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 ÇEVRE MÜCADELELERİ İZLEM RAPORU  !!
Söze, Türkiye’nin dört bir yanında çevre mücadelesinde gencinden 

yaşlısına dilden dile aktarılan, toplumsal adaleti hukuka dayandırabilmek için 
ezberlediğimiz hakkımız ile başlayalım: “Ne diyor Anayasanın 56. Maddesi? 
“Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” !

TBMM’de 24. döneme başlarken çevre hareketi ve ekoloji mücadelesi 
siyasi gündemde tali konulardan biri olarak görülüyordu. 2011 yılından bu 
yana 3 sene içinde geçirdiğimiz değişimin hızı inanılmaz boyutlarda. Doğa 
tahribatına karşı mücadele verenlerin geçmişi çok daha eskiye dayanmakta 
fakat özellikle Gezi direnişi ile birlikte insanlar çevre konusunda farkındalık 
eşiğini aştılar. Çevre konusunun tali olmadığını, tam tersi siyasetin öznesini 
oluşturduğunu anladılar. Çünkü Deleuze’ün şu sözünü bizzat deneyimledik: 
''İktidar hayatı hedef aldığında, hayatın kendisi iktidara direniş olur.” !

Ağaç, su, tohum... Yaşamın bileşenlerini oluşturan ekosisteme karşı 
iktisadi sistem adeta bir savaş içinde. 3 senedir tanıklık ettiğimiz 
mücadelelerde, devletin kolluk kuvvetinin yatırımcı sermayeyi nasıl kendi 
vatandaşına karşı koruduğunu, hatta sistem karşıtı dolayısıyla düşman, terörist, 
vatan haini vs. Şeklinde ilan ettiğini gördük. Oysa birincil olan vatandaşın 
yaşam hakkının korunmasıdır. Kapitalizm için ebedi ilerleme inancı ve 
kalkınmanın kutsanması siyasi iktidarın motoru şeklinde çalışıyor olsa da, 
inşaat ve enerji sektörünün yıkım ve kıyımı karşısında topraksızlaştırılan ve 
mülksüzleştirilen bir coğrafya belirmiş durumda. Kuzeyinden güneyine, 
toplumsal direniş odakları her geçen gün mücadelelerinin ne kadar ortak 
olduğunu görüyor. “Bizim köyümüzde yapılmasın da nerede yapılırsa yapılsın” 
yaklaşımı, şirketlerin girmediği vadi, havza bırakmamasıyla vakit içerisinde 
boşa çıktı.  !

Deresinden akan suyu gönlü rahat içerken, şimdi satın almak zorunda 
olan köylü yaşam hakkının pazarlandığının farkında. Bunun için bir çok 
noktada özyönetim biçimleri geliştiriliyor, köy meclisleri toplanıyor. Dernek, 
inisiyatif ya da platform bir şekilde dayanışma ağlarının yapılarının adımları 
atılıyor. Köylüler kendi bilgilendirme toplantılarını gerçekleştiriyor. Şirketlerin 
ÇED toplantısı adı altında prosedürel işlemlerini gerçekleştirmesine ise izin 
verilmiyor.  !

Karadeniz İsyandadır Platformu ve Derelerin Kardeşliği Platformu bu 
dayanışma ağlarını ince ince ören çevre direnişçileri. Aynı zamanda bu 



mücadelenin en önemli ayaklarından birini yargı mücadelesi oluşturuyor. 
Örneğin DEKAP tarafından şimdiye kadar 100’ün üzerinde HES projesine 
karşı 150’ye yakın dava açıldı ve bunlardan 108’inde ‘yürütmeyi durdurma ve 
iptal’ kararları çıktı. Hala görülme aşamasında olan davalar ve süreçleri devam 
ediyor. Bilirkişi incelemeleri devam ediyor. İptal edilen projelerde yeniden 
ÇED süreçleri başlatılıyor. !
Karadeniz’de sürdürülen talan ve rant projelerine karşı ulaşılabilen her alanda, 
özellikle büyük şehirlerde mücadelenin yükseltilmesi ve sesinin duyulur hale 
getirilmesi noktasında 25 Aralık 2009 tarihinde 1. Karadeniz Forumu toplandı 
ve Karadeniz İsyandadır Platformu kuruldu. İzlem raporunda ziyaret ettiğimiz 
noktaların önemli biri bölümünü Karadeniz Yaşam Yolculuğu esnasında 
gerçekleştirildi. !
Erzurum Tortum’da, Munzur vadisi Peri Suyu’nda, Antalya’da Ahmetler 
Kanyonu’nda, İğneada’da, Ereğli’de, Bartın’da, Sinop’ta, Ordu’da, Rize’de, 
Artvin’de... Doğa mücadelesini yerinde izledik, destek verdik, önergeler ile 
hukuksuz durumlara dikkat çektik. Kamuoyunun ilgisini çevre mücadelesine 
yönlendirmeye çabaladık. !
Bu raporda gözlemlerimizi şu alt başlıklarda inceleyebiliriz:  !
1- HES Projeleri 

- Erzurum, Tortum 
- Tunceli, Peri Suyu 
- Antalya, Ahmetler 
- Rize İkizdere 
- Kırıkkale, Kızılırmak 
- Artvin, Arhavi örnekleri !

2- Termik Santral Projeleri 
- Zonguldak Ereğli 
- Bartın Amasra !

3-Nükleer Santral Projeleri 
➢ Sinop örneği !

4- Siyanürle Altın Madenciliği  
- Artvin Cerattepe 
- Ordu, Fatsa  !

5- Taş ocakları 
➢ Arhavi, Kamilet  



!
6- Yol ve inşaat yapımı ile Sit alanı  

❖ Yeşil Yol Projesi  !!
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu İl Çevre 
Durum Raporları’nda söylem olarak bir ekolojik krizin içerisinde olduğumuzun 
sinyalleriyle satır aralarında karşılaşmak mümkün. 
  
Örneğin Artvin 2013 İl Çevre Durum Raporu: “Yusufeli’nde gerçekleştirilmesi 
planlanan büyük baraj inşası gibi projelerin sadece kültürel değil, kelebekler 
dahil tüm dünya mirasımızı olumsuz etkileyeceği bir gerçektir”. !
Bartın İl Çevre Durum Raporu’nda İl Müdürü Bedrettin Taşkesen’in ifadeleri 
şu şekilde: “Yerinde ve kaynaında düzenli bir planlamayla pek çok sorunun 
temelde çözümü sağlanabilecekken, şimdiye kadar ülkemizde çevre kaygısı 
taşıyan planlar yapılmamıştır.” Bu söylemlere bakacak olunurrsa İl Çevre 
Müdürlükleri illerini korumaktan yana. Zira durum raporunda yapılması 
planlanan termik santral projesine dair hiçbir ibare yok.  !
Ordu, Trabzon,  Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin İlleri için hazırlanmış 
bölgesel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kullanılmakta. Zonguldak, 
Bartın, Karabük için de 2.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Düzeni 
Planı bulunuyor. ÇDP, plan hükümleri, plan raporu ve 1/100.000 ölçeğinde 
hazırlanmış paftasıyla bir bütün olarak ele alınmak zorunda.  !!
HES NEDİR?   !

Hidroelektrik enerjinin devlet yerine özel sektör tarafından üretilmesinin 
ve satılmasının yasal olarak önünün açılmasıyla birlikte, santral inşaatlarında 
adeta bir patlama yaşanmış, 2010 yılı itibariyle yüzlerce yeni HES inşaatı özel 
sektör eliyle Türkiye’nin dört bir yanında faaliyete başlamıştır. !

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 2011 yılının Ekim ayında verilen soru 
önergesine, Ocak ayında Bakanlık’tan gelen yanıt aşağıdaki gibiydi: 
“Piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından 
Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi kurmak ve işletebilmek için DSİ Genel 
Müdürlüğü’ne, Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamak talebiyle proje 
başvurularından uygun bulunup işlemleri devam edenlerin sayısı 1484 olup, 
Aralık 2011 başı itibariyle bu projelerin 885 adedi için DSİ ile firmalar 
arasında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış ve bu projelerin 710 adedi 



için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından üretim lisansı 
verilmiştir.”  1

!
Son yıllarda hızla çoğalan HES’ler arz-talep dengesinden uzak bir 

şekilde, sadece arza yönelik artış göstermektedir. Suyun ticarileştirilmesi ve 
suya yönelik uluslararası politikalar bir yana,  2000’li yıllardan sonra 
Türkiye’de doğa varlıklarının piyasalaştırılması, sermaye açısından bu 
varlıkların finansal birikim aracı olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz. 
Enerjinin finansal bir değere kavuşturulmasına yönelik bir birikim modeli 
olarak, Türkiye’de enerji borsasının doğuşundan bahsedebiliriz. Libarelleşme 
ve elektrik sektörünün özelleştirilmesinin ardından, dünyanın her tarafından 
pek çok firma Türkiye’ye gelip enerji işine girmekte, hidroelektrik santral 
yapmakta veya yerli firmalara yaptırmaktadır. Dünya Bankası başta olmak 
üzere kredi kuruluşlarınca temin edilen kredilerle  “yenilenebilir enerjiye” 
yatırım için geliştirilen teşvik mekanizması sayesinde, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 50 milyar dolar olduğu tahmin edilen 
yenilenebilir enerji piyasası düzenlenmektedir. Düzenleyici kurum olarak ise 
Enerji Piyasası Değerlendirme Kurumu (EPDK), sektörü tanımayan şirketlere 
dahi üretim lisansı vermekte, böylece lisansların pazarlanması söz konusu 
olmaktadır. Özetle,  enerji üretim lisanslarını alıp satarak bir proje piyasası 
oluşturulduğunu, ya da Karadeniz tabiriyle “çantacılık” yapıldığını 
söyleyebiliriz. !!
İklim Değişikliği Pazarı ve Karbon Piyasası  !

Türkiye’de hidroelektrik santrallerin 2009 yılından sonra ciddi bir artış 
göstermesinin temel gerekçelerinden birisi iklim değişikliği pazarı ve 
politikalarıdır. Kyoto Protokolü’nden kaynaklı olarak  şirketlerin karbon 
emisyonlarını, yani doğaya verdikleri zararları ve kirlilik paylarını aşağıya 
çekmek için oluşturulmuş karbon piyasası, iklim değişikliği pazarının 
koşullarını belirlemektedir.1992’de imzalanan Kyoto Protokolünün temel 
hedefi insanın iklim üzerindeki etkisini azaltma yükümlülüğü diye belirtilmiş, 
fakat küresel sistemde bu yükümlülük yine gelişmiş ülkeleri değil, gelişmekte 
olan ülkeleri hedef alıyor. !

Kyoto protokolü, taraf olan ülkelerin, 2008-2012 döneminde, 1999’a 
göre sera gazı emisyonlarının en az yüzde 5 oranında aşağı çekilmesini taahhüt 
etmelerini kapsıyor. Şubat 2009 tarihinde Kyoto Protokolünü imzalayarak taraf 
olan Türkiye, karbon salınımı azaltılmasında ‘yenilenebilir enerji’  olan 

 HES projelerine ilişkin soru önergesi hakkında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 1

cevabı.



HES’lerden dolayı pazarın hareketli yatırım aktörlerinden biri haline gelmiş 
durumda. Çünkü ‘karbon denkleştirme’ olarak tarif edilen sisteme göre, 
örneğin Avrupa’da karbon salınımı kotasını aşan şirketler yenilenebilir enerji 
yatırımı yapma yükümlülüğü taşıyor. Bu aşamada devreye giren HES yapmaya 
hazır yerli şirketler, bir kazanç kapısı olarak birçok yatırımcıyı bu pazara 
çekiyor. Böylece HES’ler hem karbon ticaretinden, hem de elektrik üreterek 
kazanç elde etmiş oluyor.  2

!
Aynı zamanda protokolde Türkiye’nin içinde bulunduğu özel 

düzenlemeye göre ‘gönüllü karbon piyasası’ çerçevesinde; yenilenebilir enerji 
olarak kabul edilen sektörlere yatırım karşılığında, yoğun kirlilik yaratan 
sektörlere yatırım yapmaya hak kazandıran karbon kredisi gibi finansal 
araçlardan yararlanarak büyüme sözü veriliyor. Böylelikle 2012 sonrasında  
termik, katı atık yakma, çöp ve çimento fabrikaları, konut üretimi gibi yoğun 
enerji tüketimine yol açan yıkıcı yatırımlara devam etmek isteyen şirketler 
kazandıkları karbon kredileriyle, daha fazla enerji tüketimine dayalı, daha kirli 
yatırımlara yönelebilecek. !

Bugün, karbon piyasası ile HES projeleri  tek başına ticari bir yatırım 
aracı olmanın ötesinde, finansal bir değer ve kredi aracı haline gelmiştir. 
Bununla birlikte sistem kendi işkollarını da yaratmaktadır. Örneğin, farklı 
sektörde olmasına rağmen HES yatırımı yapmak isteyen şirketlere, Future 
Camp gibi karbon piyasasına danışmanlık hizmeti veren şirketler açılmıştır. 
Aksa, Sanko, BM Holding, Batı Anadolu Grubu gibi HES dışında çimento, 
termik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler böylelikle bu sürece dahil 
olmuşlardır.(3)  3

!!
Yenilenebilir Enerji Adı Altında Geri Dönüşsüz Doğa Tahribatı !

2005 yılında çıkartılan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 5346 sayılı Kanun ile su 
“yenilenebilir enerji kaynağı” olarak kabul edilmiştir ve “temiz enerji” sınıfına 
dahil edilmiştir. Oysa burada kullanılan “temiz enerji” tanımı, sadece 
pazarlama algısına hizmet etmektedir. EPDK, 4 Ağustos 2002'de hazırladığı 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile ilke olarak bütün nehir santralleri ile 
20 mW ve altında kurulu gücü olan barajlı hidroelektrik santralleri yenilenebilir 
(yeşil) enerji kaynağı olarak tanımlamıştır. Sonra bu sayı 50 mW’a çıkarılmış, 
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en sonunda da üst sınır kaldırılmıştır. Avrupa’da ise sadece 10 mW ve altındaki 
HES’ler yenilenebilir enerji kapsamındadır.  !

Peki yenilenebilir düşüncesiyle yola çıkan şirketlerin verdiği tahribatla 
doğa kendini yenileyebilir mi? Devasa iş makinalarının girdiği ormanlar, 
kaynağından çıktıktan sonra denize kadar güneş yüzü görmeyen dereler 
yenilenebilir mi? Yol, tünel, baraj yapımı sürecindeki inşaat çalışmalarında 
kırma, eleme tesisleri, regülatör çalışmaları yapılırken dere yatakları tahrip 
ediliyor. Güzergahlar boyunca ciddi bir çevre kıyımı gerçekleşiyor. Çevre etki 
değerlendirme (ÇED) raporlarında belirtilen şeklinde, hafriyatın toplanıp 
depolanacağı, uygun bir şekilde konumlanacağı söylense de çimento atıkları 
doğaya bırakılıyor. Ayrıca kesilen ağaç kadar, yeni ağaç dikileceği ifadesi ise 
uygulamada hiç gerçekçi değil. Yüzlerce yıllık ağaçların yerine yenilerini 
dikmek ormanın hafriyat altında kalmasından dolayı ya da arazi koşullarından 
dolayı mümkün olmuyor. Örnek vermek gerekirse,  Kafkas ekosisteminin bir 
devamı olan Artvin’deki ormanlık alanlar Türkiye’de ve dünyada ender kalmış 
ormanlık alanlardır, ladin ormanlarıdır ve eşi benzeri yoktur. Nitekim yeniden 
bu alana ağaç dikileceğini taahhüt etmek mümkün değildir. !

Öte yandan, su dengesi hem fiziksel, hem kimyasal, hem biyolojik 
olarak zarar görüyor. Derenin akıntı hızı, su kalitesi, sıcaklığı balık türlerinin 
yaşamasında hayati faktörler. Oysa borular ve kanallar yüzünden ekosistemin 
bozulması nedeniyle balık geçse bile ömrünü sürdürmesi mümkün olmuyor. 
Balık göçleri büyük oranda zarar görüyor, balık türleri yüzde 20 oranında 
tamamen ortadan kalkabiliyor. Bir habitat yok ediliyor, yani geri dönüşü 
olmayan bir şekilde Türkiye’nin biyolojik zenginliklerinin sonu getiriliyor.  
Bu tür çalışmaların su ürünleri fakülteleri ve uzmanlar tarafından yapılması 
gerekirken,  ÇED raporlarının masa başında yapılması, ÇED gerekli değildir 
raporlarında ise proje tanıtım dosyalarının gerçeklikten uzak olması işin başka 
bir yüzüdür. Türkiye’de dere ve akarsularda bilimsel çalışmalar yetersiz olduğu 
için şirketler laf kalabalığı ile raporları doldurmaktadır. Sadece ÇED raporu 
almak için prosedürel olarak kurulmuş şirketler masa başında, bilgisayar 
ortamında, kopyala-yapıştır yöntemleriyle bölgenin gerçeklerinden uzak 
raporlar ortaya koymaktadır. !

Bu tablo karşısında denetleme mekanizmasının olmadığını görüyoruz. 
Bayındırlık Bakanlığı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın  nitelik itibarıyla 
yatırımcı kuruluşlar olduklarını söyleyebiliriz, ancak Çevre ve Orman 
Bakanlığı denetleyici nitelikte olması gereken bir bakanlıktır. Bu kapsamda 
HES’lerin Çevre Bakanlığı eliyle yapılması kurumun vizyonuna terstir. Çünkü 
HES’lerle ortaya çıkacak çevresel sorunları kabine içinde eleştirmesi gereken 
bir kurumun, tam tersine bu işlerin örgütleyicisi olması,  özelleştirmeleri 
yaptırmayı amaçlayan bir bakanlık haline dönüşmesi, denetleme 



mekanizmasını da sakat bırakmaktadır. İşte bu sebeplerden dolayı, bu tabloya 
karşı direniş yöre halkı ve sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla hukuk 
mücadelesi alanına taşınıyor. ! !

“Hukuğa İnanmayabilirsiniz Ama Adalete İnanın”  
        Avukat Yakup Okumuşoğlu !!

Türkiye genelinde 2 bine yakın HES projesi olduğu iddia ediliyor, 
yenileri de hazırlanmaya devam ediyor. Ancak HES projelerine karşı doğal bir 
duyarlılık oluşmuş durumda. Yöre halklarının yerel eylemlerinin yanı sıra, 
halkın ve doğanın mücadelesini sırtlanmış gönüllü çevre avukatları büyük bir 
çevre mücadelesi vermekte. !

Anayasa’nın 56. maddesine göre; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir”.  Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. maddesi ise, yaşam hakkını mutlak ve 
vazgeçilemez temel insan haklarının başında saymaktadır. Bu bilinçle,  açılan 
davalara peşpeşe verilen iptal kararları durumun hukuksuzluğunu da net bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Son olarak geçtiğimiz günlerde Bağbaşı HES 
projesinin inşaatı ile ilgili hukuka aykırı şekilde faaliyet yürütüldüğü, ÇED 
taahhüdüne uyulmadığı Danıştay tarafından da onanmıştır. Bir çok HES projesi 
iptalindeki gibi, Danıştay kazı-dolgu çalışmalarının durdurulması kararını 
vermiştir.  4

!
Kanunlar çerçevesinde, HES davaları ÇED raporlarına verilen 

taahhütlerin yerine getirilmemesi ve çevre tahribatı gerekçeleriyle açılıyor. 
Oysa ÇED’in amacı, çevresel açıdan risk oluşturan projelerin, olası zararları 
ortaya çıkmadan saptaması. Öte yandan, kurnaz bir şekilde ÇED sürecinde ve 
yargılama aşamalarında hafriyat depo sahalarının sayısı düşük gösteriliyor, 
projenin çevresel etkileri saklanmaya çalışılıyor. Hukuka uygunluğunun 
denetimi ise ancak proje hayata geçirildikten sonra kanıtlanabilir bir sorun 
haline geliyor. Bu durumda ÇED, idari bir formaliteden öte anlam taşımıyor.  
Çevreye zararlı bir proje hayata geçirildikten sonra doğacak zararların telafisi 
imkansız, bu aşamadan sonra idarenin yargısal denetimi ve yurttaşların adalete 
erişim hakkının da anlamı kalmamakta. Zaten  yargı süreci devam ederken bir 
çok şirket bir yandan yarım kalan inşaatı, bir yandan eksik evrak işlemlerini 
yani yasal gerekliliklerini tamamlıyor. 
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Hukuksal Boyut içinde yasal çerçevede bir parantez açarak Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı’ndan gelen cevaba yeniden bakmakta fayda var. Bakanlık 4 
ay sonra gönderdiği HES’lere ilişkin soru önergesi cevabında yaptığı 
açıklamalarla ÇED’lerin verdiği formalite hissini bir kez daha bizlere 
yansıtmıştır. Örneğin gelen açıklamada şu ifade dikkat çekicidir: “İlgili 
kurumlar projelerin sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi ve işletilebilmesi için 
gerekli tüm tedbirleri almakta, fakat yanlı kişi ve kuruluşların etkileriyle, 
vatandaşın yanlış yönlendirilmesi sonucu mahkemeler de etki altında 
kalabilmektedir.” Bu ifade göstermektedir ki, Bakanlık HES karşıtı eylemlerin 
neden bir toplumsal tepki olarak doğduğunu anlamak ve sorgulamaktan uzaktır. 
Eylemcileri provoke edilmiş insanlara indirgeyerek, “tüm tedbirler alınıyor” 
vurdumduymazlığı sergileyerek, hükümetin protestolara ve eleştirilere karşı 
verdiği genel suçlayıcı tavrını yansıtmaktadır. !
Yatırım İstihdam Değil İnsansızlaştırma Yaratıyor !

HES projelerinin inşaatı sırasında ekosistemin bozulması sebebiyle, 
yöre halkının tarım ve hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarını kaybettiğini 
ortaya koymak gerekiyor. Bu durum zorunlu bir göçü kaçınılmaz kılıyor. 
İnsanların en büyük gereksinimi olan sığınma, konut sahibi olma, yaşam 
ortamı, kazanç ve gelir sağlama hakları ellerinden alınıyor.  !

Doğayı bir siyasi rant kaynağına dönüştüren bu zihniyet, Türkiye’de 
yeni bir sermaye birikim sürecinin karşılığıdır. Tarım ve sanayi üretiminden 
çıkmış ülkelerin, doğal kaynaklara el koyarak, ticari bir meta haline getirerek 
kapitalizmin kendini yeniden üretmesine tanık oluyoruz. Bu noktada Türkiye, 
suyunu, ormanını devrettiği 50-100 yıllık  anlaşmalarla kendini bu iştahlı 
piyasaya sunuyor. Geçim kaynakları tükenen köylü için göçten başka seçenek 
bırakmayan devlet sürekli yeni gelecek problemi tohumları ekiyor. !

1939 yılında çıkarılan ve sadece savaş hallerinde kullanılan Acil 
Kamulaştırma Yasası uygulanarak, SİT alanlarını keyfi belirleme ve devlet 
eliyle özelleştirme düzenlemeleriyle, devletin denetleme ve koruma görevinden 
giderek uzaklaşması bir yana; sürdürülebilirlik göz ardı ediliyor. Sivil toplum 
örgütlerinin rolü artırılması gerekirken, azaltılıyor, engelleniyor, hatta iş 
yasadışı ilan edilmesine kadar varıyor. Bu zihniyet içerisinde, halkı ikna etmek 
için iktidar bahaneler üretiyor. Bu bahaneler, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 
HES projelerinin terörle mücadele aracı olarak gösterilmesine kadar 
çeşitlendirilebilir. Projelerin yapıldığı işsizliğin yoğun olduğu bölgelerde bir iş 
kapısı olarak vaadediliyor. Ancak iş kapısı yaratmıyor, proje kendi işgücünü 
istihdam ediyor, bölge halkı yine göç etmek zorunda kalıyor. !



Türkiye’de HES sorunu bir enerji meselesi değildir. ‘Ampul 
bulamazsanız, tezek yakarsınız’ anlayışıyla yürütülecek bir süreç hiç değildir. 
HES’ler tam kapasite çalıştığında enerji ihtiyacının yüzde 5’ini bile 
karşılamadığı uzmanlarca dile getirilmektedir. Ancak şu noktaya da dikkat 
etmek ihtiyacı vardır; Nükleer karşıtı bir söylem için suyu yenilenebilir enerji 
olarak göstermek hatalı bir tutum olacaktır. !

HES Mücadelesinde Ziyaret Edilen Direniş Noktaları:  !!
        “Akan su canlıdır.” !
Erzurum, Tortum – Ödük Vadisi: !
Erzurum'un Tortum İlçesine bağlı Bağbaşı beldesinde ilk kez 2011 yılının Eylül 
ayında, yaşam alanlarını korumak üzere HES projesine karşı direnen köylüler 
ve Leyla Yalçınkaya’ya destek için Bağbaşı köyüne giden Melda Onur, 
ardından CHP’li bir grup kadın milletvekili ile köye giderek Bağbaşılı 
kadınlarla bir araya gelmişti.  “Suça 
sü rük lenen çocuk” s ı f a t ıy l a 
kendisine eylemcilerle konuşmama 
ve olay yerine gitmeme cezası 
verilen Leyla Yalçınkaya, daha 
sonra HES eyleminde jandarmaya 
taş attığı ve hakaret ettiği iddiası ile 
9 yıl ile yargılanmıştı. 21 Şubat 
2012 tarihinde hakim önüne çıkan, 
Leyla Yalçınkaya’ya destek için 
CHP Milletvekilleri Melda Onur, 
Serdar Soydan, Emre Köprülü ve 
Veli Ağbaba destek için Tortum’a 
gitmiş, Avukat Eşber Yağmurdereli 
de Leyla’yı savunan 4 avukattan biri 
olmuştu.  !
Proje sahibi Kayen Heta Elektrik 
Üretim A.Ş. olan 14 MW kapasiteli 
Bağbaşı Hidroelelektrik Santrali’nin 
yapımına Kasım 2010 tarihinde 
başlanmış, ancak köylünün direnişi ve araya seçim süreçlerinin girmesi 
nedeniyle yapımı yavaş bir seyir izlemişti. Kayen Heta Elektrik Üretim A.Ş., 
Kayı İnşaat’a bağlı bir enerji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Kayı İnşaat ise 



12 Mart 2012 tarihinde Esenyurt’taki bir alışveriş merkezi yapımı sırasında 11 
işçinin yanarak can verdiği inşaatın yüklenici firması. !
Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, ÇED sürecini ortadan 
kaldıran karar, “kamu yararına, hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık 
bulunmadığı” belirtilerek iptal edildi. Bağbaşı HES projesi son durum itibarıyla 
iptal edilmiş oldu. !
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Munzur, Peri Suyu – Pembelik Barajı: !
Danıştay 6.Dairesi, Dersim/Perisuyu'ndaki Limak'ın yaptığı baraj projesindeki 
acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Danıştay bir kez daha 
acele kamulaştırma savaş ve olağanüstü hallerde uygulanır dedi. Karara göre; 
acele kamulaştırma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. !
Dersim Peri Suyu üzerinde Limak-Bilgin ortaklığında yapılan Pembelik HES 
için verilen acele kamulaştırma kararında, Danıştay’dan bir yürütmeyi 
durdurma kararı daha çıktı. !



Pembelik Barajı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun 
kendisine devrettiği yetki ile Kasım 2010’da acele kamulaştırma kararı almıştı. 
Bu kararla topraklarına el konulan Hasan Akyol tarafından açılan davada, 
Danıştay 6. Daire, Aralık 2011 tarihinde oy birliği ile acele kamulaştırma 
kararının yürütmesini durdurmuştu. Ancak bölge halkının kararın uygulanması 
için yaptığı başvurulara rağmen inşaat devam etti. Bakanlar Kurulu’nun 
Haziran 2012’de aldığı yeni bir acele kamulaştırma kararı ile bir kez daha 
köylülerin taşınmazlarına el konuldu. Acele kamulaştırmanın iptali için Elazığ-
Karakoçan Akkuş Köyü tüzel kişiliği ve 101 kişinin başvurusu ile açılan 
davada, Danıştay 6. Daire bir kez daha yürütmenin durdurulması kararı verdi. 
Daha önce imar planı olmadığı tespit edilen barajın Elazığ İdari 
Mahkemesi’ndeki davası Ekim 2014’te sonuçlandı.  !
6 yılın sonunda DARANHES şirketi tarafından yapılan projenin imar planının 
olmadığının ortaya çıkması üzerine Dersim Kültür ve Doğal Mirası Koruma 
Girişimi üyeleri tarafından Elazığ Nöbetçi İdari Mahkemesi'ne "yürütmenin 
durdurulması" talebiyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, imar planı 
bulunmadan başlanılan baraj ve HES inşaatı için yapılan başvuruyu haklı 
bularak projeyi durdurdu.  !
!
Antalya, Ahmetler köyü:  !

%  
Ahmetler'de çadır direnişi 

2013 yılının Kasım ayrında direniş nöbeti başlatan köylülerin HES'e karşı 
mücadelesi ta 2011 yılına dayanıyor. !
Ahmetler Kanyonu; su, bitki, canlı yaşamı ve toprak değeriyle bölgedeki 
Ahmetler, Fersin, Hacıobası, Gebece, Hacıisa ve Güçlüköy ve diğer köylerle 



birlikte, 6 bin insana yaşama olanakları sunmakta. Bu olanağı geleneksel olarak 
sürdürdükleri tarım yöntemleriyle tahrip etmeden kullanan köylüler, ekmeğini 
bölgenin değerlerinden kazanıyor. !
26 Kasım 2013’te Ahmetler köyündeki çadır direnişine desteğe giden Melda 
Onur’un kaleminden HES mücadelesinin hikayesi şöyle:  !
“Antalya Valiliği “ÇED Gerekli Değildir” kararını, yönetmeliği göre halka 
duyurmak zorunda. Bunu da bir yazıyla Manavgat Kaymakamlığı’na 
göndermiş. Kaymakamlık da bunu ilan panosuna asmış. Oysa HES’in inşa 
edileceği kanyon sadece Manavgat’ı etkilemiyor, aynı zamanda Akseki ilçesi 
sınırları içinde bulunuyor. Yani duyuru eksik. HES lisansı verilmesi sürecinde 
ise halka hiç bilgi verilmemiş, oysa mevzuata göre verilmeli. Tabii “halka bilgi 
vereceğiz diye köylüyle toplantı yapıp, katılım imzası alıp sonra da bu imzaları 
onay diye sunmak” yönündeki yaklaşımları bu ülkenin dere köylüleri bilir. 
Valiliğin kararını gören olmayınca, vatandaş HES’ten 2012 Temmuz ayında, 
taşeron firmanın inşaat aletlerini görünce haberdar oluyor. Tabii HES iptali için 
açılan dava süre aşımı gerekçesi ile reddediliyor. Şimdi temyizde. Vali 
“vatandaş sorunu hukuk içerisinde çözsün” demiş, ama hukuk arkanızdan 
dolanırsa ne yapacaksınız? !
Yeri görmeden lisans alıyorlar !
HES’in inşa edileceği alanın gidip görülmediği proje tanıtım dosyasında yazılı. 
Deniyor ki; “Kanyon regülatörü ve HES Projesi alanının bakir olması 
nedeniyle proje hattı boyunca ÇED inceleme çalışmaları yapılamamıştır”. Bu 
cümle bana Çevre Avukatı Yakup Okumuşoğlu’nun “Google Eearth’den dere 
beğenip HES yapmaya kalkıyorlar” sözünü hatırlattı. Devam ediyor “Sadece 
santral yeri ve regülatör yapısı yeri incelenebilmiştir. Topoğrafik şartlar 
yüzünden iletim hattı boyunca ilerlenememiştir. Kesin proje çalışmalarında, 
yollar açıldıktan sonra İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün istemesi durumunda 
iletim hattı boyunca ÇED çalışmaları yapılacaktır”. İşte bu yaklaşımdır ki, 
Bakan Veysel Erdoğlu’nun 2007’de başlattığı “Su akar Türk bakar. Nehirleri 
satacağız, enerji elde edeceğiz” hamlesini, bir HES çöplüğüne çevirdi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “HES'lerle ufak dereleri 
mahvediyoruz. Artık 10 megavattan daha aşağı enerji üretecek HES'lere izin 
vermeyeceğiz" sözleri ülkenin dört bir yanındaki tahribatın yarattığı baskının 
bir neticesi. “ !
Direnen Köylüler Kazandı !
Eylül 2014’te Antalya 2. İdare Mahkemesinden gelen karar sevindirdi. 
Bilirkişinin ‘Doğal hayatın sürekliliği ve bölgedeki ekoturizm potansiyelinin 



olumsuz etkilenebileceği, bölge halkının su kullanım haklarının ihlal 
edilebileceği, düşünüldüğünden ÇED raporu hazırlanması gerektiği’ yönündeki 
raporu doğrultusunda karar veren mahkeme HES projesinin yürütmesini 
durdurdu. !
!
Rize, İkizdere: !
Rize İkizdere ilçesinde yapımı süren Şimşirlik HES’e karşı direnen köylülerin 
mücadelesi zaferle sonuçlandı. 2014 Haziran ayında, İstanbul Milletvekili 
Melda Onur ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer İkizdere’ye giderek darp 
edilen köylüleri ziyaret etmiş, HES yapılan alanda incelemelerde bulunmuş ve 
bu sabah da 39 köylünün yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılarak 
köylülere destek vermişti. !

%  
İkizdere'de direnişçi kadınlar 

Direnişin kamuoyuna yansıması üzerine iktidar geri adım attı.  
Hatta Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik bugün konuyla ilgili şu açıklamayı 
yaptı: 
“Havva Bir’e geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Rahatsız olduysa bu 
uygulamadan dolayı ben kendisinden özür dilerim. Demokratik protesto 
hakkını kullanan herkes için ben bunu söylerim. ‘Ben köyümün suyunun şarıl 
şarıl akmasını istiyorum’. Kendisi kaba kuvvete başvurmamış ama kendisi 
bununla mağdur edilmişse yapılanların hesabını sorarız. Şimşirli Köyü’ndeki 
HES durdurulmuştur. Onunla ilgili olarak da gereken yapılmıştır” !
İkizdere HES şimdilik fiilen durduruldu. Ancak hangi çerçevede durdurulduğu 
hukuki olarak net bir şekilde açıklığa kavuşmuş durumda değil.  



!
!
Kırıkkale, Kızılırmak Vadisi: !
Kızılırmak vadisinde 5 köy, evlerinden ve tarım arazilerinden geçen HES 
projesi yüzünden isyanda. Köylülerin açtıkları dava süreci devam etse de, 
hukuksuz çalışma devam ediyor.  !
Kızılırmak kavak ve söğütlerle kıvrıla kıvrıla vadiyi verimle sularken, HES 
şirketi sadece bir proje tanıtım dosyası ile inşaata başlayarak nehri beton 
kanallarla hapsetmiş. Buna karşı doğasını ve köyünü savunmak isteyen köylü 
hakkını aramak için mahkemeye başvuruyor ama sonunda karşısına çıkan 
elbette devletin kolluk güçleri. Olayların kamuoyuna yansımasıyla birlikte, 
CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı 
Karabucak köyüne yapılan HES projesini yakından izlemek için 
Alıcıyeniyapan ve Karabucak köylerini ziyaret etti.  !
  

%  
Kızılırmak 

Kırıkkale Sema HES projesi için, ilk başta Valilik tarafından ÇED gerekli 
değildir kararı verilmiş. Proje tanıtım dosyasındaki veriler ise gerçek bilgileri 
yansıtmıyor. Dosyada projenin köylerden 5 km uzakta olduğu söylenmiş oysa 
proje 5 tane köyü bölüp, arazilerini yok edip geçiyor: 
Kaldırım, Halildede, Alıcıyapan, Karabucak ve Köprü köyleri.  
13 km hat uzunluğu olan projede, ırmak ile barajın buluşması 25 km. Bu 
Kızılırmak nehrinin düz bir hatla kesilerek, Kızılırmak'ın 25 km boyunca 
kıvrımlarının kuruması anlamına geliyor.  
  



Proje uzun zamandır mahkemelik. Proje bilgilendirme aşamasında itiraz 
süresinde köylülerin projeden haberi yok. Çelebi Belediyesi’nde ilan 
gözükmüyor, kayıtlarda gözükmüyor. 2013 yılının 6. ayında ise ilk kazma 
vuruluyor. Bunu üzerine Avukat Ramazan Kara köylülere yardımcı olmayı 
kabul etmesiyle dava açılmış.   !
Avukat Ramazan Kara'nın aktardığı bilgilere göre, köylüler ilk müracaat 
ettiklerinde geniş bir katılımı hedeflemişler. Koca bir ırmağın doğadan 
kopartıldığı ve bu konuda yöre yurttaşının hassasiyetinin çok yüksek olduğu bir 
durum söz konusu. Bu yüzden köylülerden de davaya sahip çıkılması 
beklenmiş ancak maddi sıkıntılardan dolayı 5 kişi dava açabilmiş. Dava 
açıldıktan kısa bir süre sonra dosya bilirkişiye gidiyor ve çevre hukukuna dair 
aykırılıklar tespit ediliyor. Köyün sosyal ve demografik yapısını direk olarak 
etkileyecek bir proje için Valilik tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilmiş 
olmasını incelemek üzere, Hacettepe ve Ankara Üniversite profesörlerinden 
oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturuluyor. Hakim nezaretinde keşfe giden heyet 
bölgenin 1.sınıf tarım arazisi olduğunda karar kılıyor. Proje tanıtım dosyasında 
bilgiler açıkça yanlış belirtilmişti, proje köyün tarlalarının, ahırlarının, 
okulunun ve camisinin tam ortasından geçiyordu. Kamulaştırma ücreti bu 
bedeli ödemiyor çünkü 5 tane köyü etkileyen ve Kızılırmak nehrinin 
kurumasına yol açacak bu tür bir yıkımın maddiyatla ölçülecek bir tarafı yok.  !
İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıkmasıyla birlikte sonbahar 
ayında proje durdurulmuş. Yılbaşından sonra seçim arifesinde çalışmaya ara 
verilmiş, makinalar yatmış. Ancak Valilik, İdare Mahkemeden sonra Bölge 
Mahkemesine giderek iptale iptal davası açmış ve 2011 yılında 60 günlük itiraz 
süresi dolduğunu ileri sürerek yürütme iptalini kaldırmış. Şirket zabıtaya anons 
ettirdik, köylülerden imza aldık, bilgilendirdik diye sahte belge dahi sunuyor. 
  

   %  
  
Sema regülatörü için beton dökülen dere yatağı 



17 MW enerji için Kızılırmak'ı kurutan beton santral    
            
Açılan davaların sonunda CG Enerji Elektrik Üretim İnşaat Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi tarafından kurulacak Sema Regülatörü ve Hidroelektrik 
Santrali projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı ve 
Bakanlık tarafından 06.01.2014 tarihinde kabul edildi. Sema Regülatörü ve 
HES projesinin kurulu gücü, mobil beton santrali dahil olmak üzere toplam 17 
MW olarak belirlendi.                             
                                                                                                                                                                               
Kamulaştırma devam ediyor  
  
Köylüler temyiz için şimdi Danıştay'da. Ancak inşaat çalışmaları devam ediyor, 
dere kanala alınarak üzerine beton dökülüyor, köylülerin mahsul dolu 
arazilerine iş makinaları ile giriliyor. Köylüler karşı çıktığında bu kez jandarma 
tarafından müdahale görüyor. Jandarma köylüyü püskürtemeyince çevik kuvvet 
çağrılıyor. Bu olaylar üzerine Valilik ise hayatlarını savunan köylülerden 
savunma istemiş. Oysa bilirkişi raporunda açıkça belirtilmiş bir şekilde halkın 
karar alma mekanizmalarına katılması gerekmekte. Bilirkişi geniş katılımlı bir 
inceleme olması gerektiği yönünde görüşünü bildirmiş. Bu proje ÇED gerekli 
değildir kararına uygun değil ve ÇED sürecinin Bakanlık tarafından 
yürütülmesi gerekiyor tespitlerini yapmış. Bunun üzerine yürütmeyi durdurma 
kararı çıkmış. Yürütmeyi durdurma kararının esas aldığı iki nokta bulunmakta; 
birincisi, işlemin açıkça hukuka aykırı olması. İkincisi işlemin uygulanması 
halinde doğaya telafi edilmesi güç boyutta zararın doğacak olması.  
  
Avukat Kara'nın ifadesiyle; “yargı problem çözer, yargı problem yaratmaz”. 
Ancak özel şirket ile yurttaşını karşı karşıya bırakan yargı, zor kullanmak adına 
önce jandarmayı, yetmeyince çevik kuvveti ve sürekli yöre halkını izleyen 
istihbaratını devreye sokuyor. Köylüler “hangi bedeli sunarlarsa sunsunlar, 
önce de kabul etmedik, fiyatı artırdıklarında da kabul etmedik, kabul 
etmeyeceğiz” diyor: “Ülkenin en uzun, en değerli nehri Kızılırmak ve en 
bereketli, en verimli toprakları Anadolu'nun kalbi  sahipsiz değildir.” !
!
Artvin, Arhavi !
Artvin’in Arhavi ilçesinde Konaklı ve Kemerköprü Köyleri sınırları içinden 
akan Ciğani Deresi’nin üzerine inşa edilmek istenen Kavak 1-2 Regülatörü ve 
HES (Hidroelektrik Santral) Projesine karşı dere kenarında Direniş Evi 



Temmuz ayının başında kuruldu, türlü baskılara ve yıldırmalara rağmen 
y ü r ü t m e y i d u r d u r m a 
kararını çıkarmayı başardı. !
H E S p r o j e s i M N G 
Holding’e bağlı Arhavi 
Elektrik Üretim Ltd. Şti 
tarafından sürdürülüyor. 
Bölgede bir çok projeye 
sahip MNG Holding’in 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Nazif Günal bu 
arada Arhavili.  !
Kavak 1-2 Regülatörleri ve 
HES Projesi, şehir içine yapılan ilk HES olarak belirtiliyor.  Çünkü Orçi ve 
Sidere Dereleri’nin suyu 3800 metrelik ve şu anda inşası süren tünelde toplanıp 
Cumhuriyet Mahallesi’ne, yani şehir içine aktarılacak. Santral de mahallede 
olacak ve inşa edeceği regülatör göl alanında biriktirip, suyun akış yönünü 
değiştirerek, tarım arazileri arasından tünele alıp mahallenin üstünde bir 
noktaya taşıyacak. !
Direniş evi kurulduğu günlerde, inşaat sırasında iş makinaları hafriyatları 
gelişigüzel bir şekilde dereye dökmeye başlayınca, halk iş makinelerinin önüne 
geçerek hukuksuz çalışmayı engellemişti. Dereye girip iş makinelerini 
durduran Nazlı’dan sonra, basın açıklamasını derede yapan halkla beraber 
Arhavi’de direnişin sesi de yankı bulmaya başladı.  !
İnşaat hafriyatının ÇED raporunda belirtilen alanın dışında dereye 
dökülmesinden, ulaşım için kaçak köprü inşa edilmesine kadar Kavak HES 
projesinin hukuksuzluğuna karşı açılmış 10 dava var. !
Kaçak köprü ile HES inşaatı devam ediyor, köprü hala yıkılmadı !
MNG şirketi, proje imar planının dışında izinsiz olarak Kemerköprü Köyü ile 
Dereüstü Köyü arasında şantiye alanına ulaşım için kaçak bir köprü inşa etti. 
DSİ’den görüş alınmadan ve  kaçak olarak inşa edildiğinin  tespit edilmesi ile 
birlikte, köprünün yıkılması için DSİ. 26. Bölge Müdürlüğü firmaya yazı 
gönderdi ancak köprünün yıkımı hala gerçekleşmedi. Oysa gönderilen yazıda 
açıkça “Yatak kesiti daraltılarak yapılan köprü, halkın can ve mal kaybına 
neden olabilir. İnşa öncesi Müdürlüğümüz görüşü alınmadan yapılan mevcut 
köprünün kaldırılarak dere yatağının eski haline getirilmesi gerekmektedir” 
ifadeleri bulunuyor. 



!
Direniş evi bu esnada kaçak köprü için protesto gerçekleştirdi. Taşeron şirket 
ile jandarma saldırgan bir şekilde müdahalede bulundu. Ailesini ve yaşam 
hakkını korumak isteyen Arhavili Osman Duman ise “karıştığı olaylar” 
yüzünden çalıştığı çay şirketinden kovuldu. Osman şirkete karşı dava açıyor. !
Çed raporunda can suyu ile ilgili  kasıtlı yanlış bilgilendirme  !
Açılan davalar arasında ÇED raporunda hileli bir şekilde can suyu miktarının 
yanlış hesaplanması bulunuyor. Bir HES projesi ile ilgili en önemli 
parametrelerden birisi HES projeleri için dere yataklarından regülatör aracılığı 
ile enerji üretimi için su alınması sonrasında, dere yatağına bırakılacak can 
suyu miktarı. Bu parametre, ÇED raporlarının ekler bölümünde “HES Projesi 
Ekolojik Değerlendirme Raporu” içerisinde olan “Hidrojeolojik Ekosistem 
Değerlendirme Raporu” bölümünde belirleniyor. Hesaplamalara esas alınması 
gereken “kritik en kesit” HES projesi sonucunda nehir yatağında suyun 
eksiltildiği bölümün “nehir yatağının genişleyerek su hızının ve su derinliğinin 
azaldığı” noktası. Ancak Kavak HES projesinde can suyu belirlenmesinde Islak 
Çevre Metodu uygulanırken bilimsel esaslara uygun olarak alınmadığı 
anlaşıldı. Kavak 1 regülatöründen bırakılacak can suyu hesabında esas olan 
kesitin hangi noktadan alındığına dair koordinat bilgileri raporda bulunmuyor. 
Can suyu hesaplamalarını yapan ekip, aynı bölgede yapılması planlanan 
Taşlıkaya HES ve Orta HES projelerinde de aynı en kesitleri iki farklı projede 
kullanmış. Kopyala-yapıştır yöntemiyle raporların nasıl hazırlandığının açıkça 
kanıtı. 
Sonuç olarak, Yürütmeyi durdurma kararının ardından Rize İdare Mahkemesi 
ÇED olumlu raporuyla ilgili bilirkişi raporunda belirtilen eksikliklerden dolayı 
Çılgın HES için verilen ÇED olumlu raporunu 18 Eylül 2014 tarihinde iptal 
etti. Kararda iptal gerekçesi şöyle belirtildi: "Dava dosyasındaki mevcut bilgi 
ve belgelerle, bilirkişi raporlarında yapılan tespitlerden hareketle 
mahkememizce anılan projeye ilişkin müdahil şirket tarafından hazırlanan 
ÇED raporu hakkında, yukarıda saptamada bulunulan hususlar açısından 
raporun yetersiz olduğu ve eksiklikleri bulunduğu sonucuna varıldığından bu 
rapora istinaden verilen dava konusu ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.’’ !!
!!!!!!



Rize, Andon Vadisi !

%  !
HES mücadelesinden bahsedip de Yurttaş Kazım’ı anmadan geçmek olmaz. 
Ahırındaki ineği satıp, banka kredisi kullanarak HES’e karşı açtığı davaları 
kazanan ve bizim ‘Yurttaş Kazım’ olarak andığımız 68 yaşındaki Kazım 
Delal’in mücadele ettiği Ambarlık HES projesine ilişkin mahkeme 
evraklarından evinde bir yargı kararları kütüphanesi bulunuyor. !
Önceki Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı 
verilen bu proje için Av.Remzi Kazmaz öncülüğünde açılan davada ‘yürütmeyi 
durdurma’ kararı alınmıştı. Davanın karar aşamasında ise, projede ‘şirket’ 
değişikliğine gidilmiş ve aynı proje için bu kez aynı Bakanlık, hukuksuz ve 
yasalara aykırı bir şekilde ‘ÇED Gerekli’ kararı vererek, ÇED süreci 
başlatmıştı. Nitekim açılan davada alınan ‘iptal’ kararının ardından bu kez de 
Bakanlığın aynı proje için verdiği, 22.03.2011 tarih ve 2142 sayılı ÇED 
Olumlu Raporuna karşı yeni bir dava açıldı. Ve yine avukatlarımız Remzi 
Kazmaz ile Yakup Okumuşoğlu’nun katıldığı duruşma sonrasında Rize İdare 
Mahkemesi, 17.01.2013 tarihli kararı ile projeyi bir kez daha ‘iptal’ etti. !
Mahkemenin iptal kararına yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 14.Dairesi ise 
05.06.2013 tarihli kararı ile itirazı reddederek; Rize İdare Mahkemesinin ‘iptal’ 
kararını onayladı ve kararı kesinleştirdi. !
Bu gelişmelerin ardından Ambarlık HES’in planlandığı Küçükçayır Köyü 
sakinleri yeni bir hukuk mücadelesi başlatarak; söz konusu HES şirketinin bu 
projeye ilişkin ‘Su Kullanım Anlaşması’nın da iptal edilmesi için Danıştay 
13.Dairesine dava açtı. !



Davada ayrıca ‘Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşmaların’ 
dayanağı olan 26.06.2003 tarih ve 25150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
‘Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 
Anlaşmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ‘iptali ve 
yürütmesinin durdurulması’ da istendi. !
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
aleyhine açılan görülen davada, Bakanlık, DSİ ve HES şirketinin itirazlarına 
karşın HES şirketinin, ‘su kullanımına ilişkin işletme esaslarını belirleyen Su 
Kullanım Hakkı Anlaşmasında hukuka uygunluk görülmediği’ gerekçesiyle 
‘yürütmesinin durdurulmasına’ oy birliği ile karar verildi. !
Dairenin, 22.10.2013 ve 2013/573 Esas nolu kararında, Anayasanın 56. 
Maddesi ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göndermelerde 
bulunularak; Rize İdare Mahkemesi’nin ‘iptal’ kararına da yer verildi. !!
!
Ordu, Kurşunçal Ormanları 
 

!!
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Selimiye mahallesinde Kurşuncal ve Çiseli 
şelaleleri, bölgede bulunan Kurşuncal Ormanları'nın içine yapılmak istenen 
HES projesi nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. HES projesinin adı; 
Ordu Selimiye Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı. Proje sahibi şirketin adı; 
Mersan Mühendislik Enerji Üretim Doğalgaz İnşaat ve Endüstri San. Tic. Ltd. 



Şti. Firmanın Enerji Piyasası Danışma Kurulu'ndan projeyle ilgili lisansı 20 
Eylül 2012'de aldığı öğrenildi. !
Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyesi Gül Ersan'ın 
açıklamalarına göre; "Ordu Kurşunçal Şelalesi'nin döküldüğü yerde su 
tutulacak. Hidro Elektrik Santrali şantiyesi de buraya kurulacak. Borulara 
taşınan su nedeniyle Kurşunçal'dan daha aşağıda bulunan Çiseli Şelalesi'ne de 
su akmayacak." !
Şelalelerin izlenmesi esnasında Cemalettin Küçük durumumuzu özetliyor: !
“Ordu genelinde yaklaşık 85 HES var, bunların 43 tanesi projelendirilmiş, 
sadece Mesudiye bölgesinde 27 tane HES var, Bolaman’da 14 tane, Çaybaşı, 
Turnasuyu..  
Siz bu çalışmaların sadece bir bölümüne şahit oldunuz.  !
Buradan yukarı baktığınızda tümüyle ormanlık alan ve bakir bir alan. Sadece 
Fatsa’nın değil tüm Karadeniz’in kliması. Bu ormanlar yok olduğunda 
Karadeniz’in havası da yok olacak.  !
Yeraltı suları nehirlerden derelerden beslenir, bir insanın kalbi beynine nasıl 
kan veriyorsa, o dereler kalp vazifesi görür. O suları kanallara aldığınızda o 
kalp durur. 85 tane HES gelecek diyecek ki suyu ticarileştirecek, elektrik 
üretmeyeceğini biliyoruz biz. Ülker gibi kola gibi şirketler devlete vergi 
veriyorlar, vergi vermeyerek kara para aklanıyor. Sermaye her türlü karlı 
çıkıyor. Türkiye’nin neresine gidelim, nereye giderseniz gidin aynı sorun. 
Dersim’e gidin, Fethiye’ye gidin, Dalaman’a, Adapazar’ına gidin aynı sorun. 
Bolivya örneğinde halk buna karşı durdu, Morales’e direndi. !
Yaşam mücadelesini sürdürürken toplumu bu anlamda örgütlemeliyiz. 
Karadeniz’de bütünsellik var ama Bahçeler köyündeki maden mücadelesi ayrı 
kalırken, HES mücadelesinde yok. Ortak bir irade oluşturmaya çalışıyoruz, bu 
iradeyi Karadeniz’e yaymaya çalışıyoruz. “ !!!!!!!!!!



       TERMİKSİZ YAŞAM MÜCADELESİ !!
1970li yıllar artan enerji ihtiyacının giderek hızlandığı yıllar olup; Türkiye’de 
bu yıllarda çabuk yapılabilirliği, ucuza mal edilmesi ve dış kredi kaynaklarının 
kolay bulunabilirliği nedeniyle termik santrallere yönlenmiştir. !
Termik santral su ile soğutuluyor ve kullandığı suyu kirletiyor. Santraller 
özellikle kıyıda yapılmak isteniyor ve yerli körü kullanacağı deniyor ancak 
projelerde liman da var çünkü ucuz kömür alınacak. Gerçek ise şu; Türkiye’de 
verilen teşvik kadar kömür rezervi yok.  !
Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya tarafından verilen önergeye TKİ ve 
TKK Genel Müdürlüğü’nden 13 Mart 2012’de gelen cevap şöyle: “Sürekli 
gelişmekte olan temiz kömür teknolojileri, kömürün çevresel performansını 
artırma bakımından bir dizi seçenek sunmaktadırlar.” !
Oysa; Kömürlü termik santraller kirli bir enerji kaynağıdır ve bu yolla 
elde edilen enerjinin sağlık maliyeti karşılanabilir değildir.  
Yeni geliştirilen teknolojilerin emisyonlarda azalmaya yol açtığı doğru olmakta 
birlikte, mevcut en iyi tekniklerle kurulmuş kömürlü termik santrallerden 
üretilen enerjiyi “temiz enerji” olarak tanımlamak olanaklı değildir.  5

!
TBMM arşivinde bir termik santral için verilen bir soru önergesi örneği 
aşağıdadır. Ancak bütün termik santraller için aynı sorular geçerli: !
Bazı ortak sorular: !

• Termik santralin faaliyete geçmesiyle birlikte saatte yüzlerce ton 
kömür yakılacak. Bu yanmadan dolayı bir gün içerisinde ortaya 
çıkacak olan binlerce kül ne olacak? 

• Termik santralde soğutma aracı ile kullanılacak su nereden elde 
edilecek? 

• Termik santrali soğutma amacıyla sisteme giren suya hangi ağır 
metaller karışacak ve insan hayatını büyük ölçüde tehdit eden bu ağır 
metallerle kirli su nereye dökülecek? 

• Kalitesiz kömürün yanmasıyla çalışacak olan termik santralin günlük 
gaz emisyonun miktarı ne olacak? 

• UNESCO’nun gözetimindeki doğal koruma bölgesini tehdit eden bu 
projeler gerçekleştirilebilir mi? 

 Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri, Bursa Tabip Odası Broşürü, Tabip 5

Odası Çevre Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Eylül 2014.!



!
Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda Afşin Elbistan termik 
santralinden her yıl Çernobil kazasının yaklaşık 2,5 katı kadar radyoaktif 
madde yayıldığı; Çukurova Üniversitesi’nden gelen profesör heyetin raporunda 
ise; “ bu kül ve duman havaya böyle savrulması takdirde bölgede toplu ölümler 
olabilir” denmektedir. !
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından 15 Ocak 2013 tarihinde gelen cevapta 
verilen bilgiler şu şekilde:  6

!
Kömür Yakıtlı Üretim Tesisleri: toplam 52 
EPDK tarafından lisans verilen ve kurulması planlanan tesis:24 

%  

 Pervin Buldan’ın 26.11.2012 tarihli soru önergesi cevabı. 6



Neden Termiksiz Yaşam? !
Kömürlü termik santraller başta santralde çalışanlar ve yakın çevresinde (15 
kilometre yarıçapındaki alan) yaşayanlar olmak üzere halkın sağlığını olumsuz 
etkiler. Kömürlü termik santrallerin sağlık etkisi daha çok hava kirliliği 
nedeniyle özellikle solunum ve dolaşım sistemlerinde yol açtıkları 
rahatsızlıklar ve hastalıklarla ilişkili olarak gündeme getirilmektedir.  !
Ancak termik santrallerin sağlıkla ilgili olumsuz etkisi bununla sınırlı değildir. 
Termik santral yakınlarındaki alanlarda yaşayan balıklarda cıva düzeyinin 
artması, arsenik maruziyetine bağlı melanom dışı cilt kanserlerinde gözlenen 
artış, termik santral çalışanlarında gözlenen sitogenetik hasar ve termik santral 
çevresinde erken doğumlarda görünen artış gibi etkiler termik santrallerin 
sağlık etkileri ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır.  7

!
Kömürsüz Ömür İstiyoruz!  8

Biz insanız. Topraksız, susuz, havasız edemeyiz. Sırf parayla olacak iş değildir 

insanlık. Biz bunu bilir, bunu deriz. Peki, memleketimizin üzerinde kara lekeler 

gibi beliren kömürlü termik santrallere karşı ne yapmalı? Direnmeli! 

Çünkü biliyoruz, bu santraller, geleceğimizi küle çevirecek. Topraklarımızı 

fakirleştirecek, havamızı suyumuzu zehirleyecek, bizleri hasta edecek, yerimizden 

yurdumuzdan olacağız. Çocuğumuz ve torunumuz büyüdüğünde, eski fotoğraflara 

bakıp, anlatılanları duyup sormayacak mı? Siz buralara ne yaptınız demeyecek 

mi? Diyecek. Onlara "Kirli bir hava soluyorsun çünkü başımızdakiler öyle uygun 

gördü" mü diyeceğiz? Diyemeyiz. 

Mirasımız temiz bir hava, bozguna uğramamış bir doğa olmalı. En çok da bunun 

için direneceğiz. Çünkü, dedik ya termikçilerin bildiğinin aksine, sırf parayla 

olacak iş değildir insanlık. 

 Kömürlü Termik Santrallerin Sağlık Etkileri, Bursa Tabip Odası Broşürü, Tabip 7

Odası Çevre Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Eylül 2014.

 Karaatlas.org manifestosu, Termiksiz Yaşam Ağı, 2013.8



!
Termiksiz Yaşam Mücadelesinde Ziyaret Edilen Direniş Noktaları:  !
Zonguldak, Ereğli :  !

%  !
Karadeniz Yaşam Yolculuğu’na başladığımızda ilk durağımız Ereğli idi. Termik 
santraller, soğutma suyu ihtiyacı nedeniyle nehir, göl veya deniz kenarlarında 
kuruluyor. Ereğli’de, Yalı Boyu köyleri olarak adlandırılan köylerden özellikle 
Bayat ve Ballıca köylerini etkileyecek iki termik santral projesi var. İki köyün 
aşağısında kalan Kireçlik Koyu’na yapılması planlanan santrallerin ikisi de 
Hattat Holding’e bağlı firmalar. Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.ve Hema 
Elektrik Üretim A.Ş. tarafından projelendirilmiş. !
Hükümetin enerji yatırımı teşvikleri şirketlerin iştahını kabartmakta. Bunun 
için de Karadeniz’i yatırım üssü olarak seçmiş durumda. Bu yatırımları hayata 
geçirmek için  halkı ilk olarak işsizlikten vuruyor. Ancak santral kurulup zehirli 
gaz bir kez bölgeye girdikten sonra, Ereğli’nin fındığı diye bir şey kalmayacak.  !
Yıllardır çevre mücadelesinin içinde olan Avukat Yakup Okumuşoğlu bir çok 
çevre davasına bakıyor. Ancak kendisi aslen Ereğli Çevre Platformu üyesi. 
Zonguldak ve Bartın bölgesinin 72 kilometrelik kıyı şeridinde 9 tane termik 
santralin planlanması ile bölge halkının karşı karşıya kalacağı çevresel zararları 
sık sık paylaşan Okumuşoğlu,  termik santrallerin işletilmeye açılması 
durumunda, kurulacak limanlara kömür girişi ile bölgenin yaşanmaz hale 
geleceğini belirtiyor. 



%  !
Kireçlik Koyu’nda çevrecilerin gerçekleştirdiği kampta Türkiye’nin çeşitli 
direniş noktalarından gelen sözcüler kendi deneyimlerini aktardı. Daha sonra 
köyleri ziyarete geçildi. Çevre mücadelesinde bulunmuş kişilerin konuştukları, 
aktardıkları bir süreden sonra doyum noktasına ulaşınca, bu bilgileri bilenle 
değil bilmeyenle paylaşalım hissiyatı oluşuyor. Bunun üzerine Ballıca köyünde 
kadınlarla sohbet ettik. Kadınlar kurulacak olan santralin hayatlarını sekteye 
uğratacak olmasından dolayı endişeli.  !!
!
Bartın - Amasra : !
2006 yılından itibaren, 
HEMA Elektrik Üretim 
A.Ş’nin Amasra İlçesi, 
Gömü Köyü ve Tarlaağzı 
Köyü sınırları içerisinde, 
Çapak Köyü mevkiinde 
kömürlü termik Santral 
pro jes i bulunmakta . 
Gelinen süreçte tüm 
itirazlara rağmen şirket 
nihai raporunu sundu. 
Fakat 2014 Haziran 
ayında sunulan rapora 
Bartın halkı 20 bini aşkın 



dilekçe ile itiraz etti. Henüz olumlu ya da olumsuz karar çıkmış değil.  !
Bartın duyarlı bir kent, termik santral projesi ortaya atılır atılmaz, duyarlı 
kuruluşlar bir araya gelmiş ve Bartın Çevre Birlikteliğini kurarak karşı duruş 
sergilemişler. Şehir içinde kısa bir tur attığınız vakit bir çok yerde “termik 
santral istemiyoruz” pankartlarıyla karşılaşıyorsunuz.  !
Bu muhalefete Amasra Belediye Başkanı CHP’li Emin Timur ve Bartın 
Belediye Başkanı MHP’li Cemal Akın da destek veriyor. Birçok yerde ‘Termik 
Santral İstemiyoruz’ afişlerini görmek mümkün. Kent bu noktada bir bütün 
olmuş gibi. Haziran ayında 300 esnafın kepenk kapattığı Amasra’da ÇED 
raporuna 42 bin kişi imza vererek itiraz etti. Raporla ilgili henüz bakanlık, bir 
karar vermedi. !
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin "Siyasi sorumluluğun 
farkındayım. Ama ben Türkiye’nin tamamını düşünmek zorundayım" diyerek 
onay verdiğini söylediği santrale karşı kepenk kapatmaktan insan zinciri 
oluşturmaya kadar birçok eyleme imza atan Amasralılar, Türkiye'nin en uzun 
soluklu mücadelelerinden birinin aktörleri. !
ÇEKÜL Amasra Temsilcisi, Bartın Platformu Eş Sözcülerinden Hüseyin 
Çoban, termik santral projesinin aslında 1990 yılında Zonguldak havzasında 
devletin işlettiği kömür ocaklarının satamadığı kömürü eritmek için bir çözüm 
olarak da gündeme geldiğini anımsatıyor ve ekliyor:  !
"Ancak Tarlaağzı bölgesi için o zaman sözü edilen, şimdikinin 1/5’i ölçüde, 
küçük bir tasarıydı. Biz o zaman da kül yutmayız, böyle bir coğrafyada bu 
yapılamaz diyerek tavrımızı göstermiştik. Olmaz, çünkü bu bölgenin insanı 
zaten yerin altından kömür çıkararak enerji ürettiler; bunu elektrik enerjisine 
dönüştüreceğim diye burada yakmanın bir anlamı yok".  9

!
Teknik bilgiler: 
Hema Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi sınırları 
içerisinde, yaklaşık 380.000 m2 alanda planlanan 1.320 Mwe kurulu gücü. Tam 
adı: Hema Entegre Termik Santrali Projesi 
Kuzeybatısında; Karadeniz 
Kuzeydoğusunda; Gömü Köyü (yaklaşık 500 m), Amasra 3,5 km 
Güneyinde ve güneydoğusunda: Hattat Eneri Maden Tic. A.Ş. Kuyu-1 Üniteleri 
(40 m) 

 “Doğal Direniş; Saldırı da Çok Sert, Mücadele de!”, Mesut Tufan, http://9

www.yapi.com.tr/haberler/dogal-direnis-saldiri-da-cok-sert-mucadele-
de_124997.html, 22 Eylül 2014

http://www.yapi.com.tr/haberler/dogal-direnis-saldiri-da-cok-sert-mucadele-de_124997.html


Güneybatısında; Tarlaağzı Köyü (yaklaşık 350m) 

%  !
Bartın ve Amasra çevre platformları ile öğlen yapılan toplantıdan sonra akşam 
santralin planlandığı Tarlaağzı ve Gömü köyleri ziyaret ediliyor. Köy 
meydanında sandalyeler dizilmiş, bir tarafta kadınlar, bir tarafta erkekler ancak 
kadınların kararlı duruşları ortada. Eşi şirkette çalışan kadınların gelmediğini 
fısıldıyorlar.  !
İstanbul Milletvekili Melda Onur, çevre mücadelesinde yaşam haklarını 
savunan köylüleri mecliste yapılacak çalışmalarda sonuna kadar kadar destek 
vereceğini belirtiyor.  !!!

!!!!!

Bir başka ayrıntı;  
6 Ağustos 2014 Taraf – Dilek Gedik haberi: “Skandal Rapor Şirketten” 
Projenin ÇED süreci ile ilgili 27 Şubat 2014 tarihinde yapılan İnceleme 
Değerlendirme Komisyon Toplantısı’nda görüşüne başvurulan kurumlar arasında 
Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü, sunduğu raporları santrali yapmak isteyen şirketin 
rakamlarıyla hazırlamış. 



NÜKLEER KARŞITI HAREKET  !
Sinop !
Neden nükleere karşıyız? Çernobil felaketini bifiil yaşamış ülkemizde, 
Fukuşima gibi bir örnek önümüzde dururken nükleere karşı olmayı açıklamaya 
bile imtina etmemiz gerekirken yapmak zorundayız. Çünkü Sinop gibi güzeller 
güzeli bir liman kentinde nükleer santral planlanıyor.  !
Sinop’ta 10,5 kilometrelik bir alanda çalışmaların sürdüğü nükleer santral 
projesi için 225 bin ağaç kesilmiş. Nükleer projesi ile birlikte 8 mahallenin 
kamulaştırılması bekleniyor. Nükleer santrale karşı çıkılan en kritik nokta; 
Sinop gibi doğası yaşam için en elverişli olan bir kenti göçe zorlayacak, adeta 
insansız bir üsse dönüştürecek olması.  !!
AKLİMAN FORUM NOTLARI 

!
Sinop Akliman’da bir forum gerçekleştirdik. Forumda söz alan konuşmacıların 
izlenimlerini not etmek gerekir: 
        



Yoldaş: Gittiğimiz yerlerden ortak bir çerçeve çıkarmaya çalışabiliriz. 
Gördüğümüz yerlerde devletin saldırısı ve söylemleri ortak olmuş. Genelde 
benzer kandırma politikaları ile insanlara gitmişler. Her yerelde bir yerde 
termikte, bir yerde HES benzer. Uzun vadede bir enerji politikaları var. Yaşam 
alanlarından uzaklaştırarak bunu uygulamayı planlıyorlar. Bu siyasi iktidar 
acımasızca bu insanlara kararlı bir şekilde saldırmaya devam edecek. bunun 
karşısında ancak aynı şekilde kararlı bir yerel ekolojik hareket oluşturulursa 
bunun karşısında durulabilir. karadeniz üzerindeki enerji politikasının merkezi 
Sinop'un nükleerinden geçiyor. Odtü'de yol yapım süresi olmuştu. açıkça orada 
karşı çıkan insanları ezerek yapmışlardı. Ne söyleyebiliriz genel bu enerji 
politikası için nasıl bir yol izleyebiliriz? Ortak saldırıya karşı ortak net söylem 
üretebilmek gerek. Sinop kilit nokta.      

NKP dönem sözcüsü Zeki Karataş: Enerji havzası ya da enerji çöplüğü haline 
getiririlmek istenen Sinop bu işin merkezi olabilir mi? Biz de tam bu 
noktadayız. 1nükleer 4 termik, 7-8 tane de HES projesi var. Siyasi iktidarın 
enerji sektörü olarak söyleyebileceğimiz 16 tane termik, 2000 tane de HES. 
İktidarın suyun ticarileştirmesi için başlattığı politikanın ilk aşaması. İnsanların 
tarlalarını sulamak, hayvanlarına verdiği su için bedel ödetmek. Yani amaç 
cebri borularla suları bir araya toplamak. enerji üretmek gibi bir hedef olamaz. 
Bir enerji sektömrü çalışanı olarak bunun çalışmadığını söylüyorum. Termikler 
konusuna gelince, 16 termik planlanıyor Bartın'dan Hopa'ya kadar. en 
büyüğünü de Gerze'ye kurmaya çalışıyorlardı ama 5 yıllık mücadcele 
sonrasında termik durduruldu. Ayancık'ta yapmak istedikleri vardı orada da 
ÇED'e takıldı durduruldu. Erfelek Karacaköy ve Dikmen Vadisinde daha ortaya 
çıkmadı ama lisansları verildi. 1981’den bu yana 3 defa farklı iktidarlar bunu 
ihale etmeye çalıştılar. Ancak gerek ihaledeki usülsuzlükler gerek yerel 
direnişlerle durdu. Başbakan 2006 yılında Sinop'u marka şehir yapacağım 
demeci verdi. Sinop milletvekili de nükleerde baca mı varmış gibi bir terim 
kullandı. Çernobil 1986'da patlamadan önce Sinop gibi güzel bir çevreye sahip 
olduğunu fotoğraflardan görüyoruz. 1996 yılıonda Akkuyu ihalesi yapılırken 
alman Siemens firması cümleye şöyle başlar: Toros’un kalbine gömeriz, akıllı 
türkler 20 yıl sonra çıkarır. Avrupa'nın atık bahçesi olmak istemiyoruz. 1994 
yılından bu yana mücadelemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. 60 sivil toplum 
kuruşu, siyasi partiler, sendikalar bizimle birlikteler. bir nükleer santralde 150 
kişi çalışabilir o da teknik donanıma sahip kişiler. O santralin bahçıvanlık 
yapması için İngiltere'de en az 2 yıl eğitim alması gerekiyor. Fransız Areva 
şirketinin reaktörleri için Fransa'da güvenilirlik yönünden yetki vermedi. 



Mitsubishi Japon firmasının bütün santralleri iflas etti. 3. nesil reaktör diye bir 
şey yok.    

Özlem Yeniay: Mikro alanlardan başlayıp makro bir mücadele haline getirmek 
ilk hedeflediğimiz şey. Kendi alanını tutmakla birlikte deneyimi 
ötekileştirmeden paylaşmak. Sadece Karadeniz meselesi değil, doğuda 
Akdeniz'de de böyle. Bunları daha erken yaşamaya başlamış yerler var. Hukuk 
konusunda, örgütlü olmak ya da olmamak konusunda deneyimliler. İktidarın da 
yapmayı çalıştığı şey bu hareketi bölmek, etnik söylemle ya da politik 
söylemle. Bir şekilde birbirimizi suçlama dilinden vazgeçmek ve birleşme 
dilini oluşturmak gerek. Köylere gittiğimiz zaman görüyoruz, ne yapacağız? 
Gördüğüm en eksik şey karşı olma dilini bırakıp alternatif ekonomik söylemler 
oluşturmak. Bu kadar sosyolog, antropolog, mühendis insanız, alternatif tarım 
yöntemleri atölyelerle mi yapacağız bunu konuşmak gerek. kentlerde 
birbirimize benzeyen insanlarla konuşuyoruz ama yerele gittiğimizde ne 
önermeye başlayacağız?        
  

Eren Dağıstanlı: Bizim orada kentten kente dereden dereye tarım şeklinden, 
diline, direniş biçimi de değişir. Her bölgenin kendine özgü direniş biçimi var. 
Ereğli'de daha yeni başlayan gençlerin daha önce başlattığı bir mücadele var, 
Sinop'ta NKP’nin eylemliliğe dayanan bir mücadelesi var. Nükleer santral 
mevzusu sadece yerel midir yoksa genel bir sorun mudur? Muhalefeti 
itebilecek bir konu olabilir mi? Türkiye’deki en eski ekolojik direniş. 70’lerden 
bu yana yaptırılmayan bir santral söz konusu çünkü.    

Metin Cihan: Ereğli'deki tablo, iki köyde de termik isteyen köylülerin fikren 
karşı olduklarınnı ama harekete geçmek konusunda sıkıntılı olduğunu gördük. 
amasra'da çok daha dirençliler çok daha deneyimliler. Biz iş istiyoruz değil tam 
tersi işimizi kaybedeceğiz diye dile getiriyorlar. O kafa karışıklığını işsizlik 
sorunu öne çıkıyor. kaybedecek olan bir şeyi olanlar karşı, kaybedecek bir şeyi 
olmayan en yoksullar acaba buradaki projeden bir şey kazanabilir miyim ona 
bakıyorlar. termik ile nükleerin algılanışı farklı olabilir.     
  

Melda Onur: Bazıları çok güzel kamuoyu yaratabiliyor. Ama sahip çıkılmayan 
çok yer var. Buradaki sorunları bölge bazından çıkarıp bütüncül, sistemi 
değiştirme adına. Yarın Tortum'da son dava var ve duruşmalar sona eriyor. 
2011'den beri sürüyor. Kırıkkale'de çok acayip bir HES vakası var. Örneklerin 
bir araya getirilmesi gerek çünkü sistemi değiştirebilecek bir düzenleme 



yapmak için değerli olur. Aktivistlerin alternatif üretmek gibi bir zorunlulukları 
tabii yok ama siyasetçinin var yoksa sivil toplum işi yapmış oluruz. Hem 
sinop'un mücadele veren kişilerle bir araya gelerek, nükleer yapmayalım ama 
peki ne yapacağız? E elektrik istemiyor musunuz diyorlar. Bu elektriğin senin 
yerel ihtiyacını karşılamayacak. Enerji üssü diyorlar ya, bir enerji üssü 
yaratmak için  bu ülkenin suyunu, ormanını feda edemeyiz. Bundan sonra 
yapılacak olan vatandaşı ikna etmek. daha küçük yerlerde yeni yeni 
oluşabiliyor. bir çoğu bilinçli, bir çoğu değil. sinop özelinde gezi genelinde 
bundan sonra Melda Onur ne yapacak? İlk olarak, bunlar daha çok meclis 
gündemine taşınacak. soru önergesi vereceğiz. Bu teknik olark bir işe 
yaramıyor ama veri almamız sağlanacak. araştırma önergesi vereceğiz. 
meclisin kapısı her zaman vatandaşa açık. bölge halkının meclise gelip bunu 
istemiyoruz demesi çok önemli, parti ayrımı yapmadan, hdp, akp, mhp başkan 
vekilleri ile bir araya gelerek. siyaseti bu işin içine katmanın faydası var. 
Siyaset olmadan bu iş çözülmüyor. Gittiğimiz her yerde örgütlerimizle hareket 
etmeye çalışıyorum. Çünkü milletvekili örgütleri etkiliyor ve bundan sonra 
çevre hareketini önemseyeceklerini düşünüyorum. Bu iş yapılırsa bunun çok 
büyük kıyameti kopar. Tam inşaat başladıktan sonra insanlar neyi 
kaybettiklerini gördükten sonra mücadele başlıyor. Şirket çalışanları ilk 
geldiğinde imza istediklerinde aman tayyibim üzülmesin dedik bizzat attık diye 
mülayım karşılıyorlar ama inşaat başlayıp sular kesilip dere durulmaya 
başladığında mücadele o anda başlıyor. 

Ender Doğan: Peri Suyu’nda da böyle bir direniş vardı. Basın toplantılarını 
köylülerle birlikte yapmak çok değerli oluyor.      
   

Metin Gürbüz: DSİ’de çalışıyorum. 2014 Ağustos’ta talep. 100bin mwtın 
üzerinde bir enerji planlayacaksınız bizim talebimiz ise 36 bin. Avrupa 
interkonekte ağın üzerinden Rusya kışın doğalgazı kestiğinde avrupa karar 
almakta zorlanıyor. Peki neden nükleer santral? ön anlaşma onaylanmış 
durumda, yapılması planlanandan ziyade düşünülen diyelim kendimizi 
alıştırmayalım. hem fosil yakıtlı santrallerle, iran'ın nükleer gücüne karşı bir 
cephe oluşturarak onun karşısında Türkiye'de bir yapı planlıyorlar.  

Bu mücadeleyi birleştirirseniz, muhtarınız, belediye başkanınız,milletvekiliniz 
bununla birlikte hareket ederse kazanım elde edebiliyorsanız. ki AKP’li 
belediye başkanı Ayancık'ta geride. Osman Belovacık. Çed toplantıları 
yaptırılmadı, buradaki santral ile turizm etkilecek, tarım etkilenecek, balıkçılık 



etkilenecek. Epdk'nın sitesine girilince görülüyor, ne kadar lisans, ne kadar 
talep olduğunu görüyorsunuz. Çok etkili bir çevre hareketi gelişti ancak öte 
tarafta enerji kararları alanlara da oy atıyorlar. Yerel örgütlerin yanlışlıklarını 
yönetim hatalarını bir tarafa bırakıp nasıl çözebileceğimizi arayacağız. sadece 
tr değil uluslararası ayağı da var.        

Özlem Yeniay: İnsanların ne şekilde yaşam pratiği geliştirdiğini öğrenmemiz 
gerekiyor: Dünya yeni tarım örgütlenmeleri. yeni pazar ağları üzerine çalışan 
insanlar var. Abdullah Aysu gibi Çiftçisen başkanı gibi modellerle gitmeden, 
onları pazarın içinden çekip alabilecek, bağımlılığı yaratan şeyin içinden 
çıkaracak üretimi oluşturmadan o insanlara gidip diren demenin ahkam kesmek 
olduğunu düşünüyorum. Ekonomi bu işin en temel bağlayanlarından bir tanesi. 
geçimli üretim ve alternatif ekonomiler geliştirmeden sadece dışardan konuşan 
insanlar olacağımızı düşünüyorum.     

DSİ'den emekli inşaat müh. Sami Bey : Kırsala yönelik neler yapılabilir 
bazında doğru bir sorgulamanın yapılmasını en önemli görevlerden biri 
olduğunu düşünüyorum. 2000'den sonra 4628 enerji piyasası kanunu 
çıkarıldıktan sonra bu tamamen talana yönelik bir düzenleme oldu. Nükleer 
konusunda bir başarı sağlanabilmesi için gerze gibi kırsalın desteğini kazanmak 
zorundayız. Radyasyon dediğin nasıl bir şey olduğunu algılama konusunda 
özellikle abalı kırsalında 6-7 mahallenin 60 km2 üzerinde en büyük köylerde 
anlaşılmama durumu var. Esas ileride mağdur olacak insanları özne 
yapamadığımız sürece anlaşılamayız. burada bir holding yok hedefte, söz 
konusu devlet. şirketler değil devletin ta kendisi. Zayıf organize olmamış 
güçlerle kazanım sağlayamayız. Abalı köyü'nde durum facia. Akliman'da bir 
kahve toplantısı yapabildik bundan öte fazla bir şey yapamadık. 800-900 
seçmeni olan bir köydür ama ancak 100 tane ulaştık ya da ulaşamadık. Sinop 
bir umursamazlar cumhuriyeti. Farklı bir psikolojisi var. Ordu da Artvin de 
Karadeniz ama Sinop biraz daha farklı. İnsanları çok rahat ve mülayim. 
Sahiller boydan boya balık ve balık yumurtası üretim alanıdır. Santral olunca 
ne olacak, radyasyonlu balık olacak. Bizim burada sorunumuz kırsalların 
kanaat önderlerini kazanmak için araçlar üretmemiz gerekiyor.   
    

Burcu Tunakan: Japonya'dan gelen tanıklıklarla alakalı video film gösterimleri 
yapılabilir mi? köylülerin elinde materyal olması açısından doküman 
hazırlanabilir mi? Nükleerin ne kadar iyi olduğuna dair materyal şirketler 
tarafından hazırlanmış ve dağıtılmış, buna karşı bir şey yapılabilir gerçekten. 



Bursa'da sanayi tamamen tarımı öldürmüş durumda. Her yer taş ocağı. şimdi 
karadeniz'e de aynı şey yapılmak istiyor. soma'da üzümü tütünü bitirip maden 
ocağı ile nasıl katliama yol açtığını gördük. nkp temsilcisi: bu topluca 
işlenilmesi gereken bir konu. NKP olarak sadece bir yeri merkeze koyma gibi 
bir durumumuz yok. Bu bizim için genel bir çevre mücadelesidir. Nükleer silah 
sahibi olmak için santrale gerek yok. incirlikte nükleer başlıklı füzeyi kullanma 
şansımız yok çünkü böyle bir teknjolojik yeterlilik yok. deniz suyuyla 
soğutulacak bir suyla soğutma sistemi düşünülüyor. 400 bin ton denizden 
çekilecek suyla, denizden çekilecek sularda lavraları haşlayacak ve tekrar 
denize verecek. Buradan balık olur mu olur. Ama bu genetiği değiştirilmiş olur. 
sinop balığı, erfelek kestanesi diye satılıyor.  

Mehmet İzzi Aksoy: Bu konuda bir bilgi eksikliğmiz var. Alternatif deneyim 
aktarmak tabi ki hedeflerimizden biri ama bu konuda bilgiye ihtiyacımız var. 
Tarım örgütlerinin bir tavrı var mı, neler yapıyorlar bu konuda iletişime 
geçmemiz gerekiyor. Sadece Türkiye değil yurtdışındaki bağlantıları da 
kurmamız gerekiyor.  

!
Ek:!

CHP Enerji Komisyonu, AKP’nin nükleer politikalarını eleştirdiği “AKP’nin 
Nükleer Macerasına HAYIR” başlıklı raporunu 28 Kasım 2012’de yayınladı. !! !!!!!!!!!!!!!!!!



!
ALTIN MADENCİLİĞİ / SİYANÜR VARSA HAYAT YOK !!

Kimse öbür dağın ardında ne oluyor bilmiyor ta ki felaket başına gelene 
kadar. Siyanür ile altın madenciliği bir ur gibi dağları sarmış. Diyorlar ki uzak 
mesafe. Oysa büyük kimyasal zehrin olduğu ortamda mesafenin önemi yoktur. 
Toprak sıyrılır, üzerinde altın olmayan posalar atılır, siyanür yüksek 
konsantrasyona sahip olduğundan toprağa ve suya geçer ve yok olmaz.  
 Aklımıza gelen ilk örnekleri yazalım:  
İzmir Ovacık, Bergama  
Fatsa Bulancak, Trabzon Tonya, Sürmene, Ordu Fatsa, Ünye 
Artvin Cerattepe.. 
Manisa Çaldağ 
Erzincan İliç 
Kütahya, Dülkadir köyü, Gümüşköy 
Gümüşhane  
Kütahya Tavşanlı 
Uşak Eşme.. 
  
 Türkiye Bergama’daki çevre direnişi ile birlikte altın madenciliğine 
karşı olmayı öğrendi. 1989’da arama ruhsatı, 1991’de işletme izni alan şikete 
karşı açılan davada 1997 yılında verilen Danıştay kararı bu mücadelede emsal 
teşkil eder: !
“Çevresel etki değerlendirme ve bilirkişi raporlarında da öngörülen olası risk 
faktörleriyle çalışan ve bu riskin gerçekleşmesi halinde doğrudan veya çevrenin 
bozulması ile dolaylı olarak insan yaşamını etkileyeceği kesin olan siyanür liç 
yöntemi ile altın madeni işletilmesine izin verilmesi yolundaki işlemde kamu 
yararına uygunluk bulunmamaktadır.” !!

Günümüzde üretilen altının yaklaşık %85’i bu yöntemle üretilmektedir. 
Siyanürleme yönteminin temel prensibi, kayaç içindeki altını siyanür 
kompleksi halinde nispeten selektif olarak çözeltiye almak ve yan kayaçtan 
ayrıştırmaktır. !

Siyanür yüksek konsantrasyonlarda toprak mikroorganizmaları için 
toksiktir ve yer altı sularına geçebilir. Siyanür havadan, içme sularından, 
toprağa değen cilt yoluyla ve siyanür bulaşmış yiyeceklerin yenmesi yoluyla 
vücuda alınabilir. Altın üretiminde kullanılan siyanür proses sonunda bertaraf 
edilemediğinden çevre ve insan sağlığı için son derece zararlıdır.  !



Türk Tabipler Odası’nın 2001 Bergama Raporu’nda yayınlanan 7 maddelik 
sonuç metni durumu en net haliyle özetlemektedir: !
Türk Tabipleri Birliği “siyanür liç” yöntemiyle Bergama’da ve Türkiye’nin dört 
bir yanında yapılacak olan altın madenciliğine karşıdır, çünkü; !
1-Hekimler insan sağlığını doğrudan ilgilendiren konuların yanı sıra çevreyi 
etkileyebilecek her türlü risk ve olası sonuçlarıyla da ilgilenirler.Doğanın 
dengesinin bozulması insan sağlığını da etkileyen sonuçlar doğurur. Bu 
yöntemde kullanılan siyanür, çevre ve insan sağlığı için ileri derecede 
toksiktir. !
2-Cevherde altın ve gümüşün yanı sıra bulunan arsenik ve ağır metallerin atık 
bileşiminde büyük miktarlarda bulunması çevrede yaşayan insanların sağlığını 
doğrudan tehdit edebilecektir. !
3-Tesis atık havuzunun, toksik maddelerle dolu bir atık depolama alanı olarak 
tesis kapandıktan sonra da kalacak olması, kaza ya da deprem olasılığında 
bütün yöre için büyük bir tehlike oluşturacaktır. 
4-Daha önce Danıştay tarafından işletme ruhsatının iptali yönünde verilen 
karara rağmen, Başbakanlık Müsteşarlığının talimatı üzerine TÜBİTAK 
tarafından hazırlanan rapor herhangi bir uygulamaya dayanak 
oluşturmamaktadır. Çünkü; !
a)Birçok yerinde insan sağlığına bir zarar gelmeyeceğinin vurgulanmasına 
karşın, raporu yazan kurul içinde bırakınız bir halk sağlığı ya da çevre 
sağlığı uzmanının bulunmasını, sağlık alanında çalışan hiç kimse yoktur. !
b)Raporda uzman hekim görüşüne yer verilmemiştir, !
c)Birçok çelişki içermekte ve üslup açısından da bilimsel bir çerçeveye 
oturmamıştır, !
d)Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı öğretim üyelerinin yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği öğretim üyelerinin de raporun bilimsel olmadığını ve eksiklikleri 
bulunduğunu belirtmektedirler. !
5-Bir insan hakkı olan çevre hakkı, gelecekte olabilecekleri de 
içerir.Uluslararası çevre hukuku metinlerinde de “risk” ve “olasılık” kavramları 
ele alınmaktadır. Çağdaş halk sağlığı anlayışında insanların hasta 
olmalarını beklemek yerine önlem almak ve olası riskleri ortadan 
kaldırmak geçerlidir. Kullanılacak bir yöntemin ya da maddenin insan sağlığı 



açısından risk oluşturması ve hastalık yapabilme olasılığının bulunması o 
yöntem veya maddenin kullanılmamasını gerektirir. !
6-Yörede yaşayan insanların sık sık sağlık kontrolünden geçeceği ve her türlü 
önlemin alınacağı söylenmektedir.Ancak kaza ve deprem riski dışında, insan 
sağlığını tehdit etme olasılığı bulunan ağır metallerle zehirlenme, uzun yıllar 
boyu yavaş bir süreçte gerçekleşebilir. Bu tür çevre sağlığı sorunlarına yol 
açan ağır metal vb. etkenlere bağlı kanser gibi hastalıkların oluşması bir 
anda olmaz ve ne tür etkiler oluştuğunu ölçmek çok zordur. Bu nedenle 
insan sağlığına zararı önceden bilinen madde veya yöntemlerin daha ilk 
başta ortamda olmaması koruyucu hekimlik açısından en doğru olanıdır. !
7-Bergama Ovacık dışında onlarca yerde altın aranmasına başlanmak 
istenmektedir. Sadece Bergama halkı değil, bir çok yerleşim yerinde yaşayan 
onbinlerce kişi risk altına girecektir. Duyarlı kesimleri bu konuda uyarmak 
istiyoruz. Bu durumda başta içme suları olmak üzere çevre olumsuz 
etkilenecek; madenlerin işletilmesi süreli olduğundan kapatıldıkları zaman 
ülkenin pek çok yerinde içi tehlikeli atıklarla dolu depolama alanları kalacaktır. !!
Siyanürsüz Yaşam Mücadelesinde Ziyaret Edilen Direniş Noktaları:  ! !
Ordu, Fatsa-Ünye: !

%  !



Fatsa’ya bağlı Bahçeler Köyü’nde Altıntepe Madencilik şirketi tarafından 
maden çalışmaları başlatıldı. Bu proje Fatsa’dan Ünye’ye kadar çok geniş bir 
alanı kapsayan bir proje.  !
Şirketin ‘çevreye zarar vermeyeceğiz’ söylemleri ile başladığı maden 
projesinde önce ağaçlar kesilmiş, ardından kaynak suları şirket tarafından 
çekilmiş. Öyle ki, köylüler, bazı köylere tankerle su getirmek zorunda kalmış. 
Ancak, ilk başta işini usul usul yürüten şirket, gün geçtikçe büyüyen bir 
tepkiyle karşı karşıya.  10

!
Siyanürden kimse bahsetmiyordu !
Rize’nin Pazar İlçesi’nde görev yapan Kocahisar Köyü’nden İmam Zeki Fidan, 
Fatsa’da maden olayının 4-5 sene önce sondajlarla başladığını, o zaman 
siyanürle altın çıkarılacağından kimsenin bahsetmediğini söylüyor. Fidan, 
“Daha sonra kimsenin haberi olmadan Bahçeler Köyü Engiz mevkiinde 
ormanlar kesilmeye başlandı. Ardından, halkın tepkisini önlemek için Bahçeler 
Köyü’nde insanlar işe alındı. Ancak köylü, siyanürle altın aranacağı ve su 
kaynaklarının zarar göreceği konusunda bilinçlenenince tepkiler çoğaldı” diye 
konuştu. !
İstanbul’da Fatsa ve Ünyeliler Derneği’nin de katılımıyla Galatasaray 
Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan 
6 Ekim’de ise  Fatsa Merkez’de katılımı geniş, büyük bir eylem 
gerçekleştirildi.  
Çevre mücadelesinde neredeyse ilk kez bir halkın bu kadar kısa zamanda 
kararlı ve hızlı bir şekilde örgütlendiğine tanık olduk. Fatsa ve Ünye bütünlüklü 
olarak bir eylem birliği içinde mücadelelerine devam ediyor. !!
Artvin, Cerattepe: !
Artvin enerji kadar madencilik sektörünün de göz bebeği. Artvin merkezini 
tehdit eden ve 20 yıllık bir mücadele neticesinde faaliyete sokulamamış olan, 
şu sıralar Cengiz Grubu’na ait maden lisansı bölgede sayısı yüzleri bulan 
maden arama izinlerinden sadece biri, ama elbette en önemlisi. Artvin’in de bir 
parçası olduğu Doğu Karadeniz (TR90) verilerine göre bölgeye gelen özel 
sektör yatırımının %77,4 gibi önemli bir kısmı enerji ve maden sektörlerine ait. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2012 yılında Artvin’de Kafkasör Yaylası 
Genya ve Cerattepe Mevkii’nde gümüş ve bakır ile birlikte siyanürle altın 
aranacak maden sahaları için izin verdi. İhale sürecinin ardından bölgedeki 
maden sahasını kapsayan alandaki bakır madeni için Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu hazırladı. 2007 yılında maden sahaları için 
verdikleri hukuk mücadelesini kazanan Artvinliler, geçen yıl yeniden hukuk 
mücadelesi başlattı, Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde bir araya gelen 283 kişi 
ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare 
Mahkemesi’ne dava açtı. Dava kapsamında Rize İdare Mahkemesi heyeti 
bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. !
Rize İdare Mahkemesi keşif heyeti öncesi otobüslerle Kafkasör Yaylası Genya 
ve Cerattepe Mevkii’ne çıkan yaklaşık bin 500 Artvinli ellerinde maden karşıtı 
pankartlarla tek sıra halinde 3 kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturdu.  !
Çevre gözlemi avukat Bedrettin Kalın, Genya ve Cerattepe Mevkileri için 4106 
hektar alanda maden arama ruhsat izni verildiğini hatırlatarak bakır madeni için 
hazırlanan ÇED raporundaki proje dosyasında 31.8 hektar olarak gösterilen 
proje alanının gerçekte 38 hektar olduğunu söylüyor. Kalın “Bu bölge Kafkasör 
Turizm Merkezi aynı zamanda Turizm Koruma ve Geliştirme alanı ilan edildi. 
Hemen yanında Hatila Vadisi Milli Parkı var. Bu bölgede 20 endemik bitki türü 
var. Flora ve fauna açsından çok zengin. Sadece Türkiye’de bulunan iki yırtıcı 
kuşun göç yolu. 21 memeli hayvanı barındırıyor. Artvin’in tüm içme suyu 
kaynakları bu bölgede. Maden ruhsat alanı yerleşim yeri sınırlarına dayanıyor. 
Atabarı Kayak Tesisleri yine bu bölgede. Çevre Düzeni Planı ÇED raporuna 
eklenmiş. Maden sahaları bu Çevre Düzeni Planı’nda yok. Ama bu dosyaya 



konarak sanki Çevre Düzeni Planı’nda bu sahalar varmış gibi gösterilmiş. Bu 
mahkemeyi aldatmaya yöneliktir” !
TAŞ OCAKLARI  !
Artvin, Kamilet Vadisi !
Çifteköprü’nün deresi taş ocakları yüzünden bulanık akıyor. Arhavi’de Hat-Pek 
taş ocağı ÇED taahhütlerine aykırı bir şekilde üretim yapıyor ve dereyi sürekli 
bulandırıyor. Bir süreden beri bulanık akan Kapisre Deresinin sorumlusu Hat-
Pek Taş ocağı. Yeni yapılan Çifteköprü yolu için yapılan taşocağı bölümünde 
dere kenarında derenin koordinatlarına göre duvar yapıldıktan sonra, dereye 
alan kalmadığı ve Hat-Pek’in dere alanına önemli ölçüde taştığı görüldüğü için 
olsa gerek, dereye taşan bölümde suyun yolu değiştirilmeden, dereden 
malzeme alınıyor ve bu da sürekli dereyi bulandırıyor. Bu sorumsuz ve ÇED e 
aykırı bir davranış. Dere yatağının genişletme çalışmalarının derenin suyunun 
yolunu değiştirdikten sonra yapılması gerekmekte. 

!
TURİZM YATIRIMI ADIYLA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASLARI 
İMARA AÇMA -> YEŞİL YOL PROJESİ!!
“Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen 
Kaçkarlar, Fırtına Vadisi için Yeşil Yol projesinde yer alan öneri şöyle: 
“Çamlıhemşin-Ayder ve Çamlıhemşin-Ardeşen yolları asfalt olup büyük 
otobüs geçişine müsaittir. Ayrıca Ayder-Çamlıhemşin-Zilkale-Çat yolu asfalt 
olup Çat köyünden sonra Elevit-Trovit-Polovit-Amlakit-Hazindak-Pokut ve 



Salyayla yollarının sanat yapıları yapılmış sağlıklı bir stabilize yol haline 
getirilip tekrar Çamlıhemşin-Çatköy asfaltına bağlanması ile Ayder çıkışlı 
günübirlik turlar için ideal bir güzergah temin edilebilecektir. Çatköy-Kale-i 
Bala bağlantısının da stabilize olarak muhafaza edilmesi önerilmektedir. Ayder-
Huser, Avusor, Yukarı Kavrun yolları da sanat yapılı stabilize olarak 
düzenlenmelidir.” 'Sanat yapılı yol'dan kasıt sanırım şu an Palovit vadisinde 
uygulanan parke döşeli araç yolları! Bu bakış açısı, Macahel gibi doğal bir 
yaşam alanı olan Kaçkarlar’ı da tamamen bitirir. Karadeniz bölgesinde 
turizmin altyapısı oluşturulurken, tarihi dokunun korunması, geleneksel 
mimarinin özendirilmesi ve desteklenmesi, doğal yaşam alanlarında kesinlikle 
yapılaşmaya izin verilmemesi, gelişigüzel yollar açılmaması, yöre insanını 
turizmin içine dâhil edecek hamlelerin gerçekleştirilmesi gibi hususlara dikkat 
edilmesi gerekiyor. Tepeden inme yollar, yükseklerin cazibesini hızla 
yitirmesine sebep olur, böyle bir coğrafyaya da kimse adım atmak istemez.” !
SONUÇ !
‘Dereler ve İsyanlar’ kitabı Kasım 2010 tarihinde Nota Bene yayınlarından ilk 
baskısı yayına hazırlandığında çevre mücadelesi şanlı direnişlere adını 
yazdırmış, bir kitap haline gelmişti. Loç, Senoz, Peri kelimeleri büyük 
metropollerde kulakltan kulağa dolaşan mistik efsaneler gibi geliyordu. 
“Dereler Özgürdür” şiarını ilk Fırtına’dan duyduk, öğrendik. Yaşam 
yolculukları ile bu sefer pekiştirdik. 2011’in Haziran ayında başlayan TBMM 
24. dönem ile birlikte çevre mücadelesine biz de dahil olduk. Belki de bu rapor 
ve direniş noktaları daha önce yazılmış hikayelerin devamı niteliğindedir. !
Karadeniz İsyandadır platformu da kurulduğunda şu cümlelerle ifade eder 
eylem biçimlerini: 
“Kurulduğumuz yıldan beri, sokakta ve eylemde olmayı tercih edip, ‘yereldeki  
isyanın megafonu’ olmayı kendimize rota çizmiştik. Yapılan eylem ve 
etkinlikleri daha fazla insana ulaştırabilme ve görünür kılmak için birçok 
yöntem ve yol denedik. Yapılan her eylemin kendi içerisinde bir hikayesi 
olmasını, her eylemin kendine has şekilde örülmesi gerektiğini düşünüyorduk. 
Örneğin Senoz Vadisi için dağlarda yaşayan “yaban adamı” maskeleri, Aksu 
Vadisi için derelerin bekçileri “boldoroz maskeleri”, büyük mitingler için 
“isyan bayrakları”, Loç Vadisi halkının mücadelesinin görseli “sarı yazmalar”, 
Ünye’nin termik santral karşıtı süpürgeleri, Lazca, Hemşince, Gürcüce, Rumca 
yazılmış dövizleri eylemlerimizde öne çıkardık. Bu aynı zamanda unutulmuş, 
ötelenmiş, öenmini giderek kaybetmiş kültürel zenginliklerin görünür olmasını 
sağlıyordu.  11
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Mahmut Hamsici’nin sahadan çıkıp kitabı bitirirken kaleme aldığı sonuç 
metninde yazdığı aynı hissiyatı taşıdığımızı belirtelim: “HES’lere karşı su ve 
yaşanabilir bir çevre hakkı için mücadele edenler, yoksullaştırıcı ve 
mülksüzleştirici neo-liberal politikalarla daha fazla hesaplaşmaya yönelirken 
yalnızca itiraz etmiyor aslında nasıl bir ülkede yaşamak istediklerinin 
cevaplarını da üretiyor. Bugün onları bu kadar öfkelendiren ve canlarını 
vermeye hazır hale getiren sadece suya erişim haklarının ellerinden alınmak 
istenmesi mi? 
Yurttaşlar her şeyden önce insan yerine konmadıkları için şirketlere ve devlete 
tepki gösteriyor. Kendi hayatlarını bu kadar ilgilendiren kararlarda görüşlerinin 
alınmamasına, söz ve sürece katılım hakları olmamasına tahammül 
edemiyorlar, projelere karşı çıktıklarında her türlü şiddete tahammül 
edemedikleri gibi. İnsanlar her şeyden önce insan yerine konma mücadelesi 
yürütüyor. Onlar, kendi hayatlarını ilgilendiren konularda söz hakkı 
istiyorlar.”  12

!
Ancak ekleyelim; artık mücadele söz hakkını, insan hayatını geçmiş bir 
boyutta. Yaşam mücadelesi yalnızca insan hayatını değil, insanı aşan bir 
mertebede, doğanın öz hakkı durumunda. Yani, öz be öz derelerin, kuruyan 

kestanelerin, kızıl çamların, alabalıkların hakkı savunulmakta. Bu durumda,  
vahşi kapitalizmin saldırısı sona ermediği müddetçe, bu eşsiz coğrafya için 
yaşam savunucularının çevre mücadeleleri de devam edecektir. !!
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