’ Yazılar
Gazete Duvara

İkibin17"
kömür, petrol, gaz, asfalt, beton ve !
iklim değişikliğinin ekonomi politiğine !
dair …!

Önder Algedik

!

SUNUŞ!
!

2017 yılının başında başlayan Gazete Duvar’daki yazım sürecim
ortaya bir dizi kavramsal, haber içeriği olan, bilimsel meseleleri
popüler siyaset ile bağlantı kuran bir birikim oluşturdu. Yazıların
bir kısmı iklim değişikliği gibi konular ve dönemsel karşılıkları
iken bir kısmı ise günlük olaylara verilen cevaplardan oluştu. Bir
iklim zirvesini analiz etmek, bir iklim ya da enerji raporu üstünden
yılı özetlemek döneme kayıt düşmek açısından önemlidir.!
!
Yazım süreçleri bir dizi durumu keşfetme fırsatı yarattı. Uzun yıllar
proje yönetimi deneyimimin verdiği rahatlıkla, sayıları okumak ve
onlardan insana dair sonuçlar çıkarmak oldukça önemli. Nitekim
bunların sonucunda çimento, asfalt, beton, kömür ve petrol
konusunda bir dizi kısa ve vurucu analizler ortaya çıktı. Ayrıca
enerjinin elektik dışında önemli sektörleri olan ulaşım, konutlar,
binalar gibi alanlarda da temel politikalara dair önemli bulguları
keşfedebildim. Bu çalışmaların önemli tarafı genel ekonomi
okumaları yapmak yerine, kaynakları halktan ve doğadan yana
savunmak ve kesen konuları sermayeden değil, yaşamın gözünden
incelemek oldu. Bütün bunları yaparken yasama süreçleri de takip
edildi. Gerek geçmişte elde ettiğim birikimler, gerekse yazıların
verdiği okumalar ile yazılar mecliste de okunan, tartışılan ve hatta
üretim reformu paketinde olduğu gibi belli mevzuatların
değişmesinde rol aldı.!
!
Bu derleme aslında ortaya çıkan verileri güncel tartışmalarda sık
sık kullanmak için hazırlanmıştır. Böylece yeni tartışmalarda
verileri tekrar kullanma, notları hatırlama şansı yaratılmış olacaktır.!
!

Foto: Önder Algedik, Nallıhan Kuş Cenneti!
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YAZILAR VE ÖZETLERİ
Elektrik
Kesintilerine
Mahkum muyuz?

8.01.2017

2016'da Esen
Rüzgar Oldu,
Kazanan Kömür

16.01.2017

2016 En Sıcak Yıl
Oldu, 2017'nin
Telafisi Yok

23.01.2017

Çanakkale
Köprüsü En Çok
Vanlıya
Yarayacak!

27.01.2017

Kuş Cennetine Kül
Yağmuru Projesi

5.02.2017

Yol Yapıyor Ki
Vergi Toplasın!

14.02.2017

15/19 Şubat Süreci
21.02.2017
Konuşulmadı

Enerji İhtiyacı
Söylemi Çöktü!

28.02.2017

Havagazı Fabrikası
Yıkıldı, Bize Ne
Kaldı?

7.03.2017

Enerji İhtiyacı
Söylemi Yine
Çöktü!

14.03.2017

Çanakkale
Köprüsü Van ile
Seul Halkını
Birleştiriyor!

22.03.2017

İklim Değişikliği
Ekonomik Bir

28.03.2017

Elektrik tüketiminin artışından bir numaralı sorumlusu ne sanayidir
ne de konutlardır. Burada asıl sorun her gün önünden geçtiğimiz
AVM’ler, yani ticaret sektörü. 1990’da bir birim olan toplam
elektrik tüketim 2014’de 4,4 iken, bu oran ticaret sektöründe 15,5
oldu.
“Rüzgar her zaman esmiyor” diyenlere kötü haber 2016’da geldi.
Ülkenin bir yerinde mutlaka rüzgar esti ve bir dakika durmadı,
neredeyse yerli kömürün yarısı kadar kapasitesi ile onun kadar
üretti.
Bugün yaşadığımız iklim olayları 10-15 yıl önce yakılan kömür,
petrol ve doğalgazın sonucu. 2017’de yakılan kömürün, kesilen
ağacın, dökülen beton ve asfaltın etkisini tam olarak 10-15 yıl sonra
yaşayacağız.
Çanakkale köprüsü aslında özelleştirme programı. Sizin gelecekte
yolu kullanma ihtimalinizi zorunlu hale getirip özelleştiriyorlar.
Kimse geçmez ise; mesela Van’da oturan birisi bunun parasını
“sanal geçiş“ yapmış gibi, Çanakkale’yi görmese de ödeyecek. Hem
de bu ödemeyi bir litre benzin kullanmadan, hatta araba sahibi bile
olmadan evinden yapabilecek.
Büyük çaplı küllerin baca filtreleri ile tutulacağını varsaysak bile 1
mikrometre gibi, milimetrenin binde bir boyutunda gözle
görülmeyecek parçalar pek tutulamıyor. Eskiden 400 bin ton külün
uçtuğunu hesaplarsak, yeni santral ile bu miktar 1 milyon tonu
aşacak.
Siz arabaya binmeseniz bile ödediğiniz MTV ile karayollarının
parasını çıkartıyorsunuz. Sıfır bir aracın ÖTV’si ile yol yapımına
harcanan paranın 2 katını satıcıya, aldığınız benzin ile 6 katını
benzin istasyonuna ödüyorsunuz. Böylece 2017’de devlet yol
yapmaya 11 milyar TL harcarken, sadece bu 3 kalemle 128 milyarı
sizden geri alacak.
15/19 Şubat sürecinde konu sadece sıcaklık rekoru haberleri ile
basında yer aldı ama kimse konuşmadı. Unutmayın, o süreci
hepimiz konuşsaydık Resmî Gazete belki Arnavutluk’un ağaç
kesmeyi yasaklaması, İskoçya’nın kömür santralleri kapatması gibi
kararlar basardı.
Açık olan şu ki “enerjiye ihtiyacımız var” söylemi nükleer ve
termik için gerekçe oluyorken, yapılan AVM’ler bile elektrik
talebini şişirmeye yetmiyor. Bu söylem yerseniz yaşamaya devam
edecek.
Onu restore etmediler, yıkıp yenisi de koymadılar. Tek yaptıkları o
tesisin ürettiği kömür gazı ve elektriğin oluşturduğu sektörü özele,
arsayı AVM’lere verdiler.
Sadece kağıt üstünde enerji talebini yükseltmek ile “enerji ihtiyacı”
söylemi yeterli olmuyor. Bunun alt yapısını oluşturmanız gerekiyor.
Kış aylarında yaz saati uygulamasını sürdürürseniz tüketiminiz
artar. Daha çok AVM yapar ve enerji verimliliği mevzuatını
uygulamazsanız tüketimiz artar.
Çanakkale Köprüsünün sözleşmesi imzalandı ve temeli atıldı.
Temel atma töreninde başbakan o meşhur ifadesini yine kullandı ve
“Bu eser 'Çanakkale geçilmez' diyen ecdadımız için. Çanakkale
millet için her türlü geçilir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile de geçilir.”
dedi.
2016 dünyada en sıcak yıl, Türkiye’de en sıcak dördüncü yıl olarak
yaşandı. Dünya sanayileşme öncesine göre 1°C, Türkiye ise 1971-
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Fırsat mı?

Yeni Anayasa,
İklim Değişikliği
ve Denetleme

O Kadar Köprü
Parası Yanında
Avrasya Tüneli
Kapalı Olsa Ne
Olur?

2000 yılı ortalamasına göre 1,3°C daha sıcak yaşadı... İklim
değişikliği bir fırsat değil, bir risk alanı ve bu riskler artarak
gerçekleşiyor.
2015 ve 2016 yılında TBMM’nin İklim Değişikliği
Politikalarındaki Rolü çalışmasını yapmış ve bir grup vekile bunu
geniş bir toplantı ile sunmuştuk. 2011-2015 yılını kapsayan 24.
yasama dönemini inceleyen çalışmada, iklim değişikliği konusuna
4.04.2017
değinen sadece 2 gündem dışı konuşma, 8 araştırma önergesi ve 20
tane de soru önergesi olduğu görülüyordu. Koca TBMM’de iklim
değişikliğinin payı soru önergeleri arasında on binde 3, araştırma
önergeleri arasında ise on binde 24 idi!
10’a yakın tünel ve köprü geçiş yatırımlarını bizler finanse
ediyoruz. İşletme döneminde şirketlerin kârını da finanse ediyoruz.
11.04.2017
Birinci köprü yatırımı için kaç köprü parası kazandırdığımız ortada
iken Avrasya Tüneli’nin iki günlük geçiş parasının lafı mı olur?

2015 Envanteri:
Türkiye İklimi
Değiştirecek!

19.04.2017

Karayolları
Holding

25.04.2017

İthal Kömüre
Kredi Artık Çok
Zor

2.05.2017

Nükleer Gibi
Desteklenmek
İstiyoruz!

9.05.2017

Mermer ve Taş
16.05.2017
Ocakları Kapatılsın

Dünya artık ekonomisini kömür, petrol ve doğal gazdan
arındırmaya çalışırken, kentler yakın zamanda şehir merkezlerine
araba sokamama kararı alırken, ülkeler petrol yakan arabaların
satışını yakın gelecekte engellemeyi konuşurken, dünya çimento
gibi zararlı alışkanlıkları bırakırken Türkiye tam tersini yapıyor.
Türkiye’nin en büyük şirketi hangisi? 37 milyar TL net satışı ile
Botaş mı? Yanılıyorsunuz, Karayolları Genel Müdürlüğü. Yaratmış
olduğu 58 milyar TL’lik gelir ile Botaş’tan daha büyük. Karayolları
Genel Müdürlüğü bir şirket olsaydı, bir holding olurdu.
OECD'ye bağlı ülkelerin ihracat kredi bankaları artık ultra-süper
kritik adı verilen ve yatırımın kendisini 12 yıldan önce karşıladığı
projeleri destekleyebilecek. Türkiye’de böyle bir santral pek yok.
Yani bugün elimizdeki santralleri tekrar yapsak para verecek ihracat
bankası yok gibi.
Bir nükleer santral yapacağınız zaman ne ülkeye soktuğunuz alete
gümrük vergisi ne dökeceğiniz çimento için KDV ne de işçinizin
sigorta primini ödüyorsunuz.
Bugün Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu için yapılması gereken
mermer ve taş ocaklarının yasaklanması. Geri dönüşümsüz inşaat
malzemelerini birisi kullanacak diye toprağı susuz bırakmaya, yer
altı su rezervlerini kurutmaya, geleceğimizi yok saymaya kimsenin
hakkı yok.
Kanun tasarısını kısaca özetleyecek olursak, tasarı ile yatırım
ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, teşvik ve
desteklerin kritik ve öncü teknolojilere yoğunlaşması, üretici
üzerindeki mali yüklerin kaldırılması vs. amacıyla organize sanayi
bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi
siteleri ve serbest bölgelere ilave devlet teşviklerinin verilmesi
sağlanıyor.
Komisyon ilk gün konuşmalarda 10 defa inşaat sektörüne dem
vurdu. İkinci gün ise bu ikiye katlandı. Zeytinliğin tanımı ile ilgili
madde tasarıdan çıktı. Bu haber hızla “zeytinlikler kurtuldu” diye
verildi. Aslında bu haber siyasetçiler kurtulsun ve rahatlasın diye
yapılmış gibiydi. Çünkü 1 saat sonra zeytincilik kanununu delen
Madde 4, küçük bir değişiklik ile geçti.

Zeytinlikleri
Sanayiye, Sanayi
Arsalarını İnşaata
Açma Tasarısı

30.05.2017

Zeytinlik Gitti;
Sıra Mera ve
Kıyılarda

1.06.2017

Trump’ın Paris
İklim
Anlaşmasından
Çıkması Ne
Anlama Geliyor?

Geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız. ABD’nin olmaması
otobüsün 150 ile değil, 160 kilometre hızla duvara çarpması demek.
2.06.2017
Tabii zenginler emniyet kemerini satın almış olacaklar ama kime
ne?
42

Zeytin ve Peynir
Nasıl Kazanacak?

6.06.2017

Tasarı Komisyona
Geri Çekildi

8.06.2017

Zeytin, Peynir
Kazandı!

16.06.2017

Türkiye İspatladı:
Nükleer ve Kömür
Pahalı

27.06.2017

Gıdada Gümrük
Vergisi İndirimi
Kime Yarıyor?

4.07.2017

G20’nin Yıldızı
Trump Değil,
Türkiye!

11.07.2017

İstanbul Su Altında
18.07.2017
Kalır mı?

Milli İklim
Meselesi

Bir Yıkım Filmi:
The Çimento

Zeytinlik koca resmîn sadece küçük bir karesi. Tasarının özünde
daha fazla alanı inşaata açma, aile ekonomilerini yok edip
işsizleştirme, zeytin üretimini tekelleştirme ve sermaye birikimini
arttırma var.
Zeytin ile ilgili madde şimdi komisyona gidecek. Tekrar
görüşülecek. Orada varılan karar ile tasarı tekrar meclise gelecek.
Zeytinin kurtulması için komisyondan “3 km koruma bandı” gibi
palavralara inanmamanız gerekiyor. Çünkü , “alternatif alan
bulamadım” diyenlere, “kamu yararı vardır” diyenlere bu alanlar
açılıyor. Toplum olarak “kamu yararı” lafı ile açılan madenin, taş
ocağının haddi hesabı yok. Bu ifadeler Madde 4’ten çıkmadıkça
koruma bandı lafının karşılıksız olduğunu bugün herkes biliyor.
Meracıların zeytinciler gibi tecrübesi yoktu. Konuya girmek kısa
zamanda çok zordu. Ama oldu. İnsanlar merasına, suyuna,
kuzusuna, üreticisine, sütüne sahip çıktı ve vekilini aradı. Siyaset
millete sahip çıktı baskılara karşı sessiz kalamadı. Gece yarısı 1’de
bütün partilerin ortak oyu ile tasarıdan meraların çıkartılması
maddesi onaylandı. Bölünmüş meclis, "geçer" denilen maddede
birleşmek zorunda kaldı.
Türkiye son yarışmalar ile kömürün ve nükleerin pahalı, güneşin ve
özellikle rüzgarın ucuz olduğunu ispatladı. Şimdi bu verilere
dayanarak, inadı bırakıp kömür ve nükleere verilen imtiyazları,
hatta pahalı ve kirli çözümleri bitirmeli.
Türkiye 20 yıl evvel tarımda kendine daha yetebilir ülke iken şimdi
öyle değil. Türkiye şimdi geçmeyeceğiniz köprünün parasını sizden
çıkartan bir ekonomik modele sahip. Genel politika böyle
şekillenirken gıdada aynı politikanın olmadığını söyleyemeyiz. Peki
burada gıdada gümrük vergisi indirimi kime yarıyor?
G20 zirvesinde Trump’ın iklim tartışmaları bir yana Türkiye’nin
Paris Anlaşması'nı onaylamayacağını açıklaması hem iyi hem de
kötü haber. İyi haber çünkü açıkça söylendi. Bizlerin uzun analizler
ve politik okumalar yapmamıza gerek kalmadı. İyi haber çünkü
dünya siyaseti bunu konuşacak. Kötü haber ise iklim değişikliği
hızlanacak, siz seli ve sıcak hava dalgasını daha sık ve daha şiddetli
konuşacaksınız. Yani Titanik’te en güzel koltukta oturuyor
olacağız.
Bugün için sanayileşme öncesine göre gezegeni bir derece ısıtmış
durumdayız. Kuzey Kutbu yaz buzullarındaki küçülme, ardından
Grönland buzulundaki erime ve sonrasında da mercan resiflerinde
asitleşme geri dönüşü olmayan noktaların en büyük işaretleri. Aynı
zamanda bunlar iklimi dengeleyen unsurların kaybı anlamına da
geliyor. Batı Antarktika buzulları ise bu sürecin dördüncü olayı.
Larsen C’deki kopma Batı Antartika buzullarındaki erimenin işareti
olarak şimdilik pek görülmüyor. Ama bunun işareti olarak
görülmesi, durumu çok farklılaştıracaktır.

Dünyanın kömürünü, petrolünü ve doğal gazını ithal edip
yakıyoruz, bunu yaparken “yerli kömür” kampanyasını
sürdürüyoruz. Ama iş iklime gelince yerli ve milli sorunumuz
25.07.2017
olmuyor. İklim değişikliği “milli bir mesele” olsa bugün bu kadar
asfalta, betona, kömüre bağımlılığımızı yeri gelince konuşmakla
kalmaz, gerekliliklerini de yerine getirebiliriz.
Yeniden yağmurlar yağdı, seller bastı ve biz iklim değişikliği
1.08.2017 üzerine felaket senaryoları konuşur oldu. Bu tartışma devam
edecekse senaryo konularından biri de çimento olmalı.

35

2017 İthal Kömür
Yılı Olsun!

8.08.2017

Belediyecilikte
Yık-Yap Dönemi

15.08.2017

Avrasya Tüneli
ODTÜ
Ormanı'ndan
Geçecek!

22.08.2017

Moloz A.Ş.

29.08.2017

Çöpüyle Cennet
Ülkem

5.09.2017

İstanbul Uyuz mu
Olmuş?

ODTÜ Yolunun
Altında Ne Var?

Rusya’dan ya da Kolombiya’dan kömür çıkartılıyor; maliyetini, yol
parasını, elektrik üretimini ve teşvikini biz karşılıyoruz. Yetmiyor
yerli kömüre verilen alım garantilerini de biz ödüyoruz. Bütün bu
teşvikler sonucunda Türkiye ihtiyacı için değil, halktan para
toplamak için enerji üreten bir ülke haline geliyor. Bu kadar aşırı
iklim olayları olurken, fosil yakıt ithalatı rekor kırmışken, elektrik
ithalatındaki azalma manşetlerde geziyor.
Birisi size “Her yıl 5 bin hafriyat kamyonu asfalt getirecek, 5 bin
kamyon ise bunların molozunu, sökümünü götürecek, üstüne
kimyasalı koklayacaksın” dese, herkes "deli saçması" der. Hele bir
de o yol ertesi yıl çökerse, ömürlük denilen asfalt iki yıl bile
gitmezse durum daha karmaşıklaşır. Aslında durum tam da bu.
Ortada bir yık-yap ekonomisi var. Hatta eskimeyeni bile yıkıyorlar
ki artık yenisi çabuk eskisin. Çünkü üretim çok fazla, sömürü çok
fazla ve bir şey için bir defa değil, her gün para almak istiyorlar.
1,2 milyon metrekare inşaat alanına şişik fiyatları ile 1,2 milyar
euro’luk şehir hastanesi projesi yapılıyor. Bu hastanede on binlerce
hasta ve binlerce yatan hasta garantisi veriliyor. Yetmezmiş gibi de
her yıl devlet 340 milyon TL kira ve yıpranma bedeli ödeyecek.
Böylece sadece 25 yılda kira ve bakım için 23.4 milyar TL
cebimizden çıkacak. O kadar kaynak aktarmaya rağmen trafiği
Bilkent, ODTÜ arazilerine sokmaya, bakanlık kampüslerinin
çevresine yerleştirmeye ve bir sonraki kavşağa atmaya çalışıyorlar.
Hafriyat kamyonlarının denetim yetkisi iki yıl önce Şehircilik
Bakanlığı'ndan belediyelere devredildi. Sadece Ankara’da 2016 yılı
içinde hafriyat kamyonları 20 bin kez denetlenmiş, 1227 tanesine
park cezası verilmiş. Göstermelik bir denetleme olduğu çok belli.
Bu denetlemeler konusunda kimsenin hesap sormadığı da çok belli.
Yoksa yerleşim alanlarında gezmesine dair çok şey yapılmış olurdu.
Sokakta sizi sıkıştırmasına dair ne yapıldığı ortada. Demek ki
belediyelerin hafriyat bölümlerine ve zabıta şefliklerine yeterince
laf anlatmamışız.
Almanya’da yaşayan bir vatandaş Türkiye’ye gelince neden çöpünü
ortalığa atar? Orada atık sistemi kurmayan ve saatlerce kuyrukta
bekletenlerin hiç mi suçu yoktur? Hedeflerini takip etmeyen, bu
konuda sektörü denetlemeyen bir ülkenin atık politikası olabilir mi?
Pet şişe suyu, cam şişede gazozu satan şirket atığından sorumlu
olmazsa ne olur? Ülkenin atık politikası bile hafriyat ya da
konteyner üreticisine para kazandırmak üstüne...

Astronot Randy Breskin bir dizi İstanbul fotoğrafı paylaştı.
Aralarından bir tanesi 3. Köprü’nün pabucunu dama atacak
cinstendi. Tam da o fotoya bakılınca insanın aklına, “Aa İstanbul
9.09.2017 uyuz mu olmuş?” gibi düşünceler getiren bir foto idi. Evet 3.
Köprü’yü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu, Atatürk
Havalimanı ve Sabiha Gökçen’in alanını toplayın, çok daha
fazlasını içine alan bir orman tahribatı size bakıyordu.
ODTÜ yolunun altında ciddi bir sermaye aktarımı var. Bunun
ortakları o protokolde imzası olanlar, onların destekçileri ve payını
18.09.2017 alanlardır. Bu kadar rant varken o ormanı ne ODTÜ’lüler, ne
Ankaralılar kurtarabilir. O ormanı betona ve asfalta karşı birleşenler
kurtarabilir.

Kıyılan Ormanların
Çok açık ki kıyılan o ormanların arkasında çalışmayan metrolar var.
Arkasında Çalışmayan 26.09.2017
Peki o metroları çalıştırmayanların arkasında ne var?
Metrolar Var
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MTV
Ödememenin
Yolları

29.09.2017

Ormanı Devlet
Korumaz,
Direnenler Korur

3.10.2017

Mecliste Bir 'Çorba
Kanun' Hayaleti
10.10.2017
Dolaşıyor
Motorlu Taşıtlar
Vergisi Zamlandı
mı?

17.10.2017

Kimseye
Söylemeyin,
Şırnak Faciasının
Tasarısı Mecliste

19.10.2017

AOÇ ve ÇED
Çorba Kanundan
Çıktı

24.10.2017

Doğayla Toplumun
Betonla
31.10.2017
Silahlanmayı
Finansman Tasarısı

23. İklim Zirvesi:
121 Yıllık Dejavu

7.11.2017

MTV’ye Yapılan
Üç Zam İklimi
Değiştirecek

14.11.2017

İklim Zirvesi'nden
Türkiye’ye 5+1
Mesaj

21.11.2017

Bu Kış Havamız
Temiz Olacak mı?

28.11.2017

Siz bunları dert etmeyin. Zaten bugün 50 bin TL’ye bir araba
alsanız onun bakımı, sigortası, lastiği, vergisi, benzini derken
cebinizden 200 bin TL gibi bir rakam çıkıyor. O parayı hem
cebinizde tutabilir hem daha mutlu yaşayabilirsiniz. Nasıl mı?
ODTÜ’yü bilmeyen ormana sahip çıkamaz. ODTÜ’yü bilmeyenler,
burasının 1957 yılından bu yana ağaçlandırılan bir alan olduğunu
bilmez. ODTÜ’yü bilmeyenler, 11 Mart 1985 tarihinde kayıt altına
alınarak buranın 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi
olduğunu bilmez. ODTÜ’yü bilmeyenler buranın 1995 yılında SİT
alanı olarak tescillendiğini hiçbir zaman bilmez.
TBMM’de bir torba kanun hayaleti dolaşıyor. Bu hayalet asfalt ve
beton politikalarına kuvvet, doğaya ve vatandaşa eziyet diyor. Bu
hayalet inşaat rantının ödeyemediğini vatandaş ve doğa ödesin
diyor. İster torba, ister çorba olsun, bu yöntem temel işleyişe aykırı,
anayasaya bile aykırı. Çözümü ise basit.
22 milyon müşteri ki aldığı vergileri MTV üreticilerine ödemiyor.
Daha fazla vergi toplamak için devlet, toplu taşımaya, yaya
ulaşımına para harcamıyor.
Kimse farkında değil ama Şırnak’ta yaşanan kazanın maddesi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Adı geçen madde 58'inci Bu
madde, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür
İşletmelerine ellerindeki maden sahalarını kârlı ve kâr getirmeyen
diye bölüp kârlı olanları işletmeye vermeleri konusunda yetki
veriyor. Böylece rödovansın yetmediği yerde yetecek yeni bir adım
atılacak. Bu sayede yapılan işe yasal kılıf sağlanmış olacak.
İktidar vekilleri kendi tasarılarını çekebiliyor, sayısal üstünlüklerine
rağmen muhalefetin istemediğinde bazı maddeler geri çekiliyor.
Demek ki oluyor. Oluyor ama neden diğer maddeler için olmuyor?
Çok basit. Burada en büyük sorun siyaset ve asıl bizim bakış
açımızda.
Yeni torba tasarıya Bütçe açığını, "Betonlaşmayı ve silahlanmayı
finanse etmek için doğa ve toplumdan para kazanma çorba kanun
tasarısı” demek daha doğru olur herhalde. Zaten kimse anlamasın
diye tasarı bir hayalet gibi komisyona geldi, 2 haftada da çıktı.
COP23 söylenenin tekrar söylendiği ama yapılması gerekenin
yapılmadığı bir zirve. Zirve boyunca 50, hatta 100 yıl önce
söylenen şeyleri duyacağız. Örneğin sera gazlarındaki artışın
tehlikeli noktaya geldiğini ve harekete geçmek gerektiğini bizzat
IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar, hükümetler söyleyecek.
Halbuki Svante Arrhenius daha 1896’da yayımladığı çalışmasında
karbondioksit ile sıcaklık artışı arasındaki bağlantıyı kurmuştu.
1990 yılında Türkiye’de 3,5 milyon araç vardı ve bu araçlar
atmosfere 24,1 milyon ton karbondioksit saldı. 2007 yılında
karayolu ulaşımı kaynaklı atmosfere 42,7 milyon ton karbondioksit
saldık. O zaman 1300 cc’lik 1-3 yaşında bir araç için sadece 323 TL
ödeniyordu. 2015 yılında bu vergi 591 TL oldu. 21 milyon araç
atmosfere ise 67,9 milyon ton karbondioksit saldı. Şimdi aynı araç
için MTV 743 TL oldu. Bu kadar tatlı kazanç varken kim iklimi ve
barışı düşünür?
COP23 Türkiye için çok güzel geçti. Çok sıcak ve samimi mesajlar
verildi. Afrika ülkeleri, Fas gibi Müslüman ülkeler Türkiye’ye
paranın değil iklim değişikliğini durdurmanın önemini anlatan
dostane kararlar ilettiler. Suriye “işgal altındayım ama Paris
Anlaşmasına şartsız katılabiliyorum” dedi. Şimdi Türkiye’nin
önünde bir yıl daha var.
Türk Toraks Derneği (TTD) hava kirliliğini tartışma sezonunu açtı,
hava istasyonlarından aldığı verilerle havamızın kirli olduğunu
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Sarraf Davası Bir
Enerji Meselesi,
Halkın Davası

5.12.2017

İthal Viskiye İnat
Adana Rakı
Festivali

12.12.2017

İnşaat Cumhuriyeti 19.12.2017

Etiyopya’dan
Enerji Bakanlığı
İthal Edelim

26.12.2017

ortaya koydu. Biz de sağlamasını yaptık ve onların yaptığı gibi
Çevre Bakanlığı istasyonlarını değil de Enerji Bakanlığı raporlarını
inceledik. Bütün bu veriler bütün ülkenin havasının bu kış daha kirli
olacağını ortaya koyuyor. Hem de 90’ları aratacak kadar.
İran, Türkiye’nin en çok petrol ve doğalgaz ithal ettiği ikinci ülke.
İran’dan aldığımız petrol ve doğalgazın parasını, ÖTV’sini biz
ödedik. Bu durumda iddia edilen rüşvet de bizden çıkmış oluyor.
Yani Sarraf meselesi bir halk meselesi. Halkın enerjiye bağımlı hale
getirilmesi, bu bağımlılığının oluşturulması için “enerjiye
ihtiyacımız var” söyleminin halka yutturulması meselesi.
Adanalılara devlet madalya vermeli. Rakı, ithalatı sıfır olan tek
alkollü ürün. Tam olarak yerli ve milli. Ama viski, bira ya da şarap
öyle değil. 2004 yılındaki ithalatımız ile 2016 ithalatı
karşılaştırıldığında Türkiye’nin alkolde dışa bağımlı hale geldiğini
görüyoruz. Tıpkı, havamızı kirleten kömür ve doğalgaz ya da
ineklere verilen samanda olduğu gibi alkollü ürünlerde de ithalat
öne çıkıyor.
Kimse bugün büyüme içinde “Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı
Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği” hakkında
konuşmuyor. Bu yönetmelik ülkenin bayındırlık anayasasıdır! O
sayede bu kadar beton mikseri sokakta geziyor, o sayede ekonomi
büyüyor.
Türkiye’de yerli kömür diye diye, 2000 yılına kadar ithal kömür ile
çalışan termik santral yokken şimdi 7 bin MW’ı geçtik. Etiyopya'da
enerji bakanlığı kömür ve doğalgaza sıfır MW yatırım yapıyor.
Madem her şeyi ithal edince ve halk ödeyince yerli oluyor, biz de
Etiyopya’dan enerji bakanlığı ithal edelim.
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Elektrik Kesintilerine Mahkum Muyuz?
Türkiye yeni yıla geniş çaplı elektrik kesintileri ile girdi. Dağıtım şirketleri bölgesel kesintilere
giderken, konutlar karanlık ve soğukta oturmak, fabrikalar üretime ara vermek zorunda kaldı.
Bakanlık ise sorunu açıklarken meseleyi siber saldırıya kadar vardırdı. Asıl mesele olan Türkiye’nin
enerji bağımlılığı ve bunda ithal kömür ve doğalgazın rolü ile gelinen nokta pek de tartışılmadı.
Çünkü ortada bir bağımlılık ve bunun nüksettiği krizler var ve konu buna gelmemeliydi. Gelirse
kaliteli bir enerji sistemi değil, boşa tüketilen ve boşa üreten bir enerji sistemimiz ve bunu besleyen
“enerjiye ihtiyacımız var” söylemi çökecekti.
Elektrik sistemi oldukça karmaşık bir sistemdir. Göremeyiz, gözle canlandıramayız. Ama bu sistem
ve yapı aslında ülkenin diğer sistemleri ile pek çok benzerlik gösterir. Örneğin ulaşım sisteminizin
kalitesi, öncelikleri, yapısı ne ise bu da ondan çok farklı değildir.
Ulaşım Sistemimizin Kalitesi Ne ise Elektrik Sisteminin de Kalitesi O!
Basit bir örnekle durumu açıklayalım. Yaşadığınız kentin bir ucunda evlerin, diğer ucunda iş
yerlerinin olduğunu, hastaneler ve okulların kentin dışına taşındığını düşünün. Bu durumda ulaşım
ihtiyacınız artar. Politika böyle olunca akla tabi ki toplu taşıma, geniş kaldırımlar ve bisiklet
kullanımın artacağı yavaş trafik politikası gelmez. Hemen kent içi otoyollar peydahlanacaktır. Önce 2
şeritli yollar 3’e, 4’e çıkacak, sonraki yıllarda 5 şeridi bile görecektir. Hal böyle olunca arabalar da
büyüyecek, yaya olmak dert haline gelecektir. Her sorunda trafik sıkışacaktır. Tıpkı bugünlerde
yaşanan elektrik kesintileri gibi.
İşte elektrikte yaşadığımız sorun tam da bu. Mesela İstanbul kendi tüketiminin neredeyse sekizde
birini karşılarken, Artvin kendi tüketiminin neredeyse dokuz, Elazığ ise 5 katını HES’lerden,
Çanakkale ise 3 katını kömürden ve rüzgardan üretiyor. Yani İstanbul’da bir AVM ışıklarını
yaktığında Artvin’de bir HES’in, klimasını çalıştırdığında Çanakkale’de bir KES’in üretimini alıyor
diye düşünebiliriz.
Şimdi bu benzetmeyi anladıysak, elektrik kesintilerini anlamak için enerji politikalarına dönebiliriz.
Avm’ler; Enerji Tüketim Santralleri
Hemen her hafta mutlaka içinde “enerjiye ihtiyacımız var” diyen bir demeç ile karşılaşırız. Bu ifade
bir taraftan üretimi arttırmak için, diğer taraftan da bu üretim artışını destekleyecek şekilde tüketimi
arttırmak için kullanılır. Mesele üretimi arttıracak tüketim olunca iletim ve denge konu olmaz ve
yılbaşında olduğu gibi 80 bin MW üretimi olan bir ülke 40 bin MW’lık tüketimde tökezler.
Burada tüketimi asıl neyin arttırdığını anlamazsak sorunu da anlayamayız. Elektrik tüketiminin
artışından bir numaralı sorumlusu ne sanayidir ne de konutlardır. Çünkü sanayi daha ucuz üretim
için verimsiz makineleri çalıştırmak istemez. Konutlarda da yeni cihazlar çok daha fazla tasarruf
yapıyor. Tabi verimsiz evlere takılan klimalar gibi örnekleri saymıyoruz.
Burada asıl sorun her gün önünden geçtiğimiz AVM’ler, yani ticaret sektörü.
1990’da bir birim olan toplam elektrik tüketim 2014’de 4,4 iken, bu oran ticaret sektöründe 15,5 oldu1.
Son 20 yılda nasıl dağ taş AVM dolduysa, ticaret sektöründe de benzer şekilde elektrik tüketimi arttı.
Anlayacağınız her AVM dikildiğinde enerji talebi bir tık daha üste çıktı. İşte bu yüzden doğalgaz

1

http://yesilekonomi.com/kose-yazilari/onder-algedik/enerji-ihtiyacimiz-avmler-yuzunden-mi
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sıkıntısı olduğunda politikacılar “AVM’leri bir hafta tatil edelim, santraller çalışsın” demedi, deseler
şişirilmiş tüketim tartışılacaktı.
Yerli Kömür İthal Yakit Santralleri Demek!
Üretim tarafı politikalara bakacak olursak, “enerji ihtiyacı” söylemine “dışa bağımlılığı azaltmak” sözü
hemen eşlik eder. Buna bir de “yerli kömür” ifadesini eklersek üretimdeki resim ortaya çıkar. Bu da
koca bir kandırmacadır. 2012 yılında dönemin enerji bakanı kömür yılı ilan etmişti. 2016’da sadece
enerji bakanı değil cumhurbaşkanı bile “yerli kömür” konusundaki sözleri ile destek çıktı. Hatta yerli
kömüre prim gibi fazla fiyat bile verdiler. Bu kadar destek herhangi bir konuda verilseydi bugün
başka bir noktada olurduk. Ama öyle olmadı. 2016’da yeni santraller açısından ithal yerliyi katladı!
2016’da işletmeye alınan 5900 MW kurulu gücün yarısından fazlası ithal kömür ve ithal doğalgaz
yakan santrallere ait. Yerli kömür olarak linyitin payı ise %13 ile en geride kaldı.
Peki neden Türkiye bu kadar tüketimi arttırarak üretimi arttırmanın yolunu açıyor? Neden Türkiye
bu kadar yakıtta dışa bağımlı olmaya çalışıyor? Bu kadar para boşa harcanıyor? Peki neden bu
politikalar uğruna bizler kesintiler yaşıyoruz. Cevabı zaten soruda var. İyi bir planlama ile anlık enerji
artışınızı düzenleyebilir, kış saatine geçerek tüketimi kısabilir, yasal düzenlemeler ile daha verimli
binalar ve tesislere sahip olabilirsiniz. Böylece ithal yakıta para vermez, doğalgaz az diye santralleri
kapatmaz, on binlerce işçinin çalıştığı fabrikaları tatil etmezsiniz.
Bu denklemi ortaya koyduktan sonra soruyu soralım: bu politikalarla elektrik kesintilerine mahkum
muyuz?
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2016'da Esen Rüzgar Oldu, Kazanan Kömür
Geçen hafta Enerji Bakanı 2016’da yerli kömürden elektrik üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 23
arttığını belirterek, “2016 yılında tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46’dan
yüzde 49.3’e çıkararak rekor kırdık” diyerek konuyu bağladı. Bir anlamda yerli kömürü öne çıkardı.
Yerli kömürün bu başarısı sizleri şaşırtmasın. Yerli kömüre verilen destekleri saysak eminim
kıskanırsınız. En basitinden yerli kömür “prim” ile çalıştı. Yani üretilen elektrik piyasada üreticiden
toptan ortalama 14 kuruşa satılırken, yerli kömürden üretilen elektriğini bir kısmına 18,5 kuruş verildi.
Böylece bir kısım elektriğe verilen bu 4,5 kuruş için cebimizden farkında olmadan 270 milyon TL
çıktı. Durum böyle olunca “prim” motivasyonu ile yerli kömürden elektrik üretimi arttı.
Yerli kömürde artan sadece üretim olmadı, kapasite de arttı. Ama o da “prim” gibi verilen destek
sayesinde arttı. 2016 yılında daha önce yatırıma hazır edilen, sonra ihaleye çıkılarak rödovans yoluyla
elektrik üretimi modeli ile verilen Bolu Göynük ve Eskişehir Mihalıççık santrallerinin üniteleri
devreye girdi. Ayrıca Paris Anlaşması’nın imza töreninden 2 gün sonra Tufanbeyli santralinin bir
ünitesi açıldı. Böylece 2016’da yaklaşık 430 MW yeni yerli kömür santralinin geçici kabulü yapıldı.

Bakan Başka Şeyleri Demedi
Verilen “prim” yüksek olunca, yatırım altyapısı sağlanınca, devlet erkanı açılışı önemseyince başarı
kaçınılmaz oldu.
İşte o gün bakan ‘yerli kömür’ dedi ama başka şeyleri diyemedi.
Mesela yerli kömürün elektrik üretimi artış miktar kadar neredeyse ithal kömürün üretim artışı oldu,
onu diyemedi. Deseydi ne anlamı kalırdı?
Mesela 430 MW linyit santrali kapasitesi eklendiği halde 2016 yılı içinde 3101 MW ithal kömür ve
doğalgaz santrali açıldığını diyemedi. Deseydi ithal bağımlılığımız konuşulacaktı.
Mesela rödovans yoluyla elektrik üretimi ve o kadar prime rağmen 430 MW yerli kömür santrali
açılırken lisanssız güneş enerjisi kendi başına 570 MW yeni ek kapasite arttırdı ama bakan bunu
diyemedi. Deseydi devlet destekli kömüre karşı küçük yatırımcı destekli güneşin kafa tuttuğu
düşünülecekti.
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Rüzgarın Kömür Karşısındakı Başarısı
21 Aralık günü saat 18’de ilginç bir şey oldu. O gün o saatte 9842 MW kurulu güce sahip yerli kömür
5738 MW güce sahip rüzgardan az elektrik üretti. O saatte kömür kurulu gücün yarısı kadar, rüzgar
ise neredeyse kapasitesinin tamamı kadar elektrik üretti. Bu güzel haberi bakan diyemedi. Deseydi
bu kadar desteğe rağmen rüzgarın kömür karşısındaki başarısı konuşulacaktı.
2016’de 430 MW yerli kömür santrali kapasitesine karşılık 1245 MW rüzgar santrali kapasitesinin
geçici kabulü yapıldı, onu da diyemedi. Deseydi iklimi değiştirmesine, çevreyi kirletmesine ve
performans problemlerine rağmen yerli kömürün sadece devlet desteği ile varlığını sürdürebileceği
konuşulacaktı.
Daha da ilginci, “rüzgar her zaman esmiyor” diyenlere kötü haber 2016’da geldi. Ülkenin bir yerinde
mutlaka rüzgar esti ve bir dakika durmadı, neredeyse yerli kömürün yarısı kadar kapasitesi ile onun
kadar üretti, ama bakan yerli kömürdeki artışı diyebildi.
Diyemediklerini de biz dileyim, 2016’da rüzgar esti ama kazanan kömür oldu.
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2016 En Sıcak Yıl Oldu, 2017'nin Telafisi Yok
NASA, sıcaklıkların ölçüldüğü son 130 yıl içinde en sıcak yılın 2016 olduğunu açıkladı. Sıcaklık
açısından 2016 yılını ise sıra ile 2015 ve 2014 takip etti. Tabii ki bu haberlerin detayları geldikçe,
resmîn pek de heyecan verici olmadığı ortaya çıktı. Örneğin Kuzey Kutbu sanayileşme öncesine
göre 4 santigrat derece daha sıcak olduğunu Nasa Godard Uzay Çalışmaları Enstitüsü açıkladı.
Ortada küresel ısınma ile birlikte Dünyanın çatısının da yandığı bir resim olduğunu söyleyebiliriz.
Daha da kötü haber Dünya Meteoroloji Örgütü’nden geldi. Örgüt 2016’nın sanayileşme öncesine
göre 1,1 santigrat derece daha sıcak olduğunu 18 Ocak’da duyurdu. Yani sıcaklık artışını 1,5°C’de
durdurmak için bırakın ayağınızı gazdan kesmeyi, frene bile çok sert basmanız gerektiğini ortaya
koyuyor. Bilim zaten bugün gazdan kesilse bile bırakın güvenli 1,5°C limitini, riskli 2°C limitini de
geçeceğimizi çeşitli senaryolar ile ortaya koyuyor.

Bütün bunlar olurken Türkiye dünyanın diğer bölgelerine göre serin, kendine göre belli aylarda sıcak
dönemler geçirdi. Yıl genelinde Türkiye ortalamasına göre serin geçti. Ama Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün vermiş olduğu aylık karşılaştırmalar Şubat-Ağustos arasının, Mayıs hariç, 1980-2010
yılı ortalamalarından daha sıcak geçtiğini ortaya koydu. Bu ayların her biri hem genel ortalamadan,
hem de 2015 yılından daha sıcak geçti. Özellikle Nisan ayının uzun yıllar ortalamasından neredeyse
3°C daha sıcak geçtiğini söyleyebiliriz.
Yılın kalan aylarında ise uzun yıllar ortalamasından biraz sıcak ama 2015 yılından biraz serin bir
dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Sonbahar mevsimi 2015’de 2°C daha sıcak geçerken, 2016’da
sadece 0,4°C daha sıcak geçti.
Bütün bunlar, ister küresel, ister bölgesel olsun, isterseniz de 45 hatta 130 yıllık ölçümleri dikkate alın,
sıcaklık artışından, iklim değişikliğinin varlığından öte basit bir şey söylüyor; zaman yok.
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Kaynak: MGM
İskoçya Kapatıyor, Türkiye?
2016 yılında İskoçya son termik santralini de kapattı. Böylece kömüre olan bağımlılığından
kurtulmuş oldu. Türkiye ise 430 MW yeni yerli kömür santrali açarken, yanına 1410 MW ithal kömür
ve 1691 MW ithal doğalgaz santrali ekledi. Çünkü, ülke kömüre bağımlı olduğundan dolayı, enerji
bakanı yerli kömür dedikçe hem yerli kömür arttı, hem de ithal kömür katlandı.
Sadece kömür ve ithal doğalgaz bağımlılığı artmadı tabi ki. 3. Köprü ve Osmangazi köprüsü,
olmayan toplu taşıma ve olmayan kaldırımları hesaba katarsak petrole de bağımlılık gelişti.
Kömür Bağımlılığı
Bu bağımlılık öyle bir noktaya geldi ki, geçen hafta Elbistan’da santrallerden kül yağarken İl Çevre
müdürlüğü santrallerle ilgili hiçbir işlem başlatmadı. Yerel gazeteler çarşaf çarşaf kül kaplı ovanın
fotoğraflarını paylaştı. Konuya dair hiçbir işlem yapılmazken, Kahramanmaraş İl Çevre Müdürlüğü
neyi denetledi biliyor musunuz? Tabi ki termik santralleri değil, evlerde yakılan kömürü denetledi!
Yani kurulduğu günden beri filtresi olmayan ve her yıl milyonlarca ton kömür yakan Afşin-Elbistan
A termik santrali yerine apartmanların kalorifer kazanları denetlendi.
2017?
2015 yılı Türkiye’nin aşırı iklim olayları rekorlarını kırdığı yıl oldu. 2016’da ise dünyanın geneli kadar
kötü bir sıcaklık ve aşırı iklim olayı yaşamadık. Otobüste iyi bir koltukta olmamız kaza anında zarar
görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Özellikle şoföre daha fazla gazla basmasını söyleyen bir ülke
olmanız riskinizi daha da arttırıyor.
Bugün yaşadığımız iklim olayları 10-15 yıl önce yakılan kömür, petrol ve doğalgazın sonucu. 2017’de
yakılan kömürün, kesilen ağacın, dökülen beton ve asfaltın etkisini tam olarak 10-15 yıl sonra
yaşayacağız. 2016 sanayileşme öncesine göre 1,1°C daha sıcak bir yıl oldu, 2017 yılı ise telafisi
mümkün olmayan bir yıl olacak.
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Çanakkale Köprüsü En Çok Vanlıya Yarayacak!
1915 Çanakkale Köprüsü yine fiyat ve geçen araç sayısı garantisi ve Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale
edildi. Proje maliyeti için Kasım ayında 10 milyar TL’yi telaffuz eden Başbakan haklı çıktı. Kazanan
konsorsiyum maliyeti 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL hesapladı! Bu maliyet karşılığında temel
attıktan sonra 5,5 yılda inşaatı tamamlayıp kalan 11 yılda da işletecekler. Böylece toplam 16 yıl 2 ay 12
günde hem inşaat olacak, hem de gelir elde edecekler.
Çanakkale köprüsü aslında özelleştirme programı. Sizin gelecekte yolu kullanma ihtimalinizi zorunlu
hale getirip özelleştiriyorlar. Sizin gelecekte iklime, doğaya, eğitime, sağlığa ayırmanız gereken
kaynağı özelleştirip o şirketlere veriyorlar. Bir süre, fiyat ve kapasite karşılığında satıyorlar. Öyle bir
satış ki, geçseniz de geçmeseniz de satılıyor. Yani ihtimali zorunlu hale getiriyorlar.
Şimdi asıl sorun, bunu ne pahasına yaptıkları. Mesela Et ve Balık Kurumu özelleşti, arsalarına AVM
yapıldı, et fiyatları inanılmaz yükseldi. Çanakkale köprüsünün maliyetini ise bundan kat ve kat fazla
olacak.
Feribot 35, Köprü 97 Tl
Köprü bittiğinde araç başına geçiş için 15 euro, otoyolun her km’si için 5 sent eklenecek. Bir de bunun
KDV’si olacak. Kabaca 100 km otoyol için 5 euro olmak üzere 20 euro +kdv gibi bir fiyat bize düşecek.
Yani 97 TL gibi bir rakam bizden geçsek de, geçmesek de çıkacak.
Şimdi arabanızla feribota gelip 35 Tl ödeyip güzel boğaz manzarasını izlemek varken 3 dakikada
geçme uğruna 97 TL de biraz garip kaçacak. Daha da kötüsü, kimse geçmez ise; mesela Van’da
oturan birisi bunun parasını “sanal geçiş“ yapmış gibi düşünecek Çanakkale’yi görmese de, arabası
olmasa da ödeyecek.
Çanakkale Otopark Olacak
Doğru duydunuz. Son bayram tatilinde günde 16 bin 500 araç feribot ile geçiş yaptı ve kent otoparka
döndü. 16.500 araç ortalamasının yılın bütüne yayıldığını düşünün. Kent her gün kilitlenecek
demektir. Ama kötü haberi vereyim, köprüyü ne 8-10 bin gibi normal bir araç sayısı, ne 16,500 gibi
yüksek bir araç sayısı kurtarmıyor. Çok daha fazlasına ihtiyacı var.
Köprü Araç Garantisi
Şimdi Yavuz Sultan Selim adı verilen 3. Köprü için günlük 135 bin araç garantisi verildi, tutmadı.
Osmangazi için 40 bin araç garantisi verildi, o da tutmadı. Avrasya Tüneli için 68 bin 500 araç
garantisi verildi. Ne olduğunu yakında göreceğiz.
Köprü için kaç araç geçişi garantisi verildiği ortada yok. 10 bin olmayacağı kesin. Her gün 16 bin 500
aracın geçmesi Çanakkale’nin ölümü ama proje için karlı değil. 30 bin kentin arabalara boğulması,
kısaca ölümü demek ama o rakam proje maliyetini bile kurtarmıyor. 35 bin ancak maliyeti yakalıyor
ama ortada neredeyse sıfır kar olacak. Biraz kar kalsın derseniz çok üstüne çıkması gerekiyor. Yani ya
köprünün maliyeti 10,4 Milyar TL değil, yada bayağı ciddi sanal araç garantisi verilmiş söylemiyorlar.
En Çok Vanlılar Yararlanacak
Köprü sayesinde İstanbul’dan çıkan birisi Kuzey Marmara’dan Çanakkale’ye gelecek, köprüden
geçtikten sonra Güney Marmara’dan dolaşabilecek, Osman Gazi köprüsünü ve 3. Köprüyü
kullanarak evine geri gelebilecek. Bunu bir Vanlı da evinde oturarak yapabilecek. O kadar araç
geçmeyince bu turun 250 TL civarı köprülerden ve otoyollardan geçiş maliyetini garanti
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kapsamında ödeyecek. Hem de bir litre benzin kullanmadan, hatta araba sahibi bile olmadan
evinden yapabilecek.
İklim Kurtarılabilirdi
10,4 milyar TL maliyeti olan bir yatırıma bir kar eklenerek çıkacak faturayı biz ödeyeceğiz. Ayrıca
araç geçişini sağlamak için bazı faturalar ödeyeceğiz. Mesela 3. Köprü olabilsin diye Marmaray’ın
verimsiz çalıştırıldığını biliyoruz.
838 km’lik Kars-Tiflis Bakü tren hattının 450 milyon dolara mal olduğun da biliyoruz. Yani yılda 30
milyon ton yük taşıyacak 839 km’lik tren yolu yaklaşık 1,7 milyar TL’ye mal olacak, ama boğazdan 3
dakikda geçmemizi sağlayacak Çanakkale köprüsü 10,4 milyar TL’ye mal olacak.
Bir de hızlı tren örneği verelim. Sivas’tan İstanbul’a 5 saatte gitmenizi sağlayacak olan projenin
Kırıkkale-Yerköy arasındaki 79 km’lik kısmı 2013’de 398 milyon TL’ye ihale edilmiş. Yani 79 km’lik
hızlı tren için 398 milyon TL maliyet, 100 km’lik otoyol dahil bir geçiş için 10,4 milyar TL maliyet!
Böylece Çanakkale bir Sivas gibi olamayacak.
Bu kadar para ile daha düşük karbonlu, hatta sıfır karbonlu sıfır petrollü bir ulaşım sistemine değil
Çanakkale, Türkiye geçerdi ama biz benzine ayrı, köprüsüne ayrı para ödeyeceğimiz yüksek
karbonlu bir modeli finanse edeceğiz.
Çanakkale Hollanda Olabilir
Günde 600 bin yolcu taşıyan Hollanda demiryolu şirketi NS demiryollarını yüzde 100 rüzgar enerjisi
ile çalıştırmaya başladı. Yani bizimkiler gibi daha çok petrol kullanalım demek yerine neredeyse
Türkiye’nin 20’de biri bir alana sahip Hollanda Türkiye’nin bir yılda taşıdığı demiryolcusuna yüzde
100 yenilenebilir enerjili ulaşım hizmeti veriyor.
Çanakkale Hollanda olsaydı, 10,4 milyar TL para ile ya en yakın Balıkesir’e demiryolu hattı çeker, ya
da Bursa üstünde tren hattına bağlanarak 2 kentin bu hizmetten faydalanmasını sağlardı. Bundan
para kalır, o para ile rüzgar ve güneş yatırımı yaparak 3-4 yılda bütün ülke elektrikli tren ulaşımını
yüzde 100 iklim dostu yapardı.
1915 Çanakkale köprüsünün gerçek maliyeti Başbakanın tahmin ettiği ve şirketlerin öngördüğü gibi
10 milyar TL değil, çok daha ötesinde Türkiye’nin kömüre, petrole bağımlılığının, bunun için
geleceğin özelleştirmenin faturası aslında. Bizden çıkacak olan ise 10 miyar TL’nin çok daha ötesinde.
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Kuş Cennetine Kül Yağmuru Projesi
277 bin dekar tarım arazisinin ortasına ve korunması gereken kuş cennetinin kenarına bir tane daha
kömürlü elektrik santrali yapılması ve burada üretilen elektriğin daha pahalıya alınarak vatandaşın
ödemesi için çalışmalar son aşamaya geldi. Doğru duydunuz. Burası 620 MW kurulu güce sahip
Çayırhan Termik Santraline 5 km, kuş cennetine ise 1650 metre mesafeye yapılacak. Maliyeti ise
piyasanın çok üstünde olacak.
Mevcut Çayırhan Termik santrali 1978’den bu yana elektrik üretiyor. Bu santral 2000 yılında ise özel
sektöre devredilen ilk termik santral oldu. 40 yaşına merdiven dayayan, bölgenin suyunu ve
toprağını ağır metallerle dolduran bu santralden kurtulmayı konuşmamız gerekiyorken, şimdi ona
bir kardeş geliyor. 720 Mw kurulu güce sahip olacak Çayırhan B termik santrali devletin çabaları ile
artık gündemimize giriyor.
Kömür Çıkar, Türk Yakar
Ankara’nın toplam kömür rezervi yaklaşık 500 milyon ton. Bu kömür düşük kalorili, yüksek nemli,
çok kül bırakan linyit kömürü. Bu 500 milyon tonun 400 milyon tonu ise Çayırhan’da. Mevut santral
yılda 1,6 milyon ton kömür yakıyor. Kabaca hepsini 250 yılda ancak yakabilir. İşte Çayırhan-B santrali
3 milyon 850 bin ton daha ekleyerek bölgede yılda 5,5 milyon ton kömürün yakılması sağlayacak.
Yani eskiden 2 yanıyorsa şimdi 5 birim kömür yanacak. Yani kömür çıkacak, Türk yakacak.
Tabi eskiden 2 olan kömür nasıl 5’e çıkıyorsa, aynı şekilde kömürde, toz da, karbondioksit de her şey
katlanacak.
Külü Bana, Kârı Şirkete
Kömürünü küllü olduğunu söylemiştik. Analizler her 100 kg kömürden 25 kg uçucu külün
oluştuğunu ortaya koyuyor. Büyük çaplı küllerin baca filtreleri ile tutulacağını varsaysak bile 1
mikrometre gibi, milimetrenin binde bir boyutunda gözle görülmeyecek parçalar pek tutulamıyor.
Eskiden 400 bin ton külün uçtuğunu hesaplarsak, yeni santral ile bu miktar 1 milyon tonu aşacak.
Filtreler %99 tutsa süper olur. Ama bu halde bile yılda 10 bin ton külün çevreye yayılması demek. Ben
böyle dersem Çayırhanlılar itiraz edebilir, filtrelilerin zaman zaman çalıştığını söyleyebilirler ki
haklılar. O zaman bu miktar katlanarak artacak demektir.
Tabi bu işten kimin kazanacağı da çok önemli. Bir süredir ihalesi ertelenen ilk tekliflerinin geçen
hafta toplandığı projenin öngörülen ihale fiyatı 72 dolar. Yani bir saat boyunca bir 1 MW elektrik
üretince devlet size 72 dolar ya da onun altında sizin vereceğiniz bir rakamı verecek. Kendi faturamız
üstünden konuşacak olursak, 1kw için 7,2 cent ya da altında bir bedel ödenecek.
Aslında çok ballı bir paradan bahsediyoruz. Serbest piyasada ortalama toptan satış fiyatı 14 kuruş
civarında iken ben KDV, TRT payı, kayıp kaçak filan derken 42 kuruş ödüyorum. Bu durumda eğer
ihaleden 7,2 cent çıkarsa dolar düşükken 21, bugünkü haliyle 27 kuruş gibi bir rakamı şirket alacak.
Yani 14 kuruş ortalama toptan üretici fiyatına karşılık yaklaşık 27 kuruş, bilemediniz pazarlıklarla 2-3
kuruş altına bir fiyata şirket para kazanacak. Şimdi burada iki sorun çıkıyor. Birincisi şirketler bundan
ne kadar inecek? İkincisi 27 kuruş gibi bir rakama ihale kalırsa benim faturamda 1 kwh elektrik kaç
kuruş olacak?
İşin Doğa Boyutu
Her şeyi para olarak görmemek lazım tabi ki. Bu işin doğa boyutu da var. Nallıhan Kuş Cenneti’nden
geçen yol şimdi duble yola çevriliyor. Tabi böyle bir trafik kuşların ve sulak alanın ciddi kirlenmesi
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anlamına gelecek. Bunun için Kuş Cenneti civarında dağ delinerek yol tünelin içine alınıyor! Hatta
devletin resmî haber kanalı bu durumu “Bölünmüş yol inşaatında ‘kuş cenneti’ hassasiyeti” başlığı ile
gururla duyurdu.
Ama araba egzozu kuş cennetine zarar verecek diye yanındaki dağı delen devlet şimdi kül kusan
ikinci bir santrali tam da kuş cennetine komşu köye yapıyor.
Pek garip gelebilir ama hesap böyle. Bu modelin adı rödovans yoluyla elektrik üretimi. Devletin her
şeyi yatırıma hazır hale getirdiği, ihaleye çıkartarak da alım garantili olarak belli bir fiyat karşılığında
verdiği bir iş. Yani yatırım izinleri hazır bir işi alım garantisi, fiyat garantisi ile verildiği ballı bir model.
Doğayı Korumak Şart mıdır?
Model iklim değişikliği açısından bir felaket. Yılda 4 milyon ton karbondioksit salarak ve sulak alan
gibi önemli bir yutağı bozarak daha da hızlı batacaksınız.
Peki doğa, tarım ya da yaşam açısından? Asıl mesele bu. Doğa deyince işin bir boyutu tabi ki
Nallıhan Kuş Cenneti. Böyle hemen dibine termik santral kurabilir miyiz? Bunu cevaplamak için
Nallıhan Davutoğlan Kuş Cennetin’nin statüsünü anlamak gerekiyor. Bu alanda çalışan Engin
Yılmaz’ın bilgi notundan kısa bir bilgi aktarayım sadece:
“Ankara ili Nallıhan ilçesi sınırları içerisinde Sarıyar Baraj Gölü havzasında yer alan Davutoğlan Kuş
Cenneti 1994 yılında ‘doğal koruma alanı’ olarak koruma altına alınmış, 2005 yılında 4.514 Dekarlık
alanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmiştir. Alan ev sahipliği yaptığı zengin biyolojik
çeşitlilik nedeni ile Önemli Kuş Alanı ve Önemli Doğa Alanı olarak tanımlanmıştır.
Saha ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmesi (Ramsar Sözleşmesi) kapsamında Türkiye’nin
uluslararası öneme sahip sulak alanları listesi içerisinde Sarıyar Barajı Sulak Alanı sınırları içerisinde
bulunmaktadır.”
Sadece bu bilgiler bile kuş cennetini vicdanın ötesinden hukuki olarak ne kadar korunması
gerektiğini ortaya koyuyor.
Yılda 3 milyon 850 bin ton daha fazla kömür yakmak için, karşılığında 1 milyon ton külün çıkması ve
bunun için koca bir kuş cennetini ve 277 bin dekar tarım arazisinin kirliliğe maruz kalması yöre
halkını ilgilendiriyor diyebilirsiniz. Ama her yıl 4 milyon ton karbondioksidin salınarak iklim
değişikliğinin hızlanması ve bunun normalden çok daha yüksek bir maliyetini bizzat ödenmesi
bütün halkı ilgilendiriyor.
Not: Bütün bu proje ilerlerken, devlet diğer taraftan Çayırhan B termik santrali için bölgenin
planlarını değiştiriyor. Pazartesi günü plan değişikliği askından inecek ve “kuş cennetine ve tarım
arazisine kül yağmasın, iklim değişmesin, parası da benden çıkmasın derseniz buradan itirazınızı
verebilirsiniz: https://350ankara.org/cayirhan-b-plan-itiraz-dilekcesi/
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Yol Yapıyor ki Vergi Toplasın!
Pek çoğumuzun sıkıntısıdır. Bir yere gitmek için tren bulamayız, raylı sistem ve toplu taşıma yoktur
ve kullanmasak bile bir arabaya mahkûmuz. Yol demek araba demek, ama aslında vergi dairesi
demek. Bunu ne kadar hissediyoruz, tartışmak lazım.
KGM-Karayolları Genel Müdürlüğüne göre daha çok yol daha çok tasarruf demek. Yanlış
duymadınız. 2017 Performans Programı’2da yapılan yatırımlar sayesinde işgücü ve enerjiden tasarruf
etmişiz, hatta “emisyon salımında azaltım” olmuş. Hatta bunu sayısallaştırmış. 2016’da 16,8 milyar TL
paradan, 3,26 milyon ton sera gazlarından tasarruf etmişiz. Düşünsenize 1990’da 27 milyon ton olan
ulaşım kaynaklı emisyonlar 2014’de 74 milyon tona dayandı. Bu tasarruf olmasa 77 milyon tonu
aşacaktık. 16,8 Milyar TL’de hiç de az bir para değil.
Asıl konuya gelelim. A noktasından B noktasına nasıl gidersin? Bana göre yaya, bisiklet yada toplu
taşıma ile gidilir. Ama bunlar olmaz ise araba ile gidilir. Araba demek vergi dairesi demek. Bunu
söylerken o kadar yatırımın nasıl karşılanacağı sorusu aklınıza gelebilir. Ne kadar para harcanıyor
bilelim ki ne kadar toplanması gerekiyorsa verelim.
3. köprü, Osman Gazi köprüsü ve Avrasya tüneli projesini hesabımıza koymayalım. Zaten ya
geçeceksiniz ödeyeceksiniz, ya da geçmeyip ödeyeceksiniz. Çünkü alım garantisini vermiş devlet. Bu
garanti karşılığında şirket yatırım yapıyor ve devlet ise geçiş garantisi veriyor. Peki devlet bu kadar
yolu niye yapıyor?
Yol Uzamadı ama Genişledi!
Türkiye’de 1990’da 59 bin, 2002 yılına gelindiğinde 61 bin 500 km toplam karayolu varmış.
Sonrasında o kadar yol yapılmasına rağmen toplam uzunluk sadece 66 bin 700 km’ye çıkmış. O
kadar yol yapılmıştı ama bir arpa boy mu yol almışız? Resmî anlamak için biraz detayına bakalım.
2002’de 1704 km olan otoyol uzunluğu, bugün 2532 km’ye çıktı. Öyle olunca 74 milyon dolar olan
otoyol geliri 2016’da 357 milyon doları geçti. Dolayısıyla karlı olan bir kısmı otoyol yapıldı.
Diğer yandan bölünmüş yollar yapıldı. Devlet mevcutları bölünmüş yola çevirdi. Böylece bölünmüş
yollar 6 bin 100 km iken şimdi 25 bin km’ye çıktı. Bir anlamda iki hatta üç şeritli boş yollarımız oldu,
araba görmeden yol alma eskiden hayaldi, şimdi gerçek oldu.
Aslında karlı olan az bir kısmı otoyol, mevcut yolların bir kısmı genişleyip bölünmüş yol olunca
toplam karayolu uzunluğu sadece 5 bin km artarken, duble yola dönüşen 19 bin km öne çıktı.
Daha Sık Asfalt, Daha Çok Para Demek!
KGM en sonra mali raporunda “2003 öncesi yıllık ortalama 7.000 km asfalt yenileme çalışması
yapılmakta iken 2003-2015 yılları arasında yıllık ortalama 17.043 km yenileme çalışması yapıldığını”
belirtiyor. Çok ilginç bir şekilde, toplam yol uzunluğu yüzde on bile artmamış ama yenilenen yolların
uzunluğu yüzde 150 artmış. Bu kadar yol yenileme arttığına göre açılmadan çöken yollar sadece bir
haber olmadığını düşünebiliriz. Ancak bu yolların genişletilmesinin ve bakımın da bir maliyeti
olmalı. Bu kadar asfalt bedavaya dökülmüyor sonuçta.

2

http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Kurumsal/PerformansProgrami/2017Perf
ormans.pdf
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2015’de Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım bütçesi 4 Milyar TL’yi aşarken, bu 2016’da 9,5 milyar
TL’ye sıçradı. Yani ülkede asfalt yolları genişletmek, hemen bozuldu diye yenilemek, onarmak vs için
geçen yıl 9,5 milyar TL yatırım yapılmış. 2017’de ise 11 milyar TL yatırım yapılacak.
Bu kadar masraflı bir işi finanse etmek çok kolay değil. Peki bundan devletin zararı olmuyor mu?
Olmuyor. Tam tersi, devlet için bu iş yeni vergi dairesi açmak gibi birşey.. Örneğin 2017’de sadece
motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 11,4 milyar TL devlete vereceğiz. Yani asfaltçıya verilecek parayı
çıkardığımız gibi yeni projelerin danışmanlık parasını bile tek kalemde çıkartıyoruz.
Sonra araba satışından devlet KDV yanına ÖTV’de alıyor. 2017’de araba satışından toplanacak ÖTV,
sıkı durun, 19,8 milyar TL olması öngörülüyor. Yani karayolları harcamalarının neredeyse 2 katı araç
satışından elde edilen ÖTV’den geliyor.
Bu da yetmedi ise kullanılan benzinden alınan ÖTV’yi de ekleyelim. Akaryakıtın neredeyse yarısı ve
doğalgazın ise %2’si kadar ÖTV alınıyor. Bu ikisinin toplamı ile 2017’de tam 66 milyar TL para
toplanacağı öngörülmüş. Bununu ezici çoğunluğu akaryakıt olacağına göre ciddi bir para
kazanılacak.
1 TL Asfalta 8 TL Cebe!
Özetle siz arabaya binmeseniz bile ödediğiniz MTV ile karayollarının parasını çıkartıyorsunuz. Sıfır
bir aracın ÖTV’si ile yol yapımına harcanan paranın 2 katını satıcıya, aldığınız benzin ile 6 katını
benzin istasyonuna ödüyorsunuz. Böylece 2017’de devlet yol yapmaya 11 milyar TL harcarken, sadece
bu 3 kalemle 98 milyarı sizden geri alacak. Bu herkesin gelirinden kesilen gelir vergisinden de çok,
ülkenin ekonomisini belirleyen kurumların vergisinin 2 katından bile fazla!
Kısaca anlatacak olursak, devlet yol yapıyor ki vergi toplasın!
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15/19 Şubat Süreci Konuşulmadı
Türkiye 15-19 Şubat sürecini hiç konuşmadı. Dünya 2016’da sıcaklık rekoru kırdığımızı konuştu.
2015’de Türkiye’nin aşırı iklim olayları rekoru kırdığı raporlarda yer aldı ama Türkiye 15/19 Şubat
sürecini hiç konuşmadı.
Dünya Meteoroloji Örgütü 2016 yılının sanayileşme öncesine göre 1,1° C daha sıcak geçtiğini
açıklamıştı. Sanayileşme öncesi atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu milyonda 280 parçacığın
(ppm) altındaydı. İlk defa Dünya atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu3 350 ppm’e Mayıs 1987’de
ulaştı. Bu güvenli sınırın altındaki karbondioksit yoğunluğu sadece son kez Eylül 1988’de ölçüldü.
Ocak 2017 ortalaması 406 ppm olarak gerçekleşti. Bu kadar fosil yakıt yakılmış ve sonucunda sıcaklık
rekorları yaşanıyorken Türkiye’nin bir şey yaşamaması beklenemezdi.
Şubat’ta Sıcaklık Rekorları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2016 yılı için çok önemli bir çalışmayı4 paylaştı. Bu çalışmaya
göre 15-19 şubat 2016 tarihlerinde Türkiye’deki istasyonlar maksimum sıcaklık rekorları kırdı.
Rekorlar dememizin çok açık nedenleri var. O tarihlerde 59 istasyon maksimum sıcaklık rekoru
ölçerken, 8 istasyonda eski rekorlar tekrarlandı. Hatta Ankara, İzmir, Aydın, Şanlıurfa ve Siverek
meteoroloji istasyonlarının her birinde maksimum sıcaklık rekorları o 5 günde bir defa değil, tam üç
defa kırıldı.
Resmî Gazete’de Kömür!
15/19 Şubat’ın hemen ertesinde Resmî Gazete önemli bir genelgeyi yayındı. 24 Şubat 2016 tarihli
Resmî Gazete’de, Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu kurulduğuna dair genelgeyi
yayınladı. Kurul “özel sektöre açılacak linyit sahaları ile rödovans usulüyle yeni ihale edilecek
sahalara yapılacak üretim tesisleri dahil bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini
hızlandırmak üzere” çalışacaktı.
Başbakanlık genelgesi ülkede bir dizi istasyon sıcaklık rekoru ölçerken daha fazla kömürün
yakılmasının önünü açıyordu. Nitekim genelgeden birkaç ay sonra Trakya’da iki termik santrali için
plan değişikliği ve bir yıl sonrada Nallıhan’a komşu ikinci bir santralin plan değişikliği yapılacak ve
ihalesi bile gerçekleşecekti.
Şubat’ta Sıcak Rekorları
15/19 Şubat süreci öncesi ortalama Şubat ayı sıcaklığı 1,9°C olan Ankara’da maksimum Şubat
sıcaklığı 20,4°C olarak 28 Şubat 1958’de ölçülmüştü. Ama 16 Şubat 2016 günü 20,5° C, 17 Şubat’ta ise
20,6° C maksimum sıcaklık ölçülürken 18 Şubat günü 21,3° C ile rekoru üçüncü kez kırdı.
Başbakanlık daha fazla fosil yakıt yakılması için uğraşırken MGM istasyonları sadece Ankara’da
değil, bütün Türkiye’de bu rekorları ölçüyordu. Ege Bölgesi’nde 16, Marmara Bölgesi’nde 10, Akdeniz
Bölgesi’nde 9, İç Anadolu Bölgesi’nde 9, Karadeniz’de 5, Doğa Anadolu’da 3 ve Güneydoğu
Anadolu’da 7 istasyonda rekor ölçüldü.

3
4

ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt
https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/subat-rekor.pdf
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Milas Şubatta Kavruldu
Ege hem istasyon sayısı yanında hem İzmir ve Milas’daki sonuçlarla öne çıktı. En son 1950’de Şubat
ayı maksimum sıcaklık rekoru kıran kent 2016’da tam 3 rekor kırdı. 23,9°C olan rekoru 27° C’ye
çıkartarak maksimum sıcaklık rekoru tam 3,1°C arttı. O gün İzmir neredeyse Haziran ayı ortalaması
kadar sıcak bir gün yaşadı.
Milas ise çok daha aşırısını yaşadı. Milas’da ölçülmüş en sıcak Şubat ayı 24,9 °C olarak kayıtlarda yer
alıyor. 15-19 Şubat sürecinde Milas’da ölçülen en yüksek sıcaklık 32,4° C ile 16 Şubat günü gerçekleşti.
Yani o gün Milas rekorunu 7,5° C yükseltti.
İklim Değişikliği
Bu noktada iklim değişikliği açısından iki önemli noktayı hatırlatmakta fayda var. Birincisi iklim
değişikliği ilerledikçe aşırı iklim olaylarının sıklığında ve şiddetinde artış olması. Küresel sıcaklık
rekorları, aşırı iklim olaylarında artış bunun örneği. 15/19 Şubat süreci ise konunun nasıl da farklı
boyutlara sahip olduğunu çok net ortaya koyuyor. Burada ikinci nokta olan iklim değişikliğinin geri
dönülmez noktaya gelmesi ile olağanüstü olayların olağan hale gelmesi meselesi devreye giriyor.
Yani iklim değişikliğinin devam etmesinden de öte, geri dönülmez noktayı gözetmemiz gerektiği bir
noktaya gidiyoruz.
Birinci yılında MGM’nin raporu ile konuyu tekrar gündeme getirdik. 15/19 Şubat sürecinde konu
sadece sıcaklık rekoru haberleri ile basında yer aldı ama kimse konuşmadı. Unutmayın, o süreci
hepimiz konuşsaydık Resmî Gazete belki Arnavutluk’un ağaç kesmeyi yasaklaması, İskoçya’nın
kömür santralleri kapatması gibi kararlar basardı.
Siz de konuşursanız çok güzel olur.
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Enerji İhtiyacı Söylemi Çöktü!
2017-2030 Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu haberi5 geçen hafta basına düştü.
Rapora göre 2017’de en düşük 288 milyon MWh (megawatt saat) elektrik tüketimi bekleniyor.
Aslında projeksiyonlarda bu rakama 2015’de ulaşılması öngörülmüştü, olmadı.
Yeni aldığımız beyaz eşya eskisine göre daha az yakarken, evimizdeki tüketimimiz hemen hemen
aynı kalırken, nasıl Türkiye’nin elektrik tüketimi artmaktan öte katlanıyor ve ona rağmen fazla fazla
tüketim tahminlerinde bulunuluyor? Neden Trakya’nın ortasında su toplama havzasına, ya da
Nallıhan Kuş Cenneti’ne komşu köye termik santral yapılır? Neden borulara yada kanallara
hapsolmamış bir dere kalmamıştır. Neden patlaması ile ünlü nükleer santral Akkuyu’ya yapılır? Asıl
önemlisi bütün bunların parasını neden hep biz veriyoruz?
Tek açıklaması “enerjiye ihtiyacımız var” sözü. Ama “kimin doğayı yok edecek, iklimi değiştirecek,
faturayı halka ödetecek bir enerjiye ihtiyacı var?” sorusuna cevap verdiğimizde çok şeyi öğreniyoruz.
Tam da bu esnada TÜİK 2015 yılık elektrik tüketimi sektörel detaylarını açıkladı.
2015’de Sanayi Çok Elektrik Yaktı
TÜİK’in Net Elektrik Tüketiminin Sektörlere Dağılımı çalışmasına göre, 2015 yılında 217,3 milyon
MWh elektrik tüketilmiş. Bu miktar bir önceki yıla göre %4,8 artış anlamına geliyor bu. Bütün
sektörlerdeki artış bu oranın altında kalırken, bir tek sanayi sektörü bu oranın üstüne çıktı. Sanayideki
elektrik tüketimi bir önceki yıla göre %5,7 arttı.
Ne Kadar AVM, O Kadar Elektrik Tüketimi
Elektrik tüketiminin yarısından sorumlu sanayideki bu artış tam da “enerji ihtiyacı” söylemine denk
düşüyor. 2015 yılındaki artış bize bu fikri verse de, 5 yıl yada daha uzun bir döneme baktığımızda
“enerji ihtiyacı” ticaret sektörü, belki de bir anlamda AVM’ler demek. 2000 yılından bu yana elektrik
tüketimi toplamda %121 artmış. Aynı dönemde sanayi %112, meskenler ise %100 enerji tüketimini
arttırmış. 15 yılda bu oranlarda artış iyi bir şey değil. Ama ticaret sektörü tam %344 artış göstermiş!

5

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-2017-elektrik-talebi-288-milyar-kilovatsaat/758311
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Ticaret sektöründe bu kadar neyin arttığını sorabilirsiniz. Ticaret sektörü altında alt sektörlerin ne
kadar elektrik tükettiğine dair bir veri yok. Ama bildiğimiz 1988’de ilk AVM’sine sahip olan
Türkiye’nin 2006’da 3 milyon metrekare alışveriş merkezi kiralanabilir alana6 sahip olduğunu
biliyoruz. Bu alan 2016’da ise 13 milyon metrekareyi geçiyor. Durum böyle olunca enerji ihtiyacı
sanayi üretim, artan konut sayısı, nüfus desek bile o sektörlerdeki artış oranları ile ticaret sektörü hiç
örtüşmüyor. 2000-2015 arası elektrik tüketimi kabaca bir kattan fazla artarken, meskenler sadece 1 kat
artarken, sanayi bir kattan az fazla artarken ticaret sektörü tam 3,5 kat artmış. Ticaret sektörü 2000
yılında 1 iken 2015’de 4,5 olmuş.
Enerji Tahminleri Yanıldı
Aralık 2012’de 10 yıllık elektrik kapasite projeksiyonunu TEİAŞ yayınlamıştı. Bu çalışma düşük
tahmine göre bile 291,8 Milyon megawatt-saat talep tahmininde bulundu. Bir anlamda elektrik talebi
o kadar şişirilmişti ki, bugün gerçekleşen talebin üçte biri kadar fazla talep bekleniyordu. Bir başka
deyişle, 3-4 yıl sonrası tahminleri bile en muhafazakar artışın bile çok altında kalıyordu.
Doğru Tahmin Akkuyu’dan Ederdi
Aslında ne enerji tahminleri yanıldı, ne de AVM’ler boşuna yapıldı. Enerji ihtiyacı söylemi üretimde
yeni santral yapılmasını, tüketimde ise onu arttıracak yatırımları beslemesi üstüne kurulu idi. Basit bir
örnek verecek olursak, 2015 yılı tahmini ile 2015 yılı gerçekleşen tüketim arasındaki fark tam 2 adet
Akkuyu nükleer santraline eşit. Doğru tahmin yapılsa Akkuyu nükleer santralini yapmaya kimse
cesaret edemezdi.
Aynı örneği ticaret sektörü için verelim. Dünyada teknoloji geliştikçe sektörlerde elektrik tüketimi
belki artabilir ama bu kadar katlanmaz. Diyelim ki bu normal. Sadece konutların elektik tüketimi
artışı kadar ticaret sektöründe de artış olsa ne olur? 2000 yılına göre konutlardaki %100 artış ticaret
sektöründe olsa 2015 toplam tüketimi neredeyse %10 daha az olur. Yaklaşık 22 milyon MWh’lık bu
tasarruf bile tek başına Akkuyu’nun 2 ünitesinin üretimine eşit.
Enerji ihtiyacı söyleminin parçası olan verimsiz bir ticaret sektörü ve ışıl ışıl AVM’ler yarım Akkuyu,
şişirilen tahminler ise 2 Akkuyu kadar yatırımın önünü açıyor.
Türkiye Şili Olsun
Şili kırsal kesimde yaşayan ve elektriği olmayan aileler için güneş enerjisi hibe programını
başlatmıştı. Böylece o kadar uzun mesafelere altyapı götürmek yerine o paraya güneş enerjisini
vermeyi tercih etti. Yani kömür dağıtmıyor, güneş panelleri veriyor. Ardından geçen yaz büyük
yatırımlar içinde bir ihaleye çıktı. İhale sonucunda 1 kwh güneş elektriği için 2,91 cent verecek. Bu
Türkiye’nin son kömür ihalesinde vermeyi düşündüğü 6,04’cent’in yarısı, nükleere verilecek 12,35
cent’in ise dörtte biri.
Türkiye ise gelecekte de böyle devam edecek. Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu’na göre
2037’de düşük senaryoya göre 567,6 milyon Mwh, ikinci senaryoya göre 656,1 milyon, yüksek
senaryoya göre de 814,4 milyon Mwh çıkacağı hesaplanmış! Yani 2037’deki iki senaryo arasına bile
birkaç nükleer santral ve bir düzine termik santral sığabilir. Ama bunun olması için yapılacak
alışveriş merkezleri de bu işi kurtarmayacak.
Açık olan şu ki “enerjiye ihtiyacımız var” söylemi nükleer ve termik için gerekçe oluyorken, yapılan
AVM’ler bile elektrik talebini şişirmeye yetmiyor. Bu söylem yerseniz yaşamaya devam edecek. “Yok
veriler ortada derseniz” başka bir boyuta geçmeye başlayacağız.

6

http://www.projelansman.com/turkiyenin-avm-haritasi-belli-oldu/

24

Havagazı Fabrikası Yıkıldı, Bize Ne Kaldı?
Geçen hafta Ankara Havagazı Fabrikası’nın ani yıkılışı adlı piyesi izlemişsinizdir. Kömür taşınması
kolay olsun diye tren yolu kenarına kurulan ve tren garına bir kaç yüz metre ötedeki Havagazı
Fabrikası klasik taktikler kullanılarak yıkıldı. Bir taraftan mahkemesi sürerken kalan binalar ani bir akın
ile oldu bittiye getirilerek yıkıldı. Önce basına asbestli kısmın yıkılmadığı iddia edildi. Sonra durumu
inceleyen kamuoyu zaten o gün asbestli kısmın yıkıldığını bilgisini duydu. Akıncı belediyecilik
yapılmış, ODTÜ ormanında bir gecede 5 bin ağaç bayram gecesi nasıl söküldüyse, aynı tesisin diğer
kısımları nasıl daha önce sökülmüş ise, asbestli kısımlar da aynı şekilde söküldü.
Tren garının diğer tarafında ise Arena spor salonu önünde toplanana binlerce AKP’li referandumda
“evet” kampanyası startı için toplanmıştı.
Yıkımın ilk anında hiçbir koruma yoktu. İlk basın fotoğrafları toz dumanı çekmiş, sonraki günlerde
basın ilgi gösterdikçe kaplanan örtülü hali basına dağıtılmıştı. Ama olan olmuştu, ama AKP’liler
salondan çıktıklarında havadaki asbest fiberlerini göremezlerdi. Görseler bile referandumda çıkacak bir
evet akıllardaki tek konuydu.
Havagazı Değil Nükleer Tesis Olsaydı?
Ortada ne somut bir plan, ne de bütünsel bir bilgi var. Sadece son dakika oluşturulan uzman görüşleri,
yapılan bir test ile sınırlı bilgilerimiz ile idare ediyoruz. Tek sevindiğimiz konu ise burada ömrü bitmiş
bir nükleer santral olmaması. Düşünsenize bir nükleer santral yapım maliyeti kadar söküm maliyeti var.
Ankara belediyesi 380 bin TL’lik muhammen bedeli çok bulup 13 bin TL’ye anlaştığı firma ile koca
endüstri tesisini yıktı. Aynı şeyi nükleer tesis için de yapabilir, ucuza hurda karşılığı nükleer tesisi
taşerona verirdi.
Kamuoyu asbest boyutunu daha çok tartışacak. Mahkemenin yeni bir yürütmeyi durdurma kararı
vermesi meseleyi çözmeyecek. Ama bizim burada başka bir şeyi daha konuşmamız gerekiyor. Bu
havagazı aslında ne? Yıkılan sadece fabrika mı? EGO’nun hangi harfi yıkıldı? Yıkım sonrası bize ne
kaldı?
Havagazı Fabrikası Zaten Yıkılmıştı!
Doğru duydunuz, 13 Haziran 2006’de gece yarısı belediyenin akıncı birlikleri girmiş, tesisin önemli
bir kısmını yıkmıştı. Tescil edilmesi için çalışmalar sürerken, yine odalar açıklama yapmış, yıkımı
yavaşlatmıştı. O günde basın açıklaması ve dava açma gibi araçlar aynı şekilde kullanılmıştı.
Tabi belediye aradan 1 ay geçmeden yıkılan alanı değerlendirdi. AVM yapmadı ama daha sonra
AVM yapılacak eski Maltepe pazarını buraya taşıdı. 5 Temmuz 2007 günü Maltepe pazarı bu yıkım
alanının bir kısmına taşındı. Maltepe Camisinin yanındaki bu alanda ise 2008 yılında Maltepe Park
AVM yapıldı. Yapılan AVM kısa sürede battı ve Çankaya Belediyesi tarafından bir kısım hissesi satın
alındı. Daha sonrada 2016 yılında satışa çıkartıldı. Hiçbir teklif gelmeyince 91 milyon TL tahmini
bedele sahip kendine ait dükkanların olduğu AVM belediyenin elinde kaldı.
Havagazı Değil, Kömür Gazı!
Tesis aslında kömürden gaz üretme tesisi idi. 1800’lerde kömürden gaz üretme ve bunu sokaklarda
borular yoluyla fenerlere iletmek yaygınlaşmış, bir belediyecilik standardı haline gelmişti. Tabi gazın
bölgedeki evlere iletilmesi ile evlerde aydınlatma ve mutfak için kullanılması sağlanmıştı. Burada
kömürün ısıtılması sırasında çeşitli aşamalarda su buharı ve oksijen içinse hava veriliyordu. Dünyada
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kömür gazı (coal gas) denirken, işleme genel olarak kömür gazlaştırma (coal gasification) denirken
Türkiye’de havagazı ifadesi kullanılıyordu.
Osmanlı’da Gazhane Derler!
1805’de Londra’da 13 gaz lambasını aydınlatılması ile başlayan süreç 1850’lerde Avrupa’da
yaygınlaşmış, bir belediye hizmeti haline gelmişti. Bu durumdan Osmanlı da etkilenmiş, 1856’da
Dolmabahçe, 1864 Kuzguncuk, 1880’de Yedikule, 1892 Hasanpaşa’da ilk havagazı fabrikaları
kurulmuştu. O dönemde bu tesislere gazhane adı veriliyordu. 1862’de de İzmir’de yeni gazhanenin
inşaatına başlandı. Ankara’da kurma girişimleri savaş nedeniyle gerçekleşemedi.
Başkent Sokakları Aydınlatılıyor
Cumhuriyetin ilk döneminde başkentin enerjiye ihtiyacı vardır. Bir taraftan elektrik bir taraftan kent
yaşamında gelişmişliğin bir parçası olarak havagazının karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. 1921
yılında gazyağı ile sokaklar aydınlatılmaktadır. Bugün olmayan tarihi Bent Deresi’ne 1925’de kurulan
küçük bir tesis ile sudan elektrik elde edilmektedir. 35 KWh gücündeki bu kaynak sadece Ankara
Belediyesi’nin ve yakınındaki birkaç evin ihtiyacını karşılamaktadır.
Bu sürecin sonunda elektrik ve havagazı işletme imtiyazı Alman Didier firması liderliğindeki
konsorsiyuma verildi. İlk tesis 1929’da havagazı ocakları, 1933’de ise elektrik santralini tamamladı.
Sözleşmede santralin kurulu gücü 2,5 MW idi. 1931’de ise 5,85 MW’a çıkartıldı.
Hızla genişleyen başkentin artan elektrik ihtiyacını ithal dizel ile karşılamak artık pahalı olmaya
başlamış, dışa bağımlılığın maliyeti görülür hale gelmişti. Üretim kapasitesini arttırmak ithalatı
arttırıyordu. Bu durumda Kızılırmak üstüne bir HES yapılmasının ekonomik olacağı gündeme
geliyordu.
EGO’nun E’si
2. Dünya Savaşı arifesinde bu yatırımın kamulaştırılması süreci başladı. Kamulaştırma sonrasında
1942 yılında ise şirket “Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi” adını aldı. Bu kuruluş daha
sonra EGO’nun E’si ve G’si olan elektrik ve gaz işini yürütecekti.
1 Kasım 1982 tarihinde çıkarılan EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan elektrik işlerinin
tamamı TEK’e devredilecek, ama elektrik EGO’nun e’si olarak isimde kalacaktı. Doğalgazın gelmesi
ile 1990 yılında havagazı tesisi kapatılacaktı. Belediyenin doğalgaz dağıtımında Botaş’a borçlarını
ödeyememesi üstüne özelleştirilecekti. Yani Bugün belediyenin en büyük kuruluşu EGO’nun elinde
sadece “o” harfi, yani otobüs işletmeciliği kalacak, e’si kamuya, g’si ise özele devredilecekti.
Tübitak Havagazı Fabrikası Kurdu
1800’lerde yaygınlaştırılan kömürden gazlaştırma teknolojisi hızla yaygınlaştı ve zaman içinde
genişledi. Kentlerin aydınlatma ve gaz ihtiyacı için kurulan kömür gazı tesisleri doğalgazın ve
elektriğin yaygınlaşması ile atıl duruma düştü. Hasanpaşa Gazhanesi bölge halkının mücadelesi ile
bugün “Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi” olması için restorasyon çalışmaları sürüyor. İzmir’de
inşaatına 1862 yılında Fransız şirketince başlanan ve şehrin havagazı ile aydınlatma sisteminin
temelini oluşturan Alsancak’taki havagazı fabrikası ise 2007-2008’de İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından restore ettirilerek kültür merkezine dönüştürüldü.
İşte tam bu esnada, TÜBİTAK kömürü gazlaştırma projesi başlattı.2008 yılında başlayan proje ile
“kalorisi düşük yerli kömürden doğalgaz üretilmesi” sağlanacaktı. Nitekim Türkiye’nin ilk kömür
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gazlaştırma tesisinden tam 157 yıl sonra Kütahya Tavşanlı’da pilot tesis açıldı. 1800’lerde belediyecilik
standardı olarak kömür gazlaştırma ile aydınlatma yapılırken, 20. yy başında elektrik daha
dağıtılabilir hale gelince sadece mutfaklarda kullanılmaya başlanırken, ülkemiz 21. yy’da bilimsel bir
çalışma yaparak Osmanlı’da gazhane, cumhuriyetten sonra havagazı fabrikası adı verilen tesisin
daha gelişmişini yaptı.
25 Şubat’ta Ne Yıkıldı?
O gün öğleden sonra Maltepe Havagazı ve Elektrik Fabrikası’nın son kalan binalarının yıkımına
başlandı. Kömürden gaz elde eden bu tesis yıkıldığında enkazdan asbest dışında ülkenin enerji tarihi
de çıktı. O tarihi içinde belediyenin enerji hizmetlerinin nasıl bir koca bakanlığa dönüştüğü, bugün
özelleşen santrallerin atası orada idi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yokluk içinde yapılan, halktan
toplanan paralarla koca ülkenin enerji yapısında en önemli tuğla taşı olan bir tesis tamamen yıkıldı.
Halkın parası ile koca bir enerji sektörü oluşmuştu, o santraller şirketlere verilirken, bu tesis ise inşaat
sektörüne teslim edilmişti.
Ankara’nın kömürden gaz üreten bu fabrikası cumhuriyetin enerji ve gaz sektörünün atasıdır. Onu
restore etmediler, yıkıp yenisi de koymadılar. Tek yaptıkları o tesisin ürettiği kömür gazı ve elektriğin
oluşturduğu sektörü özele, arsayı AVM’lere verdiler.
Bize de kala kala asbesti mi kaldı?
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Enerji İhtiyacı Söylemi Yine Çöktü!
Nükleerden kömür santraline kadar pek çok yatırımın yapılmasının ana dayanağı olan enerjiye
ihtiyacımız var söyleminin çöktüğünü çöktüğünü daha önce tartışmıştık. Bu tartışmada alışveriş
merkezlerinin dahil olduğu ticaret sektöründeki artışı ortaya koymuş, şişirilen talebi dolu göstermek
için bu sektörün önemini ortaya koymuştuk. Ancak mesele sadece bununla sınırlı değil.
Geçen hafta önemli bir gelişme daha oldu. Meclis’te bir soru önergesine verilen cevap ile “enerji
ihtiyacı söylemi” için nasıl bir politika uygulandığının bir boyutu ortaya çıktı.
Yaz Saati Enerji Talebi Söylemine Yarıyor
Kasım ayında Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) kış saati uygulamasına geçmemenin tasarruf
değil, israf getirdiğini kamuoyuna açıklamıştı. Yaz saati uygulamasının devam etmesi sonucunda
2016 Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre tüketimin yüzde 6,53 arttığı verisini açıklamasında
paylaşmıştı. Bu artışın sonraki aylarda da devam etmesi enerji israfına yol açtığı iddialarını
güçlendirecekti.
Sonraki aylar bunun cevabını verdi. Önceki yılın aynı ayına göre tüketim artışı diğer aylarda da
oldukça yüksek gerçekleşti. 2016 Aralık ayında bu artış yüzde 5, ardından 2017 Ocak ayında yüzde 5,7
oldu ve geçen hafta ise Şubat ayındaki oranın yüzde 6,1 olduğu haçıklandı.
Açık ki yaz saatine devam ederek artan elektrik israfı enerji ihtiyacı söylemini beslenmeye devam
etmiş oldu. Böylesi kısa vadeli bir politika yanında, geçen hafta uzun vadeli bir politikanın da
uygulandığı ortaya çıktı.
Buzdolaplarının Yüzde 100’ü Mevcut Binaların Binde 6’sı Belgeli
Balıkesir vekili Ahmet Akın binalardan sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sorduğu soru
önergesinin cevabını geçen hafta açıkladı. Akın, soru önergesi ile binalarda enerji performansı
yönetmeliğinin uygulanmasını sordu. Malum, 2 Mayıs 2017 tarihine kadar bu yönetmelik gereği
büyün binalar enerji kimlik belgesi almak zorunda.
Gelen cevap çok önemliydi. Mevcut ya da 2015 yılına kadar yapı ruhsatı almış binalar ile birlikte
Türkiye’de tam 9 milyon 152 bin 635 adet bina bulunuyordu. Bu binaların yönetmelik çıktıktan sonra
yapılan 450 bini enerji kimlik belgesi almıştı. Geriye kalan 8,7 milyon binanın ise sadece 50 binine
enerji kimlik belgesi verilmişti. Yani yönetmeliğin verdiği sürenin bitmesine 2 ay kala eski binaların
yüzde yüzü değil, anak binde 6’sına kimlik belgesi verilmişti.
Yasamanın Çıkardığını Yürütme Uygulamamış!
İkinci el eşya satan bir dükkanda bugün bile bir buzdolabı alsanız, mutlaka üstünde enerji kimlik
karnesini görürsünüz. 2007’de Enerji Verimliliği Kanunu’nun, 2008’de Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’nin çıktığını ve yönetmeliğin 2011 yılında da yürürlüğe girdiğini dikkate aldığımızda,
durum oldukça vahim. Açık ki TBMM’nin çıkardığı bir kanun yürütme tarafından işleme
konulmamış. Kanunun çıktığı 2007’den bu yana 4 enerji bakanı, 6 şehircilik bakanı değiştiğini
düşündüğümüzde uygulanmamasında hepsinin bir payı olduğunu kestirebilirsiniz. Böylece enerji
tüketiminin azalması için yasama yetkisine sahip TBMM’nin çıkardığı kanunun uygulamaya
geldiğinde yürütmenin uygulamadığını görüyoruz. Yani TBMM’nin iradesi ile yapılan yasama
faaliyeti ve bakanlığın yetkisi ile çıkardığı yönetmeliği yine o bakanlık yerine getirmemişti. Bir
anlamda kanunun hayata geçirmemiş, verilen görevi yerine getirmemişti
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Kamu Binalarında Kimlik Belgesi Var mı?
Soru önergesinde önemli bir ayrıntı daha var ki, evlere şenlik. Kamunun vatandaştan önce bu
mevzuatı uygulamış olmasını bekler, bu binaların enerji kimlik belgesi almış olabileceğini
düşünebilirsiniz. Ancak yanılırsınız. Kamunun enerji kimlik belgesine dair bilgi olmadığı bilgisi
önergenin cevabında yer almış. Yani kamu binaları kimlik belgesi almamış. Yani devlet binaları
küçülmediği gibi enerji verimliliğini dikkate almadığını burada öğreniyoruz.
Ne Olacak?
Bundan sonra ne olacak?. Enerji kimlik belgesi almayanlara bir şey yapılacak mı? Evet yapılacak ve
kanuna uygun olarak önerge cevabında Bakanlık alım satım ve kiralama yapılamayacağını söylüyor.
Bu o kadar net ki, mevzuatın uygulanmadığını gören verimlilik şirketleri kapılara bunun ilanlarını
asmaya başladı bile. Mesela benim binamda birkaç aydır verimlilik firması hem kapıyı kapatmamı
hem de kira ve alım satım için verimlilik belgesi almamı istiyor.
Ama diyebilirsiniz ki kimlik belgesi için binaların peşine düşmeyen bakanlık şimdi kira ve ya da alım
satım için düşer mi? Düşmeyebilir ama burada asıl sorun hepimizin her yıl ödediği enerji faturası.
Böyle olduğu için kentsel dönüşüm rantı düşünmeyenlerin çoğu izolasyon çalışmasını bitirdi bile.
İşin özü zaten verimlilik değil mi?
Kömür için Ağacı Kestiler
Enerji üretimini arttırmak için tüketimi şişirmek, o tüketimi şişirmek için alışveriş merkezi gibi, yaz
saati uygulaması gibi israf politikaları yetmezmiş gibi verimlilik mevzuatını hayata geçirmemek bir
bütün olarak enerji israfı söyleminin/yönteminin bir parçası. Burada tek eksik nokta, daha fazla
doğalgaz, kömür yakılması için o ağacın kesilmesi.
1990 yılında Türkiye’de binalarda yakılan kömür, doğalgaz ve petrolden çok daha fazla enerjiyi odun,
hayvan ve bitki artığı ile jeotermal ve güneş sağlıyordu. Enerji verimliliği kanunu daha ortada yokken
Türkiye’de binaların toplam enerji tüketimi 2002’ye geldiğinde pek artmadı. 2014 yılında ise 2002
yılının tam yüzde 50 fazlası enerji harcandı. Bir başka deyişle 1990-2002 arası onca bina yapılırken ve
binalar kısmen doğadan toplanılan odun ve hayvansal atıkları değerlendirebilirken, 2002-2014 arası
sihirli bir el o binaları doğadan kopardı. O koparma sonucu bitkisel ve hayvansal atıkların düşen
payını ve artışı kömür ve doğalgaz doldurdu. Böylece fosil yakıt olmayan yakıtlar 1990, hatta 2002’de
binaların ısınma, mutfak gibi ihtiyaçlarının yarısını karşılarken, 2014’de bu oran altıda bire düştü.
Sadece kağıt üstünde enerji talebini yükseltmek ile “enerji ihtiyacı” söylemi yeterli olmuyor. Bunun
alt yapısını oluşturmanız gerekiyor. Kış aylarında yaz saati uygulamasını sürdürürseniz tüketiminiz
artar. Daha çok AVM yapar ve enerji verimliliği mevzuatını uygulamazsanız tüketimiz artar. Kentsel
dönüşüm diyerek kırı, bahçeli evleri yok ederseniz kesilen ağacı budamak, bahçedeki ineğin tezeğini
kullanmanın önüne geçerseniz fosil yakıt tüketimimiz yine artar. Bütün bu zorlamalar ise ülkenin
değil politikacıların enerjiye ihtiyacını ortaya koyacaktır, ihtiyaç söylemi bir kez daha çökecektir.
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Çanakkale Köprüsü Van ile Seul Halkını Birleştiriyor!
Çanakkale Köprüsünün sözleşmesi imzalandı ve temeli atıldı. Temel atma töreninde başbakan o
meşhur ifadesini yine kullandı ve “Bu eser ‘Çanakkale geçilmez’ diyen ecdadımız için. Çanakkale
millet için her türlü geçilir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile de geçilir.” dedi.
Gelecekte geçme ihtimalinizi satan modelin örneklerinden biri de bu köprü. Öyle bir model ki
Van’da oturan bir vatandaşımız geçmese bile, hatta arabası olmasa bile bu geçiş garantisinin eksik
kalan kısmını ödüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde bu durumu daha önce tartışmıştık. O yazıda
geçiş ve otoyol ücretini bildiğimizi, ancak araç geçiş garantisinin açıklanmadığını söylemiştik.
Geçen hafta, Çanakkale Köprüsü’ne verilen araç garantisinin günlük 45 bin adet olduğu ortaya çıktı.
Devlet, geçen araç sayısı yetersiz olursa farkı ödeyecekti. Ödeyeceği miktar ise araç başına 15 € değil,
kafanız karışmasın. Çünkü “köprü geçişi” denilen ifade köprü ve köprüye varmak ve çıkmak için
kullandığınız otoyolu da kapsıyor. Bu durumda köprünün otoyolunu baştan sona kullanacağım
deseniz 352 km otoyol uzunluğu ile bugün yaklaşık 140 TL, sadece bir 70 km’lik kısmını kullanıp
köprüden geçeceğim deseniz 80 TL ödemeniz gerekiyor.
Bu hesap canınızı sıktı değil mi? İyi haberi vereyim, ortaya çıkan bu garanti sayısı aslında meselenin
en hesaplanabilir, görülebilir kısmı. Asıl mesele, gerçek fatura başlıklarını ortaya koymak. Bunu 7
kalemde yapalım isterseniz:
1- Boğaz geçiş ücreti en az ikiye katlanacak. Otomobil 35 TL, kamyon 70 TL , otobüs 135 TL ödeyerek
bugün Çanakkale Boğazı feribot ile boğazı geçebiliyor. Bütün araçlara göre oranladığımızda,
ortalama araç geçiş geliri köprünün araç geçiş fiyatının çok altında. Bu durumda köprü ile araç geçiş
ortalamasının artması gerekiyor.
2- Her geçen araca karşılık geçmeyen 10 aracın parası bizden çıkacak. 2012 yılında feribot ile günde
ortalama 4 bin araç geçiş yaptı. Geçen yıl bayram tatilinde ise günde 16 bin geçti. Ama o zaman kent
kilitlendi. 4-5 bin araç geçse bile geride 40 binlik geçiş garantisi farkı olacak. Bu durumda her geçene
karşılık 10 aracın parası halkın cebinden çıkacak.
3- Toplum fakirleşecek. Şimdi günde 1 birim ödeyerek 4-5 bin civarı araç geçerken, şimdi geçen 2
birim ödeyecek, geçmeyen ise her geçen için 10 tane parası kadar geçiş garantisi ödeyecek. Böylece
geçen 2 katını, geçmeyen ise geçenin ödediğinin 10 katını ödeyerek fakirleşecek.
4- Yatırım garantisi masraflarını Koreliler ve Avrupalılar ile birlikte ödeyeceğiz. Yanlış duymadınız. 13
banka finansman için garanti mektubu vermiş. Bunların içinde İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti
Bankası, DenizBank, Yapı ve Kredi Bankası gibi Türk bankaları var. Bankalar bu finansman
garantisini nereden veriyorlar? Tabii ki o bankadaki senin benim parama dayanarak veriyorlar.
Ayrıca Koreli Hana Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, kamu bankası K-Sure ve K-Exim gibi bankalar
Güney Kore halkının birikimlerini buraya aktaracak. Resme bir de Avrupa Yatırım ve Kalkınma
Bankası, EBRD’yi koyarsak tam olacak. EBRD Türkiye’de bir taraftan yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliğine verdiği krediyi bununla dengeleyecek.
5- İşsizlik artacak. Mevcut feribot firmasının köprüye rakip olacağı ortada. Konsorsiyum şirketleri
paralarını çıkarmak için bu rekabeti istemeyecektir ve bunun imzalanan sözleşmede yer aldığını çok
rahat iddia edebiliriz. Bu durumda boğaz geçişinde kullanılan feribotların seferden kaldırılması ve
Gelibolu, Lapseki, Kilitbahir, Eceabat gibi iskelelerin atıl duruma düşerek burada çalışanların işsiz
kalması, çevre esnafın ise kepenkleri kapatması olası hale gelecek.
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6- Bölge yanacak, iklim değişecek! 6 şerit ve 352 km mesafesi ile tam 10 kilometrekare alana asfalt
dökülecek. 10 kilometrekare orman ile 10 kilometrekare asfalt arasındaki yazın oluşan sıcaklık farkını,
yağışlarda ortaya çıkan su baskınını öğrenmeyen artık kalmadı. Bir de üstüne 31 viyadük, 5 tünel, 30
köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsünün betonunu da hesaplayın. Üstüne de yolun
getireceği rant artışı ile tarım arazilerinin betona teslim olmasını ekleyin. Üstünden geçen arabalar ile
iklim değişikliğini garanti etmiş olursunuz. Nitekim daha şimdiden 100 milyon TL’lik gayrimenkul el
değiştirdi bile.
7- Türkiye bir Hollanda kadar olamayacak! Türkiye’nin 20’de biri kadar alana ve beşte biri kadar
nüfusa sahip Hollanda, demiryolu ile neredeyse Türkiye’nin taşıdığı kadar yolcu taşıyor ve trenlerini
ise yüzde 100 rüzgar enerjisi ile çalıştırıyor. Türkiye bunu yapamaz mı? Tabii ki yapar. Sorun para
değil. Ulaştırma Bakanı, Ray Life Dergisinde Türkiye’nin son 14 yılda demiryollarına 54,7 milyar TL
yatırım yaptığını söyledi. Hem de övünerek. Koca demiryollarına 14 yılda yapılan yatırımın beşte
birini bir köprüye yatıracaklar. Çanakkale Köprüsü’ne ayrılacak para demiryollarına ayrılsa hem
Hollanda gibi daha çok yolcu taşıyabilir, hem de trenlerin elektriğini Çanakkale’deki rüzgardan
karşılayabiliriz.
Bizim ödeyeceğimiz fatura ortada. Onlar içinse durum çok daha farklı. Bir taraftan daha çok araç
geçtikçe petrolden elde ettikleri vergi gelirleri artacak, diğer taraftan Çanakkale’nin bu köprü ile
imara açılması sonucu 2 yılda 7’ye katlanan arsa fiyatları, oluşan ekonominin getirisi olacak. Bir de
üstüne hesap tutmasa bile araç garantisi ile eksik geçiş ücretini halk ödeyecek.
Çanakkale boğazını neredeyse iki kat pahalıya geçmek, geçmeseniz bile her geçişin 10 katını
vergilerimizden ödemek, yatırım garantisini Türk, Güney Kore ve Avrupa halklarını sömüren
bankalardan vermek ve bütün bunu daha fazla işsizlik, daha fazla fakirlik, daha iklim felaketleri
uğruna yapmak. Sadece bu hali ile Çanakkale Köprüsü’nün faturası Van ile Seul’u birleştiriyor.
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İklim Değişikliği Ekonomik Bir Fırsat mı?
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), yeni bulgular içeren raporunu geçen hafta açıkladı.
Rapor enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ile ekonomik olarak sağlayacağı
faydaları, istihdam artışındaki olumlu rolünü, milli geliri artırmadaki payına dair çeşitli veriler ortaya
koyuyor.
İklim değişikliğine karşı çözümlerin gerekliliği ve faydası yıllarca ekonomik parametreler ile
açıklanmaya çalışıldı. Ancak gelinen nokta geçmişten çok daha kötü. 1987’de atmosferde güvenli
sınır olan milyonda 350 parçacığı geçtik. O zamandan bu yana her yıl yoğunluk teker teker artarken
son zamanlarda ikişer ikişer artmaya başladı. Artış öyle bir hızlandı ki 2015 ve 2016’da üçer üçer
artmaya başladı. 12 Mart haftası Hawai’de Mauna Loa üssünde ortalama 407,06 parçacık ölçüldü.
Bu esnada, 3 sivil örgüt Yükseliş ve Çöküş 2017: Küresel Kömürlü Termik Santral Kapasitesi Takip ve
İzleme adlı rapor yayınlandı. Rapor özellikle inşaatı başlayan proje sayısında yüzde 62’lik bir düşüş
olduğunu ortaya koyuyor. Kömür santralleri sayısındaki artış hızının yavaşlaması kulağımıza hoş
gelse de mesele aslında hiç de öyle değil. Sonuçta iklim değişikliğini belirleyen şey ne kadar çok
kömür yaktığınız ve bu nedenle o kömürü yakan santrallerdeki artış. Örneğin son bir yılda yeni 50
bin MW kömür santrali eklenmiş ve kurulu güç 1 milyon 964 bin MW’a çıkmış. Eğer bir bardak dolu
ise ona ne kadar çok su koyarsanız hepsi dışına dökülecektir. Eğer bugün dünyanın karbon tutma
kapasitesini mevut santraller ile doldurmuş iseniz ve her yıl iki, şimdilerde üç ppm (milyonda
parçacık) taşırıyorsanız, o yenilerle üç ppm’den daha fazla taşıracaksınız demektir.
Bardak Şimdi Daha Küçük
Bundan sonra yapılan her termik santral bardağın taşması, yani iklim değişikliğine giden yolun çok
daha hızlanması demek. Doğanın bugün tutabileceği bir kapasite var. Bu kapasiteyi aştığı için biz bu
artışı yaşıyoruz. Diğer yandan bu kapasiteyi karşılayamadığı için doğa buzulları kaybediyor, iklim
olaylarından dolayı ormanlar kuruyor ve kapasite düşüyor. Bu durumda yakılan her kömür, doğalgaz
ve petrol bardağın dışını dökülen bir su demek.
Kaldı ki güvenli sınır 350 ve yüksek riskli 450 limiti arasındayız, rahatız diye durum yok. 450 ppm’e
yaklaştıkça risk daha fazla artıyor ama bu gidişle 450’ye bile 10-15 yılımız kaldı. O da 450 gerçekten o
nokta diye düşünürsek doğru.
Asıl sorun bu yeni projelerin önümüzdeki 10-15 yılı belirleyecek olması ve bugünü ise 10-15 yıl önceki
projelerin belirliyor olması. İklim sistemindeki bu gecikmeyi anladığımızda, bugünün kapasitesinin
değil, geçmişin kapasitesinin daha belirleyici olduğunu, bugünün kapasitesini ise bu işin kreması
olarak kabul edebileceğimizi göreceğiz.
Yıllardır meseleyi ekonomi, fırsat, büyüme, kalkınma gibi kavramlarla açıklamaya çalışıyoruz. Bu
aslında işe yaramıyor. Bu argümanlar ilk kullanıldığında iklimin değişme hızı bugünden çok daha
yavaş idi. Hâlâ düşük karbon çözümleri daha ekonomik, büyümeye engel olmayan, kalkınmacı yanı
olan şeyler olarak dillendiriliyor. Öyle olsa bile hiç bir işe yaramadığı gayet ortada.
Sorun Ekonomi mi?
Sorun zaten ekonomi olsaydı Karapınar güneş ihalesinde fotovoltaik fabrikası kurma dahil
kilowatsaati 6,99 cent olan güneş elektriği varken 12,35 cent olan nükleer iptal edilirdi. Kim 2 kat
pahalı ve patlayan nükleer elektriği almak ister?
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Sorun ekonomi olsaydı, linyit santrallerine piyasanın üstünde fiyat veren özelleştirmeler
özelleştirmeler yapılmazdı. Hem pahalı hem kirli bir yakıtın desteklenmesi hiç akıl kârı değil.
Yetmezmiş gibi Çayırhan B özelleştirmesinde devlet tam 6,04 cent alım garantisi verdi. Şili’nin güneş
elektriğine verdiğinin 2 katını, Türkiye’nin toptan piyasa fiyatının neredeyse %50 pahalısını biz
ödüyoruz.
Sorun ekonomi olsaydı, yüz yıllık geçmişine rağmen halen kömür santrali türbini için yurt dışına
para veren, o kötü madenlerde ancak 50 bin işçiyi çalıştıran Türkiye, Bangladeş’e bakar ve güneş
panellerini kendi ülkesinden alır, daha çok istihdam sağlardı.
Sorun bir anlamda ekonomi aslında. Çünkü fosil yakıt ekonomisi bir kara para ekonomisidir. Hem
ekonominin karasıdır hem de kömürün karasıdır.
Onlarin Söylemi, Bizim Söylemimiz
Burada sorun o bazı ekonomistlerin ve o bazı mühendislerin o politikacılara özel bilgi üretmesi ve o
bilgiler üstüne kurulu düzenin her şeyi o saf, temiz ekonomi ve onun dertleri olarak göstermesi.
Onlara göre yalancı bir ucuzluk, yalancı bir istihdam tartışması ve gerçekte bu yatırımlar üstünden
ciddi bir sermaye transferi söz konusu.
Eğer biz ajandamızda ısrarcı olsaydık, politikacılar ve onlara bilgi üretenler, tam bir yıl önce son
kömür santralini kapatan İskoçya, güneş ile enerji istihdamını birleştiren Bangladeş, ağaç kesmeyi
yasaklayan Arnavutluk hakkında konuşurdu. Ancak kapitalizm fırsatlar üstüne kurulu. O yüzden
sizden hep pozitif şeyler anlatmanızı, nasıl kâr edeceğinizi ortaya koymanızı isterler, sorun istemezler.
Ama gerçekler her zaman pozitif değildir ve iklim değişikliği ise fırsat değil risktir, tehlikedir. Bunu
siz anlatmazsanız, fırsatın peşinde koşarsanız, artan riski, bu risklerin nasıl artık gerçek olduğunu
anlatamazsınız.
2016’da o riskler gerçek olmaya devam etti, aşırı iklim olayları ülke için bir şey daha ortaya koydu.
2016: Aşırı İklim Olayları Yılı
2016’nın dünyada ölçülmüş en sıcak yıl olduğunu çeşitli kurumlar açıkladı. Türkiye’de ise
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sayfasında, bağlı olduğu bakanın bile dile getirmeyeceği
veriler ortaya çıktı. Türkiye’ye dair veriler “Çok açık bir şekilde dünya elden gidiyor, bir imza ver,
yeter!” gibisinden bir şey söylemiyor. Mesela çok daha âlâsını ortaya koyuyor. 14,5°C ile 2016 yılının
ülke genelinde en sıcak dördüncü yıl olarak kayıtlara geçtiğini söylüyor. Daha da kötüsü bu
sıcaklığın 1971-2000 yılı ortalaması olan 13,2°C’ye göre tam 1,3°C daha yüksek olduğu anlamına
geliyor! Yani sanayileşme öncesine göre 1°C daha sıcak yaşanan dünyada 2016’da ülkemiz 30-40 yıl
öncesine göre 1,3°C daha sıcak! Yani ne otoyol yapmaya, ne kömür santrali yapmaya ne de başka bir
iklim düşmanı politika için zaman yok!
Aşırı İklim Olaylarında Rekor Artış
Asıl ilginç olan nokta, aşırı iklim olaylarının sıcaklık gibi kalıcı hale gelmesi. 2010 yılı, Türkiye’de
ölçülmüş en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmiş ve 1971-2000 yılı ortalamasından 2,3°C daha sıcak
yaşanmıştı. O yıl tam 555 aşırı iklim olayı yaşandı. Bunun neredeyse yarısı fırtına ve son yıllarda
görmeye başladığımız hortumlardan oluşurken, 156’sı su baskını olarak gerçekleşti.
2016 yılında 2010’a göre aşırı iklim olayları sayısı %50 arttı ve kentlerin sık sık su altında kaldığı
2015’teki olaylardan sonra, en çok aşırı hava olayı yaşanan ikinci yıl oldu. 752 aşırı iklim olayı yaşanan
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2016 yılında 341 fırtına ve hortum, 144 su baskını yaşandı. Tabii bu felaketler bir fırsat olmadığı için
ekonomistler ve politikacılar tarafından dillendirilmedi ve dillendirilmeyecek.
Aşırı Olaylar Kalıcılaşıyor mu?
Sıcaklık artışı ve aşırı iklim olaylarındaki artışın yanında, yeni bir durum ile karşı karşıyayız.
MGM’nin verilerinde bile artık bu olayların sıklığı ve şiddetinde kalıcı bir durum olmaya başladığını,
Türkiye’ye özel emarelerin olduğunu görüyoruz. Örneğin Demokrat Parti’nin hüküm sürdüğü 1950-

59 döneminde yılda 63 aşırı iklim olayı yaşanırken, 12 Eylül darbe sonrası 1980 ve işçi sınıfının
sokaklarda olduğu 1989 arası ortalama 113 iklim olayı yaşanıyordu. Koalisyonları görmeye
başladığımız 1990-1999 döneminde ise 67 aşırı iklim olayı yaşanıyordu. Son 2010-2016 döneminin ele
alırsak, bu 7 yılın ortama aşırı iklim olayı sayısı tam 584.
Grafik 1- Aşırı iklim olayları dönemsel ortalaması ve 2010 ile 2016 yılları olay sayısı
2016 dünyada en sıcak yıl, Türkiye’de en sıcak dördüncü yıl olarak yaşandı. Dünya sanayileşme
öncesine göre 1°C, Türkiye ise 1971-2000 yılı ortalamasına göre 1,3°C daha sıcak yaşadı. Bunu bazı
ekonomistler anlatmayacak. Ekonomistler 2016’da Türkiye’de yaşanan 752 aşırı iklim olayına değil,
aslında bu işten nasıl para kazanılabileceğine bakacaklar. Politikacılar ise buradan konuşmaya
devam edecekler.
Ne sorun ne de çözüm tam olarak ekonomi ile ilgili. İklim değişikliği bir fırsat değil, bir risk alanı ve
bu riskler artarak gerçekleşiyor. Yaşadığımız felaketleri, önümüzdeki riskleri görmediğimiz,
konuşmadığımız sürece, ekonominin fırsatlar söylemine teslim olduğumuz sürece bu resim
değişmeyecek.
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Yeni Anayasa, İklim Değişikliği ve Denetleme
Referandum tartışmaları çok güzel bir noktaya geldi. Anayasayı değiştirenler şimdi cumhurbaşkanın
meclisi feshetme yetkisi olmadığını iddia ediyorlar. Tabii muhalefetinden toplumuna herkes tane
tane durumu anlattı. Çok benzer bir durum, denetleme konusunda da yaşanacak gibi görünüyor.
Anayasayı yapanlar meclisin cumhurbaşkanını ve hükümeti denetleyeceği, hatta bu konuda
gücünün artacağını bile söylüyorlar.
5 Denetleme Aracı mı, 3,5 Denetleme Aracı mı Daha Güçlüdür?
Anayasanın 98. maddesine göre TBMM’nin 5 denetleme aracı var. Şu an vekiller (1) yazılı veya sözlü
soru, (2) meclis araştırması, (3) genel görüşme, (4) gensoru ve (5) meclis soruşturması yollarıyla
denetleme yetkisini kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile soru sormanın iki aracından biri olan sözlü
sorular kaldırılırken, sadece yazılı soru önergeleri işleme konacak. Ayrıca bakanlar ya da bakanlar
kurulu hakkında gensoru verecek mekanizma kaldırılıyor. Yani mevcut anayasa ile 5 araç şimdi kağıt
üstünde 3,5 araca dönüşüyor. Ortada böyle bir gerçek varken broşürlerde “Meclisin denetleyici
yetkileri güçleniyor.” demekte bir sıkıntı görmüyorlar.
Tabii bizler için üçün beşin hesabı çok önemli. Bu değişimin rolünü anlamak için denetleme araçları
politikasının ne olduğuna bakmak gerekiyor. Bu yazıda denetleme konusuna iklim değişikliği
boyutundan gireceğim. Siz de aynı şeyi başka konulardan girerek yapabilir, aynı sonucu
bulabilirsiniz.
Denetlemeden Vekil mi Sorumlu Millet mi?
2015 ve 2016 yılında TBMM’nin İklim Değişikliği Politikalarındaki Rolü çalışmasını yapmış ve bir
grup vekile bunu geniş bir toplantı ile sunmuştuk. 2011-2015 yılını kapsayan 24. yasama dönemini
inceleyen çalışmada, toplam 1156 gündem dışı konuşma olduğu, 3308 meclis araştırma önergesi
verildiği, 7 bin 173 sözlü, 65 bin 57 yazılı soru önergesi verildiği envanterimizde tespit edilmişti. İklim
değişikliği ve küresel ısınmanın rolünü görmek için yaptığımız bu çalışmada durum pek iç açıcı
değildi. Çünkü bu konuya değinen sadece 2 gündem dışı konuşma, 8 araştırma önergesi ve 20 tane
de soru önergesi vardı. Koca TBMM’de iklim değişikliğinin payı soru önergeleri arasında on binde 3,
araştırma önergeleri arasında ise on binde 24 idi!.
Durumun vahametinin, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın bilinmemesinden kaynaklı olduğunu
düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Örneğin bu ülkede ÇED raporlarını bilmeyen var mı? Yok. 19932015 arası 43 tane “ÇED olumsuz” kararı alınmış, 51.200 tanesinde ise ÇED olumlu kararı çıkmış. O
kadar dere, orman elden gitmiş. Peki ÇED’in durumu ne? Daha kötü. Çevresel Etki Değerlendirmesi
raporları üstüne sadece 3 araştırma önergesi verilmiş, 23 de soru önergesi verilmiş. O zaman sorun
başka bir yerde, vekillerde değil bizde. Yani seçilen vekilleri denetlemiyoruz, denetlemesi için baskı
yapmıyoruz. Çok açık ki denetlemeden vekil değil aslında biz sorumluyuz. Kimsenin ÇED
konusunda 5 yılda 23 soru önergesini vekillere yıkma kolaycılığına gitme hakkı yok. Vekili seçip
bıraktıysan, sonrasından da sorumlusun.
3,5 Değil, 3 Denetleme Aracı!
İşin bize dair sorununu ve sorumluluğunu baştan böylece koymuş olduk. Sendikanızı, örgütünüzü,
partinizi ne kadar denetliyorsanız, meclisi de o kadar denetlerseniz. Bu açık.
Referandum boyutuna dönersek, denetleme araçları sonraki yasama dönemlerinde iktidar tarafından
hoş karşılanmadı. Yazılı soru önergesine, normalde 15 gün içinde cevap verilmesi, cevap verilmemesi
durumunda iç tüzüğe göre meclis başkanının uyarması ve uyarının ardından 10 gün içinde cevap
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verilmesi gerekiyor. 1 Kasım 2015’ten darbe günlerine kadar TBMM’de 6456 soru önergesinden
sadece 505 tanesi zamanı içinde cevaplandırıldı. Süresi geçtikten sonra 1661 tanesi cevaplandırılırken
halen cevaplandırılmayan 3449 soru önergesi olduğunu 22 Temmuz tarihli meclis başkanının soru
önergesine verdiği cevaptan görüyoruz. Bu cevabın ardından meclis başkanlığı uyarmak
durumunda kaldı ve o güne kadar eksik olan önerge cevapları neredeyse tamamlandı.
Açık ki yönetenler denetlenmek istenmiyor. Mesela o dönem de bazı bakanlar zamanında hiçbir
yazılı soru önergesine cevap vermedi. Bunların arasında sağlık, milli eğitim ve içişleri gibi bakanlıklar
da vardı. Çünkü yazılı soru önergelerine cevap vermek en temel bilgi edinme ve denetleme aracıdır.
Dolayısıyla fiiliyatta yazılı soru önergeleri de pek istenmiyor, pratikte de işlevsiz hale getiriliyor
diyebiliriz. Zaten mevcuttaki yasalara göre yükümlülüğünü yerine getirmeyen iktidar, şimdi niye
yerine getirsin ki?
Bu durumda pratikte 3 denetleme aracına düşüyoruz gibi görünüyor.
Denetlemeyi Sıfırlarlar ise?
Şimdi geriye meclis araştırması, genel görüşme ve meclis soruşturması kalıyor. Bu üçünün bir farkı
var. Bu üç denetleme aracının kullanılması için bir engel zaten var; iktidar. Bu üç denetleme aracı için
genel kurulda oylama yapılması ve çoğunluğun oyunun alması ile işleme konuluyor. Yani iktidarın
gücüne tabi.
Mesela 24. yasama döneminde 13 meclis soruşturması açılması talep edilmiş, hiçbiri kabul
edilmemiş. Tabii son yasama döneminde soruşturma önergesi sayısının sıfır olduğunu da ayrıca
ekleyelim.
Mesela bu son yasama döneminde 1705 araştırma önergesinden sadece 22’sinin kabul edildiğini,
kalanın ise hala “işlemde” statüsünde olduğunu belirtelim.
Sonuç
Anayasa değişikliği ile bakanlar ve bakanlar kurulu için gensoru verilmesi, politikalar hakkında sözlü
soru önergesi verip bilgi almak kaldırılıyor. Kala kala elimizde yazılı soru önergeleri kalıyor ki onun
da hali ortada. Bu durumda tek yol mecliste çoğunluk sağlanabilirse meclis araştırması, genel
görüşme ve meclis soruşturması kalıyor. Tabii iktidar bu arada bunları işlevsiz hale getirmezse ya da
sonrasında “Zaten fiiliyatta olan durumu resmîleştirelim” deyip meclis çoğunluğu ile meclis iç
tüzüğünü değiştirme yoluna gidebilir.
İklim değişikliği açısından bile konuya baktığınızda anayasa değişikliğinin meclis ve bizim için
önerdiği şey çok açık. Anayasa değişikliği ile iktidar kağıt üstünde 5 denetleme aracını 3,5’a
indirmenin, pratikte ise sıfırlamanın yolunu açıyor. Böylece denetlenmeyen iktidar denetleyemeyen
meclis ortaya çıkıyor. Sonuçta ise iklim meselesinin meclisin meselesi olmasının pek olasılığı
kalmıyor.

36

O Kadar Köprü Parası Yanında Avrasya Tüneli Kapalı Olsa Ne Olur?
Geçen hafta günlük 68 bin 500 araç geçiş garantili Avrasya Tüneli iki gün boyunca Evet mitingleri
için kapatıldı. Bir dizi köprü-tünel geçiş paralarına bir de seçim için geçişe kapatılan Avrasya Tüneli
de eklendi. Akla tabii ki bunu kimin ödeyeceği sorusu geldi.
Diğer yandan, yine geçen hafta ilk iki köprüden üçüncü köprü gibi iki yönlü geçiş ücreti alınacağı
haberi basında yer aldı. Ardından Osmangazi Köprüsü’nden daha fazla araç geçmesi için körfezden
dolaşan araçlara engel çıkartılacağı haberi düştü. Düşünsenize, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne her
iki yönde geçerken para öderken, birinci ve ikinci köprüde sadece bir tarafa geçerken para ödenecek.
Bu politikacılar için tam bir adaletsizlik. Benzer şekilde, o kadar para verip Osmangazi Köprüsü’nü
geçmek yerine, ücretsiz olarak körfezi dolaşması politikacıların kabul edebileceği bir durum değil.
Köprülere Yüzde 48 Zam
Üçüncü köprüden her geçişte bir araba 12,2 TL öderken, üstüne bir de otoyol geçiş ücreti öderken,
diğer köprülerden sadece tek yönde 4,24 TL ödenmesi pek hoş değil. Bu nedenle yılbaşında iki
köprünün geçişine tam yüzde 48 zam yapıldı. Zamdan sonra 7 TL’ye çıkan geçiş ücreti halk için
pahalı olsa bile olsa üçüncü köprüye göre çok ucuz kalıyor.
Borç 4,8’den 8,6 Milyar TL’ye Çıktı Bile!
Üçüncü köprünün aralarında Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası’nın da olduğu 7 bankadan alınan 2,3 milyar dolar kredinin ödemesi
var. Kredi sözleşmesinin imzalandığı Mayıs 2014’de 4,8 milyar TL olan borç, döviz artışı ile şimdiden
8,6 Milyar TL oldu bile. Şimdi düşünün, hepimizin maaşlarının ödendiği bu Türk bankaları
hesaplarımızda duran paraları teminat gösterip köprüye kredi veriyorlar. Krediyi alan şirket ise bu
para ile yatırımı yapıyor. Sonra da devlet garanti veriyor ve bu garanti ile şirket aldığı para ile
kredisini ödüyor. Resimde bir tek biz yokuz ama her şeyi biz yapıyoruz.
Bu durumda bizim 4,8 milyar TL değil, 8,6 milyar TL’yi ödememiz gerekiyor. Ya da devletin bizden
4,8 değil, 8,8 milyar TL alması gerekiyor. Tabii ödememiz kredi borcu ile bitmiyor, devamında şirketin
kârı da var.
Birinci ve İkinci Köprü Daha Ucuz
1973’te açılan ilk köprü 21,78 milyon dolara yapılmıştı. Enflasyonu dikkate aldığımızda bugün için 140
milyon dolarlık bir bedel karşımıza çıkıyor. İkinci köprü ise 1986’da inşaata başlandığında ihaleyi alan
firma 125 milyon dolar teklif etmişti. Bugünün 290 milyon doları diyebileceğimiz bu bedel o günün
Türkiye’si için çok büyük bir para idi.
Üçüncü Köprü otoyolları ile birlikte 3,5 milyar dolarlık bir proje bedeline sahip. Tamam biz hesabı
kabaca yaptık ama 113 kilometrelik bağlantı yolu eklenince üçüncü köprünün diğerlerinin 15 hatta 25
katı pahalı olması biraz garip. Acaba o kadar zamanda çimentoya çok mu zam geldi? Yoksa çok kârlı
ama kâr az gözüksün diye maliyet mi şişirildi? Kredinin bir kısmını inşaat bitmeden arttırmış bile
olabilirler. Tabii bunları bilemediğimiz için akıl yürütmekle sınırlı kalıyoruz.
27 Yılda 2 Köprüden 6 Köprü Parası!
Geçmiş seçimlerde partiler geçiş ücreti indirimi sözü verir, sonrasında da unuturlardı. Unutmaları
çok normal. 2001 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü raporlarına dayanılarak köprülerin ne kadar
kârlı olduğu ortaya konan bir haberde, 2 köprüden 6 köprü parası kazanıldığını ortaya koydu. Yani
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2000 yılına kadarki dönemde 27 yılda birinci köprü ve 12 yılda ikinci köprü toplamda 6 tane yeni
köprü parası kazandırmıştı. Bu kadar bol para ortada iken bütün siyasetçiler sözlerini unutmakta
sıkıntı görmüyorlardı.
Bu haberden 16 yıl geçti. Köprü sayısı ikiden üçe çıktı. Yetmedi boğaz tüp geçidi listeye eklendi.
Yetmedi İzmit’e bir köprü yapıldı, Çanakkale’ye bir tanesi daha yapılması için ihalesi oldu. Bu
köprülerin de eklenmesi ile şimdiye kadar 12 belki 15 köprü parası çıkarttık.
Ve Bakandan Rahatlatan Açıklama
Birinci ve ikinci köprüde iki yönlü fiyatlandırma ve İzmit Körfezi’nin dolaşılmayıp köprüden
geçilmesi iddiası neyse ki doğru değilmiş. Cuma günü yaptığı açıklamada Ulaştırma Bakanı Arslan,
“Şu anda ne Boğaz köprülerini çift taraflı ücretlendirme ne de büyük araçlara Osman Gazi
Köprüsü’nü zorunlu kılma gibi bir çalışmamız var. Her iki konuda da mevcut uygulama devam
edecek” dedi.
Rahatladık mı? Pek değil. Zaten 10’a yakın tünel ve köprü geçiş yatırımlarını bizler finanse ediyoruz.
İşletme döneminde de şirketlerin kârını da finanse ediyoruz. Birinci köprü yatırımı için kaç köprü
parası kazandırdığımız ortada iken Avrasya Tüneli’nin iki günlük geçiş parasının lafı mı olur?
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2015 Envanteri: Türkiye İklimi Değiştirecek!
Türkiye’nin 2007 yılından bu yana her yıl sürekli verdiği sera gazı envanterini 14 Nisan günü BM
İklim Değişikliği Sekretaryası’na verdi. 1990 yılından bu yana Türkiye’nin atmosfere verdiği sera
gazlarının miktarını ortaya koyan rapor bu sene oldukça ilginç. O kadar ilginç ki, bu sene net bir
şekilde kömür-beton-asfalt aşkını görebiliyorsunuz.
Türkiye 1990 yılında atmosfere 213,97 milyon ton sera gazı verirken, 2015’te bu 475,1 milyon tonu
geçti. Yani 25 yılda yüzde 122 artmış. Bir anlamda Türkiye’nin artan enerji bağımlılığına artan sera
gazı bağımlılığı da güçlenerek eklenmiş oldu. Envanter sadece salınan sera gazlarını sayısal olarak
göstermiyor. Okumayı bilirseniz duble yolları, köprüleri, kuş cennetine kömür santrali projesini ve
sonuçlarını da veriyor.
Türkiye Daha Çok Saldıkça Artış Oranı Düşüyor!
Geçen yıl verilen rapora göre 1990 yılına göre Türkiye 2014’te atmosfere yüzde 125 daha fazla sera
gazı verdi. Bu seneki rapor aynı dönem için yüzde 113 artış verdi. Çünkü 1990 yılı rakamı bu sene 6,2
milyon ton arttı. 2014 rakamı ise 11,9 milyon ton düştü. Türkiye’nin gerekçesi enerji, endüstriyel
işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atıkta revizyona gitmiş olması.
Hesaplamayı güncellemesi iyi de neredeyse her sene olması biraz garip. Bir bakıyorsunuz 1990’da
170,7 milyon ton sera gazı salıyorum diyen Türkiye, 2016’da “güncelledim, 1990 rakamım 207,77
milyon ton oldu” diyor. Böylece son yılın rakamı yükselse bile referans yıl yükseldikçe oran artmıyor,
aynı kalıyor.
Sonuçta ülke aynı, gazlar aynı ama yöntem değişikliği ile sürekli karşılaştırılamaz bir envantere sahip
olduk. Böylece her sene yaptığınız analiz bir sonraki sene tam olarak tutmuyor. O yüzden bu seneyi
kendi özgül yöntemi içinde incelemek gerekiyor.
Türkiye İklimi Daha Çok Değiştiriyor
Yeni hesaplamaya göre 2014 yılında önceki yıla göre 13,4 milyon ton daha fazla sera gazı salan
Türkiye, 2015’te bunun üstüne 19,4 milyon ton daha ekledi. Bu artışın neredeyse tamamı enerji
sektöründen geldi. Yani 2015’te ülkemiz yemedi içmedi kömür petrol ve doğal gaz yakma konusunda
motivasyonunu kaybetmedi. İşin kötüsü bilimsel raporlar sıcaklık artışını 1,5 C’de durdurmak için
bugün azaltmayı, 2050, hatta 2040’ta sıfırlamayı tartışa dursun, Türkiye duvara daha hızlı çarpmak
için gaza basıyor. Bir başka deyişle bilim 120 ile gitmeyin, yavaşlayın ve sonrasında durun derken
Türkiye bütün kaynaklarını seferber edip hızını 150’ye çıkarma derdinde.
Yerli Kömür İthalatı Patlatmış
2014 yılında ithal kömür kaynaklı atmosfere 59,7 milyon ton karbondioksit salan Türkiye, yerli kömür
dedikçe daha fazla ithal kömür yakar oldu. Böylece 2015 yılında 66 milyon tona varan ithal kömür
kaynaklı atmosfere sera gazı saldı. İthal kömürün önemli bir kısmının elektrik santrallerinde
yakıldığını düşündüğümüzde, Türkiye’nin yerli kömür politikalarının sonucunu görebiliyoruz.
Nitekim linyit ve ithal doğal gazın santrallerde biraz daha az kullanılması resmî dengelemiş.
Binalar Enerji Santrali Gibi
2015 yılının en ilginç yanı, binaların atmosfere 6,5 milyon ton daha fazla karbondioksit salması.
Binalarda ısınma amaçlı kömür tüketimi 2015’te önceki yıla göre yüzde 15 artış ile rekor bir artış
sergilemiş. Isınma ve mutfaklarda kullanım amaçlı doğal gaz tüketimi ise yüzde 14 civarında artmış.
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Türkiye’nin toplamda bir yılda yüzde 4,3 sera gazı salımı artışı yaparken sadece konutlarda kömür ve
doğal gazda yüzde 15’e varan artış akla AVM ve rezidansların verimsizliğini getiriyor.
Köprüler, Yollar İklim Değişikliğinin Sorumlusu
2015 yılında enerjide yakılan kömür emisyonu en büyük paya sahip oldu. O kadar yatırımın yapıldığı
ve devletin vergilerini topladığı ulaşım ise müthiş bir başarı gösterdi. Kara yolu ulaşımı tek başına
doğal gaz yakan enerji santrallerini geçti ve ikinci oldu. Böylece, yapılan duble yollar, köprüler,
tüneller ile artan vergi gelirlerine artan sera gazları da eklendi.
Çimento Sektörü İlk 5’te!
Gelişmiş ülkeler çimentoyu terk ederken Türkiye’nin çimento sektörünü desteklemesi ile sektör ilk
5’e girdi. Çimento sektörü kaynaklı karbondioksit miktarı 32,6 milyon ton gerçekleşti. Böylece
Türkiye’nin o kadar sanayisi varken çimento tek başına dördüncü oldu.
Türkiye’nin Yüksek Karbon Ekonomisi
Dünya artık ekonomisini kömür, petrol ve doğal gazdan arındırmaya çalışırken, kentler yakın
zamanda şehir merkezlerine araba sokamama kararı alırken, ülkeler petrol yakan arabaların satışını
yakın gelecekte engellemeyi konuşurken, dünya çimento gibi zararlı alışkanlıkları bırakırken Türkiye
tam tersini yapıyor. Yerli kömür dedikçe ithal kömürü, enerji bağımsızlığı dedikçe doğal gazı
coşturuyor. Vergiden dolayı petrol bağımlılığı daha çok yol yaptırıyor, yol yaptıkça sadece vergi
gelirleri değil, iklimi değiştiren sera gazları da artıyor. Deprem dedikçe depreme dayanıklı evler
yerine gökdelenler, ekonomi dedikçe AVM’ler yapılıyor. Bugün binalar artık tek başlarına enerji
canavarına dönmüş durumda. Çimento sektörü de cabası.
Çok açık ki Türkiye’nin yüksek karbon ekonomisi nasıl kendini yok olan doğa, artan iklim
felaketlerinde bile kendini gösteriyorsa, sera gazı envanterinde de gösteriyor.
Hedef Ne Olmalı?
Sorun ortada, hedef ne olmalı? Türkiye daha fazla ithal kömür, doğal gaz ve petrol için can atıyor.
Envanter bunu çok net ortaya koyuyor. Ama bir sıkıntısı var. Bu kadar kaynak ve çabaya rağmen
ilerlemiyor. Kömürün, çimentonun bir sınırı var. O sınırı zorladıkça ibre tersine dönüyor.
Şili güneş elektriğin kilowatına 2,91 sent verirken Türkiye’nin bağımlılığı yüzünden biz Çayırhan
B’deki gibi kömürden elektriğe 6,04 sent mi vermeliyiz? Tabii ki hayır. Türkiye eğer 2050’de sıfır
karbonlu dünyasında var olmak istiyorsa ormanlarını kesmeden, meralarına beton dökmeden
onların tutabildiği kapasite kadar salım yapmayı hedeflemeli. Bu da envanterde verdiği gibi 64
milyon ton. Yani Arnavutluk gibi ağaç kesmeyi yasaklamalı. İskoçya gibi kömür santrallerini
kapatmalı. Hollanda gibi petrol üreten arabaların 2025’ten itibaren satışını durdurmayı konuşmak
zorunda.
Türkiye’nin politikası ne ise ikim değişikliği envanteri de o aslında.
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Karayolları Holding
Geçen hafta “iki köprünün üçüncüyü doyuramadığı” haberleri medyaya düştü. Ardından üçüncü
köprüye “Yüzde 23 dolar zammı” yapıldığını öğrendik. Önceki hafta da Avrasya Tüneli’nin iki gün
kapalı kalmasının faturasını konuştuk.
Bütün bu konuşmalar politikacılara ve politikalarına öfke duymamıza yol açıyor ve bizleri çözümden
de uzaklaştırıyor. Eleştirel olmayı, analiz etmeyi bırakırsak, sadece tepkisel olmakla kalıyoruz. Tam
tersine bu politikaları okumayı ve analiz etmeyi birlikte yapar, çözüme vardırırsak çok ciddi sonuçlar
alabileceğimizi görebiliriz.
2012 yılında Ulaştırma Bakanı duble yollar için o güne kadar 43 milyar TL harcandığını açıklamıştı.
Bu korkunç bir paraydı. Halkın kaynağından çıkan bu para ile ülkede demir yolu, kent içi raylı sistem,
hızlı tren gibi sorunlar çözülebilecek, hatta bisiklet yolumuz bile olacaktı . Bunu o tarihte analiz
ettiğimizde üçüncü köprü için firmalar teklif vermemişti. İzmir-İstanbul otoyolunun bir parçası olan
üçüncü köprü için, Osmangazi köprüleri ile birlikte o tarihte 55 milyar TL’lik bir kaynak
harcanacağını biliyorduk.
O gün 43 milyar TL çok para idi. Şimdi ise hiçbir şey. Biz artık her yıl en az bir 43 milyar TL ödüyoruz.
Koca bir ekonomi yarattık ve bunun ne anlama geldiğini okuyamıyoruz.
O gün yapamadığımız şeyi bugün yapmayı deneyelim mi? Türkiye’nin fosil yakıtlardan yarattığı bu
ekonomiyi nasıl topluma ödettiğini, böylece çok ucuz çözümleri öldürdüğünü ortaya koyalım mı?
Hadi başlayalım.
En Büyük Şirket Karayolları Genel Müdürlüğü
Türkiye’nin en büyük şirketi hangisi? 37 milyar TL net satışı ile Botaş mı? Yanılıyorsunuz, Karayolları
Genel Müdürlüğü. Yaratmış olduğu 58 milyar TL’lik gelir ile Botaş’tan daha büyük. Karayolları Genel
Müdürlüğü bir şirket olsaydı, bir holding olurdu. Karayolları Holding’in altında Köprü A.Ş., Vergi A.Ş.
gibi bağlı şirketler olurdu. Karayolları Holding 10 yılda çok ciddi büyüdü.
Mesela;
– 2006’da motorlu taşıtlar vergisi olarak 3 milyar TL bizden alınırken, 2015’te 9 milyar TL toplandı.
– Motorlu taşıtların ÖTV’si 2006’da 4,1 milyar TL iken, 2015’te 17 milyar TL’ye çıktı.
– Yakıtın KDV ve ÖTV’si 13,3 milyar TL iken 2015’te 30,5 milyar TL oldu.
– Köprü ve otoyolların geliri ise aynı dönemde 500 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye çıktı.
Böylece yakıtın KDV ve ÖTV’si arabanın MTV’si, ÖTV’si, köprünün geçişi derken 2006’da
Karayolları Holding tam 20 milyar TL’lik ciro yaparken, 2015’te 58 milyar TL’lik ciroya ulaştı.
Köprü A.Ş. Çok Küçük
Sadece bu aritmetik bile devletin karayollarından ne kadar çok para kazandığını bize gösteriyor.
Üstelik bu para bizden çıkıyor. Bu durumda iklim değişikliğini, yani bu yüksek karbon ekonomisini
biz finanse ediyoruz.
Bu resimde başka bir sorun yok mu? Köprü A.Ş. diğerlerine göre çok küçük. Bir süredir de Köprü
A.Ş.’yi büyütmeye çalışıyorlar.
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2001’de iki köprü sadece 91 milyon dolar kazandırıyorken, 2007’de 195 milyon dolar gibi rekor bir
gelir elde etti. Otoyollardan alınan paralar ise 2001’de 112 milyon dolar iken, yapılan otoyollar ile bu
rakam 2012’de rekor kırdı ve 384 milyon dolara çıktı. Böylece 2001’de köprü ve otoyollar toplam 201,5
milyon dolar gelir getirirken, bugün 484 milyon dolar gibi bir gelire ulaştı.
Bu kadar boşa kazanılan bir para olunca, bunun ortağı da çok olacaktır. Nitekim üçüncü köprü böyle
bir modeldi.

Ne üçüncü köprü, ne de duble yol yatırımlarına bakarak resmîn bütününü görebiliriz. Asıl resmîn
içinde Marmara’yı kesintisiz dolaşabileceğiniz, İstanbul’dan İzmir’e kesintisiz gidebileceğiniz,
paranız yoksa kesintili gidebileceğiniz bir ulaşım modeli var. Osmangazi ve Çanakkale köprüleri,
parça parça yapılan otoyol ihaleleri bu ulaşım modelinin ve politikasının bir parçası.

Karayolları Holding Gelirleri (Kaynak: KGM, Hazırlayan: @onderalg)
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Üçüncü Köprü ve Tünelden Geçecek Araç Yok
2015’te bir ve ikinci köprüden günde 411 bin araç geçmiş. Nitekim 2013 yılındaki sayının çok altında.
Şimdi siz bunun üstüne 135 bin araç garantili üçüncü köprü ve 68 bin 500 araç garantili Avrasya
Tüneli’ni ekleyin. Yani 411 bin artı 203 bin ile 614 bin araç demek. Peki bu nasıl olacak?
Birinci ve İkinci Köprüden Araç Aldılar
İlk iş olarak ilk iki köprüden araç çalmak gerekiyordu. Malum devlet bu kadar para kazanırken
üçüncü köprünün, tünelin para kazanmaması olmazdı. 2017 yılında günlük araç geçişi ilk iki köprüde
301 bine düştü. Yani 203 bin aracın 110 bini ilk iki köprüden geldi.
Köprüler için Marmaray Çalıştırılmıyor
İkinci olarak Marmaray’ın çalışmaması gerekiyordu. Marmaray 860 milyon dolar ile sözleşmesi
imzalanmış, bittiğinde ise 1 milyar 750 milyon dolara mal olmuştu. Bu yatırımın maliyetini çıkarmak
için günde 700-800 bin yolcudan fazlasının geçmesi gerekiyor. Zaten Marmaray tek yöne saatte 75
bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. Bu durumda iki yönde 5’er saat tam kapasite çalışması demek.
Ama bir sorun var. Marmaray çalıştıkça köprüden araç geçişi azalıyor. Hatta dönemin Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım, ilk defa köprü geçişlerinde azalma olduğunu söylüyordu. 2013’de Marmaray
yokken köprüden 152 milyon araç geçerken, Marmaray’ın da etkisi ile geçen yolcu sayısı 2015’te 141
milyona düştü. Günde 30 binden fazla araç sürücüsü artık köprü yerine metroyu kullanıyordu.
Marmaray şimdi günde kaç yolcu taşıyor biliyor musunuz? Tam 175 bin. Yanlış duymadınız.
Marmaray Çalışsa Köprüye Bisiklet Yolu Çıkar
Şimdi Marmaray’ın tam çalıştığını düşünün. Günlük 175 bin yolcu kapasitesi ile 30 bine yakın araç
çekiyorsa, 700-800 bin ile bu rakam 150 bin araca çıkar. Bu Avrasya Tüneli’nin, üçüncü köprünün
kapanması ve birinci köprüye de birer şerit bisiklet yolu açılması demek.
Köprülerin Gerçek Faturası Ne?
Köprülerin faturasını Sayıştay hazinden çıkan para olarak görebilir. Ancak gerçek fatura bizim için
şirkete ödenen geçiş garantisi değil. Bunun üstüne geçtiğimizde ödediğimiz köprü geçiş parası,
otoyol geçiş parası, bunların KDV’si, belediye payı gibi pek çok kalem daha var. Sonuçta ister inşaat
şirketine, ister petrol şirketine ister devlete gitsin, paranın çıktığı yer belli.
Elimizdeki bilgilerden bir derleme yaptığımızda, aslında geçmesek de köprü geçişlerinden bir ciro
garantisi veriyoruz. Sadece bu ciro garantisini hesaplasak, ortaya yılda 126 milyon dolar para
toplanan ilk iki köprü resmîne bittiğinde tam 1,8 milyar dolar ödeyeceğimiz bir resim çıkıyor. Yani
Karayolları Holding’in en küçük iştiraki olan Köprü A.Ş. yaklaşık 6,5 milyar TL’lik bir ciroya ulaşıyor.
Karayolları Holding İyi Günler Diler
2015 yılında kamunun yaptığı 57,3 milyar TL’lik yatırımın 20 milyar TL’sini KGM tek başına yaptı .
KGM o ve daha önce yaptığı yatırımlar ile 2015’te vergiler ya da geçiş ücretleri ile 58 milyar TL gelir
elde etti. O resimde en küçük kalem 380 milyon TL ile Köprü A.Ş.’ye ait idi. Şimdi son yatırımlarla,
açılan ve ihale edilen köprülerle bunun 10 belki 15 katını biz ödeyeceğiz.
2012’de duble yolların parası ile ülkede ulaşımın ücretsiz olarak yapılabileceğini tartışıyorduk. O
zaman karşımızdaki fatura 43 milyar TL’lik duble yol parası idi. Bugün ise çok daha fazlasını
neredeyse her yıl ödüyoruz. Artık bu para ile sadece ücretsiz ve iklim dostu ulaşım yatırımı
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yapılabileceği gibi, Afrika’nın açlık sorunu bile çözülür. Sadece Marmaray’ı tam kapasite çalıştırsak
üçüncü köprü ve Avrasya Tüneli kapanmakla kalmaz, birinci köprüye de bir şerit bisiklet yolu çıkar.
Ödediğimiz fatura ortada, üçüncü köprü ve tünel sadece bunun küçük bir parçası. Bir gün o faturayı
ödemekten vazgeçtiğimizde hem biz kurtulacağız hem iklim kurtulacak.

Tablo – Köprülere her yıl ödediğimiz ve ödeyeceğimiz yıllık ücretler

Geçiş garantisi
Geçiş Ücreti
(+KDV)
Toplam

1 ve 2. Köprü
-

126 Milyon $
Yılda
Ödediğimiz

3. Köprü
Avrasya
Osmangazi Çanakkale
135 000
68 500
40 000
40 000
3 $ köprü +
4$
35 $
15 €
7 $ otoyol geçişi
+ 0,05 €/km
,
630 Mil. $
130 Mil. $
655 Mil.$
385 Mil$
Bitince fazladan her yıl ödeyeceğimiz:
+ 1 Milyar 800 Milyon Dolar /yıl

Notlar:
12345-

1 ve 2 köprü rakamları KGM’den alınmıştır.
3. Köprü ve Çanakkale’de sadece geçiş fiyatı dışında otoyol kullanım ücreti de vardır.
3. Köprü için ayrıca 7 dolar otoyol ücreti garantisi de vardır.
Köprülerde KDV dışında %10 Belediye payı vardır.
Resmî rakamlar açık olmadığı için bu tablodaki rakamlar değişebilir ama fikir
değişmeyecektir.
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İthal Kömüre Kredi Artık Çok Zor
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı) ülkelerinin ihracat bankaları pek çok kömür
santrali projesine kredi vermeyecek. Paris İklim Anlaşması’na paralel olarak kömür santrallerine
verilecek ihracat kredilerinde kıstaslarını yükseltti. Bu bilgiyi geçen günlerde yeni bir ÇED süreci
başlatmasından ve karşısında itirazların örgütlenmesi sırasında öğrendik. Nasıl olurdu? Ülkemizin
bu kadar enerjiye ihtiyacı var ve her türlü kömür santrali projelerine destek olunmayacak. Bu
ülkemizin kalkınması için bir engel değil mi?
Bakanlık İklim Açısından Sorun Görmedi!
Çanakkale’ye yapılmak istenilen Kirazlıdere KES bakanlık tarafından olumlu bulunmuştu. Bakanlık
iklim değişikliği açısında hiç bir problem görmemişti. 5 Mayıs 2015 tarihinde Kirazlıdere 1 ve 2
projeleri peşpeşe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilmiş, EPDK
tarafından da lisans birleşimine gidilmişti. Eline ÇED olumu kararını alan şirket hemen kredi
başvurularına başlamıştı.
Kredi Kuruluşları Olumsuz Buldu!
Şirket ilk önce ihracat kredi bankalarına başvurdu. İhracat kredi bankası projeyi iklim değişikliği
açısından olumlu bulmadı. Çünkü OECD ihracat kredi standartlarını güncellemiş, daha istisnai
durumlardaki santral projelerinde kredi vermeyi karar bağlamıştı. Bu durumda Kirazlıdere projesinin
teknolojisi iklim değişikliği açısından OECD’nin standartlarını karşılamıyordu. Kredi alabilmek için
şirket yakma teknolojisini değiştirmek zorunda kaldı.
Kötü olan, OECD gibi bir kurumun iklim değişikliği açısından bu projeyi krediye uygun bulmaması
ama yerli ve milli bakanlığımızın uygun bulması.
Bilirkişi: Kömür Maksimum Seviyede Kullanılmalı
Kamu kuruluşları iklim değişikliği açısından problem görmemesi bir sorun olabilir. İklim
değişikliğine gelmeden pek çok konuda da sorun görmediği için Çevresel Etki Değerlendirmesi için
olumlu karar verdi. Bu durumda yöre halkı projeyi dava etti. Mahkeme projenin incelenmesi için
aralarında profesörlerin de bulunduğu 7 uzmanı görevlendirdi. Bilirkişi raporda “Dünya üzerindeki
ülkeler ve Türkiye kömürü maksimum seviyede kullanmak zorundadır.” İfadesini iklim değişikliğini
anlattığı paragrafta kullandı. Raporun sonuç kısmında ise “kurulum ve işletmesinde kanun ve
yönetmelikler açısından önemli bir olumsuzluk olmadığını” sonucuna varıldı
Mevcut Santraller Kredi Alabilir miydi?
OECD ‘ye bağlı ülkelerin ihracat kredi bankaları artık ultra-süper kritik adı verilen ve yatırımın
kendisini 12’yılda önce karşıladığı projeleri destekleyebilecek. Türkiye’de böyle bir santral pek yok.
Yani bugün elimizdeki santralleri tekrar yapsak para verecek ihracat bankası yok gibi. Daha düşük
basınçlı ve sıcaklıkta buhar üreten süper-kritik santraller içinse sadece belli ölçülerde (<500MW) ve
belli ekonomik kıstaslarda kredi verebiliyor. Bu kıstası sağlayan Türkiye’de bir belki iki santral var.
Yani anlayacağınız, bugün bütün santralleri tekrar yapmaya kalsak, pek de kredi verecek ihracat
bankası yok.
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Bakanlık Hâlâ Olumlu Diyebilir mi?
Şimdi sorun şu, bakanlık hala ÇED olumlu verebilecek mi? Kirazlıdere KES projesi sadece kendisi
için krediye ve ÇED’e başvurdu. Ama o bölgede tam 9 santral ya çalışıyor, ya da proje halinde. O
bölge dediğimiz ise Biga-Lapseki bölgesinde bisiklet ile 1 saatte gidebileceğiniz bir mesafede tam 9
santral yada projesi var. Bu kadar santrali hesaba kattığınız zaman Türkiye’nin mevcut santralleri
kadar iklimi değiştirecek.
Yani ihracat bankaları tek bir projede iklim değişikliğini mesele ederken bakanlık diğer 8 santrali de
hiç dikkate almadan hala olumlu diyebilecek mi?
Yerli Kömürde Krediyi Kim Verir?
Norveç emeklilik fonlarının portföyünde kömür projesi olan şirketlere yatırım yapmama kararı
büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak sorun şu ki, fon sadece gelirinin %30’unun üstünde kömür rolü
olanları desteklemeyecekti. Yani büyük şirketlerin mütevazi kömür yatırımların olması durumunda
fon desteklemeye devem edecekti. Ancak bu çok iki yüzlü bir durum.
İhracat bankalarının da her türlü kömür projesine destek vermeyip sadece belli bir kısmı
desteklemesi ise benzer bir iki yüzlü durum. Açık ki hiçbir projeyi desteklememesi gerekiyor. Ancak
bu hali bile kömür yatırımcıları için kötü haber.
Bu durumda bakanlığın iklim değişikliğini hiç dikkate almaması, etkilerini hesaba katmaması ve
gayet cahilce yaklaşımları “ama iklim değişikliğinden bahsetmiş” diyerek toplumu kandırdığını
zannetmesi ise çok daha kötü bir durum.
Bugün artık ithal kömür santrallerinin dışarından kredi alması artık çok kolay değil. Bunun bir
örneğini Eskişehir Yunus Emre Termik santralidir. Santral Çek ihracat kredi bankasından aldığı
finansman ile santral projesini yapmıştı. Bugün başvursa böyle bir krediyi Çek İhracat bankasından
alması neredeyse imkansız.
Kömüre Dayalı Kalkınma İdaresi
Kömüre açık kapılar artık kapanırken, Makine Mühendisleri Odası Termik Santraller başlıklı bir
rapor yayınladı. Raporda finansman konusunda çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Rapor Kömüre
Dayalı Kalkınma İdaresi gibi bir yapı önermekte. Bu yapıda yerel halkın katılımı gibi, bir dizi öneri ile
enerji yatırımlarının finansman bulunabileceği gibi formüller geliştiriyor.
MMO politikacılar dışında yerli (linyit) ve yenilenebilir (HES) söylemini en iyi ifade eden kuruluş.
Zaten kamu kaynaklarından aldıkları teşvikler ile yatırım yapan kömürcülere bir de Kömür İdaresi
kurularak halkın desteğini arkasına alması ve 301 madenciliğinin öldüğü bir ülkede “toplumsal
kalkınma” için öyle bir model önermesi, iktidarın politikalarını eleştiriyor görünse de kömürün
yaygınlaşması için oldukça yol gösterici.
Türkiye’de Kömürü Kim Finans Edecek?
Türkiye’de kömür santrallerini halka ödetiliyor. Bunu 3 türlü yapıyorlar. Birincisi bütçeden alınan
paralarla bu projelerin bir kısım yatırımlarını yapılıyor. İkincisi bu projeler rödovans yada özelleştirme
modeli ile ihale ederek yüksek fiyatla özel sektöre veriliyor. Mesela Çayırhan B termik santrali buna
örnek. Şili’nin güneş elektriğine verdiğinin 2 katını, Türkiye’nin toptan piyasa fiyatının neredeyse %50
pahalısına saha özelleştirildi. Nitekim bu modeldeki rolü nedeniyle EÜAŞ Fosil Yakıt Teşvikçi
ödülüne aday gösterildi. Üçüncü yöntem ise devletin verdiği garantiler üstünden halkın parasının
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olduğu bankalar kredi veriyor. Böylece yatırım dönemi, işletme dönemi ayrı ayrı finanse edilmiş
oluyor.
Ülkenin kömür politikaların zaten halk cebinden karşılıyor. Bütün bunlar olurken meslek odası
Kömür Kalkınma İdaresi önerilirken, alanında uzman bilirkişi birbirine komşu 9 projede hiçbir sorun
görmüyor ve kömür kullanımının bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Hal böyle olunca Bakanlık
çevre ve iklim değişikliği açısından bu projeyi olumlu buluyor ama gayet kapitalist ve fosil yakıt
ekonomisinin babası bir kuruluşun ihracat bankası iklim değişikliği açısından sorunlu bulabiliyor.
Bize kalsa hiçbir kömür projesi bir kuruş kredi bulamaz, ama bizimkilere kalsa çok rahat bulabilir.
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Nükleer Gibi Desteklenmek İstiyoruz!
Geçen hafta Resmî Gazete’de yeni bir karar yayınlandı. 2017/9917 sayılı karar ile nükleer enerji
santrali yatırımları 5'inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanmasına karar verildi.
5. bölge destekleri gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren
hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği gibi kalemleri içeriyor. Yani bir nükleer santral
yapacağınız zaman ne ülkeye soktuğunuz alete gümrük vergisi ödüyorsunuz, ne dökeceğiniz
çimento için KDV ödüyorsunuz, ne de işçinizin sigorta primini ödüyorsunuz. Yetmiyor devlet size
araziyi bedava veriyor, KDV’siz çimento için alacağınız kredinin faizini de üstleniyor.
Asgariye Böyle Destek Verilse Belki 2000 TL Olur!
İlk bakışta insan imreniyor. Neden imrenmesin ki? O destek bize verilse güzel olmaz mı? Mesela
kitap alacaksınız. Hemen “KDV kesemezsiniz, benim 5. Bölge desteğim var” deseniz ve kitabın %8
KDV’si düşse! Yada bir cep telefonu alacaksınız. KDV yanında bir de gümrük vergisini almasalar
harika olmaz mı? Ya da işverenin sigorta primi istisnasına biz çalışanlara doğrudan uygulasalar?
Böylece sigorta primi cebimize kalsa iyi olmaz mı? Sadece bunlar bile 1400 TL olan asgari ücretin
2000 TL’nin üstüne çıkması demek.
İthal Kömür Vatandaştan Değerli
Hadi nükleer teşviki sizi çok şımartır diye düşündünüz, “bari 5. Bölge teşviki almayayım” dediniz. Bu
durumda size geçen yıl bir ithal kömür santrallerine verilen destek de fena değil bence. Mesela
Hatay’a yapılacak 1236 MW gücündeki Tosyalı KES santral için KDV istisnası ve gümrük vergisi
muafiyeti getirildi. Yaklaşık 2,8 milyar TL’lik yatırımın KDV’den istisna tutulması 541,5 milyon $’lık
ithal makinenin ise gümrükten vergisiz geçmesi ilginç bir durum. Düşünsenize bizlerinde
gümrüksüz ve KDV’siz mal alabildiğimizi. Ama asıl sorun, ödenmeyen KDV’nin bile 500 milyon TL
ettiği bu durumda o parayı kimin ödediği. Bütün bunu devlet 300 kişiye daha istihdam saplamak için
yapıyor. Nasıl değerli bir yatırım ise, iklimi değiştirecek bir yatırımda 1 işçi için tam 9,3 milyon TL
yatırım yapılıyor. O parayı rüzgara yatırsalar hem o işçi, hem köyü kurtulur.
Yozgat’a Nükleer Santral?
Akla bir başka soru geliyor, bu 5. bölge acaba neresi? 5. bölgede Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı,
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat,
Tunceli ve Yozgat yer alıyor. Sinop zaten bu bölgede. Demek ki bu karar Mersin Akkuyu için
çıkartılmış. Anlayacağınız pahalı nükleerin maliyetini düşürmek için devlet Mersin’deki projeye
Yozgat’taki proje muamelesi çekecek.
Akkuyu’nun Vergi İstisnalarını Kim Ödeyecek?
Akkuyu’nun maliyeti 20 milyar dolar olacak denirken, yerli katkının ise 7,5 milyar dolara çıkabileceği
söylenmişti. Bir anlamda 12,5 milyar dolar ithal, 7,5 milyar dolar yurtiçi katkı ile santral yapılacak.
Şimdi gümrük, KDV gibi istisnalar ve diğer destekler dikkate alınınca proje maliyette ciddi tasarruf
edecek. Tabi bu tasarrufu biz olsak edemeyeceğiz. Mesela yurtdışından siz bir şey getirseniz %20 gibi
bir vergi ödersiniz. Bu bile 2,5 milyar dolar anlamına geliyor. Yerli katkının KDV’si derseniz bu 1,35
milyar dolar demek. Şimdi sorun şu, Akkuyu’nun ödenmeyen vergi istisnalarını bu durumda kim
ödeyecek?
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İşçi Primlerinden 500 Milyon TL Kıyak!
Mesele KDV ve gümrük istisnası ile bitmiyor. Mesela sigorta primi işveren hissesi desteği diye bir
şey var. Brüt maaşın yüzde 15,5 gibi bir oranda ödeniyor. Şirket inşaat döneminde 12 bin 500 işçinin
çalışacağını söylüyor. Herhalde ortalama olarak işçi başına brüt 5 bin TL verseler, sırf buradan aylık
işçi başına 775 TL, yıllık ise 9 bin 300 TL tasarruf edecekler. İnşaat süresini 5 yıl saysak bu bile 500
milyon TL’den fazla sigorta işveren priminin ödenmeyeceği anlamına geliyor. Sadece bu para bile
taşeron işçiliğin devamı için iyi bir neden, Sadece bu miktar bile kıdem tazminatı fonunu kaldırmak
için iyi bir neden.
Hesabı uzatabiliriz. Eminim ki bu hesabı benden daha iyi yapacak insanlar vardır. Hesap temelde
çok net bir şey söylüyor. Nereden baksanız bakın 4 milyar dolar gibi bir meblağın destek kapsamında
Rus şirketin ödenmeyeceğini var sayabiliriz. Şimdi sorun şu, 70 milyon birleşsek bu 4 milyarı nasıl
çıkartırız?
Böyle bir hesabı yapınca bizimde 5. Bölge desteği almamız gerektiğini düşünmeye başladım. 20
milyar dolarlık yatırım üstüne 4 milyar dolarlık devlete ödemeden kurtarabiliyorken, asgari ücretli bir
işçi 2100 TL brüt maaşın 700 TL’si devlete doğrudan ödeniyor. Kalan 1400 TL’nin de en az 250 TL’si
KDV’ye ödeniyor. Hesabı devam ettirsek herhalde Akkuyu’nun ödenmeyen faturası için bir asgari
ücretlinin 1100 TL gibi bir meblağı devlete doğrudan veya dolaylı vergi olarak ödeyeceğini
düşünebiliriz.
Siz en iyisi benim dediğimi yapın, nükleer gibi desteklenmek istediğinizi iletin. Hesap ortada,
çatlayan, patlayan, sızdıra bir nükleer projeye 4 milyar TL’lik bir destek yerine asgari ücretten kesinti
yapılmasa, kitabın, tiyatro biletinin, bisikletin, sağlık ürünlerinin filan KDV’si kaldırılsa, kredi kartı
borçlarının faizini devlet karşılasa filan güzel olmaz mı?
Nükleer gibi hepimiz desteklenmek istiyoruz! Haksız mıyım?
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Mermer ve Taş Ocakları Kapatılsın
Lafı hiç yuvarlamaya gerek yok. Yol, AVM yada lüks konut yapılacak diye inşaat malzemeleri üreten
ocaklar kapatılsın. Geçen hafta Antalya’nın Finike ilçesi Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evinde mermer ve
taş ocaklarına karşı mücadele eden Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Ayşin Büyüknohutçu öldürüldü.
Katil zanlısı Ali Yumaç aslında beni pek de ilgilendirmiyor. Ali Yumaç en ağır cezayı alsa da bu sorun
çözülmeyecek. Ama bir gerçek daha var ki açık mermer ve taş ocakları artık insan öldürmeye varan
sonuçları olan bir sektör. Bu bile kapatılma nedeni olmalı.
Mermer ve Taş Ocaklarında Ekmek Yok
Şimdi diyeceksiniz istihdam sağlıyor. Bu duyabileceğiniz en büyük yalan. Mermer ve taş ocaklarında
çalışan sayısı Enerji bakanlığı verilerine göre tam 2 bin 500. Büyük boy bir fabrika ya da orta boy bir
kaç fabrika kadar. Verdiği zarara karşısında istihdamın lafı bile olmaz.
Bu ocakların ekonomideki payı 2002’de %1,1 idi. Bu kadar çok ocak açıldı ve neye yükseldi sizce? %1,3!
Ne güzel demi? O kadar izin ve imtiyaza rağmen sektörün payı sadece 0,2 puan artmış. Ama ne
pahasına?
Taşocakları Mardin Kadar Doğayı Yok Etti!
Nisan 2016’ya kadar Türkiye’de 12 bin 429 taşocağı ve mermer çıkarma ruhsatı var. Yani son 15 yılda
verilen 12 binden fazla ruhsat ile ekonomiye katkısı 0,2 puan artmış. Peki bu 12 bin 429 ruhsat ne
kadar doğa parçasının yok olması anlamına gelecek? Tam 8 bin 825 kilometre kare. Yani bir Mardin’i
düşünün. Komple yok. Neden? Çünkü taş ve mermer çıkarttılar. Neden? Çünkü AVM ve lüks konut
yapıldı.
Ortada ekonomi denilen böylesi bir suiistimal varken kimse taş ocakları ve mermer ocaklarının
devamını savunmasın. Kaldı ki mesele bununla da bitmiyor.
DSİ: İnşaat Ocakları Yeraltını Kurutur!
Ormanlar gibi aslında kayalık tabakalar yeraltı suyunu besleyen unsurlardır. Bugün Mardin kadar
büyük bir arazide yeraltı suyunu besleyen birşey kalmadı. Bunu ben söylemiyorum. DSİ’nin yetkilisi
söylüyor. 2009’da gerçekleşen 21. Yüzyılda Su: Türkiye’yi Bekleyen Sorunlar ve Çözümler başlıklı
kurultay oturum kitapçığında açık bir şekilde şu yazıyor “Akiferler üzerindeki diğer etkilere göre en
tehlikeli olan tehdit ise malzeme ocaklarıdır.” Yani yeraltı su rezervini taş ve mermer ocakları öldürür
diyor. Yani iklim olayları arttıkça bir kuraklık yaşadığınızda toprağın altındaki suyu mermer ve
taşocakları kurutmuş oluyor, elinizde tamamen kuru bir toprak kalıyor. Yeraltı su rezervi olmayan
kuru bir toprakta bitki olmayacağı için ilk şiddetli yağmurda o toprağı önüne katar anlamına geliyor.
Yani taşı mermeri bana, doğa tahribatı sana diyor. Hatta parayı bugün ben kazanıyorum ama bunun
İşte bu yüzden mermer ve taşocakları kapatılmalı. Mardin’in alanı kadar bir toprak üstünü yok eden,
Mardin’in alanı kadar bir yeraltı suyunu kurutan, her şeyin geri dönüşebildiği bir dünyada inşaat
sektörü geri dönüştürmesin diye, Toki ve müteahhitler 20 yılda bir evler yıkılsın yenisi yapsın diye
çalışacak diye ne toprağın, ne doğanın, ne Ayşin ve Ali’nin canına kimsenin kastetmeye hakkı yok.
Burada sorın bu eksende yeni bir yasa düzenlemesi de değil. Zaten ortadaki 167 sayılı Yeraltı Suları
Hakkındaki Kanun ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği bile mermer ve taşocaklarının bu noktaya
gelmesini engelleyebilirdi. Ama bu mevzuat çalışmasın diye 2004’de istisna getirildi. Bu istisnayı
engellediği için Ali Ulvi öldürülmüş olamaz mı? Ali Ulvi 50 köylü ile ormanlık alana mermer ocağına
“ÇED gerekli değildir” kararı verenlere dava açmış, daha bir ay evvel Danıştay 14'üncü Daire
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Başkanlığı, 25 hektarlık izinle alınan "ÇED Gerekli Değildir" raporlarıyla 145 hektarı bulan alanda
faaliyet göstermenin hukuka aykırı olduğu yönünde karar vermişti.
Çok açıkki bugün mevzuat uygulanmıyor, iktidar denetlenmiyor ve lafı geveleyen mevzuat ve
siyaset sorunu çözmek için değil, büyütmek için var.
Ali ve Ayşin’i Her Gün Görüyoruz!
Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun kazandığı davada mermer üreticisi internet sayfasında referans olarak
iktidar partisinin binasını gösteriyor. Yani her gün haberlerde aslında Ali Ulvi ve Ayşin’i görüyoruz.
Yapılması gereken suçlunun ceza alması için temenniler, hatta takipçi olmak değil, politika üretmek.
O da basit; mermer ve taş ocakçılığı yasaklansın. Bunun hiç de zor birşey olmadığını biliyoruz. Ağaç
kesmek yasaklansın desek inanmazsanız Arnavutluk’a bakın. Arnavutluk ağaç kesmeyi yasakladı.
Otomobil satılmasın, yasaklansın desek inanmazsınız. Ama şimdi 2025’de Hollanda, 2030’da
Hindistan petrolle çalışan otomobillerin satışını yasaklamaya çalışıyor.
Bugün Ayşin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu için yapılması gereken mermer ve taş ocaklarının
yasaklanması. Geri dönüşümsüz inşaat malzemelerini birisi kullanacak diye ne toprağı susuz
bırakmaya, yeraltı su rezervlerini kurutmaya, geleceğimizi yok saymaya kimsenin hakkı yok. Bunu
istersek başarabiliriz. Elimizde bunun için yeterince resmî belge, olay ve bilgi var. Bu sayede meclisin
çalışmasını da sağlayabiliriz.
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Zeytinlikleri Sanayiye, Sanayi Arsalarını İnşaata Açma Tasarısı
17 Mayıs tarihinde TBMM’ye yeni bir torba kanun geldi ve tasarı bugün saat 15:30’da Sanayi
Komisyonu’nda görüşülecek . Basına verilen adıyla “Üretim Reformu Paketi”, resmî adıyla “Sanayinin
Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”. Bizim içinse tam adı “Zeytinlikleri,
kıyıları ve meraları sanayiye, boşalan sanayi arsalarını ise inşaat sektörüne açma ve hatta masraflarını
destekleme tasarısı” diyebiliriz. Asıl adının bu olduğu o kadar net, o kadar açık ki. Kanunun resmî
başlığına bırakın bizi, sanayici bile inanmaz, hep beraber okusak bir vekil bile kabul etmez.
Kanun tasarısını kısaca özetleyecek olursak, tasarı ile yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin
azaltılması, teşvik ve desteklerin kritik ve öncü teknolojilere yoğunlaşması, üretici üzerindeki mali
yüklerin kaldırılması vs. amacıyla organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri , teknoloji geliştirme
bölgeleri, sanayi siteleri ve serbest bölgelere ilave devlet teşviklerinin verilmesi sağlanıyor. Bu
teşvikler şehir içinde kalan arazilerin daha çok rant getirmesi için mesela organize sanayi bölgelerine
gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) getirme (Md.49), şehir dışına çıktıklarında karşılarına çıkacak
zeytinlik (Md.4), mera (Md.30) ve kıyıları (Md.26) koruyan kanunlara karşı istisnalara sahip olmalarını
sağlıyor. Yetmiyor üstüne idari ve mali teşvikler de getiriliyor. O da yetmiyor Türkiye’deki zeytinliğin
tanımı değiştiriliyor. Çiftçi-Sen’e göre Türkiye’de ortalama bir dekarda 10-12 zeytinlik varken,
zeytincilikte Türkiye’nin rakipleri olan İtalya ve İspanya dekara üç ağacı zeytinlik kabul ederken
tasarı zeytinliğin tanımını dekarda en az 15 ağaç olarak veriyor (Md.2). Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı
Konseyi’ne göre bu kıstas zeytinliklerin yüzde 70’inin tehdit altında olduğu anlamına geliyor.
Tasarı daha az tartışılsın diye ilgili Meclis komisyonlarına gitmemiş bile, tasarı Meclis’te esas
komisyon olarak Sanayi Komisyonu’na havale edilmiş. Tali olarak da Plan Bütçe Komisyonu ve Millî
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na gönderilmiş. Neden Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu’na; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’na ve Çevre Komisyonu’na
gönderilmemiş?
Diğer yandan kimse anlamasın, toplum tartışmasın diye torba kanun olarak sunuluyor. Tasarı 76
maddeden oluşuyor. Bu 76 madde tam 24 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnameyi (KHK)
değiştiriyor. Her maddeyi okurken 27 tane kanun ve KHK okuyamayacağımıza göre, baştan
“ilgilenmeyin, sorgulamayın” deniyor. Sırf bu hali bile vatandaşın ve toplumsal örgütlerin konuya
müdahil olmasına büyük bir engel. İçeriğinde ise tasarının başlığını hak eden o kadar güzel maddeler
var ki. İşte buna dair beş örnek:
1- “Tarım dışı arazi bulamadım, zeytinliğe, kıyılara sanayi kuracağım” denilebilecek. Madde 4’e göre
istediğiniz zeytinliğe, Madde 26’ya göre istediğiniz kıyıya “alternatif alan bulunamadı” denilip oralara
tesis kurmanın yolu açılıyor.
2- Zeytinlik ve kıyılar yetmez, meraları da verelim mi? Onu da düşünmüşler. Madde 30’a küçük bir
cümlecik ekleyerek valiliklere bu tür yatırımlar için yetki vermişler.
3- Üstüne muafiyet ve indirimler de eklenmiş. Elektrikten alınan TRT payı, emlak vergisi gibi pek çok
kalemde vergilerden indirim ve muafiyet sağlanıyor. Hatta meraya organize sanayi bölgeleri (OSB)
kurulursa ot bedeli adı verilen bedeli bile ödemek zorunda değiller.
4- OSB’ler GYO işine girecek! Tabii bu nereden çıktı diyeceksiniz. Madde 49’da organize sanayi
bölgeleri gayrimenkul yatırım ortaklığı kurabilecek diye bir madde ekleniyor. Kentin ortasında kalan
bu alanın inşaat sektörüne kazandırılması durumunda kazançtan pay almak şehir dışına çıkmayı
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tabii ki kolaylaştıracaktır. Böylece bir OSB hem eski arsasını hem de yenisini inşaat ve gayrimenkul
sektörüne kazandıracak.
5- İzinler masraflı diye kaçınılıyor! Mesela hafta sonu çalışma ruhsatı kaldırılıyor. Ek maliyet
getiriyormuş. Şimdi bunun maliyetinden bile kaçan bir sanayici varsa bizce o işe girmesin. Mesela 10
bin metrekarelik koca bir tesisiniz olacak ve bunun için 800 TL’lik ruhsat harcı çok gelecek. Peki 800
TL çok, neden imar askı sürelerini neredeyse sıfırlıyorsunuz. Diyelim ki birisi zeytinliğe OSB
yapacağım diyor. İmar planı değişiyor. O planın bir aylık askı süresini bir haftaya indirmek
yangından mal kaçırmak olmuyor mu?
Sadece bu hususlar bile bu torba kanunun zeytinlikleri, kıyıları, meraları yok edeceğiz itirafı gibi bir
tasarı olduğunu ortaya koymuyor mu? Bu tasarıdan doğru sonuçlar çıkarmak ve bunun
sorumluluğunu almamız gerekiyor. Olay ne tek başına bir zeytinlik meselesi, ne de üretim meselesi.
Mesele sadece üretim olsaydı, zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesisleri, tarıma dayalı sanayi
tesisleri değil mi zaten?
Üretim reformu tasarısı ile amaç aslında kent içinde kalan ve esnafın ekmek yediği o küçük sanayi
sitelerini şehir dışına çıkarmak. Böylece oralara yeni binalar yapılabilecek, daha fazla asfalt, beton
dökülecek, daha fazla fosil yakıt tüketilecek ve daha fazla hava kirliliği, daha fazla iklim değişikliği
olarak bize dönecek.
Şimdi diyebilirsiniz ki ama üretimin artması için yapılıyor. Eğer böyle olsaydı, bunun dayanağı olan
bir rapor olurdu. Şimdiye kadar verilen teşvikler ne işe yaramış, işe yarıyor mu onu görür, ona göre
hep beraber konuşurduk. Öyle bir rapor var mı? Yok. Bizim elimizdeki bilgiler ise teşviklerin işe
yaramadığını ortaya koyuyor. 27 kanun ve KHK’yı değiştirecek bu derece kapsamlı bir tasarıda
geçmişteki uygulamaları izleyen bir rapor olmaz mı? Yok. Mesela 2011-2016 arası devlet tam 26 bin
220 teşvik belgesi ile 468 milyar TL’lik yatırıma destek vermiş. Peki bu desteklerle ne kadar vatandaşa
ne kadar iş imkanı sağlanmış biliyor muyuz? Bilmiyoruz ve buna dair herhangi bir çalışma tasarının
dayanağı değil.
Tabii akla böyle belge varsa kullanırlar diye bir soru da gelebilir. Aslında var ama dikkate alırlarsa bu
kanun tasarısı boşa çıkar. Mesela bu kanun teknoloji geliştirme bölgelerini de kapsamına almış
durumda. Türkiye’de teknoloji alanında, ar-ge’ler hakkında biri dizi teşvik ve destekler var. Sanayi
Bakanlığının bir çalışmasına göre Türkiye kadar ar-ge harcaması yapan İsrail neredeyse Türkiye’nin
iki katı patent başvurusuna sahipken, 4-5 katı yüksek teknoloji ürünü ihraç edebiliyor. Şimdi burada
sorunun çözümü zeytinliklere tesis kurmak mı?
Çok açık ki bu tasarının gerekçesi gerekçe değil, üretim arttırma bahanesi bahane değil. Belki
çimento sektörünü büyütebilir ama bir başkasını değil. Teşvikleri sunan bir kanun tasarısı teşviklere
dair hiçbir verisi olmadan bunu koyduğuna göre, TBMM’de ilgili komisyonlara bile danışılmadığına
göre bu tasarının başlığı tam olarak “Zeytinlikleri, Kıyıları ve Meraları Sanayiye, boşalan Sanayi
Arsalarını ise İnşaat Sektörüne açma ve hatta Masraflarını Destekleme Tasarısı” olmalı aslında.
Bu tasarıyı hangi kendini bilen sanayici destekler acaba?
Tasarı bugün (30 Mayıs 2017) saat 15:30’da Sanayi Komisyonu’nda görüşülecek. Daha fazla bilgi için
lütfen komisyon üyelerine danışınız.
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Zeytinlik Gitti; Sıra Mera ve Kıyılarda
Hepiniz zeytinlikler kurtuldu haberini gördünüz değil mi? Ama zeytinlikler tam tersine battı.
Zeytinlik tanımını daraltan “Madde 2” tasarıdan çıkınca ortalığa haberi yaydılar. Ama siz
kutlarken/sevinirken “alternatif alan bulunamadı” diyerek zeytinliğe tesis kurabileceğiniz “Madde
4″ü geçirdiler. Yani koruyan kanunu deldiler, zeytinlikleri öldürdüler. Bu aslında işin bir parçası idi.
Kamuoyu son 48 saatte olayı fark etmiş, hatta işin inşaat boyutu olduğunu öğrenmişti.
736’ya yakın odaya, borsaya, kuruluşa, OSB’ye, üretici birliklerine gönderilen taslak üstüne bir yıl
çalışıldı. Ama halkın hiç haberi olmadı. Kim verecekti haberi? Kim örgütleyecekti? Her şey son 48
saatte oldu, çok da güzel oldu. Çağrı üstüne çağrı çıktı, komisyon toplanmadan Türkiye tasarının
mera, kıyı ve zeytinliklere sanayi, eski sanayi bölgelerine ise yeni inşaat işini öğrendi. Çağrılar
neticesinde tasarıyı görüşecek komisyon üyelerini tek tek telefonla arayanlar, komisyon başkanına
ulaşmaya çalışanlar, danışmanlardan söz alanlar derken iş büyüdü. En sonunda komisyon başkanı
“faks ya da mail olarak da iletin” diyerek talebi soğutmak durumunda kaldı, hatta “inşallah iyi haber
alacağız” demek durumunda kaldı.
Tasarıya dair TBMM ablukaya alınmıştı. Hatta 1-2 zeytincilik örgütü de komisyona katılabilmişti.
Ama o kadardı. Son dakikada katılan birkaç zeytincilik örgütü herkesi nasıl kurtarsın ki? Tasarı
görüşülürken halkı temsil edecek, halkın fikirlerini oraya taşıyacak kimse yoktu. Hiçbir parti, tasarıyı,
bizim gördüğümüz bütünlükte görmedi.
Komisyon ilk gün konuşmalarda 10 defa inşaat sektörüne dem vurdu. İkinci gün ise bu ikiye katlandı.
Zeytinliğin tanımı ile ilgili madde tasarıdan çıktı. Bu haber hızla “zeytinlikler kurtuldu” diye verildi.
Aslında bu haber siyasetçiler kurtulsun ve rahatlasın diye yapılmış gibiydi. Çünkü 1 saat sonra
zeytincilik kanununu delen Madde 4, küçük bir değişiklik ile geçti.
Şimdi geriye kıyıları koruyan kanunu delecek Madde 26, meraları koruyan kanunu delecek Madde
30 var. Bu iki madde de komisyondan geçerse Madde 49’da gayrimenkul yatırım ortaklığı maddesi
geçecek ve geriye kalan muafiyet ve destekler ile inşaat sektörü coşacak.
Çok kızmayın. Hele hiç küsmeyin. Küserseniz o 2. Madde genel kurulda geri gelir. Kızıyorsanız
kızgınlığınızı iletin. Meclis orada, telefonlar ve mailer ortada. Bir zeytine sahip çıkacak 1 vekil yoksa
meranız da kıyınız da gider.
Yüzlerce işveren örgütü bu kanunu 1 yılda pişirdi ve şimdi 2 günde birileri karşı çıkınca 1 maddede
fire verdiler. Demek ki yarışa eşit başlasak o kanun geçmeyecek. Demek ki siz de politika yapmaya
şimdi karar verseniz akşama bu kanun komple geçmeyecek.
Politika boşluk tanımaz, izlemeyin 1 yıllık boşluğu şimdi doldurun.
Meraklısına not: TBMM’de oydan daha güçlü bir araç var ise o da örgütleyen vekildir. Geçen yıl 6745
sayılı kanun komisyondan geçtikten sonra 10 maddesi genel kurul öncesi çıkartılabildi.
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Zeytin ve Peynir Nasıl Kazanacak?
İş dünyası örgütleri ile bir yıldır üstünde çalışılan Üretim Reformu Paketi küçük değişiklikler ile
Sanayi Komisyonu’ndan geçti. Tasarıda zeytinliğin tanımını değiştiren madde çıktı, zeytinlikleri
koruyan kanunu delen 4’üncü madde geçti. Benzer şekilde meraları da imara açan madde geçerken
kıyı kanunu delen 26’ncı madde tasarıdan çıkartıldı. Yerine sadece Trabzon için bir istisna getirildi.
Böylece kıyı kanunu küçükten delinmiş oldu. Buraya yapılacak tesis ile diğer kentlerin bu işe
soyunmasının yolu açılacak. Denize havaalanı, Karadeniz’de deniz kenarına dolgu yapıp yeni
rekreasyon alanları ile hafriyat işleri yapılabilmesi bölgenin yeni ekonomik döngüsü için yeni bir
dönem başlayacak. Diğer yandan sanayinin buralara taşınmasını teşvik etmek için konulan
muafiyetler ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurma maddeleri ise aynen geçti. Artık eski sanayiyi
dışarı çıkartacak, yeni sanayiyi tarım dışı araziler yerine zeytinlik ve meralara taşıyabilecek, bunu
yaparken muafiyetler yoluyla alınmayan paraları halkın ödeyeceği bir tasarıdan bahsediyoruz.
Tasarı şimdiden öncül sarsıntılarını vermeye başladı. Denizli’de belediyenin zeytinlik alana benzin
istasyonu açmak için imar değişikliği yaptığı haberini görmüşsünüzdür. Diğer yanda tasarının
toplumda tartışılması ile konuşulması gereken asıl noktalar fark edildi. Gemlik, Mudanya, Orhangazi,
İznik’teki zeytin arazileri 1995 yılından bu yana şehirleşme ve mega projelerle yapılaşmaya açılırken,
1 milyon zeytin ağacının yok olduğu haberi Bursa yerel medyasında konuşulmaya başlandı.
“Zeytinlikleri Sanayiye, Sanayi Arsalarını İnşaata açma tasarısı” başlıklı yazı ve sonrasında gelişen
vekil aramaları olmasa komisyona son dakikada giren iki zeytincilik örgütü ile sınırlı kalınacaktı.
Neyse ki toplum tartışmayı çok hızlı toplumsallaştırdı.
Tasarı Geçmedi mi?
Tasarı daha geçmedi. Tam iki defa yanlış bilgi verilerek kamuoyuna “bu da geçti” denildi. İlkinde
zeytinlikler kurtuldu haberi yayıldı. İkincisinde de komisyondan geçti haberi yerine tasarı meclisten
geçti şeklinde bir kelime oyunu ile verildi. Adını koyalım, 1 Haziran saat 18:06’da komisyon toplantısı
bittiğine ve 2 Haziran’da da Genel Kurul toplanmadığına göre tasarı hala mecliste.
Tasarı Ne Zaman Genel Kurul’a Gelecek?
Komisyonda karara bağlanan tasarının son hali yazılarak Genel Kurul’a havale edilecek. Belki de bu
yazıyı okuduğunuzda havale bile edilmiş olabilir. Yani bu durumda 6 Haziran Salı günü Genel Kurul
gündemine girecek.
Tasarı Nasıl Geçer?
Son bir haftada toplumsal öğrenme süreci çok ciddi bir deneyim kazandı. Yasanın bütün olduğuna
dair tartışmalar başladı, inşaat sektörü ile bağlantısı telaffuz edilmeye başlandı ve hatta siyaset bile
bunlara kulak kabarttı. Daha ötesi için hatalara veda edilmesinde büyük fayda var:
1- Tek başına “zeytinlikleri koruyalım” derseniz tasarı geçer. Zeytinlik koca resmîn sadece küçük bir
karesi. Tasarının özünde daha fazla alanı inşaata açma, aile ekonomilerini yok edip işsizleştirme,
zeytin üretimini tekelleştirme ve sermaye birikimini arttırma var.
2- Meraları unutursanız tasarı geçer. Mera kanununda meralar “Hayvanların otlatılması ve otundan
yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri” tanımlıyor. Yani
sütün, peynirin, hayvancılığın etkilenmesi demek. Yani hayvancılıkla uğraşan ailelerin benzer şekilde
yoksullaşmasına, işsizleşmesine katkı demek.
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3- İklimi unutursanız tasarı geçer. Mera kanununu delmek, aynı zamanda otlak, yaylak ve çayır
alanlarını da delmek demek. O alanlar en önemli yer altı suyunu besleme alanları. Yani zeytini,
peyniri daha pahalı yemekle kalmayacağız, aynı zamanda yer altı suyunun azalması, daha şiddetli
kuraklık demek.
4- Sadece mera ve zeytinlik tartışması yapılırsa tasarı yine geçer. Çünkü savunma hattınızı, kalenizi
arkasına kuruyorsunuz demektir. Mesele mera ve zeytinliklerden de öte kentlerin sanayi bölgelerini
inşaata, mera ve zeytinlikleri ise sanayiye açma çabası.
5- #BetonaYerYok demezseniz tasarı geçer. Çok açık ki bütün bu tasarının en önemli bacağı beton.
Beton artık bir mülk transferi, rant transferi birimi. Ciddi bir yayılma aracı ve aynı zamanda iklimi
değiştiren en ciddi ürün. Beton yapımında kullanılan çimento üretimi 2000 yılında 35 milyon ton
iken 2015’te 78 milyon tona çıkmış. 2023’te ise hedef 100 milyon ton. Böyle bir artış olacaksa tabii ki
meralar da, zeytinlikler de inşaata açılır.
6- Sayımız az derseniz tasarı geçer. Bu hem halk için hem de muhalefet partileri için geçerli.
Muhalefetin bunu gerekçe gösterdiği an kaybederiz. Türkiye’de bu yasama döneminde pek çok
kanun maddesi muhalefet oy sayısının azlığına rağmen geçti.
7- “Anayasa Mahkemesi’ne gideceğim zaten” derseniz tasarı geçer. Bu durumda toplumsal itirazın
soğuyacağını herkes çok iyi biliyor. YSK tecrübesi hâlâ hafızalarda.
Tasarı Nasıl Geçmez?
Siz son zamanlarda iktidar vekillerinin de itirazı ile 276 oyla geçmeyen bir kanun maddesi gördünüz
mü? Eğer tasarı ya da madde geçemeyecek, itirazlar ciddi ise, iktidar maddeyi hemen çekiyor. Eğer
bir parti iktidar ile masaya oturmak isterse, Genel Kurul’a gelmeden madde çıkartılıyor. Bu kadar
basit. Yani partisini ikna edecek tek bir vekile ya da bu kararlığa sahip bir grup başkan vekiline bağlı.
Böyle bir şeyin olmayacağını hele hele OHAL şartlarında imkansız olacağını düşünenlerden
misiniz? Muhalefetin oylarının yetmeyeceğini düşünüyorsunuz.
Geçen yıl 411 sayılı tasarıda AOÇ’den Türk Dil Kurumu’na kadar 100’den fazla kuruluşun arsalarının
satılması maddesi vardı. Muhalefetin oyu az olmasına ve 15 Temmuz’dan hemen sonrası olmasına
rağmen, Madde 35 Genel Kurul’da çıkartıldı. Aynı tasarıda Hakkari ve Şırnak’ı ilçe, Yüksekova ve
Cizre’yi il yapacak 76, 77 ve 78’inci tasarı maddeleri çıkartıldı. Bugün bile bu illeri ilçe, ilçeleri ise il
yapmak için uğraşıyor. Demek ki mesele oy sayısı değil, ikna gücü imiş. Demek ki ikna edecek bir
halk varsa, ikna edecek politikacı da bulunuyormuş.
. Bugün tasarının ne kadar kötü olduğunu anlatan, “öldük bittik” mealinde açıklamalar ile
karşılaşabiliyoruz. Bu aslında “tasarı zaten geçti” haberi ile eş değer bir konu. 2016 Ağustos’unda
TDK’dan AOÇ’ye kadar pek çok tesisin özelleşmesine bir anda insanlar karşı çıktı ve partiler masaya
oturdu. Aynı günlerde Hakkari ve Şırnak halkı sadece kendi vekillerine ciddi bir baskı yaptılar ve
ilgili maddeleri çıkartabildiler. Bugün zeytin ve peyniri üretenden tüketene kadar geniş bir kitleyiz. İki
kentin politikada yaptığını bütün Türkiye olarak yapmamızda hiçbir engel yok.
Tek yapmamız gereken ise ortada.
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Tasarı Komisyona Geri Çekildi
Komisyona gelene kadar toplumda kimsenin haberinin olmadığı, muhalefetin sayısal azlığı
gerekçesi ile komisyondan da geçirilen, genel kurulda konuşulmaya başlamadan önerge ile öne
çekilen tasarı daha ilk konuşmacının ardından ertelendi. Daha ne olduğu anlaşılmadan son gelen
haber ile komisyona geri gönderildiğini öğrendik.
Üretim Reformu Paketi adı ile zeytinlikleri, meraları ve kıyıları betona açan, burada tesis yapılmasını
sağlayan tasarı, sanayiciye aynı zamanda buralara taşınması durumunda masraflarını karşılayacağı
destekler de veriyordu. Hatta boşaltacağı eski sanayi sitesini değerlendirmesi için gayrimenkul
yatırım ortaklığı bile kurduruyordu. Açıkçası sanayi üretimini olmasa bile çimento üretimini
artıracağı ortada idi. Zaten 2015’te 78 milyon ton çimento tüketen Türkiye 2023’de 100 milyon
hedefini başka nasıl sağlayacaktı?
Nasıl olabiliyordu ki? Bir yıl evvel 736 işveren örgütüne haber verilmiş, halkın haberi olmamıştı.
İktidar partisi 76 maddeden sadece bir maddeyi geri verip üstüne 15 madde daha ekleyerek 90
maddeye çıkarmıştı. Hatta komisyona son dakikada giren zeytinciler neredeyse kovulmuştu.
Ama Salı günü tasarıya geçmeden önce iftara gidildi ve geri dönüldüğünde tasarı uzun bir yolculuğa
çıkmıştı. Ama kimsenin haberi yoktu. Evet, ertesi gün zeytin üreticileri bakanlarla görüşmüş, bir
ertesi gün, yani bugün en üst ağızdan zeytinlik maddeleri görüşülmek üzere tasarının geri
gönderildiği haberi gelmişti.
Çünkü Toplumsal Muhalefet Kazandı!
Konuya dair ilk çağrı 26 Mayıs’ta gelmiş, bu sayfalardan da tasarının ne olduğunu anlatmıştık. Tam
14 gün sonrasında tasarı komisyona geri gönderilmişti. Daha önceki 6 saldırı sonrası bir taraf
moralsiz olsa da, son anda rüzgar döndü. Önce telefon
kabloları yoluyla meclise girenler, dertlerini komisyon
üyelerine anlattı. Sonrasında da ziyaretler başlayarak
meclis denetlenmeye başlandı. Bu durumda zeytin üretici
birlikleri komisyon deneyimini arkalarında bırakarak
tekrar yürümeye karar verdiler. Dertlerini bu sefer
anlatabildiler, toplumsal muhalefet siyasetin onları
dinlemesini bir nebze sağladı.
Zeytin Kurtuldu mu?
Hayır, sadece nefes aldı. Zeytin ile ilgili madde şimdi komisyona gidecek. Tekrar görüşülecek. Orada
varılan karar ile tasarı tekrar meclise gelecek. Kurtulması için komisyondan “3 km koruma bandı”
gibi palavralara inanmamanız gerekiyor. Çünkü , “alternatif alan bulamadım” diyenlere, “kamu yararı
vardır” diyenlere bu alanlar açılıyor. Toplum olarak “kamu yararı” lafı ile açılan madenin, taş ocağının
haddi hesabı yok. Bu ifadeler Madde 4’den çıkmadıkça koruma bandı lafının karşılıksız olduğunu
bugün herkes biliyor.
Peki Peynir Kurtulacak mı?
Mera kanununu delen madde komisyona gönderilmedi. Mera kanunu daha fazla delinirse ortada
hayvancılık kalmayacak. Süt bile ithal edebileceğimiz bir ekonomi oluşacak. Peki bu saatten sonra
olur mu? Olur tabii ki, genel kuruldan tasarı dönüyorsa, komisyondan neden mera dönmesin?
Sadece mera mı, kıyı kanununu delen Trabzon sahili ile ilgili madde 31, rantı ve betonu coşturacak
sanayiciye GYO kurma imkanı sağlayan Ek Madde 5 de var.
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Oyuna 75 Milyon Dahil
İki hafta evvel herkes “yine mi?” diyordu. Şimdi oyuna 75 milyon kişi neredeyse dahil oldu. Herkes
çimento sektörüne özel tasarıya karşı. Herkes daha fazla beton için, rant için, taş ocağı için mera,
zeytinlik ve kıyıların talanına karşı. Üretime evet, paylaşıma evet.
“Zeytin ve peynir nasıl kazanacak?” diye sormuştuk. Demek ki zeytin ve peynirin kazanma ihtimali
varmış. Buna inandıysanız, bunun için adım atarsanız zeytin ve peynir kazanır zaten.
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Zeytin, Peynir Kazandı!
Dün gece 1’de TBMM genel kurulunda meraları sanayiye açan madde görüşüldü. Verilen önerge ile
bütün partilerin oyuyla bu madde çıkartıldı. Böylece, konsensüs sağlandı ve meralar kurtuldu.
İmkansız olan bir şey oldu, geçer denilen maddeler çıktı ve peynir, zeytin kazandı.
İmkansız Değilmiş!
Güney Afrikalıların sevdiği Mandela’nın bir sözü vardır; “Yapılana kadar her şey imkansız gelir.”
Sanayi reformu torba tasarısı içinde bu kadar madde nasıl çıkacaktı? Zaten meclis çalışmıyordu,
zaten HDP’nin vekil ve eş başkanları hapisteydi, CHP’nin vekil sayısı azdı, MHP’nin derdi başkaydı
ve AK Parti ise bu maddeleri istiyordu, bizi dinlemeyecekti. Gerçi alt komisyonda kısmi karşı çıkışlar
sergileyen AK Parti vekilleri vardı ama diğer partilerin durumu böyle iken zordu.
Tasarı komisyondan geçti, hatta zeytin üreticilerini bir parça dinleme zahmeti bile ancak gösterildi.
Tasarı hızla genel kurula geldi. İlk konuşma bile yapıldı. Ama her şey değişti. Bütün bunlar aslında
gerçeklik değil, sadece siyasetin bize verdiği algı idi. Ya da sizin sorgulamadan benimsediğiniz
siyaset anlayışı idi. Çünkü 6 Haziran Salı günü genel kurula kadar gelmiş bir tasarı geri dönemezdi.
Zeytinler Yedinci Kez Kazandı
Ama önce zeytinlik kazandı. Salı gecesi iftar arası sonrası devam edecek görüşme ertelendi. Zeytin
üreticileri morallenmiş, tekrar meclisi zorlamaya karar vermişti. Ertesi gün bakanlıklar ile görüşmeler
yapıp altı kez durdurulan saldırıyı yedinci kez durdurmak gerekiyordu. Siyaset bu sefer de dinlemek
zorunda kaldı. Çünkü önce komisyon üyelerine, sonrada grup başkan vekillerine her gün insanlar
telefon açıyor, soruna dair mail ve faks yolluyordu. Artık herkes meclisi izlerken zeytincileri
dinlememek olmazdı. Bakanlar dinledikçe zeytincilerin haklı olduğunu itiraf etmek zorunda
kalmışlardı.
Meralar Hep Kaybediyordu
Mera kanunu en fazla istisnaya sahip, yani çokça delinmiş bir kanun. Meraları korumuyor.
Diyebilirsiniz ki bir kez daha delinebilir. Ama insanlar öyle düşünmedi. “Mera da kazansın” dedi, “et
gibi sütü de ithal etmeyelim” dedi, “meralar suyumuzun kaynağıdır” dedi. Mutlu besici, mutlu keçiler
ve mutlu bir ülke hayali kurdu.
Zeytin 15 Dakikada Kazandı
7 Haziran günü tasarıyı izlemek için kentlerden otobüsler kalkacaktı. Yola çıkmadan tasarının
ertelendiği bir kez daha duyuldu. Hükümet zeytinciler ile ilgili kararı açıklamayı ertelemişti. Bu
durumda 13 Haziran günü tasarı tekrar görüşülebilirdi. O gün bütün partilerle görüşülmüş, Ak Parti
Grup Başkan Vekili’ne neden tasarıya karşı çıkıldığına dair çalışma iletilmiş, telefonlar susmamıştı.
Sanayi Komisyonu zeytini konuşmak için toplandı. Tam 15 dakikada, komisyon zeytin ile ilgili
maddeleri tasarıdan çıkardı. Böylece zeytinler yedinci kez kurtulmuştu.
Meranın Bin Sahibi Var
Meracıların zeytinciler gibi tecrübesi yoktu. Konuya girmek kısa zamanda çok zordu. Ama oldu.
İnsanlar merasına, suyuna, kuzusuna, üreticisine, sütüne sahip çıktı ve vekilini aradı. Siyaset millete
sahip çıktı, baskılara karşı sessiz kalamadı. Gece yarısı 1’de bütün partilerin ortak oyu ile tasarıdan
meraların çıkartılması maddesi onaylandı. Bölünmüş meclis “geçer” denilen maddede birleşmek
zorunda kaldı.
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Peynir, Zeytin Nasıl Kazandı?
Zeytinin kazanması ne kadar olası ise mera o kadar zordu. Sahipsizdi, merada hayvancılık yapan can
çekişiyordu, orada bir yerlerdeydi. Ama mera meselesi hepimizin meselesi haline gelince, bilgi
üretilince ve mecliste örgütlenince mevcut siyaset toplumsal siyasete sessiz kalamazdı. Mera
kazandıysa sadece konuşmak yerine vekili tek tek arayan, onunla tartışan, partileri tarafsızca
zorlayanlar sayesinde kazandı. Yoksa sadece basın açıklaması yapayım, görünür olayım diyen
yaklaşım ile zaten kaybetmeye mahkûmduk.
Zeytin, peynir kazandı. Bu çok değerli. Ama asıl değerlisi bilgiyi örgütleyince, sosyal medya ile sınırlı
kalmayıp gerçek medyada da sokağı ve siyaseti örgütledikçe bunların olabilmesi. Zeytin belki
kazanabilirdi ama peynir Mandela’nın dediği gibi “yapılana kadar imkansızdı.”
Sonuçta zeytin gibi peynir de kazandı.
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Trump’ın Paris İklim Anlaşmasından Çıkması Ne Anlama Geliyor?
Trump’un Paris İklim Anlaşması'ndan çıkma sinyalleri ardından sonraki açıklaması ile konu
Türkiye’de sosyal medyanın gündemine oturdu. Meclisimiz daha yeni Sanayi Komisyonundan mera
ve zeytinlikleri sanayi tesislerine açan maddeyi geçirmiş ve bir kereden birşey olmaz diyerek Kıyı
Kanununu Trabzon için delmeye karar vermişken konu çok güzel denk geldi.
İklim müzakerelerinde/politikalarında ABD’nin varlığı çok değerli. Sırf ABD de olsun diye
müzakerede bazı maddeler çok hafifletilmişti. Bağlayıcılığı azaltılmış, iklim değişikliğinin geldiği
noktada oluşan felaktlerde kayıp ve zararları telaffuz eden (Md 8) ama bunu tanziminde ağır
davranan bir anlaşma ortaya konmuştu. Tek başına burada ABD bahane edilemez ama ABD’yi
katma derdi olmasa anlaşmanın daha gerçekçi olabileceğini de itiraz etmek zorundayız.
ABD büyük ekonomisi, son dönemde azalan emisyonları, 2030 yılında 2005 yılına göre %26-28 daha
az seragazı salacağını taahhüt etmesi, bu taahhüttü ile mevcut gidişata (referans senaryo) göre
azaltımda %21’lik payı ile çok değerli bir yeri vardı. Ama olmadı, buraya kadarmış.
Dünya şimdi ABD’yi beklemek için kaybettiği yıllara mı yansın, yoksa ABD’yi bahane edip kalan %79
azaltımda payı olacak ülkelerin su koyma ihtimaline mi yansın?
Türkiye çok sevinebilir
Türkiye şimdi bir dost kazandı diyebiliriz. 1990-2015 arası emisyonlarını %125 arttırarak 475 Milyon
tona çıkartan Türkiye 2030’da bunu bile katlayacağını bildirmişti. Trump’ın anlaşmadan çıkması ile
ABD’nin azaltım liginde olmaması 2030’da emisyonlarını 2’ye katlama hedefindeki Türkiye’yi
sevindirecektir. Düşünsenize, her iklim felaketinde yada her termik santral tartışmasında o
tırmalayan sesi duyacaksınız artık: “Ama ABD’de Paris İklim Anlaşmasından çıktı,”
Ama Paris Kurtarmayacaktı ki
Paris İklim Anlaşması çok hızlı bir şekilde taraftar buldu 1 yıl olmadan yeterli kriterlere ulaştı. Şuan
147 ülke taraf olmuş durumda. ABD düşünce 146 diyelim. Hafif bir anlaşma olması, hedeflerinin
küçük olması, hala emisyon artışına devam ettirmesi ciddi bir handikap idi. 190 civarı devletin
verdiğini niyet beyanları ile 2010’da 48 milyar ton olan karbondioksit salımları artışı yavaşlayacak ve
55 milyar ton civarında kalacaktı. Şimdi bu biraz artacak. Ama bu hali ile daha fazla fosil yakıt
salınacağı ortada bir anlaşmayı yapmak, sırf ABD’de de bu anlaşmanın içinde olacak diye anlaşma
yapmak ciddi bir tartışma konusu.
ABD İstemese de Karbonsuzlaşıyor
2000’lerde 7 milyar tondan fazla seragazı salan ABD 2015’e geldiğimizde neredeyse 6,5 milyar ton
mertebesine düşürerek ciddi olarak karbonsuzlaşma yoluna girdi. Tabii ki bu iklim politikaları için
yeterli değildi ve hızlanması müthiş olacaktı. Ancak açık bir gerçek var ki hem yatırımda, hem yakıtta
hem de iklim felaketlerinde 3 defa ödediğiniz faturayı teke indirme mantığı ABD’de benimsenmeye
başlayan bir konu oldu. İklim politikalarında eyaletler zaten çok ciddi yol aldılar bile. Kesin olan şu ki,
Trump birşey yapmak istemeyen için önemli de olsa bir bahane. Yapmak isteyen için o kadar çok
referans var ki bunu zamanla göreceğiz
Trump Türkiye’’yi Taklit Etmek Zorunda
Açık ki kamu paraları olmadan var olamayan kömür, petrol ve doğalgaz sektörü için Trump bu
kararı aldı. Şimdi Şili 1 KWh elektrik için 2,91 cent öderken Türkiye Çayırhan B kömür santrali için
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6,04 cent verecek. Trump anlaşmadan çıkarak Şili gibi değil, Türkiye gibi iş yapmak durumunda.
Düşünsenize ABD’de zeytinlikleri, meraları, koruma alanlarını nasıl ekonomiye katacak? Zaten
Trump’ın temel argümanı ABD’nın rekabet gücünü arttırmak değil miydi? Bu anlamı ile Türkiye’den
öğrenecek çok şeyi var.
ABD’siz Ne Olacak?
Çok açık ki ABD olmadan bir kat motivasyon azalacak, politikacıların bahaneleri bir kat artacak. Ama
zaten sanayileşme öncesi 280 parçacık olan karbondioksit yoğunluğu 1987’de güvenli sınır olan
350’yi geçti ve bugünlerde günlük olarak 410 ppm olarak da ölçülüyor. Yani geri dönüşü olmayan
noktaya çok yakınız. ABD’nin olmaması otobüsün 150 ile değil, 160 km hız ile duvara çarpması
demek. Tabi zenginler emniyet kemerini satın almış olacaklar ama kime ne?
Kömür Kader Değil
Siyaset dört belki beş boyutlu dengeler üstüne kurulu. ABD gibi bir ülke dengeleri kötü yöne
çekebilecek güce sahip. Türkiye gibi bir ülke de daha küçük bile olsa kötü politikalar ile dengeleri
etkiliyor. Tam tersi de geçerli. ABD’de halkın önünde hükümet politikalarına karşı eyalet
politikalarından yürüme şansına sahip. Bizim böyle bir şansımız pek yok. Her yer beton ve asfalt, her
yer ithal kömür ve ithal doğalgaz santrali.
Trump’ın ABD’yi anlaşmadan çıkarması çok büyük bir sorun olsa da bahane değil. Bizim ne
yapacağımızı bilmememiz yada yapmamız gerekeni yeterince yapmamamız daha büyük bir sorun.
Mesela Mera ve Zeytinlikleri betona açacak yasa meclisten geçemese ABD’nin etkisi bir nebze azalır.
Ama Trump’ı bahane etsek, ABD’nin etkisi bir nebze artar. Mesela İskoçya gibi termik santrallerini
kapatsak ABD’nin etkisi ciddi azalır.
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Türkiye İspatladı: Nükleer ve Kömür Pahalı
Yıllardır dünyadan örnek vermekten sıkılmıştık. Yok İskoçya kömür santrallerini kapattı, yok
Almanya o gün bütün enerjisini rüzgardan ya da güneşten elde etti, yok Şili, güneşte rekor düzeyde
ucuz fiyat açıkladı. Nükleer karşıtı başka ülkelerden örnek verir, iklimcisi Almanya der, diğer taraf
başka telden çalar ve hiç anlaşamazlardı. Şimdi artık bu konuda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Geçen
hafta Türkiye’de yaşanan gelişmeler ile artık kömür ve nükleerin diğerlerinden çok daha pahalı
olduğu ortaya çıktı.
Hayat Hâlâ Kömüre Güzel
Türkiye’de isteyen istediği kadar kömür santrali kurabiliyor. Hatta yan yana iki, belki beş hatta on
santral bile kurabiliyor. Ancak yan yana iki güneş projesi çıkarsa “trafoda yer yok” denebiliyor. Hatta
kömürde en az projenin yarısı kadar bedeli ithalata harcıyorsunuz, ona bile anlayış gösteriliyor.
Rüzgar ve güneş projeleri için durum farklı. Hem yerli katkı tartışmaları hem de yarışma gibi özel
uygulamaya sahipler. Ancak bu yarışma işini de kabul etseniz bile iş bitmiyor. Mesela Nisan 2015’de
3 bin MW’lık kapasite tahsisi için tam 42 bin MW’lık başvuru geldi. Bu kadar ilgi olunca yarışmaya
karar verildi. Ancak o yarışmadan hâlâ bir haber yok.
Yani ortada sahipsiz bir rüzgar ve güneş var ve hayat, hiç hesap vermeyen, yarışmayan tesisi ithal
eden, trafo kısıtlaması olmayan kömüre güzel.
Hangisi Daha Pahalı?
2016 yılında “ortalama elektrik takas fiyatı” yani üreticilerin ortalama elektrik satış fiyatı 14,06 krş/kwh
olarak gerçekleşti. 2016 yılı ortalama kuru ile buna 5 sent diyelim. Hatırlarsınız Ruslar ile Akkuyu
Anlaşması’nda verilen alım garantisi 12.35 sent/kwh idi. Yani 2,5 katı gibi bir şey. Demek ki nükleer
çok pahalı imiş.
Türkiye 3 bin MW’a yakın rödovans yoluyla elektrik üretim ihaleleri yaptı. Bu ihalelerin bedelini hiç
açıklamadı. Sonra “rödovans yerine özelleştirme modelini kullanacağım” dedi. Çayırhan B için
yapılan böylesi ihaleden devlet milyonlarca ton karbondioksit ve kül salacak proje için şirkete tam
6,04 sent/kwh para ödemeyi kabul etti. Demek ki yeni kömür santralleri de pahalı imiş.
Ardından geçen yıl Haziran ayında Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile “yerli kömür
zarar ediyor” dedi ve çoğu linyit yakan santrallere 18,5 krş ödeyeceği yeni bir uygulamaya geçti. Yani
eski ama maliyetini çıkartan bu santrallere bile çok pahalı ki 2016 ortalamasından 4,5 krş daha fazla
ödemenin yolunu açtı. Demek ki çalışan kömür santrallerinin elektriği de pahalı imiş.
Fiyat (sent /kwh)
Nükleer - Akkuyu
12,35
Kömür - Çayırhan B
6,04
Ortalama elektrik-2016
5
Rüzgar yarışması ortalaması
3,3
Rüzgar Yarışması – en düşük
-1,61
Not: TL fiyatlı olanlar ihale günü kurların göre hesaplanmıştır
Çok açık ki bugün nükleer, kömür ve yerli kömür yanına yaklaşılmayacak kadar pahalı yakıtlar.
Türkiye’deki fiyatlar bunun açık ispatı.
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Rüzgarda Üstüne Para Veriyorlar!
Kömürde herkesin istediği yere santral yapabildiği ülkemizde geçen hafta önemli bir rüzgar
yarışması oldu. Devlet belli kentlerde belli kapasiteler için yarışma düzenledi.
Bir firmanın Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgesinde 50 MW’lık bir santral kurmak için devlete teklifi 1,03 sent oldu. Yani kömürde her 1 kwh üretim için ortalama fiyat 5 sent dersek, devlet Çayırhan’da
her 1 kwh elektrik için üreticiye 6,04 sent verecek dersek, burada üretici devletten para istemiyor,
üstüne para vermeyi teklif etti. Hatta Kırklareli’nde 70 MW’lık santral ihalesini kazanan firma devlete
üstüne 1,61 sent vermeyi teklif ederek rekor kırdı. Yarışmada en düşük fiyat -1,61 sent çıkarken,
ortalama fiyat yaklaşık 3,3 sent olarak çıktı.
Tüketiciye Yansımayacak!
Rüzgar bu fiyatı veriyorsa haliyle elektrik fiyatlarının düşmesi beklenir. Gerçi ağırlığı az bile olsa bu
pek imkanlı görülmüyor. Çünkü üstüne para veren rüzgarcının parası muhtemelen kömür
santrallerinin pahalı elektriğine gidecek. Ancak unutulmasın ki Türkiye’nin kömüre verdiği destekler
azalsa, bu ciddi bir maliyet düşüşü anlamına gelebilir. Ancak 14 krş’luk elektriği vergileri ile birlikte
bize 42 krş olarak ödetmeye devam etmek daha pratik gibi görünüyor.
Eksi Fiyat Ne Demek?
Eksi fiyat, yatırımcının kendi müşterisine sattığı elektrik ile üretim maliyeti arasındaki farkın bir
kısmını devlete ödeyebilmesi ile mümkün oluyor. Türkiye’de bir dizi alıcı olduğu için hepsinde farklı
şekillerde açıklanabilir. Ancak üretim maliyeti ve devlete yapılan bu ödemenin toplamının müşteriye
satılan fiyattan hâlâ ucuz olduğu anlamına geldiğini söylemek en basit açıklama olacaktır.
Ucuz Rüzgar İyi Bir Şey mi?
Ekonomisini karbonsuzlaştıran, fosil yakıtları desteklemekten vazgeçen ülkeler için bu çok iyi bir şey.
Ancak farklı bir motivasyonu olan Türkiye için bunun iyi olduğunu söylemek güç. Bu maliyet
avantajını Türkiye’nin yüksek kömür ve nükleer maliyetlerini finanse etme durumu olası. Yani iklim
dostu ve ucuz rüzgar belki de kömür ve nükleeri finanse ederek kötü bir işe soyunacak.
Türkiye son yarışmalar ile kömürün ve nükleerin pahalı, güneşin ve özellikle rüzgarın ucuz olduğunu
ispatladı. Şimdi bu verilere dayanarak, inadı bırakıp kömür ve nükleere verilen imtiyazları, hatta
pahalı ve kirli çözümleri bitirmeli.
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Gıdada Gümrük Vergileri Kime Yarıyor?
2014 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından bir genelge ile kurulan ve son
başbakan Binali Yıldırım imzalı bir genelge ile yapılandırılan Gıda Komisyonu bir karar aldı. Alınan
karar Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 27 Haziran’da Resmî Gazete’de yayınlandı.
Tam adı “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi” olan komitenin
kararı ile canlı hayvan, karkas et ve hububat ürünlerinin ithalat gümrük vergisi düşürüldü. Gıda
Komisyonu üyeleri yaptığı açıklamada farklı çalışmalara dayanarak böyle bir karar aldıklarını
belirttiler. Ayrıca amacın optimal denge yakalayarak hem üretici beklentileri hem de tüketici
tarafında fiyatların makul bir seviyede olmasını sağlamak olduğunu ifade ettiler. Çalışmaların ne
olduğunu kimse bilmiyor, ortalıkta gezen bir rapor yok. Üreticinin ve tüketicinin burada kim
olduğunu kimse bilmiyor. Herhalde çiftçi burada üretici değil. Yüksek girdi maliyeti olan çiftçi
olsaydı hububat ithal edilmezdi.
Son birkaç yıldır Türkiye’de gıda enflasyonu gıda dışı enflasyondan yüksek. Yani işçi sınıfı enflasyon
oranında zam alırken gıdada maaş artışından daha yüksek bir oranda gıdaya para ödüyor.
Türkiye 20 yıl evvel termik santrallerde ithal kömür yakmaz iken şimdi yakıyor. Türkiye 20 yıl evvel
tarımda kendine daha yetebilir ülke iken şimdi öyle değil. Türkiye şimdi geçmeyeceğiniz köprünün
parasını sizden çıkartan bir ekonomik modele sahip. Genel politika böyle şekillenirken gıdada aynı
politikanın olmadığını söyleyemeyiz. Peki burada gıdada gümrük vergisi indirimi kime yarıyor?
Yerli Politika İthalatı Patlatıyor!
Yerli kömürü destekliyorum diyen Türkiye 1990’da sadece 1 birim kömür ithal ederken, bugün bu
oran 5 hatta 6 birime çıkmış durumda. Tarımda da durum bu. 2003-2016 yılları arasında 63 milyon
ton hububat ithal ederek 17,5 milyar dolar ödeme yapılmış. Hem hububat hem de et ithalatı son
yıllarda hızla artıyor. Aynı dönemde tarım için 90 milyar TL destek sağlamış ama bu bile ithalatı
arttırmak için kullanılmış. Çünkü aynı dönemde gıda maddeleri ve tarımsal ham maddeler ithalatı
171 milyar doları aşmış.
Peki neden ithalatı arttırıyorlar? Neden ithalatın önünü daha fazla açıyorlar? Her yaptıkları çiftçiyi
fakirleştiriyorken üretici kim burada? Hasat vakti hububat ithalat vergisini azaltma kararı çıkarsa kim
çiftçiden buğday alır?
Yoksa üretim ilişkileri yeniden mi şekilleniyor?
Tarımda Üretim İlişkileri Şekilleniyor
Tarım ürünleri politikalarını, fiyatlarını, kimin üretici olduğuna ya da olmadığına herkes adına Gıda
Komitesi karar veriyor. O komitenin elinde ne var bilmiyoruz ama bizim sektörden aldığımız bilgiler
aslında sektörde tekelleşme çalışması olduğunu, burada de üretim ilişkilerinin yeniden şekillendiğini
gösteriyor.
- Perakende sektörünün sarayları AVM’ler ise, amiral gemisi ise gıda sektörü. Perakende sektörüne
dair raporlara göre bütün sektör 2015’de toplam 663 milyar TL ciro yaparken, gıda perakendesi 411
milyar TL ciro ile en büyük oyuncusu oldu.
- Süper marketlerin payı hala geleneksel bakkal ve marketlerden küçük. TÜİK verilerine göre
geleneksel gıda perakendecileri ve kayıt dışı gıda alışverişleri 2015’de 316 milyar TL ciro yaparken
organize gıda perakendecileri 95 milyar TL ciro yapmış.
- Organize gıdacıların rakibi geleneksel gıdacılar. Perakende sektöründe organize gıdacılar %14 paya
sahip, ama bu hali ile geleneksel gıda perakendeciliği %48 paya sahip.
Bu üç nokta bizi dördüncü noktaya çıkartıyor. Madem geleneksel bakkal ve marketler
süpermarketlerin rakibi. O zaman hem büyümeli hem de onlardan pay almalı. Ama nasıl?
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İndirim Marketleri Bakkalları Öldürüyor.
2017’nin ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bakkalların cirosu düşerken, 400
metrekareden küçük süpermarketlerin cirosu artmış. Ciro artışı ise tam %25,8. 400 metrekareden
küçük bu marketler her mahalleye, kasabaya kadar giren daha çok indirim marketleri. En büyük 3
indirim marketi 2016 yılı sonu itibariyle 16 bin mağaza ile ülke sektörünü belirliyor. 2017’de 2 bin yeni
mağaza daha açacaklar. Bunlardan sadece BİM’in 1 yıldaki satış artışı koca perakendeci devlerinin
pek çoğunun 1 yıllık satışından fazla. 2016 yılında satışlarını yaklaşık 2,2 milyar TL artmış!
İndirim Marketleri Üretici Değil Ama..
Biri 1995’de, diğeri 2008 yılında kurulan Bim ve A101, bugün Türkiye’nin 2 büyük perakende devi.
Diğerlerini de hesaba kattığımızda geleneksel gıdadan büyük değiller ama bir çiftçiden, bir
tüketiciden hatta bir fabrikadan bile büyükler. İstedikleri ürünü ürettirebiliyorlar, istedikleri ürünü
alabiliyorlar. Et ve hububat vergileri işte bu şirketlerin üreticileri ile ilgili. Çünkü bu gıda
perakendecilerine mal tedarik eden fabrikalar artık daha ucuz et ve hububat hammaddesi alabilecek.
,Diğer yandan geleneksel gıda sektörünün üreticisi olan küçük ve orta büyüklükteki çiftçiyi
öldürmüş olacaklar.
Pazardan Alışveriş Kurtarmaz!
Gıda sektörünün tekelleşmesine karşılık mahalle pazarı ve bakkaldan alışveriş yapmak bugünün
sorunun çözmüyor. Bugün organize gıdacılar üretim biçimini, üreticinin ürününü, fiyatını belirliyor.
Gıda Komitesi ise bu üreticilerin seveceği ucuz et ve hububat hammaddesi sağlamanın yolunu
açıyor. Burada bir bakkal, bir pazarcı veya tüketicinin tek başına bir gücü ve karşılığı yok. Bugün
üreticiden 30 kuruşa domatesi alıp 3 TL’ye halka satanlar bu büyük market zincirleri ve onlarla
çalışan aracılar değil mi? Bu fiyat uçurumunu yaratan aracılar sayesinde, köylü pazarları hariç,
mahalle pazarlarında da benzer fiyat uçurumu yok mu?
Tanzim Satışları Hatırladınız mı?
1970’lerde İzmir Belediyesi yoksul kesime ucuz et, sebze-meyve yedirmek, kışları kömürü piyasaya
göre daha ucuza almalarını sağlamak için "Tanzim Satış" adı verilen mağazalar sistemini kurdu.
Önce İzmirlilerin, sonrada Egelilerin ihtiyaçlarını karşılarken bugün başka bir yere geldi. Tansaş
olarak bildiğimiz bu parakende zinciri bugün Migros’un bir parçası. Migros ise 1954 yılında İsviçre
Migros Koopretifler Birliği ve İstanbul Belediyesi tarafından kurulmuştu.
O gün halkın ihtiyacını ucuz karşılamak için kurulan bu oluşumlar bugün gıda sektöründe
tekelleşmesinin asıl oyuncuları oldular.
Vergi İndirimleri Tekelleşme İçin
Çok açık ki ithalat bağımlılığı üreticiyi yok ederken tüketiciyi ithalata ve ithalatı kontrol edenlere
bağımlı kılacak. Bugün bir tanzim satışa ihtiyacımız olduğu kesin. Ancak bu tanzim satış tekelleşme
için değil, tam tersi “gelenekselleşme” için olmalı.
Et ve hububat ithalatında vergiler düşürülerek gıda fabrikalarının maliyetleri düşürülecek. Bu düşüş
organize gıdacılara ve özellikle indirim marketlerine yarayacak. Onlar ucuz ürün satarken küçük
çiftçi batacak, ucuza tarlasını satacak, şehirde işçi bile olmayacak. Sizde bakkaldan ve pazardan
alışverişe devam ederek direnmek isteyeceksiniz. Ne zaman onların rekabet oyunun değil de
dayanışma ve işbirliği oyununu oynarız, o zaman Gıda Komitesi’nin dikkate almadığı birer üretici ve
tüketici olmaktan kurtuluruz.
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G20’nin Yıldızı Trump Değil, Türkiye!
Hamburg’da gerçekleşen G20 zirvesi bitti. Dünya üretiminin %80’ini belirleyen bu 19 ülke ve AB’nin
oluşturduğu yapının ne konuştuğu çok önemliydi. 7-8 Temmuz’da liderler dünya ekonomisine dair
en önemli konuları konuştular. Sonunda da 15 sayfalık bir deklarasyon açıklayarak zirveyi bitirdiler.
Deklarasyon ekine de 15 tane ek belge, plan koymayı da ihmal etmediler.
Bu seneki zirvenin ana konusu iklim değişikliği idi. Yıldızı ise Paris Anlaşması’ndan çekilme
tartışması yapan ABD idi. Ancak, Trump’ın bu konudaki medyatikliği bir yana bırakılırsa, Türkiye
zirvede olmasada, zirve sonrası en fazla konuşan ülkesi oldu.
ABD G19’u Geçemedi
Trump, ABD’nin Paris Anlaşmasından çekilmesini gündeme almak, tartışmaya açmak istedi. G19
bunu deklarasyona “not ederek” geçiştirdi. Düşünsenize ABD bütün iklim müzakerelerine katılıp son
halinin her mürekkep damlasında yer almış ve şimdi “çıkıyorum” diyecek ve bütün dünyayı
peşinden bu tartışmaya sürükleyecek. Diğer taraftan bunu tartıştırmak istemek bile diplomaside
geriye doğru adım atmak demek. Ancak G20’nin deklarasyonunda not edilen paragrafın arkasına “
G20 devletlerinin liderleri Paris Anlaşmasının geri dönülmez olduğunu belirtirler” demeleri cevap
gibiydi.
Aynı şekilde, Trump zirvede Paris Anlaşması’nın yeniden müzakere edilmesi gibi diplomasinin en
klasik ve sıkıcı ayak oyunun kullanmak istedi. 5 yıl daha müzakere etsek Paris Anlaşması’nı arar hale
geleceğimiz kesin. Böyle bir tartışma metinlere yansımadı. Böylece Paris Anlaşması’nı yetersiz bulan
bizler G19 başkanlarının anlaşmayı kurtarmasından dolayı tebrik eder olduk. Ama aslında tam da
öyle değil.
ABD, Kirli ve Yalnız Ülkem!
ABD deklarasyonda başka ülkelerin fosil yakıtları temiz ve verimli kullanabilmesi, yenilenebilir
enerjiyi yayabilmesi için çaba sarf edeceğine dair bir ifade ekletti. Bir anlamda “kömürü ve petrolü
temiz ve verimli olmak şartıyla yayarım” mealinde ikiyüzlü bir ifadeydi bu. G20 Hamburg
Deklarasyonun eklerinden biri olan “G20 Hamburg Büyüme için İklim ve Enerji Eylem Planı” içine
rezerv koyduğuna dair ifadeyi ayrıca not düşürdü.
Çok açık ki ABD dünya liderliği meselesini iklim değişikliğinde tamamen bıraktı. G20 içinde başka
hiçbir ülkenin ABD’ye arka çıkmaması, ABD’nin ise bunu tekrar gündeme getirecek olması konuyu
güncel tutacak.
G2+G18
İklim değişikliği başlığında en çok konuşulan ülke ABD ise, ikincisi de kesinlikle Türkiye idi.
Üçüncüsü geriye kalan 18 ülke dersek yerindedir. Ama bu Anadolu Ajansı İngilizce haberinde “G20
İklim Değişikliği Konusunda Bölündü” başlığı ile verdi. Zirveden çıkan deklarasyon ve ekleri genelde
fikir birliği ile alınır. Yani bir ülke istemezse metin o ülkenin de anlaşabileceği noktaya getirilir,
burada da olduğu gibi “not alınır”. Yani “%51 istedi hadi G20 işleyişini değiştirelim “ gibi bir
demokrasicilik oyununun oynamanız hoş karşılanmaz. ABD sözlerini not ettirdi ama Türkiye için bu
geçerli değil. Türkiye’nin de onayı ile çıkan deklarasyon başka bir şey, Türkiye’nin sonradan yaptığı
basın acıkması başka bir şey söyledi.
Türkiye Gözdağı Verdi!
Türkiye belki de ilk defa böylesi bir zirvede iklim değişikliği konusunda tek başına haber oldu.
Anadolu Ajansının haberleştirdiği basın toplantısını diğer ajanslar farklı okudu. Mesela AFP haber
ajansı haberinin başlığında, “Türkiye Paris Anlaşmasını onaylamamak konusunda gözdağı verdi”
ifadesini kullandı. İçeriğe bakınca AFP’nin daha doğru bir ifade kullandığı söyleyebiliriz.
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Türkiye Paris İkim Anlaşmasını Onaylamayacak!
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını onaylamayacağını ilk defa resmî bir ağızdan bu zirvede
öğrendik. 153 ülkenin onayladığı ve ABD’nin su koyduğu anlaşmaya dair ABD’nin geri adımından
sonra Türkiye’nin onaylama sürecini meclise getirmeyeceğini zirvede yapılan basın toplantısında
ifade edildi. Böylece Türkiye eleştirdiği ABD ile aynı hatta olduğunu bir kez daha gösterdi. Hatta
dünya basını verilen sözler yerine getirilmediği sürece anlaşmanın meclisten geçmeyeceğine
yönelik açıklamayı eksiksiz geçti.
G20 zirvesinde Trump’ın iklim tartışmaları bir yana Türkiye’nin Paris Anlaşmasını
onaylamayacağını açıklaması hem iyi hem de kötü haber. İyi haber çünkü açıkça söylendi. Bizlerin
uzun analizleri ve politik okumalar yapmamıza gerek kalmadı. İyi haber çünkü dünya siyaseti bunu
konuşacak. Kötü haber ise iklim değişikliği hızlanacak, siz seli ve sıcak hava dalgasını daha sık ve
daha şiddetli konuşacaksınız. Yani Titanik’te en güzel koltukta oturuyor olacağız.
Türkiye G20’den de Çıkabilir mi?
Türkiye iklim müzakerelerinde gelişmiş ülkeler arasında olmadığını, endüstrileşmiş ülke
sayılmayacağını tekrarlayıp gelişmekte olan ülkelerin elde ettiği kaynaklardan yararlanmak
istediğini zirvede ifade etti. Hatta G20 sırasındaki basın toplantısında Türkiye cumhurbaşkanı önceki
Fransız başkanının Türkiye’nin “gelişmekte olan ülke” olarak iklim fonlarından yararlanacağına dair
söz aldığını ifade etti. Hatta toplantıda ismi belirsiz bazı ülkelerin anlaşmaya dair problemleri
olduğuna dair ifade de yer aldı.
Şimdi kafanız karışmış olabilir. Açıklayalım. Anlaşmaya dair problemleri olan ülkelere bir örnek
verelim, mesela Türkiye gibi bir ekonomik güce sahip olup, Etiyopya’nın yararlanabileceği fonları da
almak isteyen ülkelerin anlaşmaya dair problemleri var. Türkiye hiç yararlanmıyor mu? Tabiki
yararlanıyor. Bu fonlar sayesinde ülkeye paralar girdi ve bir kısmı HES’lere bile aktı. Bu paralar girdi
ama ne oldu? 1990-2015 arası sera gazlarında %122’lik artış oldu. Şimdi ne için istiyor. Türkiye Paris
Anlaşmasına esas olan ulusal niyet beyanında atmosfere daha fazla sera gazı salacağı bildirdi.
1990’da 214 milyon ton sera gazı salarken, 2015’de bunu 475 milyon tona çıkardı. Niyet beyanında ise
2030’da 929 milyon tona çıkaracağı bilgisini verdi. Şimdi 90’da 1 köprü vardı, şimdi 3 köprü. 2030’da
kaç köprü olur? 1990’da hiç ithal kömür santralimiz yoktu. 2016’da ithal kömür santralleri yerli
kömürden daha çok elektrik üretir oldu. 2030’de ne olur? 1990’da trenle Haydarpaşa’ya inen bir dizi
tren seferi vardı. Şimdi hiç yok ve 2030’de ne olur? Türkiye hem ülkeyi asfalta betona, ithal kömüre
boğacak, bunu halka finanse ettirecek ama iklime gelince fonlardan para isteyecek.
Hamburg Türkiye için Bir Fırsattı
Türkiye 2008’de yayınladığı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile ilgili pek çok yükümlüğü
yerine getirmediğini daha önce anlatmıştık. Nitekim yönetmelik geçenlerde 3 yıl ertelendi. Almanya
2011’de parlamentodan Energiewende, yani Enerji Dönüşümü Kanunu geçirdi. Bırakın bir tane enerji
kimlik belgesi verme işini tamamlamayı, Enerji Dönüşümü Kanunu’na göre şimdi Hamburg sıfır
enerjili evler, mahalleler hatta Çevre Bakanlığı binası ile donatılmış durumda. 2025’den itibaren kente
araba girişinin yasaklanması gündemde.
Türkiye ikim fonuna para vermek değil, hatta para almak istiyor. Bunu da Şili’nin güneşten elde ettiği
elektriğe verdiğinin 2 katını Çayırhan B özelleştirmesinde kömüre vererek yapmak istiyor. Bunu
bırakın köprü kullanmayı, araba bile kullanmayan insanların parası ile köprüleri finanse ederken
istiyor. Sadece bizden toplanılan vergilerle oluşmuş Karayolları Holding’in gelirleri bile bırakın
Türkiye’yi, bütün Afrika’nın iklim projelerini karşılamaya yetecek kadar.
G20 zirvesinin görünen yıldızı Trump olsa bile, aslında Türkiye’nin yıldızlığını tescillemek zorunda.
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İstanbul Su Altında Kalır Mı?
Güney Kutbu’nun Amerika kıtasına doğru uzanan yarımadasından büyük bir buzulun koptuğu
haberi geldi. 5 bin 800 kilometrekarelik buzul kopması akıllara bir dizi soru işareti getirdi.
A68 adını alan buzul İstanbul’dan büyük bir alana sahip. 1998’den 6 900, 2000 yılında da 11 bin
kilometrekarelik alana sahip büyük buzul kopmalarından sonra Larsen C iddialı bir yere sahip.
1995’da yarımadanın daha ucunda olan Larsen A, 2005’de biraz daha güneyde yer alan Larsen B’de
deniz buzulunda kopma yaşanmıştı. Larsen C’den bu parçanın kopması bir süredir bekleniyordu.
Normalde buzul tabakaları mevsime göre kalınlaşır, incelir ve zaman içinde kenar bölgelerinde
kopmalar olur. Ancak bu kopma alan olarak normallerin çok üstünde. Bu son parça Larsen A ve
Larsen B gibi güney yarım kürenin yaz ayında değil, kış ayında gerçekleşti. Böylece 2016’nın
ortalarında başlayan buzul çatlağının hikayesi burada başka bir boyuta geldi.
Deniz Seviyesi Yükselir mi?
Larsen C’nin koptuktan sonra kuzeye doğru yüzmesi, açık denizlerde bir süre gezmesi ve zaman
içinde erimesi ve parçalanması söz konusu. Ancak deniz buzulları deniz seviyesini yükseltmez, kıta
sahanlığındaki buzulların eriyerek yada kayarak denize karışması seviyeyi yükseltir. O yüzden
İstanbullar dert etmesine gerek yok.
Ama İstanbul Su Altında Kalabilir
Larsen C’nin erimesi temsil ettiği süreç açısından başka bir şey söylüyor. TBMM’nin iklim
politikalarındaki rolü üstüne yaptığımız çalışmada çok önemli bir bilimsel veri paylaşmıştık. Bugünü
de çok iyi açıklayan bu çalışmaya göre, sıcaklık artışı ile iklim dengeleri arasında önemli bir ilişki var.
Bugün için sanayileşme öncesine göre gezegeni bir derece ısıtmış durumdayız. Kuzey Kutbu yaz
buzullarındaki küçülme, ardından Grönland buzulundaki erime ve sonrasında da mercan resiflerinde
asitleşme geri dönüşü olmayan noktaların en büyük işaretleri. Aynı zamanda bunlar iklimi
dengeleyen unsurların kaybı anlamına da geliyor. Batı Antarktika buzulları ise bu sürecin dördüncü
olayı. Larsen C’deki kopma Batı Antartika buzullarındaki erimenin işareti olarak şimdilik pek
görülmüyor. Ama bunun işareti olarak görülmesi ise durumu çok farklılaştıracaktır.
Son yıllarda Kuzey Kutbunda yaz sonu buzul alanı çok küçüldü ama tamamen erimedi. Tamamen
erimesi demek o dönemde bütün güneş ışınlarını yansıtmak yerine denizler tarafından emilmesi,
yani ısınmanın hızlanması demek. Grönland buzulunun da erimesi güneş ışınlarının toprak
tarafından emilmesi demek. Diğer taraftan da kara buzulunun denize karışması ve denizin
yükselmesi demek. Yani Larsen C buzulundaki kopma batı Antarktika buzullarına dair önemli bir
haber olsa da, öncesindeki Grönland buzulundaki erime daha kritik.
Yani iklimi dengeleyen mekanizmaları artık bozuyoruz. Yani her yakılan fosil yakıt ile bu dengeleri
işlevsiz hal getiriyoruz. Aslında Mercan resifleri hariç bu 3 mekanizma bir anlamda gezegenin daha
çok güneşi emmesini engelliyordu. Şimdi daha çok emecek.
İstanbul Güneş Işınlarını Emen En Büyük Felaket
Larsen C İstanbul kadar bir alana sahip. 5800 kilometre karelik bu alan buzul tabakası nedeniyle
deniz yada karaya göre daha çok güneşi yansıtır ve ne kadar az ışınını emer. İstanbul işte bunu tam
tersini yapıyor. Buzul ne kadar az güneş ışınını tutup o kadar çok yansıtırken, beton ve asfalt tam
tersine o kadar çok ısıyı tutuyor. Durum bu kadar net iken bizde belediyeler ne yapıyor? 2016 yılında
İstanbul Büyükşehir belediyesi tam 2,47 milyon ton asfalt dökmüş. İşi o kadar büyük bir hale gelmiş
ki, bugün İsfalt adında bir belediye şirketi bile var. Hem de bir ara en büyük 500 şirket arasındaymış.
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Bir de betonu katsak resim daha net ortaya çıkacak. İstanbul nerede başlar nerede biter bilmek zor
ama Marmara bölgesindeki çimento tüketimi bize fikir verecektir. 2016 yılında Marmara bölgesinde
17,8 milyon ton çimento kullanılmış. Bu miktar İç Anadolu’da 12,1 milyon ton, Ege’de ise 5,3 milyon,
yani Marmara’nın tüketimi çok yüksek.
İstanbul’u Beton ve Asfalt Batıracak
Bir yılda 2,47 milyon ton asfalt döken bir belediyecilik, 17 milyon ton çimento tüketen bir Marmara
bölgesi varken, Larsen C’nin etkisi çok da önemli değil. Tabi İstanbul yılda 850 bin ton asfalt döken
İzmir ile yarışabilir ama 5,7 milyon tondan fazla asfalt döken bir Ankara Belediyesi ile yarışamaz. Bu
kadar asfalt ve beton döken bir kent Grönland buzulunun erimesini beklemesine gerek yok.
Bu arada Larsen C’den kopan buzul yaklaşık 5 bin 800 kilometrekare, yani İstanbul’dan az büyük.
Ama Grönland Türkiye’nin 2,5 katı ve de 2 km’den daha kalın buzulu var. Eğer Türkiye bu kadar
asfalt ve beton kullanmaya devam eder, toplu taşıma yerine bireysel ulaşım, verimlilik yerine kömür
santrali derse, koca Grönland ne yapabilir?
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Milli İklim Meselesi
Geçen hafta iklim değişikliğini iliklerimize kadar hissettiğimiz bir hafta oldu. Ani ve şiddetli yağışın
beton ve asfalt kaplı kenti su altına bırakması ülke gündemine o kadar güzel oturdu ki, ağız tadı ile
dökülen asfalt ve betonu konuşabildik. Türkiye’nin en çok çimento tüketen Marmara bölgesinde en
çok asfalt döken İstanbul’u bir araya gelince sonuç kaçınılmaz oldu. Siyaset önce aşırı yağışa bağladı.
Orman ve Su İşleri Bakanı ” Silivri'de 1 yılda yağacak yağış 654 milimetre. Onun neredeyse 7'de 1'i bir
saatte düştü. 1 yılda yağacak yağışın, 500 yılda bir olarak tekerrürünü hesap ettik. Üsküdar'da 82 yıl,
Tekirdağ'da 70 yıl, Beykoz'da 350 yıl, Sarıyer'de 130 yılda bir tekerrür edecek yağışlar oldu. Maalesef
bu da sıkıntıya sebep oldu" diyerek konuya açıklık getirdi. Hatta konuyu iklim değişikliğine bağlayan
ifadeleri siyasitçiler bir nebzede olsa kullandılar. Ama hiçbiri asfalt, beton, kömür, petrol ve doğalgaza
sınırlama getirmedi, kimse “ağaç kesmek yasaklansın” demedi.
Asıl mesele yerli ve milli iklim değişikliğine gelmiyor mu? Neden yerli ve milli diyorum? Çünkü yerli
ve milli tarım politikası deniyor, hayvan ve hububat ithal ediliyor. Yerli ve milli enerji deniyor,
Rusya’dan nükleer santral alınıyor. İstanbul su altında kalırken iklim değişikliği deniyor ama nedense
bu dışarıdan bir şeymiş gibi üstüne alınmadan söyleniyor. Benim kastım ise bu değil. İkimin ulusal
bir sorun olması. Aşırı yağış yağdı beton kötü denip bırakılmaması.
Her yıl bu aylarda Kömür ve İklim Değişikliği raporu yayınlanır. 2017 raporu önümüzdeki günlerde
çıkacak. Bu sene ise Türkiye’nin Paris Anlaşmasını onaylamayacağını açıkladığı, Güney Kutbundan
İstanbul kadar bir buzulun koptuğu ve ertesi hafta İstanbul’u su bastığı bir dönemde tartışacağız.
Peki geçen yıl çıkan Kömür ve İklim Değişikliği-2016 raporundan bu konuda neler söyleyebiliriz?
Hatırlarsınız, Türkiye 2012 yılını “kömür yılı” ilan etti. Bunu da Kyoto Protokolü’ne taraf olduktan 3 yıl
sonra yaptı. Bu süreçte en çok ne arttı? Kömür ve doğalgaz ithalatı! Öyleki Türkiye 1990’da enerjinin
yarısını kendi karşılarken, şimdi çeyreğini karşılayamıyor. Durmadan kömür, doğalgaz ve petrol ithal
ediyoruz. Yerli diyoruz ama ithalatı arttırıyoruz.
Türkiye 1990’da 1 birim kömür ithal ederken 2014’de tam 6 birim ithal etmiş. O kadar doğalgaza
verdiğimiz para yetmezmiş gibi üstüne kömürde de deli gibi ithalat yapmışız. Bunu yaparken vitrine
“yerli kömür” politikasını koymuşuz. Ne kadar yerli kömür denmiş, o kadar ithalat artmış.
Bütün bunlar yetmemiş, 2005’de kömür arama çalışmalarına tekrar başlamışız ve yeni 7,2 milyar ton
rezerv bulduk diye sevinmişiz. Parayı hem ithal kömüre, hem de toprağa gömmüşüz.
Dünyanın kömürünü, petrolünü ve doğalgazını ithal edip yakıyoruz, bunu yaparken “yerli kömür”
kampanyasını sürdürüyoruz. Ama iş iklime gelince yerli ve milli sorunumuz olmuyor. İklim
değişikliği “milli bir mesele” olsa bugün bu kadar asfalta, betona, kömüre bağımlılığımızı yeri gelince
konuşmakla kalmaz, gerekliliklerini de yerine getirebiliriz.

71

Bir Yıkım Filmi: The Çimento
Yine yağmur yağdı, yine su bastı ve laf yine iklim değişikliğine geldi. Bir yok oluş filmi heyecanı
ortalığı sardı. Ardından son yağmurun verdiği zararın maliyetinin 1,2 milyar TL olduğu ve bu hasarın
bir öncekinin 3-4 katı olduğu haberi geldi.
2016 başında TBMM’ye sunmuş olduğumuz rapordan iklim felaketlerinin arttığını ortaya
koymuştuk. İklimin artık eskisi gibi olmayacağı basına yansımış, bu verileri ayrıca güncellemiştik..
Ne güzel ki şimdi hep beraber iklim değişikliği konuşuyoruz, aşırı iklim olaylarının daha da
artacağını konuşuyoruz, artık her haberde iklim değişikliği geçiyor.
Ama bunlar için çok geç değil mi?
Bu çerçevede kalmaya devam edersek duvara daha hızlı çarpmayacak mıyız?
Filmin başrol oyuncularının rollerini değiştirme, hatta senaryondan çıkarma zamanı gelmedi mi?
İklim değişikliği basit bir yaşam tarzı değişikliği öneren neo-liberal çözümlerin, yeni bir felaketler
ekonomisi tartışan ekonomist bakış açılarının ötesinde yeni bir seri filme ihtiyacımız var. Bu
bölümlerden birinde beton, yani çimento mutlaka olmalı.
Çimento Bir Kere Değil 3 Kere Vurur
1870’de atmosferde havadaki 1 milyon parçacık içinde karbondioksitin sayısı 288 parçacık vardı. 2013
yılınının ortalaması 395 parçacık oldu. Çimento sektörü bu artışın 5 parçacığından sorumlu. Bu pay
ile masum görünse de, aslında hiç de öyle değil. Çünkü aynı dönemde çimentonun bir parçası
olduğu arazi kullanımında değişim karbondioksit yoğunluğunun 68 parçacık arttırdı. Yok edilen
ormanların, sulak alanların, meraların kaybı dışında bunların karbondioksit tutmak kapasitesi de
düştü. Yani bir çimento dökmek başımıza üç dert açtı.
İşte, iklim değişikliğini durdurmak için seragazları salımlarını sıfırlamak gerekiyorsa, bunun başrol
oyuncularından biri çok açık ki çimento.
Çimento Küresel Düzeyde Artıyor
1950’lere kadar yıllık çimento tüketimi dünyada 100 milyon ton mertebesini pek geçmemiş. Yani o
zaman koca dünya neredeyse bugün Türkiye’nin tükettiği çimento ile idare ediyormuş. 1970’lerde
500 milyon ton, 1980’lerde ise 1 milyar tona çıkmış. 1990’da 1,2 milyar ton mertebesindeki tüketimi
2010’da 3,3 milyar tona çıktı. 2016 için tahmin edilen 4,2 milyar ton!
Böylesi bir artış, dünyada yaşanan aşırı üretim krizi karşısında kar oranları azalan sermayenin inşaat
sektöründen nefes aldığı bir dönemde gerçekleşti. Ama bir sorun var. Biz bugün 10-15 yıl evvel
atmosfere salınan sera gazlarının sonuçlarını yaşıyorsak, o zamanda bu güne kadar salınan gazların
sonuçlarını yaşadığımızda ne olacak? 10-15 yıl öncesine göre neredeyse iki katı çimento üretiyor ve
tüketiyoruz. Bunların sonuçlarını düşünmek bile durumu açıklayacaktır.
Türkiye’nin Başarısı Göz Ardı Edilemez
Dünya’da çimento tüketimi şahlanırken, Türkiye bu dönemde sektörünün yıldızı idi. Çimento
rekabetinde kimse Türkiye’nin başarısını inkar edemez. Bugün Türkiye çimento üretiminde ABD ile
yarışacak noktaya geldi ve artık dünyanın 4. büyük çimento üreticisi. Nasıl olmasın ki? Bunu
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sağlamak için muhalefeti iktidarı imar artışı ile uğraşıyor. Tamir bile etmiyor tarihi mekanlardan
kentin parklarına kadar her şeyi yıkıp yeniden yapıyor. Böyle olunca dördüncülük hak ediliyor. 2015
yılında ABD 83,4 milyon ton çimento üretmiş. Türkiye ise hemen ardından 72 milyon ton üretmiş.
Böylece ekonomide 17. Olan Türkiye çimentoda Çin, Hindistan ve ABD’den sonra dördüncü büyük
ülke olmuş7.

Küresel Çimento Üretimi Grafik Kaynak: statista.com
Marmara Bölgesi Fransa’dan Daha Çok Çimeto Tüketiyor
Türkiye’nin başarısında özellikle son dönemde Marmara bölgesi var. Marmara bölgesi bugün
Türkiye’nin en çok çimento tüketen bölgesi. Bunu son 5 yılda başardı. 2013 yılından sonra Marmara
bölgesinde çimento tüketimi Türkiye ortalamasının çok üstünde kaldı. Öncesinde konut ihtiyacı
dengeli ve çimento tüketimi artışı ortalamanın altında idi. Ama mevcut binalar kentsel dönüşüm
adına yıkılıp deprem toplanma alanlarına, sahillere kadar her yer imara açılınca Marmara bölgesi
çimentonun ana vatanı gibi oldu. Bu hali ile Marmara bölgesi Fransa’dan daha fazla çimento
üretiyor, tüketiyor.

7

https://cembureau.eu/media/1503/2015activityreport_cembureau.pdf
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Ama Ekonomi, Ama İstihdam
Böylesi ölümcül bir şeyin yarattığı zararlar tartışıldığında Homo Economicus’un aklına nedense
“ekonomiye faydası” gelir. Mesele 2016’da 7,5 milyon ton çimento ihraç ettiğimizi övünerek söylerler.
Bir tonu 70 dolar civarında olan çimentodan 7,5 milyon ton ihraç ettiysek ne olmuş? Bununu
karşılığında ne aldık? Sadece bu para bile son 2 yağmurun zararı bile etmiyor. Ama dahası var. Bu
haberlerde ithalattan bahseden var mı? Söyleyelim, Türkiye çimento ithal ediyor. Yanlış duymadınız
sadece 2014 yılında Yunanistan, Fransa İngiltere gibi ülkelerden 14,4 milyon dolarlık çimento ithal
etmişiz!
Şimdi hesap ne oldu? İhraç ettiğimiz çimento kadar hasarlar yaşıyoruz, üstüne çimento ithal
ediyoruz. Yani karı birinin cebine kalıyor, pisliği ve su baskını biz ödüyoruz.
Çimento Sektörümüz de İthal!
Türkiye bu kadar büyük bir çimento pazarı neden yaratıyor? Dışarıdan eski teknolojileri alıyor
safsatası değil herhalde. Sektör o kadar rekabetçi ki, mesela Türkiye’deki çimento sektörü karbon
yoğunluğu gibi parametrelerde dünyanın önünde. Asıl sorunların bir tanesi Türkiye’nin yüksek
karbon ekonomisi üstünden birikim oluşturmak istemesi. Ama tek sorun bu değil tabiki.
Mesela geçen ay Sivas Çimento Fabrikası 1938’den sonra tekrar açıldı. Açılışın nedeni Brezilyalı
çimento şirketinin tesise yatırım yapması idi. Çünkü 2012’ yılında Brezilya’nın çimento devi eski adı
Yibtaş olan Yozgat İşçi Birliği A.Ş.’nin yeni sahibi oldu. Şimdi başkent Ankara dahil iç Anadolu’nun
çimentosunun patronu sambacı Brezilya şirketi. Ama Ankara’da isterseniz Fransız firmasının
çimento fabrikasından da ürün alabilrisiniz.
Başka bir örnek daha verelim. 2015 yılında çimento sektöründe 23 şirket faaliyet gösteriyor, Ama o yıl
Türkiye pazarı Fransa’nın 5 katı, Almanya’nın 2,5, İtalya’nın ise 3-4 katı neredeyse. Öyle olunca 23
şirketin kaçı yabancı ortaklı? 10 şirkete Fransız, Alman, İtalyan şirketleri ortak. Yani onlar yatırımcı,
biz pazar oluyoruz.
Böyle Ekonomi mi Olur?
Bir yatırım şirketinin hazırlamış olduğu raporda “tahminlerine göre 2015 yılında 827 kg olan kişibaşı
tüketimin 2016 yılında 830 kg seviyesine ulaşması beklenmektedir” deniyor. Nasıl böyle bir cümle
kurulabiliyor? Devamında ise “ Sektörün önümüzdeki yıllardaki hedefi ise kişi başı 1.000 kg
seviyelerine ulaşmaktır.” diyor. Her yıl 1 ton nasıl çimento nasıl tüketilebiliyor? Hani çimento 50-100
yıl ömre sahipti? Ekonomide böyle bir cümleyi nasıl kurulabiliyor? Hadi cümleyi kurdunuz, bu lafın
ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ülke 20 milyon ton buğday ile 9 milyon litre süt ile her yıl
beslenirken 70 milyon ton çimento aynı şey mi?
Ama doğru. Böyle cümleler kurulduğu için mevcut binaların yıkılıyor, dere ve göllerin beton ile
kaplanabiliyor.
The Çimento: Epik Bir Yıkım Filmi
Çimento olsa olsa bir çelişkiler filmi olur. Üstüne para verdiğimiz bir ürün, zararı faydasından çok.
Tam bir bağımlılık filmi. Ne demek “2023’de kişi başına 1 ton çimento tüketeceğim?”. İklim
değişikliği üst başlığını tartışmayı gezegen geçeli çok oldu. İklim felaketleri şimdi popüler oldu ise o
ezberlerin cehaletinden kaynaklı. Biz da biraz ezberleri bırakalım ve gerçekleri konuşalım. The
Çimento, aslında ekonomi adına yaratılan bu yıkımın filmi.
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2017 İthal Kömür Yılı Olsun!
Temmuz ayında elektrik ithalatının %55,6 azalması geçen haftanın önemli haberlerinden biriydi.
Böylece Temmuz’da sadece 287 milyon kilowatt saat elektrik ithal ettiğimizi öğreniyoruz.
Aynı haberlerde tüketimde de rekor kırdığımızı, 26 Temmuz’da yaklaşık 970 milyon kilowatt saati bir
günde tükettiğimizi öğreniyoruz. Bu verilerde ana mesaj belli: Hem elektrik ithalatımız azalmış, hem
de tüketimimiz artmış.
Enerji ithalatında %32 artış!
Bu haberler bir şeyi saklıyor, orası kesin. Elektrik ithalatı azalsa bile devamındaki günlük tüketim
rakamı ile karşılaştırıldığında çok küçük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Zaten bu haberi
verenler çok daha önemli bir haberi ya vermediler ya da az gördüler. 2017’nin ilk 6 ayında enerji
ithalatı %32 artmış. 2016’nın ilk altı ayında 12 milyar 950 milyon dolar olan enerji ürünleri ithalatı
2017’nin aynı döneminde 17 milyar 144 milyon dolara çıkmış. 1 yıl içinde fatura 5,2 milyar dolar artmış.
Hani yerli ve milli enerji politikası ile enerjide bağımsızlaşıyorduk? Hani ithalatımınız azalacaktı?
2012’yi kömür yılı ilan etmiştik ya, ithalata bu kadar bağımlı olmamamız gerekiyordu.
Ama öyle olmadı, hiç uzatmayalım, 2017 yılı ithal kömür, hatta ithal doğalgaz ve ithal petrol yılı olsun.
Elektrik ithalatı azaldı diye haber olurken işin aslı ya haber olmuyor ya da az oluyorsa, işin aslını
bilmek, o noktadan tartışmak zorundasınız. Son yayımlanan Kömür Ve İklim Değişikliği 2017 Raporu
işte bunların tersini koyan bir rapor.
2017’de Kömürde Neredeyiz?
Rapordan neler öğreniyoruz? Türkiye’nin 2000 yılında ithal termik santraline sahip olmadığını
öğreniyoruz. Bugün kömür yakan 62 santralin toplam 16 bin 700 MW güce sahip olduğunu
öğreniyoruz. Dahası 7 bin MW güce ulaşan ithal kömür santralleri yerli kömürden çok daha fazla
elektrik üretiyor. Bir anlamda ülke kömüre -tam anlamıyla ithal kömüre- bağımlı hale gelmiş.
Kömür Santrallerini Vatandaş Ödüyor
Rapordan, bu politikanın parasının vatandaştan çıktığını öğreniyoruz. Elektrik faturası ile bunların
maliyetini bizlerin ödemesi yetmiyormuş gibi, yatırım hazırlıklarından tutun, bonus bile veriyoruz.
Kömür santrallerine bu teşvikler verilmese, bütçe 2 milyar TL para ya çıkmayacak ya da vergi olarak
geri gelecek. Yani 2 milyar TL’yi bu yatırımlara teşvik olsun diye devlet ya vermiş ya da almamış.
İthale de Teşvik Var
Ama asıl önemlisi eğitimi, sağlığı, fakiri desteklemeyen devlet, yerli kömür dedikçe ithal kömürü de
desteklemiş. 2016 teşvik listelerinde tam 2530 MW ithal kömür santrali var. Yani dünyanın kömürü
yakılsın diye ithal kömür projelerine teşvikler verilmiş.
Kömür Çok Pahalı
Bu kadar ithal kömürün gelişmesinin nedeni tabii ki yerli kömür politikası. Bu yüzden de aday 1 MW
yerli santral var ise, ithal 4 MW var. Yani yerliye verilen destek ithalin önünü de açıyor. Burada
verilen teşviklerle kömürün ucuz olmasını beklerseniz bunda da yanılırsınız. Kömür Ve İklim
Değişikliği 2017 Raporu’na göre Haziran 2017’deki rüzgar ihalesi de 1 kwh elektrik için 3,3 sent teklif
edilirken, Çayırhan B’den kömür santrali ihalesine göre 6,04 sent’e 1 KW elektrik fiyatı teklif edilmiş.
Böylece kömürün rüzgardan pahalı olduğu ortaya çıkmış oldu.
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Grafik: Türkiye’nin enerji kaynaklarında değişim. (Kaynak: Kömür ve İklim Değişikliği 2017)
İthal Fosil Yakıtlara Tam Bağımlı Türkiye
Yerli kömür demek ithal kömür demek. Bunu artık biliyoruz. Artık yerli kömür demek daha fazla
petrol ve doğalgaz ithalatı da demek. 2010’a kadar kömür, doğalgaz ve petrol enerji pastasını
paylaşırken, biri artarken diğeri artmıyordu. Ama 2010’dan sonra doğalgaz artarken petrol de
artmaya başladı, kömür de. Sonuç ise ithal fosil yakıtlara tam bağımlı Türkiye!
Sadece Para mı?
Yerli kömür dedikçe ithalatın önü açılıyor. Yerli kömür dedikçe ithal kömür de teşvik görüyor. Peki
bizden çıkan sadece bu mu? 2016 yılı Türkiye’de ölçülmüş en sıcak yıl olmuş. Aynı zamanda aşırı
iklim olaylarının en fazla yaşandığı 2. yıl olmuş. Bunun maliyetini kim ödemiş? Tabii ki yine biz!
2017 Fosil Yakıt Yılı
Rusya’dan ya da Kolombiya’dan kömür çıkartılıyor; maliyetini, yol parasını, elektrik üretimini ve
teşvikini biz karşılıyoruz. Yetmiyor yerli kömüre verilen alım garantileri de biz ödüyoruz. Bütün bu
teşvikler sonucunda Türkiye ihtiyacı için değil, halktan para toplamak için enerji üreten bir ülke
haline geliyor. Bu kadar aşırı iklim olayları olurken, fosil yakıt ithalatı rekor kırmışken, elektrik
ithalatındaki azalma manşetlerde geziyor.
2017 yılı hem ithal kömür yılı olsun, hem ithal doğalgaz, hem de ithal petrol yılı olsun. Her aşırı iklim
olayında da bu yılı kutlasak güzel olmaz mı?
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Belediyecilikte Yık-Yap Dönemi
“Devleti küçültmekten söz ediliyordu oysa asıl amaç sermayeyi büyütmekti… Buna da
“déreglemantasyon (kuralsızlaştırma) dendi. Kamuya ait olan, toplumun ortak kullanımına sunulmuş
ne varsa özelleştirildi… Özelleştirmeden sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, belediye hizmetleri… velhasıl
hiçbir şey muaf değildi… Metalaştırılmamış, pahalılaştırılmamış, soysuzlaşmamış hiçbir şey
bırakılmadı… Dönemin üç sloganı: liberalleşme, kuralsızlaşma ve özelleştirme idi.”
-Fikret BaşkayaFikret hoca “Kriz Değil Çöküş” başlıklı son makalesinde bu satırların devamında kapitalizmin krizler
üretmekten öte bir çöküş ürettiğini, ayrıca iklim krizinin fosil yakıtların aşırı kullanılmasının sonucu
olduğunu da ekliyor. Tabi burada özelleştirme bir kaynak aktarma ise belediyelerde bu kaynak
aktarımı nasıl oluyor? Bu kaynak aktarımı iklim krizi ile ne kadar paralel ilerliyor?
Aslında kâr oranlarının azalmasını ve aşırı üretim krizini en iyi belediyecilik politikaları açıklar.
Bugün bir arsa alıp onun imar artışını sağlamak ve orada inşa edilecek lüks konutu satmak kadar
kârlı başka bir üretim alanı yok. O yüzden geçmişte üretim alanında olan firmalar bugün kendi
gayrimenkul yatırımların sahip oldular. Çünkü kentte olmasanız bile bu filmi her gün izliyoruz.
Bunu besleyen makro politikalar, merkezi ve yerel yönetimler belirleyici oldu. Ülke bazında
konuşmak kolay. Ama kentiniz ya da semtiniz bazında konuşabiliyor musunuz? Mahallenizdeki
uygulamaları okuyabiliyor musunuz?
Daha önce Türkiye’de kişi başına 830 kg çimento tüketimi düştüğünü ortaya koymuştuk. Bu
tüketimin birinci nedeni binalar, ikinci nedeni ise alt yapı yatırımı. Bu sefer benzer bir şekilde asfalt
tüketimi üzerinden durumu açıklayalım. O binaların arasını dolduran yollar üstünden konuyu
konuşalım.
Çankaya’da Kişi Başına 1 Ton Asfalt
Asfalt Türkiye için milli spor ise Ankara için bir aşktır. Bugünlerde Büyükşehir, henüz iki yıl önce
asfaltladığı caddenin asfaltını söküyor ve yeniden asfalt döküyor. İlçe belediyesi ise kaldırımdaki kilit
taşları söküyor, asfalt döküyor. Böyle olunca Çankaya kişi başına en fazla asfalt dökülen ilçe oluyor.
Belediyelerin 2016 yılı faaliyet planlarına baktığımızda, Büyükşehir Belediyesinin 630 bin ton,
Çankaya Belediyesinin ise 214 bin ton asfalt dökmüş olduğunu görüyoruz. Yollara dökülen 844 bin
ton asfalt yetmemiş, hatta mevcut sağlam beton bordürler de sökülerek tam 214 bin metre kare alan
asfaltla çevrilmiş. Durum böyle olunca Çankaya’da kişi başına yılda neredeyse bir ton asfalt
dökülmüş oluyor.
Her Yer Hafriyat!
Mesele sadece dökülen değil, sökülen asfalt da. Çankaya gibi bir yerde bile her yıl 900 bin tona yakın
malzeme söküp 900 bin tona yakın malzeme dökerseniz taşımasını da hesaba katmak zorundasınız.
Bu miktar bile Çankaya’ya 9-10 bin kamyon seferi demektir. Asfaltlama işlerinin genelde temmuz ve
ağustos aylarında olduğunu düşünürsek, Çankaya’daki hafriyat trafiğini görebilirsiniz bugünlerde.
Tabi bu kamyonlar sanki özel statülü, inşaatın kutsallığı adına her an her yerden geçebiliyorlar.
Asfalt Bağımlılığı
2011 yılına Büyükşehir Belediyesi 3,2 milyon ton asfalt dökerken, bunun 345 bin tonu Çankaya
caddelerinde kullandı. O dönemde Çankaya Belediyesi yılda 100 bin mertebesinde asfalt
kullanıyordu. Kaldırımlara asfalt dökmek diye bir kavram daha bilinmiyordu. Yani kişi başına yılda
400 kg asfalt dökülüyordu. Kişi başına 400 kg asfalt az mı? Hem de her yıl. Ortada bir değil, birden
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fazla sorun var. Bunu becerisizlikle açıklamak en aptalca yaklaşım olur. O asfalt zaten tutmasın diye
döküldüğü belli. Ortada halktan toplanan o kadar çok para var ki bunları bol bol harcamak gerekiyor.
Sonuçta ilçe aynı ilçe, sokaklar aynı, asfalt aynı asfalt ama şimdi büyükşehir kent çapında, ilçe kendi
çapında asfalt üretimini ikiye katladı. O yüzden şimdi Çankaya sokakları buram buram asfalt kokar,
Çankayalılar da ağustos ayının asfalt mevsimi olduğunu bilir.
Çocuk Parklarına Kadar Asfalt!
Üretim sadece üretim de değildir. Bir kaynak aktarımıdır. Kaynağı yasal yolla aktarmak isterseniz,
bunun ürününü çok miktarda kullanmanız, almanız lazım. İşte bu yüzden Çankaya Belediyesi hızını
alamadı 2016 yılına tarihi bir ihale yaptı. 2016/105030 sayılı ihale ile 1,8 milyon TL’ye belediye sınırları
içinde bulunan parkların asfaltlanması işini bir firmaya verdi. Şimdilerde Çankaya’da bir dizi parkta
çocuklarınızı petrol türevi
bileşenlerden yapılmış
kimyasallar ile yapılan
asfalt yollarda
gezdirebilirsiniz.

Fotoğraf 1- Öğretmenler
Parkı zemin asfaltlaması

Yık-Yap Ekonomisi
Basit bir ilçedeki asfaltın ekonomik gelişimi bile meselenin ihtiyaç olmadığını, hatta üretim bile
olmadığını tartıştırabiliyor. Zaten sorun aşırı üretimin yanında biraz da aşırı sömürü, aşırı sömürü için
aşırı kuralsızlaştırma. Birisi size “Her yıl 5 bin hafriyat kamyonu asfalt getirecek, 5 bin kamyon ise
bunların molozunu, sökümünü götürecek, üstüne kimyasalı koklayacaksın” dese, herkes deli saçması
der. Hele bir de o yol ertesi yıl çökerse, ömürlük denilen asfalt iki yıl bile gitmezse durum daha
karmaşıklaşır. Aslında durum tam da bu. Ortada bir yık-yap ekonomisi var. Hatta eskimeyeni bile
yıkıyorlar ki artık yenisi çabuk eskisin. Çünkü üretim çok fazla, sömürü çok fazla ve bir şey için 1 defa
değil, her gün para almak istiyorlar.
5. Lozan Parkı Açılışı
Belediyecilik asıl yapılması gerekeni yapmak yerine toplumdan toplanan paraların dağıtılması haline
geldi ki yenileme diye yeni bir kılıf bile geliştirildi. 15 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Koruma Taburunun
kullanımında iken Çankaya Belediyesi tarafından halka kazandırılan park, o günden sonra her
yönetim tarafından mutlaka bir kez açıldı. Her tadilattan sonra yeni bir park açılışı ise zamanla
ekonomik bir model oldu. Son belediye başkanı önce 2014’de bir kez açtı. Sonra TOKİ gibi etap
inşaatlarına başladı. Şimdi ise park yeni eklemeler ile 5. kez açılacak. Bu senaryo o kadar beğenilmiş
ki artık Çankaya’da parklar tamir edilmiyor, parklarda bakıcılar, onarım pek yok. Şimdi artık parklar
vardır ya da yıkılır tekrar yapılır mantığı çalışıyor. İşte buna yenileme deniyor.
Yeni Sektör: Park Yenileme
Park yenileme artık Çankayalı için bir sektör. Tamir edilmeden yıllarca AKM gibi bekletilen bu
parklar sonra tek bir ihale ile özel sektöre ihale ediliyor. Şimdilerde Çankaya Belediyesi 50 parkı
yenileme programına aldı bile. Bu parklardan bir tanesi olan Ördekli Parkın yenilenmesi 755 bin
TL’ye ihale edildi. Böylece her yıl bakımını ve onarımını yapacak kadrolar çalıştırmak yerine kimisi
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birkaç yüz bin TL olan, kimisi milyonlarca TL’ye çıkacak park yenileme ihaleleri gelişiyor. Böylece
her 5 yılda bir parkları yenileyerek özel sektöre kaynak aktarmanın yolu açılıyor.
SİT Alanın Yenileme İnşaatı
Tam Ankara Anıtkabir’deki imar değişikliğini konuşurken, park yenileme sektörü 35 yıllık Anıtpark’a
da el attı. Meydana bakan tribünlerde insanların akşamları sohbet ettiği, ortadaki platformda
çocukların bisiklet bindiği, paten kaydığı Anıtpark’ın, bir iş makinesinin dalması ile bütün o tarihi
zemini paramparça oldu. Olay duyulduktan sonraki ilk ve tek açıklamada: “1. Derece Sit Alanı olan
Anıtpark'taki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'nun 23.02.2017 tarihli ve 208 sayılı toplantısında alınan 23.02.2017 tarih ve 4108
sayılı kararı ile onaylanan proje çerçevesinde yapılacak” denildi. Böylece 1. derece sit alanını
yıkabileceğimizi, bunun için kurul kararı da alabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bu habere en çok da
iktidar partisi sevindi. Onlar zaten yapıyorlar; şimdi muhalefet partisinin belediye başkanı da aynısını
yaptı. Böylece SİT’e dokunulmaz ilkesi “diğer cephe” tarafından da yıkıldı.
Anıtkabir Çevresesinde Hafriyat Kamyonları
Olay sosyal medyada duyulduktan sonra belediye açıklama yaparak parkın “aslına uygun
yenileneceği” haberini verdi. Belediye başka bir açıklama yapmadı. Ancak Mayıs 2017’deki ihale
sonuçlandığı, ağustos başında da inşaat başladığı halde belediye ne inşaat tabelasını astı ne de kamu
ihale kurumuna ihale sonucunu bildirdi. Dahası ihalenin içeriğine dair henüz cevap bile vermedi.
Ancak Kamu İhale Kurumundan öğrenebildiği kadarıyla sadece parktan sökülecek o tarihi parçalar
bile 150-200 hafriyat kamyon seferi ile taşınabilecek bir hacim. Gelen malzemeler de hesaba
katıldığında yüzlerce kamyonun Anıtkabir çevresinde yükleri ile dolaşması söz konusu.
Fotoğraf 2- Anıtpark’ın
“yenileme faaliyeti
başladıktan sonra
görünümü. Arkada
Anıtkabir.

Şimdi Fikret hocanın
sözlerine dönersek, sadece
bu anlattıklarımız bile
süreci açıklıyor. Sit alanını
tekrar inşa etme (de-regulasyon), Anıtpark’ı yenileme cüreti ile metalaştırabilme, parkların bakım ve
onarımı yapmayarak yenileme adı altında özelleştirme… Kısaca ne ararsanız var. Bütün bunlar sadece
buzdağının görünen yüzü. Çankaya Belediyesi 2016 yılında bütçesinin %45’ini mal ve hizmet alımına
harcamış. Bu oranlar daha birkaç yıl öncesine kadar %40’ların altındaymış. Ama ortalıkta ihalesi
görülmeyen, planlarda telaffuz edilmeyen başka yık-yap hatta yap işleri var. Son bir yılda temeli atılan
pek çok bina projesi var ve ne ihalelerde ne de planlarda pek adları geçmiyor. Tek bildiğimiz iktidara
yakın firmalar ile pek sıkı fıkı işlerin devam ettiği.
Belediyeler her şeyi taşeronlaştırıyor. Kendi işlerini yapmayıp hizmet alımı diye özel sektöre veriyor,
yetmiyor yık-yap işlerini ekliyor. Elindeki boş arsaları ise satıyor. Sadece Mayıs ayında Çankaya
Belediyesi 20 arsa sattı. Yetmiyor, aynı şeyi kamu tesisleri için de yapıyor, yıkıyor-yapıyor, yapacağı
işi başkasına yaptırıyor. İşte bugün belediyecilik tam da bu. Belediyeciliği küçültmek, sermayeyi
büyütmek, emeği küçültmek, iklim krizini büyütmek.
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Avrasya Tüneli ODTÜ Ormanından Geçecek!
ODTÜ kampüsündeki ormana yeni yol tartışması yine başladı. Her ne kadar bir grup insan
ODTÜ’nün parçalanması olarak değerlendirse de bu sadece buzdağının görünen kısmı sayılabilir.
Görülmeyen kısmı ise aslında bu ülkenin en büyük skandallarından biri. Çok basitinden söyleyelim,
ODTÜ’nün içinden geçmesi istenilen yeni yol ve diğer yollar aslında boğazın altından geçen
Avrasya Tüneli’nin ODTÜ’den geçmesi ile eş değer. Yani son yıllarda bildiğimiz ekonomik modelin
ta kendisi. Hatta daha iddialı konuşacak olursak, o yollar otopark olacak, gittiğinizi zannedip içinde
bekleyeceksiniz.
Önce ODTÜ yolunu bilmeyenler için açıklayalım:
2013 yılında SİT alanı olmasına rağmen ODTÜ’den yol geçirilmiş, itirazlara ve plansız olmasına
rağmen iş yapılmıştı. Plansız diyorum çünkü Nisan 2013’te ODTÜ arazisi dışında kalan kısmın
inşaatı başlamıştı ve resmî bir plan ortada yoktu. Hatta 18 Ekim 2013’te bayram gecesi iş makineleri
ormana girdiğinde de Mart 2014’te yol açıldığında da planlar onaylanmamıştı. Plansız diyorum
çünkü ODTÜ’nün kendisinin hazırladığı ve bu yolu başımıza bela ettiği plan 3 Mayıs 2013’de
bakanlığa teslim edildi. Bu taslak planın onaylanması ise yol inşaatından 1 yıl sonra, ormana
girildikten 6 ay sonra ve yol bittikten 2 ay sonra 20 Mayıs 2014’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından planı onaylandı.
Malazgirt Bulvarı adı verilen yol, 100. Yıl Mahallesi ile ODTÜ yerleşkesi arasında bir bıçak gibi
ormanı keserek, Konya yolu ile Eskişehir yolunu birleştiriyor. Böylece Emek Mahallesi ve Dışişleri
Bakanlığının olduğu kavşağı rahatlatacaktı ki daha kötü yaptı. O plan böylece ODTÜ ormanının
doğu çizgisinden bir dilim aldı. Ayrıca ormanın ortasından geçen bir başka yolu da tünel şeklinde
geçirmeyi de plana koydu. Bugün trafik ODTÜ’nün önüne kadar taşıyor artık.
Yeni yol tartışması ise bunun ötesinde. Çünkü belediye artık o tüneli açıktan geçirmek istiyor.
Yetmiyor ODTÜ’nün batısındaki Bilkent yolunu genişletmek ve devamında çevre yoluna çıkarmak
istiyor. Yetmiyor, Eskişehir yoluna paralel bir yol ile şehrin batısına çıkış vermek istiyor. Ama hiçbiri
yetmiyor. Çünkü skandal çok büyük ve bunu bir ormana ödetmek o kadar ucuz ki! Çünkü
Türkiye’nin en batık projesi kurtarılmalı. Tıpkı 3. Köprü, Avrasya Tüneli gibi projelerin bir benzeri
burada.
Sağlık Holding Hastalıklar Diler
Türkiye, ulaşımda nasıl bir Karayolları Holding kurduysa, şimdi de sağlık alanında bir Sağlık Holding
kurmaya çalışıyor. Tıpkı 3. Köprü ve Avrasya Tüneli gibi %70 hasta garantili, garanti tutmazsa ödemeli,
ödememek içinde gerekirse diğer hastaneleri kapatma gibi işler yapabileceği bir modele geçiyor. Buna
Şehir Hastaneleri diyor. Böylece sağlıkta sermeye birilerinin elinde toplanacak. Böylece hasta
olmazsanız hasta eden politikalar uygulanacak. Nasıl 3. Köprüden arabalar çok geçsin diye Marmaray
çalıştırılmıyor, nasıl Avrasya Tüneli daha çok kullanılsın diye boğazı geçen deniz seferleri düşürülüyor,
işte bu şehir hastaneleri de aynı hikâye.
Bilkent Şehir Hastanesi
Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara şehir merkezine 10 km mesafede, 1 milyon 200 bin inşaat alanına sahip,
1,2 milyar Euro yatırım bedeli gözüken, 3 bin 700 yataklı 776 muayene odası olan bir fabrika otel. Şimdi
bu cümle bile yeterli değil mi? Şehrin 10 km dışına oteller kurup hastaları otellere yerleştirmek gibi
görünmedi mi size de? Bu işi yapanlar Eskişehir yolunun ne kadar trafiğe doyduğunu bilmiyor mu?
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Biten yani bakanlık binaları ile artık trafik kuyruğunun Bilkent Kavşağına geldiğini herkes biliyor. Hele
Malazgirt Bulvarı adı verilen Sit alanına yol ile daha da kötü oldu.
Skandal bunun da ötesinde.
Aradığınız Hastaneye Ulaşılamıyor
Bilkent Şehir Hastanesi hakkında hiçbir resmî bilgi yok ortalıkta. Bilgiler o kadar eksik ve kopuk ki.
Türk Tabipler Birliği’nin bu konuda çalışmaları olmasa pek de bir şey bilmeyeceğiz. Elimizdeki en
resmîye yakın bilgi olan ÇED raporunu referans aldığımızda hastanenin günlük 50 bin ziyaretçi
ağırlayacağını, 3700 yatak kapasitesi olacağını ve 11 bin 700 personellin çalışacağını öğreniyoruz.
Daha kötüsü acil servis. Acil serviste 276 yatak bulunacak ve günde 5 bin acil vaka tahmin ediliyor.
Yani günde 5 bin ambulans ya da aracın girmesi ve çıkması ne demek? Sadece acil hastalarının
ambulans ve araba ile gelip gitmesi bile Eskişehir yolundan imkânsız.
Böylesi bir trafiğe rağmen 7500 araçlık otopark koymuşlar. Bunun için bile 320 bin metrekare
otopark alanı ayrılmış. Bunun yetmeyeceği düşünülerek 1000 metrekarelik helikopter pisti eklenmiş.
Bu halde bile hastane 65 bin geliş, 65 bin gidiş en az 130 bin yolculuğu Eskişehir yolu ile nasıl
kaldıracak?
Metromuz Çalışmıyor
Hastane, Kızılay-Çayyolu metro hattı üstünde iki durak arasında. Yani basit bir organizasyon ile
ayaktaki hastaların önemli bir kısmı ve ziyaretçiler bu yolu kullanabilir değil mi? Kullanamaz. Çünkü
o hat çalıştırılmıyor. Çalışsa zaten Eskişehir yolunda trafik olur mu? Dünyanın neresinde görüşmüş
ki bir toplu taşıma hizmeti ile trafik artıyor?
Basitçe anlatalım. Teknik verilere göre Kızılay-Çayyolu metro hattı bir saatte bir yöne 66 bin yolcu
taşıyacak kapasitede. 5 dk’da bir sefer kaldırdığında günde 700 bin yolcuyu rahat taşıyabiliyor. 90
sn’de bir sefer yapsa 2,4 milyon insanı taşıyabilir. Yani siz metroyu çalıştırsanız Eskişehir yolunu
sadece bisiklet ve ambulanslara açabilir, araba geçişlerine yasaklayabilirsiniz.
Peki metro şimdilerde ne kadar yolcu taşıyor. Bir saatte iki yöne 132 bin yolcu taşıyabilen AnkaraÇayyolu hattı günde tam 83 bin yolcu taşıyor. 2017’de saatte 1265, (BİNİKİYÜZALTMIŞBEŞ) yolcu
taşıdı!
Şimdi Projeyi Anladınız mı?
Olayı özetlersek, 1,2 milyon metrekare inşaat alanına şişik fiyatları ile 1,2 milyar Euro’luk şehir
hastanesi projesi yapılıyor, bu hastanede on binlerce hasta garantisi ve binlerce yatan hasta garantisi
veriliyor, yetmezmiş gibi de her yıl devlet 340 milyon TL kira ve yıpranma bedeli ödeyecek. Böylece
sadece kira ve bakım için cebimizden 23,4 milyar TL cebimizden çıkacak. Kalkınma Bakanlığı
raporuna göre bunun gibi 16 hastane projesini bir araya getirince ortaya 27 milyar dolarlık yıllık kira
çıkacak. O kadar kaynak aktarmaya rağmen bir metroyu çalıştırmaya, bir düzgün iş yapmaya, bir
basit planlama tartışmaya kuruş kaynak ayırmamışlar ve bunun yerine trafik yaratan modeliyle
trafiği Bilkent, ODTÜ arazilerine sokmaya, bakanlık kampüslerinin çevresine yerleştirmeye ve bir
sonraki kavşağa atmaya çalışıyorlar.
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Çözüm
O gün seçilmiş ODTÜ rektörü koruma amaçlı imar planı diye bir şeye soyunarak ODTÜ’nün
parçalanmasının önünü açtı. Hem de bütün Türkiye bu planların, kanunların rolünü çok iyi bildiği
halde bu adımı attı. Şimdi ise atanmış rektör bu konuda çatışmayacağını söylüyor. Ortada bu işi
ayyuka çıkarmış bir tane belediye meclisi üyesi yok. Buradan bakılırsa bu işin hiç mi hiç şansı yok.
Ama zaten buradan baktığımız için yıllarca kaybetmedik mi?
Kazanmanın yolu çok basit. Bunun kararını veren, kararına ses çıkartmayan, karara karşı çıkıyormuş
gibi yapana ulaşın. Sadece ona ulaşmanız bile işini ciddiye almasını sağlayacaktır. Sadece konuyu
bildiğiniz, mekanizmayı anladığınızı göstermeniz bile yetecektir. Unutmayın, onların her yıl 29 milyar
dolar kira geliri ile oluşturacakları bir “sağlık holding” hayalleri var. Bu hayale hasta garantisi
sağlamak için neredeyse Avrasya Tünelini ormandan geçirmek istiyorlar. Bizim içinse her yıl
ödenmeyecek 29 milyar dolar, kazanılacak bir orman var. Yetmez mi?
Okuma Tavsiyeleri
Şehir hastaneleri daha inşa aşamasında ciddi bir sermaye aktarımı., Konuya dair Dr. Kayıhan Pala’nın
yazısı.
Şehir hastanelerine dair arka plan bilgileri için Özgür Erbaş’ın yazıları burada yer alıyor:
https://m.bianet.org/yazar/ozgur-erbas?sec=bianet
Çok temel bir tartışma: Bilkent Şehir Hastanesine Yol Yok!
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/171329-bilkent-sehir-hastanesine-yol-yok
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Moloz A.Ş.
Avrupa ülkeleri 2018’den itibaren binalarda sıfıra yakın enerji tüketen binalara geçiyor. Önce yeni
kamu binalarından başlayarak, sonrada bütün binalara yayılacak şekilde binalar artık dışarıdan pek
de bir enerji almayacak. Bu esnada Türkiye ise eski binalarını yıkıp yıkıp enerji müsrifi binalara
geçiyor. Enerji müsrifi diyoruz çünkü son 10 yılda yapılan evlerin enerjide müsrif olduğunu ve daha
yüksek yakıt, elektrik tüketimine sahip olduğunu biliyoruz. Hatta binalarda enerji verimliliği
yönetmeliğinin uygulanmadığını ve hatta ertelendiğini biliyoruz. Peki bu eski evler, binalar yıkılıyor
ve yerine beton cumhuriyetler dikiliyor ama molozları ne oluyor? O molozlardan yeni bir ekonomi
kurulmuyor mu? Caddelerde ve sokaklarda gezinen hafriyat kamyonları ne olacak?
Bu hafta yeni bir ekonomik sektör geliştirme programı olan Moloz A.Ş.’yi inceleyelim. O
görmediğimiz molozları biraz görmeye çalışalım.
Türkiye’nin resmî politikası depremi bahane edip deprem ile ilişikili olmayan alanları bile yıkmak ve
böylece yık-yap ekonomisini sürdürmek üstüne kurulu. Hatta en üst ağızlar 20 milyon bina olduğunu
ve bunların 6 milyonunun yıkılacağını ve yeniden yapılacağını ifade ediyor. Tabi Türkiye’nin
elindeki binaların tam bir listesi veya envanteri yok ama iş buna gelince hemen bina sayısını
söyleyebiliyoruz. 6 milyon bina yıkmak demek bu kuşağın moloz içinde yaşaması demek, onu
hepimiz görüyoruz. Peki 6 milyon binanın yıkımı ne olacak? Bunlar geri dönüşebilen bir şey mi?
Moloz Geri Dönüşmüyor!
Türkiye’de çok az sayıda inşaat atığı geri dönüşüm tesisi var. Bunlardan bir tanesi İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin atık şirketi İSTAÇ’a ait. Tesise 2011’de 227 bin ton inşaat atığı gelmiş ama
tesis sadece %51’ini geri dönüştürebilmiş. Fakat biliyoruz ki rakam bunların çok üstünde. 2013 yılında
bir haberde 2 milyar ton moloz oluşacağını müteahhitler büyük bir ekonomik gelişme diye
duyurmuşlardı. İSTAÇ’ın 227 bin tonu ile toplamdaki rakamın hiçbir alakası yok. İnşaat atıkları geri
dönüşmüyor ise ne oluyor?
Doğaya Döküm Sahaları
Türkiye artık her köşe başında bir döküm sahasına sahip. Buralar doluyor taşıyor, işletene para
getiriyor. Sadece Ankara’daki döküm sahalarından elde edilecek gelirin 150-200 milyon TL civarında
olması 2013’te konuşuluyordu. Sadece Başkent sınırları içinde Pursaklar, Bağlum, Mamak, İncek,
Sincan, Polatlı ve Ballıkuyumcu olmak üzere 7 tane hafriyat döküm sahası bulunuyor. İstanbul’da ise
14 saha var ve bunların 7’si dolmak üzere. İzmir de bu konuda pek iyi sayılmaz. İzmir’de 7 hafriyat
sahası var. Belediye bunları özelleştirerek, tıpkı Ankara gibi, şirketlere gelir kapısı yapmış durumda.
Ne yazık ki ülkede en ucuz yer orman olduğu için ormandan arazi kiralayıp hafriyat ile doldurup
sonra üstüne orman kuruyor.
Hafriyat Holding!
Molozun tersine, hafriyat toprağı pek de bu sahalara gelmiyor. Kim her metreküp toprağa 5 TL para
vermeyi ister ki? Zaten dolgu yapılması gereken alanlar var, oralara satabilirler. O yüzden bu sahalar
daha çok inşaat atıkları ile doluyor. Haftriyat ise başlı başına büyük bir sektör. Onu bir köşe yazısı ile
değil ancak bir rapor ile anlatabiliriz.
Moloz AŞ. Toplu Taşımadan Büyük
Sadece Ankara’da 2 binden fazla hafriyat kamyonu var. Bir haberde 2 bin kamyon var diyor ama
bunlar şirketlere ait olanlar. Bir de belediyelerinkini kattığımızda Ankara’daki belediye otobüsünden
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daha fazla hafriyat kamyonu olduğunu biliyoruz. Bu sayı bile hafriyat kamyonlarının sayısının toplu
taşımadan daha büyük olduğunu gösteriyor.
Ama Kamyoncu Kazanıyor!
Bir haberde kamyon söförü “Elime geçen para 250 TL. Benim 3 saatte yaktığım yakıt 220 TL. Bana 30
TL kalıyor. Sefer başı para aldığımız için gün içerisinde ne kadar sefer yaparsak o kadar çok
kazanıyoruz” diyerek durumu özetliyor. Evet kamyoncu on sefer yaparsa 300 TL kazanıyor. 10 sefer
demek ölüm demek ve o yüzden de insanlar ölüyor. Burada sormak lazım, 30 TL’ye istihdam
yaratılıyor mu? Yoksa yaratılan bir sefalet mi?
Hafriyat Kamyonları Yol Kamyonlarını Geçti
Türkiye’nin bu mevcut yapılarını ve doğayı yık-yap ekonomisi içinde görmesi ile haliyle off-road
sınıfına giren inşaat kamyonu sektörünü etkiledi. 2015 yılında satılan 18 binden fazla kamyonun
yarısı hafriyat kamyonu imiş. Yani bu ülkede 70 milyonun yemeğini, içeceğini ve onların üretimlerini
dağıtmak için 9 bin tır ve kamyon satılırken, yıkılan binalar ve doğayı yok ederek yapılan hafriyat
içinse 9 bin hafriyat kamyonu satılmış. Bir anlamda taşımacılıkta yıkım ekonomisi neredeyse üretim
ekonomisini geçmek üzere diyebiliriz.
İzini Sürün
Anılarımız olduğu sokaklar, binalar yıkılıp verimsiz, görgüsüz, hatta standardı olmayan evler
yapılacak diye her yıl milyonlarca ton moloz doğaya dökülüyor, çok azı ise geri dönüştürülüyor.
Sizden şehir içinde 110 km ile giden kamyona ses çıkarmamanız isteniyor. Hafriyat kamyonlarının
denetim yetkisi 2 yıl önce Şehircilik Bakanlığından belediyelere devredildi. Sadece Ankara’da 2016
yılı içinde hafriyat kamyonları 20 bin kez denetlenmiş, 1227 tanesine park cezası verilmiş.
Göstermelik bir deneteme olduğu çok belli. Bu denetlemeler konusunda kimsenin hesap sormadığı
da çok belli. Yoksa yerleşim alanlarında gezmesine dair çok şey yapılmış olurdu. Sokakta sizi
sıkıştırmasına dair ne yapıldığı ortada. Demek ki belediyelerin hafriyat bölümlerine ve zabıta
şefliklerine yeterince laf anlatmamışız.
Moloz A.Ş. 2 milyar ton moloz ile çağımızın yeni sektörü. Karşılığında mevcudu yıkıyoruz, yeni
çimento, demir ve tuğla üretebiliyoruz. Moloz taşımacılığı ve hafriyat artık kentin toplu taşıma
sisteminden de büyük, bir mahalleyi yok edecek kadar da çirkin.
Paranızı ya birileri gibi Moloz A.Ş’ye yatırın ya da doğayla paylaşın. Siz sormadığınız sürece
belediyeler ve emniyet bu kamyonları doğru bir şekilde denetlemeyecek. Ya onların bir “sektörü”
olacaksınız, yada kendiniz.
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İstanbul Uyuz mu Olmuş?
İki yıl önce “uzaydan görülen en büyük iklim düşmanı proje ne?” deseler, “3. Köprü” derdim.
Gerçekten de 3. Köprü deniz üstü en büyük iklim düşmanı yapı olmayı hak ediyor. (Buradan detaylı
anlatımını izleyebilirsiniz) Düşünsenize, kesilen ormanı, toprağa dökülen asfaltı ve betonu bir yana
bırakın, denizin üstüne bile 83 bin metrekare asfalt ve beton döküldü.
Ama bütün bunlar konusunda yanılmışım. Ta ki NASA’dan bir astronot uzaydan çektiği fotoğrafı
paylaşana kadar.
NASA astronotlarının sosyal yönü olmasa ve fotoğraf paylaşmasalar, bizler doğanın yıkımı ve beton
dökme garantili projeleri filan göremeyeceğiz.
Uzay üssü yörüngesinde ilerlerken Türkiye’nin üstünden geçerken çeşitli fotoğraflar çekiyorlar.
Nitekim geçen sene astronot Jeff Williams uzaydan çekilen bir video 8paylaştı. Videoyu
izlediğinizde İstanbul’u ne kadar beton götürüyor, anlıyorsunuz.
Astronotumuz 4 Ağustos günü İstanbul semalarında bir fotoğraf daha paylaştı ve kuzeyin köprü ile
nasıl imara açılacağı hissini hepimize verdi. Neyse ki Bay Williams uzay istasyonundaki görevini
tamamladı ve yeryüzüne döndü.

Fotoğraf: NASA, Nisan 2016
Aradan bir yıl geçti ve bu sefer diğer bir astronot Randy Breskin bir dizi İstanbul fotoğrafı paylaştı.
Aralarından bir tanesi 3. Köprü’nün pabucunu dama atacak cinstendi. Tam da o foto aralarından
alınıp bakılınca insanın aklına “Aa İstanbul uyuz mu olmuş” gibi düşünceler getiren bir foto idi. Evet
3. Köprü’yü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen’in alanını
toplayın, çok daha fazlasını içine alan bir orman tahribatı size bakıyordu.

8

https://www.youtube.com/watch?v=vk5RsUT5cig
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3. Havalimanı, En Büyük İklim Düşmanı Yapı
Mevcut Atatürk Havalimanı 11,7 milyon metrekare alanı 330 bin metrekare terminal alanı ve üç adet
pisti olan bir havalimanı. Havalimanı, Haydarpaşa Tren Garı’nın çalıştığı 2012 yılında 45 milyon
yolcu taşırken, gar kapatıldıktan dört yıl sonra 2016’da 60 milyon yolcu kapasitesine çıktı. Benzer
şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2012’de 15 milyona yaklaşan yolcu sayısını 2016’da 30
milyona çıkartabildi. Hem de tek pist ile bunu başardı. Böylece 2000 yılında 15 milyon, 2012’de 60
milyon olan toplam havayolu yolcu sayısı 2016’da 90 milyona yükseldi. Böylece sadece Atatürk

Havalimanı taşıdığı yolcu sayısı itibariyle dünyada 14’üncü sırada yer aldı.

3. Havalimanı ise dört pisti olan İstanbul’a altı pist ekleyerek 200 milyon yolcu kapasitesini
hedefliyor. Yani Dünyanın birinci ve ikinci büyük havalimanı Atlanta ve Çin’in Pekin Havalimanı’nın
toplamından fazlasını taşımayı hedefliyor. İlk fazı bittiğinde 90 milyon olan yolcu kapasitesi 2028’de
200 milyona çıkacak.
Böylece Atatürk ve Sabiha Gökçen’in toplamından iki kat fazla yolcu taşımak için onların
toplamından 5-6 kat büyük bir alana 2-3 kat inşaat yapılacak.
3. Havalimanı: Gezegenin En Büyük Felaketi
Türkiye’de 2015 yılında 185 milyon kişi uçtu. 3. Havalimanı tek başına 200 milyon yolcu hedefliyor.
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1990-1999 arası ortalama 67, 2000-2009 arası 270, sadece 2015 yılında tam 959 aşırı iklim olayı oldu.
200 milyon yolcu kapasiteli 3. Havalimanı açılırsa ne olur?
Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının kapladığı beton ve asfalt alan belli. 3. Havalimanı ile bu
alan ikiye, üçe değil dörde, beşe katlanacak. 2015 yılı en sıcak beşinci yıl, 2016 en sıcak dördüncü yıl
oldu. 3. Havalimanı biterse sıcaklık rekorları kırmayacak mıyız?

Yukarı İstanbul ve Getto İstanbul
Bu kadar sömürü göz önünde olamaz tabii ki. Bu zenginlikler artık 3. Havalimanı çevresinde
toplanacak. Böylece 3. Havalimanı çevresindeki yeni İstanbul’a eski İstanbul ucuz işçi verecek, ucuz
taşeron sağlayacak, ucuzcu sermayedarlar peydahlayacak9. Çünkü bütün zenginler orada yaşayacak.
İlk iklim felaketinde de yardıma getto İstanbul’dan getirilen işçiler koşturulacak..
Çok açık ki Türkiye ve özelde İstanbul Harvey, Irma, Katia ve en sonuncusu Jose kasırgaları gibi aşırı
iklim olaylarına davetiye çıkartıyor. Daily Mail’de yer alan aşağıdaki resim her şeyi anlatıyor. Şu an
yaşadığımız iklim olayları 1. ve 2. Köprü ile Atatürk Havalimanı’nın sonuçları.
3. Köprü’nün sonuçlarını yaşamaya başlamadık ama Sabiha Gökçen’in yarattığı tahribat ve sera
gazını yaşıyoruz. 3. Havalimanı’nın doğa tahribatı daha bitmediği için etkisi artıyor. 2018’de
açıldığında daha hızlı artacak ve 2028’ye kadar artmaya devam edecek. Böylece üç köprü, üç
havalimanı ile bizlerin 2023’te iklim felaketlerinin olağan olduğu bir İstanbul görmesi kaçınılmaz
olacak.
Bu arada vergilerinizi aksatmayın, Türkiye iklim sözleşmesine taraf olmak için finansman istiyor, o
konuda da yardımcı olalım.

9

Dailiy Mail’de çıkan bu resim başka fikirler de verecektir .
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ODTÜ Yolunun Altında Ne Var?
Yine bir resmî tatil günü ODTÜ ormanına girdiler. Bu cümleden sonra konuyu açıklamaya
yarayacak her cümle bir yalanı işaret eder. Mesela belediye başkanı 4 bine yakının ağacın taşındığını
iddia etti. Bir tane bile taşınmadı. Çünkü zaten Ankara’da o kadar ağaç sökme makinası yok. Çünkü
zaten o kadar ağaç taşınsaydı oluşan ormanın resmî her yerde dağıtılırdı.
ODTÜ Ormanını Kurtaran İki Kadın
1990’larda karayollarının ODTÜ’den yol geçirmesine dair bir plan vardı. Plana karşı önce öğrenciler
tarafından bir mücadele başladı ve hatta 1994 yerel seçim sürecinde bu çalışmalar televizyonlarda
yer aldı. O dönemde Tabiat Varlıkları Kuruma Kurulu 6 Şubat 1995 tarihinde ODTÜ’yü SİT alanı
olarak tescilleme kararı aldılar. Bu kararın altında imzası olan başkan ODTÜ’de hocalık yapan Prof.
Dr. Gönül Tankut idi. Başkan yardımcısı ise Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gönsel Renda idi.
Böylece ODTÜ’de okumamış bu 2 kadının da imzası bulunan belge ile ODTÜ kurtulmuş, yol planı
tarihin çöplüğüne gönderilmişti.
ODTÜ’yü Parçalayan İki Erkek
SİT kararından tam 18 yıl sonra, Prof. Dr. Ahmet Acar bu kararı çöpe atacak en büyük hamleyi yaptı.
ODTÜ’ye plan yapacağım diyerek SİT kararını değiştiren koruma amaçlı imar planı hazırladı. Tabi
başvuru ODTÜ’den gelince hayır demek olmazdı. O planda Gönül ve Günsel hocanın imza attığı
SİT kararını çöpe atarak ölmüş yol planını canlandırdı. Böylece Ahmet Acar ODTÜ’nün SİT kararını
yok sayarak koruma planları ile parçalanmasının yolunu açtı.
O dönemde pek çok ODTÜ’lü bu duruma itiraz etmedi, hatta rektörü destekledi. Gerekçeleri ise
Ahmet Acar giderse yerine kötü birisinin geleceği yada atanacağı idi. Böyle bir gerekçe ile ODTÜ
rektörüne biat ettiler. Bu biat kültürünün yerleşmesi iktidara güven verdi ve bir sonraki seçimde
birinciyi değil, ikinciyi atadı. Ona da biat edenler çıktı. Hatta bazı mezunlar atanmış rektörü
desteklediklerini, hatta öğrencilere karşı desteklediklerini açıkladılar.
Durum böyle olunca Ahmet Acar’ın açtığı yoldan atanmış rektör de ilerledi. Önce yine koruma
amaçlı imar planı yapıyoruz denildi. Bunu daha iyi yutturmak için protokol yaptıklarını söylediler.
Önce basına çarşaf çarşaf protokol imzası fotoğrafı verdiler. Bu fotonun ertesi günü de protokol
içeriğini de hiçe sayarak ODTÜ ormanına girdiler. Böylece nasıl eski rektör Ahmet Acar zamanında
SİT kararını çöpe atarak ODTÜ’yü parçalanmaya açtıysa, atanmış rektör Mustafa Verşan Kök ise
protokol protokol ODTÜ’nün tamamının parçalanmasının yolunu açtı.
Protokolün Altında Kimin İmzası Var?
8 Eylül Cuma günü imzalanan protokolün ne olduğunu kimse bilmiyordu. Orman kıyımı ardından
duyarlı ODTÜ’lüler rektörlüğü aradılar. 11 Eylül Pazartesi günü rektörlük toplantısı ile geçti ve akşam
üstü bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak açıklama durumun vehametini bir kez daha
ispatladı. Bu durumda protokol neredeydi? Atanmış rektör kendisini şeffaf, herkese cevap veren biri
olarak tanıtıyordu. Ama öyle olmadı. Hiçbir telefona çıkmadı, kimseye cevap vermedi. Ancak “Cuma
günü protokolü tüm bileşenlere (~ 45,000 kisi) ilettik.” dediği bilgisi geldi. Salı günü o 45 bin kişi
bulunamayınca, iki önemli gelişme yaşandı. 4 bin ağacı taşıdığını ve 8 bin ağacın kıyıldığını iddia
eden belediye başkanı 2 değil 4 katı “ağaç dikileceğini” iddia etti. Ardından borsa kapandıktan sonra
Ankara Valiliği protokolü açıkladı. Ne ilginç değil mi?
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8 Eylül Cuma günü 3 kişinin olduğu fotoğrafa rağmen fotoğrafta olmayan 3 kişinin daha imzası
olduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri YÖK Başkanı idi. 6 kişinin imzaladığı protokolün bu hali bile
ülkemizde yöneticilerin 4 işlem ve temel hayat bilgisinin ne kadar zayıf olduğunu birkez daha
gösterdi.

Orman gibi protokol de delik deşik, toplama hataları ile dolu.
Protokol Yalan Çıktı
Protokolün sadece kamuoyu için hazırlandığı daha protokol yayımlanmadan ortaya çıktı. Kırsal
Çevre Derneğinin duayen ormancıları ve ODTÜ’lü hocalardan oluşan bir grup ön keşif yaptı.
Gözlemler protokolün bir yerinde 38 diğer yerinde 40 metre olarak verilen yol genişliğinin 100
metreyi aştığını, yolun iki katı kadar bir alanın ise ODTÜ ormanından kopartıldığını ortaya çıkardı.
Anlaşılan yol meselesini birileri kendine 100 hektarlık arsa yaratarak çözmüştü.
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Sağlık Bakanının Neden İmzası Yok?
Yol meselesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına yamarsanız yanılırsınız. O her zaman
kendine çalıştı ve burada da payını aldı. Ama adı geçmeyen o kadar değerli bir oyuncu var ki biri de
Sağlık Bakanı.
Bu yol Bilkent Şehir Hastanesi için yapıldı. Tesis yakında açılacak ve buraya her gün 50 bin
ziyaretçinin, 5 bin ambulansın yada acil hasta yetiştiren aracın, 11 bin 700 çalışanın ulaşması
imkansız. 3700 yataklı bu sağlık oteli için devlet yılda 340 milyon TL kira ödeyecek. Kalkınma
Bakanlığı verilerine göre Bilkent ve Türkiye’deki diğer şehir hastanelerinin toplam kira maliyeti 27
milyar dolar. Devlet bu hastaneye %70 hasta garantisi veriyor. Bunun için de hem yola hem de
mevcut devlet hastanelerinin kapanmasına ihtiyaç var. Bu yol ile Sağlık Bakanının her yıl milyarca
TL’yi bunu yapan şirkete aktarmasının yolu açıldı. Bilkent Şehir Hastanesi için milyarca TL halkın
cebinden aktarılacakken yolun lafı mı olur. Kaldı ki zaten kenarda betona ayrılmış 100 hektar, 2 yılda
bir asfaltı yenilenecek 50 hektar yol var.
Bizim Payımıza Ne Düşüyor?
Payımıza en başta bol miktarda çimento düşüyor. 1,2 milyon metrekare beton hastane düşüyor.
Yolun kenarına yapılacak rezidanslarla daha da büyüyecek. Ayrıca 50 hektar ormansız alan ve onun
yerine 50 hektar asfalt düşüyor. Yani onlara rant, bize iklim değişikliği düşüyor.
Hatta iklim değişikliği hemen düşüyor. Mesela Eylül ayı ortalama sıcaklığı 18,7 ° C olan Ankara o
ağaçlar kesildiğinden bu yana 30°C’nin üstünde sıcak günler geçirdi. Eylül ayı sıcaklık rekorunu
2007’de kıran Ankara, bu hafta sonu 37°C ile bu rekorları da kırdı.
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Asfalt, beton ve iklim değişikliği yanında her yıl milyarca TL şehir hastanesi patronuna para
aktaracağız, hadi ona vermeyelim dediğimizde de mevcut hastanelerimize gidemeyeceğiz.
Yolun altında 2023’te çimento üretimini 100 milyon tona çıkarma hedefi var. Hem de 2000 yılında 36
milyon ton üretimimiz varken.
Yolun altında asfalt dökerek para kazanan belediyecilik var. 2013’de Ankara’da kişi başına 12
metrekare asfalt döküldü.
Yolun altında orman gibi emek emek yaratılmış, Ankara’nın bedava akciğerini, tek sağlıklı ormanını
paylaşma sevdası var.
ODTÜ yolunun altında ciddi bir sermaye aktarımı var. Bunun ortakları o protokolde imzası olanlar,
onların destekçileri ve payını alanlardır. Bu kadar rant varken o ormanı ne ODTÜ’lüler, ne Ankaralılar
kurtarabilir. O ormanı betona ve asfalta karşı birleşenler kurtarabilir. O ormanı ODTÜ mezunu
seçilmiş Acar ve atanmış Kök kurtaramaz. O ormanı 1995’de orayı SİT alanı ilan eden ve ODTÜ’de
de okumamış Prof. Dr. Gönül Tankut, Prof. Dr. Gönsel Renda gibi kadınlar kurtarabilir.
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Kıyılan Ormanların Arkasında Çalışmayan Metrolar Var!
Metro ve toplu ulaşım çalışsa Kuzey Marmara’ya köprü, ODTÜ ormanına otoyol yapılabilir mi? Tabii
ki yapılamaz. Bir yol projesinin yapılması için öncelikle zamanında sosyal demokrat belediyecilerin
kabul görülmesini sağladığı raylı sistemlerin ölmesi lazım. Onları kapatamayacağınız için
pasifleştirmek, ana sisteme entegre etmemek en güzel yolu. O da yetmez, toplu taşımayı iyice
öldürmeniz gerekiyor! Öyle ki bugün tek kişinin bindiği otomobil koca otobüslerden çok daha fazla
yolculuk yaptırıyor, o minibüsler metrolardan bile daha iyi.
Toplu Taşıma Minibüs Müdür?
İETT’nin verilerine göre kentin en fazla yolcu taşıyan aracı ne metro ne metrobüs ne de belediye
otobüsleri. Birincisi servisler, ikincisi ise metro ile yarışan minibüsler. İstanbul deniz kenarında ama
deniz hatları ve Marmaray günde sadece 700-750 bin yolcu taşıyor. Peki 15 milyonluk kentte insanlar
karşıya geçmiyor mu? Geçiyor, hem de otomobille, minibüsle!
Ankara’da durum pek farklı değil. EGO verilerine göre Ankara’da minibüsler açık ara birinci.
Servisler ikinci sırada ve raylı sistem ise çok daha geride. 3. sırada belediye otobüsleri var. Ama işin
ilginci, belediyenin bütün ulaşım araçlarını topluyorsun minicik minibüsler kadar taşamıyor.
Anlayacağınız bu ülkede koca otobüsler, metrolar minicik minibüsler, 24 kişilik servis araçları kadar
yolcu taşıyamıyor.
İşçi 10 Saat, Raylı Sistem 1 Saat Çalışıyor
Metro yatırımları büyük ve değerli yatırımlardır. Ulaşımı kolaylaştırması, yatırım maliyteini çıkarması
için tam kapasite ile çalışması gerekiyor. Bu yatırımın pahalıya gelmemesi için de bu şart. Raylı
sistemlerin 1 saatte bir yöne kaç yolcu taşıyacağı önemli bir teknik veridir. Genelde işe gidiş geliş
saatlerinde bir yöne kalabalık gidilir ve o saatte bu kapasite yakalanır. Bu sistemin günde 18 saat
çalıştığını, sabah 2, akşam 2 saat olmak üzere günde 4 saat bu rakamı tutturacağını, gün içinde
eklediğimizde en azından 5-6 saat tam kapasite çalışacağını düşünebiliriz. Ama Türkiye’de böyle
değil.
Mesela Kadıköy-Tavşanlı, yani M4 hattı, günde 240 bin yolcu taşıyor ama saatlik tek yön kapasitesi
70 bin. Yani M4 günde 3,5 saat çalışıyor.
Mesela Ankara’nın ilk hafif raylı sistemi Ankaray günde 109 bin yolcu taşıyor ama saatlik tek yön
kapasitesi 27 bin. Yani Ankaray günde 4 saat çalışıyor.
Sayı az değil mi? Ancak bunlar iyi örnekler!
Mesela Marmaray günde 175 bin yolcu taşıyor ama saatlik tek yön kapasitesi 75 bin. Yani Marmaray
günde 2 saat kadar çalışıyor.
Mesela İstanbul Kirazlı-Başakşehir M3 hattı günde 58 bin yolcu taşıyor ama saatlik tek yön kapasitesi
70 bin. Yani M3 günde 1 saatlik yolcu kapasitesini bile karşılamıyor.
Benzer şekilde Ankara’da Kızılay – Çayyolu M2 hattı günde 80 bin yolcu taşıyor. Tek yön kapasitesi
66 bin, yani günde 1 saat 15 dk’lık bir kapasiteyi ancak kullanıyor.
Rekor ise Tandoğan-Keçiören metrosunda. Saatlik kapasitesi 66 bin ama günde taşıdığı yolcu sayısı
21 bin. Yani M4 hattı 18 dk’lık bir kapasite ile rekor kırıyor.

92

Sizin anlayacağınız metrolarımız günde 1, belki 2 saatlik kapasitesi kadar yolcu taşıyor. 4 saat çalışırsa
zaten çok çalışkan demektir.
Metro Çalışmasın Diye Banliyö Kapatılır mı?
Marmaray günde 175 bin yolcu taşımasına rağmen web sayfası günlük kapasitesinin 545 bin olduğu,
Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile 1 milyon 200 bin yolcuya ulaşacağı belirtiliyor. O zaman böylesi
bir yatırımın hakkı verilsin diye Marmaray hizmete girdiğinde banliyönün iyileştirme çalışmasının
bitmesi gerekmez mı? Marmaray’ın temeli 2005’te atıldı. Ekim 2013’te de açıldı. Açılıştan birkaç yıl
önce çalışmanın bitmesi ve açılıştan öncede hazır olması beklenmez mi? Böylece sistem baştan
uyumlu ve tam kapasite çalışacaktır. Bunu yapmak yerine Haziran 2013’te, yani Marmaray
açılışından 4 ay önce Haydarpaşa-Pendik banliyö tren hattı kapatıldı. Hattın 2018 sonunda, yani
Marmaray’ın açılışından 5 yıl sonra hizmete gireceği ifade ediliyor. Yani anlayacağınız Marmaray
çalışmasın diye bağlantılı sefer yapılacak banliyö hatları ağırdan alınıyor, gece bırakılıyor.
Marmaray Çalışsaydı 3. Köprü Yapılamazdı
Marmaray’ın bu kötü hâli bile trafikten araba çekiyor. Başbakanın ağzından Marmaray sayesinde 30
bin aracın köprülerden geçmek yerine bunu kullandığını çok iyi biliyoruz. Karayolları A.Ş. yazımızda
bunun analizini vermiştik. Şu bi gerçek ki, Marmaray tam kapasite çalıştırılmadığı için 3. Köprü
yapıldı. Yaklaşık olarak her gün 400 bin araç geçişi ve 750 bin yolcu Marmaray yada deniz yolu ile
karşıya geçiyor . Marmaray 2 saatlik değil 6 saatlik kapasite kullansa köprü geçişleri 300 binin altında
düşecek. Yani Marmaray çalıştıkça herkes kazanıyor, çalışmadıkça birileri kazanıyor.
Metro Çalışsa O Yollar Kaldırım Olur, Orman Olur
Metrolarımız günde 1-2 saatlik kapasite yerine 3 saatlik kapasite kullansa, bu karşılıklı birer şerit
yoldaki aracın kapasitesine eşit. Yani belediye biraz daha entegre, bağlantılı ulaşım sistemi kursa o
bir saat birer şerit demek.
Sadece metronun bir saatinde o hatta bir şerit kazanırken başka şeylerden de kazanabiliriz. Mesela
bir şerit bisiklet yolu bir saatte otomobilin 3-4 katı insanın geçmesine yarar. Bir şeritlik yaya yolu 4-5
katı daha fazla insanın geçmesine yol açıyor.
Tabii her yere metro her yere kaldırım yapılmayacak ama şunu çok iyi biliyoruz iyi bir planlama ve
daha fazla metro kapasitesi, daha fazla yaya bisiklet ulaşımı eskiden 2-3 şerit olan şimdi 5-6 şerit olup
gidilmeyen yollardan bizi kurtarabilir. Anlayacağınız, kent içi otoyolların asfaltını sökmek hiç de o
kadar zor değil.
Güneşle Çalışan Metro
2017 yılının ilk altı ayında Ankara’nın şehir içi raylı sistemi (1 yolcu için) yolculuk başına 27 kuruş
elektrik parası ödedi. Yani 10-15 km’lik bir yolculuk için yakıt parası 27 kuruş. Bu araba ile bir km’nin
maliyeti bile değil. Hatta belediye kendi güneş tesisine sahip olsaydı 20 kuruşun altında, rüzgâr
tesisine sahip olsaydı 10 kuruşun altında mâl edebilirdi. Öyle yapmadı, otomobilci kazandı, asfaltçı
kazandı, hafriyatçı kazandı..
Çalışmayan Metro Hattını ODTÜ’nün Ormanı Ödüyor
Bu hesabı yaptıktan sonra asıl meseleye gelelim. Yapılan bir metro hattı çalıştırılmaz ise bunun
faturasını kim ödüyor? Boşa giden yatırım, üstüne ödenen faturalarla biz ve de kesilen orman.
Marmaray’ın çalışmamasının faturasını asfalt, benzin, trafik kazası, vergi ve tam kullanılmayan 5,5
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milyar TL’lik faturası ile hepimiz ödüyoruz. Yetmiyor, çalıştırılmayan bu yatırımı yok sayıp köprü için
Kuzey Ormanları yok ediliyor. Aynı şekilde Ankara’da Çayyolu hattı çalıştırılmıyor, bunu
çalıştırmayan, bu yatırımı kötüye kullananlara kimse dokunmuyor, yetmiyor kentteki hastaneleri
kapatalım yerine şehir dışında şehir hastanesi yapalım diyebiliyorlar. Sonucunda da ODTÜ ormanı
kesiliyor.
Çok açık ki kıyılan o ormanların arkasında çalışmayan metrolar var. Peki o metroları
çalıştırmayanların arkasında ne var?
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MTV Ödememenin Yolları
Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne zam yapıldı. Hem de %40. Memura verilen zam %3,5+%3,5, MTV zammı
%40. Hem de tek parça. Böylece garibanın toplu taşıma aracı olan yaşlı araçlarda bile inanılmaz bir
artış oldu. En basitinden en düşük motorlu 5 yaşında bir aracın bile 450 TL olan MTV’sine şimdi 180
TL daha ekleyecek. Bu artış daha yeni ve az büyük bir araç için 700 TL’yi geçiyor.
Zam ile Devletin Kârı 4 Milyar TL
%40’lık zammın ne kadar gelir getireceği önemli bir konu. Malum, o 180 TL’lerin damlayıp kaç milyar
TL olacağını bilmek isteriz. Karayolları Holding adını verdiğimiz düzende sadece MTV için 2016’da 9
milyar TL para toplanmış. Hem araç sayısındaki artış hem o sene 435 TL olan MTV’nin 2017’de 450,
2018’de de 630 TL olacağını ve %45’lik artışı dikkate aldığımızda en az 4 milyar TL’lik bir kaynak
yaratıyoruz. Kendimizle ne kadar övünsek azdır.
Savaş için MTV Öde
Bu 4 milyar TL savaş için. Bunu da Bakan Naci Ağbal’dan öğreniyoruz. Ağbal, Irak ve Suriye’de
devam eden güvenlik riskinden dem vuruyor ve paranın kesinlikle savunma sanayi için
harcanacağını söylüyor. Yani 2018’de ödediğiniz MTV otomatikman Orta Doğu’yu karıştırmaya
gidecek.
MTV Buzdağının Görünen Yüzü
MTV artışı savunma sanayine aktarılacak paranın yarısını karşılıyor. Diğer yarısı ise ek vergilerden
gelecek. Mesela gelir vergisi 3. dilimine zam yapan hükümet, oradaki vergi oranını %27’den %30’a
çıkartıyor. Şirketlere de küçük bazı vergiler getirilerek savunma sanayine 8 milyar TL aktarmanın
yolu açılıyor!
MTV Ödememenin 5 Yolu
Siz bunları dert etmeyin. Zaten bugün 50 bin TL’ye bir araba alsanız onun bakımı, sigortası, lastiği,
vergisi, benzini derken cebinizden 200 bin TL gibi bir rakam çıkıyor. O parayı hem cebinizde tutabilir
hem daha mutlu yaşayabilirsiniz. Nasıl mı?
Arabadan in toplu taşımaya bin: Bu en güzel harekettir. Sadece MTV artışına vereceğiniz para ile
toplu taşıma masraflarınızı büyük oranda karşılayabilirsiniz. Böylece yıllık binlerce TL masrafınız
ciddi oranda düşer.
Arabadan in, bisiklete bin: Çoğu insan arabayı 10 km’den az mesafelerde kullanır. Şehir içinde bir
arabanın hızı bisiklet ile hemen hemen aynıdır. Arabanızın lastik parasına bir bisiklet alabilirsiniz.
Arabadan in, yürü: Yürümek en özgürleştirici yoldur. Özellikle kısa mesafelerde işlerinizi daha hızlı
yapabilirsiniz. Kenti keşfeder, kaldırımların ne kadar kalitesiz olduğunu, belediyelerin hiçbir şey
yapmadığını anlarsınız.
Arabadan in, kombine çözümlere başvur: Kısa mesafede yürümek, orta mesafede bisiklet ve uzun
mesafede otobüs ve metro harikadır. Ama katlanabilir bisiklet alıp metro ile kombine ederseniz
menziliniz ve hızınız çok artar. Ya da elektrikli bisiklete geçerseniz çok daha uzun mesafelerde rahat
gidersiniz. Hatta elektrikli katlanabilir bisiklet ile cennete bile gidersiniz!

95

Çok lazımsa taksi tut: Aynen, ne uğraşıyorsun deli gibi kasko, vergi, MTV, ceza ödemeleri ile. Çok
araba gerekiyorsa tut taksiyi. Bırak adamcağız zaten bunu ödüyor. Sen keyfini sür, sohbet et.
Bu 5 adımda kesinlikle MTV ödemiyorsun. Paran savaşa gitmiyor ve bir dizi faydası da peşinden
geliyor.
Barış için Yapılacaklarının 5 Faydası!
İlk bir haftada başının çaresine bakma duygusu yaşarsın.
İlk bir ayda kentteki ulaşım sistemini hissedersin. Sabahları toplu taşımada okumak için yanına
gazete ve kitap almak istersin. Ulaşım Koordinasyon Kurulu-Ukome’nin varlığını öğrenir, arada
belediyeyi şikâyet etmeyi öğrenirsin.
İlk 6 ayda sonuç alırsın, kan dolaşımın hızlanmıştır, her gün sabah karşılaştığın insanlarla arkadaş
olursun, daha az küfredersin.
İlk bir yılda gelirinde göreceli bir düzelme olur. Boşa verdiğin paraları harcayacak yer ararsın. Savaşın
pahalı, barışın ise değerli olduğunu tekrar hatırlarsın.
Bunu bir tek sen yaparsan bunlar olur, ama örgütlersen metroyu çalıştırmayı, belediye otobüsleri
seferlerini sıklaştırmayı öğrenirsin.
Gördüğünüz üzere motorlu taşıtlar vergisine zam yapılması hiç de kötü değil. Nasıl sigara tiryakileri
bir anda tütüncü, akşamcılar ise kimyacı oldu. Sen de daha fazla vergi vermemek için otomobilci
değil, toplu taşımacı olacaksın. Böylece MTV ödememenin pek çok yolunu uygulayabileceksin.

Karayollarının 2016’da Halktan Topladığı Paralar!
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Ormanı Devlet Korumaz, Direnenler Korur!
Anayasa’nın 56. maddesi çevreyi korumanın devletin ve vatandaşın görevi olduğunu yazar.
Hatta Anayasa’nın 169. maddesi “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemez” der. Burada da durmaz devamında “Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî
propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları
yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına
alınamaz” diye de ekler.
Anayasa bu kadar açık ama devlet ormanı koruyamıyor. O yüzden de Anadolu’nun her köşesinde
köylüler ormanı koruma nöbeti tutuyor. O yüzden de iş makineleri ODTÜ ormanına ikinci kez
girebiliyor. Çok açık ki devlet ormanı koruyamıyor, korumuyor. Sadece sermayeye kaynak olarak
aktarıyor.
Siz hiç ODTÜ ormanı gibi iş makineleri ile girilen bir kamu arazisi gördünüz mü? Mesela Ankara
Belediyesi ODTÜ arazisine girdi ama yanındaki Şap Enstitüsüne dokunmadı bile. Neden acaba?
ODTÜ sahipsiz mi? Şap Enstitüsünün genel müdürü arazisine sahip çıkarken atanmış rektör Verşan
Kök neden sahip çıkamıyor? Devlet koruyamıyor tamam da bazı kamu görevlileri kendi arazisine
sahip çıkarken bazıları neden bu kadar sorumsuz? Bunu yaparken ne Anayasa’nın 56. maddesini ne
169. maddesini ne de Orman Kanunu’nu bilmiyor gibi yapıyorlar. Kanunu yok sayıp “protokol
yaptım” diyebiliyorlar. Çok açık ki kanunu tanımayanlar ormana sahip çıkamazlar. Bunu bütün
Anadolu biliyor. Bugün herkes devlete karşı çocuğu, genci, eğitimi savunduğu gibi ormanını da
savunmak zorunda.
Ormanı Halk Korur mu?
Anayasa çevrenin korunmasında devlete görev verse de devlet bugün sermaye aktarımı dışında
hiçbir işleve sahip değil. “Vatandaş korur” desek de durum öyle değil. Mesela “ama onlar yaparlar”
diyen bir grup var. Ne kadar muhalif görünse de topu başkasına atıp hukuksuzluğu
olağanlaştırabiliyorlar. Ya da “ama o iyi bir insan aslında” diyerek yapmaza getirenler. Daha şimdiden
suçluyu iyi halden salmak isteyenler var. Bu insanların meselesi vicdanları değil, hukuku
tanımayanlara karşı mesafesizliği.
Ormanı Bilmeyen ODTÜ’ye Sahip Çıkamaz!
Yolun geçtiği yerlerin orman olup olmadığını tartışabilen insanlar var. Ormanı sadece ağaçlardan
oluşan bir alan gibi gören o kadar okumuş cahil var ki ülkemizde. Orman, içinde canlı olan bitkisi ve
hayvanı, canlı olmayan toprağı, taşı ile bir bütündür. Öyle şurada ağaç yoktu diyemezsin. O ağaç
olmayan yer de ormanın bir parçasıdır. Ormanın yaşayan bir ekosistem olduğunu bilmeyenlerin
ormana da ODTÜ’ye de sahip çıkması mümkün değil.
ODTÜ’yü Bilmeyen Ormana Sahip Çıkamaz
ODTÜ’yü bilmeyenler, burasının 1957 yılından bu yana ağaçlandırılan bir alan olduğunu bilmez.
ODTÜ’yü bilmeyenler, 11 Mart 1985 tarihinde kayıt altına alınarak buranın 6831 sayılı Orman
Kanunu hükümlerine tabi olduğunu bilmez.
ODTÜ’yü bilmeyenler buranın 1995 yılında SİT alanı olarak tescillendiğini hiçbir zaman bilmez.
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27 Nisan 2001 tarihinde ise “Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Orman” olarak ilan
edildiğini de bilmez. Buranın 3 parça olarak işlem gördüğünü ODTÜ-1 Ormanı 2077,7820 ha, ODTÜ2 Ormanı 62,0054 ha, ODTÜ-3 Ormanı 1088,5844 ha olarak ölçülüp kayıt altına alındığını da bilmez.
Mesele Orman Meselesinin Ötesi
İktidarlar yol açar, şehir hastanesinin gelirini kurtarır, o yolun kenarını imara açar, diğer yatırımlarına
değer katar. Yolun açılmasından tam 2 hafta sonra rantımız arttı ilanlarını da görebiliyoruz. Yani bu
işler organize işler. Yani bu işler orman meselesinin de ötesinde, ucuz arsa meselesi.
Kanuna Sen İnanmazsan
Orman Kanunu’nun 14. maddesinin “A” fıkrası uyarınca “Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek,
sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek
gibi eylemler suç. Hatta “B” fıkrası uyarınca “Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları
kökünden sökmek” yasak ve suç!
Anayasa açık, Orman Kanunu da açık. Birileri ben protokol yaptım dese de bu bir anlam ifade
etmiyor. En fazla suçun itirafı gibi bir belge diyebiliriz.

İnananlar Var
Arnavutluk Meclisi Şubat 2016’da bir kanun çıkardı. Kanuna göre 10 yıl boyunca ağaç kesmek
yasaklandı. Böylece kontrolden çıkan ormansızlaştırmaya karşı ciddi bir siyasi irade gösterildi.
Arnavutluk yasalarına göre ODTÜ ormanına girme suçundan dolayı Ankara Belediye Başkanı,
ODTÜ Rektörü ve hatta Orman Genel Müdürlüğü’ne kadar bir dizi kamu yönetici 10 yıllık hapis
cezası alabilir.
Türkiye’de de bu suç. Burada suç işlendiğini düşünen, hukuksuzluğa karşı hukukun savunması
gerektiğini düşünen Ankaralılar bu kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklar.
Anayasaya ve kanunlara göre orman kıyımı bir suç. Onu korumak devletin ve vatandaşın görevi.
Artık çevreyi korumak devletin ve direnmeyen vatandaşın görevi değil. Anayasa’nın 56. maddesi
yazmıyor ama bugün çevreyi korumak direnen vatandaşın görevi.
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Mecliste Bir 'Çorba Kanun' Hayaleti Dolaşıyor
Şimdi işinizi bırakın ve sizin hakkınızda verilen son kararı dikkatle dinleyin. Hakkınızda bir çorba
kanun çıkartıldı. Hani kanun var ya, onu delen bir torba kanun var. Şimdi onu bile delen bir torba
konun var ki torbadan öte, çorba kanun. Adı tam olarak “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.” Yani bir şeyleri değiştiren ama neyi
değiştirdiği belli olmayan, uğraşsan anlayamayacağın bir çorba kanun. Çorba kanun çünkü HDP’ye
göre 58, CHP’ye göre 53 kanunu değiştiriyor. Sayılar farklı ama önemli var mı? Sonuçta hükümet bile
bilmiyor. Kaldı ki çorba kanun mecliste 7 komisyonu ilgilendiriyor ama sadece birinde konuşuluyor.
16 bakanlığın görev alanına giriyor ama biri ilgileniyor. Ama bizi feci ilgilendiriyor.
Bu çorba kanunu tarif etseler nasıl edersiniz? Olay sadece 78 sayfa ve 130 maddeyi okumak değil.
Onun arkasındaki 50’den fazla kanunu bilmek ve bunu Türkiye’nin politikaları ile ilişkilendirmek
gerekiyor. Gerçi medyada MTV artışı, AOÇ’ye kıyağı, ÇED’de kestirme, meraları yine sanayiye açma
gibi boyutları haber olarak çıktı ama bunlar sadece filden kopartılan kıllar.
Çorba Kanunun amacı ne? Aslında olay çok karışık. Şimdi bunlar inşaat ile büyüdüler ya, o inşaatlar
için emsal, kat artışı verdiler. O kat artışlarından feci rant geldi ama sorun şu ki o rantın vergisini
alamıyorlar. Daha doğrusu almak istemiyorlar. Bakan Ağbal komisyondaki konuşmasında diyor ki
“Sadece 2018 yılında 2019, 2020 ve 2021 yıllarında uygulanmak üzere emlak vergisi değerine esas
arsa ve arazi metrekare değerinin 2017 yılına göre en fazla yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin bir
sınırlama getiriyoruz.” Ne güzel değil mi? Mesela 2 katlı 4 daireli bahçe içinde bir arsaya adam imar
artışı ile 20 kat dikecek, böylece o arsa değerini 30’a, 40’a katlayacak ve devlet sadece arsa değeri 30
değil 1,5 olacak diyecek. Yani betona teşvik verecek ama onun gelirine dokunmayacak. İnanmadınız
değil mi? O zaman siz bir madde 49’a bakın.
Şimdi burada bir sorun var. Rivayet o ki inşaat sektörü çok büyüdü, yüzde 4 olan ekonomideki payı
yüzde 8’e çıktı ama vergisini vermedi. O vergisini vermez ise iki sorun karşımıza çıkar. Birincisi
bütçede açık oluşur. İkincisi ise bütçe açığı için yeni kaynağa ihtiyaç duyulur. Oluşan bütçe açığı
için Anayasa’ya bile aykırı işlem yapılıyor. Kaynak içinse doğa ve emekçiler kullanılıyor. Hem de
nasıl..
Çorba Kanun Anayasa’yı Değiştirebilir mi?
Anayasa’nın 87’nci maddesi TBMM’nin görevleri olarak “bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını
görüşmek ve kabul etmek” sayıyor. Ayrıca 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun borçlanma limitlerini tanımlıyor. Ancak burada anlaşılmaz bir
durum var. İktidar bu kanunun 5. maddesinde tanımlanandan fazla borçlanıyor. Yani bütçe
açığından fazla. Hatta yüzde 5 fazla. Hatta o yüzde 5 fazladan 37 milyar TL fazla. yüzde 5 fazla için
gerekli bakanlar kurulu kararı bu arada cumartesi günü yayınlandı. Yani bizim devlet gelir ile gider
arasındaki fark için borçlanacak ama yetmiyor ondan da bir yüzde 5 fazla için bakanlar kurulu
kararını çıkartıyor, 37 milyar fazlası içinde bu çorba kanun madde 77’ye koyuyor. Ama ne anayasa, ne
kanun o 37 milyar bütçe farkı dışı sebepsiz borçlanmaya yetki vermiyor. Ama birisine 37 milyar TL
daha lazım, o da ayrı bir konu.
Emlak Vergisini Doğa Ödesin
İnşaat sektörü parayı vurmuş, rantı cebine atmış, bir de vergi mi ödeyecek? Tabii ki ödemeyecek.
Hazır doğa varken bu iş daha ucuza mal olmaz mı? Mesela madde 58 ile kömür sahalarını satmanın
yolu açılıyor. Mesela madde 53 ile ama deyip tarım dışı kullanım amacı konusunda değişiklik

99

getiriliyor. Madde 65 ile de kent çevresindeki tarım arazilerini ekonomiye, yani aslında betona
kazandırmanın yolunu açıyorlar.
Doğa bunları öderken madenci de düşünülmüş. Mesele madde 55 ile 3213 sayılı Maden Kanunu’dan
bir madde değiştiriliyor ve Orman Kanunu kapsamından bedel ödeme deniyor. Tam bir tezgah.
Yetmiyor, organize sanayi bölgesi şehirdeki tesise AVM yaptırsın ama kıra çıkınca meralardan ot
parası ödemesin diyor.
Vatandaş Ödesin
Bu ülkenin iki ekonomik kaynağı varsa ve birisi doğa ise, diğer de halk. Çorba kanun bunu da
düşünmüş. Mesele 3-4 bin TL geliri olanlara özel gelir vergisi zammı yapmış. Böylece onbinlerce TL
kazananlara dokunmamış. Yetmemiş madde 29’a motorlu taşıtlar vergisi artışını koymuş. Böylece
toplu taşımayı kullanamayan vatandaşın bol bol MTV ödemesinin yolu açılmış. Yetmemiş, kalan
kamu lojmanları da satılsın demişler. Hatta madde 65’te bu satış sırasında kolaylık sağlayın
gibisinden ifade bile koymuşlar. Yetmemiş, “sigaradan kaçanı tütün kağıdından yakalarım” demiş ve
madde 81’de yüzde 65 o kağıda da vergi koymuş.
Bu listeyi uzatmak mümkün. Ama çorba kanun çok beliki “inşaata para aktardık, şimdi vergi alsak
ayıp olur” diyor. “Vergisini almadık borç arttı” diyor. “O borçtan fazlasına ihtiyacımız var” diyor.
Bunun içinde doğaya, tarım arazilerine, vatandaşın cüzdanına dokunuyor ama ne madenciye, ne de
OSB’sine AVM yapan sanayiciye dokunmuyor. Ama mesela Future, yani vadeli işlem sözleşmesi
gibi araçlardan neden sıfır vergi alındığını açıklamıyor. Böylece 47,4 milyar TL bütçe açığına %5 daha
eklenip bir 37 milyar TL daha eklenerek toplanacak para 84,5 milyar TL’ye çıkıyor.
Bütün Arabalar Savaşa Çalışacak
Geçen haftalarda MTV tartışması olunca bu vergiyi ödemenin yollarını yazmıştım. Orada 4 milyar
TL’den fazla paranın savaşa gideceğini tespit etmiştik. Çorba kanun madde 82’de bunun nasıl
olacağını koymuş. MTV’nin yüzde 18’i, veraset ve intikal vergisinin yüzde 25’i savaş sanayi fonuna
gitsin demiş. Yani iş sadece beton, asfalt değil, aynı zamanda savaş meselesi.
Üretim Reformu Paketini Hatırlayan El Kaldırsın!
Zeytinlik ve meraları betona açan üretim reformu paketini 30 Mayıs’ta “Zeytinlikleri sanayiye, sanayi
arsalarını inşaata açma tasarısı” diye duyurmuş, tepkilerin ardından tasarı komisyona geri çekilmiş, 16
Haziran’da da “Zeytin Peynir kazandı” diye de duyurmuştuk. Yapılan iş basitti. Vekilleri arayıp konuyu
bildiğimizi ve takip ettiğimizi herkes göstermişti. Ayrıca parti ayrımı yapmadan bütün partilere insanlar
ulaşmıştı. Son olarak da “ama sayımız az “ diyen vekillere “lütfen ikna edin” demiştik. Bu üç şeye karşı
şimdi elimizde bir şey daha var. Üretim reformu paketinden zeytinlik ve meranın çıkartılabildiğini, hem
de komisyondan geçtiği, genel kurula geldiği halde olabileceğini gördük. Yani olabileceğini bilen çok
insan var. Şimdi yapılması gerek bunu bir kez daha yapmak.
Salı günü sabah 11’de Plan ve Bütçe Komisyonu tekrar toplanacak ve bunu konuşacak. Komisyon
üyelerini buradan arayıp yazıda anlatılanların doğru olup olmadığını sorabilirsiniz. Ayrıca böylesine bir
çorba kanunu hak etmediğinizi de ifade edebilirsiniz.
Geçen sefer bir şey eksik yapıldı. O da zeytin ve mera ile ilgili maddeleri çöpe atmak yerine torba
kanunlar çöpe atılabilirdi. Bu sefer torba kanunlardan kurtulmak lazım. Sadece bu maddeler bile torba
kanunun bizim için adaletsizlik ve usulsüzlük anlamına geldiğini çok net olduğunu ortaya koyuyor.
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TBMM’de bir torba kanun hayaleti dolaşıyor. Bu hayalet asfalt ve beton politikalarına kuvvet, doğaya ve
vatandaşa eziyet diyor. Bu hayalet inşaat rantının ödeyemediğini vatandaş ve doğa ödesin diyor. İster
torba, ister çorba olsun, bu yöntem temel işleyişe aykırı, anayasaya bile aykırı. Çözümü ise basit.
TBMM’deki temsilcilerinize sorun, böylesi bir kanunu istemediğiniz belirtin. Geçen sefer 30 kanunu
değiştiren torba kanundan 2 kanunu değiştiren maddeleri tasarıdan çıkartabildik. Şimdi 50’den fazla
kanunu değiştiren maddelerle tek tek uğraşmaya hiç gerek yok. Tek tek maddelerle uğraşmak yerine
ne getirdiğini kimsenin bilmediği ortada olan torba kanunun çöpe atmak en sağlıklısı.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi Zamlandı mı?
Türkiye’de tam 22 milyon motorlu taşıt var. Motorlu taşıt vergisi üreten tam 22 milyon tesis. Tek bir
müşterileri var. O da devlet. 22 milyon tesis, tek bir müşteri.
O müşteri ki kimin ne kadar motorlu taşı vergisi ödeyeceğine karar verebiliyor. O müşteri ki aldığı
vergileri üreticilere ödemiyor, daha fazla vergi üretsinler diye toplu taşımaya, yaya ulaşımına veya
bisikletli harcamıyor, izin vermiyor.
MTV oranları yeniden değerlendirme oranında artar. Yani o yılın yeniden değerlendirme oranı verilir
ve MTV ödemeleri ise o oranda artar.
2014’de %10,11 yeniden değerlendirme oranı tespit edildi ve 2015’de MTV oranları %10,11 zamlı oldu.
2015’de %5,58 yeniden değerlendirme oranı tespit edildi ve 2016’da MTV oranları %5,58 zamlı oldu.
2016’ye gelindiğin yeniden değerlendirme oranı %3,83 olarak açıklandı. Böylece 2017’de 2016’ya göre
%3,83 MTV ödemeleri arttı. Böylece MTV miktarı 2014- 2017 arası %20,7 zamlandı!
Geçen ay hükümet çıktı ve %40 zam yapacağını açıkladı. Yani “3 yılda yapılan artışın tam 2 katını bir
yılda yapacağım” dedi. Tabi kamuoyu hemen ayağa kalktı ve verginin düzenlenmesi konusunda
talimat verildi!
Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonun’da görüşülen “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.” içindeki madde 26’da bu konu
konuşuldu. Büyük bir düzenleme yaptılar sanki. 1300 cc’den küçük araçlarda artış %15, 1300 cc’den
büyük motoru olan araçlarda MTV ödemelerine %25 zam yapıldı.
Böylece 1300 cc’den küçük motora sahip bir araç 2017’da 646 TL olan MTV ödemesi 904 TL yerine
743 TL’ye çıktı.1301-1600 cc arası moturu olan araçların MTV ödemesi 1 449 TL yerine 1294’ TL’ye
çıktı.
Plan ve bütçe komisyonu böylece son 3 yılda artisan ikik katı kadar değl, 3 tılda yapılan artış kadar bir
yılda artış yaptı.
Haftalardır 22 milyon aracın sahibi bunu konuştu. Aslında neredeyse 75 milyon konuştu. Ama
mecliste öyle olmadı. Seçilen 550 vekilin çok azı bu konuyu komisyonda konuştu. 39 üyesi olan Plan
ve Bütçe komisyonunda 25 AKP’li vekilden hiçbiri görüş bildirmedi, sadece biri soru sordu. 9 üyesi
olan CHP’den 5’i konuştu, 3 Üyesi olan HDP’den bir, iki üyesi olan MHP’den ise sadece bir bekil söz
aldı.
Maliye Bakanı tek başına tasarı çok iyi savundu. 23 defa madde için söz aldı ve yanında sadece
Gelirler İdaresi Başkanı vardı. O da tam 9 defa söz aldı. HDP’den konuşan kişi 22, CHP’den en fazla
konuşan kişi 10, MHP’den konuşan kişi ise madde için 1 defa söz aldı.
1 defa 1 vekil 2030’da dünyanın patlamalı motorları artık bırakacağını söyledi. Aşırı iklim olaylarını,
toplu taşımanın batırıldığını kimse söylemedi. Sadece bir yerde 1 vekil bu zammın savunma
harcamaları için olduğuna atıfta bulundu. Ama hiçbir vekil 1300 cc’nin altındaki her acın ödendiği
704 TL’nin 134 TL’sinin, 1294 TL ödecek olanın ise 233 TL’nin silahlanmaya gideceğine dair birşey
söylemedi. Yani Torba Yasanın 82. Maddesine değinmedi.
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MTV zammından 75 milyon yakındı, söylendi ama çok azı döndü ve vekiline hesap sordu. Öyle
olunca 75 milyonun seçtiği 550 vekilin 39 tanesinden kurulu komisyonda 1 bakan, bir bürokrat, 1
komisyon başkanı ve 1 iktidar vekiline karşılık sadece 8 vekil konuştu.

2014-17 Artışı’de MTV
1300 cc altı
1301-1600 cc

537
859

2017’de
MTV
646
1035

İlk
Öneri
904
1449

Komisyon
Kararı
743
1294

2018 artışı
%15
%25

13 Ekim Cuma günü sadece 11 kişi toplam 4000-4500 kelime ettiler ve Motorlu Taşıtlar Vergisine son
3 yılda verilen artış kadar zammı bir yılda yaptırdılar. 10’ü vekil olan o 11 kişi kendi aralarına konuştu.
75 milyonu ilgilendiren bir konuyu sadece 11 kişi konuştu ve bu kadarı ancak oldu. Şimdi çorba
kanundaki o madde genel kurula gelecek ve kaç kişi konuşacak bilmiyoruz. Kaç kişi vekillerle bunu
konuşacak onuda bilmiyoruz.
Şimdi iki yol var. Birincisi MTV’yi ödemenin yollarına bireysel olarak uygulamak. İkincisi ise
toplumsal olarak yapmak. İlkini daha önce anlatmıştık. İkincisini ise bir soru ile açıp bırakalım; Siz
onlarla konuşsaydınız 2017’de MTV miktarı ne olurdu?
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Kimseye Söylemeyin, Şırnak Faciasının Tasarısı Mecliste
Maden Mühendisleri Odası çok iyi br iş yaptı ve göçük nedeniyle 7 işçinin öldüğü Şırnak’taki kömür
ocağının enerji bakanlığının iddia ettiği gibi kaçak olmadığını açıkladı. Hatta bu ocağın Mart ayında
ihale edildiğini de ifade etti.
Bunun da ötesinde bir sorunumu var. Kimse farkında değil ama Şırnak’ta yaşanan kazanın maddesi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda. Adı geçen madde 58. Bu madde Türkiye Taşkömürü Kurumu
ve Türkiye Kömür İşletmelerine ellerindeki maden sahalarını karlı ve kar getirmeyen diye bölüp karlı
olanları işletmeye vermeleri konusunda yetki veriyor. Böylece rödovansın yetmediği yerde yetecek
yeni bir adım atılacak. Böylece yapılan işe yasal kılıf sağlanmış olacak.
Şimdi TBMM’deki tasarıya neden çorba kanun dediğimizi tekrar anladınız mı? Bu tasarının içinde ne
var kimse bilmiyor. Bu maddeler ne işe yarıyor kimse bilmiyor.

Şırnak Zaten Başa Bir ülke!
Zaten Şırnak bu ülkede değil gibi. Orada ruhsat sahibi olmayan gidip kendi kafasına göre rödovans
yoluyla aldığı işi başkasına verebiliyor. Mesela Rödovans Yoluyla İklim Değişikliği raporunda şu
sahneyi size anlatayım; 2002 yılında TKİ sahasını % 5 rödovans karşılığında Şırnak İl Özel İdaresine
devrediyor. İl özel idaresi ise 2007’de bir firmaya devredip 2009 yılında da santral kurma şartı
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getiriyor. Firma beceremeyince sözleşmeyi iptal edip 2014’de yeni bir ihale yapıyor. Kazan firmada
santral kurmak için ÇED sürecini 2015’de başlatıyor.
Anlayacağınız saha TKİ’nin, zaten devredebiliyor, zaten devrettiği de devredebiliyor. Bu yıllarca
böyle yapılabiliyor. Yani Şırnak bu ülkeden farklı bir yer ve kimse de denetlemiyor.
Kaçak Üretim
Türkiye 1985 yılında kömür aramalarını bıraktı. 2004’de de İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine
taraf oldu. Ertesi yıl kömür aramalarına başladı. Yetmedi rödovans yoluyla kömür üretimi ve elektrik
üretimini geliştirdi. Bütün bunları yaparken yasaları, Anayasa’nın 168. maddesini aşmaya çalıştı.
Böylece Türkiye hem kömür üretimini arttırdı, yetmedi ithal kömürü patlattı. Yani Kolombiya’nın,
Rusya’nın kömürü, yerli kömür santrali bir de kaçak kömür ile dört dörtlük bir kömür ekonomisi oluştu.
İş Güvenliği Kılıfı
Tasarının gerekçe kısmında hiç çekinmeden bir güzel kılıf uydurmuşlar; rödovans süreleri kısıtlı
olduğundan dolayı iş güvenliğine yönelik uzun vadeli modern teknolojiye uygun yatırım
yapılamamaktadır! Ama tasarıda bu gerekçelerin karşılığı bir kelime bile geçmiyor. Geçmeside
mümkün değil. Zaten mevcut düzenlemeler ile bu düzeyde kaçak santrallerimiz oluştu ise, TBMM’de
Plan ve Bütçe Komisyonundaki bu madde geçerse siz ülkenin halini düşünün.
Kimse söylemiyor ama Şırnak kömür madeni faciasının yasal kılıfı olan Madde 58 bu günlerde TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.
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AOÇ ve ÇED Çorba Kanundan Çıktı!
2 Haftalık Çorba Kanun macerasının komisyon kısmı bitti. Böylece 16 bakanlık ve 7 komisyonu
ilgilendiren ve yaklaşık 61 kanunu değiştiren Çorba Kanun 130 maddelik tasarı olarak meclise girdi.
Bir bakanın (genelde Naci Ağbal) katılımıyla, sadece bir komisyonda (Plan ve Bütçe Komisyonu)
görüşülerek 2 maddesi eksilmiş ama 10’a yakın yeni madde eklenmiş olarak meclis genel kuruluna
havale edilebilecek hale geldi. Eklenen maddelerle madde sayısı140’ı geçti. Bütün bu gelişme sadece
10 günde oldu.
Çorba Kanunda güzel haber AOÇ ile ilgili madde 6 ve ÇED’le ilgili madde 54 onuncu komisyon
toplantısında tasarıdan çıkartıldı.
AKP AOÇ’yi kurtardı
AOÇ ile ilgili maddeyi iktidar vekilleri kurtardı. Gökçek’in elinde batağa dönmüş Ankapark projesini
kurtarmak için süre uzatımı isteyen madde iktidar üyesi vekiller tarafından verilen önerge ile
tasarıdan çıkartıldı. Olmaz olmaz denilen şey oldu.
ÇED Kurtuldu mu?
Pazartesi günü komisyonun son toplantısında ÇED ile ilgili 54. Madde tasarından çıkartıldı. Böylece
3 ay sonunda kurumlardan görüş gelmezse ÇED’in onaylanması saçmalığı çıktı. Ama madenler ile
ilgili düzenleme kaldı.
Demek Ki Oluyormuş!
İktidar vekilleri kendi tasarılarını çekebiliyor, sayısal üstünlüklerine rağmen muhalefetin
istemediğinde bazı maddeler geri çekiliyor. Demek ki oluyor. Oluyor ama neden diğer maddeler için
olmuyor? Çok basit. Burada n büyük sorun siyaset ve asıl bizim bakış açımızda. Acaba bizler konuya
bütüncül bakmak yerine parçalı bakmayı seviyor olabilir miyiz? Mesela ekolojiyi başka, ekonomiyi
başka yerde görüyor olabilir miyiz?
Çorba Kanun Bir Bütündür!
Her kanun bir bütündür. Bir bütünlüğü vardır. Genel bir amacı vardır. Mesela bu çorba kanunun
amacı bellidir. Bir maddede gökdelen dikenlere emlak vergisi artışında kısıtlama getirir, diğer
maddede ise ondan alamadığı vergi için kamu lojmanlarını satar. Aynı şekilde bir maddede MTV
vergisini artırır, diğer maddede de o artışın tamamen savaşa ayrılacağını söyler. Bir maddede GSM
şirketlerinin borçlarını siler, diğer maddede ise meraya sanayi tesisi kuranı yargılamak yerine ot
parasını bile almıyorum der. Yani her madde birbiri ile bağlantılıdır, hepsi bir bütünün parçasıdır.
Bütün olarak baktığınızda çorba kanun tasarısı betona, savaşa, GSM şirketlerine çalışmaktadır.
Onlardan alamadığı, onlara aktaracağı kaynağı ise doğadan ve toplumdan almaktadır. O yüzden de
ÇED ile ilgili bir maddenin tasarıdan çıkartılması olumlu bir gelişme olsa bile kanunun tamamı
içinde çok küçük bir kazanım sağlamaktadır.
TBMM Onay Makamı mı?
Bütün bu tartışmalar arkasında yeni rejimin yeni meclisini daha görünür kılmakta, meclisin artık bir
onay makamı olduğunu göstermektedir. Çorba kıvamında kanun tasarılarında içinde ne olduğunu
bilmeden vekiller tartışmakta, anlayabildikleri yerde de itiraz edebilmektedir. Düşünsenize 61 kanunu
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10 günde değiştirmeniz isteniyor. Böylece TBMM, ister iktidar, ister muhalefet vekili olun, yasama ve
denetleme özelliğini kaybediyor, onay makamına dönüşüyor.
Siyaset için fırsat!
Çorba Kanun önümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelecek. Vekiller tasarı görüşülürken,
ekonomi ve doğayı birbirinden ayırarak tartışırsa kaybedeceğiz. Toplum ile savaşı ilişkilendirmezse
de kazanamayacağız. Ancak karşısındaki vekilleri, kendi seçmenini ikna etmek isterse kazanacağız.
Geçen yaz zeytin ve mera komisyondan genel kurula havale edilirken tasarının içindeydi, genel
kuruldaki görüşmeler sırasında ise tasarından çıkarıldı . Orada vekiller tasarının beton ile ilişkisini,
rant ile ilişkisini çok iyi kurmuş, sokak ta buna karşılık verebilmişti. Şimdi ise MTV’deki %15-25 artış
olacağını, yeni MTV’nin %18’inin silahlanmaya gideceğinin bağlantısını vekiller kurabilmeli.
Siyaset ya çorba kanuna bütüncül olarak karşı çıkacak, bütününe itiraz edecek yada oy sayısının az
olduğunu, kamuoyunun tepkisizliğini bahane ederek yenilgiyi baştan kabul edecek. Siyaset ya
TBMM’nin onay merci olmasını kabul edecek, yada yasama ve denetleme görevini hakkıyla geri
alacak.
Yani siyaset ya bahane üretecek ya da çözümü.
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Doğayla Toplumun Betonla Silahlanmayı Finansman Tasarısı!
Bugün (31 Ekim) TBMM’ye 884 sayılı torba kanun geliyor. Tam adı “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”. Böyle olunca
sanki iki vergi düzenlemesi yapacaklar zannedilirsiniz. Değil. Tasarıya biz başlık versek herhalde adı
“Bütçe açığını, betonlaşmayı ve silahlanmayı finanse etmek için doğa ve toplumdan para kazanma
çorba kanun tasarısı” demek daha iyi olurdu. Azıcık maddeleri okusanız, gerekçelerine baksanız
tasarının hiç de verilen başlık gibi olmadığı görebilirsiniz.
Zaten konuyu kimse anlamasın diye tasarı bir hayalet gibi komisyona geldi, 2 hafta da komisyondan
çıktı.
Çorba Kanun
Bu kadar basitleştirdiğimize bakmayın. Aslında tam bir çorba kanun. Anlamamız için tasarının genel
kurula gelen halinden birkaç örnek verelim;
•

Madde 6 ile bakanlar kuruluna kış saati uygulaması için izin veriyor.

•

Madde 11’de dönüyor ve artan internet kullanımından yüksek vergi almanın yolunu açıyor.

•

Madde 23-27’de Motorlu Taşıtlar Vergisine normalde yüzde 3-5 olan yıllık artışı yüzde 25 gibi
bir orana çıkartıyor.

•

Madde 36’da gecekondudan bir emlak vergisi alıyorsa yanına yeni yapılmış 40-100 dairelik
rezidanstan 50-100 değil, sadece 1,5 emlak vergisi alacak bir yol buluyor. Böylece elde kalan
daireler daha fazla emlak vergisi vermiyor, müteahhitte yük olmuyor.

•

Madde 47’de toprağın tarım dışı kullanımına dair istisna getiriyor.

•

Madde 48 ve 49’da madencilere kolaylık yaparken Madde 50’de de Şırnak kazasında olduğu
gibi rödovans modeline formül buluyor.

•

Madde 54’de meraların betona açılmasını sağlarken, Madde 62 ile de kıyılara beton
dökemeyene zaman tanıyor.

•

Madde 59’da kalan kamu lojmanlarını ve kent çevresindeki tarım arazilerinin satılmasını
sağlıyor.

•

Madde 77 ise MTV’nin ve şans oyunlarından toplanan vergilerin bir kısmını savunma
sanayine aktarmayı sağlıyor.

Size şimdi 15’e yakın maddeyi anlattım. Bu hali bile ne kadar çorba kanun olduğunu çok net
gösteriyor.
Bütçeye Göre; Eve Hırsız Girmiş!
Tasarının bütçe boyutu ise ayrı bir alem. 2017 yılı başında 47,4 milyar TL’lik bütçe açığı tahmin
edilmiş. Bu limit şimdi aşılmış. Öyle olunca Hazine’nin biraz daha borçlanması istenmiş. Bizim 47,4
milyar 52,3 milyar TL’ye çıkmış. Tasarıda ise bu borcun üstüne 37 milyar TL daha ek borçlanma
istenmiş. Yani 10 milyar dolar daha. Bizim 47,4 milyar TL açık için borç alma işi 89,2 milyar TL olmuş.
Yani bütçe açığı artmış ama ne kadar artmış bilinmiyor. Ama bu artıştan fazla para isteniyor ve bu
borçlanmanın ne için olduğu da bilinmiyor.
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Sanki eve hırsız girmiş ama ne kadar almış bilmiyoruz diyebiliriz.
Betonun Önü Açılıyor!
Türkiye dünyanın dördüncü büyük çimento üreticisi. Koca Çin, koca Hindistan ve koca ABD’nin
arkasından geliyoruz. Şu an kişi başına 1 ton çimento üretiyoruz. 2015’te 78 milyon ton olan çimento
üretimini 2023’de 100 milyon tona çıkartma gibi ülkenin hedefi var. Böyle bir durumda mevcut
sektörü kollamak ve yeni inşaatların önünü açmak zorunda. Bu nedenle mevcut boş gökdelenlerin
satılmayan dairelerinden emlak vergisi almak istemiyorlar. Madde 36 tam da bu. Benzer şekilde
Madde 59 ile mevcut lojmanları satarak yıkıp yeni inşaatların önü açmak istiyorlar. Ayrıca kent
çevresindeki tarım arazilerini açmaya, gerekçede de belirtildiği gibi “ekonomiye kazandırmaya”
çalışıyorlar.
Gerekçe ile Maddeler İlişkisiz
Ekonomiye kazandırma gerekçesi size saçma gelebilir. Ama daha saçması var. Madde 54’ün
gerekçesinde “Türkiye’de mera, kışlak ve yaylak alanlarında büyük kayıplar olduğu, bunun
sonucunda da tarımda kendi kendine yeten bir ülke konumundan birçok ürünü ithal eden bir
duruma gelindiği, sanayinin hiçbir kural veya kaideye bağlı olmaksızın geliştirilmesinin yanlış
olduğu, mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacının kolayca değiştirilmesine cevaz veren Mera
Kanununun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi gerektiği,…” yazıyor. İnsan çok etkileniyor. Yaylalara
kimseyi dokundurmayacaklarını zannettiniz değil mi? Yanıldınız. Çünkü bu gerekçe ile meralar
organize sanayi bölgelerine, teknoloji geliştirme bölgelerine açılıyor. Yani meraları korumak yerine
meraya tesis yapmak isteyene kolaylık sağlanıyor.
Bu Araba S-400 Finanse Etmektedir
89,2 milyar TL’lik borçlanma, merayı, tarım arazisini betona açmak yetmezmiş gibi üstüne
olağanüstü bir Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı getiriliyor. Böylece 2015’te 9 milyar TL olan toplam
MTV geliri şimdi 13,6 milyar TL’ye çıkıyor. 23, 24, 25, 26 ve 27 madde bununla ilgili. Ama 77.
maddenin köşesine MTV’nin yüzde 20’si savunma sanayine gidecek deniyor. Yani siz dünyanın en
pahalı benzinini arabanızda yakarken, arabanız ise MTV’si ile S-400 füzesi gibi silahların alımına
aktarılabilecek. Yani araba ve petrolün ÖTV, MTV ve KDV’si ile köprüler yaptıran hükümet şimdi
silah harcamasına kaynak yaratmış olacaklar.
Hükümet çok heyecanlı. Bütçe açığından daha fazla borç alıp harcayabileceği, toprağı, merayı satıp
bir, beton döküp; iki, kat artışı verip; üç ve böylece kat ve kat kazanabileceği bir tasarıyı istiyor.
Yetmiyor ellerinde kalan 50 bin lojmanı da satacaklar. Böylece kat artışı ile o elli bin belki beş yüz bin,
belki beş milyon lüks daire olacak. Yetmeyecek, sizin toplu taşımanın olmadığı kentlerde aldığınız
arabanın artan MTV’si ile silah alınabilecek. Ya da Haziran 2017’deki gibi TBMM’deki vekillerine
ulaşıp, üretim reformu paketinde zeytine ve peynire sahip çıkıldığı gibi toprağa ve barışa sahip
çıkacağız ve yine kazanacağız.
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23'üncü İklim Zirvesi: 121 Yıllık Dejavu
23. Taraflar Konferansı (COP23) bu sene Fiji’nin başkanlığında Almanya’nın Bonn kentinde
gerçekleşiyor. Ülke küçük olunca başkanlık ile ev sahipliğini bir arada götüremediler, ev sahipliği
konusunda Almanya ile işbirliğine gittiler. Pazartesi günü başlayan zirve iki hafta boyunca bir dizi
iklim haberinin gündeme gelmesini sağlayacak. Böylece hızlandırılmış bir iklim gündemine sahip
olacağız. Her yıl çıkan raporların yenisini duyacağız, siyasetçiler çok güzel sözler söyleyecek ve 2
hafta bittiğinde iklim değişikliğinin ciddiyetini anlatan bir bildiri ile zirveyi dağıtacaklar.
111 Yıllık Dejavu
COP23 söylenin tekrar söylendiği ama yapılması gerekenin yapılmadığı bir zirve. Zirve boyunca 50,
hatta 100 yıl önce söylenen şeyleri duyacağız. Örneğin sera gazlarındaki artışın tehlikeli noktaya
geldiğini ve harekete geçmek gerektiğini bizzat IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar, hükümetler
söyleyecek. Halbuki Svente Arrhenius daha 1896’da yayımladığı çalışmasında karbondioksit ile
sıcaklık artışı arasındaki bağlantıyı kurmuş, karbondioksit miktarının ikiye katlanması ile sıcaklığın 56°C artacağını ortaya koymuştu. Aradan 111 yıl geçmiş ve benzer şeyleri farklı şekillerde bugünlerde
tekrar dinleyeceğiz.
Bir dizi isim kömür, petrol ve doğalgazı hızla terk etmek konusunda söylevlerde bulunacak ama
bunların önemli bir kısmı yeni kömür santralleri yatırımlarına teşvik verecek, izin verecek. Onlar
bugün bunu söylerken Popular Mechanics’in Mart 1912 sayısında dünyanın yılda 2 milyar ton kömür
yaktığını ve bunun sonucunda yılda 7 milyar ton karbondioksit salındığını belirtiliyor. Bunun
atmosferi siyah bir battaniye gibi kapladığını ve sıcaklık artışına yol açacağı yazıda ifade ediliyor.
Yani tam 105 yıl önce kömür ile sıcaklık artışı arasındaki ilişki çok net ortaya konmuş. O zaman
kömür kaynaklı 7 milyar ton karbondioksit salınırken yapılması gereken yapılmamış ve kömüre
doğalgaz ve petrol eklenerek bugünlerde yılda 35 milyar ton mertebesinde karbondioksit salar 50

milyar yon mertebesinde de seragazı salar hale gelmişiz.
Popular Mechanics Mart 1912 sayısı, kömür ve sıcaklık artışı ile ilgili haberi
Bu arada geçmişin tekrarı bir dizi bilimsel çalışma daha çıkacak. Bu dönemde mesela deniz
seviyesinde yükselmeye dair onlarca çalışmaya atıfta bulunacağız. Tam da beklendiği gibi The

110

Guardian bu konuda yeni bir yazıyı cuma günü yayımladı. Ama 15 Mayıs 1932 Pazar günü
yayımlanan New York Times gazetesinde eriyen buzulların deniz seviyesinde yükselmeye ve su
baskınlarına yol açtığı haberini tek geçerim. Tabii ki yeni çalışmalar çok önemli. Ancak 85 yıldır
konuşulan bu konuların dikkate alınmadığını düşünürsek, bugün yayınlanana çalışmaların dikkate
alınması için başka şeyler yapılması gerektiği ortada.

New York Times 15 Mayıs 1932 tarihli haberinin menşeti. Yazı buzullar ile deniz seviyesi arasındaki
ilişkiyi ortaya koyuyor.
Bonn’da Güncel Olan Ne?
111 yıl önce seragazlarının artmasının tehlikesini belirten Arrhenius; 105 yıl önceki kömür ve iklim
değişikliği ya da 85 yıl evvel çıkan deniz seviyesinin yükselme tehlikesi haberleri... Bunlar uzun
zamandır değişmeyen sahneler. Bu sene öne çıkan başlıklar ne diye soracak olursanız, bu benim
listem:
1. F-20: 169 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşmasında hâlâ taraf olmayan ülkeler var. Bu ülkelerden
G20 gibi bir anlaşmaya taraf olmayanlara atfen Fosil 20 listesi çıksa, o listede ABD, Rusya, İran,
Irak, Kolombiya gibi ülkelerin yanında Türkiye de yer alıyor. Listenin geri kalanı ise yoksullukla
mücadele eden ülkeler.
2. Evde Ödevini Yapanlar: Arnavutluk geçen sene ağaç kesmeyi yasakladı. Yeni Zelanda’nın yeni
başbakanı benzer şekilde ağaç kesmeyi yasaklıyor. Belçika kömür santrallerini kapatırken, Oslo,
Hamburg gibi kentler otomobil girişini yasaklıyor, Hollanda gibi içten yanmalı motorların alım
satımını engelleyecek kararlar alan, ayrıca planlara başlayan ülkeler ve kentler var.
3. Devletler Sınıfta Kaldı: Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2017 Emssion Gap raporunu
yayımladı. Rapor medyamızda “acil eylem çağrısı” manşeti ile verildi. Rapora göre 2016’da
yaklaşık 50 milyar ton olan seragazları salımı 2030’da 55 milyar tona çıkacak. Yani Paris
Anlaşmasında sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutma hedefi ile fark 11-13,5 milyar ton, 1,5°C’nin
altında tutma hedefi ile fark 16-19 milyar ton. 50 birimden 55 birime çıkınca insan okkalı bir küfrü
basar. “50’yi 40’in hatta 35’in altında indirmen gerekiyorken 55’e mi çıkartıyorsun?” diye sorar.
Ama UNEP raporu bunu yapamayacağına göre “acil eylem çağırıyorum” diyor. Tamam
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UNEP’in kibarlığını anlıyoruz, sonuçta devletlerin üyesi olduğu bir kuruluş. Ama bu raporu biz
böyle okuyamayız.
Türkiye’de Rüzgarın Önü Açık
Bütün bunlar olurken Türkiye araç garantili köprü, hasta garantili şehir hastaneleri projeleri, yolcu
garantili havaalanı projeleri ile parlıyor. Diğer yandan ülke 2016 yılında en sıcak dördüncü yılını
yaşadı ve aşırı iklim olaylarının en çok yaşandığı ikinci yıl olarak geçirdi. Buna karşılık rüzgar ve
güneş ihaleleri ile iklim değişikliğine dair bir şeyler yaptığını düşünebilirsiniz ama yanılırsınız. İklim
değişikliği fosil yakıtlarla ilgili. Yani hem kömür hem rüzgar derseniz iklim değişikliği devam eder.
Kişi başına çeyrek ton buğday üretimini değil de kişi başına 1 ton çimento üretimini dert ederseniz
iklim değişir. Belediyeleriniz asfalt dökme konusunda rekor üstüne rekor kırma yarışında ise iklim
sizi feci vurur. Unutmayın bu ülke 1985-2005 arası bir ton bile kömür bulmak için çaba sarf etmedi,
2000 yılına kadar ithal kömür yakan bir tane bile santralimiz yoktu.
COP24 Öngörüleri
COP24 gelecek yıl Polonya’nın Katowice kentinde gerçekleşecek. O gün de bunların aynısını
konuşacağız. 112 yıl önce seragazlarının artmasının tehlikesini belirten Arrhenius, 106 yıl önceki
kömür ve iklim değişikliği veya 86 yıl evvel çıkan deniz seviyesinin yükselme tehlikesi haberlerini
yine konuşabiliriz. Ya da daha ötesine geçebilir, kömür aramalarını bırakabilir, ithal kömür santrali
bile olmayan yıllarımıza dönebiliriz.
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MTV’ye Yapılan 3 Zam İklimi Değiştirecek!
Motorlu Taşıtlar Vergisi, MTV’ye zam gelince insanlar araba kullanmayı bırakır diyenlerden misiniz?
Eğer onlardansanız doğal olarak daha az araba kullanımının iklimi daha az değiştireceğini
düşünebilirsiniz. Çok güzel yanılırsınız. Kaldı ki ortada tek bir zam yok, daha fazlası var.
2007 yılında Türkiye’de 13 milyon motorlu taşıt vardı. O zamanlar örneğin 1300 cc’den küçük motoru
olan bir arabanın MTV’si 323 TL idi.
2016 yılında motorlu taşıtlar vergisi 624 TL oldu. Yani ödenen vergi ikiye katlanmış. Peki araç sayısı
ne olmuş? Araç sayısı ise 21 milyona çıktı.
Yani MTV artmış, araç sayısı da artmış. MTV artışı ile araç sayısı arasında ters bir orantı yok, doğru
orantı var. O orantının adına politika diyoruz. Özetle artan MTV’ye rağmen araç sayısı artışı iklimi
değiştiriyor.
Neden?
Mesele toplanan vergilerin ötesinde, harcandığı yer. Para kazanmak değil, nereye harcandığını
belirlemek asıl sorun. Bütün parayı karayoluna yatırırsan karayolu gelişir, toplu taşıma küçülür ya da
yerinde sayar. O yüzden Karayolları Holding 2015 yılında 20 milyar TL’lik yatırım karşılığında
devlete 57,3 milyar TL’lik MTV, ÖTV vs.. geliri sağladı. O yüzden de karayolu ulaşımı büyüyor.
Ama Metrolar Açıldı?
Tamam halktan toplanan MTV’nin toplu taşımaya gitmediğini biliyoruz ama bu ülkede arada bir de
olsa metro hatları açılıyor. Bunlar ciddi yatırımlar ve çalışması ile özellikle kent içi ulaşımı
rahatlatması beklenir. Ama öyle olmuyor. MTV zammı yaptıkça araba sayısı artmasını istiyorsanız,
gelirinizin düşmemesi için bunları çalıştırmamanız lazım. Bunun detaylı analizi burada var.
Siyaset Konunun Neresinde?
İktidar petrol merkezli ulaşım politikasını çok başarılı uyguluyor. Muhalefet ise geneli itibariyle
destekçi, sadece nüanslarda karşı çıkıyor. Konunun popüler yanı var ise orada sınırlı kalan bir
muhalefet görüntüsünü herkes fark ediyordur.
TBMM genel kurulunda 9 Kasım Perşembe günü MTV zammı maddesi görüşüldü. Konuşulurken
MHP’den 4, HDP’den 4 ve CHP 3 vekil söz aldı. Söz alanlar arasında CHP Uşak vekili Yalım “1915
Çanakkale Köprüsü kesinlikle ihtiyacımız, yapılan köprülerin hepsine ihtiyacımız olduğunu biz de
kabul ediyoruz ancak yapılan sözleşmede çok ciddi bir hata var“ diyerek partisinin bu projeleri
desteklediğini ve sadece sözleşme konusunda farklı düşündüğünü ortaya koydu. Bir anlamda
AKP’nin yaptıklarını desteklerken detaylarda karşı çıktı. Tabi muhalefet böyle olunca MTV zammı
maddesi geçti.
2. MTV Zammı!
Muhalefetin sıkıntısı iktidar politikalarına eleştirel bakamamak, halktan yana bakamamak. Örneğin
MHP Hatay vekili Ahrazoğlu konuşmasında zammın yıllık MTV ile sınırlı olmadığını, araç satın
alındığında ödenen MTV’ye de “1300 cc'lik motorlarda 40 bin liraya kadar yüzde 15; 40 bin ile 70 bin
lira arası yüzde 25; 70 bin lira ve üzeri araçlarda ise yüzde 45'lik bir artış” gerçekleşeceğini belirtti. Yani
sadece yıllık olarak değil, peşin MTV ödemenizde de zam gelmiş oldu. Hem de dillere destan.
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Savaş için 3. MTV Zammı!
Bugünlerde kamuoyu her yıl ödenen MTV miktarını tartışırken, sıfır arabanın MTV’si dışında
MTV’nin harcanacağı adrese de zam geldi. Komisyona geldiğinde MTV’nin %18’i savunma sanayine
ayrılması maddesi vardı. Böylece toplanan MTV’nin %18’i S400 gibi füzelerin alımına
harcanabilecekti. Bu madde için komisyondaki pek bir tartışma olmadı.
CHP sadece paranın savunma sanayine gitmeyeceğini söylemekle kısıtlı bir muhalefet şerhi verdi.
HDP ise maddenin önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan savaş eksenli bütçelerin ilk adımı olarak
tanımladı.
MHP ise bu maddeye itiraz etmedi.
Muhalefet bu şekilde olaya girince komisyona gelirken MTV’den %18 olan savunma kesintisi, genel
kurula gelirken %20’ye çıktı.
1990 yılında Türkiye’de 3,5 milyon araç vardı ve bu araçlar atmosfere 24,1 milyon ton karbondioksit
saldı.
2007 yılında karayolu ulaşımı kaynaklı atmosfere 42,7 milyon ton karbondioksit saldık. O zaman 1300
cc’lik 1-3 yaşında bir araç sadece 323 TL ödüyordu.
2015 yılında bu vergi 591 TL oldu. 21 milyon araç atmosfere ise 67,9 milyon ton karbondioksit saldı.
Şimdi aynı araç için MTV 743 TL oldu. Bu kadar tatlı kazanç varken kim iklimi ve barışı düşünür?
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İklim Zirvesinden Türkiye’ye 5+1 Mesaj
Bonn’da 2 hafta süren 23. Taraflar Konferansı- COP23’de ülkeler iklim değişikliğini çözmek için
konuları müzakere etti. Bu sene Türkiye hem pavyon açarak zirvede varlığını gösterdi hem de 64
resmî delegasyon dışında 50’ye yakın hükümet dışı katılımcı ile en kalabalık katılımlardan birisini
yaptı. Düşünsenize, ülkelerin kömürü petrolü sıfırlaması gereken bir müzakere sürecinden ülkemiz
dışında kalamazdı.
Kuzey Ormanları Sahipsizdi!
Türkiye’den kalabalık bir katılım olunca pek çok haberin geleceğini düşünebilirsiniz. Ama öyle
olmadı. Eskiden Türkiye’den hükümet dışından birkaç kişinin katıldığı zirvelerde Türkiye iklim
çözümüne engel olan ülkelere verilen günün fosili ödülünü alırken şimdi hiçbir ödüle layık olamadı.
Hatta Kuzey Ormanları’na havaalanı yapan firma elini kolunu sallayarak iklim değişikliğini nasıl
durduracağının reklamını yapan bir toplantı bile düzenledi.
5 Mesaj
Zirve öncekilere göre biraz sönük geçti. Bu sönüklük yüzünden iklimden çok para konuşuldu
diyebiliriz. Cuma günü bitmesi gereken zirve ertesi güne sarksa da alınan kararlara baktığımızda
para müzakereleri kendine oldukça fazla yer buldu. Her ne kadar Paris Anlaşması çerçevesinde 2020
öncesi hazırlıkların konuşulduğunu düşünsek de sorunun geldiği noktada pek ilaç olduğu
söylenemez.
Bu kadar ülke bir araya gelmişken ve bu kadar katılım olmuşken Türkiye’ye çok güzel mesajlar
iletildi.
Suriye in ABD out, Türkiye?
Paris iklim zirvesinin imza törenine katılmayan Suriye, zirve esnasında Paris İklim Anlaşması’na taraf
olması, imza törenine katılan ama Trump ile çekilme kararı alan ABD’ye ilginç bir mesaj oldu. Nasıl
derler, “Esad in, Trump out!” Bu durumda Türkiye’ye iyi bir “Suriye’den bile kötü durumdasınız”
mesajı verildi diyebiliriz.
Sevmesen de Terk Edemezsin
Paris Anlaşması’ndan çıkmasına rağmen ABD zirvedeki müzakerelere katıldı. Hem protesto edildi
hem de müzakereleri kilitlemek gibi bir girişimde bulunmadı. Böylece ABD ile Türkiye’nin
benzerlikleri arttı. İki ülke Paris Anlaşması’na taraf değil ama iklim müzakerelerine katılmayı
sürdürüyorlar. Yani Paris Anlaşmasını sevmesen de terk edemiyorsun.
Köprü ve Kömür ile İklim Zirvesine Gelinmez
Türkiye zirvede iklim değişikliğini durduracak konulardan teknoloji ve finansman konusunda
önemli girişimlerde bulundu. Ancak bu girişimler Almanya’nın desteklemesine rağmen başarıya
ulaşmayınca zirveden büyük bir küskünlük ile ayrıldı. Hatta zirve için özellikle Bonn’a giden
şehircilik bakanı dönüşünde “Köprü, termik santral gibi çok sayıda yatırımın önünü iklimi kirletme
bahanesiyle kesecekler” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca ‘gelişmekte olan ülke olduğumuz
için para alması gereken ülkeyiz’ dedi. Bir anlamda Türkiye’ye iklim değişikliği konusunda doğru
şeyler yapması için bir şans tanındı.
78 ülke Türkiye’nin para almasını istemedi. Bir taraftan çorba tasarı ile bir dizi şeye vergi getirip bu
geliri betona, savaşa ve bütçeye yatırmak isteyen Türkiye, diğer taraftan iklim fonlarına ulaşmak
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konusunda kolaylıklar istedi. Hatta Paris Anlaşması’na taraf olma şartı olarak teknoloji ve
finansmandan yararlanmak istediğini daha önce söylemişti. Türkiye’nin bu durumu COP23’de tepki
çekti. Risk altında ada devleti ve yoksul ülkeler varken böylesi bir talep Almanya dışında karşılık
bulmadı. Nitekim G77 ve Çin’in ittifakı bu talebe karşı çıktı. Ardından ise zirve kapanışında Türkiye
yaptığı konuşmada durumu itiraf etti ve “çok güçlü bir direnişle karşılaştık, kırmak ise imkansızdı”
dedi. Bir anlamda G77 üyesi Fas gibi emisyonlarını azaltacak bir ülke varken Türkiye’ye “sen de azalt”
mesajı verdi.
K-25 Kuruldu
Aralarında Etiyopya gibi ülkelerin ve Washington gibi eyaletlerin bulunduğu 25 ülke ve eyalet
kömürden çıkma kararı aldı. Listenin başını eski kömürcü İngiltere ve Türkiye’nin kömür ithal ettiği
Kanada çekse de, Etiyopya’nın hem kömürü olup hem nüfusunun çoğuna elektrik götürmezken
kalkıp iklim için “Kömüre Yer Yok” demesi çok manidar. Bu durumda Kömürsüz-25 kuruldu
diyebiliriz. Bu Türkiye’nin kömürcüler liginden çıkıp K-25’e katılma fırsatı yaratıyor.
+1 Mesaj
Tabii ki 25 ülkenin kömürden çıkması iyi bir şey ama bizim için değil. Mesela kömüre yer yok diyen
ülkeler arasında olan Fransa’yı ele alalım. Fransa çimento üretimini ciddi bir oranda azalttı ama
çimento şirketleri Türkiye’ye kaçtılar. Almanya çimento üretimini azalttı ama şirketleri şimdi
Türkiye’de çimento fabrikalarına sahip. Şimdi onlar kömürden çıkınca o kömür şirketleri bize gelirse
ne olacak? Çok açık ki durum eskisinden daha kötü olacak. O nedenle, siz bu ülkelerin kömürden
çıkmalarına bakıp sevinin ama asıl mesajı görün. Yani çimentoda yapılan hatayı kömürde
yapmayalım. Çimento sektörünün kaçağını Türkiye bugün nasıl ödediyse, kömürde de daha
fazlasını yapmasın.
Zirvede tabii ki başka konular da konuşuldu. İklim felaketlerinin geldiği noktada kayıp ve zararların
nasıl karşılanacağı, ülkelerin seragazı envanterini nasıl raporlayacağı gibi konular konuşuldu. Paris
Anlaşması’nın sıcaklık artışını 1,5 °C, olmazsa 2°C’de tutma hedefine rağmen mevcut durumda 3°C
artış hep konuşuldu.
COP23 Türkiye için çok güzel geçti. Çok sıcak ve samimi mesajlar verildi. Afrika ülkeleri, Fas gibi
Müslüman ülkeler Türkiye’ye paranın değil iklim değişikliğini durdurmanın önemini anlatan
dostane kararlar ilettiler. Suriye “işgal altındayım ama Paris Anlaşmasına şartsız katılabiliyorum”
dedi.
Şimdi Türkiye’nin önünde 1 yıl daha var. Tabi burada bize de mesaj var ama girmiyorum.
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Bu Kış Havamız Temiz Olacak Mı?
Her kış hava kirliliği gündeme gelir. Her kış insanlar gördükleri kirlilik, genizleri yakan hava, konu
hakkında açıklama yapan bakanlık, bakanlık tarafından yayımlanan hava kalitesi izleme sayfası,
akciğer sağlığını çalışan hekimler ve diğer ilgililer arasındaki tartışmayı izlerler. Konu çok kompleks.
Havamız kışın kirli ama ne kadar kirli bunu bilmiyoruz. Hatta çok tartışınca bizlere “90’larda hava ne
kadar kötüydü” diye hatırlatmada bile bulunurlar.
Bu sene Türk Toraks Derneği (TTD) konuyu tartışma sezonunu erken açtı diyebiliriz. TTD 18-19
Kasım’da hem Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu düzenledi hem de Nefesimiz
Cebimizde adlı bir uygulamayı duyurdu. Uygulamayı indirmek isterseniz bağlantısını buraya
bırakıyorum. TTD sempozyum ile beraber Türkiye’de hava kirliliği haritasını da açıkladı. Böylece
bütün ülke havamızın ne kadar kötü olduğuna dair bir tartışmaya girdi. Tam da o esnada Avrupa
kentleri arasında 8 kentimizin en kirli havası olan 10 kent arasına girdiği haberi ile ülkede heyecan bir
kez daha arttı. TTD ve üyesi hekimler çözümü de tartıştı. Benim de davetli olduğum oturumda
Karayolları Holding’in ülkemizdeki ekonomi ve hava kirliliğindeki rolünü ve çözümü anlatırken
MTV’yi ödememenin yollarını da anlattım. Sonuçta MTV ödeyenler havayı kirletiyor.

Şimdi sorun şu: Hekimler ne kadar, bakanlık ne kadar doğru söylüyor; politikacılar ne kadar yanlış
söylüyor bir bakmak gerekiyor. Dernek, kentlerdeki partikül madde haritası dışında istasyon bazlı bir
çalışma bile yapmış. Diyorlar ki İstanbul Göztepe’de yaşayan bir insan hiçbir egzersiz yapmıyorken
yani istirahat halindeyken 233 mg, Ankara Kayaş’ta 319 mg; İzmir Gaziemir’de 205 mg zehirli toz
soluyor. Yine de 233 mg, yani 0,233 gram az gelmesin. Bu bir demir tozu olsa iğnenin ucu kadar diye
düşünebilirsiniz. Öyle düşünmeyin. Sadece elektrik süpürgesindeki tozları düşünün. Bir avucu kaç
gram?
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Akciğerin Aritmetiği
TTD hekimleri aslında basit bir hesap yapıyor. Dinlenme halindeyken 1 dakikada aldığımız havanın
hacmi belli. Hareket ederken daha fazla nefes alıyoruz. Yani günde 2-3 saat dinlenmenin 2-3 katı
nefes alsak, kalan zamanda da dinlenmedeki kadar düzeyde tutsak, ciğerlerimizden yılda 4 bin
metreküp civarında hava geçer. O havada ortalama 100 mikro gram partikül madde olsa, bu
ciğerimizde bir yılda 0,4 gram yani 400 mg partikül madde demek. Ama havada sadece PM10 yani
akciğerlere ve üst hava yollarına ulaşabilen kaba partikül olarak tanımlanan ve aerodinamik çapları
10 mikro metre (µm)’den daha küçük olan havada asılı partikül maddeler yok. PM10 yanında karbon
monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) gibi diğer kimyasallar da havada
geziyor.
Bunların kaynağını ve sağlık etkisini bakanlığın Hava İzleme sayfası şöyle tanımlıyor:
Kirletici
Kükürt dioksit
Azot oksitler
Partikül Madde

Ana Kaynağı
Fosil yakıt yanması
Taşıt emisyonları, yüksek sıcaklıkta
yakma prosesleri
Sanayi, yakıt yanması, tarım ve
ikincil kimyasal reaksiyonlar

Karbon monoksit

Eksik yanma ürünü, taşıt
emisyonları

Ozon

Trafikten kaynaklanan azot oksitler
ve uçucu organik bileşiklerin (VOC)
güneş ışığıyla değişimi

Sağlık Etkisi
Solunum yolu hastalıkları
Göz ve solunum yolu hastalıkları,
asit yağmurları
Kanser, kalp problemleri, solunum
yolu hastalıkları, bebek ölüm
oranlarında artış
Kandaki hemoglobin ile birleşerek
oksijen taşınma kapasitesinde
azalma, ölüm
Solunum sistemi problemleri, göz
ve burunda iritasyon, astım, vücut
direncinde azalma

İyi Haber, Limitimiz Yüksek
Hava İzleme sayfası bu kirleticiler için sınır değerlerini vermiş. Mesela PM10’in 24 saatlik ortalaması
bir metreküp havada 70 mikrogram (µg/m3) olabilir diyor. Fazlası zararlı. Ama AB’de öyle değil.
Mesela onlarda sınır 50 mikrogram. Yani bizim ciğerlerimiz onlardan %40 daha fazla kirlilik
alabiliyor. Aynı durum sülfür dioksit için de geçerli. Orada 1 saatte en fazla 350 µg/m3sülfür dioksite
maruz kalabilirken bizde bu 410 µg/m3.
Parametre

SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] CO [µg/m3]
O3 [µg/m3]
1 Sa. Ort.
1 Sa. Ort.
8 Sa. Ort.
8 Sa. Ort.
Ulusal Sınır Değer 410
270
10.000
120
AB Sınır Değeri
350
200
10.000
120
İndeks Hesaplanan Parametrelerin Sınır Değerleri (kaynak: havaizleme.gov.tr)

PM10 [µg/m3]
24 Sa. Ort.
70
50

Bize Her Gün Kirli
Şimdi TTD’nin çalışmasına dönelim. TTD Kasım 2016 - Ekim 2017 tarihleri arasında kentlerdeki
istasyon ölçümlerini derlemiş ve bu bir yılın ortalaması ile bir harita çıkartmış. Bu çalışmaya göre bu
bir yılın, yani 8760 saatin partikül madde (PM10) ortalaması Ankara’da 67 µg/m3çıkmış. Yani AB’nin
24 saat için verdiği limit metreküpte 50 mikrogram, Türkiye’nin verdiği 24 saat ortalama 70
mikrogram iken Ankara’da 8760 saatin ortalaması 67 mikrogram çıkmış. Çok açık ki bir yıllık
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ortalama 24 saat için ortalamaya göre bile pek iç açıcı değil.Peki yıllık ortalama ne? Dünya Sağlık
Örgütü’nün verdiği yıllık limitlerine 20 µg/m3! Yani Ankara bu limitin neredeyse 3,5 katı kirli! Yani
Dünya Sağlık Örgütü Ankara’nın havası çok kirli diyor. O limitin altında tek bir kent var, o da 19
µg/m3ile Rize.
Ancak bu hâli ile Ankara’nın havası göreceli temiz! Mesela PM10 yoğunluğu Konya’nın 69, Bursa’nın
84, Iğdır’ın 91, Muş’un ise 98. Yani Muş’da sigara içmeyen biri yılda 400 mg partikül maddeyi
ciğerlerinde topluyor. Yani DSÖ verilerine göre bir kentin havası kirli olması durumunda o ciğerde
65 mg partikül madde birikmesi sorun ise bizim Muşlu kardeşimiz 400 mg’ı ciğerlerine çekiyor. Siz
bir de ölçüm istasyonu olmayan ama kömür yakan kasabaları düşünün. Orada bu rakamlar bile
çıkmayabilir.
90’larda Havamız Daha mı Kötüydü?
Tartışma ne olursa olsun, bugün havamız 90’lardan daha kötü. En basitinden o gün büyük kentlerin
havası kirliydi. Doğalgaza geçerek ve kentlerin çanaklarında olan o yüksek katlı binalara izin
vermeyerek havamız düzeldi. Sadece binalarda yakılan fosil yakıtlara baktığımızda, bugün 1990’a
göre daha fazla kömür ve petrolü binalarda kullanıyoruz. Bütün bu artış doğalgazdaki artışa rağmen
oldu. Bir de karayolu ulaşımını koysak durum daha da keskinleşiyor. 2016 yılında Türkiye karayolu
ulaşımı için tam 3 katı petrol kullandı. Yani 90’da Ankara’nın havası kötüydü ama bugün ülke o
zamanki Ankara’dan da kötü.
2000’lerde Havamız Yerindeydi
1990 sonrası başa gelen belediyeciler doğalgazın önünü açarken kömürün önünü açmadılar. Böyle
olunca 2000’lerde konutlarda daha az kömür ve petrol kullanır hale geldi. 2001 yılında 1990’ın üçte
biri kadar kömür, daha azı kadar petrol binalarda kullanıldı. Ama sonrasında rödovans modeli ile
kömür çıkartma, bunun kullanıma sokulması, kömür aramalarına başlanması, kent içi otoyollar
derken bugünkü noktaya geldik. 2000’lerde havamızın 1990’dan temiz olması kullanılan yakıttan çok
belli. Geçen yılın ise 1990 yılından çok daha fazla kirli olduğu tartışma götürmez bir gerçek.
Bütün bunları aşağıdaki tabloda özet olarak görebilirsiniz..

Binalarda
Kömür Tüketimi
Milyon ton
1990
8,9
2001
3,4
2016
10,1
Fosil Yakıt Tüketimi, Kaynak ETKB

Binalarda
D.gaz Tüketimi
Milyar Metreküp
0,05
2,89
3,55
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Binalarda
Petrol Tüketimi
Milyon Ton
2,9
2,7
3,5

Karayolları
Petrol Kullanımı
Bin ton
7,7
9,8
23,5

Eskiden Büyük Kentlerin Havası Kirliydi, Şimdi Ülkenin Havası Kirli

Milyon TEP

Bu sene havamız daha kirli olacak. Bunu söylemek için politikanın yönüne bakmak lazım. Kömür ve
İklim Değişikliği 2017 raporunda da ortaya koyduğum aşağıdaki grafikteki işin özeti. Fosil
yakıtlardan elde edilen enerji politikaları başarı ile sürüyor. Bu politikalar ile bu kış daha az doğalgaz
yakmayacağız, daha az kömür yakmayacağız, daha az petrol kullanılmayacak. Çimento
fabrikalarımız deli gibi çalışacak, kentlerde arabalar vızır vızır gezecek ve hafriyat kamyonları deli
gibi şehrin dışına moloz, içine de çimento, kum taşıyacak. Bütün bunlar olurken ne metrolar ne de
toplu taşıma hakkını verecek. Böylece 1990’ın çok gerisinde bir hava kalitesine, toplu taşımaya sahip
olacağız.
45
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Grafik 1 – Türkiye’nin birinci enerji kullanımı, Kaynak: Kömür ve İklim Değişikliği 2017 raporu
Türk Toraks Derneği hava kirliliğini tartışma sezonunu açtı, hava istasyonlarından aldığı verilerle
havamızın kirli olduğunu ortaya koydu. Biz de sağlamasını yaptık ve onların yaptığı gibi Çevre
Bakanlığı istasyonlarını değil de Enerji Bakanlığı raporlarını inceledik. Yani bu yazı kirliliğin girdisi
olan yakılan fosil miktarına baktı, hekimler ise çıktılarına, yani ölçüm verilerine baktı. Çok açık ki
TTD üyesi hekimler çok doğru söylüyor.
Bu ülkede yakılan petrol, kömür, doğalgaz belli, araba sayısı belli. 1990’da hava kirli iken tüketilen
yakıt belli, şimdi belli, politikanın yönü de belli. Bütün bu veriler bütün ülkenin havasının bu kış daha
kirli olacağını ortaya koyuyor. Hem de 90’ları aratacak kadar.
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Sarraf’ın Davası Kimin Meselesi
Hep beraber New York’daki davayı izliyoruz. Öğrenmediğimiz bir ABD hukuk sistemi kalmıştı,
şimdi onu öğreniyoruz. Ne konuşulursa konuşulsun Rıza Sarraf’ın söyledikleri meselenin sadece
konuşulan yüzü. Mahkemeye yansıyan kısmında kara para aklama, rüşvet var. Diğer yüzünde ise
aslında tam da enerji politikaları var.
Her şey İran’ın nükleer programına karşı ABD’nin adımları ile başladı. 2010 yılında önce ABD
ambargo uygulamaya başladı. Ardından BM’den karar çıkmasını sağladı. Mart 2012’de ise İran’ın
uluslararası döviz sistemi alışverişi sisteminden çıkartıldı. Getirilen kurallar ile İran’ın BOTAŞ’a
verdiği doğalgaz ve TÜPRAŞ’a verdiği petrollün karşılığı artık eskisi gibi transfer edilemiyordu.
Böyle olunca konu bizim açımızdan petrole, doğalgaza hatta doğalgazdan elde edilen elektriğe
verdiğimiz paranın karşıya ödenmesi. Bu durumda konuşulan rüşvet bizden çıkmış oluyor.
Asıl önemlisi, bu ülkede halk petrolü ödediği gibi doğalgazı da ödesin diye siyaset çok çalıştı. Daha
çok doğalgaz kullanalım diye ülkeyi doğalgaza bağımlı hale getirdiler. İşi kara para transferi olan
Sarraf bu kadar petrol eve doğalgaza bağımlı hale gelen ülkede İran ambargosunda kendine yer
buldu.
İşte bu enerji politikasının kökleri 1990’lara dayanır. 90’larda “hava kirliliğini azaltmak” ve “enerjide
kaynak çeşitliliğini arttırmak” söylemi ile doğalgaz anlaşmaları yapıldı. Bu söylem 2000’li yıllarda
daha fazla fosil yakıt, daha fazla vergi politikasına dönüştü.
O günden bu güne bizlere anlatılan “hava kirliliğinin azaltma” söylemi bugün koca bir yalan. Çünkü
havamız 90’lardan daha kirli. Kaynak çeşitliliği ise diğer bir yalan.
İlk doğalgaz anlaşması Rusya ile yapıldı. Yıllık 6 milyar metreküp alım sözleşmesi ile teslimat 1987’de
başladı. Daha o kadar gaz kullanılamadan Cezayir ile yıllık 4,4 milyar m3 alım sıvılaştırılmış doğalgaz
(LNG) anlaşması yapıldı. 1994 yılında 10,4 milyar m3’lük doğalgaz alımı sözleşmesi varken, sadece 5,4
milyar m3 ithal edildi.
Sonrasında Rusya ile 1998’den itibaren teslim edilmek üzere 8 milyar m3 gaz anlaşması ve Nijerya ile
1999 yılından itibaren teslim edilmek üzere 1,3 milyar m3 LNG anlaşması yapıldı. 1999 yılında 19,7
milyar m3’lük doğalgaz alımı sözleşmesi varken, sadece 12,4 milyar m3 ithal edildi.
Alım anlaşması kadar gaz tüketemiyorduk. 1999 yılında tüketilen gazın sadece 5’e biri konutlarda,
beşte biri sanayide kullanıldı. Kalanı ise elektrik üretiminde kullanılıyordu. 1999 yılında 7 bin MW
doğalgazlı termik santralimiz oldu.
Kimse buna itiraz etmiyordu. Çünkü belediye başkanları halktan toplanan gaz parasını gecelik
yüksek faizlerde işletip Botaş’a geç ödeme yaparak ciddi para kazanıyorlardı. Hatta bundan
vazgeçemeyen Ankara Belediye başkanı bunu yıllarca sürdürdü ve Botaş’ı batırma noktasına bile
geldi. Zamanın başbakanı o borçları ödemesini istedi ve sonucunda Başkent Doğalgaz satılarak
borcunun bir kısmı kapandı. O günlere dair şu haberi hepimiz hatırlarız.
Ve 2001 yılında sahneye İran çıktı. Yıllık 9,5 milyar m3 alım sözleşmesinin teslimatı 2001 yılında
başladı. 2001 yılında 29,2 milyar m3’lük doğalgaz alımı sözleşmesi varken, sadece 16,4 milyar m3 ithal
edildi.
2010 yılına geldiğimizde Mavi Akım ve Azerbaycan anlaşmaları da eklendi. Böylece 51,8 milyar
m3’lük doğalgaz alımı sözleşmesi varken, sadece 38 milyar m3 ithal edildi.
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Artık hava kirliliği doğalgazın bahanesi olarak geçmişte kalmıştı. Devlet sistemi özelleştirmiş, güneş
ile övünen kentlere bile doğalgazı kullandırmayı başarmıştı. Sadece geçen Ocak ayında Adana’da
binalarda doğalgaz tüketimi sanayi tüketimi kadar gerçekleşti. Devlet Adana’ya verimliliği değil
doğalgazı getirmişti çünkü.
Doğrudan doğalgazı satıyor, satamadığını ise elektrik üretiminde kullanarak satıyordu.
O parayı biz veriyorduk, Devlet Halkbank’a yatırıyordu, Sarraf onu İran’a götürüyordu. Yani para
halkın parasıydı.
2016’da 46,4 milyar m3 doğalgaz, 25 Milyon ton petrol ithal ettik. Bu kadar doğalgaz ve petrol için ithal
ettiğimiz ülkelere 44 milyar dolar ödendi. O para bizden çıktı. Petrol ve doğalgazdan devlet 56,3
milyar TL ÖTV topladı. O para da bizden çıktı.
İran Türkiye’nin en çok petrol ve doğalgaz ithal ettiği ikinci ülke. İran’dan aldığımız petrol ve
doğalgazın parasını, ÖTV’sini biz ödedik. Bu durumda konuşulan rüşvet de bizden çıkmış oluyor.
Yani Sarraf meselesi bir halk meselesi. Halkın enerjiye bağımlı hale getirilmesi, bu bağımlılığının
oluşturulması için “enerjiye ihtiyacımız var” söyleminin halka yutturulması meselesi. Daha çok
ithalat anlaşması yapıp halktan daha çok para toplama meselesi.
Sarraf meselesi bizim meselemiz. Bizim paramızı Halkbank’a yatırmışlar, Sarraf İran’a taşımış, işini
görmek için bizim o toplanan paradan rüşvet dağıtılmış.
ABD kendi açısından bu davaya bakıyor. Ama dava konusu o rüşveti de, devlete ödenen ÖTV’yi de,
ithalatı da biz ödedik.
Sarraf davası bir enerji meselesi, ödediği fatura ile bu halkın meselesi.
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İnşaat Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti bir inşaat cumhuriyetidir. Bunu ben söylemiyorum, devlet söylüyor. Büyüme
rakamları da bunu söylüyor. Her ne kadar muhalefet “büyümenin şişirilmiş” olduğunu söylese de
büyüme zaten bir şişirmedir. Fakirden alıp zengine verirsen zengini şişirir, büyürsün, ağaçtan alıp
betona verirsen çimento üretimini şişirir büyürsün. Topraktan alıp asfalta verirsen büyürsün. Tersini
yaparsan bunun adı paylaşımdır.
Dönelim konumuza. CHP, verilerin hormonlu olduğunu ve artık istatistiklere güvenilemeyeceğini
ifade etti. HDP ise “toplumsal refah büyümesi değil, sermaye sahiplerinin servetlerinin büyümesidir”
şeklinde açıklama yaptı. MHP’den Erhan Usta “ikiz açık sarmalıyla karşı karşıya olduğumuz”
yönünde bir açıklama yaptı.
Bütün bunlar olurken İnşaat Cumhuriyeti’ne kimse laf etmedi. Hiçbiri o cumhuriyetin hakkını
veremedi. Neden inşaatın bir cumhuriyet olduğunu söylemedi.
Böyle olunca 2017’nin 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarımda %2.8, sanayide %14.8, hizmet
sektöründe %20.7 ve inşaat sektöründe %18.7 büyüme yaşanırken değeri anlaşılmayan sektör inşaat
oldu.
İnşaatın 2. Baharı
Ekonomideki %11,1 büyüme karşılığında inşaatın %18,7 büyümesi çok kritik. “Nasıl büyüdü?”, “kim
büyüttü?”, “bunun karşılığında kim küçüldü?” sorularına cevap vermek gerekiyor. Zaten TÜİK
verileri bunu çok net ortaya koyuyor. TÜİK endeksinde bina ve bina dışı inşaat diye inşaat altında iki
alt sektör tanımlıyor. Buna göre her iki alt sektörün bugün 2008 zirvesini geçtiğini görüyoruz. 2013’te
bina dışı inşaat sektörü, 2014’te de bina inşaatının iyi ciro yaptığı görülüyor.
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Grafik- İnşaat, baina ve bina dışı inşaat ciro endeksi (TÜİK)
TÜİK tarafından hazırlanan bu mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakınca
çok açık ki inşaat sektörü 2008’den sonra ikinci bir bahar yaşıyor. TÜİK verileri aslında bize başka bir
şey daha söylüyor. Onu anlamak için dönemsel endekse bakalım.
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Son 5 yıla her çeyrek özelinde baktığımızda ilginç bir resim çıkıyor. Bina ve bina dışı sektörü 2014’ün
ilk çeyreğinde bir zirve yapmış. Bina sektörü ciro endeksi çeyrekte 166,1 iken, daha sonra bu sayıya
2016’nın son çeyreğinde ulaşılmış. Bina dışı inşaat sektörü o çeyrekte 134,4 endekse ulaşırken, bu
sayıya yine 2016’nın son çeyreğinde ulaşmış.
Bina İnşaat Ciro Endeksi

Bina Dışı İnşaat Ciro Endeksi

Yıllar /
Çeyrek
2012

I

II

III

IV

I

II

III

IV

115,4

113,1

121,2

132,6

93,6

102,7

103,5

111,4

2013

127,3

129,7

144,5

130,2

120,0

119,3

118,9

116,2

2014

166,1

142,2

144,0

142,2

134,4

111,1

107,5

103,0

2015

147,5

137,9

146,3

148,2

113,4

109,6

114,1

121,3

2016

161,5

164,7

149,9

162,0

122,8

128,6

129,4

137,6

2017
168,7
177,5
192,3
138,6
145,7
153,1
Tablo- Üçer aylık çeyrek dönemler halinde bina ve bina dışı inşaat ciro endeksi (TUİK)
2014’ün ilk çeyreğinde yerel seçimler olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Ancak 2017’nin 3. çeyreğinde olan
ne? Bir başka deyişle 2016’nın son çeyreğinden bu yana önce bina dışı inşaat ciro endeksinde, sonra da
bina inşaatı ciro endeksinde ciddi bir artış söz konusu. Demek ki bu aralar sık sık orman yangını sonrası
yapılan inşaatlar, kesilen ağaçların yerine kondurulan projeler yalan değilmiş. Hepsi İnşaat
Cumhuriyeti içinmiş.
İnşaat Cumhuriyetinde İstihdam Var mı?
Bu değerlendirmelere inşaat sektörünün istihdam sağladığı lafı gelecektir. Tabi doğrudur, 2005
yılında 1 milyon 171 bin kişi inşaat sektöründe çalışırken 2016’da bu sayı 1 milyon 836 bine çıktı.
%57’lik bir artış olsa bile bu oran yapı ruhsatı alınan daire sayısı ya da inşaat bitmiş ve izin belgesi alan
yeni konutlardaki artış ile alakalı değil. Eğer öyle olsaydı bugün 1,8 milyon değil en az 2,5 milyon
civarı bir istihdam olurdu.
Yapı Ruhsat Sayısı

Yapı İzin belgesi sayısı

Toplam İnş. İstihdamı

2005

546.618

249.816

1.171.000

2016

997.775

753.131

1.836.000

% Değişim

83%

201%

57%

Tablo- Yapı ruhsatı ve izni alan daire sayısı ve inşaat istihdamı (TUİK)
Şimdi TÜİK’in endekslerine geri dönelim. Bina, bina dışı inşaat ve inşaat ciro endeksine istihdam
endeksini de koyalım. Sonuç bize daha çok inşaat ile daha çok istihdam söylemini pek doğrulamıyor.
Hatta inşaat ciroları arttıkça istihdamın karşılık bulmadığını söylüyor.
Beton Mikserleri Görev Başına
Demek ki inşaat için yapı ruhsatı alan daire sayısı ya da inşaatı bitmiş ve izin belgesi almış daire
sayısı ile istihdamın bir ilişkisi yokmuş. Haklı olarak bu kadar artışı kim yaptı diyeceksiniz. Tabi kayıt
dışı çalışma ne kadar bu tartışmada belirleyicidir bilmiyoruz ama inşaat üretiminde
otomatikleşmenin/ makineleşmenin kendisini gösterdiği rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık kimse
betonu kendisi karmıyor. O yüzden sokaklarda koca koca hazır beton mikserleri geziyor. Ya da tünel
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kalıp yöntemi ile işçilikten tasarruf edilen yöntemler kullanılıyor. Yani daha fazla üretim daha fazla
makineleşme ve dolaysıyla daha az istihdammış. Bunu da öğrenmiş olduk..
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Grafik- İnşaat ciro ve istihdam endeksi (TUİK)
Kim Büyüttü?
İnşaat sektörünü büyütmek için devlet üç şey yaptı:
Birincisi pek çok altyapı projesine kaynak ayırdı. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre şu an devletin
elindeki projelere 2017’de ayrılan ödenek tam 80,4 milyar TL. Bu miktar önceki yılın %24 üstünde.
Yani inşaat sektörü %18,7 büyürken devletin projelere ayırdığı para %24 büyüdü.
İkincisi alım garantisi verdiği ve adına Kamu Özel İşbirliği adı verdiği modeli büyüttü. Bu modelle
devlet sadece sizin hasta olacağınızı, köprüyü geçmeseniz bile parasını ödeyeceğinizi garanti ediyor.
Yani para vermiyor sadece garanti veriyor. Parasını sonra siz ödüyorsunuz. İşte bu modele göre 60,3
milyar dolarlık yatırım bedeline sahip 221 proje bulunuyor.
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Grafik- Kamu yatırımlarına ayrılan ödenek miktarı (Kalkınma Bakanlığı)
Geliyoruz üçüncüsüne, kentsel dönüşüm! Kentsel dönüşüm adı verilen sistem 3.0 ise, 2012’de çıkan
yönetmelik 3.01 oluyor. Hani 2012’den sonra bir hareketlenme var ya işte o 3.01 yani tam adı
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“Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği “bu
yönetmelik ile devlet inşaat sektörüne bir dizi mali kaynak aktardı. 2B arazilerinin satışından finanse
edilen bu fon ile evini yıkanlar kentsel dönüşüm masraflarını, verilen faizin maliyetini, hatta yıkım
parasını bile buradan karşılayacaktı.
İnşaat 3.02
Derken 2017 başında 3.02 devreye girdi. Yönetmelik yenilendi ve devletin eline daha güçlü araçlar
verildi. Bu yönetmeliklerle artık yıkımından kirasına, faizine kadar parayı devlet karşılıyor, devletin
böylesi bir garantisi karşısında müteahhite sadece inşaat yapmak ve kendi kârını büyütmek için
arsayı ya da kat irtifasını arttırmak kalıyordu.
2017’de bina inşaatını büyüten o son yönetmelik oldu. Yani inşaat sektörü devlet gibi çalıştı ve
büyüdü. Devlet yönetmelik ile bu işin maliyetini kullandığı araziyi 2B ile satın alana ödetti. Hatta son
yönetmelikle anlaşmazlık durumunda devlete el koyma hakkını kendine verdi. Yani İnşaat
Cumhuriyeti’nde tam bir devlet içinde devlet olacak güce sahip oldu.
Çok açık ki inşaat sektörü, halktan alınan vergilerle yapılan projelerle, ileride kullanma ihtimalimizi
satıldığı Kamu-Özel İşbirliği projeleri ile ve 2B arazilerinden alınan paraların müteahhitlere kolaylık
olsun diye aktarılması ile büyüdü. Kimse bugün büyüme içinde “Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı
Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği” hakkında konuşmuyor. Bu yönetmelik
ülkenin bayındırlık anayasasıdır! O sayede bu kadar beton mikseri sokakta geziyor, o sayede
Dolmabahçe Sarayından Anıtkabir’e kadar bütün tarihi binaların arkasında gökdelenler yükseliyor, o
sayede ekonomi büyüyor. O yüzden ormanlar yanıyor ve yerine binalar çıkıyor. O yüzden bahçesiz
apartmanlar yapılıyor, aşırı kat artışları yaşanıyor.
Kanun gibi yönetmeliğiyle, güçlü politikaları, ekonomik gücüyle inşaat bir sektör değil, bir
cumhuriyet. İnşaat Cumhuriyetine itiraz edilebilir mi?
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Etiyopya’dan Enerji Bakanlığı İthal Edelim
Geçen hafta sonu ilginç birşey oldu. Türkiye’deki rüzgar santralleri linyit santrallerinden daha çok
elektrik üretti. Hem de kömüre verilen teşvikler, yüksek fiyatla elektrik alım garantisi, ÇED’de
kolaylık filan gibi bir dizi kıyağa rağmen bu oldu.
Türkiye’nin 1990’da 5 bin MW kömür santrali varken bugün 7 bini ithal kömür kullanan toplam17 bin
MW toplam güce sahip 62 adet kömür santraline sahip (Bkz:Kömür2017 Raporu). İzin süreçlerinde
olan 4 bini linyit, 20 bini ithal taşkömürü yakacağı bilinen 41 santral için devlet ve yatırımcı harıl harıl
çalışıyor. Bütün bu resim halkın desteği ile oldu. Anlatalım.
Çanakkale’ye 2 Türk şirket Cenal Enerji Santralini yaptı. Kömür ithaldi. Santral türbinleri Fransa’dan
ithal edildi. Yapılabilsin diye devlet hem KDV hem de gümrük vergisi almaktan vazgeçti, teşvik
verdi. 2013 yılının ekim ayında yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırımdan Katma Değer Vergisi ve 589
milyon dolarlık ithalattan gümrük vergisi almama kararı aldı. Maliyet ucuzlayınca Denizbank,
Halkbank, Finansbank ve Ziraat Bankası halktan topladığı paraları ile projeye kredi verdi. O krediler
ve teşvikler bizden çıktı. Kalanı da elektrik faturamızla ödüyoruz.
Yer Çanakkale, kömür muhtemelen Rusya’dan ithal, makine Fransa’dan, yerli olan sadece bunları
ödeyen halk.
Başka bir örnek ise Zoguldak’tan. ZETES-3 termik santralinin kömürü ithal, müteahhitti ithal, türbini
ithal. Her şey ithal olunca devlet projeye teşvik verdi. Çinliler santrali yaptı, yatırımın parasını
Türkiye’nin iki büyük bankası Garanti ve İş Bankası verdi. 800 milyon dolarlık bu kredi ile “2013
yılında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin en iyi proje finansmanı” ödülünü bile aldılar.
E kolay değil, halkın parasını halka ödetmek için şirketlere verdiler.
Yer Zonguldak, kömür ithal, makine Çin’den, yerli olan sadece bunu ödeyen halk olunca Avrupa’dan
ödül bile geldi.
Daha kötü bir örnek verelim. Bolu Göynük KES santralinin kömürü bölgeden çıkartıyor. Yerli değil
mi? Makineler Çek Cumhuriyeti’nden ithal. Vergi indirimi devletten, kredi de iki yerli bankamız,
Garanti ve İş Bankası’ndan.
Yer Bolu. Projenin parasını ödeyen vatandaş dışında hiçbir şeyi yerli değil.
Yerli Kömür Yerli mi?
Çok açık ki termik projelerinde mülk sahibi yerli, bir de sömürülen yerli. Gerisi pek yerli değil. Mesela
Anadolu’da çıkartılan kömür ne kadar yerli tartışılır. Bence değil. O kömür oluştuğunda burada
mıydık? Anadolu’da kömürün oluştuğu dönem yaklaşık olarak 23 ile 5,33 milyon yıl öncesi. O
zamanda bırakın Anadolu’yu, dünyada insan yoktu. Anadolu’da atlar bile bu dönemin sonunda
görünmeye başlamıştı.
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Etiyopya Enerji Bakanlığı
Etiyopya Türkiye’den çok daha büyük bir ülke. 1,1 milyon kilometre kare alanı ve 100 milyondan fazla
nüfusu var. Yani hem yüz ölçümü, hem de nüfusu Türkiye’den neredeyse %50 daha büyük. Evlerin
sadece dörtte birine elektrik ulaşıyor. Ülkenin 300 milyon ton kömür rezervi var. Biraz daha
araştırsalar fazlasını bulacaklar. Ama araştırmıyorlar. Şu an 4 bin 200 MW kurulu gücü var.
Türkiye’nin onda biri. Bunun 3 bin 800 MW’ı HES. Birkaç küçük dizel santrali, son zamanlarda da
eklenmiş bir miktar rüzgar santrali var.
Evlerin dörtte üçünün elektriği olamayınca durum zor. Sonuçta bizim AVM’lerden daha az elektrik
ile koca ülkeyi çeviriyorlar. Ellerinde kömür, doğalgaz ve bir miktar petrol rezervi var. Ülke 2020’ye
kadar 6 bin MW yeni güç ekleyecek. İçinde ne kadar kömür santrali var biliyor musunuz? Sıfır! Ne
kadar doğalgaz santrali var? O da sıfır! Ülke 3 yıl içinde bunların yerine 820 MW rüzgar, 300 MW
güneş ve 570 MW jeotermal ve 420 MW biokütleden elektrik kapasitesi ekleyecek.
Türkiye’nin yerli kömür politikasına bakarsanız ne yakıt yerli ne de makineler. Yerli kömür diye diye
2000 yılına kadar ithal kömür ile çalışan termik santral yokken şimdi 7 bin MW’ı geçtik. Halkın
parasını kullanan devlet ve bankalar sayesinde bu noktaya geldik.
Ama Etiyopya’da öyle olmadı. Oradaki enerji bakanlığı kömür ve doğalgaza sıfır MW yatırım
yapıyor. Madem her şeyi ithal edince ve halk ödeyince yerli oluyor, biz de Etiyopya’dan enerji
bakanlığı ithal edelim. O zaman enerji politikamız daha çok yerli olmaz mı?
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Önder Algedik kimdir?

Proje yöneticisi, enerji ve iklim uzmanı, aktivist ve iklim politikaları analisti.!
Çeşitli sektörlerde proje yöneticiliği yaptıktan sonra son yıllarda iklim
değişikliği ve enerji alanında uzman olarak çalışmaktadır. Bu alanda çeşitli
uluslararası kurumlarda ve projelerde uzman, danışman ve takım lideri
gibi görevlerde yer aldı. Tüketici ve İklimi Koruma Derneği yönetim
kurulu üyesi olup 350ankara.org iklim aktivist grubunun
kurucularındandır. Yaptığı çalışmaları ve değerlendirmeleri daha önce
Cumhuriyet Enerji'de kamuoyu ile paylaşırken, aynı zamanda
yesilekonomi.com'da da yazmaktadır.

www.onderalgedik.com
#İklimHepimizinMeselesi

