
Sayacın aklı
kime yarıyor?
Elektrik sayaçlarının sökülüp takılması

bedeli, özelleştirmelerden

sonra 11.2 TL’den
44 TL’ye yükseltile-
rek firmalara kay-
nak sağlanmıştı.
Elektronik sayaçlar
tarife değiştirebil-
me olanağı sunu-
yor. Ancak elektrik
tüketim alışkanlık-
larınızı değiştiremi-
yorsanız, fatura iyi-
ce kabarabilir.
� Yazılar 9 ve 5. sayfalarda.

Başta HES olmak üzere tüm enerji yatırım-
larının önündeki engelleri kaldırma arayışı-
na giren hükümet, savaş dönemlerinde uy-
gulanacak yasaları işletmeye başladı. Proje
alanlarındaki kamulaştırmaları gerçekleştir-
mek için savaş hukukuna başvuruluyor.
� MEHMET HORUŞ’un yazısı 8. sayfada.

KUZEY IRAK’A ENERJİ YATIRIMI: Türkiye enerji ithalat-
çısı bir ülke olarak, kaynak çeşitlendirme arayışını sürekli yürütmek
zorunda olan ülkelerden. Bu nedenle bir dönem ilişkilerin gergin ol-
duğu Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi ile bu anlamda te-
maslar sonuç verdi. Türk firmaları bölgede enerji yatırımları yapıyor.

TÜRKMEN GAZI YENİDEN: Türkmen gazının Avrupa’ya ta-
şınması konusunda yeniden inisiyatif alan Türkiye, taraflarıyla yoğun
görüşmeler yapıyor. Rus Lider Putin’in Türkiye ziyaretinde konunun
gündeme gelmesi bekleniyor. AB, Azeri ve Türkmen yetkililerin, Türkiye
eşgüdümündeki toplantıları da sürüyor. � Yazılar 4, 7 ve 12. sayfalarda.

KAYNAK
ARIYORUZ
KAYNAK
ARIYORUZ

Enerji yatırımları kapsamın-
da Manisa’nın Soma İlçe-
si’ndeki linyit kaynakları da
gündemde. Bölgedeki kay-
nakları işletecek işletmeci-
lerden kömür parası alınma-
yacak. Ayrıca ABD’li bir fir-
ma linyitten gaz üretmek için
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile ortak çalışıyor.
� MERT TAŞÇILAR’ın haberi
15. sayfada.

Somalinyitleri
iştahkabartıyor

HES uğruna
‘savaş’ ilanı
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rta Asya Türk cumhuriyetlerinin petrol ve doğalgaz kaynaklarXnXn
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşXnmasX konusunda 1990’lX yXllar
boyunca çokça düşünüldü, proje önerildi. Ancak yalnXzca
Azerbaycan’la petrol ve doğalgaz anlaşmalarX imzalanabildi,
boru hatlarX inşa edilebildi. Türkmenistan’Xn doğalgaz kaynaklarX
için geliştirilen projeler ise gerçekleştirilemedi. Rusya’nXn
bölgedeki etkinliği, Hazar Denizi’nin statüsü konusunda çXkan
tartXşmalar, Azerbaycan ile Türkmenistan arasXnda yaşanan kXta
sahanlXğX anlaşmazlXğX projeleri gölgeledi.

Projelerin yaşama geçmemesi nedeniyle zaman zaman dönemin
Türkmen yetkilileri, Türk yetkililerini suçlayan demeçler verdiler.
Uzun süren sessizlik döneminin ardXndan Eylül ayXnda, Hazar geçişli
projeyle Türkmen gazXnXn Avrupa’ya taşXnmasX projesi yeniden
canlandXrXldX. Projenin öncülüğünü yapan Türkiye, Azeri ve
Türkmen yetkilileri biraraya getirme, AB’nin ilgisini canlandXrma
ve Rusya’yX ikna etmekle uğraşXyor. Bu ay içinde Türkiye’ye
gelmesi beklenen Rus Lider Putin’le konunun görüşüleceği
değerlendiriliyor.

BaşarXlX olunmasX durumunda Türkmen gazX hem Avrupa’ya
taşXnacak hem de İran’dan alXnan gaza alternatif yaratXlmXş
olacak.

Bir diğer alternatif kaynak bölgesi ise Irak’Xn kuzeyi. Bölgesel
Kürt Yönetimi’yle bir dönem gergin olan ilişkiler günümüzde
işbirliğine dönüşmüş durumda. Türk firmalar, batXlX firmalarla
birlikte bölgede enerji yatXrXmlarX yapXyor. ÇXkarXlacak petrol için
Irak’tan Türkiye’ye yeni bir boru hattX yapXlmasX dahi düşünülüyor.

Türkiye, coğrafyasXndaki olasX siyasi gelişmeleri değerlendirerek
petrol ve doğalgaz aldXğX kaynaklarX çeşitlendirmeye çalXşXyor...

Enerji yatXrXmlarX ve projeleri ülkemizde ve dünyada hXz
kesmeden sürüyor. Ancak fosil yakXtlarXn iklim sisteminde
yarattXğX tahribat dramatik olarak ortaya çXkmaya başladX. Örneğin
Grönland AdasX’ndaki buzullarXn yüzde 97’si geçen yXl eridi. Kuzey
Kutbu’ndaki erime iyice hXzlandX. Geçtiğimiz yaz Türkiye
büyüklüğündeki bir bölgede buzlar tamamen eridi. Gelişmelerin
iklimde ve ekolojik dengede geri dönülmez değişikliklere yol
açmasXndan korkuluyor.

Son dönemin enerji gündemine ilişkin diğer değerlendirmelerimizi
sayfalarXmXzda bulabilirsiniz...

Yeni sayXmXzda görüşmek üzere...

Enerjide
alternatif
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Bahadır Selim DİLEK

Türkiye ile Irak arasXnda belki de tarihinin
en sXkXntXlX günleri yaşanXyor. 2003’teki
ABD işgali sonrasXnda tüm  dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de bütün dikkatler,
Irak’Xn enerji kaynaklarXna çevrilmişti.
Irak’taki enerji pastasXndan kimin ne kadar
pay alacağX tartXşXlXrken, kuzeydeki Kürt
bölgesel yönetiminin yaptXğX siyasi ma-
nevralar, bu ülkeye ilişkin denklemi hem
Türkiye açXsXndan hem de küresel aktörler
açXsXndan bir anda değiştirdi. AKP hükü-
metinin Sünni gözlüklerini takarak yürüt-
tüğü mezhep eksenli politika, Irak’taki Şii
el Maliki yönetimiyle köprüleri atmasXna
neden olunca da Ankara enerji konusunda
rotasXnX Erbil’e çevirmiş oldu.

AslXnda ABD’nin, askerlerini Irak’tan
geri çekmesinin ardXndan Türkiye-Irak iliş-
kileri adeta yeni bir döneme girmişti.
1990’larXn başXndan itibaren terör ve Kürt
sorunu çerçevesinde ele alXnan Irak politi-
kasX, 2007 yXlXndan sonra ekonomi ve tica-
ret eksenine oturmaya başladX. 15 Ekim
2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’Xn Irak’X  ziyaretinde, iki ülke arasXnda
Kerkük Petrol Boru HattXnXn yenilenmesi-
ni kapsayan tam 48 mutabakat muhtXrasX
imzalandX.

Ancak iki ülke ilişkilerinde peş peşe pat-
lak veren krizler, küresel ve bölgesel geliş-
melerin de etkisiyle bu mutabakat muhtX-
ralarXnXn anlaşmaya dönüşmesini engelle-
di. AKP hükümetinin Sünni gözlüğü ile
yürüttüğü politikanXn temel hedefi, “Şii el
Maliki yönetiminin İran’a olan yakınlı-
ğını dikkate alarak Tahran yönetiminin
Bağdat üzerindeki
etkisini kırma”
amacXnX taşXyXnca,
Türkiye ile İran iliş-
kilerinde de gergin
bir döneme girilmiş
oldu.

Ankara’nXn genel-
de Sünni ve özelde
de Müslüman Kar-
deşler’i ön plana çX-
karan politikasX, son
seçimlerde Türkiye
ile birlikte hareket
eden isimlere Irakiye
koalisyonunu kur-
durmaya kadar ileri
götürmesi, iplerin si-
yasi anlamda kopmasXna neden oldu. Bir
tarafta, hakkXnda tutuklama kararX verilmiş
olan Irak İslam Partisi lideri Tarık el Ha-
şimi’ye verilen destek diğer yanda Bağ-
dat’la neredeyse ilişkilerini sXfXrlama nok-
tasXnda olan Kürtlerle kurulan yakXn ilişki,
yeni dönemin hem siyasi hem de ekono-

mik anlamda en önemli belirleyicisi duru-
muna geldi. Kürtlerin Ankara’dan aldXğX
destek, Irak politikasX içinde Kuzey Irak
yönetiminin izlediği politikalarla çarpan et-
kisi yapXnca, özellikle petrol paylaşXmX ko-
nusunda Mesud Barzani’nin elini büyük
ölçüde güçlendirmiş oldu.

Böylece Bağdat ile arasX bozulmuş olan
Türkiye petrol ve doğalgaz konusunda ro-
tasXnX da Kuzey Irak’a çevirdi. 21 MayXs
2012 tarihinde Stratejik, Teknik, Ekono-
mik AraştXrmalar Merkezi’nin, Erbil’de
düzenlediği 1. UluslararasX Enerji Konfe-

ransX’nda Enerji ve
Tabii Kaynaklar Ba-
kanX Taner Yıldız,
Irak’tan ham petrol
alXnXp petrol ürünü
verilmesi konusunda
anlaşXldXğXnX açXkladX.
Bu açXklama kritik
önemi haizdi.

Bu anlaşmayla
Türkiye, Kuzey Irak
Yönetimi ile Kürt yö-
netimi tarafXndan çX-
karXlan ham petrolü
satXn alXp karşXlXğXnda,
petrol ürünü satmayX
kararlaştXrXyordu. Ku-
zey Irak Kürt Yöneti-

mi Doğal Kaynaklar BakanX Aşti Havra-
mi de bundan sonra petrol ihracatXnXn Tür-
kiye üzerinden yapXlacağXnX açXklXyordu.
Bu iki açXklama artXk bölgesel enerji poli-
tikalarX konusunda denklemin tamamen
değişmiş olduğunu göstermekteydi. Proje
ilk aşamada Tak Tak sahasXndan boru hat-

tX ile taşXmayX, ikinci aşamada Kerkük-
Ceyhan HattX’nXn 2013 yXlXnXn Ağustos
ayXnda tamamlanmasXnX öngörüyordu.

Havrami ayrXca 2014 yXlXnda ayrX bir bo-
ru hattX ile Ceyhan’da bir rafineri ile bağ-
lantX sağlayacaklarXnX söymemiş, bölgeden
Ceyhan’daki büyük bir rafineriye boru hat-
tXyla taşXnacak petrolün uluslararasX piya-
salara aktarXlacağXnX söylemişti.

Bağdat tepkili
Ancak buna tepki gecikmemişti. Irak

Hükümeti Sözcüsü Ali Debbağ, petrol ve
gazXn tüm IraklXlarXn
mülkü olduğunu ve
bundan elde edilecek
gelirlerin tüm IraklXla-
rXn temsilcisi olan
merkezi hükümetin
kasasXna girmesi ge-
rektiğini söyleyerek,
“Türkiye’ye ilişkile-
rinizde bizi dikkate
almak zorundası-
nız” mesajX vermişti.

Irak yönetimi haklX
olarak Türkiye’nin
topraklarX üzerinden
ruhsatlX olmayan Irak
petrolünün ihracatXna
izin vermemesini istiyordu. Çünkü bu du-
rum hem Irak AnayasasXna ayrXkXydX hem
de ülke içindeki siyasi dengeleri ciddi an-
lamda bozuyordu. Irak AnayasasX’nXn 110.
Maddesi Federal yönetimin görevlerini be-
lirlerken aynX maddenin 1. fXkrasXnda dXş
politika, diplomatik temsil faaliyetleri,

uluslararasX sözleşmeler ve anlaşmalar, dXş
borç siyasetinin müzakere edilmesi, imza-
lamak ve onaylamak, egemen dXş iktisat ve
ticaret politikasXnXnX düzenliyor. Yani mer-
kezi hükümetinin onayX olmadan Kürtlerin
uluslararasX bir anlaşmaya imza atma hak-
kX bulunmuyor. Sözün özü, Kürtlerin Bağ-
dat’Xn onayXnX almadan Türkiye ile yaptXğX
anlaşmalarXn ciddi bir meşruluk sorunu bu-
lunuyordu.

Konuya Kürt yönetimi açXsXndan bakXl-
dXğXnda ise zaten Barzani, kendi bölgesin-
de çXkarXlan petrol ve doğalgazXn Türkiye
üzerinden dünya pazarXna satXlmasXnX,
AKP hükümeti ile geliştirdiği ikili ilişkile-
rin önceliklerin biri olarak görüyordu. Bir
anlamda Barzani, bir taşla iki kuş vurmuş
oluyordu. Hem, Türkiye ile ilişkilerini ge-
liştirip Bağdat’tan bağXmsXz hareket ede-
bilmek için güç kazanXyor hem de ihraç et-
tiği petrol ve doğalgazXn parasXnX kimseyle
paylaşmadan zenginleşiyordu.

Enerji konusunda Erbil’in Bağdat yöne-
timine bağlX olmasXnXn Kürt yönetiminin
bağXmsXzlXğXnX engelleyen en önemli nok-
talardan biri olduğu dikkate alXndXğXnda
AKP’nin izlediği bu politikanXn, bağXmsXz
bir Kürt devletine giden süreci hXzlandXra-
cağX değerlendirmesini yapmak yanlXş ol-
mayacak. Bu durumun bir anlamda Türki-
ye’nin özellikle 2003 yXlXndan beri Irak’Xn
toprak bütünlüğüne yönelik söylemi ile çe-
liştiğine dikkat çekmek gerekiyor. Bütün
bu gelişmeler değerlendirildiğinde, enerji
alanXnda izlediği strateji ile Kürt yönetimi-
nin Bağdat’tan bağXmsXz hareket edebile-
ceğini ispat etmeye çalXştXğX görülüyor.

Kürtler AKP üze-
rinden tarihi bir ba-
şarXya imza atarken,
Ankara’nXn payXna
düşen ise Bağdat yö-
netimi ile ilişkilerini
bozmak oldu. Oysa
Kürtler 2003’ten
sonra Kuzey Irak
petrol yataklarXndan
çXkan petrollerin
kendilerince doğru-
dan dünyaya sevk
edilmesine Türki-
ye’nin engel olma-
sXndan endişe etmek-
teydi.

Şimdi denklem ta-
mamen tersine çevrilmiş oldu. AKP hükü-
meti kXsa vadeli çXkarlarXnX gözetip, Türki-
ye’nin uzun vadeli çXkarlarXnX tartXşmalX
noktaya getiriyor. Erbil’e dönen enerji ro-
tasX, Ortadoğu’daki çalkantXlarX çok daha
ileri boyuta taşXyacak sXkXntXlarXn işaretle-
rini de taşXyor.

Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasında kurulan enerji işbirliği Bağdat yönetiminin tepkisini çekiyor

Barzani’nin petrolü
Akdeniz’e açıldı
Türkiye’nin Kuzey Irak yönetimi ile enerji konusunda kurduğu ilişkiler merkezi Bağdat hükümetinin tepkisini çekiyor.
Kürtlerin enerji kaynaklarını yönlendirmedeki bağımsızlıklarının siyasi bağımsızlıklarını güçlendireceği değerlendiriliyor.
Türkiye ise dengelerin temelden sarsıldığı bölgesinde seçenek oluşturacak enerji denklemi kurmaya çalışıyor.

Nuri el
MALİKİ

Mesud
Barzani



Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi
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Erhan KARAÇAY
EMO Yönetim Kurulu Üyesi

Elektrik dağXtXm bölgelerinin özelleştirilmesi ile bir-
likte kullanXcXlarXn en çok yakXndXğX sorunlardan
biri sayaçlarXnXn kendilerinden izinsiz değiştirile-
rek, faturalarXna ek bedeller yansXtXlmasX oldu. Sa-
yaçlarXnXn doğru ölçmeye devam edip etmediği-
nin belirlenmesi için 516 sayXlX Ölçüler ve Ayar
Kanunu’na göre 10 yXllXk damga süresi dolanla-
rXn muayene edilmesi gerekiyorken, bu işlem sa-
yaçlarXnXn değiştirilmesi şekline dönüştürüldü.

Elektrik dağXtXm bölgelerinin büyük ölçüde
özel sektöre devredilmesinden önce elektrik sa-
yaçlarXnXn sökme ve takma bedelleri Sanayi ve Ti-
caret BakanlXğX tarafXndan belirleniyordu ve bu iş-
lem için 2010 yXlXnda vatandaşlar sadece 11,2 TL
ödedi. Elektrik dağXtXmXnXn özelleştirilme ihale-
lerinin yapXlmasX ve kimi bölgelerin devrinin
gerçekleştirilmesinin ardXndan yani 2010 yXlXndan
itibaren sayaç sökme ve takma bedeli Enerji Pi-
yasasX Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafXndan
belirlenmeye başlamXştXr. EPDK’nXn 1 AralXk
2011 tarihli kararXyla sayaç muayenelerinde bu iş-
lem için toplam 44 TL alXnmaya başlamXştXr. Bu
rakama sayacXn muayenesi içerisindeki bakXm, te-
mizlik, damga gibi işlem ücretleri de eklendiğin-
de, her abone sağlam bir sayacXn muayenesi için
62 TL ödemek durumunda kaldX.

Uygulamada ise elektrik dağXtXm şirketleri abo-
nelere, muayene yaptXrmak yerine yeni bir sayaç
takmayX önererek bu işlem için 45 TL gibi bir be-
del alma yoluna gittiler. EPDK’nin belirlediği be-
delin yüksek olmasX nedeni ile abonenin sayacX
muayene ettirmektense, yeni bir sayaçla değiştir-
mesi daha karlX bir hale geldi.

Aboneler EPDK tarafXndan 1 AralXk 2010 tari-
hinde alXnan kurul kararXyla, sayacX devlete mua-
yene ettirmek yerine, sayacXn dağXtXm şirketi ta-
rafXndan değiştirilmesine zorlanmaktadXr. Çünkü
bu karar sonucunda sayacXn muayenesi bilinçli ola-
rak sayacXn yenilenmesinden pahalX hale getiril-
miştir.

Aboneler, “62 TL ver muayene ettir ya da da-

ğıtım şirketine 45 TL ver sayaç değiştir” şek-
lindeki bir dayatmayla karşX karşXya bXrakXlmak-
tadXr. Türkiye genelinde yaklaşXk 30 milyon elek-
trik abonesi vardXr. DağXtXm şirketlerinin, sayaç ye-
nilenmesi halinde her aboneden sökme takma be-
deli olarak alacağX para, 18,6 TL+KDV olmak üze-
re toplam 22 TL’dir. Bunun 30 milyon aboneye
uygulanmasX halinde, bu sayaç değişimi işlemin-
de abonelerden toplam 700 milyon TL sökme tak-
ma bedeli altXnda para tahsil edilecektir. Bu rakama
dağXtXm şirketleri tarafXndan temin edilen sayaç-
lar üzerinden sağlayacaklarX olasX kar dahil değildir.

Kimi bölgelerde ise İstanbul’da olduğu gibi sa-
yaçlar dağXtXm şirketleri tarafXndan re’sen değiş-
tiriliyor. Değişim sXrasXnda, abonelere tebligat ya-
pXlXyor. Sayaç bedeli ihale ile belirlenen Boğazi-
çi Elektrik DağXtXm AŞ’de (BEDAŞ) 21.80 TL be-
del faturaya yansXtXlXyor. Şimdilik abonelere de-
ğiştirme ücreti yansXtXlmXyor. 

Sağlam Sayaçlar Çöpe
EPDK’nXn belirlediği sayaç sökme ve takma

bedelinin yüksekliği nedeni ile sağlam durum-
daki sayaçlar, ölçüm yapXlmasX ekonomik ol-
madXğX için çöpe atXlmaktadXr. Ülke kaynakla-
rXnXn israf edilmesinin yanX sXra sayaç üreticileri
ve elektrik dağXtXm şirketleri için dünyanXn
hiçbir yerinde olmayan bir ek kaynak aktarXmX
yaratXlmXş oldu.

Öte yandan EPDK’nXn Resmi Gazete’de 11
Eylül 2011 tarihinde yayXmladXğX “Elektrik Pi-
yasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli-
ği”nde konuya ilişkin yeni düzenlemeler ya-
pXlmXştXr. Yönetmelik değişikliği ile 31 AralXk
2013 tarihinden sonra yeni abone olan tüketi-
cilerin sayaçlarXnXn temini ve montajXnXn dağX-
tXm şirketleri tarafXndan bedelsiz karşXlanacağXna
dair düzenleme yapXlmXştXr. Bu düzenleme ile
30 milyon elektrik abonesi uygulama dXşX bXra-
kXlmXş ve sayaç değişimine zorlanarak mağdur
edilebilmelerine olanak sağlanmaya devam
edilmiştir.

Elektrik özelleştirmelerinin acı faturaları yurttaşların cebine 
yansımaya devam ediyor. Özelleştirme öncesi abonelerden sayaç 
sökme-takma bedeli olarak 11.2 TL alınırken özelleştirme 
sonrasında bu rakam 44 TL’ye çıktı. Halkın cebinden ?rmalara 
toplamda 700 milyon TL’lik bir kar sağlanmış oldu.

Dağıtım şirketlerine kıyak geçiliyor...

Sayaç değişimi
soygunu

Bana bir masal anlat baba!..

Emekli Kasım öğretmen öylesine dalgXn dalgXn yürüyordu ki, ya-
nXnda duran lüks otomobilin içinden kendisine seslenen öğren-
cisini duyup, başXnX çevirmesi bir hayli zaman aldX:

“- Hocam buyrun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.”
KasXm öğretmen gözlüklerinin üzerinden şöyle bir baktX, öğrencisi-

ni tanXyamamXştX:
“- Benim, hocam HacXali, tanXmadXnXz mX?
- Şimdi çXkardXm. Oğlum, sen ne olmuşsun böyle, bu ne zenginlik,

bu ne şatafat böyle?
- Hocam okulu zor bela bitirir bitirmez ticaret hayatXna atXldXm ve iş-

te gördüğünüz gibi Allah kXsa zamanda köşeyi dönmeyi bana nasip et-
ti.

- Oğlum, ticaret dediğin hesap işidir. Benim bildiğim senin mate-
matiğinin çok zayXf olduğu...

- Vallaa hocam, dediğiniz gibi, matematik falan bilmem. 11’e alXp,
4’e satXyorum. Aradaki yüzde 50 ile de geçinip gidiyorum işte...”

FXkra böyle; bu fani dünyada varsXllXk hesap işi olmaktan öte kitap işi-
dir benim bildiğim. KitabXna uydurup, ademoğlunu soyup soğana çe-
viren, kolayca köşeyi dönebilmekte. HalkXn kendi elleriyle seçtikleri
de bu değirmene su taşXmayX görev bilmekteler. Bu da bir tür kazan
kazan politikasX işte. Peki, kaybedenler hiç soru sormuyorlar mX? On-
larX ikna politikalarX için de güdümlü medya başta olmak üzere, bin bir
türlü malzeme üretilmiş vaziyette. Bu malzemeler kullanXlarak, ne ma-
sallar anlatXlXr ve ne masal alemlerine götürülür bu coğrafyanXn garip in-
sanlarX... Bu masallardan biri de vakti zamanXnda çok kullanXlan “özel-
leştirmenin nimetleri” masalX idi. Kamu mal ve hizmetleri özel sek-
töre devredilecek ve bu ülkenin halklarXna da ucuz, kaliteli, güvenli,
şeffaf bir şekilde mal ve hizmet sunulacaktX. Aradan yXllar geçti, nere-
deyse tüm kamu mal ve hizmetleri özelleşti, Godot’yu bekler gibi bek-
liyoruz, ucuzluk ve kaliteyi, güvenli mal ve hizmet sunumunu. Sunu-
lan, her geçen gün daha da artan fiyatlar ve kesintiye uğrayan, kalite-
siz hizmetler. Bugünlerde, yine doğalgaz ve elektriğe zam gündemde. 

“Daha beş ay önce doğalgaza yüzde 18,75 zam yapmıştınız, bu
ne şimdi?” diyecek olsanXz, yanXt hazXr; “BOTAŞ zarar ediyor, büt-
çe zorlanıyor.”

“Bu BOTAŞ dediğiniz doğalgaz mı üretiyor?”
“Yok, hayır!” 
“Peki ne yapıyor? Alıyor, satıyor.”
“Niye zarar ediyor?”
“11’e alıp 4’e satıyor da ondan.”
“Peki, bir kamu kuruluşu 11’e alıp, 4’e satarak zarar ederken,

özel sektör 11’e alıp 4’e satarak nasıl yüzde 50 kar edip köşeyi dö-
necek?”

“Olur mu öyle şey beyefendi?”
“Peki olamazsa ne olacak? O zaman bugüne göre çok daha yük-

sek fiyatlarla gaz satacak demektir.”
“Yok, özel sektör pazarlık edecek, allem edecek, kullem edecek,

daha ucuza gaz temin edecek.”
“Peki öyle olacağını varsayalım. İyi de kardeşim o ucuza alabi-

liyorsa devlet olarak biz neden pahalı alıyoruz? Ne için bize fahiş
fiyatla gaz satarak kazık atan Ruslara; ‘Gelin bir de nükleer enerji
üzerinden kazXklayXn bizi, seviyoruz biz böyle yaşamayX’ babından
eylemlerde bulunuyoruz? Diğerlerine göre daha ucuz olduğu söy-
lense bile neden Azeri kardeşlerimiz (!) bize hala pahalı olan gaz
satıp, iki de bir fiyat arttırıyorlar? Neden İran ile mahkemelik olu-
yor, tahkime gitmek durumunda kalıyoruz? Bu nasıl Devlet-i Ali
ki Enerji Bakanımız, İran’a yaptırımlar içine doğalgazı sokma-
yan ABD’ye minnet duygularını ifade ediyor? Neden bu bakanla-
rımız içeride takla attırırken dışarıda takla atıyor?”

Hadi bana, “Bu ay doğalgaza ve elektriğe zam olmayacak” de-
yin, “bu kış doğalgaz ve elektrik arzında sıkıntı olmayacak” deyin.
Eyy Devlet-i Ali, eyy baba devlet! Hadi...

Bana bir masal anlat baba…
İçinde ucuz gaz, kesilmeyen elektrik olsun...
Nükleersiz hayat, içilebilir su…

Bana bir masal anlat baba
Uzaklardan bağXra bağXra
Anlat ki sesini hatXrlayayXm
Anlat ki kendimi bulayXm...
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CHP, “özel girişimi destekleyen; devletin
geliştirdiği düzenleyici ve denetleyici çer-
çevede ekonomik birimlerin kontrolsüz
risk almasını önleyen” ifadeleri içeren Par-
ti ProgramX’ndan, Türkiye’nin Enerji Ger-
çekleri Raporu’nda vazgeçti. CHP artXk,
“Dışa bağımlılığı azaltarak, devletin yol
göstericiliği, koordinasyonu ve gerçekçi
teşvikleri ön koşul olarak koymak, özel
sektör ve üniversiteleri, devletin öncülü-
ğünde, yönlendirilmeyi ve teşvik etmeyi”
hedefliyor.

CHP, Türkiye’nin Enerji Gerçekleri Ra-
poru’nda, “özel sektör temelli, devleti pi-
yasada düzenleyici ve denetleyici statü-
ye koyan” Parti ProgramX’ndan farklX ola-
rak enerjide dXşa bağXmlXlXğXn azaltXlmasX için
“devletin yol gösterici olması gerektiği-

ni, özel sektörün ve üniversitelerin dev-
letin öncülüğünde yönlendirilmesini”
hedefliyor. Parti ProgramX’nda “Özel giri-
şimi destekleyen; devletin geliştirdiği
düzenleyici ve denetleyici çerçevede eko-
nomik birimlerin kontrolsüz risk alma-
sını önlemekten, özel girişim ve kamunun
düzenleyici ve denetleyici görevinin bir
arada olduğu piyasa düzeninden, sosyal
piyasa ekonomisinden; enerji, ulaştırma,
haberleşme gibi temel üretim firmaları-
nın rekabet güçlerini ve büyümeyi des-
tekleyen faktörler haline getirilmesinden”
bahsediyordu. Partinin enerji raporunda
ise “CHP, yerli ve yenilenebilir enerji kay-

naklarının payını artırıp dışa bağımlılı-
ğı azaltarak bu güçlüğü aşmayı, devletin
yol göstericiliği, koordinasyonu ve ger-
çekçi teşvikleri ön koşul olarak koyma-
yı, özel sektör ve üniversiteleri, devletin
öncülüğünde, yönlendirilmeyi ve teşvik
etmeyi” planlXyor. Bu devletçi anlayXş,
sektördeki özelleştirmeler, hidroelektrik
santraller, enerjide planlama, kamunun de-
netimi, enerji alanXndaki kamu kurumlarX-
nXn özerkleştirilmesi, hatta enerji ile ilişki-
li dXş politika konularXna da yansXyor. Ra-
porda dikkat çeken başlXklar şöyle:

Enerji planlama ile yönetilir: Enerji, stra-
tejik bir sektördür ve kamunun planlamasX,
yönlendirmesi, teşviki ve denetlemesi ile yö-
netilmelidir. Özelleştirmeler ve serbestleş-
tirme politikalarX, enerji sektöründe ol-
mazsa olmaz çare olarak sunulmaktadXr.
“Kamu tekelini kıracağız” söylemi; Pet-
rol Ofisi, PETKİM, TÜPRAŞ gibi karlX ku-
rumun yabancX ve/veya yerli özel tekellerin
eline geçmesiyle sonuçlanmXştXr.

Sıkı kamu denetimi
Yasal düzenlemelerle kamu yatXrXmlarX-

nXn önü kesiliyor. Özel sektör ise hXzla ve
büyük oranda kara geçemeyeceğini dü-
şündüğü yatXrXmlara girmediğinden, arz-ta-
lep dengesizliği yaşanmakta, bu nedenle de
elektrik fiyatlarX zaman zaman inanXlmaz dü-
zeylere çXkmaktadXr. PlanlamayX güçleştiren
bir diğer konu da, halen lisans almXş olan çok
sayXda HES’in öne sürülen kurulu güçleri-
nin, uzun süreli ölçümlere dayanmayan şi-
şirilmiş verilere dayalX olmalarX nedeniyle
abartXlX olmalarX gerçeğidir. Ticari bazX
beklentilerle yapXlan bu “şişirmeler”, talebi
karşXlayacak arz değerlerinin planlanmasX sü-
recinde ciddi sapmalara neden olacaktXr. Bu
sakXncalX uygulamalarXn önlenebilmesi için,

kamunun çok sXkX denetimi zorunlu görün-
mektedir.

Ücretsiz enerji
CHP iktidarXnda enerjiden alXnan vergi-

ler makul seviyelere çekilecek, doğalgaz ve
elektrik kullanXmXnda yoksul ailelere tüke-
timlerinin belli bir miktarX bedelsiz verile-
cek, çiftçinin enerji kaynaklX borçlarX yeni-
den ele alXnacaktXr. Enerji fiyatlarX, toplumun
her kesiminin uygun koşullarda ödeyebile-
ceği seviyede tutulacaktXr. Mevcut aşXrX
vergiler düşürülecek, vergiden vergi alma
uygulamasXna son verilecektir.

DSİ gerçekten özerkleştirilecek: Hid-
roelektrik potansiyelimizin, bir yandan
enerjideki dXşa bağXmlXlXğXmXzX azaltabilmek
amacXyla mümkün olan en yüksek oranda
devreye alXnabilmesi, diğer yandan ise çev-
reyi geri dönülmez biçimde tahrip etmeden
kullanXlabilmesi için CHP’nin atacağX ilk
adXm, DSİ’yi daha güçlü ve gerçekten
özerk bir kurum haline getirmek olacaktXr.
Bunu izleyecek ikinci adXm ise, akarsularX-
mXzXn en uygun biçimde devreye alXnabil-
mesi için havza planlamasXnXn DSİ tarafXn-
dan yapXlmasXdXr. BunlarXn ardXndan, ÇED
raporlarXnXn çağdaş ve uluslararasX stan-
dartlara uygun olarak verilmesi ve nihayet
can suyu hesaplarXnXn da benzer biçimde ya-
pXlmasX, denetlenmesi, uygulamayanlara
caydXrXcX cezai yaptXrXm getirilmesi adXmlarX
gelecektir. Herhangi bir santral için “ÇED’e
gerek yoktur” türünden bir görüş verilmesi
söz konusu olmayacaktXr.

Akarsuların kaderi
Halka rağmen HES’e izin verilmeye-

cek: AkarsularXn; havayX, tarlalarX, insanlarX
görmeden, cebri borularla ve onlarca regü-

CHP’nin son enerji raporu, partinin bu sektöre bakışını yenilemesinin yanı sıra hede@erini
devletçi modele göre yönlendirdiğini ortaya koyuyor. Rapora göre enerji sektörüne 
devlet öncülük edecek, diğer kurumlar belirlenen politikanın içinde yer alacak.

CHP’nin raporu gerçekleri ortaya koyuyor ve öneriler getiririyor:

Enerjide devletçi model
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Türkmen gazı yeniden...

DünyanXn dördüncü büyük gaz rezervlerine sahip olan
Türkmenistan’X batXlX pazarlara bağlamayX amaçlayan
Hazar geçişli doğalgaz boru hattXnXn inşasX projesi ye-

niden canlanXyor. Konu Eylül ayX boyunca üst düzey ziyaret
ve toplantXlarXn ana konusu oldu. Bu eğilim artarak devam ede-
cek gibi görünüyor. Türkiye burada, gerek Azerbaycan ve Türk-
menistan’X biraraya getirmeye çalXşan gerekse AB’nin konu-
ya olan ilgisini yeniden uyandXrmaya ve Rusya’yX iknaya ça-
lXşan başlXca aktör konumunda. Bu, Türkiye’nin kendi doğal-
gaz çeşitliliğinin sağlanmasX için olduğu kadar, Türkiye’yi ener-
ji alanXnda stratejik ve belirleyici bir aktör yapabilme adXna da
önemli bir adXm. Konu Türkmenistan Devlet BaşkanX Berdi-
muhammedov’un Ağustos başXnda gerçekleştirdiği Türkiye zi-
yaretinin ana gündemiydi. Hazar Denizi kXyXsXnda liman ya-
tXrXmlarX yapmayX planlayan Türkmen tarafX özellikle İstanbul
ve İzmir’deki büyük limanlarX incelemiş, işbirliğinin bundan
sonra daha da güçlenerek gelişeceğine inandXğXnX ifade etmişti.
Takiben Enerji BakanX Taner Yıldız liderlerce çizilen yol ha-
ritasXnX somutlaştXrmak adXna Türkmenistan’a gitmişti. AslXn-
da Azerbaycan’la 25 Ekim 2011’de yapXlan anlaşma Türkmen
gazXnX da içine alarak bu adXmlarXn atXlmasXnX öngörüyordu.

AB’de aşağX yukarX aynX tarihlerde bu sürece dahil olmak yö-
nünde adXm atmXş, Eylül’de Avrupa Enerji Komisyonu’na Ha-
zar geçişli proje ile ilgili Azerbaycan ve Türkmenistan’la gö-
rüşmeler yapmak için yetki vermişti. Bakan YXldXz, Türkme-
nistan’da, Azeri ve Türkmen yetkililerin yanX sXra Avrupa Bir-
liği Enerji Komiseri Günther Ottenger’in de katXldXğX dört-
lü bir toplantX yapmXştX.

Konu, sonrasXnda 11 Eylül’de Azerbaycan’da yapXlan Tür-
kiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantX-
sXnXn da ana gündem maddesi oldu. Azerbaycan ve Türkme-
nistan’Xn beklentisi, AB’nin, bu hat ile taşXnacak gazXn tama-
mXna alXm garantisi vermesi. Bu garanti maliyetlerin karşXlanmasX
güvencesinin yanX sXra projenin önündeki en büyük engel ola-
rak duran Hazar’Xn statüsü konusunun Azerbaycan ve Türk-
menistan lehine çözümünde bir dayanak olarak görülüyor.
Azerbaycan ve Türkmenistan, iki ülkenin enerji kaynakla-
rX konusunda anlaşmasXnXn yeterli olduğuna inanXyor. Ko-
nunun diğer kXyXdaşlarX ise sadece ekolojik açXdan ilgilen-
dirdiği düşünülüyor. Azerbaycan tarafX Türkmenistan’Xn tu-
tumunun belirleyici olduğunu ileri sürüyor. Beklenti Türk-
menistan’Xn bu projeyi BatX’ya açXlan bir hat olarak kabul
ederek Azerbaycan’a destek vermesi. Türkiye’nin rolü ve
faaliyetleri de burada öne çXkXyor.

Türkiye’den Türkmen gazXna talip olunduğu yönünde açXk-
lamalar defalarca tekrarlanmXştX. Bu, Türkiye ve ABD açXsXn-
dan İran unsurunun devre dXşXna çXkartXlmasX, çeşitliliğin sağ-
lanmasX adXna önemli. AB açXsXndan ise yaklaşXk 25 trilyon met-
reküplük alternatif Türkmen kaynağXna Türkiye üzerinden ula-
şXlmasX anlamXna gelecek. Fakat AB’nin gerekli sorumluluğu
üstlenip üstlenmeyeceği hala çok da net değil. Bu noktada pro-
jeye destek veren ABD’nin, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) örneğini
hatXrlatXr bir biçimde ağXrlXğXnX koymasX gerekecek. Ama hem
koşullar çok farklX hem de seçimleri beklemek gerekiyor. Di-
ğer taraftan oyunun muhtemel kaybedeni olacak İran ve Rus-
ya’nXn da çevre konusundan hukuki meselelere kadar geniş bir
yelpazede sorun çXkarmasXnX beklemek gerek.

Bu durum, muhtemelen Ekim ayX ortasXnda Türkiye’de ya-
pXlacak olan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi top-
lantXsXnXn da gündemini belirleyecek gibi. Akkuyu Nükle-
er Santrali ve Güney AkXm projelerini de içine alan enerji
merkezli stratejik projelerin ve dengelerin ele alXnmasXnX bek-
lemek gerek.

KXsacasX bölgesel dengelerin yeniden Hazar’a doğru
kaydXğX, enerji güvenliği ve jeopolitik dengeler merkezli bir
tartXşma ya da mücadele tekrar canlanacak gibi. Bu konu
İran’Xn yanX sXra, Irak ve Suriye’deki gelişmeler ile artan PKK
terörü merkezli değerlendirmelerin yapXldXğX geleneksel jeo-
politik stratejik tartXşmalarX yeniden akXllara getiriyor.
KapsamlX düşünmek gerek.

lâtörle kXsXtlanarak, sadece üç beş
yandaşX zengin etmek gibi bir “ka-
deri” yoktur. Yöre insanXna rağmen,
çevreyi geri dönülmez biçimde tahrip
eden, su hakkXnX gasp eden, balXkçXlX-
ğX yok eden, insanXmXzX yurdundan
eden mevcut çarpXk anlayXşa derhal son
verilecektir. YargX kararlarXnXn uygu-
lanmasX mutlaka sağlanacak, yöre
halkXna rağmen sürdürülen kar odak-
lX HES inşaatlarXna izin verilmeye-
cektir.

Hem sorunlu hem bağımlı: Tür-
kiye petrol ithalatXnXn yaklaşXk yüzde
65’ini, doğalgaz ithalatXnXn da yaklaşXk yüzde 75’ini
iki komşusu olan İran ve Rusya’dan ithal etmektedir.
AKP iktidarXnXn, her iki ülkeyle de sorun yaratan dXş
politika uygulamalarXna yönelmesi, hem büyük bir

çelişki hem de ülkemiz açXsXndan
büyük bir risk oluşturmaktadXr. Ener-
ji politikalarX, sadece birkaç yandaş
şirketin çXkarXnX kollama uğruna, dXş
politikada maceralara girme pahasX-
na sürdürülebilecek bir süreçle plan-
lanamaz. AKP’nin ABD’ye yaran-
mak uğruna uyguladXğX bu sakXncalX
politika derhal sonlandXrXlacak, dXş po-
litika önceliklerimiz, enerji alanXndaki
çXkarlarXmXza ters düşmeyecek ve
ulusal saygXnlXğXmXzX tesis edecek
biçimde yeniden belirlenecektir. ABD
ve AB ile ilişkilerimiz siyasi bağXm-

lXlXktan, karşXlXklX saygX ve anlayXşa; Rusya, İran ve
diğer ülkelerle ilişkilerimiz enerjideki bağXmlXlXktan
daha dengeli ve ortak çXkarlarXn öne çXkarXldXğX yeni
bir zemine oturtulacaktXr.

Raporda, Türki-
ye’nin enerji sek-
töründe yaşadığı
olumsuzluklar da
sıralanıyor. Buna
göre son 10 yılda
enerji ihtiyacı yüz-
de 42, ödenen fatu-
ra ise yüzde 550
oranında arttı.

CHP raporunda Türkiye’nin enerji politikalarX ve
sonuçlarXyla ilgili şu değerlendirmeler yapXlXyor:

�Yüzde 42 artan talebin fiyatı yüzde 550
arttı: Son 10 yXlda Türkiye’nin enerji talebi
yüzde 42’ye yakXn bir oranda büyümesine
karşXlXk, artan enerji fiyatlarX nedeniyle
Türkiye’nin, enerji kaynaklarX ithalatX için
ödediği para yüzde 548,9 oranXnda artXş kaydetti.
2001 yXlXnda 8,3 milyar dolar olan Türkiye’nin
enerji ithalatX 2011 yXlXnda 54,1 milyar dolarX
buldu.

� Petrol yoksulu Türkiye: Çevresindeki
ülkelerde çok yüksek petrol rezervleri bulunan
Türkiye ise tam bir petrol yoksulu ülke
konumunda bulunuyor. 2011 yXlX sonu itibariyle
Türkiye’nin üretilebilir petrol rezervinin 183,4
milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Bu rezervin
137,9 milyon tonluk kXsmX 2011 yXlX sonu
itibariyle üretilirken, geriye 45,4 milyon tonluk
üretilebilir rezerv kaldXğX hesaplanXyor. Bu
nedenle de Türkiye ham petrol ithalatXnXn büyük
bir bölümünü ithalatla karşXlXyor.

� Doğalgaz talebi şişiriliyor: Tüm
eleştirilere karsXn Xsrarla sürdürülen, enerji
tüketiminde doğalgazXn payXnXn akXldXşX oranlara
yükselmesi olgusunun ardXnda, talep
tahminlerinin kasXtlX olarak şişirilmesi ve buna

bağlX olarak satXn alma garantisi ile inşa edilen
bazX gereksiz doğalgaz santrallerinin inşasXnXn
sağlanmasX gerçeği yatmaktadXr. Ülkemiz, önceki
yXllarda yapXlan ve hala sürdürülen bu sakXncalX
uygulamalarXn bedelini hala ödemektedir.

� Hidrolik kaynakların yüzde 60’ı
kullanılmıyor: Türkiye’nin yXllXk 140 milyar
kilovatsaat elektrik üretebilecek bir hidrolik
potansiyeli olduğu biliniyor. Bu potansiyelin
yüzde 40’a yakXnX devreye alXnmXş durumda.
Türkiye, 2011 yXlXnda 4,6 milyar kilovatsaat
elektrik ithal ederken, ihracatX da 3,6 milyar
kilovatsaat olarak gerçekleşti.

� İthal kömür kullanımı arttı: Son 10 yXlda
elektrik üretiminin kaynak kompozisyonunda en
dikkat çeken nokta ise taş kömürünün payXnXn
yüzde 3,1’den yüzde 11’e kadar yükselmesi
oluşturuyor. Son yXllarda ithal kömüre dayalX
elektrik santrallerine ağXrlXk verilmesinin ithal
kaynaklarXn elektrik üretimindeki payXnXn önemli
ölçüde artXrdXğX gözleniyor.

� Linyiti unuttuk: Linyitin elektrik
üretimindeki payX son 10 yXllXk dönemde
dramatik bir şekilde düşerek yüzde 28’den 17’ye
inerken, hidroliğin payX ise yüzde 17-26 oranlarX
arasXnda seyretti.

Fiyatlar yüzde 550 arttı
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Av. Mehmet HORUŞ

Bakanlar Kurulu’nun 2012 yXlXnda yaptXğX
neredeyse bütün toplantXlarXnda, Türki-
ye’nin farklX yörelerindeki taşXnmalara
“acele kamulaştırma” yöntemiyle el ko-
nulduğuna dair kararlar alXnXyor. Özellikle,
HES, madencilik, boru hattX, kentsel dönü-
şüm, otoyol, hXzlX tren projelerinde mev-
zuatXmXzda istisnai bir yol olarak düzenle-
nen acele kamulaştXrma yöntemi, olağan ka-
mulaştXrmalarXn yerini almaya başladX.

Savaş hukuku
Hukukçu olmayan ve konuya ilgili ol-

mayan kişiler için karXşXk gibi görünse de as-
lXnda acele kamulaştXrmanXn ne olduğu ve
hangi hallerde uygulanabileceği Kamulaş-
tXrma Kanunu’nda ve DanXştay’Xn son yXl-
larda verdiği çok sayXda mahkeme kararXnda
gayet net ve anlaşXlabilir şekilde ifade edil-
mektedir. 2942 sayXlX KamulaştXrma Ka-
nunu’nun Acele KamulaştXrma başlXklX 27.
maddesinde: “3634 Sayılı Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununun uygulanma-
sında yurt savunması ihtiyacına veya ace-
leciliğine Bakanlar Kurulunca karar
alınacak hallerde veya özel kanunlarla ön-
görülen olağanüstü durumlarda gerek-
li olan taşınmaz malların kamulaştırıl-
masında (…) seçilecek bilirkişilerce tes-
pit edilecek değeri, idare tarafından mal
sahibi adına 10. maddeye göre yapılacak
davetiye ve ilanda belirtilen bankaya

yatırılarak o taşınmaz mala el konula-
bilir” kuralXna yer verilmiştir. Kanundaki
“el konabilir” ifadesi dikkat çekicidir.
Çünkü üstün bir erk tarafXndan eşitsiz bir iliş-
ki içerisinde mülkiyet hakkXnXn ortadan
kaldXrXlmasX söz konusudur.

KamulaştXrma Kanunu’nun yukarXda alXn-
tX yaptXğXmXz 27. Maddesi’nin atXf yaptXğX
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’na da
yakXndan bakarak konuyu biraz daha so-
mutlaştXrabiliriz. 3634 SayXlX Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanunu’nun 1. Maddesi’nde;
“Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin
henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı
gerektirebilecek bir durumun meydana
geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde ya-
pılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların
toplanması esnasında, alelade vasıtalar-
la temin edilemeyen bütün askeri ihti-
yaçları veya hizmetleri bu Kanun hü-
kümleri dairesinde vermeye veya yap-
maya her şahıs borçludur” denilmek su-
retiyle kanunun hangi koşullarda uygula-
nacağX belirtilmiştir. 3634 SayXlX Kanun’un
4. Maddesi’ne göre; “Bu kanunun koy-
duğu mükellefiyetin tatbikini istemek
salâhiyeti ancak ciheti askeriyeye aittir.”
Görüldüğü üzere savaş halinde dahi “as-
keriye” bu yetkiyi doğrudan kullanama-
yacak, Bakanlar Kurulu’ndan talepte bulu-
nacaktXr. Bu kanunun 1939 yXlXnda 2. Dün-
ya SavaşX öncesinde savaşa hazXrlXk kapsa-
mXnda çXkarXldXğXnX da hatXrlatalXm. Savaş sX-
rasXnda cephane ve asker yXğXnağX, askeri üs,

askeri hastane, askeri yol ve köprüler için
ihtiyaç duyulan taşXnmazlara bu yolla el ko-
nularak olağan kamulaştXrmayla zaman
kaybedilmemesi öngörülmüştür. Kanun bi-
raz eski tarihli olduğundan süvari birlikle-
rindeki atlarXn ihtiyacX olan yemlerin teda-
riki için tarlalara el konulabileceği ya da as-
kerin ekmek ihtiyacX için fXrXnlara el konu-
labileceği vs hükümlere kanunda yer veril-
miş.

HES uğruna savaş
Acele kamulaştXrmanXn bir savaş hukuku

uygulamasX olduğu açXkça görülüyor. Ka-
mulaştXrma Kanunu’nda savaş, seferberlik,
yurt savunmasX ve diğer olağanüstü haller
dXşXnda “aceleciliğine Bakanlar Kurulunca
karar alınacak haller” denilerek Bakan-
lar Kurulu’na bir esneklik tanXnmXştXr. Son
yXllarda Türkiye’de bir savaş ve seferberlik
ilanX söz konusu olmadXğXndan, acele ka-
mulaştXrma kararX verilebilmesi için geriye
Bakanlar Kurulu’na tanXnan bu “esnek” yet-
ki kalXyor. DanXştay’a göre ise; “Bakanlar
Kurulunca karar verilebilmesi için de
kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin
olma halinin maddede yer alan diğer iki
koşula paralel nitelik taşıması gerekti-
ği açıktır.” Bu içerikte verdiği sayXsXz ka-
rarXnda DanXştay, Bakanlar Kurulu’na ta-
nXnan takdir yetkisinin yurt savunmasX ve
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’ndaki
koşullar çerçevesinde gündeme geleceği-
ni belirtilmiştir.

Bu kadar açXk ve net ifade edilmesine rağ-
men, her gün Resmi Gazete’de ülkemizin de-
ğişik yörelerindeki projeler için Bakanlar Ku-
rulu tarafXndan el koyma kararlarX alXndXğX-
nX okuyoruz. Savaş zamanXnda Genelkur-
may’Xn sahip olmadXğX el koyma yetkisi, şu
anda HES, siyanürlü altXn madenciliği, ter-
mik santral gibi ekolojik açXdan sakXncalX
projeleri yapan şirketler lehine kullanXlXyor.
Belki de adX konulmamXş bir savaşXn için-
deyiz: Sermayenin doğaya karşX savaşX.

Hükümet, HES ve benzeri yatırımların hızlandırılması için seferberlik ve savaş 
durumlarında uygulanacak yöntemlere başvuruyor. Bakanlar Kurulu, ekolojiyi 
olumsuz etkileyen projeleri gerçekleştirmek için adeta ‘savaş açmış’ durumda...

Bakanlar Kurulu, ekolojiyi bozan projeler için acele kamulaştırma yoluna gidiyor

Hükümet HES’ler için savaş açtı
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Orhan ÖRÜCÜ
Elektrik Mühendisi

S ORUN S ÖYLE YELİM

� Elektrik dağıtım şirketi eski
sayacımın yerine dijital sayaç taktı.
Elektronik sayacın diğerlerinden ne
farkı var? 

İki sayacXn birbirinden temel farkX, elek-
tronik olanXn kullanXm saatini de kaydede-
bilme özelliğine sahip olmasXdXr. Eğer elek-
tronik sayacXnXz varsa, kullanXm saatlerine
göre farklX fiyatlar sunan tarifeye de geçme
olanağXna sahip olabilirsiniz. Mekanik sa-
yaçlarla ise sadece saat farkX olmaksXzXn tek
fiyat uygulanan tarifeyi kullanma olanağX-
nXz var. Elektrik kullanXm saatleri “gündüz”,
“puant” ve “gece” olarak üçe ayrXlXr. Bu ay-
rXmX, 06:00-17:00 arasXndaki saatler için
“gündüz”, 17:00-22:00 saatleri için “pu-
ant” ve 22:00-06:00 arasXndaki saatler için
“gece” tarifeleri uygulanXyor. Güncel fi-
yatlarla örnek vermek gerekirse, 2012’de uy-
gulanan çok zamanlX konut tarifelerine
göre, 1 kilovat saat (kWh) elektrik için “gün-
düz” saatlerinde 0,24416 TL, “puant”
döneminde 0,38031 TL, “gece” dönemin-
de 0,14598 TL olarak uygulanXyor. Hem
elektronik hem de mekanik sayaç kulla-
nanlarXn tercih edebileceği tek zamanlX ta-
rifede ise tüm zaman dilimleri için birim fi-
yat 0,25886 TL olarak uygulanXyor. 

� Elektronik elektrik sayacı
taktırdım ama değişen bir şey olmadı,
faturam zaman dilimlerine dikkat
etmeme rağmen aynı geliyor, neden?

Elektronik elektrik sayacX taktXrmak,
elektriği farklX fiyatlarda kullanacağXnXz
anlamXna gelmez. Elektriği farklX fiyatlar-
dan kullanmak istiyorsanXz, aboneliğinizi de
değiştirmeniz gerekmektedir. Tek zaman-
lX tarife üzerinden abone iseniz aboneliğinizi
çok zamanlX tarifeye çevirmeniz gereke-
cektir. Yani elektronik sayacXnXz var ama
aboneliğiniz tek zamanlXysa değişen bir şey
olmaz, tek zamanlX fiyattan kullanXrsXnXz.
Çok zamanlX tarifeye geçecekseniz mutla-
ka elektrik tüketim alXşkanlXklarXnXzX de-
ğiştirmeniz gerekiyor. Yoksa kWh olarak tü-
ketiminiz düşerse bile, ödeyeceğiz TL be-
deli artar.

� Çok zamanlı tarifeye geçtim
gelen fatura bedeli arttı, neden?

Bu şikayetin nedeni kullanXm saati ile
doğrudan bağlantXlXdXr. Eğer elektrik kul-
lanXm zamanXnXz, elektriğin çok tüketildi-
ği ve bunun için yüksek bedelli zaman ara-
lXğXna denk geliyorsa tek zamanlX abone-
likte ödediğinizden 2 kat daha fazla öder-
siniz. Dikkat ederseniz, elektriğin çok tü-
ketildiği zaman olan “puant” döneminde
yüksek fiyat uygulanXyor. Bu sorunu ancak
tüketiminizi diğer saatlere kaydXrarak çö-
zebilirsiniz.

� Çok zamanlı tarifeye geçmek

için elektronik sayaç taktırmayı
düşünüyorum. Ama hangi tarifenin
bana uygun olduğuna karar
veremedim, öneriniz var mı?

Öncelikle tek zamanlX tarife sizin için
daha uygun ise sayaç değişikliği yapmanXza
gerek yok. HesaplamalarXnXz çok zaman-
lX tarifenin daha mantXklX olduğunu ortaya
koyarsa o zaman elektronik sayaç taktXr-
manXz gerekir. 

HesabXnXzX ise ağXrlXklX kullanXm saatle-
rinizi belirleyerek yaklaşXk bir hesap ya-
pabilirsiniz. Somut bir örnekle elektronik
sayaçlarXn sizin için uygun olup olmadXğXnX
hesaplayalXm.

Saat 19:00’da eve geldiğinizi ve saat
23:00’de uyuduğunuzu farz edelim. Saat-
te 1 kWh enerji tükettiğinizi düşünelim.
Normalde saatte 1 kWh enerji tüketimi ko-
nutlar için yüksek bir rakamdXr ama kolay
hesaplanmasX açXsXndan 1 kWh şeklinde he-
sap edelim.

Çok zamanlX tarifede 19:00-22:00 ara-
sX tükettiğiniz enerjinin bedeli
3x0,38031=1,14 TL olacaktXr. 22:00-23:00
arasX tükettiğiniz enerjinin bedeli ise
0,14598 TL olacak. Elektronik sayacXnXzXn
bu zaman aralXğXnda faturanXza yazdXğX be-
del 1,14+0,15= 1,29 TL olacaktXr.

Tek zamanlX tarifeden ise tüketiminiz za-
man aralXğXndan bağXmsXz olacağXndan,
4x0,25886 = 1,04 TL olacaktXr. Görüldü-
ğü gibi bu örnekte çok zamanlX tarifeye geç-
mek fazla ödemeye neden oldu. Benzer he-
saplarX siz çamaşXr-bulaşXk makinelerinin,
klimalarXn, elektrikli XsXtXcXlarXn çalXştXrXl-
dXğX saatleri göz önüne alarak, kendiniz açX-
sXndan değerlendirebilirsiniz. 

� Sayacımız dağıtım şirketi
tarafından eskidiği gerekçesi ile ücretli
olarak değiştirildi. Şimdi ise
gazetelerden okuduğumuz kadarı ile

bedelsiz değiştirileceği söyleniyor.
Bizim sayacımızı değiştirmek için o
yüzden mi acele ettiler?

Sayaç değişikliklerine ilişkin haberlerin
kökeni Enerji PiyasasX Düzenleme Kuru-
lu’nun (EPDK) yaptXğX yönetmelik deği-
şikliğine dayanXyor. Değişikliğe göre “Elek-
trik dağıtım sistemine yeni bağlanacak
olan müşterinin sayacının temini ve
montajı 31 Aralık 2013’ten sonra dağı-
tım şirketi tarafından yapılacak. Yeni sa-
yaçların temini ve montajı sırasında da-
ğıtım şirketi aboneden herhangi bir be-
del istemeyecek, sayacın mülkiyeti de da-
ğıtım şirketine ait olacak.” KXsaca deği-
şiklik mevcut aboneleri etkilemiyor. Ace-
lenin nedeni bu değişikliği biliyor olmala-
rX değil. Zira yönetmelik değişiklikleri özel-
leştirilen dağXtXm şirketleri tarafXndan yapX-
lXyor, bir başka ifade ile yaptXrXlXyor. Arada
bir biz tüketiciler de sebepleniyoruz ama esas
sebeplenenler hep özelleştirilen dağXtXm
şirketleri oluyor.

� Anlaşılan bu sayaçlar zaman
içinde bir şekilde elektronik olanlar ile
değişecek. Başka şansımız yok. Bu
sayaçları kullanırken nelere dikkat
etmek gerekir?

Öncelikle abone olduğumuz tarifeyi in-
celeyeceğiz ve örneklerden hareket ederek
karar vereceğiz. Hangi tip tarifeden abone
olursak olalXm önemli olan, özellikle çok za-
manlX tarife aboneliklerinde tüketim alXş-
kanlXklarXmXzXn değişmesidir. Elektrik fa-

turalarX, kXşXn XsXtXcXlardan, yazXn klimalar-
dan ve devamlX çalXşan çamaşXr makinesi,
buzdolabX gibi elektrikli eşyalar dolayXsXy-
la aile bütçesini en çok zorlayan kalemler-
den biridir. Elektrikten tasarruf etmenin çe-
şitli yollarXnX sXk sXk tekrar ediyoruz. “Elek-
tronik sayaçlar ve çok zamanlı tarife, fa-
turalarda düşüş sağlayabilir mi?” diye
sorsanXz, yanXtXmXz ancak “tüketiminizi
planlayabilir ve rahatınızı bozmaya ha-
zırsanız” evet olabilir. Elektronik sayaçlar
ilk gündeme geldiğinde aylXk 150 kWh’den
az tüketim için düşük tarife uygulanarak, ta-
sarrufun teşvik edilmesi gündeme gelmiş-
ti. Artan elektrikli cihaz sayXsX göz önüne alX-
narak eşiğin 200 kWh’e çXkarXlarak uygu-
lanmasXnXn ciddi etkisi olacaktXr.

Elektronik sayaçlarX kullanXrken özetle
şunlara dikkat etmek gerekir:

� Elektronik sayaç olmasX ucuz tarife
için yeterli değildir. Bunun yanXnda elek-
trik dağXtXm şirketine çok zamanlX tarifeye
geçmek istediğinizi bildirmeniz gereki-
yor.

� Elektronik sayacXn ve çok zamanlX
tarifenin ekonomik olmasX için çamaşXr
makinesi, bulaşXk makinesi gibi fazla
enerji tüketen eşyalarXnXzX “gece” dili-
minde kullanmanXz gerekir. 

� Normalde sayaçlar saatlerin geri ve-
ya ileri alXndXğX zamanlarda kendilerini
otomatik olarak ayarlarlar. Fakat bu ge-
çişlerde problem olup olmadXğXnX kontrol
etmenizde yarar var. 

� Elektronik sayaç ve çok zamanlX ta-
rifede rahatXnXzdan da biraz ödün verme-
niz gerekebilir. Örneğin aşXrX sXcaklarda
saat 22.00’den önce klimanXzX çalXştXrmak
istiyorsanXz, bir kez daha düşünmekte fay-
da var. 

� Doğalgaz kullanXlarak XsXtXlan evler-
de, çok zamanlX tarife abonelerinin, saat
22:00’den sonra doğalgazdan elektrikle
XsXtmaya geçmeleri, daha ucuza XsXnmanX-
zX sağlayabilir. Sabah 07:00’ye kadar
elektrikli soba ile XsXtma sağlarsanXz, do-
ğalgaza göre daha az ödemeniz olur.

Son söz olarak, mekanik sayaçlarXn
elektronik sayaçlarla değişmesinin mesken
aboneleri açXsXndan bir yararX yoktur. Tek
zamanlXdan çok zamanlXya geçer, tüketim
alXşkanlXklarXnX değiştirmezseniz daha çok
elektrik parasX ödersiniz. Değişimin kazancX
mevzuatX bahane eden elektrik dağXtXm şir-
ketlerinedir. Bu kazancXn hem teknik hem
de parasal olduğunu söyleyelim.

Mekanik sayaçların arızalanmamasına karşın değiştirilmesi tüketiciye yarar sağlamıyor. Elektrik kullanım 
saatlerinizi yeniden düzenleme olanağınız bulunmuyorsa, normal tarifede kalmanız yararınıza olur.

Sayaçtaki ‘akıllılık’

2012 
Konut Elektrik Tarifesi

Çek Terimli Tarife

Birim fiyat
(kWh/TL)

0,25886

(24 Saat)

Tek Terimli
Tarife

Gece
(22:00-06:00)

Puant
(17:00-22:00)

Gündüz
(06:00-17:00)

0,24416 0,38031 0,14598
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Nedim Bülent DAMAR
EMO Enerji Çal6şma Grubu Başkan6

Akkuyu Nükleer SantralX’nXn yapXmcX fir-
masX Türkiye’deki çalXşmalarXna başladX. Ha-
zXrlamXş olduklarX Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi (ÇED) Raporu’nun onaya gönde-
rildiği ve raporda birçok eksiklerin tespit edil-
diği basXna yansXdX. Bu arada Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar BakanX, yaptXklarX hesaplara
göre nükleer enerji santrallarXnXn gerekli ol-
duğunu ve bunlar yapXlmaz ise enerji açXğX
doğacağXnX ifade etti. Sinop’ta yapXlacak nük-
leer santral için yXl sonuna kadar karar ver-
me sürecini bitireceklerini belirtti. AyrXca ga-
zete haberlerine göre, Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanX, Türkiye’de nükleer yakXt üre-
tilmediğini unutarak, nükleer santrallarX
dXşa bağXmlXğa çözüm olarak doğalgaz
santrallarXnXn yerine önerdi.

Akkuyu’da kurulmasX düşünülen nükle-
er santral için yXllar içinde şimdiye dek, 70’li
yXllardan beri, oldukça çok çalXşma yapXldX,
çeşitli harcamalar gerçekleştirildi, nükleer
santral yapXmX için özel daire başkanlXkla-
rX bile kuruldu. Ama hep aklXselim galip gel-
di ve çalXşmalar ya durduruldu veya erte-
lendi. Bu sefer de böyle olmasXnX umarXz.

Gerekli izinler 
alınabilecek mi?
Akkuyu’nun tam olarak ne zaman devreye

gireceği henüz belli değil. Anlaşmada tüm
izin ve ruhsatlarXn alXnmasXndan yedi yXl son-
ra ilk ünitenin, birer yXl ara ile de öteki üç
ünitenin devreye alXnmasX öngörülüyor.
Yani en iyi ihtimalle santralXn tüm ünitele-
rinin devreye girme yXlX 2023 olacaktXr. An-
cak 2023 yXlXnda Akkuyu’nun devreye gir-
mesi oldukça zor görünüyor.

AlXnacak izin ve ruhsatlar yalnXzca Tür-
kiye ile sXnXrlX değil. UluslararasX kuruluş-
lardan alXnacak izin ve ruhsatlar var. Uy-
gunluğu uluslararasX kuruluşlarca denetle-
nip izne bağlanacak hususlar var. Tüm
bunlarXn ne kadar süre alacağX belirsiz.
YalnXzca Rusya ile yapXlan anlaşmada 10
dan fazla uluslararasX anlaşma, sözleşme
veya protokole atXf yapXlarak bu doküman-
lardaki koşullara uyulacağX belirtiliyor.
Tüm bu hususlarXn ne kadar sürede yerine
getirileceğinin bilinmiyor olmasX ve henüz
bir konuda bile izin alXnamamXş olmasX Ak-
kuyu’nun planlanan tarihte üretime geçmesi
için engel teşkil ediyor.

Öteki ülkelerdeki deneyimlere bakacak

olursak değişik yapXm süreleri ile karşXla-
şXyoruz. Ancak genelde planlanan zaman-
da işletmeye geçmiş santral sayXsX yok de-
necek kadar az. Şu anda dünyada yapXmX de-
vam eden 65 adet santral içinde ABD’de
1972 yXlXnda inşaatXna başlanmXş olup, ha-
len devreye alXnamamXş olanlar olduğu
gibi 1985-1999 yXllarX arasXnda inşaatXna baş-
lanan ve ne zaman devreye gireceği belir-
siz olanlar da var. UluslararasX deneyim-
lerden yola çXkarak Akkuyu için iyimser bir
tamamlanma tarihi olarak 2025-2030 yXllarX
arasX bir tarihi kabul etmek daha gerçekçi ola-
caktXr. Elbette ki bu tahminde toplumsal, fi-
nansal, teknik, iç ve dXş siyasal riskler göz
ardX edilmiş olmaktadXr.

Denetleme Kurumu 
nerede?
Akkuyu için yurtiçinde de alXnmasX ge-

reken izinler vardXr. Bu konudaki yasal alt-
yapX 5710 sayXlX Nükleer Güç SantrallarXnXn
KurulmasX ve İşletilmesi ile Enerji SatXşXna

İlişkin Kanun ve buna bağlX olarak çXkarX-
lan yönetmelik ile sXnXrlXdXr. Bu yönetmeli-
ğin bazX maddelerinin yürütülmesi ise Da-
nXştay tarafXndan durdurulmuştur. Nükleer
güç santrallarXnXn kurulmasX ve işletilmesi
ile ilgili onay ve izinleri verme yetkisi ba-
ğXmsXz Türkiye Nükleer Denetleme Kuru-
mu (TNDK) kuruluncaya kadar Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu’na verilmiştir.
TNDK henüz ortada yoktur. BağXmsXz bir
denetim kurumu olmadan Akkuyu’nun ya-
pXm ve kuruluş izinlerinin uluslararasX ze-
minde ne şekilde kabul göreceği tartXşma-
lXdXr.

Nükleer santrallar gibi sXnXr ötesi etkile-
ri olan tesislerde uluslararasX kamuoyunun
çok hassas olduğu bilinmektedir. Örneğin
Akkuyu’ya yasa ile ÇED sürecinden mua-
fiyet getirilmiş olmasXna rağmen uluslararasX
koşullarXn yerine getirilmesi için ÇED sü-
recinin başlatXlmasX zorunlu olmuştur. ÇED
raporu ile ilgili UluslararasX Atom Enerjisi
Kurumu’nun nasXl tepki vereceği belirsiz-
dir. Öncelikle ÇED Raporu’nun hazXrlan-
masXnda uyulmasX gereken hususlar ve ra-
poru hazXrlayanlarXn ve kabul edenlerin
ehliyetlerinin sorgulanacağXnX söylemek
yanlXş olmayacaktXr.

Bundan sonra çXkarXlacak olan yasa ve yö-
netmeliklerin bu konuda hassas olan Türkiye
kamuoyu tarafXndan takip edileceği ve her
adXmXn en uç yargX noktalarXna kadar götü-
rüleceği bugünden görülmektedir. Bu ise ya-

Hukuki altyapısı hazır değil, denetim kurumu yok, elektrik 7yatlarını ucuzlatmıyor, dışa bağımlılığı artırıyor...

Nükleerde ısrarın anlamı yok
Akkuyu’ya nükleer santral kurulmasına ilişkin 
anlaşma yapılmasına karşın, birçok konu halen 
belirsiz durumda. En başta santralın ne zaman 
işletmeye alınacağı bilinmiyor. Dünyadaki örnekler 
göz önüne alındığında, 1972’de inşasına başlanmasına
karşın henüz hizmete alınmamış olanlar var.
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pXm ve işletmeye alXş esnasXnda süre uza-
tXmlarXna neden olacaktXr.

Sigorta sorunu 
aşılabilecek mi?
YapXlacak tesisin tam olarak ne şekilde si-

gorta edileceği belirsizdir. Bugüne kadar
dünyada meydana gelen kazalarXn vermiş ol-
duğu zararlar göz önüne alXndXğXnda ve Fu-
kuşima’da oluşan felaket dikkate alXndXğXnda,
Akkuyu’yu sigorta edecek sigorta kurulu-
şunun bulunamamasX olasXlXğX çok yüksek-
tir. YapXmcX firmanXn garantisi sXnXrlXdXr ve
sigorta konusu henüz tam olarak çözülme-
miştir.

Bir nükleer kaza olmasX halinde karşXla-
şXlacak zararXn büyüklüğü tartXşXlmayacak ka-
dar açXktXr. DolayXsX ile Akkuyu yapXlarak
bu risk alXnacaksa getirisinin de bu riski kar-
şXlayacak nitelikte olmasX gereklidir. Hiç bir
yöneticinin Türkiye’de yaşayan insanlar adX-
na böyle büyük bir riski geçerli gerekçeler
olmadan göze almaya hakkX olmamalXdXr.
Eğer bu hakkX kendinde görüyorsa o zaman
çok geçerli gerekçeleri ve Türkiye’de ya-
şayanlarXn onayX gerekir.

Bu birim fiyat ucuz mu?
Acaba Akkuyu’da üretilen elektriği çok

ucuza mX alacağXz? Ucuzluk Akkuyu’nun
yapXm kararXnda bir kriter olabilir mi?

YapXlan anlaşmada Akkuyu’nun ilk iki
ünitesinin üretiminin yüzde 70’inin, son iki
ünitesinin üretiminin yüzde 30’unun 15 yXl
süre ile kilovat saat başXna (kWh) 15.33 do-
lar sent birim fiyatXnX geçmeyecek şekilde
ortalama 12.35 dolar sent birim fiyatla
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
(TETAŞ) tarafXndan alXnacağXna ilişkin ga-
ranti veriliyor.

TETAŞ’Xn 2011 yXlX Faaliyet Raporu’nda
2001 ila 2011 yXllarX arasXnda TETAŞ’Xn sa-
tXn aldXğX elektriğin fiyatXna ilişkin veriler yer
almaktadXr. Bu listedeki en ucuz fiyat 4,45
dolar sent, en pahalX fiyat ise 8,59 senttir. 11
yXl ortalamasX ise 6,40 dolar sentte denk gel-
mektedir. Yani Akkuyu’da garanti edilen fi-
yat, en yüksek birim fiyattan yüzde 43 daha
pahalXdXr ve ortalama birim fiyatXn yaklaşXk
iki katXdXr.

ABD’nin yapmXş olduğu projeksiyonla-
ra göre de 2025 yXlXnda kWh fiyatX 9,3 sent,
2035’de ise 9,5 sent olacaktXr. Bu arada
ABD’de elektrik birim fiyatX bugün de
bizden ucuz değil. 2010 birim ortalama fi-
yatX 9,8 sent olarak gerçekleşmiştir. Akku-
yu’nun devreye gireceği yXllarda ABD’de
elektrik birim fiyatX yaklaşXk 9,5 sent iken,
Akkuyu’daki üretime yüzde 30 daha fazla
12,35 sent ödeyeceğiz. Bu rakamlar Ak-
kuyu’nun ucuz elektrik üretimi sağlamak
amacX ile inşa edilmediğini göstermektedir.
Yani Akkuyu’nun yapXm gerekçesi ucuz
elektrik sağlamak değildir.

Enerji sıkıntısını 
çözebilir mi?
Akkuyu’yu enerji ihtiyacX açXsXndan de-

ğerlendirebilmek için Akkuyu’nun devre-
ye alXnacağX yXllarda, elektrik enerjisi po-
tansiyelinin ne durumda olabileceğini in-

celemek yararlX olacaktXr. İlk ünitenin dev-
reye girmesi öngörülen 2020 yXlX tüketim tah-
mini Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TE-
İAŞ) göre yüksek tüketim varsayXmX ile yak-
laşXk 67 bin megavat (MW) kurulu güç ve
434 milyar kWh elektrik tüketimi olarak ve-
riliyor. KXsaca Akkuyu’nun ilk ünitesi plan-
landXğX gibi 2020 yXlXnda devreye girerse o
günkü tahmin edilen kurulu gücün yalnXz-
ca yüzde 1,8’ini, tahmin edilen tüketimin ise
yüzde 2.21’ini karşXlayacaktXr.

Akkuyu’nun bütünü ile tamamlanmasX ve
tam kapasite ile yXlda 8 bin saat çalXştXrXla-
bildiği farz edilirse, Türkiye’nin 2011 elek-
trik tüketimin yüzde 16,7’sine denk gelecek
şekilde 38 milyar 400 bin kWh elektrik üre-
timi yapXlacaktXr. Bu değer bugün Enerji Pi-
yasasX Düzenleme Kurulu’ndan lisans alXp
inşaatX başlamXş santrallarXn kapasitelerinin
yüzde 11’ine, inşaatXna henüz başlamayanlar
da dahil edildiğinde, planlanan santrallarXn
yüzde 6,8’ine denk gelmektedir. Akkuyu’da
üretilecek olan enerji mevcut linyit sant-
rallarXnXn 2010 üretimi kadar olacaktXr. Af-
şin-Elbistan SantralX’nXn yXllXk kapasitesinin
2,5 katX, mevcut yap-işlet santrallarXnXn
2011 yXlX üretimlerinin yüzde 85’i ve do-
ğalgaz santralarXnXn 2011 yXlX üretiminin yüz-
de 37’sine eşit olacaktXr. Türkiye’de 2010
yXlX ortalama kayXp kaçak oranX yaklaşXk yüz-
de 18,63 olmuştur. Bu oranXn iyimser bir tah-
minle 2020-2025 yXllarX arasXnda yüzde
10’a düşeceğini varsayarsak, Akkuyu’nun
tam kapasite üretimi o dönemki tahmini tü-
ketim olan 434 milyar kWh’nXn dağXtXm ka-
yXp kaçağXnX bile karşXlayabilir düzeyde
değildir. EPDK raporlarXna göre şu anda üre-
tim lisansX almXş ve yapXm aşamasXnda
olan 42 bin 401 MW gücünde tesis var. Li-
sans başvurusu yapmXş ve incelemede olan
üretim tesislerinin (nükleer hariç) toplamX
63 bin 578 MW’dXr. Toplam 105 bin 979
MW potansiyel incelemeye uygun bulun-
muş durumdadXr. Bu miktar TEİAŞ’Xn
uzun dönem tahmin raporunda 2020 yXlX için
belirtilen güç miktarXnXn (67000 MW) çok
fazla üzerindedir. Tabii başvurulan sant-
rallarXn hepsinin yapXlacağXnX öngörmek
yanlXş olmakla birlikte böyle bir potansiyelin
varlXğX nükleer santrallarXn alternatifinin
olduğunu açXkça göstermektedir. Bu po-
tansiyelin yapXmXnda tereddüt olan yüzde
10’luk bir bölümü bile Akkuyu’daki üreti-
mi karşXlayacak seviyededir.

Bu başvurularXn 16 bin 393 MW’lXk bö-
lümü taş kömürü ve linyit santrallarXndan
oluşmaktadXr. Bir bölümü ithal kömür ol-
makla birlikte bu santrallarXn yapXlmasX
Akkuyu’nun baz santral olmasX niteliğini de
karşXlayacak alternatiflerin olduğunu açXk-
ça ifade etmektedir.

DolayXsX ile yapXmX planlanmXş olan bu
santrallarXn çok küçük bir yüzdesinin teşvik
edilerek devreye alXnmalarXnXn hXzlandXrXl-
masX bile Akkuyu’daki üretimi karşXlaya-
caktXr. Bu veriler ortada iken ve santral ya-
pXm başvurularX yapXlmXşken Akkuyu’nun
enerji ihtiyacXnX karşXlamada vazgeçilemez
bir alternatif olduğunu söylemek mümkün
görülmüyor.

Döviz çıkışını artıracak
Cari açXk sorununun bu denli büyük ol-

masXnXn temel nedenlerinden bir olan ener-
ji ithalatXn büyüklüğü ve dXşa bağXmlXlXk so-
rununa Akkuyu çözüm olabilir mi?

Basit bir hesapla 15 yXlda Akkuyu’da üre-
tilen enerji için ne ödeyeceğimizi bulmak
mümkündür. Şöyle ki bu santralda elektrik
üretimi sürecinde personel ücreti ve ikamesi
dXşXnda yurtiçine ödenecek hiçbir bedel
mevcut değildir. Bu bedeli ayrX tutarsak 15
işletme yXlXnda TETAŞ yXlda 8000 saat ça-
lXşma süresi esas alXndXğXnda Akkuyu’dan
285.120 milyar kWh elektrik alacak ve 35.2
milyar dolar ödeyecektir. Akkuyu’dan bu
süre zarfXnda piyasaya da 310.08 milyar
kWh elektrik satXlmasX bekleniyor. Akku-
yu’nun piyasaya TETAŞ’a sattXğXnXn yarX fi-
yatXna bile sattXğXnX düşünürsek piyasadan
toplam yaklaşXk 19.15 milyar dolar gelir elde
edecektir. Sonuç olarak 15 yXlda Türkiye,
Akkuyu için 54.35 milyar dolar elektrik be-
deli ödeyecektir. Bu miktarXn personel ma-
aşlarX ve varsa uygulanacak vergiler dXşXn-
da kalan büyük kXsmX Rusya’ya aktarXla-
caktXr.

DolayXsX ile Akkuyu’nun cari açXk ve dö-
viz rezervleri açXsXnda sağlayacağX bir avan-
taj yoktur. Türkiye’de nükleer yakXt üretil-
mediğine, satXlan elektriğin bedelinin ta-
mamXnXn yurtdXşXna gitmesine Türkiye ga-
ranti verdiğine göre, Akkuyu’nun dXşa ba-
ğXmlXlXğX da azaltma olasXlXğX yoktur. Olsa
olsa doğalgaz ithalatXnX bir miktar azaltabi-
lir ancak doğalgaz ile üretilen elektriğin fi-
yatX daha ucuz olduğu için yurtdXşXna giden
paranXn toplamda artacağX net olarak önü-
müzde durmaktadXr. AyrXca nükleer yakXt
stratejik bir madde olarak ulaşXlmasX çok güç,
diğer kaynaklar ise rekabet şartlarXnda sa-
tXlan ve ulaşXlmasX nispeten daha kolay
kaynaklardXr.

Bunun yanXnda Rus şirketi açXsXndan bu
yatXrXm oldukça avantajlXdXr. Şöyle ki, 15 yXl-
da en az 54.35 milyar garanti gelir elde ede-
cek olan bu yatXrXmXn işletme giderleri per-
sonel ve yakXt dahil olmak üzere maksimum
yüzde 16 olarak öngörüldüğünde geri kalan
miktar olan 45.65 milyar dolar,10 ila 25 mil-
yar dolar arasXnda gerçekleşeceği iddia
edilen yatXrXm tutarXnXn kat ve kat üzerin-

dedir. Bu projenin yatXrXm geri dönüş ora-
nX dünyadaki emsal projelere göre yüksek
yatXrXmlardan biri olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak nükleer santrallar için Tür-
kiye’de hukuki altyapXnXn çözümlenemediği,
bağXmsXz denetim yapacak bir kurumun ol-
madXğX göz önüne alXndXğXnda, yapXmXna ve
üretime ne zaman başlanacağX belirsiz,
hem Türkiye hem dünya ortalamalarXnXn
üzerinde fiyatlarla elektrik üretecek olan bu
santral konusundaki XsrarX anlamak müm-
kün değildir. Türkiye’nin Akkyuyu’dan
elde edilecek elektriği karşXlayacak alter-
natiflerinin bulunduğu gerçeği ortada iken,
Akkuyu elektrik üretim sistemimize ancak
minimal katkX sağlarken ve yakXt açXsXndan
bağXmlXlXğX arttXracağX açXk iken, böyle bir
projenin Xsrarla hayata geçirilmesi ile ne he-
deflenmektedir?

Nükleer santrallarda yaşanan kazalarXn
çevresel etkilerinin ne kadar büyük olduğu
herkes tarafXndan bilinmektedir. BatXlX ül-
kelerin terk etmeye çalXştXğX, atXk yakXt de-
polama sorunun bile çözümlenemediği bu
teknoloji, aralarXnda Türkiye’nin de bulun-
duğu, Hindistan, Çin gibi birkaç ülke dXşXnda
ilgi görmemektedir. Nükleer santrallarXn yol
açabileceği felaketler düşünüldüğünde, ris-
ki göze alabileceğimiz faydalarXnXn da bu-
lunmasX gerekmektedir. Ancak Akkuyu
projesinin Türkiye’nin enerji alanXnda kar-
şX karşXya kaldXğX hiçbir sorunun çözümü-
ne katkX sağlamadXğX bunun yerine sorunlarX
katmerleştirdiği yukarXda anlatXlanlardan
açXkça görülmektedir.

O halde bu XsrarXn ve acelenin sebebi ne-
dir? Bizim gözden kaçXrdXğXmXz bir şey mi
var? Kimsenin anlamadXğX ama AKP Hü-
kümeti’nin bildiği bir neden mi var?
Yoksa gözden kaçXrXlmaya çalXşXlan bir hu-
sus mu var?

KAYNAKLAR
� TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağ6t6m ve
Tüketim İstatistikleri 2010
� TETAŞ 2011 Faaliyet Raporu 
�US Energy Information Administration,
Annual Energy Outlook 2012 Early
Release

Nükleer santralın üreteceği elektriğin ucuz olmayacağını
rakamlar ortaya koyuyor. Üretilecek elektrik ile dışa 
bağımlılığın azalacağı söylenemez. Çünkü, petrol ve 
doğalgaz görece daha kolay elde edilebilirken nükleer 
yakıt için aynı şeyi söylemek olanaklı değil.
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Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çal6şma Grubu Üyesi

Kimilerinin “Eksen Kayması”, kimilerinin
“Yeni Osmanlıcılık” olarak adlandXrdXğX
Türkiye dXş politikasXndaki değişim 2010
güzü itibariyle “komşularla sıfır sorun”
dan “komşularla sırf sorun” şekline dö-
nüvermişti. Suriye ile ortak baraj tesisi
planlanXrken dostluk barajXna akacak olan su-
lar tersine akmaya başlamXş, politik tutum-
da “U dönüşü” gerçekleştirilivermişti. Her
iki dönemde de, Ortadoğu’da Sünni-Şii ça-
tXşmasX kurgusunun içinde bir şekilde saf tu-
tan Türkiye, Irak’ta gerçekleştirilen Mart
2010 seçimlerinin hem öncesinde hem de
dokuz aya varan Maliki Hükümeti’ne giden
süreçte Irak iç politikasXnda aktif olarak yer
almaktan imtina etmemişti. Ancak süreç
planladXğX biçimde gelişme göstermemiş,
Nuri el Maliki ve Sadr İttifakX’na Kürt Böl-
gesel Yönetimi (KBY) de katXlmXştX. Siya-
si cephede bu gelişmeler yaşanXrken, eko-
nomi cephesinde ise Irak için petrol ve gaz
ihracX, Türkiye içinse petrol ve gaz ithali üze-
rinden futbol deyimiyle paslaşmalar yeni
dengeler oluşturuyordu. Irak Hükümeti ile
KBY arasXnda petrol arama, geliştirme
üretim ve ihracat üzerinden zaman zaman
tXrmanan bir gerilim mevcuttu. Öyle ki

KBY en sonunda Eylül 2012 itibariyle
Bölgeden petrol ihracatXnX durduracağXnX bile
deklare etmişti. Ancak diğer taraftan Tem-
muz 2012 itibariyle de Türkiye üzerinden
Mersin’e ilk ham petrol çXkXşX başlamXş bu-
lunmaktaydX. Irak Petrol YasasX’nXn henüz
tasarX halinde olmasX ve mevcut yasalarda-
ki boşluk KBY ile Irak Yönetimi’nin sXk sXk
karşX karşXya gelmesine zemin hazXrlXyordu.
KBY kağXt üstündeki yüzde 17’lik paydan
emin değildi. Irak petrol gelirleri (yXllXk yak-
laşXk 80-85 milyar dolar) ABD Federal Re-
zerv BankasX’nda Irak Merkez BankasX
adXna bir fonda toplanXyor, tazminatlar baş-
ta olmak üzere birçok kesintiden sonra ba-
kiyenin dağXtXmX yapXlXyordu. KBY için ken-
dine düşen paydan öte, en az 3 trilyon do-
larlXk bir rezerv üzerinde oturuyor olma ger-
çeği ile gelecek kurgusu çok daha önem-
liydi. Ve bu nedenle on beş kadar ülkeden
çeşitli şirketlerle arama, geliştirme, üretim
faaliyetleri konusunda anlaşmalar imza-
lamXştX. BunlarXn içerisinde Türkiye orijinli
şirketlerde yer almakta olup, Meksika
Körfezi’nde yaratXklarX çevre krizinden
sonra rotasXnX Irak’a çeviren Tony Hay-
ward, Nat Rothschild ve Mark Parris’i de
içinde barXndXran Çukurova Grubu’nun
General Energy Plc adlX şirketi ilk sXralar-
da yer almaktaydX.

YakXn coğrafyamXzda tüm bu gelişmeler
yaşanXrken; Cumhuriyet Enerji Ekim 2012
sayXsX ile ilgili 1 Eylül 2012 tarihli EMO
ayağX yayXn kurulu toplantXsXnda Irak’taki
son gelişmeleri enerji perspektifinden de-
ğerlendiren bir yazX yazXlmasXnX önermiş-
tim. Her daim olduğu gibi yazXyX kaleme
almak öneren kişinin üzerine kalmXştX.
YukarXda sXralanan gelişmeler zaten ka-
famda idi ve bunun rahatlXğXyla yazXyX ka-
leme almayX -her zaman olduğu gibi- son
günlere bXrakmXştXm. İyi de olmuş. 14 Ey-
lül 2012 tarihinde, Irak Hükümeti adXna
müzakere heyetinde yer alan Başbakan
YardXmcXsX Rosh Nuri El Şaviş yaptXğX
açXklamada; Kürt Bölgesi’nin ulusal pet-
rol ihracatXna katkXsXnX sürdüreceğini,
Bağdat’Xn da Kürt Bölgesi’nde çalXşan ya-
bancX şirketlere ödeme yapacağXnX söyle-
mesi ile gündemi de yakalamXş olduk.

Görülen o ki şimdilik bir uzlaşX sağlan-
mXş durumda.

Bu uzlaşX ile beraber mevcut ittifak bir
süreliğine daha KBY’nin desteği ile ayak-
ta kalmayX sürdürecek, Allavi-İrakiye İt-

tifakX içinse yeni arayXşlar gündeme gele-
cek. Her iki ittifak için de belirsizlik gün-
demde kalmaya devam ederken ne yazXk
ki Irak’ta kaos ortamXnXn sona ermesi bir
başka bahara kalacak gibi görünmekte.
Mevcut durumdan kendine göre artXlarla
çXkanlar ise, KBY ile birlikte bölgede mev-
zilerini güçlendiren Exxon Mobil, Chev-
ron ve Total başta olmak üzere petrol şir-
ketleri olacaktXr.

Türkiye’ye gelince; önümüzdeki gün-
lerin, Karamehmetler, ÇalXklar, Türkerler,
R. Gürler’ler, M. Sepiller’ler ve ulusaşX-
rX ortaklarX için sermayelerini katmerlen-
direceği günlere dönüşecekken, sokakta-
ki sade vatandaş için akaryakXt başta ol-
mak üzere, doğalgaza, elektriğe gelecek
zamlarla nasXl başa çXkacağXnX kara kara
düşünmeye devam edecekleri günler ola-
cağX aşikar. Bir de; “Irak’ta petrol ve gaz
maliyetleri düşüktür, Türkiye köken-
li şirketler daha fazla yer alırsa Türkiye
daha ucuz enerji satın alabilir” söyle-
miyle, hayal satanlar var. Bilmem ki yer
misiniz? 

Bölgesel Kürt Yönetimi, kendilerinin gelecek 
kurgusunu tamamen üzerinde oturdukları 3 
trilyon dolarlık petrol kaynağından hareketle kuruyor.
Türkiye’den bazı firmaların bölgede petrol işine 
girmesi, tüketicinin önüne gelen faturayı düşürmüyor.

Irak petrolü
nereye akıyor?

İKLİM ÖNGEL

KXş aylarX yaklaşXrken çXkan zam haber-
leri yurttaşlarX zamsXz doğalgaz alXmX
için harekete geçirdi. Doğalgaz satXş
noktalarXnda ufak ufak kuyruklar oluşu-
yor. Az enerji tüketmek yalnXzca bütçe-
lere değil, doğanXn dengesine de katkX su-
nuyor. Mimarlar OdasX Ankara Şube-
si’nden Songül Üzgün, enerji tasarrufu-
nun binalarXn tasarXmX aşamasXnda plan-
lanmasX gerektiğine dikkat çekiyor.

HavalarXn soğumasXyla birlikte XsXnma
maliyetleri yeniden gündeme geldi. Do-
ğalgazla XsXnanlarX son günlerde çXkan zam
haberleri telaşlandXrmXş durumda. KXş ön-
cesi uzmanlara yakXttan ve enerjiden ta-
sarruf etmenin yollarXnX sorduk.

Enerji üretimi için büyük oranda fosil
kaynaklarXn kullanXldXğXnX söyleyen Üz-
gün, “Bunlar sonsuz ve sınırsız değil-
dir. Bu nedenle de dikkatli kullanım
yalnızca bütçe için değil insanlığın ge-

leceği içinde önemlidir” dedi. Enerjinin
yüzde 35’inin binalarda tüketildiğine
dikkat çeken Üzgün, “En büyük oran bi-
naların ısıtılmasında, soğutulmasın-
da ve havalandırılması sırasında har-
canmaktadır” dedi. Mimarinin en baş-
tan doğru ve duyarlX bir tasarXm ilkesiy-
le başlamasX gerektiğini dile getiren Üz-
gün, meslektaşlarXnXn sorumluluğuna

dikkat çekti. Üzgün, “Binalar, arsa üze-
rine yerleştirilirken, binanın oturaca-
ğı yerin rüzgârdan, nemden ve güneş-
ten etkilenme faktörleri dikkate alın-
malıdır. Bu veriler doğru değerlendi-
rilerek tasarım başlarsa binada tüke-
tilen enerji de asgari seviyeye indiril-
miş olur” diye konuştu.

Üzgün, bina içinde sürekli kullanXl-

mayan mekânlarXn aydXnlatma ve hava-
landXrmasXnda kontrollü sistem kullanXl-
masX gerektiğini kaydetti.

‘Peteğin önünü 
kapatmayın’
Evde yapXlacak masrafsXz ve küçük

değişikliklerle de tasarruf sağlanabile-
ceğini söyleyen Üzgün, aydXnlatma se-
çimine dikkat çekti. Üzgün, “Aydın-
latma seçiminde az enerji tüketen ve
daha fazla verimlilik sağlayanlar
tercih edilmeli. Evlerde enkandesen
ampüller yerine kompakt florasan
ampüller kullanılmalı” uyarXsXnda
bulundu. Kalorifer peteklerinin üzeri-
ne ya da önlerine peteği kapatacak
herhangi bir şey konulmamasX gerekti-
ğini vurgulayan Üzgün, çalXşma masa-
larX yerleştirilirken gün XşXğXndan en
olumlu yararlanacak şeklin seçilmesi ge-
rektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, konutlarda enerji tasarrufunun inşaatla başlaması gerektiğini vurguluyor

‘Peteğin önünü kapatmayın’
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Önder ALGEDİK
Tüketici Der. Fed. İklim ve Enerji Sorumlusu

Mevcut enerji yatXrXmlarX, artXk geleceğimi-
zi değil bugünümüzü tehlikeye sokuyor.
Yaşanan olaylar, yapXlan enerji spekülas-
yonunun mevcut iklim krizini derinleştirdi-
ğini bize gösteriyor. Bu kriz birkaç yXl ön-
ce söylendiği gibi gelecek kuşaklarXn değil,
günümüzde yaşayan insanlar için tehlike
yaratacağXnXn ciddi sinyallerini veriyor.

Grönland 4 günde eridi
8-12 Temmuz tarihleri  arasXnda, yani sa-

dece 4 günde, Grönland yüzey buzulunun
yüzde 97’si eridi. Bu tarihi gelişme, aslXnda
fosil yakXt merkezli küresel ekonominin ya-
rattXğX ani etkiler açXsXndan tehlikeli bir nok-
ta idi.

Süreç bununla sXnXrlX kalmadX. ABD Ulu-
sal Kar ve Buzul Verileri Merkezi’nin ve-
rilerine göre, 16 Eylül itibariyle Kuzey Ku-
tup dairesinin üstünde kalan Arktik buzul-
larda tarihi küçülme yaşandX. Normalde her
kXş büyüyen ve her yaz küçülen buzulun
yXllXk minimum alanX bu sene neredeyse
1979-2000 yXlX ortalamasXnXn yarXsXndan da
az.  En son 2007’de 4.17 milyon kilomet-
rekare alana düşerek tehlike sinyali veren
buzul, bu sene 3.41 milyon kilometrekare-
ye düştü. 2007’de tarihi olarak en küçük ha-
linden şimdi Türkiye’nin yüzey alanX kadar
buzulu kaybetmiş durumda.

Kutuplar eriyor 
ne demek?
Cambridge Üniversitesi’nden buzul bi-

limci  Prof. Peter Wadhams, The Guardian
gazetesine gönderdiği mektupta durumu
çok net olarak ortaya koyuyor. Uzun yXllar
buzullarX inceleyen Wadhams, gelinen sü-
recin kesinlikle küresel XsXnma ile alakalX ol-
duğunu söylüyor. En kötü nokta ise, Arktik
buzullarXn 2015-2016 yXllarXnXn ağustos ya
da eylül ayXnda tamamen erimiş olma ola-
sXlXğX.

Arktik deniz buzullarXnXn erimesi politi-
kacXlarX da, bizleri de doğrudan etkileyecek.
NasXl mX?

1. Arktik buzulunun erimesi ile buzuldan
daha koyu olan deniz yüzeyi güneşi hem
yansXtamayacak, hem de daha fazla XsXyX
emecek.

2. Bu durumda deniz sXcaklXklarX artacak
ve artan deniz sXcaklXklarX, buzul çağXndan
bu yana Arktik buzullarXn altXnda bulunan
donmuş tortularXn erimesi anlamXna geliyor.

3. İşte bu noktada, eriyen tortu içindeki
metanX atmosfere salmaya başlayacak. Ya-
ni, karbon dikside göre küresel XsXnma po-
tansiyeli 21 kat yüksek olan bir gazXn, daha
güçlü bir sera gazXnXn salXnmasX demek.

4. Bu durumda da şimdiye kadar saldXğX-
mXz sera gazlarXnXn yarattXğX iklim değişik-
liği artXk “değişimden” de öte, açXğa çXkan
metan ile “devrilecek”, kXsaca iklim dina-
mikleri kXrXlacak.

5. SonrasXnda oluşacak durumu tanXmla-
mak ise çok zor. YaşadXğXmXz aşXrX yağXş,
sXcaklXk gibi iklim olaylarXnXn hepsini çok
kXsa bir sürede yaşayacağXz, kXsaca “her gün
tufan” diye bir yeni sözümüz olacak.

Tehlikeli nokta
Hükümetler ArasX İklim Değişikliği Pa-

neli, 2007 yXlXnda yaptXğX çalXşmalarda,
Kutup yaz buzullarXnXn ve Grönland bu-
zulunun erimesi iklim için geri dönüşü ol-
mayan, iklim dengelerinin kXrXldXğX olay-
lar listesinin en tepesinde gösteriliyor. Ya-
ni, bu iki buzu-
lun kaybolmasX
ile küresel XsXn-
ma hXzlanXrken
diğer iklimi den-
geleyen mekâ-
nizmalarXn da ar-
tXk kXrXlacağX, ça-
lXşmayacağX de-
ğerlendiriliyor.

AslXnda bilim-
sel raporlarXn sa-
tXr aralarXnda ge-
çen ifadelerini doğrudan söyleyelim ister-
seniz.  BXrakXn çocuklarXmXzXn yaşamXnX,
kendi yaşamXmXzda mevcut iklim siste-
mini ve onun sonucundaki pek çok ya-
şamsal alanlarXmXzX kaybedeceğimiz orta-
da. Sonuçta, sXcaklXğXn bir anda 2 derece
artacağX bir ortam yerine 6 derece artaca-
ğX bir döneme geçeceğiz.

Cilalı Enerji Ekonomisi
Grönland Başbakan yardXmcXsX Frede-

riksen, New York Times’e geçtiğimiz Ey-
lül ayXnda iklim değişikliğinin fXrsatlar ve
tehlikeler getirdiğini söyledi. Burada tehli-
keden kastettiği,  ülkenin tek uluslararasX
havaalanXnXn sular altXnda kalmasX. FXrsat
ise buzulun erimesi ile daha fazla petrol ve
doğalgazXn çXkarXlabilecek olmasX. Grön-
land’Xn gördüğü bu fXrsatX, bugün Arktik

bölge çevresindeki ülkeler ve petrol-do-
ğalgaz şirketleri de görüyor. Böylece, ka-
zandXklarX trilyonlarca dolarla yaşamXmXzX
yok eden şirketler daha fazla fosil yakXt çX-
kartabilecekler. Tabi ki o fosil yakXtlarX kul-
lanabileceğimiz bir yaşam kalXrsa.

Diğer yandan ülkemizdeki gazetelerin
ekonomi sayfalarXnda her gün boy boy
enerji haberleri çXkXyor. Kimi zaman 3.
sayfada olsa da, aşXrX hava olaylarX nede-
niyle oluşan zararlar ve kayXplar da yer alX-
yor.

Temelde işlenen iki konu var. Birincisi
Türkiye’de iştah açX-
cX bir enerji pazarX-
nXn olduğu. İkincisi
ise, bunu beslemek
için ortaya atXlan
“daha fazla enerjiye
ihtiyacXmXz var” po-
litikasX. Bu yakla-
şXmlarX güçlendir-
mek amacXyla, ener-
ji yatXrXmlarXnXn
önündeki halk en-
gellerini kaldXrmak
için önce “devlet

eliyle kamulaştXrma” gibi savaş dönemine
ait bir uygulama geçtiğimiz yaz uygula-
maya sokuldu. ArtXk Bakanlar Kurulu,
enerji projelerinde arazi satXn alma konu-
sunda sorun yaşayan firmalarXn bu sorunu-
nu çözmek için EPDK’nin devreye girme-
sini kararlaştXrdX. EPDK, bu firmalar için
arazi alabilecek.

Bu adXmXn da ötesinde, şimdilerde Çev-
resel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporla-
rXnX aşmanXn daha etkili yolu aranXyor. Ba-
kanlXğXn son girişimine göre, ÇED’lerin
çok ciddi suiistimal edildiklerine dair ka-
muoyunda fikir oluşunca, davalar kazanXl-
maya başlanXnca, artXk bu raporlar yerine
teminat verilerek yatXrXmlarXn önünü açma
formülü gündemde. Böylece, çevreye ve
insanlara zarar verdiği ortaya çXkan bir ya-
tXrXma, sadece yatXrmXş olduğu teminatXn

devlete kalmasX sağlanarak izin verilmesi
sağlanacak. AslXnda, “paran kadar çevreyi
yok etme ve iş işten geçtikten sonra par-
don” diyebilme hakkX getirilmiş oluyor.
Ancak doğanXn geri dönüşü olmayan ka-
yXplarXnXn bir teminat ile nasXl giderileceği
ciddi bir sorun…

AnlayacağXnXz, enerji alanX günümüzde
gezegeni yok etme yarXşXna bütün dünyada
dönüşmüş durumda.

‘Öteki hayatta enerji’
Türkiye ekonomik büyümeyi gerekçe

göstererek cilalX bir enerji ekonomisi ya-
ratmaya çalXşXyor. Bu yaklaşXmXn hiçbir bi-
limsel ve teknik karşXlXğX yok, sadece po-
litik bir karşXlXğX var. Politik olarak Türki-
ye enerjiyi “harcamaya” çalXşXyor, ama var
olan enerjiyi “kullanmak” gibi bir politi-
kasX yok. Böyle olduğu için yerli diyerek
kömür ve yenilenebilir diyerek hidroelek-
trik santral gündeme getiriliyor. Ancak, ik-
lim, enerji verimliliği ya da iklim dostu çö-
zümler hiç akla gelmiyor.

Türkiye’nin politikasX “enerjiyi harca-
mak” üstüne kurulu olabilir ama burada
harcanan bizim yaşamXmXz. YakXlan her
kömür geri dönüşü olmayan felaketlere
açXk davet çXkartXyor. Her HES projesi top-
lumsal ve ekolojik krize davetiye çXkartX-
yor. Ancak bu yatXrXmlarXn hiçbiri iklim
krizinin derinleşmesi ile bir işe yaramaya-
cak, hatta geri dönüşü olmayan zararlarX
ortaya çXkacak.

Birisi 180 kilometre hXzla duvara doğru
giden arabanXn gazXna basan şoföre frene
basmasXnX söylemeli. Her gün medyada
enerjide 180 kilometre hXzla gittiğimizi an-
latan haberler çXkXyor. Tek yapXlmasX ge-
reken daha sXk ve daha şiddetli yaşadXğX-
mXz hava olaylarXnXn duvar olduğunu ka-
bul görmek. Bugün bütün fosil yakXt yatX-
rXmlarXnX durdursak, sadece duvara çarp-
ma hXzXmXzX düşürürüz. Duvara çarpma-
dan durmak ise artXk şansa kalXyor gibi.

Fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin sonucu oluşan küresel ısınma dramatik işaretler vermeye başladı. 
Grönland adasının buzullarının yüzde 97’sinin 4 günde erimesi, Kuzey Kutbu’ndaki erimenin bu yıl Türkiye’nin 
yüzölçümü oranında büyümesi bunlardan birkaçı. İklim felaketlerinin oranı da bu boyutta artabilir.

Tüketim çılgınlığı kutupları beklenenden çok erken eritti
Cilalı enerji devrinin sonu

Grönland
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Enerji kullanXmXna baktXğXmXzda; XsXtma-
dan aydXnlatmaya, pişirmeden soğutmaya,
ulaştXrmadan iletişime, buzdolabXndan ça-
maşXr makinesine, ütüden diğer küçük ev
aletlerine, küçük sanayicimizden dev sa-
nayi tesislerine uzanan bir yapXda bir şe-
kilde her bireyi etkilemektedir. Bir an-
lamda enerji yaşamXmXzXn kalitesini belir-
lemekte, elektrik ve doğalgazXn kullanXl-
masX yaşamXn sürdürülmesi için artXk ka-
çXnXlmaz bir zorunluluk.

ÇağXmXzda enerjiyi kullanmama diye bir
yaklaşXmXn olmasX olanaklX değil. Enerjinin
kaliteli ve kesintisiz olarak sunulmasXnXn
yanX sXra alXm gücünün zorlanmamasX, fi-
yatlarXn buna göre tespit edilmesi siyasile-
rin de gözetmesi gereken bir unsur.

Enflasyonu üçe katladı
Son 4 yXlda elektrik ve doğalgaz fiyatla-

rX sürekli artarak, zam yaşamXmXzXn bir par-
çasX haline geldi. Hatta birkaç yXl önce kXş
aylarXna girerken yapXlan zam nedeniyle
tüketimde ciddi düşüş olmuş, ardXndan do-
ğalgaz fiyatlarXnda yüksek oranlX bir indi-
rime dahi gidilmişti. BaşbakanXn açXkla-
malarXna göre bu ay doğalgaza yüzde 10-
15 zam yapXlmasX beklenmektedir. Bu
elektrik fiyatlarXna da yansXyacaktXr.
En son 1 Nisan’da elektrik fiyatlarXna
yüzde 8.1, doğalgaz fiyatlarXna da yüzde
18.72 zam yapXlmXştX.

Elektrik fiyatlarXna 2008 yXlXnXn başXndan
2012 yXlXnXn birinci yarXsXna kadar konut-
larda artXş yüzde 108,68 oranXnda olmuş-
tur. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile he-
saplanan Türkiye’nin enflasyon oranX,
2008’de yüzde 10.1, 2009’da yüzde 6.5,
2010’da yüzde 6.4, 2011’de yüzde
10.5’dir. Elektrikte zam oranX enflasyonun

üç katXna karşXlXk gelmektedir. Buna kar-
şXn ücretli çalXşanlarXn maaşlarXna en iyi du-
rumda yXllXk yüzde 5 artXş yapXlmaktadXr.

Ortalama bir ailenin aylXk enerji faturasX
(elektrik ve doğal gaz) maliyeti 200 TL’yi
geçmiştir. Bu rakam asgari ücretin yüzde
29`udur. Önümüzdeki aylarda yapXlacak
yeni zamlarla enerji faturalarX asgari ücre-
tin üçte birine ulaşabilecektir.

Halk enerji yoksunu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010

yXlX sonuçlarXna göre ülkemizde 2.9 milyon
kişi günlük 4 TL ile geçiniyor. Enerji ve
Tabii Kaynaklar BakanX’nXn verisine göre,
Eylül 2009 itibariyle bir yXlda toplam 6
milyon 633 bin 481 abonenin borcu
nedeniyle elektriği kesil-
miştir.

Geldiğimiz bu durum
halkXn enerji yoksunu ol-
duğunu gözler önüne se-
rerken, yeni bir zam gel-
mesi durumunda halkX-
mXz enerji ihtiyacXnX kar-
şXlayamaz duruma düşe-
cektir. Oysa toplumsal
barXş, genel refah ve
mutluluğu sağlamak
sosyal devletin görev ala-
nXna girmektedir.

Sosyal politikalarda ge-
lişim beklerken tam tersi bir
uygulamayla karşX karşXya kalXndX. Kamu
idaresi, üreticileri korumak ve onlarX teşvik
etmek amacXyla indirimli elektrik tarifesi
uygulayarak destekleme yapmaktaydX. Bi-
lindiği üzere geçen ekim ayXnda elektrik ta-
rife değişikliğinde kamu yararXna uygula-
nan tüm sübvansiyonlara son verildi. Ka-
muya ait sağlXk kuruluşlarXndan resmi
okullarXmXza, kamu yurtlarXndan spor tes-
islerine, kültür balXkçXlXğXndan kümes hay-
vanlarX çiftliklerine kadar uygulanan elek-

trik tarifesinde halkXn yararXna olan tüm
destekler kaldXrXldX. Sosyal devlet olma
özelliğimizden bir adXm daha geriye gittik.

AynX şekilde kalkXnmada öncelikli iller
kapsamXnda yer alan ekonomisi gelişme-
miş illerdeki konutlara uygulanan sübvan-
siyon da geçen ekim ayXnda tamamen kal-
dXrXldX. Böylece kalkXnmada öncelikli iller-
de kalkXnma özendirilmiyor, kendi kader-
leriyle baş başa bXrakXlXyordu. Diğer bir
söylemle yoksulluğu önlemede sosyal dev-
letten ayrXlarak sadaka kültürüne doğru bir
geçiş destekleniyordu.

Suya da dolaylı zam
Tüm bunlarla birlikte halkXn yararXna
kullanacak olan içme ve kullanma suyu

için indirimli elektrik kullan-
ma hakkXnX yok ettiler. Bu
arada tarXmsal sulama ve ba-
zX tarXmsal amaçlX kullanXlan

elektriğe verilen indirimi de
kaldXrdXlar. Böyleyikle su
fiyatlarXnXn artmasXna da ne-

den olundu.
Bu durum özellikle içme

ve kullanma suyu için bele-
diyelerin elektrik faturasX-
nXn yükselmesine ve vatan-

daşXn ödediği su bedelinin de
doğrudan zamlanmasXna ne-

den olmaktadXr. Çiftçilerimiz,
sürekli ödemekte zorlandXğX

elektrik faturalarXna ek bir zam ile karşX
karşXya kaldXlar.

Elektrik fiyatlarXndaki artma nedenini bu
sektörde uygulanan yanlXş politikalarda ara-
mak gerekiyor.  Zamlar, hXzla özelleştirilen
yapXnXn bir yansXmasXdXr. ArtXk elektrik bor-
sasXnda 1 kilovatsaaat elektriğin fiyatX 2
TL’ye kadar çXkabilmiştir. Buna karşX ön-
lem alXnmadXğX gibi borsadaki bu yükseliş-
ler normal karşXlanXr olmuştur.

Elektriğin halka sunulmasX bir yandan

kamu hizmeti olarak kabul edilirken, diğer
yandan kamu hizmeti anlayXşXnXn içeriği
boşaltXlmaya çalXşXlmaktadXr. Kamu hiz-
meti, devlet veya diğer kamu tüzel kişileri
tarafXndan ya da bunlarXn gözetim ve de-
netimleri altXnda, genel ve ortak gereksi-
nimleri kamu yararX ya da çXkarX doğrultu-
sunda kamu gücü ile sunulmuş etkinlikler-
dir. Bu hizmetin özel sektörce de yapXlma-
sXna izin verildiğinde hizmetin niteliği de-
ğişmez. Özel sektörün oluşturduğu kuru-
luş, kamu yararXnX ya da çXkarXnX gözetmek
zorundadXr. 

Enerji, sosyal ve ekonomik yaşam üze-
rindeki belirleyiciliği nedeniyle stratejik bir
hizmet alanXdXr. Enerjinin olmadXğX yerde
günlük yaşamXn sürdürülebilmesi mümkün
değildir. Hepimizin yaşamXnX ve geleceği-
mizi ilgilendiren enerji sektörü halkXn ya-
şam alanXyla yakXndan ilişkilidir. AynX şe-
kilde sanayici için de enerji bir girdi olup,
çXkacak her sorun, ek maliyet ve üretimi
aksatacaktXr. Eğer siz enerji fiyatlarXnX yük-
seltirseniz, üretilen her malXn zamlanmasX-
na neden olursunuz.

Öncelik halkın ihtiyaçları
Sonuç olarak; elektrik enerjisinde etkin-

lik, ülke genelinde her yerde ihtiyaç du-
yulduğunda elektriğin aynX kalitede ve ye-
terli miktarda olmasX anlamXna gelmekte-
dir. Elektrik enerjisinde verimlilik kavra-
mX salt bir kâr/zarar esasXna değil, ülkemi-
zin gelişmişlik ölçütlerini de kapsayan,
sosyal etkilerini de dikkate alan bir değer-
lendirme yapXlmasX anlamXna gelmektedir.
Bu açXdan elektrik enerjisi maliyeti doğru
hesaplanmalX ve hizmeti kaliteli ve sürekli
kXlabilecek bir fiyat politikasX benimsen-
melidir.

Görünen o ki sosyal devletten düzenle-
yici devlete doğru hXzla yol almaktayXz.
Sosyal devlette halkXn ihtiyaçlarX ve top-
lumsal fXrsat eşitliği ön planda iken, dü-
zenleyici devlette öncelik küresel sistemle
kaynaşma amacXyla özendirilen şirket ihti-
yaçlarXna verilmektedir. Toplumumuzun
bu yapXsXyla; gelir dağXlXmXndaki bozuklu-
ğun devam edeceği, halkXmXzXn bir kat da-
ha fazla yoksullaşacağX apaçXk ortadadXr.

Eylül ayında elektrik ve doğalgaza önemli oranda yeni bir zam yapılması
yoğun olarak konuşuldu. Fiyatlara ne kadar zam yapılacağı henüz net değil. 
Ancak son 4 yılda yapılan zamlar enflasyonu üçe katladı.
Yeni zamlar toplumda bir ‘çarpıntıya’ neden olabilir.

Son dört yılda yapılan zam en8asyonu üçe katladı
Bütçemizi elektrik çarpacak



Cumhuriyet ENERJİ �          2 Ekim 2012 - 3115

Mert TAŞÇILAR

Zengin kömür yataklarX ve termik santralX
ile bilinen Manisa’nXn Soma ilçesi son dö-
nemde yerli ve yabancX enerji firmalarXnXn
gündemine gelmiş durumda. Yerli firmalar
linyit yataklarXnXn özelleştirilmesine ilgi
duyarken, ABD’li Energy Allied Interna-
tional FirmasX linyitten gaz üretimi için te-
maslarXnX yoğunlaştXrdX. Hükümetin bazX
bakanlarX da ilçedeki linyit kaynaklarX açX-
sXndan önümüzdeki dönemin hareketli ge-
çeceğinin sinyalini veriyorlar.

Manisa’nXn Soma İlçesi, önümüzdeki
günlerde yeniden enerji sektöründeki ge-
lişmelerle gündeme gelebilir. Zengin lin-
yit kaynaklarX üzerinde yeni projeler konu-
şulmaya başlandX. ABD kökenli Energy
Allied International isimli firmanXn
CEO’su ve Yönetim Kurulu BaşkanX Mi-
ke Nassar, “İlgilendiğimiz yer Manisa
Soma, görüştüğümüz firmalar var. Ça-
lışmalarımız tamamlandığında, yatırım
miktarımız birkaç milyar dolar seviye-
sinde olacak” açXklamasXnX yaptX. Ekono-
mi BakanX Zafer Çağlayan, söz konusunu
yatXrXm planlamasXnX doğruladX.

‘Kömürden para 
almıyoruz’
Diğer yatXrXm projesini de Enerji BakanX

Taner Yıldız açXkladX. YXldXz, enerji yatX-
rXmlarX ile ilgili yaptXğX açXklamada, So-
ma’da gerçekleştirilen linyit kömürü iha-
lelerinde 61 firmanXn dosya aldXğXnX belirt-
ti. 153 milyon ton yerli kömürün buluna-
rak, 30 yXl içerisinde değerlendirmeye açXl-
masX ile ilgili ihale yaptXklarXnX dile getiren
YXldXz, açXklamasXnda şunlarX kaydetti:

“Soma’da konuyla ilgili ihalelerden
birini daha gerçekleştirdik. 15 firmanın
bizzat teklif verdiği ciddi bir rekabetle
beraber 153 milyon ton bulup yerli kö-
mürün 30 yıl içerisinde değerlendirme-
ye açılmasıyla ilgili ihale yaptık. Yatı-
rımcıların işini kolaylaştırmak adına
verdiğimiz kömürden para almıyoruz.
Tabi yatırımcımız ciddiyse kömür 30
yıllığına onun. Eğer değilse 6 ay sonra o
kömür bizim. Diğer yandan yerli kö-
mürden ürettiği elektrikte kilovat saat
başına bize ücret ödeyecekler. Ne za-
man? Yatırımı yapıp işletmeye geçtik-

ten sonra. Soma’da yapılacak yatırım
yaklaşık 750 milyon dolar. Hem So-
ma’ya hem de ülkemize hayırlı olsun.
Kömür çıkarmayla ilgili yapılacak yatı-
rımı bunun dışında tutuyorum. Bu işin
istihdam, yatırım tarafı var, kömür kay-
naklarımızın değer-
lendirilmesi var. Yak-
laşık her 1-2 ayda bir
bu tür ihalelere biz çı-
kacağız. Özellikle ya-
tırımcılarımızı bu iha-
lelere bu şevkle davet
ediyoruz. Özellikle
yerli kömürle yapıla-
cak yatırımlara kolay-
lık sağlayacağız.”

Bakan YXldXz, bu tür
yatXrXmlarda, çevreye
uyumlu Türkiye’nin
bütün güzelliklerini, sit
alanlarXnX ve tarXm alan-
larXnX koruyarak, aynX
zamanda enerji kaynak-
larXnX da ön plana çXka-
rXp yatXrXm yaptXklarXnX
savundu.

Kömür’den gaz üretilecek
Soma’da yapXlacak bir diğer yatXrXmda

ise ABD’li enerji firmasX, çXkartXlan kö-
mürden gaz üretimi yapmayX planlXyor.
Energy Allied International isimli firmanXn
yapmayX planladXğX yatXrXm için 2 milyar
dolarlXk bütçe ayXrdXğX belirtildi. Energy
Allied International CEO ve BaşkanX Mi-
ke Nassar’X konuk eden Ekonomi BakanX
Zafer Çağlayan, söz konusu yatXrXmXn ya-
pXlacağXnX doğruladX. Çağlayan, firmanXn
yatXrXm planlamasX hakkXnda ise “Yatırım
yapmayı düşündükleri sektörle ilgili
planları zannediyorum, 2 milyar dolar
civarında olacaktır” dedi.

Çağlayan, Energy Allied International
CEO ve BaşkanX Mike Nassar, Wolverine
Power Group Limited CEO’su Dennis
Werner, Wolverine Power Group Limited
BaşkanX Tom Hogan ve IC Limited Fi-
nans DanXşmanX İbrahim Çakır’X kabul
ederek görüştü. Görüşmede konuşan Çağ-
layan, firmalarXn Türkiye’de yatXrXm dü-
şünceleri ile bir toplantX gerçekleştirdikle-
rini belirtti. Energy Allied International fir-
malarXnXn Houston merkezli, İskenderi-
ye’den Kahire’ye şubeleri bulunan ve kim-
yasal ürünler üzerine üretim yapan önem-
li bir firma olduğunu anlatan Çağlayan, fir-
manXn, Türkiye’de kömürden kimyasal
madde üretimine yönelik önemli projeleri
olduğunu söyledi.

Bakan Çağlayan, firmanXn yatXrXm plan-
larXna ilişkin, “Yatırım yapmayı düşün-
dükleri sektörle ilgili planları zannedi-
yorum, daha evvel konuştuğumuz çer-
çevede belirli vadede gerçekleştirilmek
üzere 2 milyar dolar civarında olacak-
tır” bilgisini verdi. FirmanXn yapacağX bu
yatXrXm ile Türkiye’nin, dXşarXdan ciddi

alanda ithalat yaparak cari açXğX oluşturul-
masXna sebebiyet verilen ürünlerin Türki-
ye’de üretilmesini sağlayacağXnX savunan
Çağlayan, “Bu teknolojiyle bir çok kim-
yasal ürün birbirine paralel üretilecek-
tir. Ama sadece iki ürün Türkiye’nin

her yıl yaklaşık 650-
700 milyon dolar açık
verdiği iki ürün ol-
ması açısından cari
açığı önleme nokta-
sındaki kararlılığı-
mızda önemli bir ya-
tırım teşkil edecektir”
görüşünü dile getirdi.

Energy Allied Inter-
national’in Yönetim
Kurulu BaşkanX Mike
Nassar ise “Eskiden
kömürden gaz elde
etmek için uygun za-
man değildi. Petrol fi-
yatları ortada. Şimdi
kömürden gaz elde
etmek için doğru za-
man. Ayrıca yatırım-

cının baktığı pek çok şey Türkiye’de
mevcut” ifadelerini kullandX. Nassar, Tür-
kiye’nin petrol ve gaz kaynaklarX bulun-
madXğXna, ancak kömür ve linyit bakXmXn-
dan zengin olduğuna dikkat çekerek, “Bu
kaynakları kullanarak, gaza çevirebili-
riz. Kömürden elde edilen gaz ise pek
çok kimyasal sahada kullanılabilir” de-
di. Türkiye’de yürüttükleri projede incele-
me ve yatXrXm çalXşmalarX aşamasXnda ol-
duklarXnX anlatan Nassar, “İlgilendiğimiz
yer Manisa Soma, görüştüğümüz fir-
malar var. Çalışmalarımız tamamlan-
dığında, yatırım miktarımız birkaç mil-
yar dolar seviyesinde olacak. Büyük bir
proje ortaklığımız olacak” dedi.

HES projeleri nedeniyle kamuoyunun dikkati Doğu Karadeniz bölgesine çekilmiş durumda. Ancak Manisa’nın 
Soma ilçesi’ndeki linyit kaynakları da özelleştirme kapsamında. Linyit çıkarmak için teklif veren 
?rmalardan kömür parası alınmayacak. Ayrıca ABD’li bir ?rma da kömürden gaz üretmeyi planlıyor.

Yerli ve yabancı enerji 7rmalarının yeni gözdesi Soma...
Linyit yatakları iştah kabartıyor

� 1913 yXlXnda Soma’da kömürün
bulunmasXyla linyit madenciliği
başladX.
� 1939 yXlXnda Etibank’a
devredilerek işletilen kömür ocaklarX
1957 yXlXnda Türkiye Kömür
İşletmeleri’ne (TKİ) devredildi.
Ocaklar, 1978 yXlXna kadar Garp
Linyitleri İşletmesi (GLİ) tarafXndan
işletildi. Daha sonradan 1978 yXlXnda
Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) kuruldu.
Bu tarihten itibaren ocaklar, ELİ
tarafXndan işletiliyor.
� ELİ, Türkiye’de satXlabilir kömür
ihtiyacXnXn yüzde 22’sini karşXlXyor.
� 800 milyon tonluk linyit rezervi
bulunan Soma’da yXllXk 10 milyon
ton kömür üretiliyor.
� 1981 yXlXnda ilk kez enerji üreten
Soma Termik Santrali, linyit
kömürünü kullanXyor.

Rezerv 800 milyon ton


