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Şube 32. Dönem Yönetim 
Kurulumuz, 21 Şubat 2018 tari-
hinde gerçekleştirdiği yazılı basına 
açıklamasıyla, Alsancak’taki tari-
hi Elektrik Fabrikası’nın satılması 
için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından ilana çıkılmasına tepki 
gösterdi. 

İlanda sıradan bir araziden bah-
sedercesine "taşınmaz ve üzerindeki 
yapılar" ibaresin yer aldığına dikkat 
çekilen açıklamada, tanıtım doküma-
nın "imar durumu" ve "hukuki durum" 
bölümlerinde yer verilmemesine rağ-
men, belgeye eklenen tapu kaydında 
binanın "korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı" olduğunun görüldüğü-
ne dikkat çekilerek, şöyle denildi:  

"Devlet İhale Kanunu'nun kısıt-
lamalarına tabi olmadan, arazisi için 
satılmak istenilen Elektrik Fabrikası, 
İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 8 
Ocak 1998 tarihli kararıyla 'Korunması 
Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescillen-
miştir. Tapu kaydına da yansıyan bu 
tescile ilişkin kurul kararında yapı-
nın özellikleri nedeniyle tarihi belge 
niteliği taşıdığı ve gelecek kuşaklara 
iletilmesi gerektiği belirtmiştir." 

Santralın tarihçesine ilişkin 
"Elektrik Fabrikası'nın temeli, Osmanlı 
döneminde, 1913 yılında imzalanan 
'yabancı ortaklığa imtiyaz veren söz-
leşmeye dayanılarak' 1926 yılında 
Belçikalı Traction-Elektricite şirketi 
tarafından atılmıştır" ifadeleriyle yer 
verilen açıklamada, 1943'de satın 
alınarak kamulaştırıldığı belirtildi. 
Fabrikanın ESHOT'a devredilmesinin 
ardından kapasite artışına gidildiği-

nin kaydedildiği açıklamada, "1960'lı 
yıllarda İzmir’in elektrik ihtiyacının 
yüzde 30'unu karşıladığı" belirtildi. 
Santralın ESHOT'tan sonra Etibank ta-
rafından işletildiğine yer verilen açık-
lamada, Türkiye Elektrik Kurumu'nun 
(TEK) kurulmasından sonra ise TEK'e 
devredildiği kaydedildi. Özelleştirme 
çalışmaları kapsamında TEK'in par-
çalanmasının ardından son olarak 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş bünyesinde kalan santralın 
tarihi ekipmanlar ve cihazların hurda-
ya ayrılarak, yok edildiği bildirildi. "İçi 
boşaltılan ve yıkılmaya terk edilen 
bu tarihi değerimiz, bugün 'metruk 
ve harap yapı' ibarelerinin yer aldı-
ğı bir ilanla yeniden 'özelleştirilmek' 
istenmektedir" denilen açıklamada, 
İzmirlilere ülkenin kıt kaynaklarıyla 
kamulaştırılan tarihi değere sahip 
çıkması çağrısı yapıldı. 

Ka m u l a ş t ı r ı l a r a k  İ z m i r 
Belediyesi'ne devredilen “Korunması 
Gerekli Kültür Varlığı” niteliğindeki 
binanın amaç dışı kullanımı için sa-
tılmasına engel olunması gerektiğine 
yer verilen açıklamada, şöyle denildi: 

"Alanın tapusu yeniden İzmir 
Büyükşehir Belediyesi'ne devredile-

rek, amacına uygun olarak müze ve 
eğitim merkezi olarak kullanılması 
sağlanmalıdır. İnşa edildiği dönemin 
endüstriyel özelliklerini yansıtması-
nın yanı sıra ülkemizin kalkınma ça-
baları içinde de önemli yeri bulunan 
tarihi yapımız, hemen yanı başındaki 
Havagazı Fabrikası gibi kentin kültü-
rel yaşamına katkı sağlayacak şekilde 
teknoloji müzesi ve eğitim merkezine 
dönüştürülmelidir. 'Özelleştirme' adı 
altında üzerindeki tarihi binanın za-
manla yok edilerek, alanın ticari ola-
rak yapılaşmaya açılmasının önüne 
geçilmeli ve tarihi simge yapı kente 
kazandırılmalıdır. Kentte yaşayan tüm 
yurttaşlar ve Elektrik Fabrikası'nda 
yıllarca emek veren meslek büyükle-
rimiz adına, başta İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere ilgili tüm ku-
rum ve kuruluşları; binanın restore 
edilerek İzmir'e yeniden kazandırıl-
ması için girişimde bulunmaya davet 
ediyoruz."  

"Metruk ve Harap Yapı" Değil, Korunması 
Gereken Kültür Varlığı...
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