KAMUOYUNA AÇIKLAMA

İZMİR’İN İÇME SUYU İÇİN YILLARDIR GÜNDEMDE OLAN GÖRDES BARAJI
HAKKINDA DEVLET BAŞKANIYLA GEÇMİŞ BŞB BAŞKANI ARASINDAKİ BU
KADAR ZIT AÇIKLAMA BİZİ HAREKETE GEÇİRMİŞTİR
BU KONUDA BİR YANDAN İNCELEME YAPARKEN DİĞER YANDAN İZMİR
BAROSU’NU MANİSA BAROSUNU VE TMMOB’Yİ BİLGİLENDİRMİŞİZDİR
YARDIM İSTEMİŞİZDİR.
HATTA BU YOLDA OLAN BİTENİN UZMANLAR ARACILIĞIYLA
MAHKEMECE TESPİTİNDE YARAR GÖRMÜŞ , BİR TASLAK DİLEKÇE
HAZIRLAMIŞIZDIR.
FAKAT, GARİPSENECEK ŞAŞILACAK BİR ATALET, DURAKSAMA
GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN BASIN VE KAMUOYU ÖNÜNDE BU AÇIKLAMAYI
YAPMAK ZORUNDA KALDIK.
SORUMLU MEDYANIN BU KONUDA GERİ DURMAYIP ÇABALARA DESTEK
VEREBİLECEĞİNİ
DÜŞÜNEREK
KONUNUN
TÜM
ÇIPLAKLIĞIYLA
AYDINLANMASINDA YARAR GÖRMEKTEYİZ . SAYGILARIMIZLA.
KALABALIK AVUKATLAR

Kalabalık antet

AKHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE
DAVACI

:

VEKİLİ

:

DAVALI

:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Koçoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Durmaz İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.
İZSU Genel Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi
KONU

:

Delil Tespiti

AÇIKLAMALAR:

0.DAVACILARI HUKUKEN TANIT
-1.DÜNYANIN T.C İZMİRİN İÇME SUYU DURUMUNU YAZALAIM

-2CUMHUR BAŞKANAIN ŞU M ESAJINA BAKARMISINZI YAPIŞTIR.

BŞB BAŞKANIN MESAJINA BAKARMIIUSNIZ DE YAPIŞTIR

Biz davacılar rahatsızı. Yaşama hakkı md 17 sağlık çevre hakkı madde 56 uyarınca
hareketeleneceğiz.
Baktık…
1- Manisa ili, Gördes çayı üzerinde bulunan; bölgedeki arazileri sulama ve İzmir'e içme suyu
temini aracılığıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 21.01.1998 tarihinde ihalesi yapılan,
yaklaşık 170.000.000 Dolar bedelle Koçoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ihale edilen
Gördes Barajı'nın süre uzatımına göre 22.03.2008 tarihinde bitmesi öngörülse de ancak
15.11.2009 tarihinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmalar tamamlanarak devreye
alınmış ve su tutumuna başlanmıştır.
2- Önyüzü beton kaplı kaya zemin üzerine inşa edilen bu barajdan, yapılan isale hatlarının
tamamlanmasıyla birlikte 2011 yılından itibaren İzmir'e su verilmeye başlansa da bir süre
sonra barajın bir bölümünün delik olduğu, geçirimli zemine sahip olduğu ve bu nedenle su
tutmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine barajdaki su boşaltılarak ''geomembran'' adı verilen
madde ile baraj zemininin kaplanması amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından
06.07.2015 tarihli 2015/63793 İhale Kayıt Numarası ile ''Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin
İyileştirilmesi 1'inci Kısım İnşaatı'' ihalesi açılmış ve bu ihaleyi 20.899.650,00 TL bedelle
Durmaz İnşaat Taahhüt Ltd. Şti almıştır. Söz konusu onarım işleminin bitirilmesi için
öngörülen tarih 13.06.2016 olarak belirlenmiştir.

3- Basında yer alan tarihli haberlerde Gördes Barajı'nın onarımının tamamlandığı ve su
tutumuna başlandığı ifade edilse de 22.11.2018 tarihinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından
2018/592965 İhale Kayıt Numarası ile ''Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2'inci
Kısım Yapım İşleri'' ihalesi ilan edilmiştir. Yapım işi ihalesinin Gördes Barajı sağ sahilindeki
geçirimli zeminde 450.000 metreküp kazı yapılarak 60.000 metrekare alanın membranla
kaplanması ve üzerine 42.500 metreküp koruyucu beton imalatı yapılması üzerine olduğu ve
300 gün içerisinde bitirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

4- Bu süre zarfında İzmir Büyükşehir Belediyesi, barajın taahhüt edilen tarihte faaliyete
geçeceğini düşünerek isale hattı döşemiştir; Kavaklıdere'de günde 365 metreküp suyu
ozonlama sistemiyle işlem yapacak arıtma tesisi yaklaşık 60 milyon liraya mal olmuştur.
Ancak Gördes Barajı istenen duruma gelmeyince bu arıtma tesisi anlamını yitirmiş ve
yaklaşık 3 yıldır boş bekleyerek suyun gelmesi beklenmektedir. Yani bu arıtma tesisi işlevsiz
vaziyettedir.
5- Gördes Barajı ile ilgili tartışmalar devam ederken aynı bölgede yepyeni 2017 yılında
Karayağcı Barajı'nın yapımına başlanmıştır. Karayağcı Barajı'nın tarım arazilerinin sulanması
için hizmete gireceği söylense de kamuoyu tarafından bu iki baraj arasındaki ilişki merak
edilmektedir.
6- Gördes Barajı, yapısı ve konumu itibariyle aynı zamanda Gölmarmara Gölü'nü besleyen
kaynaklardan biri olan Kumçay Deresinden beslenmektedir. Gördes Barajı'nın hem istenen
işlevselliğe kavuşamaması hem de kendisine gelen suyu beton zeminin altına geçirmesi
dolayısıyla suyu verimsiz kullanması sonucunda Gölmarmara Gölü'ne büyük zarar vermiştir.
Gölmarmara Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ''Ulusal Öneme Sahip Sulak
Alan'' olarak tescillenmiştir; aynı zamanda 100'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır
ve kuşların en önemli göç yolları üzerindedir. Gölmarmara Gölü üzerinden bölgedeki köyler
balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır. Kumçay Deresinin, Gördes Barajına yöneltilmesiyle;
Gölmarmara Gölü kuraklık sorunuyla karşılaşmıştır.
7- Anayasa'nın 56. maddesinde: ''Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
Devletin ve vatandaşların ödevidir'' denilerek Gördes Barajı ile ilgili bu meselelerin sadece
İzmir halkını değil, herkesi ilgilendirdiği görülmekt edir.
8-Ortada bir kamu zararı olduğu hemen anlaşılyor. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve
kontrolü kanunu’nun 71. Md sinde kamu zararı mevzuata aykırı karar,işlem, eylem, veya
ihmal sonucunda, kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır şeklinde
tanımlanmaktadır. Anayasa’nın 40. Md si zararların devletçe tazmini öngörür. Bu nedenle
hukuk arayışımız mahkemece kabul görmelidir.
HUKUK MAHKEMESİNDEN TESPİTİNİ İSTEDİĞİMİZ HUSUSLAR ŞUNLARDIR;
Çevre kanunu, çevresel etki değerlendirilmesi yönetmeliği, stratejik çevresel değerlendirme
yönetmeliği açısından konuya hakim olmamız gerekmiştir.

TESPİTİ İSTENEN HUSUSLAR:
1- DSİ tarafından Gördes Barajı için yer belirlemesi ve yer temini yapılmadan önce
gereken etütlerden hangilerinin yapıldığı,
2- DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 21.01.1998 tarihli Gördes Barajı yapımına ilişkin
ihale şartlarından hangilerinin yerine getirilmediği,
3- 21.01.1998 tarihli Gördes Barajı yapımına ilişkin ihaleyi yüklenen şu anda borca
batık konumdaki Koçoğlu İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den teslim alınan işin eksik, hatalı
ve kusurlu olan kısımlarının hangileri olduğu,
4- Koçoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in yerine getirmediği işlerin bedelinin ne
olduğu,
5- Geomembran kaplanması hususunun 21.01.1998 tarihli Gördes Barajı yapımına
ilişkin ihale kapsamında yer alıp almadığı,
6- DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.07.2015 tarihli 2015/63973 İhale Kayıt
Numarası ile ''Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1!inci Kısım İnşaatı''
ihalesi şartlarından hangilerinin yerine getirilmediği,
7- 22.11.2018 tarihinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2018/592965 İhale Kayıt
Numarası ile ''Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2'inci Kısım Yapım İşleri''
ihalesinin kapsamı ile 06.07.2015 tarihli 2015/63793 İhale Kayıt Numarası ile
gerçekleştirilen ''Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1'inci Kısım İnşaatı''
ihalesinin kapsamının (kapsama yeri bakımından) farklı olup olmadığı,
8- Gördes Barajı'nın şimdiki haliyle su tutma oranının ne kadar olduğu,
9- Gördes Barajı'nın söz konusu ihaleler neticesinde onarımının tamamlanarak su
tutmaya başlaması halinde su tutma kapasitesinin ve doluluk oranının ne kadar
öngörüldüğü,
10- Karayağcı Barajı ile Gördes Barajı arasındaki amaçsal ve teknik ilişkinin ne kadar
benzer olduğu,
11- Gördes Barajı'nın, Gölmarmara Gölü üzerinde bıraktığı etkiyi,
12- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kavaklıdere'deki arıtma
tesisinin Gördes Barajı'nın faaliyete geçmemesi sebebiyle uğradığı ve uğrayacağı
zararları.
12 madde azaltılmalıdır hakim ürker.

HUKUKSAL NEDENLER: Anayasa ve ilgili mevzuat

DELİLLER: Ek belgeler.

İSTEM SONUCU:
Yukarıda sunulan ve açıklanan nedenlerle; tespiti istenen hususlar başlığındaki 12
kalemin tespitinin üniversitelerden seçilecek bilirkişiler aracılığıyla keşif yapılmak suretiyle
tespit yaptırılması ve taraflara tebliğine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz

Tespit İsteyen davacılar
.
.
.

Sayın Tunç Soyer ve Yardımcıları’na;
Son dönemde atlatılan mahalli seçimlerin de etkisiyle basında yer alan İzmir’in su sorununa
ilişkin açıklamaları İzmirliler olarak takip etmekteyiz. Özellikle merkezi yönetimin (devlet başkanı)
Gördes Barajı’nın İzmir’in su sorununu çözdüğüne yönelik açıklamalar ve buna karşın İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (önceki başkan Aziz Kocaoğlu) vermiş olduğu cevapların basına
yansıması sonucu bazı hususlarda bir hemşehri olarak başkanlığınıza bilgi-çalışma talebi yapmak
zarureti doğmuştur.
Manisa ili, Gördes çayı üzerinde bulunan; bölgedeki arazileri sulama ve İzmir’e içme suyu
temini amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 21.01.1998 tarihinde ihalesi yapılan, yaklaşık
170.000.000 $ bedelle Koçoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ihale edilen Gördes Barajı’nın süre
uzatımına göre 22.03.2008 tarihinde bitmesi öngörülse de ancak 15.11.2009 tarihinde DSİ 2. Bölge
Müdürlüğü tarafından çalışmalar tamamlanarak devreye alınmış ve su tutumuna başlanmıştır.
Ön yüzü beton kaplı kaya zemin üzerine inşa edilen bu barajdan, yapılan isale hatlarının
tamamlanmasıyla birlikte 2011 yılından itibaren İzmir’e su verilmeye başlansa da çok geçmeden
barajın delik olduğu, geçirimli zemine sahip olduğu ve bu nedenle su tutmadığı, kusurlu olduğu ortaya
çıkmıştır. Bunun üzerine barajdaki su boşaltılarak “geomembran” adı verilen madde ile baraj
zemininin kaplanması amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.07.2015 tarihli 2015/63793
İhale Kayıt Numarası ile “Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1'inci Kısım İnşaatı” ihalesi
açılmış ve bu ihaleyi 20.899.650,00 TL bedelle Durmaz İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. almıştır. Söz konusu
onarım işleminin bitirilmesi için 13.06.2016 tarihi öngörülmüştür.
Basında yer alan yakın tarihli haberlerde Gördes Barajı’nın onarımının tamamlandığı ve su
tutumuna başlandığı ifade edilse de 22.11.2018 tarihinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından
2018/592965 İhale Kayıt Numarası ile “Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2'inci Kısım
Yapım İşleri” ihalesi ilan edilmiştir. Yapım işi ihalesinin Gördes Barajı sağ sahilindeki geçirimli
zeminde 450.000 metreküp kazı yapılarak 60.000 metrekare alanın membranla kaplanması ve üzerine

42.500 metreküp koruyucu beton imalatı yapılması üzerine olduğu ve 300 gün içerisinde bitirilmesi
gerektiği belirtilmiştir.
Görüldüğü gibi gerçekleşen kusur ve ihmaller zinciri neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. Maddesinin açık hükmü gereği; kamu görevlilerinin kasıt, kusur
veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu
kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunduğu muhtemel gözükmektedir. Başkanlığınızın
yapmış olduğu protokoller ve gerek isale hatlarının gerek sair arıtma ve iletim tesislerinin sorumlusu
olması nedeniyle ilgili sorumlular hakkında buna ilişkin idari teftiş ve hukuki diğer yollara başvurma
hakkı bulunduğunu hatırlatma gereği duyduk.
Gündemde yer alan ve tabiri caizse arapsaçına dönen İzmir ilinin içme suyu sorununa yönelik
yapılan açıklamalar ve yukarıda açıklanan olaylarda da görüleceği üzere biz İzmirliler olarak kamu
zararının muhtemel olduğu kanaatinde olduğumuz ihaleler zinciri nedeniyle Başkanlığınızın veya
bağlı İZSU ve diğer işletmeler için idari ve hukuki süreç başlatmanızı, bu yolda TMMOB ile ortak bir
kurul oluşturulması, TMMOB’un mahkemelerin önüne gelmeden önce bir rapor oluşturması, bu rapor
doğrultusunda Akhisar Asliye Hukuk Makemesi’nden tespit istenmesi gibi aşamalarda ihtiyaç duyulan
desteğe her zaman hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Senih Özay

