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HES 
 
12 Ocak 2018 Cuma 
 
HES İnşaatı Başladı Şelaleler Tehlikede 
Ordu’nun Altınordu ve Perşembe ilçe sınırları içinde bulunan Selimiye HES projesinde 
inşaat çalışmaları başladı. Kurşunçal Şelalesi’nin döküldüğü yerde su toplayacak olan 
şirket, borularla bu suyu taşıyarak Çiseli Şelalesi’ne varmadan dere yatağının 
kenarındaki santrale bırakıp elektrik enerjisi üretecek. 
 
Ordu Çevre Derneği Başkanı Gül Ersan, HES şirketinin inşaat çalışmalarına başlar 
başlamaz doğayı da tahrip etmeye başladığını, enerji üretmek için suyu depoladığı 
zaman Çiseli Şelalesi ve güzergâhtaki diğer şelalelerin sularının azalacağını, hatta yaz 
aylarında tamamen kesileceğini söyledi. Ersan “Birkaç hafta önce yol çalışmalarına 
başlayan şirket çıkan hafriyatı ‘Proje Tanıtım Dosyası’nda belirttiği hafriyat depolama 
alanlarına değil, Çukurköy Deresine ve Kurşunçal Ormanına boşaltıyor. Geriye dönüşü 
olmayan zararlar veren şirket hâlâ çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum gerek orada 
yaşayanlar gerekse derneğimizin verdiği dilekçelerle ilgili kurumlara iletildi. Bir an önce 
bu tahribatın sonlandırılması, tahribatı yapanların cezalandırılması ve şelalelerin 
koruma altına alınmasını bekliyoruz.” dedi. 
 
14 Ocak 2018 Pazar 
 
HES Barajında Toplu Balık Ölümleri 
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında meydana 
geldiği iddia edilen balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü inceleme başlattı. 
 
Devrek Irmağı üzerinde bulunan Reis Enerji'ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali'nde 
suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklar öldü. Geçen Kasım ayında yaşanan balık 
ölümleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ölen balıkların kürekle 
toplanarak çuvala doldurduğu görüldü. Santral barajının kuyruk suyu kapaklarında 
bakım ve tamirat yapılması için suyun önüne set çekilmesi ile arada kalan balıkların 
oksijensiz kalarak öldükleri iddia edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüntülerle ilgili inceleme başlattı. İncelemenin ardından 
hazırlanacak rapor ile santralin olayda ihmali olup olmadığının ortaya çıkacağı 
belirtildi.  
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17 Ocak 2018 Çarşamba 
 
Karadeniz'de 10 yılda 203 HES yapıldı, 143 tane daha yapılacak 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Karedeniz Bölgesi'nde son 10 yıl 
içerisinde toplam 203 HES yapıldı. Bölgede, 2017 yılı itibarıyla inşaatı devam eden 20 
HES projesi bulunduğu, 123'ünün de etüt ve proje aşamasında olduğu kaydedildi. 
 
Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçeleri sınırları içinde bulunan Selimiye HES 
Projesi'nde, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret edilen Çiseli Şelalesi'ni de 
olumsuz yönde etkileyeceği ileri sürüldü.  
 
Yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranı ile Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan 
Rize'de de HES projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yatakları susuz kaldı. Güneysu 
ilçesi ile Salarha beldesinin adını taşıyan dereler üzerine kurulan HES'lerle, derelerde 
seviyesi azaldı.  
 
Karadeniz de ki HES'ler insanların ve diğer canlıların yaşam alanlarını birer cehenneme 
çevirir hale geldi. Çünkü bu HES inşaatları devam ederken, doğaya verilen tahribat, 
sulama için, içme suyunun karşılanacağı can suyunun o santrallerden akarsuya 
öngörüldüğü şekilde bırakılmaması. Balık geçitlerinin yapılmaması gibi sorunlar var. 
Yani HES'lerin gerekli denetimlerinin yapılmamasından kaynaklanan sıkıntılara bağlı 
olarak insanların, canlıların yaşam alanları adeta yok edilmiş, doğa tahrip edilmiştir. 
Enerji üretilecek diye canlıların yaşam alanları yok edilmektedir. 
 
20 Ocak 2018 Cumartesi 
 
Maçkalı ‘HES Yapmayın Köyümüze Dokunmayın’ Diyor 
Trabzon’un Maçka ilçesinde Acısu Deresi üzerine yapılması planlanan HES inşaatına 
yöre sakinleri tepki gösterdi. İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Akarsu Mahallesinde Acısu 
Deresi üzerinde yapılması planlanan HES projesi, doğa üzerinde yarattığı tahribat ve 
derede yaşayan balık neslini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelindiği 
gerekçesiyle yöre halkının tepkilerine neden oldu.  
 
Kalabalık adına konuşan mahalleli Serkan Yıldız, “turizmin bu denli artığı ortamda 
mahallemize karşı yapılan ihanetler bizi üzmüştür. SİT alanı olan bir mağaranın altından 
geçecek olan bu HES projesine kim nasıl izin veriyor? Belediyenin almış olduğu meclis 
kararıyla bu proje iptal edilmiştir. Projenin yapılmaması için tüm mücadelemiz sürecek. 
Yörede 5 adet HES projesi yer almakta. Yapılmak istenen projeyle olacak olan bu HESler 
mahallemiz içerisinde akan bu dereye nefes alma imkânı vermiyor. Köyümüze 
dokunmayın deremiz özgür aksın” dedi. 
 
21 Ocak 2018 Pazar  
 
HES’in İptaline Rağmen Köylüler Hâlâ Yargılanıyor 
Rize Şimşirli Köyü’nde yapımı planlanan Şimşirli HES projesini yapan firmanın ‘Su 
Kullanım Hakkı Anlaşması’ ile ‘Enerji Üretim Lisansı’nın iptal edildiği ortaya çıktı. 
Şirketin çalışmaları sırasında, 28 Mayıs 2014’te köyün içme suyu borusu patlatıldı ve 
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buna karşı 5 köylü şantiyede tepki gösterince, haklarında ‘alenen zincirleme hakaret’ 
suçlamasıyla 4, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis 
istemiyle kamu davası açıldı. Köylüler hakkında açılan 3 ayrı davadan 2’si 
birleştirilirken, devam eden ve toplam 79 kişinin yargılandığı davanın 4. duruşması ise 
25 Ocak Perşembe günü Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 
 
ÇED 
 
18 Ocak 2018 Perşembe  
 
ÇED Raporu Hâlâ Paylaşılmadı 
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili henüz 
ÇED raporu ve fizibilite çalışmasının açıklanmadığına dikkat çekerek “Mühendislik 
bilimi açısından faydalı veya zararlı diye yorum yapmak imkânsız. Güzergâh dışında 
hiçbir teknik bilgi açıklanmadı” dedi.  
 
Beş farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Küçükçekmece-Sazlıdere-
Durusu koridoru Kanal İstanbul projesinin Karadeniz’den Marmara Denizi’ne bağlantısı 
olarak belirlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açıkladığı 
güzergah ve projeyle ilgili tartışmalar devam ederken Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, 
projeyle ilgili ortada henüz ne ÇED raporu ne de fizibilite çalışması olduğuna dikkat 
çekerek “Mühendislik bilimi açısından faydalı veya zararlı diye yorum yapmak imkansız. 
Güzergah dışında hiçbir teknik bilgi açıklanmadı” dedi.  
 
ÇED raporunun bakanlığa sunulduğu haberlere yansıdı. Ancak kısa sürede kaldırıldı. 
ÇED sürecinin ne durumda olduğu konusunda da muğlaklık var. Çevre Mühendisleri 
Odası olarak Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ÇED başvuru dosyasını istedik ama bu 
bilgi hâlâ paylaşılmadı. 
 
ZEYTİN AĞAÇLARI 
 
20 Ocak 2018 Cumartesi  
 
Termik Santral İçin Zeytin Ağaçlarını Katlettiler! 
Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde termik santral kurmak için çalışmalar 
yürüten Hattat Holding, bölgede satın aldığı arazilerde bulunan zeytin ağaçlarını 
kesmeye başlayınca köylüler ayaklandı. 
 
Dalında hala meyveleri bulunan zeytin ağaçlarının kesildiğini haber alan Gömü ve 
Tarlaağzı köylüleri, ağaçların başında nöbete başladı. Konuyla ilgili Bartın Platformu 
tarafından yapılan açıklamada, bu zeytin ağaçlarının taşıma izni için bakanlığa 18 Aralık 
2017 tarihinde başvuru yapıldığını ve 19 Aralık’ta taşıma izninin çıktığını gördük. Yani 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir günde böyle önemli bir kararı nasıl vermiştir?  
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Termik santral aleyhine açılan ÇED iptal, Çevre Düzeni Plan Değişikliği iptal ve lisans 
iptal davaları henüz sonuçlanmamışken, Hattat Holdingin yöre halkını tahrik edecek 
şekilde girişimlerde bulunmaktadır. Amasra’da termik santral yapılamayacağı hakkında 
yeterli teknik ve hukuki gerekçenin var oluğu bilinmektedir. Mahkemelerden de Bartın 
ve Amasra halkının lehine kararlar çıkması beklenmekte ve konu dikkatle takip 
edilmektedir.  
 
DOĞA TALANI 
 
15 Ocak 2018 Pazartesi 
 
KHK İle Doğa Talanı Daha da Artacak 
Son çıkan 696 Sayılı KHK ile Türkiye Şeker Kurumu'nun kapatılması ve devam eden 
OHAL ile ilgili Beragama'da Tarım-Orkam Sen'in öncülüğünde KESK bileşenleri ortak 
açıklama yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki açıklamada "KHK'lar Değil Demokrasi, Rant 
Değil Doğa Kazanacak" pankartı açılırken açıklamada hükümetten tarımı yok eden 
politikalara son vermesi ve OHAL'in sonlandırılması talep edildi.   
 
Basın metnini okuyan Tarım Orkam Sen temsilcisi Ünal Kaymak, Şeker Kurumu'nun 
pancar üreticisi ve şeker üretimi için önemli bir kuruluş olduğunu belirterek "AKP 
 iktidarının yanlış tarım politikalarından dolayı Hayvancılık ve diğer tarım ürünlerinde 
olduğu gibi, şeker pancarı da dışa bağımlı hale gelmiştir. Piyasaya nişasta bazlı 
şekerlerle, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar hakim olmaktadır. Böyle bir ortamda 
sektörü düzenleme ve denetleme görevi bulunan Şeker Kurumu’nun kapatılması, zaten 
destekten yoksun olan pancar üreticisini daha da zor duruma düşürecek ve denetimsiz 
bir şeker sektörü piyasası yaratacaktır" dedi.  
 
SİT Statüsü ‘Yenilendi’: Patara Yapılaşma ve Madene Açılıyor 
Antalya’da Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ve Noel Baba’nın 
memleketi olarak bilinen Demre’nin Taşdibi Yarımadası’nın yenilenen ‘SİT statüleri’ne 
göre, bu yerlerde villa, turizm tesisi, taş ocağı ve maden faaliyeti yapılabilecek. 
 
Antik kent ve caretta carettaların bulunduğu Patara ve Kalkan’a sekiz kilometre 
uzaklıkta yer alan Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresinde de SİT statüsü yenilendi. ‘Nitelikli 
doğal koruma alanı’ ve ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ sınırları 
çizildi. ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos’un mezarının bulunduğu Demre 
ilçesindeki Taşdibi Yarımadası Doğal SİT Alanı ise ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak 
ilan edildi. ‘Kesin korunacak hassas alan’ sınırı ise yine diğer iki bölgede olduğu gibi 
bakanlar kurulu kararıyla belirlenecek. 
 
16 Ocak 2018 Salı 
 
1973’ten Beri En Kurak Yıl 
Kurak geçen kış nedeniyle Atatürk, Keban ve Karakaya gibi barajlara gelen su seviyesi 
yüzde 26.5 azaldı. Bu nedenle suya dayalı elektrik üretiminde azalma var. Bu yıl 
doğalgazdan elektrik üretimi nedeniyle elektrik fiyatlarında artış söz konusu. İSKİ’nin 
son verilerine göre İstanbul’daki 10 barajın doluluk oranı yüzde 65 düzeyindeyken, bu 
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rakam Ankara’da yüzde 20, İzmir’de ise yüzde 34 olarak hesaplandı. Meteoroloji 
uzmanları da Türkiye’de bariz bir kuraklık yaşandığı yönünde hemfikir. İstanbul’da 
Ömerli, Terkos, Darlık, Büyükçekmece, Alibey, Istrancalar, Sazlıdere, Kazandere, Elmalı 
ve Pabuçdere barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 65’e kadar düştü. 
 
Ankara’da Çamlıdere Barajı yüzde 18, Eğrekkaya Barajı yüzde 23, Kurtboğazı Barajı 
yüzde 50, Kavşakkaya Barajı yüzde 17, Akyar Barajı yüzde 14, Çubuk-2 Barajı yüzde 30, 
Elmadağ Kargalı Barajı yüzde 11 seviyelerine geriledi. Yedi barajın genel doluluk oranı 
ise yüzde 20’ye düştü. 
 
Kahramanmaraş’ta Ayvalı Barajı yüzde 8, Adatepe Barajı yüzde 33, Kandil Barajı yüzde 
35, Menzelet Barajı ise yüzde 43 seviyesine geriledi. Atatürk Barajı, 2018 Ocak ayı 
itibarıyla yüzde 70. 
 
19 Ocak 2018 Cuma 
 
Hasankeyf'in Yok Edilmesine AYM Onayı 
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin 6663 sayılı Torba Yasa’nın iptal istemini 
reddederken, 12.000 yıllık geçmişi bulunan, UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu yerine 
getiren Hasankeyf’i su altında bırakacak düzenlenmeye vize verdi. Ilsu Barajı bittiğinde 
sular altında kalacak Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yerinden kaldırılarak yeni 
yerleşim yerindeki kültürel park alanına taşınan 550 yıllık Zeynel Bey türbesinin 
ardından 8 tarihi yapının daha aynı yöntemle taşınması planlanıyor. Aralarında Artuklu 
Hamamı, Ortakapı, El-Rızk Camii, Süleymanhan ve Kızlar Camii gibi eserlerin bulunduğu 
tarihi yapıların taşıma işlemleri esnasında rahat bir çalışma alanı oluşturmak isteyen 
DSİ kale yolunda bulunan ve birçok iş yerinin kamulaştırılmadığı iddia edilen çarşıyı 
boşaltmak istiyor. 
 


