
Cumhuriyet ENERJİ � 3 Nisan 2012 - 2815

Adana Kozan’da Gökdere Köprü
BarajX’nXn yapXmX devam ederken
derivasyon (dere yatağXnXn de-

ğiştirme) tüneli kapağX patlayarak çok sa-
yXda işçinin ölümüne neden olunmasX,
elektrik piyasasX ve bu piyasada yaşanan
denetimsizliğin acX sonuçlarXnX gözler
önüne serdi.

AKP iktidarX döneminde hemen her
alanda ortadan kaldXrXlmXş olan kamusal
denetim faaliyetleri, enerji sektöründe
tam bir denetimsizlik olarak kendini gös-
teriyor. Enerji alanXyla ilgili ilgisiz pek çok
kurumun denetim konusunda özel sektö-
rü yetkilendirme çabalarX, sürekli olarak
yargX denetimine takXlXyor. Bunlardan
biri de konuyla ilgili kuruluş olmaktan
uzak bulunan Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü’nün (DSİ) “su yapılarının de-
netlenmesi” adX altXnda su yapXlarX üze-
rine kurulan enerji tesislerini özel sektö-
re denetlettirme gayretleri. Bu konuda bir
yönetmelik çXkartan ve DanXştay’ca yü-
rütülmesi durdurulduktan sonra aynX dü-
zenlemenin kanun düzeyinde yapXlmasX-
nXn ardXndan yeni bir yönetmelik hazXr-
layan DSİ’nin bu çabasX da DanXştay’Xn
yürütmeyi durdurmasXyla sonuçlandX. Ni-
tekim DanXştay kararlarX kamu görevlile-
ri eliyle yapXlmasX gereken denetim faa-
liyetlerinin özel sektöre devredilmesini
anayasanXn 128. maddesinde yer alan

“Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
diğer kamu tüzel kişilerinin genel ida-
re esaslarına göre yürütmekle yüküm-
lü oldukları kamu hizmetlerinin ge-
rektirdiği asli ve sürekli görevler, me-
murlar ve diğer kamu görevlileri eliy-
le görülür” hükmüne aykXrX buluyor.
AnayasanXn bu maddesine aykXrX bir şe-
kilde kamusal denetim görevinin özel şir-
ketlere verilebileceğini düzenleyen 4628
sayXlX Elektrik PiyasasX Kanunu’nun ge-
çici 14. maddesi de Anayasa Mahkeme-
si önünde.

Liberal ve İslami esaslara dayalX olacağX
anlaşXlan yeni anayasada, yeni liberal
politikalarla çelişen, denetim hizmetleri-
nin kamu görevlileri eliyle yapXlmasX
gibi kurallara da yer verilmeyecek görü-
nüyor. Bu tür liberal ilkeler üzerinde ge-
niş bir uzlaşma sağlanmXş olmalX ki, he-
nüz Anayasa değişmeden bu yönde uy-
gulamalar pek çok alanda hayata geçiril-
meye başlandX. Bu nedenledir ki Gökde-
re Köprü BarajX’nda meydana gelen pat-
lama sonrasX, Orman ve Su İşleri BakanX
sorumluluğu doğrudan DanXştay’a ve da-
vayX açan TMMOB’ye yüklemekten ka-
çXnmadX.

Belirsizlik tehdit oluşturuyor
Su YapXlarX Denetim Hizmetleri Yö-

netmeliği ile ilgili bir başka ilginç ayrXn-
tX ise yönetmeliğin 15 Ağustos 2009 ta-
rihinde yürürlüğe giren ilk haline Enerji
ve Tabii Kaynaklar BakanlXğX’nXn itiraz et-

mesi. BakanlXk bürokratlarX yönetmelik
taslağX ile ilgili, düzenlemenin yasal ola-
rak kendi görevleri arasXna girdiği, dola-
yXsXyla DSİ’nin bu yetkileri kullanmasX-
nXn “hukuka uygun olmadığı” yönünde
tutanak düzenlemişler. Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlXğX’nXn bu itirazXna rağ-
men, DSİ tarafXndan Xsrarla yönetmelik çX-
kartXlmXş, ardXndan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde de aynX yönde yasal düzenle-
me yapXlmXştXr. Oysa DSİ’nin elinde bu-
lunan tüm elektrik üretim tesislerinin Elek-
trik Üretim AŞ’ye devredilerek bu alandan
tamamen çekilmesi söz konusu. Yani
enerji üretim alanXyla ilgili bundan sonra
hiçbir söz hakkXna dahi sahip olmayacak
bir kuruluş konumuna getirildi.

3154 sayXlX Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlXğX’nXn Teşkilat ve Görevleri HakkXn-

da Kanun’un 10. maddesinde enerji kay-
naklarX ve üretim, iletim, dağXtXm tesisle-
riyle ilgili tüm tedbirlerin alXnmasX görevi
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş
durumda. Bu düzenlemeye rağmen, DSİ ta-
rafXndan belirlenen özel şirketlere denetim
yapma yetkisinin verilmesini sağlayan
yönetmeliğin iki ayrX kararla yürütmesi dur-
durulduğu halde, yargX kararXnXn gereği ye-
rine getirilmiyor ve kamu güvenliğini teh-
dit eden denetim sorumluluğunu hiçbir
kamu kurumu üzerine almXyor.Nitekim
Gökdere Köprü BarajX’nXn lisans sahibi
Enerjisa’dan yapXlan açXklamada, 2011’in
MayXs ayXndan Ekim ayXna kadar bir de-
netim şirketinden denetim hizmeti alXndXğX
belirtiliyor. Bunun dXşXnda denetim ya-
pXldXğXna dair hiçbir bilgiye yer verilmi-
yor.

Devletin en önemli varlık nedenlerinden biri yurttaşının yaşam hakkını korumak...

Denetimsizlik can aldı
Adana Gökdere’de yaşanan kazanın sorumluluğu TMMOB’ye 
yüklenmeye çalışılıyor. Denetimin özel sektör aracılığıyla değil,
kamu eliyle yapılması devletin en önemli varlık nedenlerinden.
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Enerji sektörünün en bü-
yüklerinden olan bir şirke-

tin inşaatında meydana gelen
olay, oluşturulan piyasanın ne
denli başıboş olduğunu göste-
rirken; yetkili kamu görevlile-
rinin ise sorumlular yerine et-
kin kamu denetimi isteyen ku-
rumlara saldırmaları önü-
müzdeki süreçte daha fazla so-
runlarla yüz yüze geleceği-
mizi gösteriyor. Yaşanan ka-
zayla ilgili hukuki süreç de yal-
nızca teknik görevliler için
başlatılmış olup; Enerjisa ya da
yüklenici şirketlere yönelik
herhangi bir cezai işlem söz
konusu olmamıştır. Oysa 10
kişinin ölümüne neden olan
şirketin lisansının iptali ve di-
ğer lisanslarının da gözden
geçirilmesi hukukun genel il-
kelerindendir. Var oluşunun
temeli yurttaşların yaşam hak-
kını korumak olan devletin
bu görevini etkin bir şekilde
yerine getirmesinin gereği de
budur.

‘Devlet görevini yapmalı’


