan olumsuzluklardan tüketicileri hiçbir şekilde koruyamaması
veya koruyacak bir mekanizmaya ve karar verici otoriteye sahip olamaması.

11 Yenilebilir  enerjinin payının arttırılması ve geliştirilmesi için mutlaka özelleştirme
uygulamalarından vazgeçilmesinin gereğinin artık bilimsel olarak tespit edilmesi.

Kaynaklar: Ta bloda bulunan ilk 10 sonuç Andersen 2009 raporundan; 11. sonuç ise İngiltere İklim
Değişimi komitesinin(UK Climate Change Committee Report) raporundan alınmıştır.
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Piyasada var olan özel sektör firmalar›n›n büyüme strateji-
leri ve hedefleri çerçevesinde sadece belli faaliyet alanlar›-
na yo¤unlaflt›klar› ve dikey entegrasyona dayal› bir büyü-
me stratejisi izledikleri görülmektedir. ‹ngiltere’de elektrik
piyasas›n› devir alan firmalar›n uzun dönemli karl›l›k hedef-
lerini hayata geçirebilmek ve piyasadaki hâkimiyetlerini ga-
ranti alt›na almak için özellefltirme sonras›nda sahip olduk-
lar› elektrik üretim ve da¤›t›m firmalar›n› yeniden ayn› flir-
ket çat›s› alt›nda birlefltikleri görülmektedir. Bu birleflme ça-
l›flmalar› sonucunda piyasada tekel hale gelen bu firmala-
r›n dikey bir büyüme stratejisi izleyerek elektrik iletim ve sa-
t›fl faaliyetlerini yapan flirketlerle de birleflerek pazardaki
hâkimiyetlerini ve güçlerini gittikçe art›rd›klar›, ortaya ç›kan
bu tekelci e¤ilimlerin tüketicinin ç›karlar›n›n tamam›yla ter-
sine geliflti¤i ortadad›r.

Üretilen elektri¤in çok büyük bir bölümünün elektrik üretim
firmalar›yla da¤›t›m firmalar› aras›nda ve/veya di¤er iletim
veya sat›fl yapan firmalar aras›nda var olan uzun dönemli
sözleflmeler yoluyla önceden sat›lmas›ndan dolay›, toptan
sat›fl piyasas›nda olmas› gereken rekabet de giderek azal-
maktad›r. Perakende piyasaya bakt›¤›m›zda ise tüketici
aç›s›ndan ortada fayda yaratacak bir alternatif olmad›¤›n-
dan, kullan›c› olarak elektrik sat›fl firmalar› aras›nda tercih
yapman›n bir avantaj olmad›¤›, bundan dolay› da tüketici-
lerin firmalar aras›nda tercih yapma imkânlar›n›n giderek
azald›¤› görülmektedir.

2002 y›l›nda ‹ngiltere’de özelleflen üretim tesislerinin yak-
lafl›k üçte birini kontrol eden firmalar›n ticari olarak iflas et-
ti¤i görülmüfltür. Bu firmalar›n en büyüklerinden birisi olan
British Energy firmas›n›n iflas› sonucunda devlet taraf›n-
dan kurtar›lmas›n›n kamuya maliyeti yaklafl›k 20 milyar do-
lar› bulmufltur. Bu firman›n kurtar›lmas›ndan sonra ‹ngiliz
hükümeti %65 oran›nda flirkete ortak olmufltur. Daha son-
ra hükümet elindeki hissenin %25’ini 2007 y›l› May›s ay›n-
da yeniden satm›flt›r. 2009 y›l›nda yap›lan bu sat›fl›n ard›n-
dan British Energy firmas›n›n %85’i Frans›z devletine ait
Electricite de France’›n  (EdF) eline geçmifltir.

AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii

AB’de 1998 y›l›ndan bu yana tüm üye ülkelerde enerji sek-
törünün piyasalaflt›r›lmas› çal›flmalar› kapsam›nda önce
ayr› faaliyet alanlar›na bölünmesi, devam›nda da her bir
bölümün özellefltirilmesi çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Fakat
yap›lanlar›n rekabetçi bir piyasa yaratmaktan ve fiyatlar› tü-
ketici için uygun seviyelere getirmekten çok uzak oldu¤u
görülmüfltür.

Genel trende bakt›¤›m›zda fiyatlar›n artt›¤›, tüketici güveni-
nin ise azald›¤› görülmektedir. AB çap›nda sektörün özel-
lefltirilmesinin sonuçlar›na iliflkin yap›lan bir analizde fiyat-
lar›n sektörün kamu eliyle iflletildi¤i dönemde düfltü¤ü,

özellefltirme sonucunda ise fiyatlar›n artt›¤› ortaya konul-
mufltur. Londra’daki Ekonomi Üniversitesi’nin AB’deki top-
tan elektrik piyasas› üzerine 2007 y›l›nda yapt›¤› bir arafl-
t›rma sonucunda fiyatlar›n rekabetçi bir piyasada olmas›
gereken seviyenin çok üstünde seyretti¤i belirlenmifltir. Ay-
n› zamanda perakende elektrik piyasas›n›n da beklenin d›-
fl›nda çok yüksek seyretti¤i sonucuna var›lm›flt›r. Bundan
dolay› üye ülkelerin birço¤unda sadece çok küçük oranda-
ki tüketici grubunun mevcut elektrik operatörleri aras›nda
geçifller yapt›¤› gözlenmektedir. ‹ngiltere’de ise operatör
de¤ifltiren tüketici say›s› önemli bir orandad›r. Fakat yap›-
lan araflt›rmalarda operatörler aras›nda geçifl yapman›n
genel olarak bu tüketicilere olumlu bir fayda sa¤lamam›fl-
t›r. 400 tüketici aras›nda yap›lan bir araflt›rmada bu tüketi-
cilerin %42’sinin operatör de¤iflimiyle birlikte elektri¤e da-
ha fazla bedel ödedi¤i, %14’ünün hemen hemen ayn› se-
viyede ödeme yapt›¤›, sadece %44’ünün bir miktar avantaj
elde etti¤i ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Sektörün piyasalaflmas›ndan itibaren bu alanda faaliyet
gösteren özel flirketler için enerji tesislerinin mülkiyetini ele
geçirmek en temel büyüme stratejisi olmufltur. Bak›ld›¤›n-
da AB çap›nda 3 büyük flirketin piyasaya hâkim oldu¤u gö-
rülmektedir. Bunlar E.ON, EDF ve RWE dir. 2009 y›l›nda
EDF firmas› British Energy’i sat›n alm›fl, E.ON ise ENEL ve
ENDESA firmalar›n›n hisselerinin bir bölümüne sahip ol-
mufltur. RWE firmas› da Hollandal› ESSENT firmas›n› sa-
t›n alm›fllard›r. Yap›lan sat›fllar ile bu firmalar›n AB piyasa-
s›ndaki hâkimiyetleri daha da artm›flt›r. Bu üç firma d›fl›nda
ENEL ve GDF SUEZ firmalar›n› da bu üçlüye dâhil etti¤i-
mizde, uluslararas› ölçekte çal›flan enerji tekellerinin yeni
sat›n almalar ve birleflmeler yoluyla elektrik piyasas›ndaki
hâkimiyetlerini art›rd›¤›, AB’de oligopol bir enerji piyasas›
yaratt›klar› görülmektedir. Bu firmalar›n pazardaki tekelci
hâkimiyetlerini engelleme ad›na AB’nin ald›¤› karar gere¤i
EDF, E.ON ve RWE firmalar› sahip olduklar› elektrik da¤›-
t›m flirketleri satmaya zorlanm›fllard›r. Fakat yap›lan bu sa-
t›fllara ra¤men ortaya ç›kan pazar hâkimiyeti sonucu piya-
sada hedeflenen rekabetçi durum kesinlikle tesis edileme-
mifltir.  Aksine ellerindeki elektrik da¤›t›m flirketlerini satan
bu firmalar elde ettikleri ilave gelirlerle AB’nin de¤iflik ülke-
lerinde var olan yeni üretim flirketlerini sat›n alarak güçleri-
ni daha da artt›rm›fllar, ortaya ç›kan durumda mevcut piya-
sada s›n›rl› olan rekabetçi yap› daha da fazla zarar gör-
müfltür.

Baz› özel flirketlerin dikey entegrasyona dayal› büyüme
stratejileri izleyerek elektrik üretim ve sat›fl flirketlerine yo-
¤unlaflt›klar› görülmektedir. Özellefltirilmek üzere bölünen
ve parçalanan kamu flirketleri bu flirketleri ayr› ayr› sat›n
alan özel flirketler taraf›ndan yeniden dikey entegrasyon
yoluyla ayn› flirket çat›s› alt›nda birlefltirilmeye bafllanm›fl-
t›r. Bu konuda haz›rlanan ve bu piyasadaki rekabeti incele-
yen raporda üretim, da¤›t›m ve sat›fl flirketlerinin birlefltiril-
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mesiyle ortaya ç›kan (dikey entegrasyon) yeni enerji firma-
lar›n›n piyasaya tamamen hâkim olduklar› vurgulanmakta-
d›r. Belli bafll› firmalar›n hâkimiyetine giren piyasada daha
düflük sermayeli firmalar›n pazara girmesi, bu oligopol pi-
yasada yeni flirket sat›n almas› da art›k mümkün olama-
maktad›r. Da¤›t›m ve sat›fl flirketleri aras›nda ortaya ç›kan
iliflkilerin özellefltirmeden beklenen ekonomik fayda yerine,
tüketici için son derece ciddi sorunlara yol açt›¤›, özel fir-
malar›n hâkimiyet kurdu¤u pazara baflka flirketlerin girifli-
nin de engellendi¤i belirgin bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r.
Özel flirketlerin üretim sahas›nda yeni yat›r›mlar yapmas›
piyasada ortaya ç›kan tekelci durumu de¤ifltirmemekte, ak-
sine bu flirketleri daha da hâkim hale getirmektedir. 1990
y›l›ndan bu yana özellefltirme uygulamalar›n›n yap›ld›¤› ‹n-
giltere’de devletten herhangi bir sübvansiyon ya da al›m
garantisi almadan yeni enerji tesisi yat›r›m› yapan flirketle-
rin genel olarak sadece do¤al gaz çevrim santralleri kurdu-
¤u görülmektedir. Ayn› geliflme AB ülkelerinin tamam›nda
da yaflanmaktad›r.

2003 y›l›nda ‹talya’da ve di¤er ülkelerde yaflanan elektrik
kesintilerinin nedenlerine bakt›¤›m›zda genel olarak mevcut
iletim ve da¤›t›m hat kapasitelerinin çok üstünde elektrik ti-
careti yapt›klar› görülmüfltür. Elektrik kesintilerinin nedenle-
rine iliflkin haz›rlanan resmi raporlarda özel flirketlerin faali-
yetin gere¤i olan güvenli ve uygun elektrik üretimini sa¤la-
ma konusunda sahip olmalar› gereken teknik donan›ma ve
yasal altyap›ya kesinlikle sahip olmad›klar›, ayr›ca yasal dü-
zenlemelere ve mevzuata uygun davranmad›klar›, bunun
sonucunda da mevcut altyap›yla iletemeyecekleri ve da¤›-
tamayacaklar› elektri¤in ticaretini yapmaya çabalayarak sis-
temin çökmesine yol açt›klar› tespit edilmifltir. Ayn› tespitler
ABD’de yaflanan elektrik kesintilerinde de rapor edilmifltir.

AABBDD

1930 y›l›ndan bu yana ABD’deki elektrik piyasas› kamu ta-
raf›ndan oldukça s›k› bir flekilde kurallara ve yasalara ba¤-
lanm›fl, dikey entegrasyon fleklinde çal›flan ve içinde hem
özel, hem de kamu kurulufllar›n›n bulundu¤u bir model çer-
çevesinde yönetilmifltir. 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren
uygulanmaya bafllanan özellefltirme çal›flmalar› sonucu ilk
önce piyasada toptan ve perakende sat›fl yapan flirketlere
izin verilmifltir. 1990’lar›n sonunda ise birçok eyalette elek-
trik toptan sat›fl piyasalar› kurulmufl, bununla birlikte pera-
kende piyasalar›n›n da kurulmas›na bafllan›lm›flt›r. Fakat
2000 y›l›nda Kaliforniya’da yaflanan yüksek fiyat art›fllar›
ve yo¤un elektrik kesintileri ekonomiye çok büyük zarar
vermeye bafllam›flt›r. Ortaya ç›kan bu geliflmeleri ayn› eya-
lette elektrik toptan sat›fl piyasas›n›n kurulmas› izlemifl, bu-
nun kurulmas›yla birlikte bu ifli yapan özel firmalar›n pazar-
daki hâkimiyetleri de yavafl yavafl ortaya ç›km›flt›r. Kalifor-
niya eyaletinde bu s›k›nt›lar›n yaflanmad›¤› tek flehir ise bu
özellefltirme uygulamalar›n› kabul etmeyen, elektrik üreti-

mini, da¤›t›m›n› ve sat›fl›n› yapan Los Angeles belediyesi
olmufltur.

Kaliforniya eyaletinde yaflanan sorunlar ABD’de enerji sek-
törünün özellefltirilmesi çal›flmalar›n›n durdurulmas›n› sa¤-
lam›flt›r. Ortaya ç›kan sonuçlar özellefltirme uygulamalar›
sonucunda elektrik fiyatlar›n›n düflece¤i beklentisi yerine
artt›¤›n› kaydetmektedir. 2007 y›l›nda The New York Times
gazetesinde konu ile ilgili yap›lan bir haberde flunlar yer al-
m›flt›r; 

“Yaklafl›k son 15 y›ld›r enerjide yap›lan özellefltirme uygu-
lamalar› sonucunda art›k pek çok eyalette yeniden kamu-
laflt›rma giriflimlerine bafllan›lm›flt›r. Bunun en temel nede-
ni yükselen enerji fiyatlard›r. Enerji Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› bir
araflt›rmada özellefltirmelerin yap›ld›¤› eyaletlerdeki fiyatla-
r›n hala geleneksel olarak kamu eliyle enerji üretiminin ya-
p›ld›¤› eyaletlere göre son derece h›zl› bir flekilde yükseldi-
¤ini göstermektedir. Özellefltirme uygulamalar›n›n bafl›nda
piyasalaflman›n flampiyonlu¤unu yapan baflta büyük sana-
yiciler ve tüketici flirketlerinin, ortaya ç›kan sonuçlardan
sonra sistemin yeniden kamu eliyle yönetilmesini talep et-
tikleri görülmektedir. Bu firmalar enerjiye çok fazla para
ödediklerinin art›k fark›ndalar.” 

ABD’de bu konudaki s›k›nt›lar 2009 y›l›nda da devam et-
mifltir. Elektrik fiyatlar›n›n bir y›l içinde ikiye katland›¤›
Maryland eyaletinde de enerji sektörünün yeniden kamu
eliyle yönetilmesine dönük giriflimler bafllat›lm›flt›r. Teksas
eyaletinde de özellefltirmelerin yap›ld›¤› flehirlerde elektrik
fiyatlar› bu hizmetlerin kamu eliyle yap›ld›¤› flehirlere göre
çok h›zl› artmas› sonucu yaklafl›k 100’e yak›n flehrin bele-
diye meclislerinde yap›lan toplant›larda ve ortaya konan
araflt›rmalarda son 10 y›lda yap›lan özellefltirmeler sonu-
cunda elektrik fiyatlar›nda ola¤anüstü art›fllar›n yafland›¤›,
tüketicilerin bu piyasalara hâkim firmalar›n insaf›na terk
edildi¤i ve elektrik maliyetindeki art›fllardan dolay› üretim
yapan iflletmelerin karlar›nda ciddi seviyelerde düflüler ol-
du¤u dile getirilmifltir.

Bakt›¤›m›zda ABD’de piyasalaflt›rma ve özellefltirme rüz-
gâr›n›n ve modas›n›n art›k durdu¤u görülmektedir. Piyasa-
laflman›n yaratt›¤› olumsuz sonuçlara de¤inen çok say›da
rapor ve analiz her gün yay›nlanmaktad›r. Özelleflen piya-
salarda yaflanan yüksek fiyat art›fllar›n›n bu piyasada çal›-
flan özel flirketlerin çok yüksek kar hedeflerinin sonucu ger-
çekleflti¤i ortaya ç›kar›lm›flt›r. Yine yap›lan ekonomik bir
analizde de piyasada hâkim konumda olan özel sektör fir-
malar›n›n yapt›klar› yat›r›mlar›n geri dönüfl süresinin kamu
taraf›ndan yönetilen firmalara göre 2-3 kat daha h›zl› oldu-
¤u gösterilmektedir. Karfl›laflt›rmal› yap›lan çal›flmalarda
özellefltirme için parçalanan enerji sektörünün kesinlikle
verimli bir ekonomik sonuç üretmedi¤i, hatta hizmetlerin
özellefltirildi¤i eyaletlerde üretim verimlili¤inin son derece
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düflük oldu¤u ve verimin zaman içinde sürekli düflmeye
devam etti¤i vurgulanmaktad›r. Özellefltirme çal›flmalar›-
n›n en önemli bölümü olan üretim faaliyetlerinin di¤er faali-
yetlerden ayr›lmas› baflta hedeflenenin tersine, verimlik
aç›s›ndan art›fl yerine düflüfle yol açt›¤› ABD’de yap›lan
tüm raporlarda ortaya konan en belirgin sonuçtur.

ABD parlamentosunun ulusal s›n›rlar içinde modern ve ge-
liflmifl bir da¤›t›m sistemi kurmak ve geliflmifl bir ekonomik
kalk›nma için gerekli olan temiz enerjinin üretimini temin et-
mek hedefi dolay›s›yla ABD hükümeti, art›k enerji piyasa-
s›nda çok daha etkin bir rol oynamaya bafllam›flt›r. Bu ro-
lün gere¤i olarak daha büyük çaptaki kamu kaynaklar›
elektrik da¤›t›m faaliyetlerine ve yenilebilir enerji üretimine
ayr›lmaya bafllan›lm›flt›r.

fiekilde beyaz renkli olanlar uygulaman›n yap›lmad›¤› eya-
letler, yeflil renkli olanlar uygulaman›n yap›ld›¤›, sar› renkli
olanlar ise uygulaman›n durduruldu¤u eyaletleri göster-
mektedir.

JJaappoonnyyaa

Japonya’daki uygulama di¤er ülkelerden oldukça farkl›d›r.
Ülke 10 bölgeye ayr›lm›fl ve her bölgede üretim, iletin, da-
¤›t›m ve sat›fl ayn› firma taraf›ndan yap›lmaktad›r. Böylelik-
le Japonya bölgesel olarak dikey entegrasyon fleklinde or-

ganize olmufl firmalar›n oluflturdu¤u bir monopol pazar
fleklindedir. Japonya’da elektrik için toptan sat›fl piyasay›
mevcut iken, perakende piyasa sadece ticari müflteriler için
çal›flmaktad›r. Japonya’da konutlar›n tüketimine dönük
herhangi bir özellefltirme ve piyasalaflma uygulamalar› söz
konusu de¤ildir. Japonya’da Elektrik Endüstrisi Komitesi-
nin 2008 y›l›nda haz›rlad›¤› raporda mevcut piyasada elek-
trik sisteminin özellefltirilmesinin tüketiciye herhangi bir fay-
da sa¤lamayaca¤› belirtilmifl, bundan dolay› da özellefltir-
me çal›flmalar›ndan befl y›l süre ile vazgeçilmifltir. Konu-
nun befl y›l sonra yeniden ele al›naca¤› belirtilmektedir. 
Tarihsel Karfl›laflt›rma
Endonezya’n›n 1930’lu y›llardaki kifli bafl›na düflen geliri
(GDP), 2009’da oldu¤u gibi, ilgili y›lda da yaflanan küresel
krizden dolay› çok büyük ekonomik sorunlar yaflayan ABD
ve Bat› Avrupa’daki gelirle hemen hemen ayn›yd›. 1930’lu
y›llarda yaflanan ekonomik çöküflten sonra hem ABD’de
ve hem de AB’de hükümetler çok büyük çapta kamulaflt›r-
ma yapm›fllar, enerji sektöründe ise kamu eliyle yeni ifllet-
meler kurarak var olan enerji flirketlerini birlefltirmifllerdir.
Bat› Avrupal› devletlerde ise 1940’l› y›llar›n sonunda ener-
ji sektöründe devlet tekeli kurulmufl, enerji sektöründe üre-
timden sat›fla tek çat› alt›nda faaliyette bulunan çok büyük
ölçekteki kamu iflletmeleri hayata geçirilmifltir. 

‹kinci Dünya savafl›ndan sonra büyük y›k›m yaflanan Avru-
pa’da ekonomilerin yeniden kurulmas›, çok büyük çapta
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sermaye yat›r›m› gerektiren enerji gibi sektörlerin ekonomi-
deki itici rolü nedeniyle enerjideki kamulaflt›rma politikalar›
her görüflten farkl› siyasal çevrelerin de büyük deste¤ini al-
m›flt›r. Ayn› dönemde, ABD’de de baflkan Roosvelt kamu
eliyle yeni hidro-elektrik santrallerinin yap›m›na giriflmifl,
suyun sahip oldu¤u enerji gücünün bütün halk›n mal› olma-
s› gerekti¤i konusunda yeni bir enerji politikas› aç›klam›flt›r.
Ayn› zamanda Roosevelt, elektrik üreten özel enerji firma-
lar›n›n eyaletler aras› ifl yapmas›n› da engellemifl, ortaya
ç›kan fahifl fiyatlarla halka elektrik satan firmalara karfl›
devlet eliyle enerji üretimini teflvik ederek, enerjide büyük
çapta kamulaflt›rma giriflimlerini bafllam›flt›r. 1942 y›l›na
gelindi¤inde ABD’de yap›lan araflt›rmada devlet eliyle
enerji üretiminin olumlu sonuçlar› al›nmaya bafllanm›fl,
özel sektör eliyle enerji üretimi yapan firmalara göre
ABD’de enerji fiyatlar›nda %20’ye yak›n düflüfller yaflan-
m›flt›r.

GGeelliiflflmmeekkttee  OOllaann  ÜÜllkkeelleerrddee  DDuurruumm

Özellefltirme ve piyasalaflt›rma uygulamalar› geliflmekte
olan ülkelere borç vermenin bir koflulu olarak IMF ve Dün-
ya Bankas› taraf›ndan bir model olarak benimsemifltir.

2001 y›l›nda Arjantin’de yaflanan kriz sonucunda IMF ve
DB’nin enerjide bu ülkeye dayatt›¤› sözleflmelerin ayn›
flartlar çerçevesinde devam etmesinin koflulu ortadan kalk-
m›fl, fakat özellefltirme sonucu piyasada çal›flan özel firma-
lar ise sözleflmelerinin ayn› flartlarda devam etmesinde ›s-
rarc› olmufllard›r. Arjantin hükümeti IMF ve DB’nin bask›s›-
na karfl›n firmalar›n taleplerini reddederek sözleflmeleri ge-
çersiz hale getirmifl, bu firmalar›n hükümeti tahkime flikâ-
yeti veya konuyu uluslararas› mahkemelere tafl›ma tehdit-
lerini bofla ç›karm›flt›r. Arjantin hükümeti ekonominin iyi ol-
du¤u dönemlerde çok ciddi flekilde kar eden bu firmalar›n,
kriz döneminde ülke üzerinde yük teflkil ettiklerini, bu gelifl-
melerden dolay› özel flirketlerin art›k var olan krizi paylafla-
rak daha önce elde ettikleri karlar› bu dönemde harcama-
lar›n› dikte etmifltir.

Geliflmekte olan ülkelerde yap›lan özellefltirmelerde ortaya
ç›kan düzenlemelerin geliflmifl ülkelere göre daha karma-
fl›k oldu¤u görülmektedir. Bu ülkelerde hayata geçirilen pi-
yasa düzenlemelerinde teflkil edilmesi gereken kurumsal-
laflman›n, sistemi düzenleyen yönetmeliklerin ve prosedür-
lerin birbiriyle çeliflti¤i, takibi aç›s›ndan da son derece zor-
luklarla dolu oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Sektörlerin özellefltiril-
mesi s›ras›ndaki yap›land›rma çal›flmalar›nda ve geçifl sü-
reçlerinde ortaya ç›kan zaaflar›n piyasan›n teflkilinden son-
ra son derece olumsuz sonuçlara yol açt›¤› tecrübe edil-
mifltir. Örne¤in 2001 y›l›nda fiili’de ortaya ç›kan enerji kri-
zinde piyasay› düzenleyen kurumlar›n son derece baflar›l›
olaca¤› düflünülürken, bu kurumlar›n ve düzenlemeyi sa¤-
layan ilgili kanun ve yönetmeliklerin yeterli olmad›¤›, konu
ile ilgili kamu kurumlar›n›n k›sa sureli kar hedefi çerçeve-
sinde çal›flan bu özel firmalar› yeteri kadar önceden denet-
leyemedi¤i ve denetim yapacak kapasitede olmad›¤›, ayn›
zamanda bu kamu kurumlar›n›n ülkenin uzun dönemli
enerji stratejisini yapmak ve piyasay› bu strateji çerçeve-
sinde yönetebilecek hiç bir politikaya, etkiye ve araca sahip
olmad›¤› da görülmüfltür.

2003 y›l›nda Dünya Bankas› ve di¤er kurumlar, dünyada
özellefltirmelerin art›k popüler bir uygulama olmad›¤›n› fark
etmifllerdir. Özellefltirmelerin verimlilik art›fl›na yol açaca¤›,
gerçek bir rekabeti tesis edece¤i, enerji altyap›s›n› geliflti-
rece¤i ve yeni üretim tesislerini baflar›yla kuraca¤› gibi ge-
leneksel görüfllerin art›k giderek gözden düfltü¤ü tespit
edilmektedir. Her ülkede özellefltirmeyi savunan kesimlerin
genel olarak bu iflten çok büyük ç›karlar sa¤layan küçük bir
az›nl›k oldu¤u, piyasalaflma ve özellefltirmenin hem bir
ekonomik tan›m ve hem de ekonomik bir uygulama olarak
baflar›s›z oldu¤u kabul edilmektedir. Zaten bak›ld›¤›nda
özel sektör için de, ortaya ç›kan belirsizlikler ve ticari kay›p-
lardan dolay› enerji özellefltirmelerinin piyasada faaliyet
gösteren birçok flirket için cazip olmad›¤› izlenmektedir.
Geliflmekte Olan Büyük Ekonomiler
Endonezya, geliflmekte ülkeler içinde oldukça büyük bir
ekonomiye sahiptir. Geliflmekte olan ülkeler içinde Endo-
nezya gibi büyük ekonomilere sahip olan di¤er ülkeler ge-
nel olarak özellefltirme uygulamalar›n› kabul etmemifllerdir.
Afla¤›daki tabloda ekonomisi Endonezya’dan büyük ve kü-
çük 5 ülke karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu ülkelerin tamam›nda pera-
kende ve hane halk› kullan›m›nda herhangi bir özellefltirme
yap›lmam›fl, sadece bir ülkede sanayide ve ticari tüketicide
s›n›rl› bir özellefltirme yap›lm›flt›r. Bunlardan sadece ikisin-
de (Brezilya ve Hindistan) k›smi olarak enerjide sektörün
üretim, da¤›t›m, sat›fl vs. gibi parçalara bölünmesi ve par-
çalar halinde özellefltirilmesi gerçeklefltirilmifltir. Brezilya,
G. Kore, Meksika, Venezüella, G. Afrika ve Tayland’a
enerji sektörünün bütününü kapsayan özellefltirme politika-
lar› de¤erlendirilmifl, fakat reddedilmifl, baz›lar›nda ise
özellefltirme çal›flmalar› durdurulmufltur ve bir ekonomik
araç olarak tamam›yla uygulamadan kald›r›lm›flt›r.  

Tablo-2: 1930’lu Yıllarda ABD ve Avrupa’nın Karşılaştırması

Yıllar Kişi Başına
Düşen Gelir
USD (GDP)

Nüfus

Endonezya 2006 4.029 221.7
ABD 1933 4.777 126.2
Batı Avrupa 1933 4.022 239.7

Tablo-3: 1942 Yılında ABD’de Kamu ve Özel Şirketlerin Ürettiği Elektrik Birim
Fiyatları Karşılaştırması

Tüketim
(KWh/ay)

Kamu
şirketlerindeki

fiyat (KWh/cent)

Özel
şirketlerde

fiyat
(KWh/cent)

Fark
(%)

25 4.06 5.40 -24.8Hane halkı
(Evsel) 500 1.61 2.07 -22.2

15,000 1.47 2.13 -31.0Sanayi 200,000 0.91 1.18 -22.9
Genel -23.4
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ÇÇiinn

1990’l› y›llarda Çin’de enerjide var olan kamu iflletmelerinin
ba¤›ms›z enerji flirketleri (IPPs) halinde bölünmesi çal›fl-
malar› bafllat›lm›fl, 2002 y›l›nda da enerji sektörünün üre-
tim, iletim ve da¤›t›m olarak ay›rma çal›flmalar› tamamlan-
m›flt›r. 2006 y›l›na gelindi¤inde ülkedeki elektrik üretim ka-
pasitesinin %6,2’sinin özel flirketler taraf›ndan kontrol edil-
di¤i, geri kalan›n›n ise kamu ve yerel yönetimlerin kontro-
lünde oldu¤u görülmüfltür. ‹letim ve da¤›t›m›n tamam› dev-
let ve yerel yönetimlerin kontrolünde iken, perakende piya-
sada ise herhangi bir rekabete izin verilmemifl, al›c› olarak
sadece da¤›t›c› firmalar›n piyasada faaliyette bulunmalar›-
na izin verilmifltir. Çin’de sadece iki bölgede toptan sat›fl pi-
yasas›n›n testleri yap›lm›flt›r. Bu süreçte üretilen elektri¤in
sadece %10’u Çin’in do¤u bölgelerindeki bu deneme alan-
lar›nda ifllem görmüfl, ticari iflleme konu olan sözleflmele-
rin %90’› ise uzun dönemli sözleflmeler olarak yap›lm›flt›r.
Fakat her iki bölgede de ortaya ç›kan sonuçlar›n gösterdi-
¤i gibi bu bölgede çal›flmas›na izin verilen firmalar›n ener-
jideki di¤er firmalar› sat›n alma giriflimleri sonucu mülkiye-
tinin belirli firmalarda topland›¤›, flirketlerin izledikleri strate-
jilerin genel olarak tüketicinin aleyhine oldu¤u görülmüfltür.

BBrreezziillyyaa

Brezilya’da elektrik piyasas› bir kamu kurumu olan Elek-
trobras taraf›ndan yönetilmektedir. Bu flirket elektrik üreti-
minin büyük bir bölümü yan›nda iletim altyap›s›n›n tamam›-
na da sahiptir. Elektrik da¤›t›m› ise say›s› 50 olan bölgesel
da¤›t›m kurulufllar› taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. 1990’larda
Dünya Bankas›’n›n direktifleriyle baz› bölgesel da¤›t›m ku-
rulufllar› özellefltirilmifl, bu alanda kurulan düzenleyici ku-
rumlar vas›tas›yla piyasalaflman›n altyap›s› oluflturulmaya
çal›fl›lm›flt›r. Fakat 2001 y›l›nda ihtiyaca yan›t verecek ya-
t›r›mlar ilgili özel flirketler taraf›ndan zaman›nda yap›lama-
d›¤› için ciddi bir elektrik üretim sorunu yaflanm›flt›r. Brezil-
ya ‹flçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte elektrikte özel-
lefltirilmeler durduruldu¤undan bu alanda çal›flan çok bir
uluslararas› firma Brezilya’y› terk etmeye bafllam›flt›r. ‹flçi
Partisi iktidar› özelleflen firmalar› yeniden devletlefltirerek
Elektrobras çat›s› alt›na alm›flt›r.

2004 y›l›nda Enerji ve Do¤al Kaynaklar bakanl›¤› alt›nda
oluflturulan, bünyesinde 250’ye yak›n uzman çal›flt›ran
Enerji Planlama Kurumu’nun (Energy Planning Company)
oluflturulmas›yla enerjide kamunun rolü giderek art›r›lm›fl-
t›r. Bu kurum vas›tas›yla gelecek 20 y›ll›k üretim, tüketim
ve altyap› ihtiyaçlar› belirlenerek yeni projeler gelifltirilmeye
ve hayata geçirilmeye bafllan›lm›flt›r. Tüketimde serbest pi-
yasa modeli terk edilerek yerine tek tüketici tan›m› yap›l-
m›fl, toplumun çok büyük bir bölümüne ayn› flartlarda elek-
trik sat›fl› yap›lan bir model kurulmufltur. Sanayi kullan›m›
için ise tercihli kullan›m hakk› gelifltirilerek endüstriye farkl›
üreticilerden enerji sat›n alma imkân› verilmifltir.

HHiinnddiissttaann

Hindistan’daki elektrik piyasas›n›n özellefltirilmesi ve par-
çalanmas› uygulamalar› oldukça s›k›nt›l› bir tarihe sahiptir.
Uluslararas› sermayenin bu alana sokulmas›yla ilgili gelifl-
tirilen enerji flirketlerinin (IPPs) tesis edilmesiyle ilgili çal›fl-
malar›n›n birço¤u baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r. Karnataka
eyaletindeki Cogentrix projesinin gerekli çevresel hedefle-
rin karfl›lanamamas› nedeniyle iptali, Suez-Tractebel pro-
jesinin son derece pahal› olmas›ndan dolay› baflar›s›zl›¤›,
Uluslararas› Af Örgütü taraf›ndan da insan haklar›na mü-
dahale ve yolsuzluk örne¤i olarak rapor edilen Enron firma-
s›na ait Dabhol projesinin çökmesi bu piyasalaflma çal›fl-
malar›n›n baflar›s›zl›¤› aç›s›ndan verilebilecek önemli ör-
neklerdir. Elektrik piyasas›ndaki özellefltirmeler ait ilk örnek
olarak Orissa eyaletindeki özellefltirme giriflimleri gösteril-
mektedir. Bu eyalette üretim ve da¤›t›m iflleri birbirinden
ayr›larak özellefltirilmifl, bunun sonucunda da elektrik fiyat-
lar› ola¤anüstü ölçüde artm›flt›r. Ortaya ç›kan geliflmeler
sonucunda bu piyasada faaliyette bulunan AES adl› ulus-
lararas› bir firma herhangi bir ön bildirim yapmadan piyasa-
dan çekilmifltir. 2003 y›l›nda ç›kar›lan Elektrik Piyasas› ka-
nununa ra¤men halen 29 eyaletin sadece 7 tanesinde
elektrik piyasas›n›n bölünmesi ve firmalar›n parçalanmas›
çal›flmalar› yap›labilmifltir. Özellefltirme sonuçlar› ve uygu-
lamalar›yla ilgili 2007 y›l›nda Hindistan ve di¤er G. Asya ül-
keleri için haz›rlanan raporda flunlara yer verilmifltir;

“Özellefltirme uygulamalar› süresince ortaya ç›kan fleffafl›k
konusundaki kayg›lar olumlu sonuçlar üretece¤ine dair
beklentiler toplumun sadece çok az bir bölümü taraf›ndan
olumlu bulunmufl, bundan dolay› da çal›flmalar son derece
yavafl seyretmifltir. Buna ba¤l› olarak elektrik piyasas›nda
hayata geçirmeye çal›fl›lan reformlar verimlili¤i art›rama-
m›fl, topluma daha kaliteli ve ucuz bir hizmet sa¤lanamad›-
¤›ndan baflar›s›z olmufltur. Teknik hedeflerde de beklenti-
lerin çok gerisinde kal›nm›flt›r. Hindistan, Srilanka ve Ban-
galdefl’te elektrik kesintileri ortaya ç›kan piyasalaflman›n ti-
pik sonuçlar› olarak giderek yayg›nlaflmaktad›r. Özel sek-
törün yat›r›m yapma konusundaki yetersizli¤i yan›nda dev-
letin de bu alana yat›r›m yapma konusundaki isteksizli¤i ül-
kelerde yat›r›m zafiyeti yaratt›¤›ndan gelecekte ciddi bir
enerji krizinin yaflanaca¤› beklenmektedir. Hindistan’da
1980-1980 aras› %20 olan kamu yat›r›mlar› oran› %13-
14’e kadar düflmüfl, birçok özellefltirme projesi için teflvik
edilen IPPs modelleri uygulaman›n çok pahal› olmas›, bu
firmalar hakk›nda aç›lan yolsuzluk davalar› vs. gibi gelifl-
meler nedeniyle toplumda özellefltirmelere karfl› ciddi bir
karfl›tl›¤›n artmas›na neden olmufltur. Sürekli artan enerji
fiyatlar› özellefltirmelerin en belirgin sonucu olarak görül-
mektedir.”

Bu raporun sonuç bölümünde toplumun ve kamunun ç›kar-
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lar› aç›s›ndan ortaya ç›kan sonuçlar› gidermenin tek yolu-
nun bu uygulamalardan vazgeçilmesi, yeniden devlet eliy-
le verilecek hizmetlerin tesisi ve enerji altyap›s›n›n devlet
eliyle gelifltirilmesi önerilmektedir;

“ilgili reformlar›n yurtd›fl›ndan desteklenmesi bir yana, ülke-
lerdeki kabulünde ciddi zafiyetler yaflanmaktad›r..... Temel
olarak mevcut durumda enerjide yeni reformlar yapmak
yerine, mevcut sistemin gelifltirilmesi gere¤i vard›r. Ortaya
ç›kan uygulamalara bak›ld›¤›nda devletin kontrol etti¤i ka-
mu flirketlerinin gelecekte de var olmas› önemlidir. Bundan
dolay› ortaya ç›kan sonuçlar› kabul ederek yeni reformlar
ve özellefltirme uygulamalar› yerine verimlili¤i art›rma ça-
l›flmalar›na odaklanmak çok daha önemlidir...0”

MMeekkssiikkaa

Dikey entegrasyon fleklinde kurumsallaflan bir kamu ener-
ji firmas› olan CFE (Comision Federal de Electricidad) ül-
kede var olan tüm da¤›t›m ve üretim a¤›na sahip olmas›
yan›nda, toplam enerjinin 2/3’ünü üretmektedir. 2002 y›l›n-
da Meksika anayasa mahkemesi enerjideki parçalama ve
özellefltirme kanununu anayasan›n 27 ve 28. maddelerin-
de yer alan kamu mülkiyeti zorunlulu¤una uymad›¤› gerek-
çesiyle reddetmifltir. Mahkeme hükümet taraf›ndan bu sek-

töre girmesi için çok say›da garantiler verilen çok uluslu flir-
ketlerin (IPPs) ülkede faaliyet göstermesinin de anayasa-
n›n 27. maddesine göre yasal olmad›¤›n› hükmetmesine
ra¤men hükümetin giriflimleri devam etmifltir. Fakat di¤er
yandan da 2009 y›l›nda elektrik sisteminin tüm birimleri
CFE’nin alt›nda toplanarak tek bafll› bir yönetim modeli ku-
rulmufltur.

GGüünneeyy  KKoorree

Kore’de sendikalar›n güçlü muhalefeti sonucu hükümetin
kurdu¤u komisyon (Korean Tripartite Commision) çeflitli ül-
kelerde hayata geçirilen enerji özellefltirmelerinin durumu-
nu ve sonuçlar›n› gösteren çal›flmalar yapm›flt›r. Bu rapor
sonucunda özellefltirmelerin kamu yarar›na olmad›¤› ve
birçok ülkede özellefltirmelerden vazgeçildi¤i belirtilmifl,
komisyon raporunun sonuçlar› 2005 y›l›nda Kore Cumhur-
baflkan› taraf›ndan da onaylanarak kabul edilmifltir.

‹‹rraann

‹ran’da elektrik sisteminin tamam› devlet kontrolündedir.
De¤iflik bölgelerde üretim ve bölgesel da¤›t›m firmalar› bu-
lunsa da, bunlar›n tamam› devlet elektrik flirketi olan Tava-
nir’e ba¤l›d›r. Hâlihaz›rda sadece toplam elektrik üretiminin
sadece %2’si özel flirketler taraf›ndan üretilmektedir.

Tablo-4: Gelişmekte Olan Büyük Ülkelerdeki Elektrik Sektörü (2008 Yılı)

2008
GDP

(Milyar
USD)

Nüfus
(m)

Sistemin
özelleştirilip

özelleştirilmediği

Perakende
piyasadaki

rekabet
oranı
(%)

Çin 3,860 1,326 Kısmi olarak 0

İletim, dağıtım ve üretimin
büyük bir bölümü devlet
mülkiyetinde

Brezilya 1,613 192
Kısmi yapıldı,
sonradan iptal
edildi

0
Sistemin parçalara
bölünmesi 2002 yılında
durduruldu

Hindistan 1,217 1,140 Kısmi olarak 0

Sistemin parçalanmasına
karşı kamuoyundaki
karşıtlık nedeniyle hükümet
vazgeçti.

Meksika 1,086 106 Hayır 0
Tüm faaliyetler devlete ait
olan tek bir şirket altında
veriliyor

Güney
Kore 929 49 Hayır 0 Devlete ait entegre tek bir

şirket çalışıyor

Endonezya 514 228 Hayır 0 Devlete ait entegre tek bir
şirket çalışıyor

İran 385 72 Hayır 0 Devlete ait entegre tek bir
şirket çalışıyor

Arjantin 328 40 Evet Serbest
Piyasa

1990’lı yıllarda IMF
direktifiyle sistem
parçalanarak özelleştirildi

Venezüella 314 28 Hayır 0 Özelleşen şirketler yeniden
devletleştirildi

Güney
Afrika 277 49

Hayır

0

Devlete ait entegre tek bir
şirket yanında bazı yerel
yönetimlerin sahip olduğu
şirketler mevcut

Tayland 261 67 Hayır 0 Devlete ait entegre tek bir
şirket çalışıyor
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AArrjjaannttiinn

Arjantin’de elektrik sisteminin parçalanmas› ve özellefltiril-
mesi IMF ve Dünya Bankas›’n›n yeniden yap›land›rma
program› gere¤i 1990’larda hayata geçirilmifltir. Üretim ve
da¤›t›m flirketlerinin büyük bir bölümü özelleflmifl, toptan
elektrik sat›fl› ile ilgili piyasalar yarat›lm›flt›r. Perakende pi-
yasa sanayi için oluflturulurken, hane halk› tüketimi için bu
uygulama hayata geçirilmemifltir. 2001 y›l›nda yaflanan bü-
yük krizden sonra hükümetin elektrik fiyatlar›n› dondurmas›
sonucu enerji alan›nda çal›flan uluslararas› firmalar›n karla-
r› çok büyük ölçüde düflmüfltür. 2001 y›l›ndan sonra Arjan-
tin’de herhangi bir özellefltirme yap›lmam›flt›r. Günümüzde
ülkenin üretim ve özellikle yenilebilir enerji üretimi konusun-
da yeni yat›r›mlara ihtiyaç duydu¤u tespit edildi¤inden, bu
yat›r›mlar›n büyük ölçüde kamu kaynaklar›yla yap›laca¤›
beklenmektedir. Özellikle hükümetin yoksul bölgelerde
elektrik fiyatlar›n› sürekli sübvanse etti¤i, yine k›rsal alanda-
ki enerji altyap›s›n› gelifltirme, iletim hatlar›n› yenileme ve
yenilebilir enerjide yeni yat›r›mlar› hayata geçirme konusun-
da kamu yat›r›mlar›na bafllad›¤› görülmektedir.

VVeenneezzüüeellllaa

1990’l› y›llarda bafllayan elektrik özellefltirmeleri 2000 y›l›n-
dan itibaren durdurulmufl, yeniden kamulaflt›rma çal›flma-
lar› bafllat›lm›flt›r. Bugün ülkedeki üretim ve da¤›t›m›n ta-
mam› kamu tekeli alt›ndad›r.

GGüünneeyy  AAffrriikkaa

2004 y›l›nda G. Afrika hükümeti elektrik sektöründe daha
önce yap›lan parçalanma ve özellefltirme uygulamalar›n›
durdurarak sistemin tamam›n› bir kamu kuruluflu olan Es-
kom alt›nda yeniden toplamaya bafllam›flt›r. Ayn› zamanda
hükümet, özel flirketlerin elektrik üretimine giremeyece¤i
karar›n› alarak üretimi de tamam›yla Eskom’un sorumlulu-
¤una vermifltir. Ülkede bulunan tek özel sektör üreticisi ise
Kelvin firmas›d›r. Elektrik sisteminin tamam›n›n devlet te-
keli alt›nda yeniden yap›land›r›lmas›ndan sonra maliyeti
vergilerden karfl›lanmak üzere daha önce elektri¤i olma-
yan milyonlarca konuta elektrik çekilmifltir. Böylelikle
1994’de toplam nüfus içinde %40 olan elektrik kullan›m
oran› 2002 y›l›nda %66’a ç›km›flt›r. Bu orana bak›ld›¤›nda
kent nüfusunun %79’u ile k›rsal nüfusun %46’s›n›n elektri-
¤e kavufltu¤u görülmektedir. 2006 y›l› sonunda toplam 3,3
milyon konutun devlet kaynaklar› harcanarak elektri¤e ka-
vufltu¤u ortaya ç›kmaktad›r. K›sal bölgelerde elektri¤in kul-
lan›m›n›n artmas› ayn› zamanda k›rsaldaki kad›n iflsizli¤in
azalt›lmas›nda da çok önemli bir geliflmeye hizmet etmifl-
tir. G. Afrika hükümetinin uygulad›¤› di¤er bir hizmet ise
yoksul hane halk›n›n ayl›k 50 KWh kullan›m›n›n ücretsiz
olarak sa¤lanmas› ve bunun üstündeki tüketimler için ise
özel indirimlerin uygulanmas›d›r. Bu flekilde kamu taraf›n-
dan sübvanse edilmifl elektrik kullan›m›n›n yaklafl›k 1 mil-
yon hane halk›na ulaflt›r›ld›¤› görülmektedir. Di¤er Afrika
ülkelerine bakt›¤›m›zda, genel olarak elektrikte karl›l›¤a
odaklanan politikalar uygulanmakta oldu¤undan, elektri¤in
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ülke sath›na yay›lmas›nda yoksul kesimin ve yoksul bölge-
lerin göz ard› edildi¤i, elektri¤in ulaflt›r›lmas›nda bu bölge-
lerin en son yat›r›m yap›lacak yerler listesinde oldu¤u gö-
rülmektedir. Genel olarak ne devlet flirketlerinin ve ne de
özel sektör firmalar›n›n yoksul bölgelere dönük herhangi
bir yat›r›m planlamad›klar› ortaya ç›kmaktad›r.

TTaayyllaanndd

Mart 2006’da Tayland anayasa mahkemesi baflbakan
Thaksin’in enerjideki özellefltirme kanununun uygunlu¤unu
reddetmifltir. Gerekçesinde hükümetin elindeki siyasi güç-
le birlikte kamu flirketlerini satma girifliminin kanunsuz ol-
du¤u aç›k olarak hükmedilmifltir. Tayland’ta elektrik üreti-
mi, iletimi ve da¤›t›m› bir devlet kuruluflu olan EGAT tara-
f›ndan yap›lmaktad›r. Bu flirket üretimin %50’sini gerçek-
lefltirmekte ve tek bir al›c› kurum olarak özel flirketlerin
üretti¤i elektri¤i sat›n alarak ülkeye da¤›tmaktad›r.

BBaa¤¤››mmss››zz  EEnneerrjjii  ÜÜrreettiimm  FFiirrmmaallaarr››  ((IIPPPPss--IInnddeeppeennddeenntt  PPoo--
wweerr  PPrroodduucceerrss))

Geliflmekte olan birçok ülkede enerjide ba¤›ms›z özel sek-
tör firmalar›n›n (IPPs) özellefltirmeler yoluyla piyasaya giri-
fline izin verilmifltir. Yap›lan bu uygulamalar›n gere¤i olarak
özel flirketlerin üretti¤i elektri¤in tamam› garantili olarak il-
gili hükümetler taraf›ndan sat›n al›nd›¤›ndan piyasada he-
deflenen serbest rekabet tesis edilememektedir. Birçok uy-
gulamadan da görüldü¤ü gibi özel flirketlerin herhangi bir
kur de¤ifliminden etkilenmemesi amac›yla ilgili hükümetler
bu firmalara yapt›klar› ödemeleri Amerikan dolar› üstünden
gerçeklefltirmifltir. Devlet garantili al-yâda-öde imtiyaz söz-
leflmeleri çerçevesinde bu flirketlere yap›lan ödemeler, bu
flirketlerin hakk› olup olmad›¤› kamu yarar› aç›s›ndan sor-
gulanmam›fl, böylelikle önemli ölçüdeki kamu kaynaklar›
bu IPPs firmalar›n›n kasas›na aktar›lm›flt›r. Örne¤in geç-
miflte Brezilya’da oldu¤u gibi bu özel flirketler (IPPs) piya-
sada rekabetin oluflturulmas› için yap›lan ihalelere özellik-
le davet edilmifllerdir. Örne¤in AB’de oldu¤u gibi rekabetçi
bir toptan sat›fl piyasas›n›n oluflturulmaya çal›fl›ld›¤› ülke-
lerde ise IPPs flirketlerine hükümetlerce verilen uzun süre-
li al›m garantileri kamuoyunda özel sektöre aktar›lan yasa-
d›fl› devlet yard›mlar› olarak tespit edilmifltir. Genel olarak
firmalar›n bu tip uzun dönemli ve devlet garantili sat›fllar-
dan elde ettikleri kazançlar› piyasada güçlerini daha da ar-
t›rmakta kulland›klar›, bunu temin için daha fazla say›da
yolsuzluk olaylar›na kar›flt›klar› görülmektedir. Pakistan,
Endonezya ve Kenya’da bu amaçla bu flirketlere (IPPs)
dönük çok say›da dava söz konusu olmufltur.

Genel olarak bak›ld›¤›nda enerjideki piyasalaflma sonucu
ülkelerin uluslararas› enerji flirketlerine (IPPs) olan ba¤›m-
l›l›¤› gittikçe artmaktad›r. Bu ba¤›ml›l›k sonucu yeni üreti-
min tesislerinin infla edilmesi karar›nda özel flirketlerin ge-

nel olarak çok say›da do¤al gaza dayal› elektrik üretim te-
sisleri infla ettikleri görülmektedir. Do¤al gaz santrallerinin
düflük yat›r›m maliyetine sahip olmas›, k›sa süre içinde in-
fla edilebilmesi yan›nda karl›l›¤› nedeniyle yat›r›m›n geri
dönüfl h›z›n›n di¤er yat›r›mlara göre h›zl› olmas› bu özel
flirketlerin belli bafll› tercih nedenleridir. Do¤algaza dayal›
elektrik üretim tesislerine karfl›n hidroelektrik üretiminin da-
ha ucuz ve çevresel aç›dan daha uygun olmas›na karfl›n,
yat›r›m›n geri dönüfl süresinin uzunlu¤u ve finansman bul-
madaki zorluklar› nedeniyle özel flirketlerce fazla tercih
edilmedi¤i görülmektedir. 

DDii¤¤eerr  GGeelliiflflmmeekkttee  OOllaann  ÜÜllkkeelleerr

Baz› geliflmekte olan küçük ekonomiye sahip ülkelerde
IPPs firmalar›n›n piyasaya giriflleri ile birlikte elektrik ve
enerjide reform çal›flmalar› bafllat›lm›fl, di¤er ülkelerde ol-
du¤u gibi elektrik sektörünün üretim, iletim ve da¤›t›m ola-
rak ayr›flt›r›lmas› söz konusu olmufltur. Fakat genel olarak
piyasalaflt›rma çal›flmalar›n büyük bir bölümünün sonra-
dan durduruldu¤u, enerjideki devlet flirketlerinin yeniden
kontrolü ele ald›¤› görülmektedir. Örnek olarak M›s›r’da
1990’l› y›llarda IPP’lerin hayata geçirilmesinden sonra
elektrik piyasas›na hâkim olan devlet flirketi 7 bölgesel fir-
maya bölünmüfl ve sistem böylelikle parçalanm›flt›r. Fakat
daha sonra IPP’lerin sektöre girifli durdurulmufl ve bu 7 böl-
gesel firma özellefltirilmeden yeniden devletin kontrolüne
geçirilmifltir. Bugün bak›ld›¤›nda yeni elektrik üretim tesis-
lerinin tamam›na yak›n›n›n devletin kontrolü alt›nda yap›l-
makta oldu¤u görülmektedir.

GGeenneell  KKoonnuullaarr
SSeekkttöörrddeekkii  GGeelliiflflmmeelleerr

Kuzeyin zengin ülkelerin tamam›nda elektrik sistemleri böl-
gesel bazda çal›flan ve tümüyle dikey olarak entegre edil-
mifl kamu flirketleri eliyle kurulmufl ve gelifltirilmifltir. Bu sü-
reçte finansman kaynaklar›n›n tamam› kamu bütçesinden
karfl›lanm›fl, ülkelerin her yan›na elektri¤in ulaflt›r›lmas› için
önemli ölçüde enerji sübvansiyonlar› verilmifltir. Geliflmek-
te olan ülkelerde de elektrik sistemlerinin geliflme seyri ay-
n›d›r. Dünya Bankas›’n›n 2005 y›l›nda haz›rlad›¤› “Enerji
Sektörünün Yönetilmesine Yard›m Program›” adl› raporun-
da da (Energy Sector Management Assistance Program-
me-ESMAP) Afrika ülkeleri üzerinden yap›lan çal›flmada
enerji altyap›s›n›n toplumun her kesimine ve her bölgeye
enerjinin ulaflt›r›lmas› amac›yla devletler taraf›ndan ve ta-
mam›yla kamu kaynaklar› kullan›larak ve sübvanse edile-
rek yap›ld›¤› belirlenmektedir. Yine ayn› raporda daha çok
k›sa dönemli kar hedeflerine odakl› özel sektör firmalar›n›n
faaliyette oldu¤u ülkelerde ise enerjinin genel olarak öde-
me güçlü¤ü içinde olan yoksul nüfusun yaflad›¤› bölgelere
ulaflt›r›lmad›¤›, serbest piyasa sisteminin do¤al bir sonucu
olarak enerjinin topluma ulaflt›r›lmas›nda çok ciddi düzey-
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de eflitsizliklerin yarat›ld›¤› ifade edilmektedir. Hatta Arjan-
tin gibi enerjide bir dönem yo¤un piyasalaflma ve özellefl-
tirme uygulamalar›n›n yap›ld›¤› ülkelerde bugün bile elek-
tri¤in her kesime ve bölgeye ulaflt›r›lmas› için özel sektör
yat›r›mlar› yerine kamu kaynaklar› kullan›ld›¤›, sistemin ge-
liflmesi için kamu kaynaklar›na olan gereklili¤in günümüz-
de çok daha önemli bir ihtiyaç oldu¤u görülmüfltür.
Yat›r›m, Dikey Entegrasyon ve Kamu Finansman›
Dikey entegrasyon enerji sektörünün verimli çal›flmas› için
son derece önemli bir olgudur. Dikey entegrasyon ile ister
kamu flirketlerinde, isterse de özel flirketlerde üretim ve da-
¤›t›m faaliyetlerini ayn› flirket çat›s› alt›nda birlefltirmekte-
dirler. Bunun yap›lmamas› halinde elektri¤in da¤›t›m›nda
kal›c› baz› istikrars›zl›klar ç›kabilmektedir. Ortaya ç›kan is-
tikrars›zl›k riski genel olarak yat›r›mlar› cayd›r›c› bir etki ya-
ratt›¤›ndan, dikey entegrasyon bu riskleri ortadan kald›ran
tek ekonomik bir iflletme modelidir.

Enerjide sadece üretici olmak veya perakende sat›fl yapan
bir firma olarak faaliyette bulunmak oldukça riskli bir ifl ola-
rak görülmektedir. Rekabetin yo¤un oldu¤u, fiyatlar›n gün-
lük olarak de¤iflti¤i ve gelecek piyasa fiyatlar›n›n kestirile-
medi¤i bir piyasada üretti¤i elektri¤in tamam›n› satmak zo-
runda olan üretici bir firman›n yeni üretim tesislerine yat›-
r›m yapmas› oldukça riskli görülmektedir. Örnek olarak
ABD’nin Kaliforniya eyaletiyle Brezilya’da enerji piyasas›-
n›n özellefltirilmesinden sonra uygulanan dikey entegras-
yon yasa¤› çerçevesindeki geliflmelere bak›labilir. Bu ülke-
lerde uygulanan bu yasak nedeniyle yeni elektrik üretim te-
sislerine yat›r›mlarda ciddi bir yavafllama olmufl ve bunun
sonucu olarak büyük enerji kesintileri yaflanm›flt›r. Bunun
aksine, piyasan›n dikey entegrasyon flekilde çal›flt›¤› piya-
salarda ise üretilen elektri¤in sat›fl›nda firmalar aç›s›ndan
bir süreklilik oldu¤undan, piyasada herhangi bir risk görül-
memektedir. Böyle piyasalarda çal›flan entegre firmalar tü-
keticinin talep etti¤i elektri¤i üretecek bir süreklilik ve verim-
lilik gördüklerinden, sistem do¤al olarak kesintisiz olarak ifl-
lemektedir. Bu aç›dan enerji güvenli¤inin sürekli k›l›nma-
s›nda entegrasyonun önemi büyük iken, entegrasyon so-
nucu oluflabilecek hâkimiyet nedeniyle fiyatlar›n rekabeti
daha da düflürdü¤ü görülmektedir.

Kamu flirketleri özel flirketlere göre daha ucuz yat›r›m kay-
naklar› sa¤lamaya muteberdir. Devlet firmalar› ya da dev-
letin kontrolündeki flirketlerin piyasadan daha düflük faiz
oranlar›nda finansman bulduklar› görülmektedir. Yaflanan
özellefltirme uygulamalar›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lara bakt›¤›-
m›zda, devlet ve özel flirketler aras›ndaki farklar›n giderek
aç›ld›¤›, örne¤in özel enerji firmalar›n›n (IPPs) kamu flirket-
lerine oranla %3 oran›nda daha fazla faiz ödeyerek piyasa-
dan borçland›klar› izlenmektedir. Kamu flirketlerinin di¤er
bir avantaj› da uluslararas› finans piyasas›ndan daha uzun
süreli ve düflük faizli yat›r›m kredisi temin etmedeki baflar›-
lar›d›r.

‹‹kklliimm  DDee¤¤iiflfliimmii,,  YYeenniilleebbiilliirr  vvee  JJeeootteerrmmaall  EEnneerrjjii

Bak›ld›¤›nda Endonezya’n›n önemli bir elektrik üretimi
aç›¤› oldu¤u, petrol, do¤algaz ve kömür d›fl›ndaki kay-
naklar aç›s›ndan da fazla zengin olmad›¤›, fakat hidrolik ve
jeotermal kaynaklar aç›s›ndan ise önemli bir potansiyel
tafl›d›¤› görülmektedir. Fakat bu kaynaklar›n ekonomiye
kazand›r›lmas› için hem mevcut, hem de gelecek iletim ve
da¤›t›m altyap›s›na önemli ölçüde yat›r›m yap›lmas› ihtiy-
ac› ortaya ç›kmaktad›r.

Enerji üretiminde yenilebilir kaynaklar›n gelifltirilmesi tüm
ülkelerin önemli bir hedefi iken, piyasalaflman›n bu hedef-
lerin önündeki en önemli engel oldu¤u kabul edilmektedir.
2009 Ekim ay›nda ‹ngiltere hükümetinin bu alanda yapt›¤›
bir raporda yenilebilir enerjinin gelifltirilmesi için piyasalafl-
t›rma ve özellefltirme uygulamalar›ndan vazgeçilmesi öne-
rilmektedir. Bu raporda karbon kaynaklar› d›fl›ndaki kay-
naklarla elektrik üretimi yapan ülkelerde bu altyap›n›n ta-
mam›na yak›n›n›n özel sektör yerine devlet eliyle infla edil-
di¤i, yenilebilir kaynaklar›n gelifltirilmesi için mevcut piya-
sada oluflan çal›flma flekline ve risk anlay›fl›na bak›lmaks›-
z›n bu sürecin yeniden tesis edilerek enerji alan›n›n yeni-
den kamu eliyle düzenlenmesi önerileri yap›lm›flt›r. fiili’de
bu alanda yap›lan bir araflt›rmada da mevcut serbest piya-
san›n yenilebilir enerjinin geliflmesini ve inflas›n› sa¤laya-
mayaca¤›, bu konuda devlete belirleyici bir rol verilmesi ge-
rekti¤i belirlenmifltir.

Endonezya’da yenilebilir enerji kayna¤› olarak jeotermal
enerji potansiyeli çok önemli olmas›na karfl›n, ihtiyaç duyu-
lan yat›r›m tutar› ola¤anüstü derecede yüksektir. Hükümet
serbest piyasa sistemi içinde özel sektörün bu alana yat›-
r›m yapmas› için yüksek fiyat garantileri ve hayli gevflek bir
denetim sistemi kurmak zorunda oldu¤unun fark›ndad›r.
Di¤er taraftan Endonezya’n›n enerjide rekabeti tesis edici
bir piyasa yaratma konusundaki tecrübesizli¤i, kamunun
ve özel sektörün jeotermal enerji alan›ndaki teknik yeter-
sizli¤i jeotermal enerjinin gelifltirilmesine imkân tan›ma-
maktad›r. Fakat her türlü eksikli¤e karfl›n hükümet bir dev-
let firmas› olan PT Geo Dipa Energy adl› kurulufla bu alan-
da çal›flmalar› bafllatma görevi vermifl durumdad›r. Gele-
cekte yenilebilir enerji alan›nda Endonezya’da devletin ön-
cülü¤ünde yat›r›mlar›n bafllayaca¤› beklenmektedir.

ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee  UUyygguullaammaallaarr››nn››nn  SSoorruunnllaarr››  vvee  ÜÜrreettiimm  TTeessiiss--
lleerriinnee  YYaatt››rr››mm

1982 y›l›nda fiili’yi yöneten askeri cunta hükümeti elektrik
flirketlerini birbirinden ay›rmaya ve özellefltirme çal›flmala-
r›na bafllam›flt›. Bu aç›dan fiili dünyada enerjideki özellefl-
tirmelere ilk bafllayan ülke olmufltur. Oluflturulan piyasa
sistemindeki düzenlemelerde piyasaya giren özel flirketle-
re yat›r›m taahhütleri olmas›na ra¤men, iflletmeci olduklar›
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dönemde yeni yat›r›mlar› erteleme veya yapmama avan-
tajlar› bile tan›nm›flt›r. Tüm bu esnekliklere ra¤men özellik-
le 1998-99 y›llar›ndaki kurakl›k sonucu ortaya ç›kan teknik
problemlerden dolay› ülkede ciddi bir enerji krizi yaflanm›fl-
t›r. Ortaya ç›kan kriz hükümetin yeterince saydam olmayan
bir piyasa yaratt›¤›n› göstermifltir. Ayr›ca yürürlükteki kural-
lara hiç bir flekilde uymayan özel flirketlerin krizi yönetme
konusunda kamu otoriteleri ile gerekli koordinasyonu sa¤-
layamamas› nedeniyle mevcut enerji krizi daha da üst se-
viyelere t›rmanm›flt›r. Bu kriz uzun dönemli yat›r›m planla-
malar›n›n zorunlu oldu¤u enerji alan›nda hükümetin sade-
ce k›sa dönemli karlara odaklanan özel flirketleri iyi yöne-
temedi¤i, serbest piyasay› düzenlemeye yönelik olarak ku-
rulan düzenleyici kurumlar›n ifllevsiz kald›¤›n› ortaya ç›kar-
m›flt›r. 

Yat›r›m sorunlar› giderilmedi¤i için enerji krizinin 2000 y›l›n-
dan sonra da büyüyerek devam etti¤i, özellikle 2007-2009
y›llar› aras›nda yaflanan kurakl›kla beraber en önemli üç
üretim tesisin devre d›fl› kalmas›yla fiyatlar›n 1000 kat art-
t›¤›, ülke ekonomisin ve hayat›n adeta felç oldu¤u görül-
müfltür. Bu krizlerle beraber hükümet iflletme maliyeti çok
yüksek olan fuel oil ve disel jeneratörlü tesislerin acil olarak
devreye girmesini talep etmifl, yaklafl›k 1 milyar dolara ya-
k›n sübvansiyon vererek elektrik üretiminin süreklili¤inin
devam etmesini sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Geliflmelere bak›l-
d›¤›nda özel flirketlerin daha çok kömür ve petrole dayal›
üretim tesislerine yat›r›m yapt›¤›, jeotermal gibi yenilebilir
enerji kaynaklar›n› gelifltirilmesiyle ilgili herhangi bir giriflim-
lerin olmad›¤›, genel olarak ta yüksek kar getiren üretim fa-

aliyetlerini tercih ettikleri görülmüfltür. Tüm bu geliflmeler
sonucunda hükümet enerjide üretim ve yat›r›m planlamas›-
n› yapan bir kamu enerji kurumu oluflturmak durumunda
kalm›flt›r. Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n 2009 y›l› raporunda
fiili’de 2007-2008 y›llar›nda yaflanan krizler anlat›larak kriz-
lerin sonucunda hükümetin merkezi olarak enerji planla-
mas› ve risk de¤erlendirmeleri yapan, mevcut piyasay›
önemli ölçüde denetim alt›na alan bir sistem gelifltirmek zo-
runda kald›¤›na de¤inilmifltir.

VVeerriimmlliilliikk

Genelde piyasada yayg›n olarak kabul edilen olgu özel flir-
ketlerin her zaman kamu flirketlerine göre daha verimli ça-
l›flt›klar›d›r. Fakat bak›ld›¤›nda bu kabulün do¤rulu¤unu ka-
n›tlayacak bilimsel örneklere ve sonuçlara yer verilmedi¤i
görülmektedir. 1995 y›l›nda Pollitt adl› kurulufl taraf›ndan
dünyan›n çeflitli ülkelerindeki özel ve kamu sektör flirketle-
rinin de¤erlendirilmesi sonucu yap›lan raporda verimlilik
aç›s›ndan bu kurulufllar aras›nda fazla bir fark›n olmad›¤›
gösterilmifltir.

Dünya Bankas›’n›n 2005 y›l›ndaki küresel raporunun so-
nuç bölümünde flu ifadeler yer alm›flt›r; “Kamu ad›na ser-
vis sa¤lay›c›s› konumundaki iflletmelerin ortaya ç›kan fay-
dalar aç›s›ndan kamu veya özel sektör elinde olmas› fazla
önemli de¤ildir. Yap›lan birçok çal›flmada iflletme mülkiye-
tinin farkl› olmas›n›n verimlilik aç›s›ndan sonuçlar› fazla de-
¤ifltirmedi¤i görülmüfltür. Ülke baz›nda yap›lan baz› çal›fl-
malarda da bafllang›çta özel sektör lehine olan farklar›n gi-
derek azald›¤›, verimlilik aç›s›ndan di¤er ayr›nt›lara bak›ld›-
¤›nda bu farklar›n avantajl› bir durum yaratmad›¤› ortada-
d›r.”

‹ngiltere’de özellefltirmeler üzerine yap›lan bir raporun so-
nuç bölümünde flu ifadeler yer alm›flt›r; “Özellefltirmenin il-
gili hizmetin performans›n› artt›rd›¤›na dair çok az say›da
önemsiz örnekler verilebilmektedir. Fakat genel olarak

Tablo-5: IPPs Firmaları ile Kamu Firmalarının Finansman Maliyetlerinin Karşılaştırması
Not: JIBOR = 11% 2008 Aralık ayı itibarıyla

Krizden
önce Mart 2009

IPPs: Kamu
Firmaları : IPPs Kamu

Firmaları
IDR (yerel para birimi)

7-10 yıl
JIBOR* +

100-200 bps
JIBOR + 100

bps
JIBOR + 400-

500 bps
JIBOR + 150

bps

US$ faiz oranı,12 yıllık - LIBOR + 70-
80 bps - LIBOR + 150

bps
Kaynak : D oğu Asya Enerji Sektör Değerlendirmesi - Küresel Finans Krizinin Enerji Sektörünün Finansmanı
Üzerindeki Etkisi Üzerine Kısa Değerlendirme, EAP-EASTE, Mart 2009
JIBOR: Endonezya-Cakarta Interbank Offered Rate,
Bps: basis point definition

Tablo-6: Endonezya’daki Jeotermal Enerjinin Geliştirilmesindeki Engeller

Politika ve
Yasal

Düzenlemeler

Jeotermal enerjide rekabetçi bir yatırım ortamı yaratmak için daha
fazla fayda sağlayacak, bünyesinde fiyat ve sübvansiyon teşviklerinin

de sağlandığı bir mevzuat gerekmektedir.

Kurumsal

Endonezya’nın özellikle bölgesel çapta yapılacak enerji ihalelerinde
rekabetçi bir ihale düzenleyebilecek, buna ilave olarak yatırım

alanlarını tespit edebilecek kurumlar oluşturma konusunda
tecrübesizliği vardır.

Teknoloji ve
Kapasite

Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine ve keşfine yönelik yeterli
bilgi eksikliği bulunmaktadır. Yerli Jeotermal kaynakların

geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dönük yetersiz kapasite kullanımı
ve teşvik sistemi mevcuttur.

Yatırım Riski
Jeotermal kaynakların keşfi ve enerji alanında değerlendirilmesi

amacıyla ihtiyaç duyulan yatırım tutarlarına karşın arama
çalışmalarındaki belirsizlik ciddi bir risk yaratmaktadır.
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özellefltirmelerin bafllang›c›nda ifade edilen hedefleri yaka-
layamad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Uzun vadeli bak›ld›¤›nda
üretim, iflçilik, yat›r›m, kazanç, kapasite kullan›m› ve verim-
lilik aç›s›ndan ‹ngiltere’de herhangi bir baflar› sa¤land›¤›na
dair bilimsel ve ölçülebilir bir sonuç elde edilememifltir.
Özellikle özel sektörün yönetimi alt›nda çok baflar›l› ve ve-
rimli olaca¤› hedeflenen Telekom sektöründe de özellefltir-
me sonras› k›smi olarak verimlilik art›fl› sa¤land›¤›, fakat bu
art›fl›n ayn› süre içinde kamu elindeki servis sa¤lay›c› fir-
malarla k›yasland›¤›nda daha düflük oldu¤u ölçülmektedir. 

Raporu yazan araflt›rmac› G. Afrika’dan da örnek vererek
“özelleflen firmalar›n çal›flanlar üzerinde yaratt›¤› çal›flma
bask›s› sonucu verimlili¤in çal›flanlar aç›s›ndan da düfltü-
¤ü, radikal reformlar ad› alt›nda kamu kurumlar›nda ger-
çeklefltirilenlerin performans› artt›rmak bir yana, çal›flma
güvenli¤ini ve sosyal güvenlik endiflelerini daha da artt›rd›-
¤›, çal›flma verimlili¤inin bu sebeplerle düflmesiyle flirketle-
rin baflar›l› olamad›klar› görülmektedir...”

EEKK::  YYeenniilleebbiilliirr  EEnneerrjjiinniinn  TTeekk  FFiinnaannssmmaann  KKaayynnaa¤¤››  OOllaarraakk
DDeevvlleett
‹‹nnggiilltteerree  ‹‹kklliimm  DDee¤¤iiflfliimmii  KKoommiitteessii  rraappoorruunnddaann;;  

“Baz› ülkelerde elektrik üretiminin %70’den fazlas› düflük
karbon içeren kaynaklardan elde edilmektedir. Bunun ha-
yata geçirildi¤i ülkelere bakt›¤›m›zda elektrikte pazar›n
önemli bir bölümünde serbest piyasa çerçevesinde çal›flan
özel flirketler olmas›na ra¤men, enerji üzerinde önemli bir
kamu kontrolü oldu¤u görülmektedir. Baz› ülkelerde ise su
kaynaklar› (hidroelektrik) üretimin çok büyük bir bölümünü
teflkil etmektedir. Hidrolik kaynaklar rüzgâr ve nükleer kay-
naklara göre farkl› bir ekonomik ve teknik analize sahiptir.
Bu üretim ekonomik ve teknik parametreler aç›s›ndan da-
ha çok kömür kaynakl› üretim tesislerine yak›n benzerlikler
tafl›r. Bu üretimde ilk yat›r›m maliyetinin yüksekli¤ine ra¤-
men, üretimin birim maliyeti uzun vadede son derece ucuz
ve güvenlidir. Kapasitenin tamam›n›n her zaman kullan›l›-
yor olmas›ndan dolay› son derece esnek bir üretim fleklidir.
Elektrik üretiminin su kaynaklar›na (hidroelektrik) ba¤l› ol-
du¤u baz› ülkelerde (Kanada ve Venezüella gibi) sistemin
devlet kontrolü alt›nda yönetildi¤i görülmektedir. Hatta Bre-
zilya ve Peru’daki elektrik piyasas› k›smi olarak özellefltiril-
di¤i dönemlerde de devlet eliyle yeni barajlar infla edilmifl-
tir. Fransa, Slovakya ve ‹sviçre’de ise elektrik üretiminin
%80’e yak›n› kamunun kontrolü alt›ndaki nükleer tesisler-
den karfl›lanmaktad›r. Bu ülkelerden Fransa’ya bakt›¤›m›z-
da enerjinin %78’i kamunun kontrolünde olan nükleer te-
sislerden karfl›land›¤›, bu tesislerin üretim esnekli¤i, kapa-
site kullan›m›n›n yüksekli¤i ve ülkenin Avrupa’n›n di¤er ül-
keleriyle olan iletim hatlar›n›n geliflmifl olmas›ndan dolay›
iç talebin düflük oldu¤u dönemlerde üretilen elektri¤in bir
bölümünün ihraç edildi¤i görülmektedir. Norveç’te de elek-
trik sektöründe piyasalaflma ve özellefltirme uygulamalar›

olmas›na ra¤men kamuya ait entegre bir firma olan Nord-
pool çok önemli oranda yenilebilir üretim kapasitesine sa-
hiptir. Bu ülkede özellefltirme giriflimlerinden önce çok bü-
yük çaptaki kamu yat›r›mlar›yla çok say›da yenilebilir ener-
ji üretim tesisi kurulmufltur. Birçok ülkede piyasalaflma ça-
l›flmalar›na ra¤men hala yenilebilir enerji yat›r›mlar›n›n bü-
yük bir bölümü devletin bu alandaki yat›r›m indirimleri, süb-
vansiyonlar› ve teflvik uygulamalar› kapsam›nda yine dev-
let eliyle kurulmaktad›r.”
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Çevrenin ve Orman›n bakan›n›n suyun profesörü oldu¤u-
na inan›yorsun da, vatandafl›n da suda hakk› oldu¤unu ne-
den kabullenmiyorsun be zihniyet? Diye sorarlar. Neden
vatandafl› isyan ettiriyorsun?

Karadeniz ‹syanda, Loç Vadisi ‹syanda, Senoz Vadisi ‹s-
yanda… Halinden mutlu olan yat›r›mc› ve yat›r›mc›n›n önü-
nü açandan baflkas› de¤il. Memleketinin bir kar›fl topra¤›-
na sahip ç›kanlar vatan haini, vatan›n her kar›fl topra¤›n›
satanlar memleket sevdal›s›.

Suyun ticarilefltirilece¤i zamanlar elbet gelecekti bu mem-
lekette. En az›ndan niyetlerin öyle oldu¤unu son 20 y›lda
fliflelenen, fliflelenmifl gibi yap›lan yeralt› sular›m›z›n hun-
harca kullan›m›ndan zaten sezinlemifltik. Ama karfl›m›za
HES (Herhali ile Edepsizce Sat›fl) belas›n›n bu denli ç›ka-
ca¤›n› ve son on y›lda hükmedenlerce say›lar›n›n binleri
aflaca¤›n› tahmin edemezdik. Bu kadar çok yönlü bir sald›-
r›n›n, topra¤›m›za-suyumuza, ard›ndan havam›za, yerimi-
ze yurdumuza göz koyaca¤›n› bilemezdik.

Birgün ellerinde GoogleEarth’den indirilmifl haritalarla
memleketimizde dere kenar›ndan nerede oldu¤unu dahi
bulamayan genç mühendislerin HES Baflvuru Dosyas› için
çal›flmalar yapt›¤›n› göremezdik, göremedik. Ama flimdi
görüyoruz. Talan›n nas›l oldu¤unu, olabilece¤ini biliyoruz.
Fark›nday›z ve onun için ses veriyoruz.

‹nsan vücudunda nas›l bir k›lcal damar›n önüne set çeke-
mez iseniz, çekti¤inizde neler olaca¤›n› biliyor iseniz, dere-
lerimiz üzerine de kurulacak HES’lerin do¤al yaflam›n k›l-
cal damarlar›n› kesece¤ini, yaflam›n önünü alaca¤›n›, bu-
na da karfl› ç›kman›n bir vatandafll›k görevi oldu¤unu hat›r-
layacaks›n›z.  ‹flte o yüzden LOÇ Vadisi’nde genç-yafll›
herkes hayatlar›nda daha önce hiç ak›llar›na gelmedi¤i bi-
çimiyle direniyorlar. Bunun bir çevre mücadelesi olmad›¤›-
n›n öyle fark›ndalar ki, naif de bir hali var direniflin. Yurdun

dört yan›ndan da destek al›yorlar. Karadeniz’i isyan ettiren
bu geliflme elbette Su Kullan›m Anlaflmalar› ile arzu etti¤i
yolda ilerliyor, ama bir o kadar da direnç görüyor. Daha ge-
çenlerde Bart›n’›n Kumluca Beldesinde 6 köy muhtar› ve
vatandafllar ÇED Halk›n Kat›l›m› toplant›s›n› yapt›rmad›.
Devlet dedi¤imiz baban›n birgün sular›na ortak olabilece¤i-
ni onlar da bilmiyorlard›, ama görünce projenin abesle iflti-
gal hayatlar›na ortak oluflunu ses verdiler. Bu sesler en
yüksek Karadeniz bölgesinden geliyor, gelmeye de devam
edecek gibi görünüyor.

Sinop’ta y›llar önce bafllayan yang›n, Gerze’de havas›na,
Amasra ve Ere¤li’de topra¤›na sahip ç›kmak ç›kmak iste-
yen ülkenin gerçek sahiplerine ra¤men devam ediyor. Ter-
mik santral yang›nlar›n›n küllerini koyacak yer bulamaya-
cak yat›r›mc› elbette baht› kara Karadeniz’e sal›p kirlilik
kaynaklar›n›, vatandafl›n bir soluk nefesine ortak olma ni-
yetinden vazgeçmiyor. Çok yönlü bir sald›r›n›n içinde halk
çaresiz ama güçlü, olanaklar› k›s›tl› ama gururlu yap›s› ile
“‹stemeyiz” nidalar›n› yükseltmeye devam ediyor.

Eskiden “su gibi su kullanmak” deyimini, “su akar Türk ba-
kar” söylemlerinden öte, “Su Bofla Akmaz” ç›¤l›klar› daha
zihinlerde yerini bulmufl durumda. Hangi meslek grubun-
dan, hangi siyasi oluflumdan olursa olsun, suyun bu denli
de¤erli bir unsur oldu¤unu, can suyundan dahi yoksun b›-
rak›lm›fl derelere yak›n yaflayanlar daha sesli anlatmaya
bafllad›lar.

Ülke yang›n yeri, bunu söndürecek suya dahi yabanc› ser-
maye göz koymufl durumda. Savafl bafllam›fl, kuflanacak
sanki birkaç kap, biraz da memleket sevdas›na gereksin-
me var.

Suyuna sahip ç›kan, havas›na-topra¤›na s›k› tutunan, çev-
reci olmaktan imtina eden, yaflam›na sahip ç›kan dostlar.
Birgün hepimiz bir yerde buluflaca¤›z.

"B‹R YANGININ KÜLÜ ve SU G‹B‹ SU
KULLANMAK ÜZER‹NE"
DDrr..  MMuussttaaffaa  AArrttaarr
TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› MYK Üyesi
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fiehrimizin kimlik ö¤esi, tarihi de¤eriyle kültürel varl›k unsu-
ru olan ve en önemlisi kamuya ait olan binalar›n, arazilerin
sat›fl› ya da tahsisiyle karfl› karfl›yay›z flu günlerde. “Kamu-
ya ait alan” kavram›n› en basit haliyle tan›mlamak gerekir-
se; kamu ile ilgili ifllerin yap›ld›¤› alan diyebiliriz. Mülkiyeti
kamu ad›na kamu kurulufllar›nda olan bu alanlar, yine ka-
munun üst seviyede yararlanabilece¤i flekilde ifllevlendire-
bilir. 

Ancak s›ralayacak oldu¤um ufak liste bu bak›fl aç›s›ndan
pek yararlanmam›fl gibi görünüyor:

11--  AAttaakkööyy  ssaahhiillii::  TOK‹’nin ihaleye ç›kard›¤› bu alan ‘has›lat
paylafl›m›’ yöntemiyle sonuçlanm›flt›. ‹hale flartnamesinde
her ne kadar bu alan›n yeflil alan deposu olaca¤› vurgulan-
sa da neticede kamuya ait bir alan özel mülkiyete geçecek-
tir. Mülkiyeti ‘kapan’ kifli ise alan üzerinde, esnek flartname
maddeleri do¤rultusunda, birçok fley yapabilir. 

Burada vurgulanmak istenen, arazi üzerinde kimin hak sa-
hibi oldu¤u de¤il, “fiartname maddelerince hak sahibi bu-
rada uygulamalar› gerçeklefltirdikten sonra buras› kime hi-
tap edecek?” sorusudur.

22--  AAllii  SSaammii  YYeenn  SSttaaddyyuummuu::  34640 m2 alana sahip ‹stan-
bul’un en önemli spor tesislerinden biri olan Ali Sami Yen
Stad›’n›n bulundu¤u parseller Beden Terbiyesi Genel Mü-
dürlü¤ü mülkiyetinde bulunmaktad›r.

Toplu Konut ‹daresi taraf›ndan onaylanarak ask›ya ç›kar›-
lan planlarda ise söz konusu alan TTiiccaarreett++TTuurriizzmm  AAllaann››””,,
““RReekkrreeaassyyoonn  AAllaann››  --  ppaarrkk  aallaann››  ((zzeemmiinn  aalltt››  oottooppaarrkk))””  olarak
fonksiyonland›r›lm›flt›r.  

Plan notlar›nda ; “Turizm+Ticaret” alanlar›nda otel, ifl mer-
kezi, rezidans, ofis, büro, al›flverifl merkezi, sinema, tiyat-
ro, e¤lence merkezi, çok katl› ma¤aza, müze, kütüphane,
sergi salonu, kültür tesisleri, lokanta, restoran, gazino, yö-
netim binalar›, banka ve finans kurumlar› gibi ticari fonksi-
yonlar yer alabilir” denmektedir. 

Bulundu¤u konumu düflünürsek asl›nda önceki sat›fllardan
buras›n›n da böyle bir sat›fla konu olaca¤› öngörülüyordu.
‹stanbul’un merkezi ifl alan› halini alan Mecidiyeköy – Le-
vent bölgesinde, Zincirlikuyu Karayollar› 17. Bölge Müdür-
lü¤ü, Levent ‹ETT Garaj›, Mecidiyeköy Likör Fabrika-
s›’ndan sonra Ali Sami Yen Stadyumu’nun bulundu¤u alan
da spor alan› lejand›ndan turizm+ticaret alan›na ‘terfi’ etti. 
Bu iki örne¤i vermekteki amaç, as›l yaz› konumuz olan Te-

KAMUSALDI BU ALANLAR
GGöökkççeenn  TTaaflflkk››nn
fiehir Planc›s›

AAttaakkööyy  ssaahhiill  ((KKaayynnaakk::  wwwwww..nneetthhaabbeerr..ccoomm))

KKaayynnaakk::  wwwwww..ccnnnnttuurrkk..ccoomm

‹‹hhaallee  aallaann››  KKaayynnaakk::  wwwwww..mmiilllliiyyeetteemmllaakk..ccoomm  
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kel binalar›n›n belli gruplara tahsisi hakk›nda bilgi verecek
iken, bu önemli alanlar›n da yak›n tarihte pefl pefle ihaleye
ç›kmas›n› dile getirme konusundaki sab›rs›zl›¤›md›r.

Büyük kamusal alanlar›n ihaleleri kadar,  hikayeleri geçmi-
fle dayanan kamuya ait binalar›n da tahsisi gündemimizde
yer almaktad›r.

CCeevviizzllii  vvee  UUnnkkaappaann››  TTeekkeell  BBiinnaallaarr››

Bulundu¤umuz y›l›n bafllar›nda Unkapan›’nda bulunan Te-
kel Binas›, Medipol gruba 49 y›ll›¤›na devredildi. Maliye Ba-
kanl›¤›’n›n yapt›¤› aç›klamada, Hazineye ait tafl›nmazlar›n
kamu yarar› gözetilerek e¤itim, sa¤l›k, kültür ve sportif fa-
aliyetlerde kullan›lmak üzere irtifak hakk› kurulmak suretiy-
le bu alanlarda görev yapan, kamu yarar›na çal›flan der-
neklere, vergi muafiyeti tan›nan vak›flara, vak›flarca kuru-
lan yüksekö¤retim kurumlar›na, kanunla kurulmufl kurum
ve kurulufllar ile kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufl-
lar›na verilebildi¤i ifade edilmiflti. 

Süreci anlamam›z için Cevizli’ye dayanan ç›k›fl noktas›na
ulaflmam›zda fayda var. Bunun için Kent ve Demiryolu eki-
bince ele al›nan yaz›dan kimi zaman konumuz gerektirdi¤i
kadar›na yer verece¤im 

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, sanayi ve tar›m› gelifltirmek,
yüksek ekonomik gelir kayna¤› kabul edilen tütünün, to-
humlar›yla ilgili yaflanan s›k›nt›lar› gidermek amac› ile Kar-
tal-Maltepe'de 1931 y›l›nda küçük bir tütün deneme evi ku-
rulur. Yer seçiminin nedeni, bu bölgede uzun zamand›r Os-
manl›'dan beri Dramal› (Makedonya) göçmenler taraf›ndan
tütün yetifltiriliyor olmas›d›r. 1935 y›l›na kadar Türkiye'nin
çeflitli yerlerinde kurulan Tütün Deneme Evleri’nin kurum-
sal bir yap›ya dönüfltürülmesi için Enstitü kurulmas›na ka-

rar verilir. Tütün deneme evlerinden sonra, Kartal ile Mal-
tepe aras›nda Cevizli'de sat›n al›nan bir araziye, içinde la-
boratuarlar› da bulunan Tütün Enstitüsü binas› yap›l›r.

‹kinci Dünya Savafl› sonras› Sigara Fabrikalar›n›n yetersiz
kalmas› nedeniyle, 1946–1948 y›llar›nda Maltepe'de yeni
bir Sigara Fabrikas› kurulmas› çal›flmalar›na bafllan›r.
Amerikal› bir firmaya yeni fabrikan›n projeleri haz›rlat›l›r.
Maltepe-Cevizli'de fabrika için bir arsa kamulaflt›r›l›r ve ma-
kine donan›m› için ba¤lant›lar yap›l›r. Ancak fabrikan›n ya-
p›m›na 10 y›l sonra 1957 y›l›nda bafllanabilir. 1967 y›l›nda
üretime aç›lan fabrikan›n resmi aç›l›fl› 1969 y›l›d›r. Maltepe
Sigara Fabrikas› için 1991 y›l›nda makine donan›mlar›nda
önemli bir modernizasyon çal›flmas› yap›l›r. Yap›lan çal›fl-
malar›n bedeli ise yaklafl›k olarak 99.000.000 DM (Alman
Mark›)’d›r.

Hikayenin bu noktas›na gelinceye kadarki süreç dahi bu
alan›n izleriyle beraber yaflat›lmas› gerekti¤ine iflaret edi-
yor. Tekel’in bu hikayesi tar›mdan sanayiye geçiflin de  hi-
kayesi ayn› zamanda. ‹lk iflçiler mevsimlik göçle gelip Te-
kel Sigara Fabrikas›’n›n çal›flanlar›n› oluflturdular ve Ceviz-
li’de yaflamaya bafllad›lar. 

Özellefltirme kapsam›nda al›nd›¤›nda iflçi say›s› 35.000 ci-
var›ndad›r ve kad›nlar bu say›n›n ço¤unu oluflturmaktad›r.
Tekel'in en önemli özelli¤inden birisi de kad›n›n çal›flma
yaflam›na kat›ld›¤› ilk sanayi kurulufllar›ndan birisi olmas›-
d›r ve önemlidir.

2001 y›l›nda özellefltirme kapsam›na al›nd›ktan sonra,
2008 y›l›nda sigaran›n da sat›lmas› ile büyük bir k›sm› bo-
flalan Tekel Cevizli kampüsüne, Unkapan›'ndaki Tekel Ge-
nel Müdürlü¤ü tafl›nm›flt›r.
Alelacele tafl›nan Tekel Genel Müdürlü¤ünün Unkapa-

KENT‹M‹ZDEN

TTüüttüünn  AArraaflfltt››rrmmaa  EEnnssttiittüüssüü  CCeevviizzllii
KKaayynnaakk::  wwwwww..kkeennttvveeddeemmiirryyoolluu..ccoomm//



DOSYA

113Mühendislikte, Mimarl›kta ve Planlamada ÖÖLLÇÇÜÜ

KENT‹M‹ZDEN

n›'ndaki 5 katl›, 2500 m2 kapal› alanl›, 3000 m2 arazi üze-
rine kurulu binas›, Hastane zinciri olan Medipol grubunun
kurdu¤u vakfa, üniversite olarak kullanmak üzere 49 y›ll›¤›-
na tahsis edildi.  Medipol grup bu binay› üniversite hasta-
nesinin laboratuar› olarak kullanmay› düflünüyor. Yani özel
bir flirket taraf›ndan al›nan bina, özel bir üniversitenin yeri
olarak kullan›lacak. Buraya ifliniz düflerse ziyadesiyle para-
n›z› ödeyip iflinizi göreceksiniz. Maliye Bakanl›¤›nca yap›-
lan aç›klamada  belirtilen ‘kamu’dan kas›t ifadesini ‘paras›
neyse kamu’ fleklinde düzeltmekte fayda var san›r›m.

Tekel'in Cevizli Kampüsündeki süreç; 2003 y›l›nda bafll›-
yor. 2003 y›l›nda buras› Tekel'in vergi borçlar›n›n bir k›sm›-

na karfl›l›k maliye hazinesine devredilmifl, hazine de Ada-
let Bakanl›¤›na tahsis etmifltir. Bu alan tren istasyonunun
üzerinde kalan, Tekel Enstitüsü binas›n›n da oldu¤u, flu
anda Adliye olarak kullan›lan aland›r.

Tekelin ana kampüsünün oldu¤u 450.000 m2 olan alan
ise, Temmuz 2008'de kurulan ‹stanbul fiehir Üniversitesi
taraf›ndan yerleflke olarak kullanmak üzere maliye hazine-
sinden talep edilir. Hâlbuki bu tarihlerde bu alan Özellefltir-
me Kurumunun bünyesindedir, hazinenin de¤ildir. Özellefl-
tirme kurumu, bu talep üzerine hemen harekete geçer,
Tevhid ve ‹frazlarla alan›n bir k›sm›n›n (ki bu Tekel'in vergi
borcunun geri kalan k›sm›n› karfl›layan alan kadard›r.) ma-

UUnnkkaappaann››  TTeekkeell  GGeenneell  MMüüddüürrllüü¤¤üü
KKaayynnaakk::  wwwwww..kkeennttvveeddeemmiirryyoolluu..ccoomm

AAddlliiyyee  BBiinnaass››
KKaayynnaakk::  wwwwww..kkeennttvveeddeemmiirryyoolluu..ccoomm
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liye hazinesine devreder. 2008 y›l›nda alan, talepten 4–5
ay sonra hazinenin kullan›m›na geçer. Bundan sonra da
üniversiteye tahsis ve planlama ile ilgili süreci bafllar.

‹stanbul fiehir Üniversitesi taraf›ndan; haz›rlat›lan 1/5000
ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› teklifi ile alan›n
Üniversite Alan›na al›nmas› teklifi, ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediye Meclisinin 18 Eylül 2009 tarihli toplant›s›nda oy çok-
lu¤uyla kabul edilir.

PPllaann  nnoottllaarr››nnddaa;;

Bu alanda, fakülte, enstitü ve rektörlük binalar›, idari birim-
ler, ö¤renci iflleri merkezi, kongre merkezi, misafirhane,
ö¤renci yurtlar›, lojman, sergi ve konferans salonlar›, kü-
tüphane, laboratuar, kapal› ve aç›k spor alanlar›, müze, ye-
mekhane, sosyal ve kültürel tesisler, kapal› ve aç›k oto-
parklar, güvenlik binalar›, sosyal ve teknik altyap› tesisleri
ve üniversite ile ilgili di¤er tüm birimler alan ve bina olarak
yer alabilir. Üniversite alan›nda yap›laflma flartlar› KAKS:
0.80'dir. Birden fazla bodrum kat yap›labilir ve bu alanlar in-
flaat emsaline dahil de¤ildir. ... denilmektedir. 

Emsale dahil olmayan bodrum katlar›yla birlikte 300.000
m2 inflaat alan› elde edilmektedir. 

Yaz› boyunca verilen örneklerin ortak özelli¤i yüksek rant
de¤eri olmas›, kamuya tahsis edilmesi gereken yerler ol-
mas› ama kamuya tahsis edilmemedir. Özellefltirmeyle bu
denli iç içeyken flafl›rmam›z gereken bir süreç de¤ildir.  Ya-
sal boflluklar bu tür uygulamalara izin vermektedir. Yasad›-
fl› oldu¤unu bildi¤imiz birçok uygulama, y›llard›r yerli yerin-
de duruyor. Bu durumu tersine çevirecek yasal yapt›r›mla-
r›m›z baz› alanlarda var, baz›s›nda yok. Var olanlar uygu-
lamaya geçmiyor. 

K›ssadan hisse kamu yarar› kisvesi alt›nda birçok yer, ol-
mas› gerekenden farkl› de¤erlendiriliyor.  Her düzeyde hal-
k›n kullanmas› gereken alanlar, binalar, uygulanmas› dü-
flünülen projelerle ve ço¤u zaman da özellefltirme yoluyla
s›n›rl› bir kitleye hitap ediyor. Yasa sistemimiz de bu uygu-
lamalara engel olmaktansa ço¤u zaman araç oluyor.
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K‹TAP TANITIMI

Neoliberal proje, küreselleflmeci söylemin, ulus devlet ve
jeopolitikle ilgili fantezileriyle desteklendi. Solun genifl bir

kesimi bu fantezilerden etkilenerek salt “emperyalizm”
kavram›n› de¤il, kapitalizme yönelik elefltirileri, s›n›f mer-

kezli siyaset anlay›fll›n› da terk etti; boflalan yeri de libera-
lizmden devrald›klar› “bireysel özgürlükler” , “insan hakla-

r›”, “kimlik siyaseti” kavramlar›yla doldurmaya çal›flt›lar.
Küresellefltirmecilerin, ekonomik fantezileri gibi ulus dev-

let ve jeopolitik ile ilgili fantezileri, de çöktü.

Ulus devlete iliflkin küreselleflmeci fantezinin iki boyutu
var: Birincisine göre, ekonomik küreselleflme ve berabe-

rinde getirdi¤i IMF, Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü
gibi uluslararas› kurulufllar, uluslar aras› ve yerel sivil top-
lum örgütleri, ulus devletin ekonomik ve siyasi egemenlik-
lerini afl›nd›r›yor, devletler üstü bir egemenlik düzeni, yö-
netiflim oluflturmaya bafll›yor. Bildi¤iniz gibi bu sav›n en

ucunda, Karl Kautsky’nin süper-emperyalizm teorisinin re-
enkarnasyonu olarak, Hart ve Negri’nin “Kapitalizm art›k

devletleraras› bir sistemdir,” iddias› var. ‹kinci boyut, ABD,
neo-con propagandan›n etkisiyle olacak, tek kutuplu dün-
ya görüntüsünün abart›lmas›yla ilgili: ABD hegemonyas›

kal›c› ve istikrarl›d›r, art›k herhangi bir karfl›t bloklaflma
olas›l›¤› yoktur.

Jeopolitik (devletleraras› rekabet) tek kutuplu-çok kutuplu
dünya tart›flmalar›, terörizme karfl› küresel savafl, “kaynak
savafllar›”, Afganistan ve Irak’›n iflgali, Çin, Hindistan gibi
yeni güçlerin yükselmesi, Rusya’n›n uluslar aras› alanda

etkisini hissettirmeye bafllamas›yla geri geldi. IMF, Dünya
Bankas› ve DTÖ etkilerini yitirirken a¤ustos ay›nda baflla-
yan mali kriz, jeopoliti¤in geri gelme sürecine iki yeni bo-

yut ekledi. Birincisi, devletlerin denetimindeki fonlar›n öne-
mi daha önce görülmemifl ölçüde artt›. ‹kincisi, ABD yö-

netimi, neo-liberalizmin en önemli ilkelerini terk ederek
enflasyona ve bütçe disiplinine ald›rmadan, 145 milyar

dolar da¤›tmaya karar verdi.

On befl y›lda nereden nereye geldik; biraz geç de olsa,
birileri hala, iflgal yoksa emperyalizmden söz edemeyiz
demeye devam ediyor da olsa, emperyalizm kavram›n›

yeniden tart›flmaya bafllad›k. (syf. 137-138)

Cumhuriyet gazetesinin ekonomi yazar› da olan Ergin Y›l-
d›zo¤lu’nun 2006 y›l›ndan 2010 y›l›na kadar “Kriz” i ele ya-
z›lar›ndan bir seçki olan bu kitap, yazar›n kitab›n “Su-
nufl”unda da yazd›¤› gibi krizi “Kapitalizm Kadar Eski Bir
Sorun” olarak tan›mlayarak tespitlerine bafllam›fl. Kriz üze-
rine neoliberal dünyada ve kapitalizmin düflünce camias›n-
da 2008 y›l›nda patlayan krize kadar geçen süreçteki kriz
tart›flmalar›n›, krizi çözümlemede ortaya ç›kan farkl› görüfl-
leri ele al›yor. 1929'daki “Büyük Bunal›m”dan bu yana en
büyük kriz olarak tan›mlanan bir mali çalkant› sadece krizin
ortaya ç›kt›¤› geliflmiflleri de¤il, kapitalizmin çevre konumu-
na getirdi¤i di¤er tüm ekonomileri de ciddi bir y›k›mla bafl
bafla getiriyor. Sadece ekonomiyi de¤il, kapitalizmin yarat-
t›¤› çevresel tahribatla insanl›¤›n yaflam alanlar› da bu y›-
k›m›n sonuçlar›ndan dolay› bir çöküfl sürecine giriyor. 

Milyonlarca insan›n iflini, evini ve gelecek umutlar›n› kay-
betti¤i bu kriz süreci, ayn› zamanda dünyadaki zengin ve
yoksul aras›ndaki eflitsizlikleri daha da derinlefltirerek yok-
sullu¤un daha da büyümesine yol aç›yor. Son 30 y›ld›r ser-
best piyasan›n her fleyi çözece¤ine inanan kapitalist dev-
letlerin krizle birlikte ilk yapt›klar› giriflimler ise toplad›klar›
vergileri kasalar›na aktararak, dünya devlerini iflastan kur-
tarmak oluyor. 

Asl›nda yaflanan büyük kriz öncesi baflta Asya’dan Latin
Amerika’ya, Türkiye’den Rusya’ya kadar farkl› zamanlarda
lokal olarak kendini gösteren krizlerin yaklaflmakta olan ka-
pitalizmin bir sitem krizi üretece¤ine dair tespitlerini Cum-
huriyet gazetesinde yaz›lar›na bafllad›¤› y›llardan bu yana
yazan Ergin Y›ld›zo¤lu, bu kitab›nda bu yaz›lar›n› kronolo-

HHaazz››rrllaayyaann::  AAyydd››nn  EErrddeemmiirr
Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi

Ergin YILDIZO⁄LU

Kriz, Teori ve Gözlem
Cumhuriyet Kitap, Birinci Bas›m,
Haziran 2010, ‹stanbul.
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jik bir s›ra içinde vererek okuyucuya bu dönemi yeniden
hat›rlama olana¤› sunuyor. 

“Küreselleflme”, 1990’lar›n bafl›nda günlük söyleme sokul-
du¤unda, yepyeni önlenemez, geri çevrilemez, d›fl›nda ka-
l›namaz bir süreç olarak sunuldu. Bu büyük iddialar›n yan›
s›ra, ulus devletler, “ulusal ekonomiler” art›k önemini kay-
betti, hatta Tayyip Bey’in de geçen y›l vurgulad›¤› “yat›r›-
m›n yerlisi yabanc›s› olmaz” iddialar› da öne sürülüyordu.
Bu iddialar›n temelindeyse, biri ekonominin, ikincisi insan›n
do¤as›na iliflkin, krizin ›fl›¤›nda bak›nca, inan›lmaz derece-
de abart›l› duran iki varsay›m vard›. Piyasalar afl›r›l›klar›n›
kendileri düzeltirler, bu yüzden devletin piyasadan uzak
durmas› gerekir. ‹kincisi, piyasa aktörleri ak›lc› beklentiler-
le davranan insanlard›r.

Mali kriz 2007 y›l›nda bafllad›¤›ndan bu yana piyasalar›n
kendi pisliklerini kendilerinin temizleyemeyece¤i ortaya ç›k-
t›¤›nda, devlet müdahalesi, hatta birçok durumda devlet-
lefltirmeler gündeme gelince, bu iki varsay›m, gözlerimizin
önünde çöktü. Davos tart›flmalar› bu çöküflün nihayet bi-
linçlere ç›kt›¤› yerdi. Kimi televole ekonomistlerinin nafile
bir çabayla iddia etti¤i gibi, Davos’takiler salt ideolojik he-
zeyanlar de¤ildi… ‹deolojinin çatla¤›ndan s›zarak kendini
dayatan “gerçek”, bizzat ideolojinin üretildi¤i yerdeki ege-
men fantezileri da¤›t›yordu, o kadar! (syf 225-26)

Marksist ekonomi politik çerçevesinde krizi ele alan, geç-
miflten günümüz krizine “kriz”in kapitalist sistemin bir içsel
sorunu oldu¤u tespitlerini okuyucuya sunan yazar, 
ekonomik kriz patlak verdi¤inde, neoliberalizme “gönülden
ba¤l›” serbest piyasa yanl›lar› nas›l flafl›p kald›¤›n›, mali çö-
küntüyü hiç beklemediklerini kapitalist çevrelerin tart›flma-
lar›na yer vererek kitab›nda ele al›yor. Yazar, hâlbuki as›l
flafl›lacak olan›n onlar›n flaflk›nl›¤› oldu¤unu, çünkü kapita-
lizmin tarihinin, krizlerin erken bir aflamas›nda bafllayan
afl›r› “fliflme” döneminden sonra sürekli olarak bir mali çö-
küflle noktaland›¤›n› gösteriyor.

Dünya halklar›n›n en yak›c› sorunu olan ekonomik krizi, ka-
pitalizmden baflka bir toplumsal yaflam biçimi kurulabilece-
¤ine, açl›¤›n, yoksullu¤un, “asalak” devletin afl›labilece¤ine
inanc›n› kaybetmeyen Ergin Y›ld›zo¤lu'nun kaleminden
okuyacak, yaflananlar› farkl› bir aç›dan göreceksiniz...

K‹TAP TANITIMI
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ktisat Bölü-

mü emekli ö¤retim üyesi Korkut Boratav, sadece iktisat

alan›nda de¤il, sosyal bilimlerin farkl› disiplinlerinde çok

önemli katk›larda bulunmufl dünya çap›nda bir bilim insan›-

d›r. Meslektafllar›n›n deyimiyle bir “baflö¤retmen”dir. Em-

peryalizm, Sosyalizm ve Türkiye, Boratav’›n Türkçede ve

yabanc› dillerdeki akademik makaleleri ile söyleflilerinin be-

lirli bir sistematik izlenerek, yazar taraf›ndan gerekli düzen-

lemeler yap›l›p notlar eklenerek bir araya getirilmifl bir seç-

kisidir. Kitapta yer alan toplam k›rk bir metin s›ras›yla “Em-

peryalizm ve Dünya Ekonomisi”, “Sosyalizm ve Sol Siya-

set”, “Marksist Kuram ve S›n›flar”, “Türkiye: Bölüflüm, Bü-

yüme ve Ba¤›ml›l›k” ana bafll›klar› alt›nda toplanm›flt›r. Bu

metinler, yazar›n yaklafl›k yar›m yüzy›l boyunca ›srarla ta-

kip etti¤i ve önemli katk›lar yapt›¤› tarihsel maddecili¤in za-

mana, moda yönelifllere karfl› dayanakl›l›¤›n› ortaya koy-

maktad›r. Boratav’›n billur üslubunu, p›r›lt›l› mant›k gücünü

ve eflsiz çözümleme yetene¤ini yans›tan metinler yaln›zca

ö¤renenlere de¤il ö¤retenlere de, yaln›zca iktisatç›lara de-

¤il di¤er sosyal bilimcilere de, yaln›zca akademisyenlere

de¤il Türkiye’yi, dünyay›, tarihi, bugünü ve yar›n› anlamak

isteyen genifl bir okuyucu kitlesine de hitap eden vazgeçil-

mez bir kaynak, bir baflyap›tt›r.

Korkut BORATAV

Emperyalizm, Sosyalizm ve

Türkiye 
Yordam Kitaplar›, Birinci Bas›m,
Eylül 2010, ‹stanbul.

K‹TAP TANITIMI
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1960’l› y›llarda sonunda, ‹stanbul Bo¤az›’na köprü yap›l-
mas› gündemdedir. TMMOB, ayd›nlar ve devrimci gençlik
Bo¤az’a köprü yap›lmas›na karfl› ç›karlar. ‹stanbul flehir
geliflmesinin, Türkiye’nn kaderini etkileyece¤ini öne süren
TMMOB ve Mimarlar Odas›, tüm yat›r›mlar›n ‹stanbul’a ya-
p›lmas›n›n göçü artt›raca¤›n›, rant kavgalar› olaca¤›n›, Bo-
¤az'a yap›lacak olan köprünün flehrin planlanan yap›s›n›
bozaca¤›n› ve karayolu d›fl›nda toplu tafl›ma alternatiflerini
reddetti¤ini, petrole ba¤›ml›l›¤›n artaca¤›n› belirtirler. Mü-
hendisler, mimarlar köprünün, flehrin Güney - Kuzey yö-
nünde geliflmesine ve yeni köprülere yol açaca¤›n› öngö-
ren araflt›rmalar yazarlar. Ayd›nlar, ormanlar›n, su havza-
lar›n›n, tarihi, kültürel dokunun yok edilmesine iliflkin kayg›-
lar›n› dile getirirler, yat›r›mlar›n ülkenin geri b›rak›lm›fl böl-
gelerine yay›lmas›n› isterler. 

O y›llar, Do¤u Anadolu’nun geri b›rak›lm›fll›¤›n›n ve Kürt
gerçekli¤inin fark›na var›ld›¤› zamanlard›r. fiemsi Belli’nin
Hakkari fiavata köylülerini anlatt›¤› ve kulaktan kula¤a ya-
y›lan Anayasso fliiri Hasan Pulur taraf›ndan 3 Nisan 1969
tarihli Milliyet’te yay›nlan›r. 

AAnnaayyaassssoo

Gul, gurban oldu¤um Hökümet Baba! 
Baa bir alfabe veremez miydin? 

Gara da¤lar gar alt›nda galanda 
Ben gülmezem 
Dil bilmezem 
fiavata'dan Hakkari'ye yol bilmezem 
Gurban olam, çaresi ne, hoooyyy Babooov? 

Bebek yaiir, bebek hasda, bebek atafl içinde 
Ben fakiro 
Ben hakiro 
Dohdor, ilaç, çarfl›, bazar, tam-takiro 
Gurban olam, bu ne ifldir, hoooyy Babooov? 

Çonci¤ a¤liir, çonci¤ öliir, geçüt vermiy Zap Suyi 
Parasizo 
Çaresizo 
Ben halsizo, ben dilsizo, fleher uzah, yolsizo 
Bu ne hald›r, bu ne ifldir, hoooyy Babooov? 

Gara da¤da gar alt›nda ufa¤ ufa¤ mezerler 
Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyinde yüzerler 
Hökumata arzeylesem azarlar 
Ben ketumo 
Ben hetimo 
Ben ne biçim votandaflim, hoooyyyy Baboooovvv? 

fiavata'dan Angara'ya ses getmiir 
Biz getme¤e guvvat›m›z heç yetmiir 
Mal›m›z yoh 
Yolumuz yoh 
Angara'ya ses verecek dilimiz yoh 
Ganad›m›z, golumuz yoh 
Bu ne biçim memlekettir, hoooyyy Babooovvv? 

Yerin, yurdun, adresesin bilmirem. 
Angara'da: Anayasso! 
Ellerinden öpiy Hasso 
Yap bize de iltimaso. 
Bu iflin mümkini yoh mi hoooyyy Babooovvv?

fifieemmssii  BBeellllii

BBoo¤¤aazzaa  DDee¤¤iill  ZZaapp''aa  KKööpprrüü

Ayn› tarihli Milliyet’in manfleti ise, “‹stanbul’da milyar harca-
narak Bo¤az Köprüsü yap›l›rken, Hakkari’de insanlar Zap
Suyunu telle geçiyor” olur. Haberin yan›nda Zap Suyu’nun
üzerine çekilmifl bir telden vargelle karfl›ya geçenlerin fo-
to¤raf› vard›r. Devrimci Hareket Tiyatrosu, bir taraftan Bo-
¤az’a köprü yap›lmak istenirken, ayn› zamanda Zap’ta

ANIMSATMA

BARIfiA UZANAN 
“DEVR‹MC‹ GENÇL‹K KÖPRÜSÜ”
AArrmmaa¤¤aann  ÖÖzzttüürrkkssaavvuull
Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
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köprü olmad›¤› için sulara kap›lan hasta çocuk ve annesi-
nin dram›n› ‹stanbul sokaklar›nda sergiler. Devrimci genç-
ler, Bo¤az Köprüsü’ne karfl› ç›k›fllar›n› art›k sembolik bir
eylemle anlatmaya bafllarlar: “Bo¤az’a De¤il Zap’a Köprü”.
Bu sloganla kampanya bafllar. Abdi ‹pekçi yönetimindeki
Milliyet kampanyaya destek olur. Devrimci gençler rozet
satarak, ba¤›fl alarak, para toplamak için seferber olurlar. 

Milliyet gazetesinde aç›lan yard›m kampanyas›na nakdi ve
ayni ba¤›fllar gelir. Mimarlar Odas› teknik destek verir. ‹TÜ,
‹Ü, ODTÜ., DGSA ve di¤er okullardan devrimci gençler
1969 yaz›nda köprü infla etmek üzere, Hakkari’ye do¤ru
yola ç›karlar. Prof. Tayyar Tayyar flantiyenin sorumlusu
olur, gençlerin bafl›nda ise inflaat mühendisli¤i ö¤rencisi
Yaflar Y›lmaz vard›r. 84 genç devrimcinin, yo¤un çal›flma-
s›yla ‹stanbul’a yap›lmas› düflünülen asma köprünün kü-
çük bir benzeri Zap Suyu’nun üstüne yap›l›r. 9 Eylül 1969
y›l›nda köprü aç›l›r. Köprünün beton ayaklar›na koyulan ka-
l›plarla ad› kaz›nm›flt›r: “Devrimci Gençlik Köprüsü”. Bir kufl
konsa y›k›l›r diye karfl›t propaganda yap›lan köprüden ön-
ce devrimci gençler geçer. Köprünün boyu 51 metre, ge-
niflli¤i ise 2,4 metredir. Nehir su seviyesinin düflük oldu¤u
dönemde, sudan yüksekli¤i 8 metre, suyun yükseldi¤i dö-
nemde ise 3 metredir. 

""DDeenniizz  GGeezzmmiiflfl  OOrraaddaayydd››""

Köprünün yap›m› süreci de hem gençler aç›s›ndan hem de
bölge aç›s›ndan çok önemli bir deneyim olmufltur. Hem
bölgenin koflullar›n›n görülmesi, orada yaflayan halk›n ta-
n›nmas› gençlerin yaflamlar›na yeni bir perspektif getirir.
Hem de 1962’den beri resmi olarak devlete baflvurduklar›
halde hiçbir yan›t alamayan köylülerin, o zamana kadar el-
lerine kazma, kürek almam›fl ve çok uzaklardan gelmifl
gençlerin kendileri için bu özverili çal›flmalar›n› görmeleri
sars›c› olur. Bu köprüyü yapmadaki hedeflerden biri olan
Türk ve Kürt halk›n›n kardeflleflme düflüncesi fiilen yaflan›r.
Efsaneler bu atmosferde oluflur. 1968’deki devrimci yükse-
liflin simgesel isimleri 1971 ve 1972’de katledilirler. Köprü
yap›ld›¤› s›rada Bursa’da cezaevinde olmas›na ra¤men,
bölgede, köprüyü yapanlar aras›nda Deniz Gezmifl’in oldu-
¤u da söylenir ve bazen “Deniz Gezmifl Köprüsü” diye an›-
l›r. Deniz Gezmifl fiziksel olarak orada olamasa da, onun
bir simgesi oldu¤u devrimci gençli¤in flahs›nda, ruhunun
orada oldu¤unu anlatmas› aç›s›ndan belki de yanl›fl say›l-
mayabilir.

DDeevvrriimmccii  GGeennççlliikk  KKööpprrüüssüü  YYeenniiddeenn

Devrimci Gençlik Köprüsü’nün ard›ndan Zap üzerine bafl-
ka köprüler de yap›l›r ama onun manevi önemi hiçbir za-
man kaybolmaz. 1999’da PKK’n›n geçifl için kulland›¤› id-
dia edilen köprü bombalanarak y›k›l›r. Devlet taraf›ndan
resmi olarak üstlenilmez. Ancak “faili meçhul” elin, sanki

devrimci gençli¤in izini bölgeden silmek, halklar›n kardeflli-
¤inin simgesini yok etmek istedi¤i anlafl›l›r. Ancak bu iz çok
güçlüdür. Ne bölge halk›n›n gönlünden, ne de Türkiye'deki
ayd›nlar›n ve devrimci gençlerin haf›zas›ndan silinebilir.
2007'de Bahriye Kabaday›, Yaflar Y›lmaz'›n anlat›mlar›yla
bafllad›¤› "Devrimci Gençlik Köprüsü - Eski Bir Masal De-
¤il 68" belgeselini gösterime sokar. 

Y›llar sonra bölgeyi ziyarete giden yazar Cezmi Ersöz, köp-
rünün önemini görerek yeni bir kampanya bafllat›r: "Bo-
¤az'a De¤il Zap'a Köprü: Bar›fla Köprü Ol". 3. Köprünün
gündemde olmas› nedeniyle daha da bir anlam kazanan
kampanya çerçevesinde, 30 Ekim 2009’da ‹stanbul’da
devrimci gençlik gruplar›n›n destek verdi¤i bir dayan›flma
konseri düzenlenir.

GGeennççlliikk  YYeenniiddeenn  BBaarr››flflaa  KKööpprrüü  OOlldduu

Aç›lan yeni kampanya ile toplanan paralar, KESK'in bölge-
deki temsilcilerinin aktif çal›flmas›na aktar›ld›. Bölge beledi-
yelerin destekleri ile 1,5 ayl›k bir çal›flman›n ard›ndan Köp-
rü, yeniden ayn› ayaklar kullan›larak infla edildi. 1 Ekim
2010'da sanatç›lar, KESK, D‹SK, TMMOB, Halkevleri tem-
silcileri ve ülkenin her yerinden gelmifl devrimci gençlerin
kat›l›m›yla, köprü 11 y›l aradan sonra yeniden aç›ld›. 81 ili
temsilen gençler köprü üzerinde bar›fl zinciri oluflturarak,
öncüllerinin izinde mücadelenin sürdü¤ünü gösterdiler.

ANIMSATMA
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