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ÖNSÖZ
Sermayenin, doğanın metalaştırılmasına yönelik saldırıları hızlanırken; kapitalist üretim
biçimi doğal varlıkları yok etmeye devam ediyor. Kol kola ilerleyen metalaştırma ve yok
etme saldırısı karşısında ise halk direnişleri ülkemizde de giderek yayılıyor. Özellikle
hidroelektrik ve termik santral karşıtı direnişlerde kendini gösteren halk muhalefetine yönelen
devlet şiddeti ise aynı zamanda “şirketlerin” çıkarlarını halkın ve doğanın varlığına kastederek
korumaya çalışan bir iktidarı gözler önüne seriyor. AKP doğanın talan edilmesi yönünde
sermayenin önündeki tüm engelleri kaldırdığı gibi doğrudan halkın karşısında kolluk
güçlerinden medyaya yargıdan mülki amirlere kadar tüm gücünü kullanmaktadır. Kanun
Hükmünde Kararnamelerle kurulan Su ve Orman; Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları; 648 No’lu
KHK ile doğal sit alanlarının, milli parkların, ormanların ve tüm koruma alanlarının şuan var
olan statüleri ortadan kaldırılması AKP’nin ustalık döneminde bu alana sistemli bir saldırıyı
sürdüreceğinin göstergeleri olmuştur. Ancak tüm saldırılar karşısında direnişleri de açığa
çıkarmaktadır.
Açık ki onlarca yerelde süren direnişlere rağmen özellikle ana akım medya (birçoğu doğa
talanında pay sahibi sermaye gruplarının kontrolünde de olduğu için) direnişleri ve yaşanan
yıkımı görmezden geliyor, üstünü örtüyor. Özellikle de direnenlerin sermaye ve iktidar
cephesinde yaşanan gelişmelerden haberdar olması, direnişlerin birbirlerinin deneyimlerinden
yararlanarak doğa ve su hakkı mücadelesini birleşik program ve eylemini yaratmaları
önümüzdeki dönemin en önemli görevlerinden biri.
Halkevleri 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen II. Halkın Hakları Forumu’nda “Su hakkı”
ve “Yaşam ve doğa için çevre hakkı” başlıklı iki atölye düzenledi. Her iki atölyede de ülkenin
dört bir yanından su ve doğa hakkı için mücadele eden direnişçiler, akademisyenler, uzmanlar
buluştu. Canlı tartışmalar yürütüldü, bağlar kuruldu, eylem kararları alındı, mücadele
hedefleri belirlendi. Atölyelerde önemle vurgulanan bir başlık direnenlerin mücadelenin
seyrini etkileyecek konularda haberleşmesiydi. Halkevleri bulunduğu her yerde su ve çevre
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mücadelelerinin aktif bir bileşeni, sürdürücüsü oldu. Şimdi Su ve Çevre Hakkı Raporu ile bu
alanda bir adım daha atıyor.
Bugün gelinen noktada, hak mücadelelerini daha da büyütmek, kurumsallaştırmak ve
kazanmak için önemli adımlar atılması gerekiyor. Bu görev aynı zamanda mücadele edilen
alanların bilgisiyle donanmak gerekliliğini de kapsıyor. Özellikle sermayenin adımlarını
önden görebilmek, somut saldırılardan haberdar olmak, bunlara müdahale etmek ve direniş
deneyimlerini biriktirmek önem kazanıyor. Halkevleri su ve doğa hakkı raporu Kasım
ayından itibaren aylık olarak yayınlanacak. Bu çalışma her ay çeşitli başlıklardaki saldırının
ve direnişlerin dökümünü yapmayı hedefliyor. Bu verilerden hareketle halkın hakları
mücadelesinin bu alandaki yolunun belirlenmesini kolaylaştırmayı umuyor.
İlk raporumuz Haziran 2011-Ekim 2011 arasını kapsıyor. Özellikle 31 Mayıs’ta Hopa’da su
ve yaşam hakkını savunan halka yönelik saldırının ve bu saldırıda Metin Lokumcu’nun
yaşamını yitirmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu nedenle
yaşanan saldırının ardından ilk raporumuzu Haziran ayından itibaren hazırlamayı uygun
gördük ve bu ilk çalışmamızı Metin Lokumcu anısına yayınlıyoruz. Hopa sürecini ayrı bir
başlık olarak raporumuza ekliyoruz.
Elbette bir ilk çalışma olarak raporumuz yetersizlik ve eksiklikleri de içinde barındırıyor.
İlk raporumuz yine çoğunlukla yerel gazete ve siteler de dahil internet taraması sistemi ile
oluşturulmuştur. Ancak bundan sonraki raporlarımızda doğrudan direnişlerden haberlerin
yer alacağı bir iletişim sistemi kurmayı umut ediyoruz. İlk raporumuzda hidroelektrik
santraller, termik santraller, madenler, ormanlar, nükleer santraller, rüzgar elektrik
santralleri, taş ocakları, katı atık bertaraf tesisleri, sanayi kirliliği, baz istasyonları
başlıklarında çalışmalar yaptık.
Raporumuzla ilgili her türlü eleştiri ve öneri için suhakki@gmail.com adresinden bize
ulaşmanız mümkündür. Rapor çalışması her türlü katkıya ve katılıma açıktır. Rapor
çalışmalarını yürüttüğümüz merkez olarak İstanbul Halkevi’nden de bizlere ulaşabilirsiniz.
I.Halkevleri Su ve Çevre Hakkı Raporu Çalışma Grubu: Emine Girgin, Ece Soydan,
Gizem Kutlu, Levent Yılmaz, Kader Cihan, Özge Ozan, Semra Ocak, Tonguç Cankurt
İletişim: İstanbul Halkevi 0 212 245 82 65 / Mail: suhakki@gmail.com

HOPA’DA SUYU VE DOĞAYI SAVUNANLARA SALDIRI
Tarih 31 Mayıs 2011. Genel seçimlere günler kala Başbakan Tayyip Erdoğan AKP seçim
mitingini yapmak üzere Artvin Hopa’ya geldi. Çayda harcadığı emeğin karşılığını alamayan,
derelerinin şirketlere satılmasına ve hidroelektrik santral kurulmasına karşı mücadele eden
Hopa halkı iktidar politikalarını protesto etmek için biraraya toplandı. “Su haktır satılamazHopa Derelerini Koruma Platformu” imzalı pankartın arkasında Hopa halkı Karadeniz’de
direnişin simgesi olan horona durmuşken polis saldırısı başladı. Hopa’ya bu miting için
getirilen Çevik Kuvvet biber gazı ve joplarla halka saldırdı. Saldırının şiddeti öyle büyük ki
bir çok Hopalı yaralanırken emekli öğretmen Metin Lokumcu saldırıdan etkilenerek yaşamını
kaybetti. Bu kayıp duyulduğunda yaşlısı genci kadını erkeği ile Hopa halkı AKP iktidarının
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ve onun emriyle saldırıya geçen kolluk güçlerinin karşısında direnme hakkını kullandı. Yaşam
hakkına, derelerine, doğasına direnişiyle sahip çıktı. Tayyip Erdoğan Hopa mitingini kısa
keserek ilçeden ayrıldı; ancak aynı günden başlayarak Hopa halkını bir bütün olarak “eli
kanlı eşkıyalar” olarak suçlamaya, Metin Lokumcu’yu değersizleştirmeye, eylem alanında
“tek yol sokak tek yol devrim” pankartını asan Halkevleri’ni hedefe koyan açıklamalar
yapmaya devam etti. 31 Mayıs’ın ardından Hopa gözaltı ve tutuklama terörü ile tanıştı. Metin
Lokumcu’nun cenazesine katılım engellendi. Hopa’ya çevik kuvvet yerleştirildi. Hopa’da
Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Taylan Kaya’nın da aralarında olduğu
toplam 16 kişi bu süreçte tutuklandı. 7 kişi “terör” suçu ile ilişkilendirilerek yargılanıp beraat
etse de savcı üst mahkemeye itiraz etti. 9 kişinin tutukluluğuna son verildi, yargılamaları
devam ediyor. 7 kişi hala Artvin – Arhavi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Hopa’da HES
projesi olan şirket bu direnişin ardından çekildiğini açıkladı. Hopa’nın Kemalpaşa beldesinde
Metin Lokumcu’nun köyünde HES projesi olan şirket Kemalpaşa halkının direnişi sonucu
beldeye giremedi.
31 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında Hopa halkının mücadelesini desteklemek, Metin
Lokumcu’nun ölümüne yol açan AKP saldırısını protesto etmek için insanlar sokağa çıktı.
Hemen tüm gösterilere polis saldırdı. Ankara’da KESK Şubeler Platformu’nun çağrısı üzerine
tüm demokrasi güçlerinin katılımıyla Sakarya Caddesi’nden AKP İl Başkanlığı’na yürüyüş
yapıldı. Ancak polis, AKP il binasının önünde basın açıklaması yapılmasını ve binaya siyah
çelenk bırakılmasını engelleyerek kitleye gaz bombaları ile saldırdı. Saldırının arkasından 54
kişi gözaltına alındı. Çevik kuvvet otobüslerinde gözaltına alınanlara 5 saat boyunca işkence
yapıldı, cinsel taciz sistematik biçimde uygulandı. Sokağa taşınan işkence sonucunda
Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dilşat Aktaş’ın ise kalça kemiği kırıldı. Bu
saldırganlığın ardından Ankara eylemine katılan 23 kişi tutuklandı. 4 ayın sonunda; 1 Ekim
günü Ankara Özel Yetkili Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilerek, 9 Aralık 2011 tarihine ilk duruşma günü verildi.
Aylarca bekledikten sonra açıklanan iddianamede Hopa halkına yönelik saldırıyı protesto
edenlerin “terör örgütüne üye olmak”tan yargılanacağı görüldü. İddianamede Halkevleri’nin
de dahil olduğu demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler terör örgütleriyle
ilişkilendirildi. Halkevleri hakkında da “Dernekler Kanunu’na aykırı faaliyette” bulunduğu
gerekçesiyle işlem yapılmasını istendi. Hopa süreci su, doğa ve yaşam savunucularına yönelik
saldırının yeni döneminin açılışı idi. AKP, iktidar politikalarına karşı mücadele eden herkesi
“terör konsepti”ne sokmaya, tutuklamayı su ve çevre mücadelelerine yönelik yaygın bir
saldırı aracı olarak kullanmaya, halk direnişlerine yönelik devlet terörünü yaygın bir biçimde
kullanmaya başladı.

HALKEVLERİ
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HİDROELEKTRİK SANTRALLER
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•
İngiliz The Guardian gazetesi, 31 Mayıs günü Türkiye’nin “ilerleme adına” attığı
büyük adımlar nedeniyle, 'kültürel ve çevre iflası' tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında
bulundu.
•
Artvin Şavşat’ın Rabat Mahallesi Dereiçi köyünde Deriner Barajı ve HES
çalışmalarının başlamasından sonra bölgedeki arıcılık faaliyetleri büyük zarar gördü. HES
çalışmalarının bölgenin ekolojik yapısını ciddi bir biçimde bozması nedeniyle arıcılar ürün
alamıyor.
•
Akseki'ye bağlı Gümüşdamla köyünde yapımı devam eden Değirmen Regülatörü ve
Hidroelektrik Santralı inşaatı yüzünden köy bu yıl üçüncü kez susuz kaldı.
•
Erzurum’un İspir İlçesi’nde bulunan Çoruh Nehri’nde yapımı devam eden SabancıLimak ortaklığına ait Arkun Barajı’nı 3 Haziran günü protesto eden köylüler şantiyeyi işgal
etti. Jandarmanın saldırısı sonucu 30 köylü gözaltına alındı.
•
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Fethiye Kargı Çayının gözü Kızıldere’deki
geleneksel piknik alanında toplanan yakın köy ve beldelerden gelen yurttaşlar, yapılmak
istenen HES’e karşı bir kez daha seslerini yükselttiler. Toplantıda Hopa’daki HES
protestosunda polisin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Metin Lokumcu anıldı. Ankara
Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri ve Liseli Genç Umut Dünya Çevre Günü’nde sokaklardaydı.
Dünya Çevre Günü’nün bir mücadele günü olduğunun söylendiği eylem, Metin Lokumcu
adına ithaf edildi. Yine Dünya Çevre Günü (5 Haziran) Ankara’da eylemle geçti. Hopa’da
“Su haktır satılamaz” pankartının açılmasının ardından polis tarafından öldürülen Metin
Lokumcu adına ithaf edilen eylemde yaşamın ve doğanın yağmalanmasına karşı tek yol
sokak, tek yol devrim denildi. Samsun’da Halkevleri üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
nedeniyle dün bir eylem yaptı, HES’lere karşı çıkan Halkevleri, doğa katliamlarını protesto
etti. İstanbul Halkevleri İstiklal Caddesi üzerinde bulunan şube binası önünde bir araya
gelerek, Taksim'e doğru yürüyüşe geçerek "Doğayı ve yaşamı savunmak için tek yol sokak,
tek yol devrim" yazılı pankartla HES’lere ve doğanın talanına hayır dedi. Metin Lokumcu’yu
andı. Aynı gün İstanbul’da Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, 3. Köprü Yerine
Yaşam Platformu da eylem yaptı.
•
Düzce’nin Gölkaya ilçesinde yapımı devam eden Aksu Hidroelektrik Santralı (HES)
barajında çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı. (07.06)
•
Çevre ve Orman Bakanlığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 18 ilde HES faaliyetlerine
ilişkin 284 izleme, kontrol ve denetim çalışması yaptığını bildirdi. Bakanlık 284 faaliyetten
54'üne, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 'ÇED Kararlarının İhlali' maddesi gerekçesiyle 1
milyon 113 bin 369 TL idari para cezası uyguladı.
•
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi 10 Haziran’da aldığı kararla Cide’de yapılan HES
ile ilgili herhangi bir nazım ve uygulama imar planı olmadan yapı yapılmasına müsaade
ettikleri gerekçesiyle İmar Müdürlüğü görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeyen
Kastamonu Valiliği’nin kararını bozdu.
•
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde yapılan hidroelektrik
santralının kaçak olduğu belirtildi. Ruhsatsız HES yapılan alanda imar planı bulunmuyor.
•
13 Haziran tarihinde Ordu’da Melet ırmağı üzerine yapımı planlanan Ordu Regülatörü
ve HES projesinin durdurulması için 26 kişi dava açtı. Yöre nüfusuna kayıtlı köy sakinleri,
söz konusu proje için verilen olumlu ÇED kararının hukuka aykırı olduğu, şirketin faaliyete
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başlaması halinde ekolojik değeri yüksek Melet Sarpdere-Esenyurt yöresinin telafi edilmez
zararlarla karşı karşıya kalacağı, ayrıca acele kamulaştırma şartlarının oluşmadığı halde
kamulaştırma yapılmak istenmesi nedenleriyle yürütmenin durdurulması amacıyla Ordu İdare
Mahkemesi’ne dava açtı.
•
Fatsa’da Bolaman Vadisi’nde yapımına başlanan Atilla 1 ve Atilla 2 isimli HES
projeleri için verilmiş olan “Çevresel Etki Değerlendirme gerekli değildir” kararının iptali
talebiyle açılan dava 13 Haziran’da yürütmeyi durdurma kararıyla sonuçlandı.
•
16 Haziran’da düzenlenen 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda,
HES’lerin tartışıldığı panele Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı, Su Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Şen, ETKB Enerji İşleri (Emekli) Genel Müdürü Budak Dilli,
ERE Enerji’den N. Nadi Bakır, Cuhruk Hukuk Bürosu’ndan Avukat Nihat Cuhruk, Birecik
HES’ten Sami Sevinç ve Bereket Enerji’den Ceyhan Saldanlı katıldı.
•
Fatsa-Aybastı yolunda Bolaman Deresi üzerinde yapılan Atilla HES’le hakkında
‘yürütmeyi durdurma kararı’ olmasına karşın inşaatın devam ettiğini tespit eden Ordu Doğa
ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu, 16 Haziran’da yaptıkları açıklamada yetkilileri
görevlerini yapmaya çağırdı. Platform bölgede yapılması planlanan pek çok HES’e karşı dava
açacağını duyurdu.
•
Fındıklı ilçesi Arılı Vadisi’nde HES yapmak için bölgeye gelen çevre ölçüm ve analiz
laboratuarı yetkilisi 17 Haziran’da Fındıklılar tarafından protesto edildi. Fındıklılılar
yetkililerin derelerden aldığı numuneleri yola döktü.
•
Birleşmiş Milletler 22 Haziran tarihli açıklamasıyla, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi, Ilısu başta olmak üzere Türkiye'deki baraj ve hidroelektrik santral
projelerinin ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğunu bildirdi.
•
Darenhess Elektrik Üretimi A.Ş.'nin Elazığ ve Tunceli il sınırında kuracağı Tatar ve
Pembelik Hidroelektrik Santrali projesinin kredi imza töreni 23 Haziran’da yapıldı.
•
23 Haziran tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü
ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından köy muhtarlarına hidroelektrik santraller hakkında ‘bilgi’
verildi.
•
Hasankeyf'i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı'na yabancı bankaların kredi
vermemesinin ardından bölgede yeni iki baraj inşaatı için yerli bankalar kredi sağladı. Söz
konusu iki baraj nedeniyle Obuzbaşı ve Uçankuş köyleri tamamen su altında kalacak.
•
Çoruh Nehri üzerine kurulan ve temeli 1998 yılında atılan Deriner Barajı inşaatının
yüzde 93’lük bölümü 24 Haziran günü tamamlandı.
•
Dersim Çevre Girişimi Sözcüsü Haydar Çetinkaya, Munzur’da yapılması planlanan 24
HES nedeniyle birçok yerleşim alanının haritadan silineceğini ve doğanın büyük bir tahribata
uğrayacağını belirtti.
•
28 Haziran tarihli habere göre Artvin Hopa’daki Balıklı Dağı’ndan doğan Şellale
Deresi üzerine yapılması planlanan Güneşli HES projesinden vazgeçildi. Hopa Derelerini
Koruma Platformu, zaferi Metin Lokumcu'ya ithaf etti.
•
Artvin Macahel Vadisi'ndeki HES projesinde yatırımcı firma 30 Haziran tarihinde
Dağlar Enerji çekilme kararı açıkladı. Süren mahkemede bir yıl önce bilirkişi, UNESCO'nun
"Biyosfer Rezerv Alanı" ilan ettiği vadide HES kurulmasında kamu yararı olmadığını rapor
etmişti.
7

Halkevleri Su-Çevre Hakkı Raporu

•
Trabzon’da Tonya ile Vakfıkebir arasında Fol deresi üzerinde yapımı planlanan 4 adet
HES projesi ile mahkeme tarafından durduruldu. Söz konusu davayla birlikte Karadeniz’de
halk lehine sonuçlanan davaların sayısı 47 oldu.
•
Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde kurulması planlanan HES’e
karşı 4 Temmuz tarihinde eylem düzenlendi. Kızılağaç köylüleri “Biz köyümüzü doğamızı
bozdurmayacağız, hidroelektrik santrali istemiyoruz” dedi.
•
Aydıner İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıner, eleştiri oklarının hedefi
olan HES projelerinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını savunurken,
kamuoyunda oluşan tepkilerin kaynağının yurtdışı odaklı olduğunu iddia etti.
•
Fethiye’ye bağlı Yanıklar Köyü Çayı üzerine yapılacak hidroelektrik santralinin
bulunduğu bölgedeki çınar ve çam ağaçları 10 Temmuz itibariyle kesilmeye başlandı.
•
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı beldesinde yapılan HES’e karşı çıkan
kadınlar, 11 Temmuz günü iş makinelerinin üzerine çıkıp yolu kapattı.
•
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kargı Çayı üzerine yapılması planlanan HES projesi
kapsamında yapılan ağaç kesimini protesto amacıyla santral yapılacak alanda 11 Temmuz’da
piknik yapıldı. HES projesi yapılan alana gidilerek protesto edildi.
•
Kastamonu İdare Mahkemesi 12 Temmuz tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesinde
bulunan Loç Vadisi'nde yapılması planlanan hidroelektrik santralinin Çevresel Etki
Değerlendirmesi raporunu iptal etti.
•
Ağrı’nın Taşlıçay beldesindeki Çökelge köyünde bulunan Mardik deresi üzerine HES
kurulması planlanıyor.
•
Son yıllarda Karadeniz'de yapımı hızla artan hidroelektrik santrallerin yalnızca doğaya
değil, tarım arazilerine de zarar verdiği belirtildi. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara
Deresi üzerine kurulması planlanan HES'in, sulama kanallarına önemli ölçüde yok etmeye
başlaması nedeniyle tarım arazilerinin riske girdiği belirtildi.
•
Rize İdare Mahkemesi, 15 Temmuz tarihinde Artvin'in Şavşat ilçesinde yapılması
planlanan Şavşat Regülatörleri ve HES projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği
''ÇED olumlu'' kararının yürütmesini durdurdu. Çevre ve Orman Bakanlığı 17 Ağustos 2010
tarihinde ''ÇED olumlu'' kararı vermiş, bunun üzerine yöre sakinleri ve çevrecilerden oluşan
16 kişilik grup, yaklaşık iki ay önce Rize İdare Mahkemesi’ne, projenin yürütmesinin
durdurulması ve iptali için dava açmıştı.
•
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait hidroelektrik santrali
(HES) çevreye zarar veriyor. Çelikhan'a 10 km uzaklıkta bulunan ve Bulam Çayı üzerine
kurulan Ak Enerji'ye ait HES, baraj kapaklarının açılmasıyla çevreye mil ve çamur akıtıyor.
•
Rize İdare Mahkemesi, 18 Temmuz’da Artvin Borçka’daki Aralık köyü Taşköprü
HES projesiyle ilgili bir iptal kararı verdi. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararını iptal eden mahkemenin, 13 sayfalık gerekçeli
kararında “aynı havzada birden çok HES kurulmak istenmesine ve projeyle ilgili yeterli
hesapların yapılmamasına” vurgu yapıldı.
•
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki nehirlerde kurulması planlanan 96 hidroelektrik
santrali (HES) ile yıllık 8 milyar kilovat saatlik enerji üretimi hedefleniyor.
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•
Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) yürütme kurulu üyesi ve Halkevleri Doğu
Karadeniz Bölge Temsilcisi Taylan Kaya, DEKAP Yürütme Kurulu üyesi Kamil Ustabaş ve
Bülent Ustabaş, Hopa’daki olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun
köyünde yapımı planlanan hidroelektrik santral projesi için iki gün sonra yapılacak Çevresel
Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını protesto edeceklerinin duyurulmasının ardından 20
Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Taylan Kaya tutuklanarak Erzurum Oltu Cezaevi’ne
götürüldü.
•
Sinop-Gerze’nin İçme suyu kaynağı Sarımsak çayı üzerine Hidroelektrik santral
yapmak üzere 3 şirket başvuruda bulundu. Gerze’de HES’lere karşı panel gerçekleştirildi.
•
Rize İdare Mahkemesi 21 Temmuz’da Öğdem Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali
(HES) Projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Yusufeli’ne bağlı Esendal köyü
Arcıvan Deresi üzerinde kurulması planlanan Öğdem Regülatörü üç ayrı muhtarlığın açtığı
dava sonucu durduruldu.
•
Artvin’in Arhavi ilçesinde yapılması planlanan HES projeleri için 21 Temmuz’da
yapılacak olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı köylüler tarafından engellendi.
Arhavi Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya yaklaşık 200 köylü ile Derelerin Kardeşliği
Platformu (DEKAP) üyeleri ile kamu kurumlarının temsilcileri ve enerji şirketi yetkilileri
katıldı. Köylüler ”HES’lere hayır” ve “Dereler özgürdür, özgür akacak” pankartları ile salona
girdi. Alkışlar ve yuhalamalarla şirket yetkililerini susturan Balıklı Köyü halkı, toplantıyı
protesto etti. Uzun süren protestolar nedeniyle toplantıyı yapamayan şirket yetkilileri, polisin
geniş güvenlik önlemleri arasında toplantıyı yapamadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
•
Hopa’nın Kemalpaşa beldesinde Osmaniye köyünde yapımı planlanan hidroelektrik
santral (HES) projesi için 22 Temmuz’da yapılmak istenen Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) halk katılım toplantısı, protesto gösterileri nedeniyle yapılamadı. Enerji şirketi
yetkilileri köye gelemezken, köylüler halay çekerek kutlama yaptı. Köylüler, toplantının
yapılamayışının enerji şirketine karşı kazanılan bir zafer olduğunu belirterek, bu zaferi de
Hopa’da çıkan olaylar sırasında ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu'ya hediye ettiklerini
söyledi.
•
Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) İstanbul’da haykırdı: “Suyun ve yaşamın
savunucuları yargılanamaz.” Derelerin Kardeşliği Platformu İstanbul Yürütmesi'nin çağrısı
ile Galatasaray Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi 31 Mayıs'tan bugüne Hopa sürecinde AKP
iktidarının sürdürdüğü saldırı politikalarını ve Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme
Kurulu üyesi Taylan Kaya'nın tutuklanmasını protesto etti.
•
Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu 28 Temmuz’da, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde
2 hidroelektrik santrali ve barajını yapacak olan Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş’nin, elektrik
üretme lisansının yürütmesinin durdurulması kararına karşı EPDK’nın yaptığı itirazı reddetti.
Kurul kararında, lisans alacak firmanın Çevresel Etki Değerlendirme raporu almasının
zorunlu olduğuna dikkat çekti.
•
Rize İdare Mahkemesi, UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan
edilerek koruma altına alınan Artvin'in Camili (Macahel) Vadisi’nde yapımı planlanan 2
hidroelektrik santral projesini 28 Temmuz tarihinde iptal etti. Çevre ve Orman
Bakanlığı, Artvin’in Borçka İlçesi’ndeki Sarnıç 1 ve 2 Regülatörleri ve HES projesi için
'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir' kararı vermişti.
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•
Derelerin Kardeşliği Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen Artvin Şavşat halkı 28
Temmuz tarihinde “Suyumuza sahip çıkıyoruz” diyerek Şavşat Kaymakamlığı’na yürüdü ve
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
•
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yürütmeyi durdurma kararı verilen Konaktepe Barajı ve
Konaktepe Hidroelektrik Santrali (HES) için yapılan itiraz, Danıştay İdari Daireleri Kurulu
tarafından 28 Temmuz tarihinde oy birliği ile reddedildi. Vadideki baraj ve HES yapımlarına
Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) zorunluluğu geldi.
•
Trabzon Emek ve Özgürlük Meclisi, Of İlçesi'nden denize dökülen Baltacı Deresi
üzerinde inşaatı devam eden Kemerçayır ve Üçharmanlar Hidroelektrik Santrali'nin (HES)
yürütmesinin durdurulması için 29 Temmuz tarihinde Trabzon İdare Mahkemesi'ne başvurdu.
•
HES davalarında verdiği yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının ardından yapılan
atamalarla gündeme gelen Rize İdare Mahkemesi'ndeki tartışılan atamalara ilişkin Hakimler
Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 30 Temmuz tarihinde bir açıklama yaptı. Açıklamada,
atamaların hakimlerin kendi istekleri ya da “eş durumundan” gerçekleştirildiği belirtilerek
konuyla ilgili haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu iddia edildi. Aynı atamalarda
görev değişikliği yapılan Ordu İdare Mahkemesi'nin daha önce yürütmeyi durdurma kararı
verilen 3 HES projesi için alınan bu kararları gerekçesiz bir biçimde reddettiği öğrenildi.
•
Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan 31 Temmuz tarihinde
yaptığı açıklamayla Ordu İdare Mahkemesi’nin, daha önce Ordu ve Giresun’daki
hidroelektrik santral (HES) projeleri için verilen “yürütmeyi durdurma” kararlarını, üyelerin
değişmesinin ardından hiçbir gerekçe göstermeden değiştirdiğini söyledi.
•
Ordu İdare Mahkemesi, 2011 Eylül ayında Giresun’un Dereli İlçesi’ndeki Kanat,
Barça, Serhat ve Yüce hidroelektrik santralleri (HES) için yürütmeyi durdurma kararı
verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nce (KTÜ) yapılacak bilirkişi incelemesinin
ardından mahkeme bu raporlara göre HES’lerin inşaatının sürüp sürmeyeceğine ilişkin
kesin karar verecek. Dereli Aksu Vadisini Koruma Platformu Sözcüsü Bülent Aslan,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 8 HES projesinin ÇED raporlarının iptali için temmuz
ayında Ordu İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını söyledi. Mahkemenin 4 HES için
yürütmenin durdurulması, 1 HES için de davalı idarenin savunmasının alınmasına karar
verdiğini, diğer 3 HES projesi konusunda ise mahkemenin incelemesinin sürdüğünü
söyledi.
•
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyünde, Karadeniz İsyandadır
Platformu'nun bazı üyeleri, 18 Eylül günü bölgeye HES firmalarınca yüksek gerilim hattı
çekilmesine, kansere neden olduğunu ileri sürerek, tepki gösterdi.
•
Elazığ'ın Karahoçan nahiyesindeki Paş köyünün yanındaki Peri Suyu’nda
Pembelik Barajı’nın kurulmasına karşı çıkan köylüler 8 Eylül’de burada bir direniş çadırı
kurdu ve 24 saat nöbet tutmaya başladılar. direniş çadırındaki köylülere barajın
güvenliğini saplayan güvenlik güçleri taciz ateşi açtılar.
•
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Akkuş (Paş) köyü yakınlarında bulunan
ormanlık alanda Koçyiğit Askeri Karakolu’na bağlı askerler ile Pembelik Barajı
inşaatında çalışan özel güvenlikçilerin ormanlık alana bombalar atmaları sonucu 20 Eylül
günü yangın çıktı. Yangını köylüler kendi çabalarıyla kontrol altına aldı. Akkuş köyü
sakinleri, asker ve özel güvenlikçilere tepki gösterdi; ancak asker havaya ateş açarak
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köylüleri tehdit etti. Köylüler, yangının askeri karakol ve Limak ve Bilgin Holdingleri’nin
Pembelik Barajı sorumlularının işbirliği ile gerçekleştiğini ifade etti.
•
Dersim, Elazığ ve Bingöl illerinin kesiştiği alandaki Peri Suyu’nda, Limak ve
Bilgin holdingleri tarafından inşaatı başlatılan Pembelik Barajı’nda köylülerin Orman ve
Su İşleri Bakanlığı tarafından dolandırılmaya çalışıldıkları ortaya çıktı. 1994’te
köylerinden zorla göç ettirilen köylülerin arazilerini, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün bu
yöndeki tespitlerini hiçe sayarak ‘ormanlık alan’ statüsüne geçirmeye çalışan İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü’nün, söz konusu arazileri baraj ihalelerini alan holdinglere peşkeş
çekmek için bu manevrayı yaptığı anlaşıldı. Köylü toprağını hileyle istimlâk eden
holdingler bölgeye uzun namlulu silahlarla donatılmış özel güvenlikçileri, devlet de Peri
Suyu’na”koruma” amaçlı bir askeri karakol yerleştirdi. Köylüler ise başlattıkları hukuk
mücadelesinin yanında bir de Özgür Köylü Hareketi’ni oluşturdu. Özgür Köylü Hareketi,
8 Eylül’de Peri Suyu’nda direniş çadırı kurdu.
•
Rize Belediyesi bünyesinde kurulan ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT)
kapsamındaki ‘Rize İli Yerel Yönetimler Andon İçme Suyu Tesisleri Yapma ve İşletme
Birliği’nin (RİZESUYAP-İŞ), Andon İçme Suyu Tesisleri su girişlerinde hidroelektrik
santralı (HES) yapılması, bunun için de ihale yapma kararı aldığı ortaya çıktı. Rize
Belediyesi tarafından basın-yayın organlarına gönderilen basın bülteninde, firmanın
ihaleyi 20 yıllığına üstleneceği de belirtildi.
Rize Belediyesi’nin basın-yayın kuruluşlarına gönderdiği haber bülteni üzerine
•
DEKAP dönem sözcüsü Ömer Şan bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Belediye
Meclisi tarafından alınan bu kararın artık içme sularının da ticari bir meta olarak
görüldüğünün en açık göstergesi olduğu, projenin doğal yaşam alanlarını rant hesaplarına
açtığı belirtildi. Açıklamada, Rize Belediyesi yaklaşık 250 bin kişilik bir nüfusun içme
suyunun sağlandığı içme suyu tesisleri bünyesinde enerji santralı kurma kararından
vazgeçmeye çağrıldı.
•
21 Eylül günü, Diyarbakır’da başlayan 2. Mezopotamya Sosyal Forumu'ndaki
"Ekoloji" çadırında, orman yangınları, baraj sorunu ve şirketler ile sivil toplum
kurumlarının işbirliği konuşuldu.
•
22 Eylül günü Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Karaçam beldesinde bulunan
Solaklı deresinde yapılması planlanan Derebaşı Hidroelektrik Santralı (HES) projesinin
çalışmalarına başlamak amacıyla köye iş makinalarıyla giren Okan Holding’e bağlı BTA
şirketinin çalışanları ve onları korumak için gelen jandarma ile köylüler karşı karşıya
geldi. Yoldan çekilmeyen köylülere jandarmanın müdahalesi sonucu ikisi asker yedi kişi
yaralandı, altı kişi gözaltına alındı. Firma ise iş makinalarını geri çekti. Şirketin iş
makinaları getirdiği proje için Trabzon İdare Mahkemesi köylülerin açtığı dava sonucu üç
ay önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti ve bilirkişi incelemesini bekliyordu.
•
Trabzon’un Çaykara İlçesi’ne bağlı Karaçam Beldesi’nden geçen Solaklı Deresi
üzerine Hidroelektrik Santral (HES) yapımını üstlenen firmanın çalışmaları başlatması
nedeniyle eylem yapan yöre halkı ile jandarma arasında çıkan olayların ardından 6 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı. Tutuklanan 3 kişi Of ilçesi
cezaevine gönderildi. Ancak tutuklanan 3 kişi daha sonra serbest bırakıldı.
•
Trabzon'da 25 Eylül günü toplanan Halkevleri üyeleri, 3 gün önce Çaykara
ilçesindeki Solaklı Deresi’ne yapılması planlanan Derebaşı HES projesine karşı çıkan
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köylülere jandarmanın ve şirket elemanlarının müdahale edip, 6 kişiyi gözaltına almasına,
bunlardan 3’ünün tutuklanmasına karşı eylem yaptı.
•
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Solaklı Vadisinde, 22 Eylül günü yaşanan
olaylarla ilgili Derelerin Kardeşliği Platformu açıklama yaptı. DEKAP’ın yaptığı yazılı
açıklamada, yasaları hiçe sayarak halkın huzurunu bozduğu öne sürülen HES projelerinin
derhal durdurulması istendi. HES’lerin önünü açan yasal düzenlemelerin yanı sıra siyasi
baskı ve sindirmelerin HES yapımcı firmalarını cesaretlendirerek saldırıları daha da
arttırdığı belirtildi. Açıklamada, Derebaşı HES projesini yürüten Bugato İnşaat
Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin sahibinin Eski Devlet ve Enerji Bakanlarından Fahrettin
Kurt olduğunun ileri sürüldüğü de söylendi.
•
Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan, 23 Eylül’de yazılı bir
açıklama yaparak Fındıklı’nın Arılı ve Çağlayan vadilerinde hidroelektrik santralı (HES)
yapamayan firmaların bu kez Fındıklı'nın bir başka vadisi Ihlamurlu'da proje geliştirmeye
başladıklarını söyledi. Açıklamada Ihlamur Vadisi üzerinde yapılacak olan HES
projelerinden birinin ertesi gün ÇED toplantısı yapılacağı söylenerek Fındıklı halkının
yine “HES’lere hayır” diyeceği belirtildi.
•
Rize'nin Fındıklı İlçesi’ndeki Zuğu ve Yeşil Dere üzerinde yapılması planlanan
Üstün Regülatörü ve HES projesi için 24 Eylül günü düzenlenen ÇED toplantısı,
vatandaşlar salona girmediği için yapılamadı. Salon dışında toplanan yaklaşık 200 kişilik
grup, HES’i yapacak firmayı protesto etti. Daha sonra salona giren Fındıklı Derelerini
Koruma Platformu yetkilileri ile bazı köy muhtarları katılım olmadığı için toplantının
yapılamadığı şeklinde tutanak tutturdu.
•
26 Eylül günü Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesi Ödük Vadisi’nde
yapılmak istenen HES’in inşaat çalışmalarını protesto eden yöre halkı ile jandarma, polis
ve özel güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 200 kişi, iş makinalarının
önünde oturarak çalışmaya izin vermedi. Polisin müdahale etmesinin ardından yöre halkı
güvenlik görevlileri ile çatıştı. Belde sakinlerinden Celal İnci, polisle tartışırken bacak
arasına yediği sert darbe ile yaralandı. Yöre halkı polise taş, toprakla saldırdı. Kadınlar iş
makinalarının camlarını taşlarla kırdılar. Polis, halka cop ve biber gazıyla saldırdı. Kalp
rahatsızlığı bulunan Naciye Elmacı isimli yaşlı bir kadın da baygınlık geçirdi. Hastaneye
kaldırılan Elmacı’nın kısmi felç geçirdiği ve iş göremez raporu aldığı bildirildi.
•
Erzurum'un Tortum ilçesindeki Ödük Vadisi'nde yapılması planlanan hidroelektrik
santralına karşı AKP’lilerden HES ile ilgili sorunları noktasında destek göremeyen
Bağbaşı Belediye Başkanı Karabey Eroğlu, Tortum AKP İlçe Başkanlığı’na bir dilekçe
yazarak istifa etti. Eroğlu ile birlikte 9 AKP’li belediye meclis üyesi de istifa etti.
•
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesi Ödük Vadisi'nde yapılmak
istenen HES'e karşı 26 Eylül günü yapılan eyleme katılan iki kişi aynı gün gece yarısı
evlerinden gözaltına alındı.
•
26 Eylül günü Erzurum'un Tortum ilçesi Bağbaşı beldesindeki Ödük Çayı üzerinde
kurulması planlanan hidroelektrik santralının (HES) çalışmalarını engelleyen ve polise
taşlarla saldıran eylemciler hakkında cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. Eylemin
ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Savcılığı'na, 'Güvenlik görevlilerine
mukavemet, saldırı' ile 'iş makinesinin çalışmasını engellemek' iddiasıyla suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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•
Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesinde 26 Eylül günü yapılan HES
eylemi sonrasında sorgusu alınan 200 kişi arasından 10'u erkek 5’i kadın, toplam 15
kişinin HES eylemine katılan kişilerle iletişim kurması yasaklandı. Konuşmama cezası
alanlardan 4 tanesi seksenlik dört dost nine. 15 kişiden biri olan Şükriye Yalçınkaya’nın
da aynı evde yaşadığı en küçük HES yasaklısı, 17 yaşındaki torunu Leyla Yalçınkaya ile
konuşması yasaklandı. Jandarma kamerasının kayıtlarına göre olayları provoke ettikleri
gerekçesiyle Tortum Adliyesi'nde ifade veren 15 kişi, "Kolluk kuvvetlerine fiili
mukavemet" ve "çalışma hürriyetini engelleme" suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk
edildi ve her birine 250 lira para cezası verildi. Mahkeme, bu kişilerin adli kontrol
sistemine tabi tutulmalarına da karar verdi.
•
Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesinde 5 Ağustos ve 5 Eylül’de
meydana gelen olayların ardından HES yapımına karşı 2 yıldır mücadele eden köylülerle
22 Eylül günü Valilik’te Vali Sebahattin Öztürk başkanlığında bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya Tortum Kaymakamı Yılmaz Kurt, Bağbaşı Belde Belediyesi Başkanı AK
Partili Karabey Eroğlu, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile HES inşaatını
yapacak şirket yetkilileri katıldı. Toplantı sonunda Bağbaşı Belde Belediye Başkanı
herhangi bir uzlaşma sağlanamadığını söyledi.
•
Muş'un Varto ilçesinde gelecek yıl temeli atılacak olan Alparslan 2 Barajı için
Tepe köyünde bina ve arazi tespiti yapılarak, istimlak çalışmalarına başlandı. Çalışmalarla
ilgili İHA muhabirine bilgi veren ekip sorumlusu Ziraat Mühendisi Özcan Yaryar, 22
köyün yapılması planlanan baraj gölünün altında kalacağını, barajın yapımına 2012
yılında başlanacağını ve 2016’da bitirileceğini söyledi. Ali Çelik isimli bir kişi de
yapılacak barajın köylülerin yararına olmadığını, barajdan alınacak para ile başka bir
yerde ev, arazi, arsa alınamayacağını ifade etti. İstimlak çalışmalarının yanı sıra bu yıl
baraj şantiyesi için yol ve köprü yapımına da başlandı.
•
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yerli balık türlerinin
korunması ve derelerin balıklandırması amacıyla 5 yıldır devam eden çalışma sonucunda,
29 Eylül günü kırmızı benekli yavrular derelere yerleştirildi. Şavşat ilçesi, Meydancık
beldesindeki balıkların Papart Deresi’ne yerleştirilmesi törenine AKP Artvin Milletvekili
İsrafil Kışla, Şavşat Kaymakamı, Çevre ve Orman İl Müdürü, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Şube Müdürü, Meydancık Belde Belediye Başkanı katıldı. Balık dökülen alan
HES projeleri içinde yer alıyor.
•
Gümüşhane'de faaliyet gösteren 30 kuruluşu, 30 Eylül günü bir basın toplantısı
düzenleyerek, son günlerde kent gündeminde yer alan maden ve hidroelektrik santralı
(HES) yetkililerinden ekonomik güçleriyle doğru orantılı olarak şehrin sosyal ve
ekonomik yapısına daha fazla katkı yapmalarını istedi! Açıklamada, çevre ve sağlık
koşullarını gözetmek kaydıyla Gümüşhane’ye daha çok iş, daha çok aş ve daha çok
yatırım istendi. Bildiride imzası bulunan dernekler: Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu,
Memur-Sen, GİKDER, Muhtarlar Derneği, GİAD, Denge Hukuk Derneği, Anadolu
Gençlik Derneği, Çevre ve Tüketiciler Derneği, Şehit ve Gaziler Derneği, Özürlüler
Derneği, GÜYDER, HAK-İŞ, GÜYAD, Şefkateli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Yakamoz Kültür ve Dayanışma Derneği, Seher Yıldızı Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Genç Girişimciler Derneği, GÜMÜP, Teknik Elemanlar Derneği, Gümüşhane
Emekli Memur ve İşçiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kadirbeyoğlu Yurt ve
Talebe Derneği, Yeşilay İl Temsilciliği, Gümüşhane Stratejik Araştırmalar Merkezi, İHH
Gümüşhane İl Temsilciliği, Büro Memursen, Ehlibeyt Derneği, Enerji-Bir-Sen, Olucak
Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği
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•
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Sapmaz köyü sakinleri, evlerinin Akköy- 2
Hidroelektrik Santralı projesinde yer alan Gökçebel ile Yaşmaklı Barajı suları altında
kalacak olmasına rağmen kendilerine yeni bir yerleşim yeri gösterilmediğini söyleyerek
protesto yürüyüşü yaptı. Gökçebel şantiyesine yürüyen köylüler, burada bir basın
açıklaması yaparak çevrenin, doğanın, yaşam alanlarının HES ve baraj inşaatlarıyla
katledildiğini; evlerinin, tarlalarının yok pahasına kamulaştırıldığını; 1000 yıllık
köylerinin sular altında kalacak olmasına rağmen yeni yerleşke için bir çalışma
yapılmadığını söylediler.
•
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘baba ocağı’ olarak bilinen Rize'nin Güneysu
ilçesindeki Gürgen Vadisi üzerinde yapılması planlanan HES projelerine karşı yaylacılar
açıklama yaptı. Yaylacılar adına yazılı bir açıklama yapan ve aynı zamanda Derelerin
Kardeşliği Platformu bileşenleri arasında yer alan Güneysu Çevre Platformu Sözcüsü
Ceyhun Kalender, HES’lerin yok olmak üzere olan yaylacılığı tamamen öldüreceğine
dikkat çekildi.
•
Erzincan'da, Karasu Nehri'nin Çayırlı ve Tercan ilçeleri arasında bulunan
bölümünde balık ölümlerinin arttığı bildirildi. Nehrin ilgili bölümünde HES inşaatları ve
madenler bulunuyor. Bu bölgenin kötü koktuğunu ve suyun kahverengi renkte olduğunu
söyleyen köylüler ölüm artışlarının nedeninin araştırılmasını istiyor.
•
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse köyünde devlet tarafından ihale yoluyla
yaklaşık 200 yıllık ağaçlar kestiriliyor. Ağaç kesimlerinin orman yenileme kapsamında
yapıldığının belirtildiği bölgede dört adet HES inşaatı bulunuyor.
•
Ardahan Dernekler Federasyonu adına Genel Başkan Güven Doğruyol 29 Eylül
günü bir basın açıklaması yaparak, “Kura Master Projesi” kapsamında Kura Nehri’nin
suyunun yapılacak olan Beşikkaya Barajı ile Çoruh Nehri’ne aktarılacağını ve bunun da
sebebinin Çoruh Nehri üzerinde yapılan 8 ve 9 sıralı HES’lere bu nehrin suyunun yetersiz
kalması olduğunu ifade etti. 2011 yılının Ocak ayında Kartal Meydanı’nda Ardahanlılar
tarafından yapılan eylemde yaşanan sıkıntılara da değinilen açıklamada “Kura Master
Projesi”nin iptal edilmesi istendi. Konuya duyarsız kalan ya da konuyla ilgili oluşturulan
örgütlü yapıyı dağıtmaya çalışan iktidar ve muhalefet partilerinin, diğer partilerin il
başkanları; Ardahan Esnaf, Ticaret ve Sanayi, ESOB, Minibüsçüler, Ziraat Odası
Başkanları; Arı, Küçükbaş ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanları ve günlük 9 gazetesi
çıkan Ardahan yerel basını için de “Projenin ortakları mıdır, anlaşılamamaktadır” denildi.
•
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, köyleri Kapıkaya Barajı’nın altında
kalacak olan Alhanuşağı, Düzyol ve Hisartepe köylerine, hazırlanan proje doğrultusunda
180 baş inek desteği verdi. Projeye 30 çiftçi katıldı. Bakanlığın proje ile büyük bir
sermaye birikimi oluşturduğu, çiftçilerin gelecek yıllarda bu desteği bakanlığa taksitlerle
ödeyecekleri belirtildi.
•
Norveç’in yenilenebilir enerji şirketi Statkraft, 2010 yılında faaliyete başlayan
Çakıt HES ve halen inşası devam eden Kargı HES’in ardından 3’üncü yatırımı olarak
Siirt’te bulunan Botan Çayı üzerinde yeni bir hidroelektrik santral (HES) kurmak için
harekete geçti. Statkraft Güneydoğu Avrupa Müdürü Tima Iyer, “Türkiye hidroelektrik
piyasasında önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde çıkılacak
özelleştirme ihaleleriyle ilgileniyoruz.” dedi.
•
Bu yıl 11.’si düzenlenen, 4 gün süren ve 31 Temmuz’da son bulan Munzur Doğa
ve Kültür Festivali’nde kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra HES’ler ve toplu mezarlar
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üzerine tartışmalar da yürütüldü. Festivalin yıllardır ana gündemlerinden birini oluşturan
Munzur’da yapılmak istenen HES’ler bu yıl da geniş katılımlı bir panelde tartışıldı.
Festivalin 3. gününde yaklaşık 10 bin kişi Pülümür ve Munzur Vadileri üzerinde
yapılması planlanan HES’leri yürüyüşle protesto etti.
•
Bu yıl 8.’si düzenlenen Halkevleri Hopa-Kemalpaşa Halk Festivali 12-14 Ağustos
tarihleri arasında Metin Lokumcu anısına düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı Festivalin
ana temalarından biri doğa ve su hakkı mücadeleleri oldu. Festivali elbirliği ile örgütleyen
Hopa halkı; sanatçıların Hopa halkının mücadelesini desteklemek için ücret almadan
sahneye çıktığı Festivalle birlikte bir kez daha “derelerimiz özgür akacak” dedi.
•
Rize İdare Mahkemesi, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi’ndeki bir
başka HES projesi için de iptal kararı verdi. Senozluların eline 22.06.2011 tarihinde
ulaşan iptal kararında mahkeme, dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 30.07.2009
tarih ve 8 sayılı ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının ‘hukuka ve mevzuata uygun
bulunmadığı’ sonucuna vardı. Mahkeme, bakanlığın ‘ÇED gerekli değildir’ raporu
vermeyi otomatik hale getirmemesi” gerektiğini de vurguladı.
•
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çığlık köyünde yapılması planlanan
hidroelektrik santralı (HES) projesine karşı çıkan köylüler, 2 Ağustos günü eylem yaptı.
Çığlık Köyü'nde toplanan yüzlerce köylü, HES için fizibilite çalışmasına gelen teknik
ekibin köye girişine izin vermedi. Yaklaşık 200 kişilik gruptan bir heyet firma temsilcileri
ile görüştü. Görüşme sırasında köylüler de Narlıca Deresi başında eylem yaptı. Firma
temsilcileri protestolar nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldı.
•
Rize İdare Mahkemesi, yaklaşık bir yıl önce Doğal Sit Alanı ilan edilen Rize’nin
İkizdere Vadisi’nin, resmi SİT kararı henüz açıklanmamasına karşın, vadi üzerinde yapımı
planlanan 26 projeden biri olan Selin-2 HES projesi için dönemin Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti. Cimil Deresi
üzerinde Direnç Enerji firması tarafından yapımı planlanan Selin-2 HES projesine karşı;
İkizdere Derneği, Dereköy Muhtarı Rahmi Ekşi ile köylüler, ‘ÇED gerekli değildir’
kararının ‘yürütmesinin durdurulması ve iptali’ istemiyle mahkemeye dava açmış ve ilk
olarak 3 Kasım 2009’da yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bilirkişi incelemesinin
ardından mahkeme, gerekçeli olarak bakanlığın ‘ÇED gerekli değildir’ kararının
yürütmesini durdurdu. Son olarak da geçen ay mahkeme, bakanlığın söz konusu kararını
‘hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmadığı’ gerekçesiyle iptal etti.
•
Trabzon Çaykara Solaklı Vadisi'ne yapılan ve deneme üretimine geçen Balkondu1 HES’in 3,5 kilometre uzunluğundaki su iletim tünelinde 6 Temmuz akşamı bir patlama
yaşandı. Su iletim tüneli patlayınca Uzuntarla köyünden geçen ırmak taştı ve taşan ırmak
heyelana yol açtı. Sel neticesinde 4 ev kullanılamaz hale geldi, enerji nakil hatları ve
bunlara bağlı trafolarda büyük zarar meydana geldi. Ekili tarla ve bahçelerdeki ürünler sel
altında kalırken, köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede inceleme yapan DEKAP 8 Ağustos’ta
bir basın bildirisi yayımladı. Basın bildirisinde aynı vadi içerisinde 36 HES projesinin
olduğu belirtildi ve felaketi yaşayan köylülerin ifadelerine yer verildi.
•
Rize İdare Mahkemesi, Rize ve ilçelerinin içme suyunun sağlandığı ve daha önce
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ‘içme suyu havzası’ olarak ilan edilen ‘Taşlıdere
Havzası’ ile Andon Ilıcaları'nı da bünyesinde barındıran Salarha Vadisi üzerinde yapımı
planlanan HES projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği ‘ÇED gerekli değildir’
kararını iptal etti. 31 Ağustos günü açıklanan iptal kararında, Rize İdare Mahkemesi
dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2009 tarihinde verilen ‘ÇED
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gerekli değildir’ kararının yasa ve yönetmeliklere olduğu gibi kamu yararına ve hukuka
uygun bulunmadığı sonuç ve kanaatine vardı. Davayı açan 67 yaşındaki Kazım Delal
mahkeme ve bilirkişi incelemesi masrafları için tek ineğini satmıştı.

TERMİK SANTRALLER
•
AKP Kocaeli Milletvekili Adayları Fikri Işık, Mehmet Ali Okur ve Yalçın Coştur
Dilovası’nda sivil toplum kuruluşları ile 3 Haziran günü bir araya gelerek Dilovası’na termik
santral kurmak istemediklerini söyledi. Ancak Dilovası’nda sanayiden kaynaklanan kirliliğin
neden olduğu sağlık sorunları hakkında inceleme yapan Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yine
AKP’li belediye başkanınca suçlanması ve hakkında soruşturma açılması bu söylemin seçim
öncesine özgü olduğunu gösterdi.
•
Yeniköy Termik Santrali’ne ait iki ayrı ünitenin yenilenmesi için 2007 yılında Polonya
firması Rafako S. A. ile imzalanan “Kazan Rehabilitasyonu Projesi” çalışmaları 17 Haziran
tarihinde sona erdi. Polonyalı firma tarafından yapılan çalışmaların teslimi için YEAŞ’ta
tören düzenledi.
•
Adana'da, çevre dernekleri ve DKÖ temsilcileri 10 Haziran’da, Adana, Mersin ve
Hatay'da yapımı planlanan 17 termik santralden sekizinin lisansının iptali için İdare
Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu Başkanı
ve Doğu Akdeniz çevre dernekleri gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, Adana İdare
Mahkemelerinin bulunduğu adliye binası önünde toplanan katılımcılar adına yaptığı
açıklamada, Adana'da 9, Mersin'de 4 ve Hatay'da 4 olmak üzere toplam 17 termik santralin
kurulmak istendiğini belirtti.
•
Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Sivas Kangal İşletme Müdürlüğü bünyesinde 2006
yılında gerçekleşen ihalelerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu
soruşturma kapsamında, bir kısım EÜAŞ yetkilileri ile özel sektör temsilcileri 27 Haziran
tarihinde gözaltına alındı.
•
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Sivas Kangal İşletme Müdürlüğü
bünyesinde 2006 yılında gerçekleşen ihalelerle ilgili soruşturma kapsamında 28 Haziran’da
gözatılar yapıldı. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Sivas Kangal İşletme
Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılında gerçekleşen ihalelerle ilgili Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, bir kısım EÜAŞ yetkilileri ile özel
sektör temsilcilerinin gözaltına alındığı bildirildi. EÜAŞ tarafından, Ankara Emniyet
Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 10 ayrı ilde düzenlediği ''termik santral ihaleleri'' operasyonu
konusunda yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, konuyla ilgili olarak, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı bakanlık makamının 7 Mayıs 2010 tarihli onayı ile Enerji Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı, savcılıkla
paralel olarak bu inceleme ve soruşturmaların halen devam ettiği kaydedildi.
•
Bingöl-Karlıova termik santralının ihalesinin Temmuz ayında yapılacağı; saha ve
işletme hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) uhdesinde bulunan Bingöl-Karlıova
kömür sahasının “termik santral kurma şartıyla” rödovans sistemiyle işletilmesine yönelik
açılan uluslararası ihalenin, 7 Ekim 2008 tarihinde yeterli görülen firmalardan teklif almak
sureti ile gerçekleştirileceği; Bingöl-Karlıova santralından yılda yaklaşık 650 milyon kilovat
saat (kWh) enerji üretimi elde edilmesi planlandığı açıklandı.
•
Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, FOÇEP 5 Temmuz Pazartesi tarihi
itibariyle Foça’ya kurulacak olan termik santralle ilgili dava sürecini başlattı ve konuyla ilgili
bilgi vermek amacıyla Aliağa Hükümet Konağı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada
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“ENKA’nın kömürlü termik santraline 5 Mayıs 2010 tarihinde, İzmir Demir Çelik
Fabrikası'nın kömürlü termik santraline ise 17 Haziran 2010 tarihinde olumlu ÇED belgesi
verilmiştir. Şimdi sıra EPDK’dan lisans alma noktasına gelmiştir. Aliağa Emek Platformu
olarak FOÇEP ile işbirliği dahilinde topladığımız ‘Termik santrallere lisans verilmesin’
içerikli 4000 imzayı EPDK’ya geçen hafta PTT ile yollamıştık” dendi.
•
Hatay’ın Erzin ilçesinde termik santral kurmak için 31 Temmuz tarihinde yapılmak
istenen Termik Santral Bilgilendirme Toplantısı emekçilerin tepkisi sonucu iptal edildi. Erzin
Termik Santral Karşıtı Platformu gerçekleştirdiği protesto eylemiyle özel bir şirket tarafından
kurulacak termik santralın çevre etki değerlendirme toplantısını iptal ettirdi. Erzin Yeşilkent
Lisesi'nde yapılacak olan toplantı öncesi okul önünde toplanan platform üyeleri toplantıyı
protesto etti. Toplantıya katılımın olmaması üzerine şirket yetkilileri, alandan çevik kuvvetin
kordonuyla çıkarıldı.
•
Sinop Gerzeliler, Anadolu Grubu’nun yapmayı planladığı termik santral için 6
Ağustos’tan itibaren her gün 24 saat nöbet tutarak demokratik hakları olan eylemlerde
bulunan Yaykıl köylüleri ve yaşam savunucuları, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir Gerze’de
yaşamaları için direneceklerini açıkladılar. Firma yetkilileri Gerze’ye 23 Ağustos gece yarısı
asker ve polis eşliğinde, sondaj makineleri ile köye girmeye çalışmış; ancak köylülerin ve
çevrecilerin direnişleri ile karşılaşmıştı. Kısa süreli arbede yaşanması sonucu köylülerin
tepkileri sonucu sondaj yapımından vazgeçilerek makineler köyden uzaklaştırıldı.
•
Termik santral istemeyen Gerzeliler, termik santral kurmak için Gerze’ye bağlı Yaykıl
Köyü’nde sondaj faaliyeti yapmak isteyen Anadolu Grubu’nu 24 Ağustos’da yaptıkları
eylemle geri gönderdiler. Duyarlı Gerze halkı, Yaykıl Köyü’nde çadır kurarak nöbet tuttu.
Çok sayıda jandarma ve polis eşliğinde Yaykıl Çakıroğlu mevkiine greyder ve iş
makineleriyle gelen termikçi şirketin çalışanlarına tepki gösteren Gerze halkı, kamyonları
alana girmeden Ankara’ya geri gönderdi.
•
Sinop’un Gerze ilçesinde Anadolu Grubu tarafından yapılması planlanan Termik
Santrali’ne karşı çadır nöbeti tutan köylülere 5 Eylül günü müdahale edildi. Saat 10.30 itibari
ile şirket yetkilileri çok sayıda jandarma ve polis eşliğinde Yaykıl Köylülerinin iki haftadır
çadır nöbeti tuttuğu bölgeye geldi. Köylülerin şirket yetkililerinin termik santralin yapılacağı
alana girmesini engellemesi üzerine polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Polis ve
jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu çok sayıda köylü yaralandı. Müdahaleye rağmen geri
adım atmayan köylüler şirketin sondaj aletlerini alana sokmadı. Traktör ve biçerdöverlerle
yolu kapatan köylülerle kolluk kuvvetleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çadırlarda
bulunan köylülere üç kez müdahale edildi ve köylülerden gözaltına alınanlar oldu.
Ambulansların kolluk güçlerine gaz bombası taşıdığı görüldü. Çatışma yaklaşık 10 saat sürdü.
Şirket sondaj çalışmasını halk direnişi nedeniyle gerçekleştiremedi. Derelerin Kardeşliği
Platformu Gerze halkıyla dayanışmak amacıyla 6 Eylül tarihinde saat 12:30'da Ankara Yüksel
Caddesi'nde bir eylem yaptı. İstanbulda’da Yeşil Gerze Platformu Sözcüsü Şengül Şahin’in
katılımı ile 1000 kişilik bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Derelerin Kardeşliği Platformu,
Munzur Koruma Kurulu, Persi Su Koruma Platformu, KİP, Divriği Derneği, Halkevleri de
katılım gösterdi. KİP 10 Nisan’da ayrı bir eylem yaparak Anadolu grubunu protesto etti.
Gerze’de yaşanan çatışmanın ardından toplam 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 direnişçiden
beşi itiraz sonucu serbest bırakıldı.
•
Sinop'ta Yaykıl Köyü Çakıroğlu mevkiinde yapılması planlanan termik santrale karşı
Sinop Çevre Platformu üyeleri tarafından 8 Eylül günü bir eylem düzenledi. Uğur Mumcu
Meydanı’nda düzenlenen eylemde konuşan Sinop Çevre Platformu dönem sözcüsü Kayhan
Konukçu, "Sermayenin türlü oyunlarına inat bölgede santral yaptırmayacaklarını” söyledi.
Konukçu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün burada vergilerimizin bir avuç rantiyenin,
holding patronunun, işbirlikçinin elinde nasıl da bize gaz bombası-cop olarak, vergilerimizin
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nasıl kıyım olarak, zulüm olarak döndüğünü, mühimmat deposu ambulansları anlatmak için
buradayız. Üç gün önce bu saatlerde Gerze’de yaşananın adı sadece ve sadece vahşettir.
Arkasında hukuk tanımayan sermayesinin gücüyle, yaşam alanlarına sahip çıkan Gerze
Yaykıl halkına devletin jandarması polisi eliyle zor kullanmış, kirli enerji pazarlıkları için
neleri gözden çıkarabileceğini göstermiştir."
MADENLER
•
Kütahya’nın Dulkadir köyünde içme suyuna siyanür karışması sonucu zehirlendiği
öne sürülen 7 kişi taburcu oldu. İlk belirlemelere göre 4 kişinin kanında siyanür tespit
edildi. Maden şirketine tepkili olan ve köydeki herkesin sağlık kontrolünden geçirilmesini
talep eden köylüler, suda siyanür olmadığının söylenmesine rağmen kendilerinin
siyanürden zehirlendiğini, sudan içen hayvanlarının da öldüğünü söylediler.
•
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, adım adım Türkiye’yi gezerek siyanürle
altın aramanın insanlığa bir yararı bulunmadığını, bir felaket olduğunu anlattı. Ardından
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemalettin Küçük, Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz’de siyanürle altın
aranması konusunda felaketin boyutunun gittikçe genişlediğini söyleyerek; Ordu’nun
Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler köyünde, Giresun’un Bulancak ilçesinde, Trabzon’un Tonya,
Maçka, Yomra ve Sürmene ilçeleri ile Rize’nin Çayeli ilçesi gibi Karadeniz’de birçok
yerde siyanürün kullanılmasının planlandığını savundu. Küçük, siyanürle altın arama
konusunda alınan tedbirlerin, tedbir olmadığını ifade ederek, Gümüşhane’de de en fazla
10-20 yıl sonra bir felaketin yaşanabileceğini söyledi.
•
Eti Gümüş A.Ş. Kütahya'da yaşanan siyanür sızıntısı sorununu takip eden Çevre
Mühendisleri Odası hakkında dava açtı. Eti Gümüş AŞ’ye ait Kütahya’daki tesisin atık
havuzunda yaşanan kısmi yıkılma üzerine incelemeler yapmasının ardından Çevre
Mühendisleri Odası yöneticileri, yaptığı açıklamalarla sızıntının halkı ve doğayı tehdit
ettiğine dikkat çekmiş, yetkilileri önlem almaya çağırmıştı. Eti Gümüş A.Ş. ise, ÇMO’nun
basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 bin TL’lik manevi tazminat
istemiyle bir dava açtı. ÇMO tarafından yapılan yazılı açıklamada odanın bugüne kadar bu
gibi baskılar karşısında susmadığı hatırlatılarak, halk sağlığı ve doğanın tahribatına yol
açan siyanürlü maden faaliyetine karşı mücadelesinde de aynı tavrı izleyeceği belirtildi.
•
Eti Gümüş A.Ş'de çalışan 97 işçi, kurum tarafından özel bir laboratuvara yaptırılan
rutin kontrolde, sınır değerin üzerinde ağır metal kirliliğine rastlandığı iddiasıyla Ankara
Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı
Murat Taşdemir Eti Gümüş A.Ş'nin Kütahya'daki maden işletmesinde çalışan bu işçilerin
ellerine kanlarında ve idrarlarında yüksek oranda ağır metal bulunduğunun, Ankara
Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne başvurmaları gerektiğinin yazdığı bir kağıt
tutuşturulduğunu söyledi. Tesisteki diğer 663 işçiye ise sağlık taraması yapılmadığını
söyleyen Taşdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nü göreve davet etti. Kapasitesi 50 kişilik olduğu için 97 işçinin tümünün
hastaneye yatırılamadığını da belirtti ve siyanür kazası ve ihmallerle ilgili Cumhuriyet
Savcısı’nı duruma el koymaya çağırdı.
•
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz beldesindeki madende 16 yıl sonra Koza
Altın İşletmeleri tarafından altın çıkarılmaya başlanıyor. Altın madeni Ağustos ayında
deneme üretimine başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alan Koza
Madencilik, Damdamca bölgesinden 15 ton altın, 11 ton Gümüş çıkaracak. Tesis, 6 yıl
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sonra belde ve çevresinde altın rezervi bitmesine rağmen kapatılmayacak. Yeni bulunacak
sahalardan beldeye cevher taşınarak, altın işletmeciliği devam edecek. Eurogold firması,
1995'te araziyi Hazine'den satın almış; ancak çalışmaların siyanürle yapılacağının
duyulması üzerine belde belediyesi ve halk, altının çıkarılmasına karşı 2 yıl boyunca
eylem yapmıştı.
•
Dersim’de Ovacık merkez ve köylerinden gelen halk, Ovacık Lisesi önünden çarşı
meydanına, oradan siyanürle altın arayan RIO TİNTO’ya bağlı taşeron Tunç Pınar adlı
firmanın Ovacık’taki bürosuna yürüyerek siyanürle altın aramayı protesto etti. Katılımcı
ve örgütleyici kurumlar adına basın açıklaması yapan Fırat Çılgın, topluma, doğaya karşı
kendisini sorumlu hissedenlerin barajlara, nükleer santrallara, siyanürle maden aranmasına
karşı olmanın emperyalizme ve yerli uşaklarına karşı olmak anlamına geldiğini belirterek,
örgütlü bir toplum olma ve topraklarımıza sahip çıkma bilinciyle herkesi duyarlı olmaya
çağırdı.
•
Ağrı‘nın Diyadin İlçesi’na bağlı Mollakara, Gedik, Karaca ve Kotancı köyleri
arasında bulunan dağlık arazide Koza Altın A.Ş.‘nin maden aramalarında siyanür
kullandığı, bölgedeki koyunların telef olduğu ve maden atıklarının aktığı Murat Nehri‘nde
balık ölümlerinin yaşandığı yönündeki şikayetler üzerine bu yıl durdurulan çalışmalar
tekrar başlatılmak istendi. Çalışmaların durduğu bölgede şirket yetkilileri, bir heyet ve
yanında askerlerle köylere gelerek yurttaşlarla görüştü. Şirket yetkilileri köylülere yapılan
çalışmanın halk sağlığı açısında bir sıkıntı yaratmadığını söyleyerek, çalışmaların devam
etmesi için köylülere sözleşme imzalatmaya çalıştı. Köylülerin sözleşmeyi imzalamaması
üzerine Ulukent Jandarma Karakolu’na bağlı askerler, köylüleri tehdit etti ve şirketin
mağdur edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Uyarı ve baskılara rağmen köylülerin,
belgeleri imzalamaması üzerine heyet tekrar geri göndü.
•
Uşak’ın Kışladağ bölgesinde altın madeni arayan Kanada merkezli Eldorado
şirketi, değeri 19 milyar dolara yaklaşan rezerv için madeni iki kat büyütme kararı aldı.
Şirket, 2006 yılından bu yana siyanürle altın çıkarması dolayısıyla tepkiyle karşılanıyor.
Daha önce Danıştay kararı ile kapatılan; ancak çıkan izin sonrası faaliyetini sürdüren
maden, şimdi daha da korkutucu bir hal alacak. Madenin tamamına sahip olan Kanada
merkezli Eldorado şirketinin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre Kışladağ'da daha
önce 5-6 milyon ons dolayında hesaplanan altın rezervinin, yapılan yeni incelemeler ve
bulunan yeni damarlarla 10.2 milyon ons olduğu tespit edildi.
•
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Gümüştaş Maden ve Tic AŞ’ye verilen
Niğde-Ulukışla Maden Köyü civarında kurulması ve işletilmesi planlanan “Kurşun-çinkogümüş-altın madeni ocağı projesi” ile ilgili olarak 21/04/2011 tarihli ÇED olumlu
işleminin iptal edilmesi için açılan davada, dava konusu ÇED olumlu işleminin
yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. TMMOB'ye bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve
Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından Aksaray İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştı.
•
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dulkadir köyünde 7 Mayıs’ta çöken siyanür
havuzunun çevreye verdiği zarar İl Çevre Kurulu'nda gündeme geldi. Teknik heyetin
hazırladığı raporda, 5 milyon metreküp siyanürlü su tutma kapasitesi bulunan 4 havuzun
24 yıl içinde çamurla dolduğu belirtildi. Havuzların fonksiyonunu yitirdiğini de söyleyen
kurul, Eti Gümüş A.Ş'ye 500 bin lira para cezası verdi. İl Çevre Kurulu, ayrıca 4 havuzun
kapatılmasını da kararlaştırdı. Kurul böylece bugüne kadar şirkete 5 milyon lira ceza
kesmiş oldu.
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ORMANLAR
•
Genel seçimler öncesinde Çevre ve Orman Bakanlığı adı altında faaliyet yürüten
kuruluş, seçim sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler ile önce Çevre, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı haline dönüştürüldü, daha sonra 29 Haziran 2011 tarihinde yeni bir KHK
ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı haline getirildi.
•
AKP hükümeti orman alanlarını ve Milli Parkları talan etme hazırlıklarını
yoğunlaştırdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İTO Meclis toplantısında yaptığı
konuşmada dünyadaki büyük ekonomik krize rağmen çarkların durmadığını ve bu durumu
iş adamlarına borçlu olduklarını söyledi. Orman alanlarını turizme açabileceklerini, Arap
Baharı nedeniyle Türkiye’ye çok büyük talep olduğunu da söyleyen Eroğlu, Milli
Parklardan projeye uygun olmak kaydıyla neresi olursa olsun ormanlık alanları tahsis
edebileceklerini belirtti.
•
Antalya Tekke Köyü çevresinde bulunan Toros Sedir ormanlarında 2002 yılından
bu yana açılan maden ve taş ocaklarının yarattığı çevre tahribatı TBMM’ye verilen bir
soru önergesiyle gündeme geldi. Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelerle
koruma altına alınan bölgedeki dünyanın tek sedir ormanında Çin ve ABD kökenli
madencilik firmaları çok sayıda ocak işletiyor. Bölgedeki taş ocaklarından en çok
etkilenen köyler olan Armutlu ve Avşar köylüleri ruhsatların iptal edilmesi için 2010
yılında Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunmuşlardı.
•
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman arazilerindeki özel üniversite yapılaşmasına
yasal düzenleme getirmeye hazırlanarak, başta Koç Üniversitesi olmak üzere halen
yasadışı olarak varlığını sürdüren talan uygulamalarına yasal kılıf oluşturuyor. Orman
arazilerine üniversite kampusu kurulması önerisi hakkında konuşan Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu, ormanlık alanlarda kurulan kampuslara sıcak baktığını, bu konuda
kanuni düzenleme yapacaklarını, çalışmaların başladığını ifade etti.
•
Türkiye'nin İğneada ile birlikte ikinci 'su basar ormanı' olan Acarlar Longozu
kenarında arsası olan bir kişi, günler süren çalışmayla ağaçları keserek dev iş
makineleriyle yaklaşık 1,5 kilometrelik kanal açtı. Kaynarca Büyükyanık köylüleri olaya
tepki gösterirken, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kesilen ağaçlar konusunda
bilgisi olduğunu belirterek, “Bu tür bazı küçük şeyler büyütülüyor maalesef” dedi.
•
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Kenan Kaynaş tarafından Kaz Dağları ile ilgili olarak hazırlanan raporda, yörede
altın madeni işletmeciliğinin başlaması halinde kullanılacak 400 bin ton siyanürün başta
10 milyon adet zeytin ağacı olmak üzere tüm bitkisel üretimi olumsuz etkileyeceği ve su
kaynaklarının tamamının kirleneceği vurgulandı. Kaz Dağları bölgesinde 2007 yılında
başlayan altın arama çalışmaları kapsamında bugüne dek yüzlerce sondaj yapıldı ve bu
alanlar delik deşik edildi. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İzleme Daire Başkanlığı’nın bu
yılın başında açıkladığı Çanakkale bölgesinde altın arama ve işletme ruhsatı alan şirketler
listesine göre, toplam 16 firma 34 ayrı nokta için altın arama ve işletme ruhsatı aldı.
•
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından verilen izinlerle Belgrat Ormanı içerisinde kurulan 3 su dolum tesisi hakkında
yargıya başvurdu. Yasalarda ormanlık alan içerisinde ticari faaliyete konu olacak şekilde
su kaynaklarının kullanılmasının açıkça yasak olmasına karşın İBB’nin verdiği izinlerle
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faaliyet yürüten su dolum tesislerinin sahiplerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
yakın akrabaları olduğu biliniyor.
•
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ömeraltı köyünün sakinleri, bir maden
ocağının ormanlarındaki ağaçları kesmesini engellemek amacıyla kendilerini ağaçlara
zincirledi. Özel bir şirkete ait krom maden ocağının, ayrıştırma tesisi yapmak istediği
ormanlık alandaki ağaçları kesmesi, bölge halkının tepkisine yol açtı.
•
İhalesinin 10 Ocak 2012’de yapılacağı ilan edilen Üçüncü Boğaz Köprüsü planının
iptali istemiyle açılan davada bilirkişi heyeti olumsuz rapor verdi. 3. köprü ve çevre yolu
ile bağlantı yollarının geçeceği güzergahları içeren Kuzey Marmara Otoyolu Planı’nın
iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na açılan davada bilirkişi, söz
konusu işlemin planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve imar
mevzuatına uygun olmadığı kanısına vardı. 3. köprünün orman ve su havzası alanlarından
geçtiğine dikkat çeken bilirkişi raporunda, bu kapasitedeki otoyollarının, orman
alanlarının tahribatına, havzaların kirlenmesine, yaban hayatının etkilenmesine ve ekolojik
dengenin bozulmasına yol açacağı vurgulandı. İptal davasının dilekçesinde, köprü ve
bağlantı güzergahlarında 680 hektar doğal SİT alanı, 931 hektar tarım alanı ve 2,5
milyondan fazla ağaç barındıran 1.453 hektar ormanlık alanın tamamen yok olacağı
belirtiliyor.
•
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak ortak
çalışmayla, yapımına hız verilmesi planlanan yeni otoyolların ve şehir merkezlerindeki
yolların kenarlarında ağaçlandırma çalışmaları yapılacağı açıklandı. “Sessiz yeşil yollar”
adı verilen projenin “gürültü kirliliği”ni azaltacağı iddia edildi.
•
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yapılan açıklamada,
İstanbul’un iki yakası için planlanan çılgın projeler kapsamında, kentin Anadolu ve
Avrupa yakalarında iki kent ormanı kurulacağı ilan edildi. Uzmanlarsa “kent ormanı”
kavramının, İstanbul ormanlarının yoğunlukla bulunduğu kuzey bölümünde yapılması
planlanan “Yeni İstanbul” ve 3. Köprü projelerinin yaratacağı orman tahribatı ve
gelecekte bu bölgede oluşacak yoğun yapılaşma düşünüldüğünde bir “proje” değil,
kaçınılmaz biçimde kent içinde parça parça kalacak olan ormanlık alanları da
ticarileştirme planlarından ibaret olduğunu vurguluyorlar.
•
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde satışa çıkarılacak olan 2B arazi
tespitinde 161 bin 120 hektarlık alan tespit edildi. 2B arazilerinin büyük bölümü Antalya,
Mersin, Balıkesir, Ankara, Adapazarı, Muğla, Bolu, Samsun, Bursa, İzmir, Kırklareli,
Adana, Zonguldak, Kırıkkale, Afyon ve İstanbul’da bulunuyor. Arazilerin tespitinin
ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bir açıklama yaparak, arazilerin
satışının ardından kentsel dönüşüme başlayacaklarını belirtti. Ülke genelindeki 2B'lik
arazilerin satışından 26 milyar dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Bu gelirin 16
milyar dolarlık kısmının bulunduğu İstanbul’daki arazilerin parsel sayısı 66 bin 720 olarak
belirlenirken, arazilerin 2.704 hektarlık alanı TOKİ’ye tahsis edilecek. İstanbul’da tespit
edilen 2B arazilerinin alanı 9.251 hektar büyüklüğünde. Bu arazilerin büyük kısmı
Beykoz, Çatalca, Silivri, Şile, Ümraniye, Sultanbeyli, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Pendik
ve Üsküdar ilçe sınırları içinde yer alıyor. 2B arazilerinin, güzergahı belli olan 3. köprü
projesi kapsamında yapılacak otoyol ve bağlantı yollarının bulunacağı öngörülen yerlerde
yoğunlaşması dikkat çekiyor.
•
Yeni yürürlüğe giren “Ağaçlandırma Yönetmeliği”nde, “Orman içinde yapılaşmak
yasaktır” maddesi kaldırıldı. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin değiştirilmesi
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için Danıştay’a götürdüğü yönetmelik, orman içi açıklıklarda özel ağaçlandırma adı
altında yapılaşmanın önünü açarak yeni 2B arazileri yaratılmasına zemin hazırlıyor.
•
Orman Genel Müdürlüğü, 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olan Atatürk Orman
Çiftliği içinde yer alan Gazi Yerleşkesi’nde yapılaşmanın önünü açmak için Tabiatı ve
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurarak bölgeyi 3. derecede doğal ve tarihi sit
alanı haline getirilmesini talep etti. Kurulun hızla verdiği kararla onaylanan taleple
beraber birçok anıt ağacı da barındıran alanda yapılaşmanın önü açıldı.

NÜKLEER SANTRALLER
•
Çevre Derneği, Mersin ve Sinop'a kurulması planlanan nükleer santralları Sütlüce’de
bulunan AKP İstanbul il binası önünde 5 Haziran günü protesto etti.
•
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu ve Sinop’a kurulacak olan nükleer santralların
daha inşa edilmeden kapatılacağı tarihini açıkladı. Bakan Yıldız, “Nükleer santrallarımızı
2071 yılında, yani Malazgirt zaferinin 1000. yıldönümünde kapatmayı düşünüyoruz” dedi.
•
Mersin'in Gülnar İlçesi'ne bağlı Büyükeceli beldesinde yapılması planlanan
Akkuyu Nükleer Santralı'nın yapımına karşı çıkan nükleer karşıtları, Mersin Nükleer
Karşıtı Platform'un çağrısıyla 22 Haziran Pazar günü Silifke ilçesinde “Nükleer Santrala
Hayır” mitingi düzenledi. Mitingde Büyükeceli köy halkı kefen giyerek nükleer santrali
protesto etti.
•
Uluslararası Pazarlama ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Ipsos’un nükleer enerji
konusunda yaptığı son ankette, yeni nükleer santrallerin projelerinin durdurulmasını
isteyenlerin oranı Japonya’da yüzde 63 iken Türkiye’de yüzde 80 olarak belirlendi.
•
Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD),
Tokat’ta 19 Temmuz günü Türkiye’de nükleer santral yapımını protesto etti.
•
Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek Akkuyu Çadırkamp eylemine katılan
eylemciler, santralin inşasına yardımda bulunan Mesa Pine Park Oteli’nin önünde 27
Temmuz günü eylem gerçekleştirdi.
•
Silifke’ye bağlı Yeşilovacık beldesinde toplanan nükleer karşıtları, 30 Temmuz
günü Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer
Santralını protesto etti.
•
AKP'li Mersin İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Gül, '”İnternette araştırdım
dünyadaki en temiz enerji kaynağı nükleer santrallar” dedi.
•
ABD'nin 6 Ağustos 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom
bombası Taksim'de 6 Ağustos günü protesto edildi. Eylemciler basın açıklamasının
ardından 1 dakika yüz üstü yatarak planking yaptılar.
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•
ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının yıldönümünde bir araya gelen
yüzlerce nükleer karşıtı, 7 Ağustos günü Akkuyu'da santralın yapılacağı bölgede bir
protesto yürüyüşü düzenledi.
•
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapılması planlanan
Akkuyu Nükleer Santralı'nı protesto etmek için 8 Ağustos günü şantiye alanına yürüyen
700 kişilik gruba jandarma ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Bunun üzerine
nükleer santrallerin çevreye ve insana büyük zararlar verdiğini belirten grup bir süre
şantiye alanının içinde oturma eylemi yaptı.
•
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de nükleer santral kurulması
için gerekli olan düzenlemeleri tamamladı. Akkuyu'da nükleer santral yapacak olan Rus
şirketin asgari sermaye oranı ile kuruma yapacağı lisans başvurusunda yatırması gereken
teminat mektubu belirlendi.
•
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli köyüne yapılacak nükleer santralı
protesto etmek için bir grup, 27 Ağustos günü Barış Meydanı’ndan Büyükeceli köyüne
bisikletleriyle yola çıktı.
•
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli köyüne yapılacak nükleer santralı
protesto etmek için toplanan bir grup, 24 Eylül günü şantiye alanı önünde oturma eylemi
yaptı.
•
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Akkuyu beldesinde yapılması planlanan nükleer
santral, NKP (Nükleer Karşıtı Platform) Mersin üyeleri ve Akkuyu köylüleri tarafından
protesto edildi.

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ
•
22 Haziran günü Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı İbrahimkavağı Köyü sakini 100 kişi,
Madran Dağı'na rüzgar enerjisi santralı kuracak şirketin yetkililerini engellemek üzere 45
işçiyi çalıştırmadı. 8 köylü gözaltına alındı.
•
Bülent Arınç ve Taner Yıldız, 11 Eylül günü Manisa’nın Akhisar ilçesinde rüzgar
elektrik santralı açtı.
TAŞ OCAKLARI
•
Karaman merkeze bağlı Dereköy'de yaşayan köylüler 3 Haziran günü köylerine taş
ocağı açılmaması için bir eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan köy muhtarı, taş
ocakları açılmadan önce köyde mesire alanlarının ve bolca yeşil alanın bulunduğunu, taş
ocaklarının açılmasının ardından köydeki yeşil alanların yok olduğunu, tarımın bitme
noktasına geldiğini belirtti.
•
Bitlis’in Tatvan ilçesi Pınarbaşı, Dumlupınar, Sosyal, Fatih, Kireçocağı
Mahallelerinin hemen yanı başında yükselen dağlık alanda özel şirketlerin kurdukları taş
ocaklarında dinamit ve amonyum nitratla yapılan patlamalarda etrafa sıçrayan taş
parçalarının bir kısmı mahalleye düşüyor.
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•
CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin ve Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na
yazılı soru önergesi vererek, İstanbul-Sultangazi İlçesi’nde yer alan taş ocaklarının halkın
sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini belirterek bu konuda neler yapılacağını sordu.
•
Bodrum’un Gümüşlük beldesinde faaliyette olan taş ocaklarının durdurulması için
halk, 15 Eylül’de eylem yaptı.
•
Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Kelhalil köyünde halk, kurulacak taş
ocağına karşı 16 Eylül günü eylem yaptı.
•
Kıbrıs’ta İnönü beldesinde taş ocağı kurulmasına izin verilmesi, köylüler
tarafından 29 Eylül günü protesto edildi.
•
Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Emirli köyünde bulunan beş taş ocağının
ardından, köyün yakınında kurulması planlanan altıncı taş ocağına karşı köylüler 10 Ekim
günü tabutlu eylem yaparak yol kesti.

KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ
•
Malatya’da Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde 528 dönüm alan üzerine yapılacak
olan katı atık bertaraf tesisi Malatya Belediyeler Birliği tarafından yapılacak.
•
Samsun Büyükşehir Belediyesi 18 Ağustos tarihinde Avdan Köyü'nde bulunan Katı
Atık Depolama Tesisleri'nde elektrik enerjisi üretimi başlattı. Günde ortalama 500 ton çöpün
toplandığı kentte, metan gazından 7 bin konuta yetecek kapasitede elektrik enerjisi üretilecek.
•
06.09.2011 Manisa’nın Kula ilçesinin Sandal Beldesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi,
kötü kokuya neden olduğu, gömülen atıkların yeraltı sularına karışıp, tarım arazilerine zarar
verdiği için 6 Eylül’de yapılan eylemle yaklaşık 150 kişi tarafından protesto edildi.
•
Giresun Katı Atık ve Su Birliği tarafından Görele ilçesinin Çavuşlu beldesindeki taş
ocağı alanına yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni protesto etmek amacıyla
toplanan 200 kişi 9 Eylül tarihinde “Çöp Depolama Tesisine Hayır” mitingi düzenlendi.
•
Kastamonu Devrekani’nin Sarıyonca köyünde katı atık bertaraf tesisi ihalesi yapıldı.

SANAYİ KİRLİLİĞİ
•
21 Haziran günü basına yansıyan haberler sel facialarıyla birlikte anılan Ayamama
Deresi’ne, kaçak atık su deşarjlarının yapıldığını ortaya çıkardı. Derenin farklı
noktalarından alınarak analizleri yapılan numunelerde tespit edilen yüksek miktarda
alimünyum, krom, nikel, antimon ve cıva dereye atık su deşarjının engellenemediğini
kanıtlamış oldu. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden yapılan yazılı
açıklamada, saptanan yüksek miktarda ağır metallerin Ayamama Deresi çevresindeki tüm
yaşamı olumsuz etkilediği öne sürülerek, bu durumun yer altı sularının geri dönüşümsüz
olarak kirlendiğini gösterdiği, Marmara Denizi’ne dökülen deredeki kirliliğin deniz
ekosistemine de zarar verdiği, besin zinciri yoluyla ağır metallerin tüm canlıları tehdit
ettiği söylendi.

24

Halkevleri Su-Çevre Hakkı Raporu

•
Kocaeli Dilovası'nda yaptığı araştırma sonucu anne sütünde ve bebeklerin
kakalarında ağır metaller olduğunu açıklaması ile gündeme gelen Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, bir basın
toplantısıyla 2009’dan bu yana Dilovası ve Kandıra’da yaptığı araştırmalarının sonuçlarını
açıkladı. Hamzaoğlu, sadece Dilovası'nda değil Kocaeli genelinde oranın risk seviyesinde
olduğunu ileri sürerek, en temiz yerin sanayinin olmadığı Kandıra ilçesinde de oranın risk
seviyesinde olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, yeni fabrikalara müsaade edilmeden, mevcut
olanların da teknolojilerinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
•
İzmit'te Kartepe İnsan Hakları Dayanışma Derneği üyesi bir grup, Güney Koreli
Pohang Iron and Steel Company (POSCO), Kibar Holding ve Daewoo International
ortaklığıyla Kocaeli'ye yassı paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisi kurulacak olmasını
protesto etti. Grup adına açıklama metnini okuyan Kartepe İnsan Hakları Dayanışma
Derneği Başkanı Ali Akbaş, fabrikanın kurulması halinde Alikahya ve çevresinde hayatın
olumsuz etkileneceğini söyledi. Demir çelik fabrikasının yerleşim birimlerine yakın
kurulmasının, Kartepe'deki güzellikleri yok edeceği endişesi taşıdıklarını da ifade eden
Akbaş, fabrika dolayısıyla oluşacak hava kirliliğinin bölgede büyük sorunlara yol
açacağını da belirtti.
•
Konya'nın Sarayönü ilçesinde 13 yıl önce kurulan bir tavuk çiftliği ile mantar
kompost üretim tesisinden çevreye yayıldığı iddia edilen amonyak gazı nedeniyle ilçeye
bağlı Ertuğrul köyünde yaşayanlar maskeyle geziyor. 3 yıldır dayanılmaz boyutlara ulaşan
kötü koku nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra 3 belde ve 5 köyde yaşayanlar da kavurucu
yaz sıcaklarına rağmen evlerinden dışarı çıkamazken, pencerelerini dahi açamadı. Koku,
sinek sayısında artışa da neden oldu. Ertuğrul köyünün muhtarı Şevket İnan, yetkilileri
konuyla ilgili göreve çağırdı.
•
İzmit Hereke Çevre Derneği, Hereke’de tehlikeli atık ve cüruf stoğuna karşı eylem
yaptı. Yukarı Hereke Kışladüzü mevkiinde yolu kapatan dernek üyeleri, 'Çolakoğlu’nu
istemiyoruz' dedi. Dernek üyeleri, Körfez Belediyesi yetkililerinin kendilerine Çolakoğlu
firması tarafından TÜBİTAK`a yaptırılan analizler sonucunda çevre sağlığı açısından
herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını, kapanmak üzere olan taş ocağına Valilik, İl
Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli izinlerin
verildiğini açıkladığını dile getirdi. Dernek üyeleri yasa dışı yollarla cüruf stoklandığını
söyleyerek, Küçükkaya taş ocağında bulunan cürufların bir an önce kaldırılması
gerektiğini söyledi. Son dönemde yaşanan ölümlerin çoğunun kanserden kaynaklandığının
da altı çizildi.
Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde faaliyet gösteren Karali Çay Fabrikası ile birlikte
•
Rize'de faaliyet gösteren onlarca çay fabrikasının insan sağlığını tehdit ettiğini belirten
çok sayıda yurttaş, fabrika önünden kaymakamlığa kadar yürüyüş düzenledikten sonra
savcılığa suç duyurusunda bulundu.
•
Kocaeli'nin Alikahya beldesinde; sendikalar, odalar ve Alikahyalılar kefen giyerek,
70 bin dönüm tarım arazisi üzerine kurulacak olan dünya devi POSCO demir çelik
fabrikasını protesto etti.
•
Yalova Elele Platformu öncülüğünde bir araya gelen Yalovalılar, Taşköprü
mevkiinde kurulması planlanan kimyasal depolama terminalini protesto etti. Meydanda
yapılan konuşmaların ardından Taşköprü’ye hareket eden grup, burada karayolunu bir
süre trafiğe kapatarak eylemini sürdürdü. Platform adına konuşan Adem Kuyumcu,
bölgeyi risk altına atacak böylesine bir kimyasal depolamayı kabul edemeyeceklerini dile
getirerek, hep birlikte Vopak Kimyasal Depolama Terminali’ne ve termik santral gibi
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çevreye zararlı sanayi tesislerine hayır dediklerini belirtti. Vopak önünde de protestolarını
sürdüren Yalovalılar, ardından Taşköprü Belediyesi önüne giderek burada gösteri yaptı.
Hollandalı Royal Vopak firması, Yalova’da geçen yıl ekim ayında yapılan ön Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı ile 150 kimyasal, petrol türevi ve bitkisel yağ
depolanacak tanktan oluşan bir 710 bin metreküplük depolama terminali kurmak çalışma
başlatmıştı.
•
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların arıtma tesisi sorunu
çevrenin kirletilmesine sebep oluyor. Özellikle kimyasal atıklar insan sağlığını tehlikeye
düşürecek kadar etkili oluyor. Arıtma olmadığı için fabrikalardan dökülen boya gibi
kimyasallar kanallar vasıtasıyla ırmağa ulaşıyor. Irmaktan su içen büyükbaş hayvanlar
kirlilikten etkileniyor. Hayvanlarını otlatmak için ırmak kenarına gelen çiftçi Mustafa
Alagöz de, burada fabrikalar açıldıktan beri kirlilik olduğunu, balık ölümlerinin
yaşandığını, hayvanların su içtiği zaman pislikten hasta olduğunu söyledi.
BAZ İSTASYONLARI
• Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'ndeki Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında
baca görünümü verilerek gizlenen baz istasyonlarına tepki gösteren yaklaşık 30 kadın, 29
Haziran günü istasyonun kurulu olduğu bina önüne giderek ev sahibine tepki gösterdi.
Kadınlar, bina sahibinden bir an önce baz istasyonu kaldırtmasını istedi.
• Mersin’in Erdemli ilçesinde Merkez Mahallesi, Kamil Başaran Sokak’ta bir firmanın
baz istasyonu kurmasına mahalleliler sert tepki gösterdi. Baz istasyonunun kurulmasını
engellemek için önce belediyeye giderek Başkan Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ile
ardından da AKP binasına giderek İlçe Başkanı Halit Çortul ile görüşen mahalle sakinleri,
Erdemli Kaymakamlığı’na da istasyonun kurulmaması için dilekçe verdiler.
• Konya’nın Beyşehir ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan mezarlık ortasına
kurulmak istenilen baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.
• Keçiören‘in 19 Mayıs Mahallesi‘ne geçtiğimiz aylarda “gizli kapaklı” yapılan baz
istasyonu, mahalle sakinleri tarafından 21 Temmuz günü protesto edildi. Güvenlik
sertifikasında ‘sürekli maruziyete sebebiyet verecek‘ yerlere en az 10 metre uzaklıkta
bulunması gerektiği belirtilen baz istasyonunun, sağlık ocağı, çocuk parkı ve semt pazarı
arasına konularak, plastik branda ile kamufle edilmesi vatandaş tarafından tepkiyle
karşılandı.BTK Başkanı Tayfun Acarer‘in katıldığı bir panelde, “Bazı yerel yöneticilerin
düzenlediği baz istasyonlarını sökme törenleri, aslında bilişimi kurban etme törenleridir”
sözlerinin ardından Keçiören 19 Mayıs Mahallesi sakinleri, mahallelerine yapılan baz
istasyonunun yerinden sökülmesi için eylem yaptı. Eylemde yapılan “halkı bilgilendirme
toplantısına” Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara Tabip Odası ve Çevre Mühendisleri
Odası‘ndan yetkililer de katıldı.
• 28 Temmuz günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Hasançelebi mahallesinde yaşayan
vatandaşlar, bir binanın çatısına birkaç ay önce kurulan baz istasyonunun kurulmasına
tepki gösterdiler.

26

Halkevleri Su-Çevre Hakkı Raporu

• Körfez Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerinden 15 kişi, Neşe Caddesi, Nergis Sokak’ta
evi bulunan emekli imam İsmail Çalpan’ın çatısına kurdurduğu baz istasyonunu
kaldırtmak ve baz istasyonunu kaldırtmak için toplanan imzaları vermek için 2 Temmuz
günü Vali Ercan Topaca ve Vali Yardımcısı Mustafa Guni ile görüştü.
• Bayraklı Belediyesi’nin, 3194 sayılı yasanın ‘Umumi hizmetler ve bu hizmetlerle
ilgili tesislerin başka maksatlarca kullanılamayacağı’ kararı ile imar mevzuatından
kaynaklanan 775 sayılı yasanın 18. maddesi gereği ruhsatsız baz istasyonlarını sökmesi
kapsamında Bayraklı Belediyesi Fen İşleri, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve TEDAŞ’a bağlı
ekipler, Manavkuyu Sakarya Caddesinde bulunan elektrik direğine bağlı kaçak ve
ruhsatsız baz istasyonu ile Nafiz Gürman Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında
bulunan kaçak ve ruhsatsız baz istasyonuna operasyon düzenledi. Baz istasyonunun
sökülmesi ile mahalleli derin bir nefes aldı.
• Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan Mahallesi’nde evlerinin çatısına baz
istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşlar “baz istasyonlarına” karşı eylem yaparak,
yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet etti. Bir GSM operatörünün baz istasyonu
kurmak istediği mahallede oturan yurttaşlar, “sağlıklarına zarar vereceği” için baz
istasyonu kurulmasına karşı çıkıyor.
• 11 Temmuz günü Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde
vatandaşlar, Bir GSM firmasının baz istasyonu için boş arazide çalışan işçilere müdahale
etti. Mahallelinin tepkisi üzerine işçiler çalışmayı durdurdu. Mahalle Muhtarı Ali Atca,
baz istasyonuna karşı imza kampanyası başlattıklarını da belirtti. Baz istasyonu kuracak
firmanın yetkilisi ise yaklaşık bin 500 baz istasyonu kurduklarını, hiçbir belediyenin
kendilerinden yapı ruhsatı ve izni istemediğini, direk dikmenin yapı ruhsatı
gerektirmediğini söyledi.
• Batman’ın Gercüş ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi’nde kurulan baz istasyonuna tepki
gösteren vatandaşlar, istasyonun kaldırılmasını ve ilçe dışına çıkarılmasını istiyor.
• Edirne’de Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Çiftçi Sokak’ta dört katlı, yapımı devam
eden bir binanın bacasının içine yerleştirilen baz istasyonunu istemeyen mahalleliler, 1
Ağustos günü inşaatta çalışanlara müdahale etti. Mahalle Muhtarı Metin Adiran
gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de aynı binada baz istasyonu kurmak
isteyenleri yakaladıklarını ve baz istasyonunun kurulmasını engellediklerini; bu baz
istasyonunu da kesinlikle kurdurmayacaklarını söyledi.
• Samsun’un Mevlana Mahallesi Yaka Çıkmazı’nda bulunan 3 katlı bir binanın yan
tarafındaki alana bir GSM şirketinin baz istasyonu kurmak için çalışmaya başlamasını
mahalleliler, 1 Ağustos günü bu alanda toplanarak protesto etti. Baz istasyonu kurulacak
yerin çevresinde Adnan Menderes Parkı, Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi, Bafra 75.Yıl
Huzurevi, Bafra Sağlık Meslek Lisesi gibi sağlık kuruluşları ve dinlenme yerlerinin
bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, baz istasyonunun sökülerek ilçe merkezi dışına
kurulmasını istedi. Mahalleliler kaymakamlığa dilekçe verdiklerini de belirttiler.
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• Çanakkale’nin İsmetpaşa Mahallesi halkı mahallede bulunan Sarıçay’ın kenarına baz
istasyonu kurulması üzerine baz istasyonunun kaldırılması için imza kampanyası başlattı.
Baz istasyonun kurulduğu yerin kent merkezi olmasının yanında, çocuk parkı ve
basketbol alanına da sahip olduğuna dikkat çeken mahalleliler, bu çerçevede bir imza
kampanyası başlatarak baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.
• Mamak Belediye Meclisi’nde kabul edilen ve Encümen tarafından da onaylanan
kararla, ilçede 35 parka baz istasyonu kurulacak. Karara tepki gösteren Meclis Üyesi
Yusuf Sağlık, “Bu ihaleyle rant gözetilerek insan sağlığı hiçe sayıldı” dedi. Valiliğe,
kaymakamlığa ve İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını da belirten
Sağlık, istasyonları kuranların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan sağlığa zararlı
değildir raporu alması gerektiğini; ancak meclis toplantısında bunun da olup olmadığının
belirtilmediğini söyledi.
• Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcikli beldesi Saraybeleni Mahallesi'nde bulunan
4 katlı bir apartmanının çatı katına konulan su deposu görünümlü iki baz istasyonu,
mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri baz istasyonlarının
kaldırılması için imza kampanyası başlattı.
• Mamak İlçesi'nde 51 noktaya yapılması planlanan baz istasyonlarına karşı tepki
büyüdü. Hemen hemen hergün bir mahalleye gelen Mamak Belediyesi yetkilileri ve GSM
firmaları çocuk parklarına baz istasyonu kurmaya çalışıyor. Halkın tepkisi karşısında ise
polis devreye girerek, firmaların menfaatleri için halka saldırıyor. Mamak Halkevleri’nin
çağrısı ile halk toplantıları düzenlendi. 20 Eylül’de Mamak’ta park alanlarına yapılmasını
planlanan 51 baz istasyonuna karşı Mamak Halkı belediye önüne gitti. Belediye önünde
“Sağlık ve çevre hakkımız için baz istasyonu istemiyoruz” pankartı açan Mamak Halkı
“Vadesiz ölmek istemiyoruz”, “Kanser olmak istemiyoruz”, “Akgün şaşırma sabrımızı
taşırma” şeklinde sloganlar attı.
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