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EĞİRDİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNAN : Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

VEKİLLERİ : Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, 
Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, 
Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Azime Ayça OKUR, 
Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN
Halit Ziya Bulvarı No: 33 Kat: 2/203 Konak/İZMİR

ŞÜPHELİLER : 1-Recep Tayyip ERDOĞAN (Cumhurbaşkanı)
2- Murat KURUM (Çevre ve Şehircilik Bakanı)
3- Bekir PAKDEMİRLİ (Tarım ve Orman Bakanı)
4- Mehmet Nuri ERSOY (Kültür ve Turizm Bakanı)
5- Yusuf KANDAZOĞLU (Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürü)
6- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeleri
7- Mahmut Berber (Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü)
8- Soruşturma sırasında tespit edilecek; menfaat temin edenler, 
bunların fiillerine onay veren, görmezden gelen diğer görevliler.

SUÇ : Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak Üzere 
Yarar Sağlama (TCK 305), Görevi Kötüye Kullanmak 
(TCK.257/1, 2), Anayasayı İhlal, Çevre ve Milli Parklar 
Kanununa Muhalefet, Eğridir Gölü Özel Hükümlerine 
Muhalefet, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne Muhalefet

SUÇ DUYURULARIMIZ : 

1- Eğirdir Gölü, Isparta ili sınırları içinde olup, Göller Bölgesinin en önemli 
gölleri arasındadır. Eğirdir Gölü, Sultan ve Karakuş Dağları’nın arasında ve il alanının 
ortasında yer almaktadır. 517 km2 yüz ölçümü ile bölgenin 2., Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. 
Kuzey-güney uzunluğu 50 km olan, doğu-batı genişliği ise 3 ila 15 km arasında değişen 
Eğirdir Gölü, takriben 3.309 km2 lik bir havzanın sularını toplamaktadır. Gölün oluşumunda 
karstik yapının payı büyüktür. Ana kalker temeli üzerinde yer alan çöküntü oluklarının 
birbirleriyle birleşmesiyle ortaya çıkmıştır ve yaklaşık 5 milyon yaşındadır. Göl, deniz 
yüzünden 916 m yükseklikte olup, ortalama derinliği 12 m kadardır. Maksimum derinliği ise 
Eğirdir yakınlarında 16.5 m’dir. 

Eğirdir Gölü, 5 adet pınar, dış yüzeysel sular ve derelerle beslenmektedir. 
Gölü çevreleyen; Eğirdir, Senirkent, Yalvaç ve Gelendost ilçeleri başta olmak üzere toplam 
82 adet yerleşim yeri vardır. Toplam nüfus 2019 itibariyle 106.307’dir.
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Eğirdir Gölü, Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölüdür. 26/02/1991 
tarihinden itibaren içme ve kullanma suyu olarak kullanılması bir yönetmelikle belirlenmiştir. 
Doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından 
uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. Göl suyunun kalitesi, 1. Sınıf içme ve kullanma 
suyu kalitesindedir.

Avrupa'da 514, Türkiye’de ise 454 farklı kuş türü bulunurken, Türkiye’de 
bulunan kuş türlerinin 225’i Eğirdir Gölü ve çevresinde barınmaktadır. Bunun yanında 
Eğirdir Gölü'nde 7 çeşit balık(endemik türler yok oldu) yaşamaktadır. Göldeki canlı yaşamı 
oldukça çeşitlidir.

Eğirdir Gölü ev sahipliği yaptığı türlerin yanında balıkçılık, tarım (özellikle 
elma üretimi), içme suyu temini gibi kullanım değerleri ile çevresine hayat vermektedir. 
Göldeki balık çeşitlerinden kerevit ve sudak türlerinin neredeyse tamamı yurtdışına ihraç 
edilmektedir. Bununla birlikte bölgedeki elma üretimi Türkiye’nin toplam üretiminin 
yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

Eğirdir Gölü’nden, Eğirdir regülatörü ile kontrol edilen 25 km uzunluğundaki 
ve 25 m3/sn kapasiteli bir drenaj kanalı ile Kovada I ve II Hidrolik Santralleri’nin su ihtiyacı 
karşılanmaktadır.

Haziran 1996’da, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı ile Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 
ortak kararı ile Eğirdir Gölü, doğal sit alanı ilan edilmiştir. Yörenin en önemli su 
havzalarından biri olan Eğirdir Gölü’nün 1’inci 300 m kıyı şeridinin de 3’üncü dereceden sit 
alanı olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Belirtilen alan içinde bulunan kaçak 
yapılaşmaların yıkılacağı ve bundan böyle bu alanda Koruma Kurulu’nun kararı alınmadan 
hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği de belirtilmiştir. Göl ve çevresi bilimsel ve 
arkeolojik çalışmalar hariç, kesinlikle dokunulmaması gereken bir yerdir.

 2- Eğirdir Gölü'nden; çevresine yerleştirilmiş Pompaj istasyonlarının devasa 
borularıyla, yüzeysel akışlı boru sistemleriyle ve su çekiminde kullanılan çok farklı motor vb. 
cihazlarla tarım ve sanayide kullanılmak üzere aşırı su çekilmektedir. Özellikle seçim/yerel 
seçim dönemlerinde AKP hükümeti tarafından oy alma kaygısıyla devasa borularla yeni 
pompaj istasyonları kurulmaktadır. Israrla köylü sulu tarıma-ziraata yönlendirilmektedir. 
Gölün çevresinde sayısı(binlerce) bilinemeyen gerek yasal izinli gerekse de kaçak açılmış 
yeraltı suyu kuyusu bulunmaktadır. Gölü besleyen neredeyse tüm su kaynaklarının önüne 
barajlar ve göletler yapılmıştır. Bu sayı 2018 itibariyle 20 civarıdır ve 2019 yılında 30 adet 
daha yapılacağı planlanmıştır. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim 
danışmanı emekli öğretim üyesi Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü çevresinde yapılan 
onlarca gölet ve baraj varken, yapımı planlanan baraj ve göletlerin gölü yalnızca 
yağmur suyuna muhtaç hale getirdiğini söyledi.

 3- Öte yandan, göl suyunun çekilmesi nedeniyle oluşan kıyı kara parçaları 
(yaklaşık 150 km2’dir) AKP hükümeti tarafından hemen yapılaşmaya açılmakta veya 
tarımsal alan kazanma nedeniyle işgal edilmektedir. Bu durumda katı atıkların göle 
ulaşmasını hızlandırmakta ve zehirli dip çamuru oluşumunu artırmaktadır. Balık ve kerevit 
avcılığının tüm malzeme atıkları ve yakıt atıkları göle bırakılmaktadır. Yıllardır tarım ve 
sanayi katı atıkları dereler ve yüzeyzel sular ile göle ulaştırılmaktadır. Yapılan dip 
araştırmalarında gölde biriken dip çamurunun yer yer 2-4 metreyi bulduğu saptanmıştır. Su 
kotundaki aşırı azalmayla birlikte güneş ışığının erişim derinliği arttığından su bitkilerinin 
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aşırı arttığı ve göl yüzeyine kadar uzadığı görülmektedir. Bunun sonucunda da gittikçe artan 
karasallaşma/adalaşma gerçekleşmektedir.

4- Farklı kurumların yaptıkları çeşitli bilimsel araştırmalar-tespitler 
göstermektedir ki; göl suyunun gerek içme suyu olarak gerekse de kullanma suyu olarak 
kullanımı artık tehlikeli bir hale gelmiştir. Suda bulunan insan sağlığına zararlı kimyasallar 
(Nitrit, azot, fosfat ve arsenik vs.) aşırı artmış durumdadır. Başta Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği (TTKD) Bilim danışmanı emekli öğretim üyesi Dr. Erol KESİCİ olmak üzere 
TUBİTAK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve çeşitli kurum ve 
kuruluşların son yıllarda yaptıkları araştırmalar göl suyunun eski yıllara göre 5-6 kat daha 
kirlendiğini, bu değerlerle suyun "çok kirlenmiş su" sınıflandırmasında yer aldığını ve insan 
sağlığına zararlı hale geldiğini göstermektedir. Göl suyu için "..bırakın içmeyi elimizi bile 
yıkamamalıyız." denmektedir.

5- Isparta İli 2017 yılı elmacılık rekoltesi 231.538 dekar alanda 617.375 
tondur. Elmacılık için yılda yaklaşık 25-30 kez zirai ilaçlama yapılmaktadır. Yapılan 
inceleme ve gözlemlerle yılda 1.800 ton (pestisitler ve ot öldürücü) zehir kullanıldığı 
belirlenmiştir. 70 tona yakın katı atık ortaya çıkmaktadır. Önce toprak öldürülmektedir. Bu 
zehirler ve katı atıklar yüzey sularıyla,  derelerle ve yeraltı sularıyla göle ulaşmaktadır. 
Üstelik bu zirai-tarımsal sulamalar en vahşi (salma su) biçiminde yüzeysel yapılmaktadır. 
Eğirdir Gölü'nün koruma ve kullanımı ulusal güvenlik konusudur, bu konuda yasalar 
uygulanmalıdır. Gölün korunması devlet politikası haline gelmelidir.

6- Etrafı dağlarla çevrili olan Eğirdir Gölü'nün 10 yıl öncesine kadar en 
yüksek seviyede olan göl aynası 520 km2 iken 22.09.2019 Eylül ayı itibariyle  84 km2 
azalarak 436 km2’ye düşmüş durumdadır. Kıyılardaki su çekilmesi 150 km2’dir. Gölün su 
derinliği 15-16 metre iken 2019 itibariyle 5-6 metreye düşmüştür. Gölün su kotu 919 metre 
(maksimum) olması gerekirken 914.74 metreye düşmüş durumdadır. 915 metrenin altına 
düşmesi göl için tehlike çanlarının çalması demektir. Kuruma ve ölüm başlamış demektir. 
Buharlaşma nedeniyle yılda yaklaşık 500 milyon m3 su kaybı olmaktadır. Göl aynası 
daraldıkça(derinlik düştükçe) buharlaşma daha da artmaktadır. Bu konuda Türkiye Tabiatını 
Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölden bir damla dahi su 
alınmaması gerektiğini söyledi.

Derinliğinin yaklaşık yüzde 50’sini yitiren gölde yaşanan çekilmeyle ilgili 
Isparta İl Genel Meclisi’nde bir açıklama yapan DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber, 
yılda 500 milyon metreküp suyun akla, oluşa ve mantığa aykırı bir biçimde "buharlaştığını" 
söyledi. Bölgenin gölleri üzerine çalışmalar yürüten bir yetkili, Eğirdir Gölü’ndeki büyük su 
kaybının buharlaşmayla açıklanmasına itiraz ederek görüş ve eleştirilerini şöyle sıraladı: 
“Kamuoyunu yanıltıyorlar. Göldeki buharlaşma yüzünden milyonlarca yılda kuruma 
olmamış da neden son 10 yılda kuruma oluyor? İnşa edilen barajlarla su yüzeyleri 
artırıldı. Bu barajlar ekonomiye katkı sağlamadığı gibi ekolojiyi de, ülkenin 
ekonomisini de bozdu. Bu barajların ne kadar katma değer yarattığı ve ülke 
ekonomisine ne kadar katkı yaptığının açıklanması gerekiyor. Bölge halkına, milli 
gelire ne kadar katkısı oldu? Devletin parasıyla ülkeyi çöle çevirdiler!”

Su, insanların en temel gereksinimi olması ve her türlü ekonomik faaliyetlere 
kaynak olması özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve 
ekonomik faaliyetlerin devamı büyük ölçüde temiz ve yeterli su kaynağına sahip olmaya 
bağlıdır. Ülkemizde de hızla artan nüfusa paralel olarak su ihtiyacı giderek 
artmaktayken ve yapılan çalışmalarda 2030 yılında ülkemizde su kıtlığı olacağı 
öngörülmekteyken; başta Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim danışmanı 
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emekli öğretim üyesi Dr. Erol KESİCİ olmak üzere TUBİTAK, Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların yaptığı 
çalışmalar neticesinde getirilen tüm öneri ve uyara rağmen yerel yönetimlerin, su 
yönetiminin ve Eğirdir Kaymakamlığı'nın "Telaşa gerek yok, bu yıl yağışlar bol olacak 
ve göl eski su seviyesine kavuşacak" şeklindeki açıklamasından başka hiçbir önlem 
alınmamıştır. Görüldüğü gibi AKP hükümeti tarafından yürütülen yanlış politikalar, 
HES’ler ve vahşi sulama yöntemleriyle var olan kaynaklarımız da göz göre göre ve hızla 
yok edilmektedir.

7- Tüm bunların yanında ilçe merkezleri dahil tüm yerleşim yerlerinde evsel 
ve her türlü atık sular ya hiç arıtılmadan ya da göstermelik kaba arıtmadan sonra direkt göle 
verilmektedirler. Çünkü var olan birkaç arıtma sistemleri son derece geri teknolojik 
sistemlere sahip ve çoğu kez gerektiği gibi çalıştırılmamaktadırlar.

8- Görüldüğü gibi uzun yıllardır AKP hükümeti tarafından yürütülen yanlış 
politikalarla, HES’lerle ve vahşi sulama yöntemleriyle yok edilen Eğirdir Gölü üzerine, tüm 
bunlar yetmezmiş gibi bir de Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral (PHES) yöntemiyle 
bir elektrik santrali açılması gündeme geldi. “Türkiye’nin enerjisine 1,5 milyar dolarlık 
yatırım” olarak duyurulan projenin Çinli Gezhouba Group, KAF Teknik Yapı ve General 
Elektrik iş birliğiyle yapılacağı öğrenildi. Projelendirilen 1000 megavatlık pompaj 
depolamalı hidroelektrik santralin inşaatına Ocak 2022’de başlanması ve santralin 2030 
yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Santralin, Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
için de enerji kaynağı tamamlayıcısı olacağı ifade ediliyor. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi, 
Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı ve Eğirdirli olan Dr. Erol Kesici Eğirdir 
Gölü’nün her geçen gün yok olduğunu, bu şartlarda göle PHES yapmanın eğer o yıllara kadar 
var olmaya devam ederse Eğirdir Gölü’nün ölüm fermanı olacağını işaret ediyor. Doktora 
çalışmasını da Eğirdir Gölü üzerine yapan Dr. Kesici, PHES projesinin Eğirdir Gölü 
ekosistemini nasıl etkileyeceğini  şu şekilde değerlendirdi: "Bu konuda basına yansıyanlar 
dışında bir bilgiye sahip olamadık. Göllerden, doğadan yararlanılabilir ama neyin nereye 
niçin yapılacağını bilmek gerekiyor. Gölden yararlanacağız denilerek 16 metrelik göl 4 
metreye düşürüldü. ÇED raporu yapılmış mıdır? Bilmiyoruz. Dağa yapılacak havuzlar o 
bölgede her türlü canlıyı yok edecek: 2022’de inşaatın başlatılacağı söyleniyor. PHES’te 
gölden yüksek güçlü motorlarla gölün suyu çekilecek 1 kilometre yükseğe götürülecek ve o 
alana 4 tane 250 megavatlık ayrı havuz oluşturulacak su oralara koyulacak. Bir kilometre 
yukarda oraya yapılacak o havuzlar o çevrede, zaten ormanlık kalmadı da, makileri, 
çalıları, börtüyü, böceği, kuşları ve her türlü canlıyı yok edecek. PHES can çekişen Eğirdir 
Gölü’nün idam fermanı olur: Bakıldığında zaten gölde su yok. 2030 yılında bu inşaatın 
bitmesi öngörülüyor. 8 sene sürecek bir yapı var. Demek ki devasa bir yapı. “Eğirdir 
Gölü’nde 2030’a kadar su kalırsa PHES de yaparsınız” diyorum sürekli. Göl yok olmadan 
faaliyete geçerse PHES, can çekişen Eğirdir Gölü’nün idam fermanı olur. Daha önce 
Elazığ’da Hazar Gölü’ne PHES yapılması düşünülmüş. O bölgede Keban ve Karakaya 
barajları var. Üç tane büyük su kaynağı bulunuyor. Birinden su alınacak diğerine 
verilecek şeklinde bir deşarj yöntemi var. Bu belki daha uygulanabilir bir yöntemdir. 
Yapay göllerde daha uygun şekilde de uygulanabilir. Beyşehir gibi Eğirdir gibi suyunun 
yüzde 70’ine yakınını kaybetmiş, derinliği alabildiğine az olan doğal göllerde bunun 
uygulanması gölün sonunu hazırlar. Göl kurursa Eğirdir Elması yok olacak: Tarım için 
su bulunması zorken, hiç kalmayacak. Sosyal çalkantılar oluşacak, Eğirdir Elması denilen 
şey ortadan kalkacak. Gölün dibinde bir sürü ekolojik değişiklikler olacak. Göl içerisindeki 
mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanların yaşam ortamı çalkantıya uğrayacak. Gölün 
dibindeki ağır metaller, dip çamuru var bu nedenle gölde bulanıklık gittikçe artacak. Bu 



  5

suyun içme suyu olarak kullanılması soru işareti yaratacak. Mikro klimada zaten bir 
değişiklik var. Sıcaklık gittikçe artıyor. Yaşamın sekteye uğraması demek. Böyle giderse 10 
yıl sonra yok olma ihtimali olan göle yatırım yapmaya da aklım ermiyor. HES’ler için de 
doğa dostu deniliyordu, ne dere kaldı ne çay: Öte yandan PHES’ler için doğa dostu 
deniyor aynı şey HES’ler için de söyleniyordu. İş bulacaksınız, aş bulacaksınız deniyordu 
çevre halkına. Dereler, çaylar zarar görmeyecek deniyordu. Ne oldu? Ne dere kaldı ne çay 
ne oralarda yaşayan canlı kaldı. Hani dereler susuz kalmayacaktı? Enerji üreteceğiz için 
bir diğer şeyi yok etmemiz gerekir. Doğadaki kayıplar kolay kazanılamaz. Buna dikkat 
etmek gerekir, doğanın geri dönüşü yoktur."

9- Dolayısıyla acil önlemler alınarak yaklaşık 5 milyon yaşındaki Eğirdir 
Gölü'nün kurtarılması için acil çalışmalar yapılması gerekirken; gölden aşırı miktarda içme 
ve kullanma suyu alımı, gölü besleyen pınarların gerektiği gibi korunmaması, gölü besleyen 
derelerin ve yüzey sularının önlerine baraj ve gölet yapımları, göl su bütçesinin (göl aynası) 
azalması nedeniyle oluşan kıyı kenar toprak alanların imara ve tarıma-ziraata açılması (işgal), 
aşırı ve vahşi elmacılıkta kullanılan vahşi sulama yöntemleri ve kimyasallar 
(zehirler-pestisitler ve gübreler vs.), son 30 yılda Isparta ovası dahil göl çevresinde ticari 
kavak yetiştiriciliği (ormanı) yapılması, gölü çevreleyen dağların  aşırı miktarda taşocağı 
işletmelerinin insafına terk edilmesi, göl suyunun çok aşırı kirlenmesi ve yapılan analiz 
sonuçlarının halka duyurulmaması neticesinde Eğirdir Gölü tarihe karışacaktır.

 10- Şüpheliler; Anayasayı, içme ve kullanma suyu temin edilen Eğirdir 
Gölü'nün mevcut su kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması 
için havzadaki her türlü faaliyetin düzenlenmesi ve gerekli hukuki ve teknik esasları 
oluşturma amacıyla Eğirdir Gölü ve havzasını kapsayan Eğridir Gölü Özel 
Hükümleri'ni, Orman Yasasını, Çevre Yasasını, Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
Korunması Yasasını, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ni ihlal ederek; temel milli 
yararlarımıza karşı faaliyette bulunuyorlar ve toplumun çıkarlarını hiçe sayarak 
kendileri ve yandaşları lehine haksız yarar sağlıyorlar.

a-) Şüpheliler Anayasanın 56 maddesini ihlal etmekteler:
Anayasa’nın “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56’ncı 

maddesinde; Herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, 
Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin 
Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir.

b-) Şüpheliler Çevre Kanunu kurallarını da ihlal etmekteler:
2872 Sayılı Çevre Kanunu ilkeleri ile;  Doğal çevreyi oluşturan biyolojik 

çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasının esas olduğu, ulusal mevzuat 
ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınarak koruma statüsü 
kazandırılmış alanlar ve ekolojik değeri olan hassas alanların her tür ölçekteki plânlarda 
gösterilmesi zorunlu olduğu, koruma statüsü kazandırılmış alanların ve ekolojik değeri olan 
alanların, plân kararı dışında kullanılamayacağı, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin 
sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan 
türlerinin korunması esas olduğu, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasak 
olduğu, ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının  ve su ürünleri istihsal alanlarının 
korunarak kullanılmasının sağlanması ve kirlenmeye karşı korunması öngörülmüştür.

Yine aynı yasanın 12’nci maddesinde de “Denetim, bilgi verme ve bildirim 
yükümlülüğü” ayrıntılıca düzenlenmiş ve bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını 
denetleme yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Aynı yasanın 28’inci maddesinde ise “Çevreyi 
kirletenlerin ve çevreye zarar verenlerin sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan 
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doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumlu” olacakları hükme 
bağlanmıştır.  Otuzuncu maddede de; “Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar 
gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli 
önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir.” hükmü bulunmaktadır. 
İşbu dilekçemiz de hem bu “bilgi edinme ve başvuru hakkı”nın kullanılması hem de 
sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın açılması amacıyla savcılığınıza verilmektedir. 

c-) Şüpheliler  Eğirdir Gölü Özel Hükümleri'ni ihlal etmektedir:
İçme ve kullanma suyu temin edilen Eğirdir Gölü'nün mevcut su 

kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her 
türlü faaliyetin düzenlenmesi ve gerekli hukuki ve teknik esasları oluşturma amacıyla 
Eğirdir Gölü ve havzasını kapsayan Eğirdir Gölü Özel Hükümleri'nin Genel Hükümler 
başlıklı 4. Maddesinde; 919,00 metre kotu maksimum su seviyesi olduğu, 914,74 metreden 
sonra (itibaren) hiçbir şekilde gölden su çekimi yapılmasına izin verilmediği, havzadaki evsel 
ve endüstriyel nitelikli atıksular için ekte verilen deşarj standartlarının uygulanacağı, atıksu 
altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapılaşmaya izin verilmeyeceği, havza genelinde, zirai 
mücadele ilaçları (pestisit) kullanımı yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanımı 
teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekli olduğu, kırsal yapı ve kırsal sürdürülebilirliğe 
dayanan kültürel mirası ve yerel mimari tarzının korunması ve “çevreye duyarlı yerleşim” 
tasarım ilkelerinin uygulanması havza genelinde özendirileceği yer almaktadır. 

Aynı kanunun Göl Yüzeyi (Göl Aynası) başlıklı 5. Maddesinde, 919.00 
metre kotunun altında hazine adına kayıtlı olan alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmediği, bu 
alanda hazine arazisi satışı yapılamadığı, gölde mevcut suiçi bitkilerinin korunması 
öngörülmüştür.

d-) Şüpheliler  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ni ihlal etmektedir: 
Eğirdir Gölü Özel Hükümleri'ninde yer almayan hususlar ile ilgili olarak Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri geçerlidir ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
ihlal edilmiştir.

 11- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununun 65’inci 
maddesinde; “Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına 
rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa 
olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (...) (*) izin alınmaksızın inşaî ve 
fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin 
güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” hükmü öngörülmüştür. Olayımızda, 
korunması gereken sit alanlarından olan Eğirdir Gölü’nde yasalara aykırı uygulamalar 
yapılarak suç işlenmiştir.

 12- Şüphelilerin baştan itibaren anlatılan ve çeşitli yasalara açıkça aykırı olan 
eylem ve eylemsizlikleri; bir bütün olarak değerlendirildiğinde; TCK 305’inci maddede 
tanımlanan “Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama” 
suçunun kapsamına girmektedir. Bu nedenle doğrudan soruşturma yürütülmelidir.  Zira 
“temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak” suçu görev dokunulmazlığına girmez.

Bütün bu nedenlerle; şüphelilerin hakka, hukuka, hakkaniyete ve yasaya en 
küçük bir saygı duymadan, bu uygulamalarla kamu mallarının yağmalanmasının önüne 
geçilmek zorunluluğu vardır.
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13- Halkın Kurtuluş Partisini Programında “Çevreye ve Tarihe Saygı” şöyle 
anlatılır: 
“Kurtuluş Partisi, insan hayatının sürmesinin, bitkiler ve hayvanlarla birlikte, doğal dengeyi 
hiç bozmadan mümkün olabileceğini çok iyi bilmektedir. Bunun için doğaya ve diğer 
canlılara saygılı, onlara zarar vermeyen bir üretimin yapılmasından yanadır. Bunun için ülke 
içinde gereken önlemleri almaktan çekinmeyecek, insanlık ve doğa düşmanı emperyalist 
devletlerle mücadeleden de geri durmayacaktır.
“Unutmayalım ki dünyamız, bilim insanlarının öngörülerine göre daha üç milyar yıl biz 
canlılara ev sahipliği edecektir. Doğanın bu hizmetini yapabilmesi için bizim de onun 
kanunlarına saygılı olmamız ve onu bir bütün olarak (dağlarıyla, ovalarıyla, ormanlarıyla, 
nehir, göl ve denizleriyle, bitkileriyle, hayvanlarıyla) canı gönülden sevmemiz gerekir. 
Partimiz, bu bilince sahiptir ve bu sevgiyi taşımaktadır.
“Dağ, nehir ve şehir adlarından da anlaşılabileceği gibi, ülkemiz, bizden önce, onlarca 
Antika Medeniyetin, hatta medeniyet öncesi toplumun yaşamış olduğu bir coğrafyaya sahiptir.
“Şehirlerimiz, bu medeniyetlerden bize miras kalan pek çok yapı, tarihi eser ve kalıntıyla 
doludur. Bunları özenle korumamız, insan ve tabiat olayları tarafından bozulmalarını, yok 
olmalarını önlememiz gerekmektedir.
“Parababaları, yalnız insana değil Tarihe ve Tabiata da hiç saygı duymamaktadır. Sevgi 
beslememektedir. Bu sebeple de şehirlerimizin Tarihi dokusunu, yeşil alanlarımızı, 
kıyılarımızı acımasızca tahrip etmekte, yok etmektedir. Şehirlerimizdeki Tarih varlıklarını 
kazıyıp, yerlerine iş merkezi, katlı otopark, lüks konutlar yapmaktadır. Namuslu bir bilim 
insanımız, geçen yıl; “Konya’da son yirmi yılda yapılan Tarih katliamı, önceki beş yüz yılda 
yapılana denktir” demişti. Diğer şehirlerimizde de hemen hemen aynısı yapılmaktadır.
“Dünyanın en güzel yerleri arasında gösterilen kıyılarımız, yakıp yıkılarak, turistik otellerle, 
pahalı konutlarla doldurulmaktadır.
“Bu tahribatı, hükümetleriyle, yerel yöneticileriyle Parababalarının emrindeki siyasiler 
yapmaktadır.
“Oysa bilime göre, şehirlerin Tarihi dokusu korunur, yeni ilaveler, genişletmeler, çevredeki 
boş araziler üzerine yapılır. Eski ve yeni şehir birbiri üzerine bindirilmez.
“Kıyılarımız, koylarımız, yeşil alanlarımız, göllerimiz, nehirlerimiz ve denizlerimiz de 
gözümüz gibi korunur. Kirletilmez, bozulmaz.
“Para ve kâr tanrısına tapınan Parababalarının, bu insan, Tarih ve doğa katliamları onların 
cibilliyeti iktizasıdır. Torunlarımız bunları lanetle anacaktır.
“Partimizse, Parababalarınınkinin tam tersi bir tutumla, bütün bu konularda sadece bilimin 
emrettiği şekilde davranacaktır. Yapılması gerekenleri, bedelini umursamaksızın, hızla yerine 
getirecektir.” (HKP Programından)

Görüldüğü gibi, Halkın Kurtuluş Partisi; Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı, 
Çevreci ve Kamucu Partisidir. Müvekkil parti, “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu 
mallarının göz göre göre, yerli yabancı parababalarına peş çekilmesine, çevrenin, doğanın ve 
tarihi güzelliklerimizin tahrip ve talan edilmesine seyirci kalmamaktadır. Halkına olan 
sorumluluğu nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur. Kuvvetli şuç şüphesinin 
varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet  savcılığınca resen araştırılacak 
sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen 
suçlarından yargılanıp cezalandırılmaları amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın 
yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 24/08/2020
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