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Açılış Konuşmalarından Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. A.Selçuk
SEÇİM1 in Konuşması

Sayın Rektör, Üniversitemizin Değerli Yöneticileri, Değerli

Öğretim Eleman Arkadaşlarım ve Sayın Konuklar bu mutlu

günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak, törenimize katıldığınız

ve katılımınızla bize güç verdiğiniz için hepinize teşekkür

ediyorum hoşgeldiniz.

Bugün yapacağımız bu temel atma töreni basit bir

başlangıçtan çok öte, derin anlamlar ifade etmektedir. Temelini

atacağımız bina, Sayın Prof, Dr. Hayrettin Gurbüz'un

Mühendislik Fakültesi Vakfı bünyesinde gerçekleştirdiği

projelerden kazandığı parayı yasal bir ücret olarak

alabilecekken bu ücreti Vaklımıza bırakmasıyla biriken para

kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Söz konusu para Vakıf Yönetim Kurulunun Kararıyla,

Üniversitemize şartlı bağış olarak aktarılmaktadır. Üniversite

yönetimimizde söz konusu parayı kullanarak binayı

yaptıracaktır.

Sayın Rektörümüze, arsanın tahsisi ve tüm destekleri

nedeniyle huzurlarınızda teşekkurediyorum.

Sayın Prof. Dr.Hayrettin Gürbuz'ün kısa bir özgeçmişini

vererek sözlerime devam etmek isliyorum.

Kilis doğumlu Prof Dr Hayrettin Gurbuz lisans ve yüksek

lisans eğitimini İstanbul Yıldız Yüksek Teknik Okulunda yapmış,

doktorasını ise İstanbul Teknik üniversitesinde, doktora

sonrası eğitimini Hollanda'da yapmış ve 1981 yılında ise

üniversitemizde Profosörluğe yükseltilmiştir.

Sayın Gürbüz,

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yöneticilik. Konya

Devlet Mühendislik ve Mimarlıkt Akademisinde öğretim üyeliği

ve Akademi Başkan Yardımcılığı ve devamında Akademi

Başkanlığı, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde

Fotogrametri Anabılim Dalı Başkanlığı. Üniversitemiz Meslek

Yüksekokulunda Yüksekokul Müdürlüğü, Zonguldak

Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekanlığı,

görevlerim yapmış ve halen Fakültemiz Jeodezi ve

Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Başkanı olarak görev

yapmaktadır.

Sayın Gürbüz Fotogrametri alanında ülkemizin çokönemli

bir ismi olup bu alanda herkesin saygıyla andığı değerli bir

mühendis bilim adamıdır. Artık günümüzde sık rastlanmayan,

bugünkü törenimize konu olan davranışı Hacettepe

Üniversitesi durdukça hepimize ve özellikle de gençlere örnek

olacak çok anlamlı sevgi yüklü ve heyecan verici örnek bir

davranıştır.

Sayın Gurbüz'un bu sevgisi, 80-90 yıl önce modern

Türkiye'yi kurmak için yola çıkan Mustafa Kemal ve dava

arkadaşlarının yureklerindekı sevgidir.

Bir öğretim üyesi arkadaşımız, öğrencilerine ders

vereceği, araştırma yapacağı, insan yetiştireceği, kısacası

içinde akademik faaliyetlerini sürdüreceği binayı kendi çabası

ile yaptırma gayretine girmiştir.

Sayın konuklar, ülkemizde ve üniversitemizde bazı

sorunlar olabilir, ancak Sayın Gürbüz ve onun yüreğindeki

sevgi ve bu sevgiyi paylaşanlar var oldukça, gelecekle ilgili

umutlarımız hep güçlü olacaktır.

Sayın Gürbüz size içten duygularla şahsım ve tüm

fakültemiz adına şükranlarımı ve saygılanmı sunuyorum

sağolun, varolun.

DUYURU
HKMO WAP'TA

WAP İnternetteki WEB Siteleri ile aynı alt yapıyı (internet ağını)

kullanmasına karşın, web şileleri gibi bilgisayardan değil, wap uyumlu

cep telefonlarından erişim olanağı sunar. Wap'ın olanakları weblen çok

daha kısıtlıdır, telefonunuzun ekranı kadar alan içinde resim, yazı ve

linklerin oluşturduğu menülerde yukarı-aşaflı tuşlarıyla surf

yapabilirsiniz. Odamıza ilişkin Genel Merkez ve Şubelerin adres bilgileri

İle Yönetim ve diğer kurullara ait bilgilere cep telefonunuzun wap

bölümünden wap.hkmo.org.tr adresinden ulaşabileceksiniz.
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TOPRAK ALTIMIZDAN KAYIYOR*
Gazeteci/yazar Özcan Özgür sordu, Harita Mühendisleri Odası Genel Başkanı

Hüseyin Ülkü yanıtladı: "2-B, AKP'ye geçmiş hükümetlerden miras..."

MUĞLA- Mütareke basını her (irşatta yüklendiği Türk
askerinin Irak'a gönderilmesi için "Yemen" ve "Galiçya" vatan
mı-değil mi tartışmasını yaşarken, üzerinde yaşadığımız
toprakların el değiştirmesini kolaylaştıran yasalar birbiri ardına
çıktı. Bir tek 2-B Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezere takıldı,
Anayasa "engeli" de aşılırsa Türkiye topraklannın "tapuda el
değiştirmesinin önü tamamen açılmış olacak.

Türkiye'nin "Sevr günlerinden daha kötü günler
yaşadığını, yapılan yasal düzenlemelerle yabancı sermayenin,
dolayısıyla Ermeni, Rum ve İsraillilerin istedikleri yerden
istedikleri kadar taşınmaz alabilir hale geldiklerini belirten
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin
Ülkü sorularımızı yanıtladı.

-2-B'ye nasıl gelindi?

ÜLKÜ - 6831 Sayılı Yasa'nın ikinci maddesinin (B) bendiyte
ormanların satışı aslında sanıldığı gibi bir AKP projesi değil, bir
IMF projesidir. 2-B'nin Refah Yol Hukümeti'nde de kaynak
olarak gündeme getirildiğini biliyoruz.

- Türkiye topraklarının yabancı şeyhlere ve devletlere
satışının ilk mimarı AKP midir?

ÜLKÜ - Hayır, ilk mimarı Turgut ÖZAL'dır Biliyorsunuz
21 06.1984'te 3029 ve 1986'da 3278 sayılı yasalar çıkarılarak
Tapu Kanunu'nda derişiklik yapıldı, istanbul'da Sevda Tepesi
Arap Şeyhlerine satıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi bu
yasaları iptal etti,

- Yani AKP, yabancıların da mülk edinmesini kolaylaştıran
yasal düzenlemeleri hazır mı buldu?

ÜLKÜ - Bunlar IMF yasalarıdır. Örneğin son Ecevit
hükümetinde IMF'ye verilen niyet mektupları ve Türkiye Ulusal
Programı'nda "yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinmelerinin
önündeki engellerin kaldırılması için yasal değişiklikler
yapılacağı" ifade ediliyor. Ayrıca CHOSSUDOVSKY'nin de
belirttiği gibi "Toprak mülkiyetine ilişkin yasal düzenlemeler
genellikle Dünya Bankası'mn hukuk departmanı tarafından
sağlanan teknik destekle birlikte hazırlanmaktadır.

Hüseyin ÜLKÜ11*
Ozcan ÖZGÜR**"

-Nedir bu yasalar?

ÜLKÜ - 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası,
4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun. Bir de 4957 Sayılı Turizmi Teşvik
Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun..,

" Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Dergisı'nîtı 1 sayısından alınmıştır.
"HKMO Genel Başkam
•' • Gazeteci. Yazar

05.06.2003 tarihinde kabul edilen Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Yasası üçüncü maddesinin (d) bendi "Yabancı
yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak etlikleri
lüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının
edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz" mülkiyeli ve
sınırlı ayni hak edinmeleri serbesttirhükmünü getiriyor.
03-07.2003 tarihinde kabul edilen ve 19 yasada değişiklik
yapan 4916 Sayılı yasa Tapu Kanunu'nda da değişiklik yapıyor.
8u kanunla Tapu Kanunu'nun 35. Maddesi değiştirilerek
"Yabancı tüzel kişilerin de Türkiye'de taşınmaz edinmesini"
getiriyor, 4916'nın 38, maddesinin (a) bendi de Köy
Kanunu'nun 87. maddesini kaldırıyor. Köy Kanunu'ndafci
kaldırılan bu madde iki ülke arasında karşılıklılık anlaşması olsa
bile köylerde yabancıların mülk edinmesini yasaklıyordu,
Şimdi yabancılar köylerde de gayrimenkul edinebilecekler.

Turizmi Teşvik Yasası'nda yapılan değişiklik ise yerel
yönetimlerin yetkilerinin arttırılması gündemde iken yerel
yönetimlerin ve Bayındırlık BakaniıgYnın planlama yetkileri ile
birlikte bir çok yetkiyi Kültür Turizm Bakanlığında topluyor.
Suna göre Kültür Turizm Bakanlığı istediği yeri parsel bazında
bile turizm alanı ilan edip istediğine tahsis edebiliyor.
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- Peki bu yasaların İptali için Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz mı?

ÜLKÜ - Türkiye'nin satışı 4875 ve 4916 sayılı kanunlarla
meşrulaştırıldı 4875. Aldı-kaçtı tekniği ile hazırlanmış.
Kanunun 5-d maddesi "Bu kanun yabancı sermayenin bilgisi
ve oluru almadan d e ğ i ş t i r i l e m e z " b i ç i m i n d e
yorumlanabilecek bir hüküm de getiriyor. 4957'de yürürlüğe
girdi. Artık Cumhuriyet öncesi Osmanlı Toprak Düzeni'ne
geçmiş durumdayız. Bakan, özel mülk de olsa istediği yeri
istediğine verebilecek. 8u Türkiye'yi satış yasalarından
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasasrmn 3-d maddesi için CHP
Anayasa Mahkemesı'ne 04.08.2003 tarihinde başvurdu.
Diğerleri için de başvuru yapılmalı. Doğrusu şimdiye kadar
butun Türkiye'nin ayağa kalkması gerekirdi. Mütareke basını da
kamuoyunun oluşmasını engelliyor,

- İyi de 2-B'nin bu yasalarla ilgisi ne?

ÜLKÜ - Çok ilgisi var Yukarıda belirttiğim yasal
düzenlemelerle tum taşınmazlar için yeni dünya düzeninin
serbest piyasa koşulları yaratıldıktan sonra orman dışına
çıkarılan yerler de satılabilecek. 8u dün, Refah-Yol ve DSP-
MHP-ANAP Hükümetlerinin taahhüdüydü. Bugün AKP'nin
taahhüdü. 1996da Retah-Yoldöneminde Başbakan Erbakanın
danışmanı Doç. Dr. Kamil Eren tarafından MEGİP (Milii Emlak
ve Gecekondu Islah Projesi) hazırlandı. "Partilerüstü" diye
kamuoyuna sunulan bu proje ile o zaman orman dışına
çıkarılan yerlerin değerlendirilmesiyle 3 milyar dolar elde
edileceği belirtiliyordu Onlar başaramadı Bu proje daha sonra
Ecevit Hükümeti'nde "İç Kaynak Paketi" diye gündeme
getirildi ve IMF'ye verilen niyet mektubunda da yer aldı.
02.07.2001 tarih ve 4706 Sayılı Hazine Arazilerinin
Değerlendirilmesi İle ilgili Vasa'nın içinde 2-B'ye yer verildi.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yasayı onayladı, ama 2-
B ile ilgili bölümünü Anayasa Mahkemesı'ne götürdü. Anayasa
Mahkemesi 2001'e 382 Sayılı kararı İle önce yurülmeyl
durdurdu, ardından 2002rye 21 Sayılı karan ile de yasanın bu
maddesini iptal etti: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası olarak anımsayacaksınız bu konuda buyuk mücadele
verdik. Görsel ve yazılı basında o zaman da 2-B alanlarının
salısına karşı çıktık.

- AKR 2-B arazilerinin satışı önündeki Anayasal engeli
kaldırırca ne olur?

ÜLKÜ - 4875,4916 ve 4957 sayılı yasalar ile yabancı özel
ve tüzel kişiliklerin ülkenin her yerinde mülk edinebileceklerini
söyledim, ama ormanlar bunun dışında. Anayasa'nın
170.maddesi değiştirilirse son engel de kalkıyor Orman
arazilerine de ilk adım atılıyor Türkiye'nin tamamı satılık hale
geliyor. Aynca sadece kent toprakları değil, kentlerin yönetimi

de işgalcilere ihale edilmiş olacak. Çunku yem imar planlarını
kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyecek olan
organize işgal güçleri kentlerin gelecekteki yönetimlerini de
işgal edeceklerdir. Gelecekte kentlerde halkın demokrasi-
sinden değil, rantın demokrasisinden söz edilecek.

- 2-B'ye göre orman vasfını yitirdiği savlanan alanlar
Sultanbeyli örneğinde olduğu gibi gecekonducularla,
orman köylülerine ihale edilmeyecek mi?

ÜLKÜ - Bu sorunun yanıtı, soruda gizli. Satılmayacak mı
değil, ihale edilmeyecek mı diyorsunuz. Gecekonducu ve
orman köylüsü bu yerleri sa'.ın alamayınca ihale edilecek ve
ihale edilen yen herkes alabilir! Anayasa Mahkemesrnin
bugüne kadar verdiği kararlarda orman dışına çıkarılan ve 2-8
olarak bilinen yerlerin orman köylülerine dahi satışının
Anayasa'ya aykırı olduğu yönündedir. Mevcut yasalar ormaniçi
köylülerinin kullanımı için tahsisine izin veriyor. Söz konusu
yerlerin özet mülkiyete dönüşmesine izm vermiyor. Yani,
Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen bu yerlerin özel
mülkiyete konu olması. Kullanımın, yararlanmanın özel
mülkiyete dönüştürülmesi ve satılmasıdır.

• Orman dışına çıkarılan alanların ve Hazine Arazilerinin
özel mülkiyete dönüşmesinin ne sakıncası var?

ÜLKÜ - 2-B arazilerinin özel mülkiyete dönüşmesi, fakir
vatandaşın yerinden yurdundan sürülmesi anlamındadır.

Sultanbeyli örneğindeki gecekonducular ve orman
köylüleri işgal edilmiş yerler için istenen bedeli
ödeyemediklerinde bu yerler ihale edilecek. Ne köylüler, ne
gecekonducular kullandıkları arazileri satın alabilecekler.
Parayı bastıran alacak. Çunku koylu Ziraat Bankası kredilerini
ödeyemediği için icralık, gecekonducu ise ya işsiz, ya da
karnını zor doyuruyor Ellerinden tarlaları ve gecekondu
arsaları alınınca da bir kere üatıa evsiz ve topraksız bırakılıp
orman arazilerine, kentlerde sokağa sürülecekler! Tekrar
arazi mafyasının eline düşürülecekler.

Sultanbeyli'de hiç tapusu olmayan yeri mafyadan satın
alan yurttaşa Devlet'ın tapu ile ikinci kez bu yerleri satması
yerine toprağın kullanım hakkım vermesi ve karşılığında kira
alması, bu yerleri satan arazi mafyasından ise hesap
sorması .haksız kazancına el koyması gerekir. Devlet ancak o
zaman halkıyla, halkıdaormanıyla barışık hale gelir

- Bu durumda 2-B ile işgal edilen yerlerin işgalcilerin
mülkü olması zor görünüyor. O zaman bu yerler kimlerin
olacak? Kimler satın alacak?

ÜLKÜ - Refah-Yol döneminde 3 milyar dolar gelirden söz
edilirken, bugün AKP 25 milyar dolar gelirden söz ediyor. Umut



HKMO B ü l t e n i • Kasım 2003

tacirliği yapmak istiyor. Çünkü bu para ile IMF'den
kurtulabileceğimiz yönünde bir umut yaratıp bunu kullanmak
istiyor. Oysa bilimadamlan ülkede bu boyutta mali tasarruf
bulunmadığından söz ediyor. Bir incelemeye göre 44 milyar
dolar döviz; 42 milyar dolar TL mevduat; vatandaşın elinde 34
milyar dolar Devlet borçlanma senedi; 8 milyar dolar yatırım
fonu; 6.5 milyar doiar hisse senedi bulunuyor. Kısacası mali
tasarruf toplamı 142 milyardolar.

Bunun büyük kısmı da varsıl kesimin elinde. Yoksul kesim
yüzde 1O'a sahip. Yoksulların hepsi 2-B arazileri içinde
oturmuyor, varsayalım bunların üçte biri 2-B arazilerinde yer
alsın. Bunların tüm ekonomik gücü de 4-5 milyar doları
geçmez. Parası olmayanların yerlerini yabancıların ve kara
para sahiplerinin alacağı ise çok açık,

• Siz aksini söylüyorsunuz ama, 2-B ile işgalcilerin
mülkiyet sahibi olacakları ve Hükümetin satıştan elde
edeceği 25 milyar dolar ile Türkiye'nin IMF'den kurtulacağı
söyleniyor Bu durumda olası referandumdan "evet" çıkar
mı?

ÜLKÜ - 'Evet' çıkmaz. Ancak anlatılanların doğru olmadığı
çok iyi anlatılmalı. Bir kere yukarıda belirttiğim gibi yasanın
kabulü halinde fakir işgalcilerin mülk edinmeleri mümkün değil.
Anayasa değişirse bile Hükümetin birkaç yılda 25 milyardolar
elde eîmesi hayal. Refah-Yol Hükümeti 435 bin hektar 2-B
arazilerinin tümünden 3 milyar doiar elde edileceğinden söz
ediyordu.

Günümüzde 2-8 olarak orman dışına çıkarılıp orman
kadastrosu/ tahdidi yapılan alan ise 473 bin hektar. Oysa 473
bin hektarın ancak 57 bin hektarı Kadastro tarafından ölçüleri
kabut edilerek tapuya tescil edilmiş bulunuyor. Yani şu anda
473 bin hektarın satılması da mümkün değil. Anayasa
değiştirilse bile ancak 57 bin hektarı satabilecekler.

- O zaman o kadarını satarlar...

ÜLKÜ - Evet ama bu yerleri orman köylüsü mü, gecekondu
sahibi mi yoksa arazi mafyası mı alacak?Temel soru ve sorun
budur. Ayrıca 2-B alanlarının kadastro tescili de yetmiyor. 2-B
parseli içinde vatandaşların kullandıkları yerlerin tek tek
ölçülerek Kullanım Kadastrosu'nun da yapılması gerekiyor

Devlet tapusuz yer satamayacağına göre, Tapu Tescil
işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu da öyte bir iki yıl içinde
bitirilebilecek bir iş değil. Bu durumda Kemal Unakrtan gibi
işgalcilerin yüksek rantlı yerlerinin tesciline öncelik tanıyıp,
çevrelerine rant sağlama yoluna gideceklerdir. Asıl yapılmak
istenen de budur Çünkü satış ancak işgalcinin parseli tapuya
tescil edildiği zaman gerçekleşir.

- Peki varılmak istenen hedef ne?

ÜLKÜ - Varmak istedikleri hedef açıktır. IMF kıskacındaki
Türkiye'nin, IMF dayatmasıyla tüm topraklarını, ormanlar,
meralar ve kıyılar dahil satışının önündeki engellerin
kaldırılmasıdır. AKP iktidarının hedefi de bu IMF projesine
hizmet ederken, çevresine rant yaratmaktır. Michel
Chossudovsky'nin "Yoksulluğun Küreselleşmesi" kitabında
belirttiği gibi Dünya Bankası Yapısal Reform Paketi içinde
"Tarım alanlarının özelleştirilmesi" de yer alır. Bu yüzden 1999
yılında Ankara Sanayi Odası'nda yapılan "Kamuya Ait
Taşınmaz Malların Milli Ekonomiye Kazandırılması" konulu
yuvarlak masa toplantısında uluslararası tahkimden ve yap-
işlet-devret'ten önce Anayasa'nın 169 ve 17O.madde!eri
değiştirilerek orman ve meralar ile ilgili düzenlemelerin yapılıp,
bunlann özel mülkiyete açık hale getirilmesi istenmiştir.

-Bunu böyle belirten kim?

ÜLKÜ - Prof.Dr.Fikret EREN. Ayrıca TUSİAD'ın 1991 de
hazırlattığı "Orman Raporu"nda da ormanların özelleştirilme
çalışmasının hemen başlaması istenmekledir. Sonuçta Türkiye
büyük bir saldırı ve ihanetle karşı karşıyadır. Hedef bir anlamda
Türkiye'nin satılmasıdır.

- Çözüm?

ÜLKÜ - Çözüm yeni mafya ilişkilerini devreye sokacak
piyasa mantığı değildir. Bu mantık işlerse Türkiye IMF
ipoteğinden kurtulamaz. Tarlası, arsası mafya tarafından satın
alınan gecekonducu ve orman köylüsü vatandaşların yerinden
atılması, yeni bir orman talanına yol açacağı gibi, diğer
kanunların yürürlükte kalması da Türkiye'nin talanına, işgaline
yol açacaktır. Sosyal patlamaya da neden olacaktır.
Gayrimenkul aynı zamanda kara para aklama aracıdır. Kara
para küresel ekonomide dünyanın her yerinde ve özellikle en
gelişmiş ülkelerinde bile piyasada cirit atmaktadır. Çözüm,
referandumdan 'hayır1 çıkması Türkiye'de kırsal ve kentsel
toprak planlamasının yapılarak soruna çevre değerlerini
koruyan, insani değeri piyasa değerinden önde tutan bakış
açısı olacaktır.

- Bu bakış açısı ile nereye varılır?

ÜLKÜ - Bu bakış açısı ile Devlet; 2-B alanındaki gecekondu
sahibinin kaç gecekondusu var?Ne kadar yer işgal etmiş, kaç
gecekondusunu kiraya vermiş? Hiç gecekondusu olmayan
ama 2B arazisi üzerindeki gecekonduda kiracı olarak oturan
kaç yurttaşı var? Gecekondu sahipleri bu yerleri kendileri işgal
etmemişse kimlerden satın almış? Önce bunları tek tek
belirlemek zorundadır. Buna karar veren, arazi mafyası ile
hesaplaşmaya soyunan hükümetlerin, meslek odaları ile
birlikte çözüm projeleri üretmesi son derece kolaydır.
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SAMSUN'DA MOBIL SANTRAL KAPATILIYOR MU?

Mobİİ Santraller elektrik üretimi amacıyla fuel-oıl No.6
olarak adlandırılan ve kimi yerlerde "asfalttan dahi daha düşük
vasıflı bir malzeme" olarak nitelenen bir petrol türevi ile
çalışmaktadırlar. Aşağıda 6 numaralı îuel-oil nitelikleri ile ilgili
ABD enerji bakanlığı sayfalarında bulunan bir kaç
açıklama, bulunmaktadır.

Tip4:
Buharlaşmayan ve çözülmeyen yağ {Ham petrol no:6)
Uzun sürede ayrışıyor,
Kıyılardan temizliği her koşulda çok zor
Yok olma süreci çok uzun
Memeli hayvanlara zararı dokunuyor
Türkiye'de de sağlık ve çevre açısından yarattıkları tehlikeler

nedeniyle, mobil santral projelerin dayatılmaya çalışıldığı
yerlerde yerel yönelimler ve halkın haklı tepkisine neden
olduğunu görülmektedir. Mobil Santraller kirletici ve ithal fosil
yakıtlarla çalıştırılmakta, hava kirliliği ve solunum yolu
hastalıklarına yol açmaktadırlar. Yalnız doğaya salınan zehirli
maddelerle değil, santrallere fuel-oil taşınması ve yüklenmesi

sırasında denize petrol dökülmesi sonucunda da Özellikle balık
yumurtlama alanlarına ve balıkçılığa olumsuz etkileri
olmaktadır. Mobil santrallerin, biyolojik değerlerin
kaybedilmesine, su. hava, toprak gibi doğal kaynakların
kirlenmesine, ormanların yok olmasına, deniz ve kıyıların
kirlenmesine neden olacağı açıkça bilinmektedir. Filtre
sistemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun santralın üreteceği
zehirli gazlar atmosfere salınacak ve bunun neden olacağı asit
yağmurları ormanlarımızı yok edecek, suyumuzu içilmez,
havamızı solunmaz hale getirecektir. Deniz yoluyla getirilecek
yakıt, boşaltım sırasında denizi kirleterek, balıkların ölmesine ve

Hakan TOKAÇ

canlıların yok olmasına neden olacak Türkiye'nin temiz
kalabilmiş son kıyıları da yok edilecektir.

9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı çevre Kanununun 10.
Maddesinde çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği
7.2.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş. 23.6.1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi
Gazetede yapılan değişiklikler yayınlanmıştır. ÇED
Yönetmeliğine göre Yönetmelik kapsamına giren bir faaliyeti
gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler her tülü
teşvik, onay, izin ve ruhsal almadan önce. kamu yatırımları
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yatırım
programına alınmadan, özel kesim faaliyetlerinde uygulama
projeleri onaylanmadan veya mevzi imar planı onaylanmadan
önce yönetmelik faaliyetleri için ÇED Raporu veya ÇED ön
Araştırma Raporu hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve
verilecek goruşe göre hareket etmekle yükümlüdürler, 29 Eylül
2000 tarih ve 24185 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan geçici
ek yönetmelik maddeleri yayımlanarak, çevre Etki
Değerlendirmesi, Su Kirliliği Kontrol ve Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmelikleri 31.12.2002 tarihine kadar Mobil
Santrallar için uygun zemin hazırlanmıştır. Bu değişiklikler
Anayasamızın 56. maddesine aykırıdır.

Samsun'da konuşlandırılan santraller meskun marıale 650 m.
mesafededir. Yönetmelik değişikliklerine gerekçe olarak enerji
krizi gösterilmektedir. Oysa ülkemizde yapımı tamamlanmış
doğalgaz santradan ile elektrik arzında %30 bir fazlalık oluşacaktır.
Kısaca 6 numara fuel-oil kullanan bir santralin ÇED Raporu alması
olanaksızdır.

Bölgenin bir tarım ovası olduğu, Samsun' a içme suyu temin
eden Çakmak Barajı ve arıtma tesislerinin çok yakın mesafede
olduğu unutulmamalıdır. İçtiğimiz su yediğimiz yiyecekler zehir
taşıyacaktır, Zira çevre halkım yakından ilgilendiren ve acilen
önlenmesi gereken birtehlikeyle karşı karşıya kalmıştır.

Samsun Buyukşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarının 19
Mayıs ilçesi ve Çınarlık Beldesi arasında genişletilmesi
düşünceleri göz önüne alınırsa Şehir merkezinde, meskun
mahallin içinde. 6 numara fuel-oil ile çalışan bir santral
oluşacaktır. Gelişmiş ülkelerde meskun mahallin çok
uzaklarında 2 numara fuel-oil ile çalışan santrallar vardır. Bu
nedenle iddia edildiği gibi dünyada geri kalmış ülkelerin dışında
6 numaralı fuel-oil ile çalışan santral mevcut değildir.

Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki irili ufaklı fabrikalar
yanında TÜGSAŞ (AZOT) ve KBİ (BAKIR) fabrikalarının yıllardır
çevre kirliliği yaptığı bilinmektedir. Buna rağmen herhangi bir
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