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TÜRKİYE için Nabucco, önemli projelerden biri. Enerji
uzmanı Dr. Ferruh Demirmen, İzmir’de Türkiye ile
Azerbaycanarasındaimzalanananlaşma,SOCAR’ınönerdiği
yeni Trans Anadolu hattı ve BP’nin önerdiği projenin
Nabucco’yu iyice zora soktuğunu düşünüyor. SAYFA 6’DA

‘ARAP BAHARI’nın yaşandığı Tunus, Libya, Mısır,
Yemen ve Suriye gibi ülkeler Ortadoğu’da ve enerji
kaynaklarıyla yakından ilgili ülkeler. İstikrarsızlık,
enerji politikalarını beklemeye almış durumda.
“Baharın daha ne kadar süreceği” gibi enerji
yaklaşımları da belirsiz durumda. SAYFA 7’DE

Nabucco
büyük

darbe aldı

NUKLEER SANTRAL
KANSER MAKiNASI

TÜRKİYE rüzgar ve güneşin
yanı sıra jeotermal kaynakla-
rını da kullanmak istiyor. Uz-
manlar ülkemizde önemli jeo-
termal kaynaklar bulunduğu-
nu, ısınmada kullanılmasının
en mantıklı yaklaşım olacağı-
nı dile getiriyor. SAYFA 9’DA

Jeotermalden
ısınalım

DEPREM BÖLGESİ
TMMOB Enerji Sempozyumu’nda nük-
leer enerji konusu tüm yönleriyle tar-
tışıldı. Japon Liberal Parti MilletvekiliTaro
Kono,nükleersantralkurmakisteyenTür-
kiye’nindedeprembölgesindeolduğuna
dikkatçekti.Kono,“Dünyadahiçbirhü-
kümetin nükleer atıklarla başe-
debileceğine inanmıyorum” dedi.

KANSER RİSKİ ARTIYOR
Enerji Sempozyumu’na katılan
uzmanlar,nükleersantrallardankaza
sonucu yayılacak radyasyonun insan
sağlığı üzerindeki ürkütücü sonuçlarını
da gündeme getirdi. Dr. Helen Caldicott,
“Nükleersantrallarbombavekanserma-
kinalarıdır, genetik hastalık makinala-
rıdır” değerlendirmesini yaptı.

SAYFA 10-11’DE

TMMOB’undüzenlediği8.EnerjiSempozyumudün-
yanın her yerinden uzmanların katılımıyla gerçekleş-
tirildi.TMMOBadınagerçekleştirilensunumdaküresel
enerjisavaşınıntümboyutlarıgözlerönüneserildi.Enerji
verimliliği,yenilenebilirenerjikonularıveküreselak-
törlerin enerji politikaları başlıkları da ilgi çekti.

Enerji küresel
boyutta tartışıldı



umhuriyet Enerji’yi birlikte çWkardWğWmWz Elektrik Mühendisleri
OdasW’nWn (EMO) eşgüdümünde İstanbul Kültür
Üniversitesi’nde 8. UluslararasW Enerji Sempozyumu
gerçekleştirildi. Sempozyuma, enerji alanWnda çalWşan ve bu
konuda uluslararasW otorite olmuş çok sayWda araştWrmacW
katWldW. Türkiye’den de enerji konusunda çalWşan
akademisyenler ve TMMOB’a bağlW odalardaki
araştWrmacWlarWn katWlWmWyla sempozyum başarWyla tamamlandW.
Cumhuriyet Enerji’nin bu sayWsWndaki yazW ve haberlerini
büyük oranda bu sempozyumdan seçtik.

Sempozyumun önemli konularWndan biri nükleer enerji idi.
Nükleer enerjinin geleceğine, mevcut teknolojisine ve insan
sağlWğWna etkileri konusunda uzman isimler oturumlarda
görüşlerini açWkladWlar. Son nükleer kazanWn yaşandWğW
Japonya’dan gelen Liberal Parti Milletvekili Taro Kono,
nükleer santrallardan sWzan radyasyonun insan sağlWğWna etkileri
konusunda uzman olan Dr. Helen Caldicott’un tespitleri
dikkat çekiciydi.

Ülkesindeki nükleer lobinin benzerinin hemen hemen her
ülkede olduğunu anlatan Japon Parlamenter Kono,
Fukuşima’daki kazanWn deprem nedeniyle olduğunu anWmsattW.
Türkiye’nin de deprem ülkesi olduğunu söyleyen Kono,
“Dünyada hiçbir hükümetin nükleer atıklarla
başedebileceğine inanmadığım için bence nükleer enerji
kullanılmamalı” değerlendirmesini yaptW.

Dr. Caldicott ise Türkiye’nin Çernobil’den en çok etkilenen
ülkelerden olduğnu anWmsattW. Kömür ve doğalgazWn doğaya
verdiği tahribatW da anlatan Caldicott, “Sizin fındıklarınızda,
kayısılarınızda radyasyon yıllarca devam edecek. Nükleer
santrallar bomba ve kanser makinalarıdır, genetik hastalık
makinalarıdır” görüşünü açWkladW.

Sempozyumda, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji
kaynaklarW, küresel aktörlerin enerji politikalarWna ilişkin
uzmanlarWnca derinliğine açWklamalar, sunumlar yapWldW.
Uzman ve ilgili yurttaşlarWn sorularWyla zenginleşen oturumlar
önümüzdeki dönemde kitaplaştWrWlacak.

TMMOB’un sempozyumlarW İstanbul’dakiyle sWnWrlW
kalmadW. DiyarbakWr’da da Mezopotamya Enerji Sempozyumu
gerçekleştirildi. Burada da emperyalizmin Mezopotamya enerji
kaynaklarWna yönelik hedeflerine dikkat çekildi. Türkiye’nin
sWnWrlarW içinde kalan Mezopotamya topraklarWnWn ise enerji
üretimi açWsWndan zengin tüketim bakWmWndan yoksul olduğu
vurgulandW.

Tunus’da başlayan “Arap Baharı” Libya, MWsWr, Yemen ve
son olarak da Suriye’de etkilerini sürdürüyor. Bu ülkelerde
yaşanan yönetim değişiklikleri ve oluşan istikrarsWzlWklar
yalnWzca siyasi boyutuyla sWnWrlW kalmWyor. Enerji kaynaklarWyla
yakWndan bağlantWlW bu ülkelerin durumu, küresel enerji
politikalarWnWn da beklemeye alWnmasWna neden olmuş
durumda...

Yeni sayWmWzda görüşmek üzere...

Enerji Sempozyumu

İmtiyaz Sahibi:
CUMHURİYET VAKFI ADINA Orhan ERİNÇ

Genel Yayın Yönetmeni : İbrahim Yıldız
Sorumlu Müdür : Miyase İlknur
Editör : Sertaç Eş
Sayfa Tasarım : Erdem Sevgi
Cumhuriyet Reklam : (0212) 251 98 74

Ankara İletişim (0312) 442 30 50
Yayımlayan : Yenigün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık A.Ş.
İdare Merkezi : Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok. No:2 Şişli-İstanbul
Tel : 0212 343 72 74 Faks: 0212 343 72 64
e-posta : enerji@cumhuriyet.com.tr
Baskı : DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt-İstanbul

YEREL SÜRELİ YAYIN
Cumhuriyet Gazetesi’nin ücretsiz ekidir.

Yayın Kurulu
Cem Kükey

Cemil Kocatepe
Emre Metin
Emir Birgün

Hayati Küçük
Hüseyin Yeşil

Kemal Ulusaler
Mehmet Turgut

Musa Çeçen
Necati İpek

Olgun Sakarya
Orhan Örücü

Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Göltaş

Yönetim Kurulu Yazmanı
Erdal Apaçık

Koordinatör
Banu Salman

Danışma Kurulu
Gültekin Türkoğlu

İsmail Küçük
Oğuz Türkyılmaz

Necdet Pamir
Nejat Tamzok

Adres: Elektrik Mühendisleri Odası Ihlamur Sokak No:10 Kızılay-Ankara
Tel: 0312 425 32 72 - Faks: 0312 417 38 18

web: www.emo.org.tr - e-posta: emoenerji@emo.org.tr

C

bu sayıda
Cumhuriyet ENERJİ � 6 Aralık 2011 - 26 2

Isınmada jeotermal öncelik
Orhan ÖRÜCÜ

‘Bahar’ın enerjiye yansıması...
Mitat ÇELİKPALA

4

Bağımlılık dengeleri sarsıyor
Gültekin TÜRKOĞLU

5

7

Yüzde 30 yazılım zammı
Abdullah CENCKİLER 7

Suya KHK gölgesi düştü
İsmail KÜÇÜK 8

Üretim zengini, tüketim yoksulu
Bilal GÜMÜŞ

‘Kuzey yarımküre hasta’ 10

12

editör

Enerji her yönüyle tartışıldı
Banu SALMAN

‘NABUCCO
büyük darbe yedi’

6

‘Türkiye’ye nükleer uyarı’
Banu SALMAN - Kahraman YAPICI

11

9

Karbon doğayı tüketir
Sevdiye ERGÜRBÜZ

‘Uzun vadeli
planlama şart’

‘Potansiyel kullanılmalı’
İklim ÖNGEL 13

14
15





Cumhuriyet ENERJİ � 6 Aralık 2011 - 26 4

E
MO BASIN - TMMOB
8. Enerji Sempozyumu,
uluslararasW katWlWmlW olarak
17-18-19 KasWm tarihleri
arasWnda İstanbul Kültür

Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Elek-
trik Mühendisleri OdasW’nWn (EMO) se-
kretaryasWnW üstlendiği sempozyum,
“Küresel Enerji Politikaları ve Tür-
kiye” ana temasWyla gerçekleştirildi.
Enerji alanWnWn önemli isimlerinin ko-
nuk edildiği sempozyum kapsamWnda;
ABD’denAB’ye,Rusya’danÇin’e,Or-
tadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan
enerji alanWndaki çWkar çatWşmalarW or-
taya konulurken, küresel krizin enerji
alanWna yansWmalarW ele alWndW.

Etkinliğin açWlWşWnda, Sempozyum
Düzenleme Kurulu BaşkanW Gazi İpek,
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve
İdariBilimlerFakültesiDekanWProf.Dr.
Durmuş Dündar, Dünya Mühendis-
lik Örgütleri Federasyonu (WFEO)
İkinci BaşkanW Marwan Abdelha-
mid, EMO Yönetim Kurulu BaşkanW
Cengiz Göltaş ve TMMOB Yönetim
Kurulu BaşkanW Mehmet Soğancı ko-
nuştu. AçWlWş konuşmalarWnda, enerji ve
çevre uyumu ön planda tutularak, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarWnWn önemi
vurgulandW.

‘IEA Enerjinin NATO’sudur’
Sempozyum çalWşmalarW

EMO Enerji ÇalWşma Gru-
bu Üyesi Kemal Ulusaler
tarafWndan TMMOB adWna
sunulan “Küresel Enerji
Politikaları ve Türkiye”
açWlWş bildirisi ile başladW.
Ulusaler, arz edilen dünya
petrollerinin yüzde 63.5’ini
ve dünya doğalgazWnWn yüz-

de 64.6’sWnW 6-7 ülkenin tükettiğine dik-
kat çekerek, şu saptamalarW yaptW:

“Petrol ve gaz rezervlerinin yoğun
olduğu bölgelerde bu kaynaklara ilk
eldenulaşabilmek,bufosil enerjikay-
naklarının naklinde güvenliği sağ-
lamak, rakiplerin bu kaynaklara
ulaşmasını zorlaştırmak finans-ka-
pital zorba için enerji politiğin ana
konularıdır. Jeopolitik konum, boru
hatları, finansal güç, teknolojik üs-
tünlük vs. her zaman enerji politi-
kalarında silah olarak kullanılıyor.
Küresel enerji politikalarındaki bu
saldırgan tutumun arkasında önce-
likle enerji kaynaklarının sınırsız ve
sorumsuz kullanımı yatmaktadır.

Enerji kaynaklarının çıkış nokta-
larında ilk elden hakimiyet giri-
şimleri enerji politiğin sadece bir aya-
ğıdır. İkinciayak enerji yollarınıngü-
venliğidir. Bugün dünya petrolleri
büyük oranda, (yüzde 60) deniz yo-
luyla taşınmaktadır. Doğalgazda ise
bu taşımacılık, yüzde
75 ile boru hatları üze-
rinden yapılmaktadır.
Sıvılaştırılmış doğalga-
zın deniz yoluyla ta-
şınması petrole göre
yedi kat daha maliyet-
lidir. Hal böyle olunca
petrol denizyolları-
özellikle boğazlar-
önem kazanırken, gaz-

da boru hatlarının güzer-
gahı ön plana çıkmaktadır.

Dünya petrollerinin bü-
yük bölümü Ortadoğu’dan
çıkarılmaktadır. Ve bu pet-
rollerin büyük bir kısmı da
Basra Körfezi çıkışlıdır.
2020’li yıllarda tüm dünya
petrol ihracatının üçte bi-
rinden fazlası Hürmüz Bo-
ğazı’ndan geçirilerek yapı-

lacaktır. Bu körfezin üzerindeki ha-
kimiyet, çıkış yolunun güvenliğini
sağlayacaktır. Bunun için de her ha-
lükarda İran’ın Basra Körfezi’nde-
ki baskısı yok edilmeliydi.

Kapitalizmin içine girdiği süreğen
kriz dönemi
uzadıkça, ikna
yöntemleri de
değişmektedir.
Gelinen son
nokta; ‘Ya be-
nimsin ya da
kara toprağWn’
anlayışına denk
düşmektedir.
Artık kartlar
açık oynan-
maktadır. Lib-
ya ne ilktir ne
de son olacak-
tır. NATO geç-
mişte de enerji
konusunda tetiğe dokunmaktan ka-

çınmamıştır. NATO, evet he-
defe giderken bir basamaktır.
Ancak başka basamaklar da
vardır. Örneğin, IEA,
OECD… IEA’ya Enerji NA-
TO’su denmesi üzerinde du-
rulacak bir benzetmedir.”

‘Ucuz enerji dönemi bitti’
İlk gün düzenlenen özel otu-

rumda, İktisatçW-Diplomat Meh-
met Öğütçü “Dünya Enerji Görü-
nümündeki Değişimler ve Türkiye”
başlWklW sunumunu yaptW. Öğütçü, fosil
yakWtlara görünür gelecekte bağWmlWlW-
ğWn süreceğini belirtirken, ucuz enerji
döneminin bittiğine dikkat çekti. Meh-
met Öğütçü, enerji alanWnda BP, Shell
gibi uluslararasW kartellerin döneminin
bittiğini, ulusal şirketlerin ön plana çWk-
maya başladWğWnW söyledi. Nükleer Rö-
nesans’Wn Fukuşima’dan sonra yavaş-
lamaya girdiğini belirten Öğütçü,
“İran’da henüz pandoranın kutusu
açılmadı” derken, Irak’ta Türkiye’nin
çok fazla şansWnWn olmadWğWnWn gö-
ründüğünü, buradaki Türk firmalarWnWn
bölük pörçük ve küçük varlWklar halinde
kaldWklarWnW söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim OrtaklW-
ğW’nWn (TPAO) Türkiye’de petrol bul-
ma WsrarW yerine başka ülkeler gibi
yurtdWşWnda petrol ve gaz yataklarW
olan bölgelerde arama ve üretim faa-
liyetlerine girmesinin Türkiye’nin ener-
ji güvenliği açWsWndan daha önemli ol-
duğu görüşünü savunan Öğütçü, do-
ğalgazda yeni sahalarWn bulunmasWyla
bir oyun değişimi yaşandWğWnW da söz-
lerine ekledi. Türkiye’nin enerjisinin ol-
mamasWnW “Aşil topuğu” olarak nite-
lendiren Öğütçü, “Bu anlamda Tür-
kiye’nin temiz enerji ekonomisine ge-
çişi son derece önemli” diye konuştu.

‘Gidişat iyi değil’
İkinci gün gerçekleştirilen özel otu-

rumda IEA Baş
Ekonomisti Dr. Fa-
tih Birol “Dünya
Enerji Görünü-
mü” sunumunu
yaptW. Birol, enerji
alanWnda gidişatWn
iyi olmadWğWnW be-
lirterek, 3 önemli
sorunu şöyle sWrala-
dW:

“1- Enerji arz
güvenliğinin giderek daha riskli
hale gelecek olması. 2- İklim deği-
şikliği trendlerinin giderek daha
fazla alarm veren trende oturuyor
olması. 3- Enerji tüketimi konu-
sunda zengin ve fakir arasındaki
uçurumunun giderek daha büyü-
yecek olması.”

Fatih Birol, Fukuşi-
ma’dan sonra bir çok ül-
kede nükleerde sorular
doğduğunu anWmsatWrken,
kömürle ilgili de çevre ve
iklim değişikliğinden ötü-
rü soru işaretleri olduğunu,
yenilenebilir enerji kay-
naklarWnWn da avantajlarWna
rağmen maliyet açWsWndan
dezavantajlarWnWn var ol-
duğunu anlatWrken, doğal-
gazWn dünya enerji piyasa-
larWndaki payWnWn hWzlW bir
şekilde büyümesini bekle-

diklerini kaydetti.

‘1.3 milyar elektrik yoksulu’
BM Genel Sekreteri tarafWndan 2012

yWlWnWn enerji yoksulluğuna karşW bir yWl
ilan edildiğini belirten Dr. Birol, dün-
ya nüfusunun yaklaşWk yüzde 20’sini
oluşturan 1.3 milyar insanWn elektriği-
nin bulunmadWğWna işaret etti. Bugün
Afrika KWtasW’nda 800 milyon insanWn
kullandWğW elektriğin Newyork’un kul-
landWğW elektriğe eşit olduğuna dikkat
çeken Birol, “Bu insanların elektri-
ğe kavuşması için gerekli olan para,
her yıl bütün dünyadaki enerji ya-
tırımlarına giden paranın sadece
yüzde 3’ü” dedi. Fatih Birol, bazW ül-
kelerdeki hükümetlerin tutumlarW ne-
deniyle bu yatWrWmlarWn gerçekleşme-
diğini ileri sürerek, o ülkelerin nasWl yö-
netildiği konusunda soru işaretleri
oluştuğunu söyledi. �

Enerji
her yönüyle

tartışıldı

Dr. Birol, eğer dünya enerji
politikalarWnda ciddi deği-
şiklik olmazsa dünyanWn 6
santigrad derece daha WsWna-
cağWnW; bunun deniz seviye-
lerinin yükselmesi, yağmur
oranWnWn azalmasW, canlW ya-
şamWnda ciddi değişime yol
açacağWnW anlattW. Birol,
“2017 yılına kadar dünya
çapında uluslararası bağ-
layıcı bir iklim değişikliği
sözleşmesi bütün ülkeler
tarafından imzalanmazsa 2
derecelik dünya hedefine
güle güle demek zorunda
kalacağız. Kapı 2 derece
için sonsuza kadar kapan-
mış oluyor” diye konuştu.

8. ENERJİ SEMPOZYUMU’NA DÜNYA ÇAPINDA UZMANLAR KATILDI

Banu SALMAN

‘İklim
alarm veriyor’

Dr.
Fatih
Birol

Mehmet Öğütçü

Kemal Ulusaler

TMMOB’un 8. Enerji Sempozyumu İstanbul Kültür
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Sempoyuma,
Türkiye’den ve yurtdışından katılan uzmanlar,
tüm boyutlarıyla enerjiyi tartıştı.



1
970’li yWllarWn başWnda yWllWk
fuel-oil tüketimi ile arzW ara-
sWndaki 1 milyon tonluk açWğW
kapatmak için zamanWn enerji
yönetimi şöyle bir yöntem bul-

muştu. Bu açWk AmbarlW Fuel-oil Sant-
ralW’nWn bir yWllWk tüketimine denk geldiği
için AmbarlW SantralW’nWn yakWt temini
devletin akaryakWt sağlamakla yükümlü
kuruluşlarWnWn sorumluluğundan çWkarW-
lWp, doğrudan petrol işleri ile ilgisi ve de-
neyimi olmayan Türkiye Elektrik Ku-
rumu’nun (TEK) sorumluluğuna veril-
mişti. Böylece TEK AmbarlW SantralW’nWn
yakWt ihtiyacWnW karşWlamak için fuel-oil
ithalat görevini de yüklenmiş oldu.

BaşlangWçta fuel-oil ithalatWnda bir so-
runla karşWlaşWlmasa da zaman içinde
özellikle 1973 Petrol Krizi’nden sonra
1970’li yWllarWn sonlarWnda, AmbarlW
SantralW’na fuel-oil temin etmek ve sant-
ralW tam kapasitede çalWştWrmakta zor-
luklarla karşWlaşWldW. O günün şartlarWn-
da foel-oil satWcWsW bulmak; satWcW bulsa-
nWz döviz ve Türk lirasW bulmanWn zorluğu
yanWnda, TEK üst düzey yöneticilerin
günlük mesailerinin tamamWna
yakWnWnW fuel-oil sağlanmasW
için uğraşmak teşkil edi-
yordu. Örnek vermek ge-
rekirse; önce okyanusta
fuel-oil yüklü bir şilep
buluyor, fiyatWnda an-
laşma sağlWyor, sonra bu

fiyatW Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne
onaylatWyor, bunlarW tamamladWktan son-
ra da döviz ve Türk LirasW bulmaya ça-
balWyor, tabii o arada anlaştWğWnWz şilep ma-
lWnW spot alWmW yapan başkasWna satmWş
oluyordu. O günün şartlarWnda döviz te-
mininin zorluğunu anlatmaya gerek
yoktur sanWrWm. Önceleri özel bankalar-
dan döviz sağlamak mümkün iken daha
sonralarW bankalardan döviz sağlamak da
mümkün olmamaya başlamWştW. Petrol ve
fuel-oil alWmW için Merkez BankasW’nWn ül-
kenin toplam yakWt ihtiyacWnW karşWlamak
için Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlW-
ğW’na tahsis edebildiği (yetersiz) döviz
olanağWndan yararlanmak durumunda ka-
lWnWyordu.

AmbarlW SantralW’nWn toplam 630
megavat (MW) gücündeki beş ünitesi de
çalWşWr durumda olmasWna karşWn, sürek-
li yakWt temin edilememesi yüzünden

elektrik kesintilerine gitmek zorun-
luluğu doğuyordu.

İthal doğalgaza bağWmlW
elektrik enerjisi üretim
politikasW tartWşWlWrken,
1970’li yWllarda ya-
şanmWş bu olayW hatWr-
lamakta yarar vardWr
sanWrWm. Ne yazWk ki,

geçmişteki yaşananlardan yeterli ders
alWnmayarak ithal yakWta bağWmlW elektrik
üretim politikasWna devam edilmektedir.
Şimdiden, ithal doğalgazWn elektrik üre-
timindeki payW yüzde 50’leri geçmiş ve
önümüzdeki yWllarda olasW elektrik dar bo-
ğazWnW aşmak için yegane çözüm olarak
görülecek doğalgaz santrallarWnWn ku-
rulmasW ile bu pay daha da artacaktWr. Ku-
ruluş masrafW diğerlerine göre daha dü-
şük ve daha kWsa sürede işletmeye gire-
bilecek doğalgaz santrallarW elektrik dar-
boğazW için bir çözüm olarak görülse de
işletme sürecinde yakWt sağlamanWn zor-
luğu ve pahalWlWğW bir yana dövize daya-
lW doğalgaz ithalatWnWn ödemeler denge-
mizde sebep olacağW büyük cari açWklar
ciddi bir sorun olacaktWr. Geçmişte ya-
şanWlan bu deneyimlerden ders alWnarak
dWşa bağWmlW elektrik üretim politikasW bir
an önce sonlandWrWlmalWdWr. �

Burası Türkiye...
17-19 KasWm tarihlerinde İstanbul’da TMMOB 8. Enerji Sem-
pozyumu’ndaydWk. Bu sayWnWn diğer sayfalarWnda sempozyum-
la ilgili yazWlarW okuyacaksWnWz.

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapWlan tartWşmalara şöy-
le yukarWdan, kuş bakWşW baktWğWmda belli konularWn ve tespitle-
rin öne çWktWğWnW gördüm. Sempozyuma katWlan gerek bildiri sa-
hiplerinin gerekse konuşmacWlarWn üzerinde fikir birliğine vardWklarW
bir kaç başlWktan söz edeceğim.

Ucuz petrol devri bitti
Gerek yurtiçi gerekse yurtdWşW sunumlarda artWk ucuz petrol

devrinin bittiği söylemi ortaklaşWyordu. Bu tespitte ortaklaşma olu-
şurken, nedeni konusunda farklW görüşler hakimdi. Sağ jargon,
piyasanWn sihirli elini unutmuş gözükürken, “state capitalizm”
söyleminin şaka olmasWndan çWkabileceği korkusunu yaşWyordu.
Sol cenah da, yaşananlarWn “peak petrol” durumu ile herhangi
bir ilgisinin olamayacağWnW, fiyat artWşlarWnWn tamamen çok ulus-
lu kartellerin kar hWrsWnWn bir sonucu olduğunu söylemekteydi.

Doğalgaz devri...
Gerek WsWnmada, gerekse elektrik üretiminde doğalgazWn, hWz-

la petrolün yerini alWyor olmasW gerçeği, herkesi bu konuda bir
araya getiriyordu. Bu tespit aynW zamanda boru hatlarWnW da ön
plana çWkartWyordu. Zira gaz naklinin yüzde 75’i boru hatlarW üze-
rinden yapWlmaktaydW. Ancak, petrole paralel seyir izleyen fiyatlar
konusu ve bunun diğer fiyatlarW da tetikleyeceği üzerinde pek du-
rulmuyordu.

Yeni kurtarıcı: Kaya gazı
Pek çok konuşmacW shale gas yani kaya gazWnWn kurtarWcW ola-

cağW üzerinde hem fikirdi. (UluslararsW Enerji AjansW Başekono-
misti Fatih Birol dahil…) ABD ve Çin neredeyse tüm tüketi-
mini buradan karşWlayacaktW. Kaya gazW Türkiye için de kurtarW-
cW olacaktW. Oysa neredeyse hiç kimse kaya gazWnWn ne menem
bir şey olduğu üzerine fikir yürütmüyordu. Bir ton petrollü şeyl
kayasWndan sadece 60 litre petrol çWkmaktaydW. O da en kaliteli
rezervden… YaratacağW su kirliliğnden ve jeolojik dengeleri bo-
zabileceğinden söz edilmiyordu. Yine kimse Fransa’da geçici ola-
rak kaya gazWnWn çWkartWlmasWnWn yasaklandWğWnW belirtmiyordu.
Bütün bunlara rağmen dünya ölçeğinde referans veriler verdiği
söylenen UluslararasW Enerji AjansW bu gazlarW daha şimdiden re-
zervlere eklemişti, hem de kanWtlanmWş rezerv olarak.

Dağıtım tekeli neden reklam verir?
Bence en ilginç konuşmalardan biri, Japon Liberal Demo-

krat Parti’nin Temsilciler Meclisi Üyesi Taro Kono’nun ko-
nuşmasWydW. Kono, Japonya’nWn Irak işgalindeki tutumunu eleş-
tirerek istifa etmiş, bir sonraki seçimlerde Japon siyasi tarihin-
de en yüksek oyu alan ikinci kişi olarak tekrar seçilmişti. Kono;
“Fukuşima’da yaşananların sürpriz olmadığından” söz edi-
yordu. Japon elektrik karteli TEPCO’nun kendi partisi dahil, hü-
kümet üyeleri, denetleme kuruluşlarW, medya ile birlikte Japon-
ya’da para dağWtmadWğW yer olmadWğWndan bahsediyordu. TEP-
CO’nun medya ilişkisi de ilginçti. TEPCO bir tekel olmasWna rağ-
men medyaya bol miktarda reklam vermekteydi. Sonuç: TEP-
CO’nun nükleer sWzWntWlar, ölçümler ve diğer konularda kamuo-
yundan sakladWklarW hiç bir şekilde ortaya çWkmWyordu, çWkamW-
yordu.

Taro Kono’yu dinlerken her nedense aklWma son günlerde,
“Enerjisa, hayatın yanında” sloganW ile televizyonlarda dün-
yayW döndüren enerjiden söz eden reklamlar geliverdi. Bu rek-
lamla her karşWlaştWğWmda kendi kendime sorar dururdum:

“Bir dağıtım tekeli neden reklam verir?”
Şimdi; “Hiç kaygılanma, burası Japonya değil” diyecekler

olacaktWr. Türkiye, Japonya’dan daha temiz bir ülke mi? Verbund
ve SabancW TEPCO’ya benzemez mi?

Bilemiyorum...
Bildiğim, birlikte enerji ihaleleri kazanmWş başka iki firma-

nWn birbirlerini nitelikli dolandWrWcWlWktan mahkemeye verdiği ve
teminatlarWnW yakarak süreçten çekildikleri.

Bildiğim, burasW Türkiye...

Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi
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Türkiye’nin enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılık ko-
nusundageçmişteAmbarlıSantralı’ndayaşanansıkın-
tıdan ders alınmadı. İthal doğalgazdan elektrik üretim
payınınsürekliartması,ekonomikdengeleridesarsabilir.

Gültekin TÜRKOĞLU
Elektrik Yüksek Mühendisi

Bağımlılık
dengeleri sarsıyor
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A
NKARA (Cumhuri-
yet Bürosu) – Enerji
projeleri açWsWndan Tür-
kiye’nin gündeminde-
ki projelerden Nabuc-

co’da geçtiğimiz dönemde önemli
gelişmeler oldu. Enerji uzmanW Dr.
Ferruh Demirmen’le gelişmeleri
konuştuk. SorularWmWza verdiği yanWtlar
şöyle:

- Nabucco’ya ilişkin son dö-
nemdeki gelişmeler Türkiye’yi na-
sıl etkiledi?

- 25 Ekim’de Azerbaycan ile
Türkiye arasWnda İzmir AnlaşmasW
yapWldW. Bu anlaşmayla Nabucco’nun
suyu kaynatWldW. BirtakWm önemli ka-
rarlar alWndW. Bunlardan bir tanesi Şah
Deniz II gazWnWn 2017 yWlWndan itiba-
ren yWllWk 6 milyar metreküpünün
Türkiye’ye, 10 milyar metreküpü-
nün ise Türkiye yoluyla AB’ye sev-
ki kararW. Eğer haberler doğruysa
Türkiye ithal edeceği 6 milyar met-
reküp doğalgazWn bir kWsmWnW başka bir
ülkeye de satabilecek. Şah Deniz I ga-
zWnda da Türkiye’nin böyle bir hakkW
vardW. Anlaşmaya varWlan başka bir
madde ise Azerbaycan’Wn Avrupa’ya
satacağW Şah Denizi II gazWnWn, doğ-
rudan Azerbaycan tarafWndan satWlmasW.
Yani Azerbaycan AB’ye yönelik gaz
ticareti yapacak ve Türkiye yalnWzca
geçiş ülkesi olacak. AnlaşmanWn baş-
ka bir maddesi de AB’ye gidecek do-
ğalgaz için ilk etapta BOTAŞ’Wn atWl
kalan boru hatlarW kullanWlacak. Daha
sonra gerektiği zaman yeni hatlar ya-
pWlacak, bu önemli bir konu. Çünkü
yeni hattWn yapWlmasW demek, Nabuc-
co’nun saf dWşW edilmesi demektir. Na-
bucco’nun saf dWşW edilmesinin altya-
pWsW, işte bu İzmir AnlaşmasW esnasWnda
oldu.

- Nabucco açısından dönüm
noktası neresi oldu?

- İzmir AnlaşmasW aslWnda BP
için gayet güzel bir dama taşWymWş.

Çünkü anlaşmada kararlaştWrWlan ve
AB’ye yWlda 10 milyar metreküp do-
ğalgaz sevki, aynW şekilde BP tarafWn-
dan da gündeme getirildi. NasWl ki İz-
mir AnlaşmasW’nda ilk etapta BO-
TAŞ’Wn atWl ya da az kullanWlan hatla-
rWndan yararlanWlacak denildi, BP’nin
SEEP projesinde de Türkiye’de yine
BOTAŞ’Wn üretim olanaklarWndan ya-
rarlanWlmasW söz konusu oldu. Fakat
BP, Trakya’dan sonra yeni bir boru
hattW önerdi. Bu hat 1300 kilometre
uzunluğundaydW ve Türkiye’de yeni bir
boru hattW döşenmeyeceği için bu
proje daha düşük maliyetliydi. BP
bunu Eylül ayW sonunda gündeme

getirdi ve konsorsiyuma bir konsept
olarak sundu. SOCAR’Wn 17 Ka-
sWm’da yapWlan 3. Karadeniz Enerji ve
Ekonomi Forumu’nda Trans Ana-
dolu hattW önerisi konusunda Enerji Ba-
kanW Taner Yıldız’Wn görüşlerine ka-
tWlmWyorum. Trans Anadolu hattW açWk-
lamasW bir şoktu ve Nabucco’nun ya-
şamWnW yitirmesine yol açtW. Konsept,
önceden düşünülmüş fakat son anda
gündeme getirilmişti. Azeri firma
SOCAR’Wn ilan ettiği Trans-Anado-
lu doğalgaz hattW da BP’nin projesi ile
çok yakWndan ilgiliydi.

- Yani İzmir Anlaşması, SO-
CAR ve BP’ye dama taşı olmuş mu
oldu?

- Evet, İzmir AnlaşmasW hem
SEEP hem de Trans-Anadolu hattW için
bir dama taşW oldu. BP gayet kurnaz-
ca davrandW. Bence önce BP’nin öner-
diği SEEP, daha sonra SOCAR’Wn da
önerdiği yeni bir Trans-Anadolu hat-
tW, Nabucco’nun sonu demek anlamW-
na geldi. Bir takWm oyunlar oynandW.
Azerbaycan burada kartWnW gayet gü-
zel kullandW ve İzmir AnlaşmasW’yla
AB’ye doğrudan doğalgaz satma hak-
kWnW kazandW. Bu şekilde Azerbaycan,
Şah Deniz II gazWnWn bir kWsmWnWn Tür-
kiye’ye, bir kWsmWnWn da AB’ye sev-
ki konusunda çok güzel bir zemin ha-
zWrladW. Şimdi Azerbaycan’Wn başka
planlarW da var. Azerbaycan, 2015 yW-
lWnda 30 milyar metreküp doğalgaz
üretimi yapabileceğini öngörüyor ve
bunun sonucunda dWşarWya satacağW do-

ğalgaz daha da artacak. KurulmasW
planlanan Trans-Anadolu hattW da,
Azerbaycan’Wn daha ileride daha faz-
la gaz satmasW için çok güzel bir araç
olacak. Azerbaycan’Wn Karadeniz üze-
rinden gündeme getirdiği boru hatla-
rW da Nabucco’ya büyük bir rakipti.
Doğalgaz satabileceği ülkelerle pa-
zarlWk durumunu kuvvetlendirmek
için bu projeleri gündeme getirmişti.
Projelerin hiçbiri Avrupa’ya gaz nak-
li için uygun değildi.

- Azerbaycan kilit ülke konu-
muna mı geliyor?

- Evet. Nabucco’nun hedeflerin-
den bir tanesi de Türkmen gazWnW da
Avrupa’ya getirmekti. Tabi Türkmen
gazW Avrupa’ya giderken, bir kWsmW da
Türkiye’ye gelecekti ve kaynak çe-
şitlendirmesi açWsWndan bu gazWn Tür-
kiye’ye gelmesi çok önemliydi. Türk-
menistan bu konuda büyük istek gös-
terdi. Daha sonra bildiğim kadarWyla
İlham Aliyev, iş birliğine girmekten
kaçWndW. Türkiye, AB ile beraber ya da
bağWmsWz olarak Türkmenistan’la bir
görüşme yapWp, hatta Azerbaycan’W da
biraz etkileyerek Türkmen gazWnWn
Türkiye’ye ve daha ilerde AB’ye git-
mesi için çaba gösterebilirdi. Ama
bunu yapmadW. Hem Azeri gazW hem
de Türkmen gazWnWn Türkiye’ye gel-
mesi lazWmdW. AyrWca 1996’da Şah-
deniz konsorsiyumunun imzaladWğW an-
laşmayla Şahdeniz’in gazW Türkiye’ye
veriliyordu. Kendisi kullanacak ya da
diğer ülkelere satacaktW. Bundan ne ka-
dar yararlanmak istediği meçhul bir
konu. Şimdi Azerbaycan Avrupa’ya
Şahdeniz gazWnW satacak.

- Avrupa’nın doğalgaza ihitiyacı
azalır mı?

- Önümüzdeki yWl Kuzey
AkWm’dan Almanya’ya yWlda 55 mil-
yar metreküp gaz gidecek. AB’nin cid-
di bir karbon emisyonlarWnW azaltma
programW var. Bir de kaya gazWnWn kul-
lanWlmasW gelişmelerini düşünürsek,
Avrupa’nWn Hazar ve Ortadoğu do-
ğalgazWna ihtiyacW 2025’ten sonra çok
azalabilir.

- Türkiye doğalgaz konusunda
ne yapmalı?

- Irak gazWyla ilgili Türkiye atW-
lWmlar yapabilir ama bu da seneler sü-
recek. Irak’Wn kuzey batWsWnda Türkgaz
doğalgaz sahasW vardW, Suriye üzerin-
den Türkiye’ye gelmesi düşünülü-
yordu, bu ülke ile ilişkiler ortada. AynW
zamanda İsrail gazW gündemdeydi,
ama son politik gelişmeler sonucun-
da artWk o şansW kalmadW. TPAO’nun
Türkmenistan’daki çalWşmalarW sWra-
sWnda daha önce ağzW yandW. Ama
TPAO bu ülkenin Hazar kWyWlarWnda
faaliyet gösterebilir. �

DR. DEMİRMEN PROJEYE İLİŞKİN
SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

‘İzmir’de Azerbaycan ile yapılan anlaşma ve BP’nin
açıkladığı son proje ile Nabucco Projesi büyük dar-
be almış oldu. Bana göre şansı çok azalmış durum-
da.HazarbölgesindeAzerbaycangazkonusundaki-
lit konuma gelmiş durumda. Türkiye, doğalgaz ko-
nusundaTürkmenistanşansınıyenidendeneyebilir’

‘Nabucco
büyük

darbe yedi’
Projenin 15 milyar Avro’ya ta-
mamlanmasW bekleniyor. Toplam
31 milyar metreküp gazWn Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya ta-
şWnmasW planlanWyor. Projenin or-
taklarW ise şöyle:
Firma Hissesi (yüzde)
BOTAŞ 16.7
BULGARGAZ 16.7
TRANSGAZ 16.7
MOL 16.7
OMV 16.7
RWE 16.7

Nabucco

Güney Akım: Rusya, Bulgaris-
tan ve SWrbistan’la proje için an-
laşmWş durumda. Rusya hat üze-
rinden yWlda 63 milyar metreküp
doğalgaz taşWmayW düşünürken,
projenin maliyeti 25 milyar Avro
olarak tahmin ediliyor. Güney
AkWm,Nabucco’nunenönemli ra-
kibi olarak görülüyor.

ITGI: Projenin 1.1 milyar Av-
ro’ya malolmasW bekleniyor. Hat-
tan 10 milyar metreküp doğalgaz
taşWnmasW planlanWyor. Azerbay-
can’Wn Trans Anadolu projesi
önerisinden olumsuz etkilenme-
yebilir. OrtaklarW ise şöyle:
Firma Hisse (yüzde)
DEPA (Yunanistan) 50
EDİSON (İtalya) 50
TAP: Projenin 1.5 Avro’ya ma-
lolmasW, hattan yWlda toplam 10
milyar metreküp gaz taşWnmasW
planlanWyor. Azerbaycan’Wn son
önerisinden olumsuz etkilenme-
yebilir. OrtaklarW şöyle:
Firma Hisse (yüzde)
EGL (İsviçre) 42.5
STATOİL (Norveç) 42.5
EON RUHRGAZ (Almanya) 15
SEEP: Son dönemde gündeme
gelen projenin maliyeti henüz bi-
linmiyor. Boru hattWndan 10 mil-
yar metreküp gaz taşWnmasW plan-
lanWyor. OrtaklarW şöyle:
Firma Hissesi(yüzde)
BP (İngiltere) 25.5
STATOİL (Norveç) 25.5
SOCAR (Azerbaycan) 10
LUKOİL (Rusya) 10
NICO (İngiltere) 10
TPAO (Türkiye) 9

Rakip projeler

Dr. Ferruh Demirmen
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‘Bahar’ın enerjiye
yansıması...

1
7 AralWk 2010’da Tunuslu Muhammed Bo-
uazizi’nin kendisini yakmasWyla başlayan “Ba-
har”, Arap dünyasWnW etkisine almWş vaziyette.
MWsWr’da iktidar değişikliğinin bir rejim deği-
şikliğine ve oradan da “demokratikleşmeye”

gidip gitmeyeceği hâlâ belirsiz. Kaddafi’den sonra
Libya belirsizlik dönemine girmiş durumda. Yemen’de
yönetim değişiyor, Bahreyn’de karmaşa sürüyor. Su-
riye’de durum gittikçe gerginleşiyor. Suudi Arabistan
dahil Körfez’in geri kalanWna belirsiz egemen.

Bu gelişmelerin ardWnda pek de öne çWkmayan ama
üzerinde dikkatle durulmasW gereken bir nokta petrol ve
doğal gaz merkezli enerji konusudur. Bu ülkelerin ço-
ğunluğunun petrol ve doğal gaz zengini otoriter rejimler
olduğu akla getirildiğinde yaşanan istikrarsWzlWklar ve
sonrasWnda oluşacak düzenlerin dünya enerji dengele-
rini nasWl etkileyeceği sorusu masada duruyor. Üretim,
arz ve fiyatlar ne yönde etkilenecek, şekillenecek? Yeni
hatlar ve yeni sözleşmeler mümkün olabilir mi? Yok-
sa 2007–2008 dönemini hatWrlatan ve belki de daha ağWr
bir enerji faturasW ve sonrasWnda da ekonomik daralma
ve krizler zinciriyle bugün Avrupa ve ABD’de yaşa-
nandan daha ağrWr bir küresel krizle mi karşW karşWya ka-
lWnacak?

Bu sorulara şimdiden net cevaplar vermek zor.
Irak’ta görüldüğü gibi süreç hiç de istenildiği gibi yü-
rümüyor. Irak 2010 yWlWnda açWklanan yaklaşWk 140 mil-
yar varillik rezervle önemli bir unsur. Ancak tüketime
sokulamWyor. Üretim tesisleri ve boru hatlarW terörist sal-
dWrWlar için en ideal hedef durumunda. UluslararasW oyun-
cular kaynaklarW ve üretimi kontrol altWna almWş du-
rumdalar. Irak’Wn altyapWsWnWn sisteme sokulmasW ihti-
mali ise en çok İran’W rahatsWz ediyor. İran enerji piya-
sasWnda Suudi Arabistan’dan sonra gelen konumunu kay-
betmek istemiyor. Siyasi sorunlar ve uluslararasW ge-
lişmeler İran’W yeni hatlar için ideal bir oyuncu yapmWyor.
Daha da önemlisi İran’Wn geleceği belirsiz. Üstüne üst-
lük Doğu Akdeniz’de Rum Kesiminin yarattWğW olum-
suz hava gerginliği ve belirsizliği besliyor.

Bu şartlar altWnda alternatif ve yeni hatlardan ener-
ji taşWnmasW mümkün mü? Nabucco’nun geleceği ne
olur? Hazar, Orta Doğu ve MWsWr kaynaklarWnW asli un-
surlar olarak tanWmlayan proje kaynak bulunmasW bağ-
lamWnda sWkWntWlW durumda. Türkiye ile Azerbaycan ara-
sWnda geçtiğimiz ekim ayWnda yapWlan anlaşma, 2016 so-
nunda devreye girmesi beklenen “Şahdeniz 2” proje-
si kapsamWnda üretilecek olan doğal gazWn Türkiye ta-
rafWndan alWnmasWnW ve BTC üzerinden taşWnmasWnW ön-
görüyor. Türkmenistan hattW ise belirsiz. Bu Hazar’W en
azWndan ilk aşamada hesap dWşWna atWyor. Diğer önce-
likli kaynaklar İran ve MWsWr ile geçiş ülkesi konu-
mundaki Suriye’de ise işler gittikçe karWşWyor. Irak bir
türlü istikrara kavuşturularak sisteme sokulamWyor. Özel-
likle PKK’nWn boru hatlarWna yönelik saldWrWlarWndaki ar-
tWş da denkleme sokulduğunda yeni hatlarWn inşasWnWn
ötesinde var olan hatlarWn kullanWmW ve kaynaklarWn ge-
leceği dahi sWkWntWlW görünüyor.

Arap BaharW, enerji üretimi ve arzW açWsWndan en azWn-
dan kWsa ve orta vadede bir tür belirsizlik anlamWna ge-
liyor. Bunun kimin çWkarWna çalWşacağW sorusunun ce-
vaplanmasW girişimi “Büyük Oyun”un yeni boyutla-
rWnW karşWmWza çWkartWyor. Dikkatli olmak gerek.

Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi

EE  NN  EE  RR  JJ  İİ  PP  OO  LL  İİ  TT  İİ  KK

K
onutlarda elek-
trik tüketimini
ölçmek üzere
2000’li yWllar-
dan itibaren

elektro-mekanik sayaçlarWn
yerine takWlan elektronik sa-
yaçlarda, yazWlWm hatasW ne-
deniyle tüketicilerden yüzde
30’lara varan oranlarda faz-
ladan haksWz yere para tahsil
edildiği ve bugüne kadar mil-
yonlarca dolar tutarWnda pa-
ranWn enerji satan firmalarWn
cebine girdiği anlaşWldW.

Bunu doğrulamak için,
basit bir laboratuvar düzene-
ğinde yüz yWlW aşkWn zamandWr
güvenilir olarak kullanWlmak-
ta olan elektro-mekanik sa-
yaçla elektronik sayaçWn kar-
şWlaştWrWlmasW yapWlmWş, den-
gesiz 3 fazlW sistemlerde elek-
tro-mekanik sayaçlarWn doğru,
elektronik sayaçlarWn ise özel-
likle reaktif enerji ölçümle-
rinde tüketici aleyhine hatalW
ölçüm yaptWğW tespit edilmiş-
tir.

Üstü örtülüyor
Elektronik sayaçlarWn 3

fazlW dengesiz yüklerde hata-
lW ölçüm yaptWğW evvelki yWl-
larda da gündeme gelmiş,
TÜBİTAK Ulusal Metroloji
Enstitüsünce (UME) gerçek-

leştirilen testlerde bu hata
tespit edilmiş ve konuya iliş-
kin bir rapor hazWrlanmWştWr.
Ne var ki ilgili kuruluşlar bu
raporu görmezden gelerek
elektronik sayaçlardaki ya-
zWlWm hatasWnW düzeltecekleri
yerde konuyu geçiştirmeye
üstünü örtmeye çalWşmWşlar-
dWr.

Durumu daha belirgin
olarak açWklWğa kavuşturmak
ve yurtdWşWnda uygulamanWn
nasWl olduğunu saptamak
üzere, Avrupa’nWn enerji ko-
nusunda söz sahibi olan Leo-
nardo Enerji’nin üst düzey
bir teknik elemanWna bu ko-
nuyu sorduk. CevabW aynen
şu oldu: “Türkiye’de elek-
trik enerjisi işini düzenle-
yen ve satan kuruluşlar,
tüketiciyi ya aptal yerine
koyuyorlar ya da Elek-
trik Mühendisliği konu-
sunda en ufak bir bilgi
birikiminden yoksunlar.
Ama hangisi olursa olsun
bu kabul edilebilir bir du-
rum değil.”

AynW şekilde, yine dün-
yanWn saygWn kuruluşlarWndan
biri olan Delhi Elektrik Dü-
zenleme Kurulu, “Tüketiciler
tarafından kullanılan elek-
tronik sayaçlarda yazılım
hataları nedeniyle hesapla-
ma ve faturaya yansıtmada
yanlışlıklar olabileceğini,
bu durumda enerjiyi satan

şirketlerin, yazılımı düzel-
terek sayaçların gerçek
enerji sarfiyatını ölçmesini
sağlamaları ve geçmişe yö-
nelik elektrik faturalarını
revize ederek tüketiciler-
den haksız olarak tahsil et-
tikleri parayı iade etmele-
rinin zorunlu olduğunu”
belirtmiştir.

Ancak Türkiye’de durum
ne yazWk ki fark-
lWdWr. Hem 10 yWl-
dan bu yana elek-
tronik sayaçlar-
daki yazWlWm ha-
tasW düzeltilme-
mekte, hem de
dünyada eşi ben-
zeri görülmemiş
bir şekilde reaktif
enerji oranlarW
daraltWlarak kü-
çük ve orta öl-
çekli sanayi tü-
keticisine eziyet
edilmektedir. Bu-
rada Devlet-özel
sektör işbirliği ile
karşW karşWya ol-
duğumuzu söy-
leyebiliriz. Dev-
let işin yasal tek-
nik alt yapWsWnW

hazWrlWyor. Özel sektörde,
sözde tüketicinin teknik so-
runlarWnW çözüyorum baha-
nesiyle sürekli değişen ver-
siyonlarla reaktif güç ölçüm
pazarlamasW yapWyor. TE-
DAŞ uygulamanWn adil ol-
madWğWnW, elektro-mekanik
sayaçlara sahip tüketicilerin
elektronik sayaç kullanan tü-
keticilere nazaran daha fazla
avantajlW olduğunu adW gibi bi-
liyor bu nedenle de yasa,
kontrol vb. gerekçelerle bu
sayaçlarW söküp yerlerine
elektronik sayaçlarW takWyor.
SayacW değiştirilerek tuzağa
düşen tüketici, inanWlmaz
masraflara katlanarak kom-
panzasyon tesisi yaptWrsa bile
çoğu zaman yeni cezalW re-
aktif enerji fatura ödemesi
gerçeği ile karşWlaşmaktan
kendisini kurtaramWyor.

Reaktif enerji bedeli
ödemekten yWrtan ve tek faz-
dan (220 Volt) beslenen
mesken aboneleri ise bu kez
Afrika ülkelerinde bile gö-
rülmeyen ve çWplak aylWk
aktif enerji tüketiminin yüz-
de 15’i oranWnda Kaçak Ka-
yWp Bedeli ödemek zorunda
bWrakWlWyor. �

ELEKTRONİK SAYAÇLARDAN TÜKETİCİYE ÇIKAN FATURA

Yüzde 30 yazılım zammı
Abdullah CENKCİLER
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R
esmi Gazete’de 3
MayWs 2011 tarihin-
de yayWmlanarak yü-
rürlüğe giren
“Kamu Hizmetle-

rinin Düzenli, Etkin ve Verimli
Bir Şekilde Yürütülmesini Sağ-
lamak Üzere Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev
ve Yetkileri ile Kamu Görevlile-
rine İlişkin Konularda Yetki
Kanunu” ile çok sayWda kanun
hükmünde kararname düzenleme-
si yapWlmWştWr. Kanunun amacW,
“kamu hizmetlerinin düzenli,
süratli, etkin, verimli ve ekono-
mik bir şekilde yürütülmesini
sağlamak” olarak belirtilmiş, hü-
kümet kurumsal yapWlanma başta
olmak üzere 14 kanun ve 9 kanun
hükmünde kararnamenin (KHK)
değiştirilmesini kapsayan bir yetki
almWştWr.

ÇWkarWlan KHK’lerden su ile ilgili
çalWşmalarW ilgilendiren en önemli
değişiklikler, 636 sayWlW KHK, bu
KHK’yi değiştiren 644 ve 645 sayW-
lW KHK’ler ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlWğW ile Orman ve Su İşleri Ba-
kanlWğW’nWn kurulmasWyla başlamWş
olup; 645 sayWlW KHK ile Su Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü (SYGM), 658
sayWlW KHK ile Türkiye Su Enstitü-
sü’nün (SUEN) kurulmasW izlemiştir.
2 KasWm 2011 tarihli Mükerrer Res-
mi Gazete’de yayWmlanan 662 sayWlW
KHK ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Genel Müdürlüğü (EİE) kapatWlmWş-
tWr. AyrWca 662 sayWlW KHK ile Yeni-
lenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
(YEGM) kurulmuş olup bu genel mü-
dürlüğe de su ile ilgili görevler yeni-
den verilmiştir.

KHK’ler işleyiş bakWmWndan de-
mokratik olmayan süreçlerdir. Bu
süreçlerde yayWmlanmWş 35 KHK’ye
bakWldWğWnda hiçbirisinde katWlWm ol-
madWğWna ve herkesten gizlenerek
yürürlüğe konulduğuna tanWk olduk.
Sorun yalnWzca tartWşWlmadan ve görüş
alWş verişinde bulunulmadan bu
KHK’lerin çWkarWlmasW değil, yapWlan
bu düzenlemelerde iktidarWn hazWrla-
mWş olduğu metinlerin birleştirilme-
sinde bile özen gösterilmemesidir. Bu
nedenle yapWlan değişiklikler bir son-
raki KHK’ler ile yeniden yeniden de-

ğiştirilmiştir.
KHK’lerin başlWklarW ile içerisin-

de sayWlan konular birbirinden çok il-
gisizdir. Örneğin sabah yayWmlanan
657 sayWlW KHK ile EİE’nin su ile il-
gili görevleri kaldWrWlWrken gece ya-
yWmlanan Mükerrer Resmi Gaze-
te’de yer alan 662 sayWlW KHK ile EİE
kapatWlmWştWr. Bu KHK’de aynW nu-
mara adW altWnda birden çok geçici
madde numarasW ya da madde nu-
maralarW arasWnda uyumsuzluklar gö-
rülmektedir. Bu durum birbirinden
farklW kurumlar için hazWrlanan
KHK’lerin birleştirilmesi sWrasWndaki
özensizliği göstermektedir.

Su ölçümüne kesinti
Türkiye’de ilk su ölçümleri 1935

yWlWnda kurulan EİE Genel Müdürlü-
ğü’nün kurulmasWyla başlamWştWr. İlk
kurulduğundan günümüze kadar
EİE’nin görevlerinden pek çoğu za-
man sürecinde yeni kurulan başka ku-
rumlara devredilmiş durumdadWr.
1954 yWlWnda kurulmuş olan DSİ Ge-
nel Müdürlüğü de su ölçümleri yap-
maya başlamWştWr. Ancak su ölçümleri
konusunda en temsili, kapsamlW ve
uzun süreli ölçüm ağWna sahip olan ku-
rum EİE’dir. Ülkemizdeki su yapWla-
rWnWn projelerinde EİE’nin ölçümleri
kullanWlmWştWr. EİE bu konuda ka-
muoyunda da saygWn bir kurumdur. Su

ölçümleri sadece enerji amaçlW olarak
değerlendirilemez. Ancak son za-
manlarda hidroelektrik santralW (HES)
ile ilgili tartWşmalar nedeniyle, su öl-
çümlerinin sadece enerji ile ilgili ol-
duğuna ilişkin yanlWş bir algW yaratWl-
mWştWr.

Burada DSİ’nin çalWşmalarWnWn
kötü olduğu değil, ölçüm ağW ve özel-
likle bu konudaki çalWşmalarda ku-
rumlarWn fiziksel yapWlarWna bağlW
farklWlWklar ifade edilmeye çalWşWl-
maktadWr. Mülga EİE, su ölçümleri-
ni Türkiye genelinde 11 etüt merke-
zi tarafWndan yapmaktaydW. Bu birimler
sadece su ölçüm işiyle uğraşmaktay-
dW. DSİ ise yatWrWmcW bir kuruluştur ve
su ölçüm işlerinde EİE gibi hareket-
li bir yapWsW yoktur.
Fiziki yapW olarak
EİE, su ölçümleri
konusunda dinamik
bir yapWya sahipti.
EİE’nin su ölçüm
hizmetleri DSİ’de
(yapWsal ve fiziksel
farklWlWklardan do-
layW) aksayacaktWr.
Bu durumda su öl-
çüm değerlerinde
bir kesintinin ya-
şanmasWnWn kaçWnWl-
maz olacağW açWk-

tWr.

Suya 5 kurum bakacak
Su hizmetleri, su ile ilgili öl-

çümler (debi, kalite, sediment) ve
bu ölçümlere bağlW değerlendir-
meler ile veri tabanW oluşturulma-
sW tek bir kurumda toplanmalW.
AyrWca bu kurumun su ile ilgili üre-
teceği veriler bütün üniversitele-
re ve araştWrmacWlara açWk olmalW-
dWr.

Su ile ilgili çalWşma yapan
kurumlar geçmişten günümüze
birçok kez değişikliğe uğratWlWrken,
son KHK’ler ile genel idari yapW
içerisinde su ile ilgili ve görevli

olan kurum sayWsW, yerel su sağlama
kurumlarW hariç olmak üzere, beş ol-
muştur.

Su ile ilgili su sağlama, su yapW-
larWnWn projelendirilmesi ve havza
planlamasW gibi konularda yatWrWmcW
olacak birimler ayrW bir kurumda top-
lanmalWdWr. Bu kurum sadece HES’ler
için değil havza bütününde tüm su ya-
pWlarWnWn planlanmasW ve kontrolleri
için sorumlu olmalWdWr. Bu anlamda
HES’ler ile ilgili çalWşmalarWn tek
elde toplanmasW gerekmektedir ve
bu kurum bütün su yapWlarWnW kapsa-
malWdWr.

EİE’nin kendi HES projelerinin
dWşWnda, suya bağlW bütün yapWlarWn her
türlü işlemleri ve kontrolü DSİ’nin so-
rumluluğundadWr. EİE’nin görevi, sa-
dece kendi projeleri ile ilgili olarak gö-

rüş bildirmekten öteye gidememiştir.
Bu anlamda, HES ile ilgili çalWşma-
larW birleştirme söylemiyle EİE’nin ka-
patWlmasW doğru değildir.

SUEN’in oluşumuna ve görev-
lerine bakWldWğWnda, tamamen ulus-
lararasW su şirketlerinin talepleri doğ-
rultusunda çalWşacağW açWkça görül-
mektedir. İstanbul’un bölgesel fi-
nans merkezi olmasW için çalWşmala-
rWn yapWldWğW ve bu konuda önemli
adWmlar atWldWğW bilinmektedir. Bu
anlamda kurumun merkezinin İstan-
bul olarak seçilmesi de tesadüf de-
ğildir. SUEN, suyun finans kWsmWyla
ilgilenecektir.

SYGM ise son KHK’lar ile atWl
durumda kalmWştWr. YEGM’nin de su
ile ilgili ne yapacağW ise belli değildir.

YapWlan KHK düzenlemeleriyle
kapatWlan EİE’nin taşWnmazlarW da
Hazine’ye devredilmiştir. Bu taşWn-
mazlar içerisinde genel müdürlük
binasWnWn üzerindeki 152 dönüm ara-
zinin, EİE’nin kapatWlmasWnda bir et-
kisinin olup olmadWğWnW gelecek gün-
lerde göreceğiz.

Birikim heba edildi
Mülga EİE’nin su ölçüm hiz-

metleri ve dolayWsWyla su verileri ke-
sintiye uğrayacaktWr. Kesintiye uğra-
dWktan sonra bu verilerin tekrardan
elde edilmesi mümkün değildir. Su öl-
çümlerine bağlW olarak projelendiri-
lecek yapWlarWn planlanmasWnda ge-
reksinim duyulan su ölçümleri eksik

kalacaktWr. KWsaca 76
yWllWk bilgi birikimi ve
tecrübe heba edilmiş
olup, gelecekte bunlarWn
zararlarWnW bütün top-
lum olarak ödeyeceğiz.

Gelinen süreç,
DSİ’nin yeniden yapW-
landWracağWnW açWkça
göstermektedir. Su öl-
çümleri bu süreç sonu-
cunda tamamen yok
olabilir. Su ölçümlerin-
de mevcut ölçüm ağWnW
kaybetmeden yapWlan
yanlWştan bir an önce
dönülmeli ve su öl-
çümlerine ilişkin hiz-
metler tek bir kurumda
ve mülga EİE’nin fi-
ziksel yapWsWna benzer
şekilde yeniden oluş-
turulmalWdWr.

EİE’nin kapatWlma-
sW sürecinde, Kurum
yöneticilerinin yaşana-
cak olumsuzluklarW an-
latamamalarW, eğer an-
lattWlar ise bu anlatWlan-
larWn anlaşWlamamasW ül-
kenin idari açWdan ne
duruma geldiğinin gös-
tergesidir. �

EİE’NİN KAPANMASI VE GÖREVLERİN DAĞILMASIYLA KARMAŞA YAŞANIYOR

Hükümetin çıkardığı KHK’lerden EİE de nasibini aldı
ve kapatıldı. Yeni düzenlemelerle ülkenin su kay-
naklarıyla 5 ayrı kurum görevlendirilmiş durumda.
Akarsular üzerine yapılan yatırımlar için önemli olan
su ölçümlerinde ise kesinti yaşanması söz konusu.

Suya KHK gölgesi düştü
İsmail KÜÇÜK
Meteoroloji Mühendisleri Odası Eski Bşk.
ismkck@gmail.com

Tayfun Akgül - Fenni Karikatürler



- Geçen sayınızda jeotermal
enerjinin elektrik amaçlı kul-
lanımı üzerinde durmuş, yeni
sayınızda ısınma amaçlı kulla-
nımı hakkında bilgi vereceğinizi
belirtmiştiniz. Ülkemizde jeo-
termal enerji ile ısınan bölgeler
hakkında bilgi verir misiniz?

- Her şeyden hemen elektrik
üretmenin yolunu düşünüyoruz.
Jeotermal enerji de bu kapsam-
da son günlerde giderek artan bir
şekilde gündeme geliyor. Ancak
ilk önceliğimiz 15-20 milyon
olarak bahsedilen konutlarWn WsW-
tWlmasW ve soğutulmasW olmalW.
Güneşten elektrik elde etmeye
“Evet”, ama bu konuda harca-
nan zaman ve para konutlarWn gü-
neş enerjisi ile soğutulmasWna
harcansa üretilecek elektrikten daha
çok elektrik tasarruf edeceğimiz or-
tada. Büyük güçlerde ekonomik olan
güneş enerjisi ile soğutmanWn konutlar
düzlemine çekilmesi teşvik edilme-
li. AynW şey konutlarWn jeotermal
enerji ile WsWtWlmasW ve soğutulmasWnda
da geçerli.

İlk jeotermal kuyu 1963 yWlWnda
Balçova/İzmir’de açWldW. Yine Bal-
çova/İzmir’de ilk jeotermal WsWtma sis-
temi 1983 yWlWnda tesis edildi. 1987
yWlWnda ise ilk merkezi WsWtma siste-
mi Gönen/BalWkesir’de devreye gir-
di. Bir önemli ilk de 1996 yWlWnda yine
Balçova/İzmir’de 15 bin konut kap-
asiteli merkezi WsWtma sisteminin
devreye girmesidir. Maden Tetkik ve
Arama (MTA) Genel Müdürlüğü
Enerji Hammadde Etüt ve Arama
Dairesi BaşkanlWğW’nWn 2011 yWlW İlk
6 Ay Faaliyet Raporu’nda ülkemiz-
de 40 yWlda görünür hale getirilen jeo-
termal WsW kapasitesi 3 bin 100 WsWsal
megavat (MWt) iken, son 7 yWlda
yaklaşWk yüzde 52.5 artWrWlarak 4 bin
730 MWt’ye yükseltildiği belirtil-
mektedir. Yine bu rapora göre bugün

jeotermal WsW enerjisi 20 yerleşim bi-
riminde kullanWlmakta olup, 773
MWt düzeyinde 85 bin 903 konuta
eşdeğer WsWtma ve 2 bin dönüm sera
WsWtmasW gerçekleştiriliyor.

- Jeotermal enerjinin ısıtma
amaçlı kullanımına ilişkin hedef-
ler var mı? Varsa bu hedefler
hakkında bilgi verir misiniz?

- Türkiye’nin jeotermal potansi-
yelinin yüzde 95’i WsWtmaya uygun-
dur. Hükümetin kanun hükmünde ka-
rarnamelerle ortadan kaldWrdWğW Dev-
let Planlama TeşkilatW bünyesinde ha-

zWrlanan 9. Beş YWllWk KalkWnma Pla-
nW kapsamWnda oluşturulan Jeotermal
ÇalWşma Grubu’nun yapmWş olduğu
projeksiyonlara göre 2005 yWlWnda 100
bin olan jeotermal kaynakla konut
WsWnmasW 2013 yWlWnda 500 bin olacak.
IsW üretim (elektrik dWşW) hedeflerine
göre 2005 yWlWnda 1229 MWt olan ku-
rulu gücün 2013 yWlWnda 8 bin MWt’e
ulaşmasW beklenmektedir.

Jeotermal ÇalWşma Grubu, bu po-
tansiyelin önemini şöyle ortaya koy-
maktadWr:

“Türkiye’de hedeflenen 1 mil-

yon konutun jeotermal ile ısıtıl-
masında, 8000 MWt kurulu güç
olarak karşılaştırıldığında, 1400
MWe’lık bir nükleer santralın
yaklaşık 5 katı, yıllık ısı enerjisi ika-
mesi olarak karşılaştırıldığında
yaklaşık 3 katı olmaktadır. Bir baş-
ka yaklaşımla, 2 tane Mavi Akım
Projesi’ne eşdeğer enerjidir. Mavi
Akım’da 16 milyar metreküp/yıl
doğalgaz teminine karşın jeotermal
ısı potansiyelimiz 30 milyar met-
reküp/yıl doğalgaz eşdeğeridir.”

MTA Enerji Hammadde Etüt ve
Arama Dairesi BaşkanlWğW’nWn 2011
YWlW Faaliyet Raporu’nda Türki-
ye’nin jeotermal potansiyeline ilişkin
geçmiş hesaplamalarWn bilimsel ve-
riler WşWğWnda yenilenmesine yönelik
sürdürülen çalWşmalar hakkWnda bil-
gi verilirken, yürütülen pilot projenin
ardWndan “Aydın, Denizli, Nevşehir,
Afyon, Bingöl, Erzurum, Ağrı,
Uşak, Yozgat, İzmir, Bolu, Kırşe-
hir ve Konya” illeri için büro orta-
mWnda yapWlan değerleme ile 9 bin

303 MWt’lik bir po-
tansiyel hesaplamasWna
yer verilmiştir.

- Türkiye’de han-
gi bölgelerde ne ka-
dar konut bu hizmet-
ten yararlanabilir?

- Özel İhtisas Ko-

misyonu bünyesinde Jeotermal Ça-
lWşma Grubu’nun yaptWğW projeksi-
yona göre jeotermal enerji ile 1 mil-
yon konutluk WsWtma kapasitesi bu-
lunmaktadWr. Termal tesis ve sera WsWt-
masW da buna eklendiğinde 1 milyon
250 bin konut eşdeğeri WsWtma olanağW
hesaplamasW yapWlmWştWr. Bu hesap-
lamada sera ve termal tesisler hariç
olmak üzere illerin konut WsWtma po-
tansiyeli de şöyle ortaya konulmuş-
tur:

İzmir-220 bin konut, Denizli ve
civarW-100 bin konut, AydWn ve civarW-
90 bin konut, Bursa ve civarW-75 bin
konut, BalWkesir ve civarW-65 bin
konut, Afyon ve civarW-65 bin konut,
Manisa ve Turgutlu 50 bin konut, Kü-
tahya ve civarW-35 bin konut, Ça-
nakkale ve civarW-35 bin konut, Sa-
karya, AkyazW ve Kuzuluk bölgesi-
30 bin konut, Salihli-30 bin konut,
Bolu ve civarW-28 bin konut, Yoz-
gat ve civarW-25 bin konut, Nazilli-
25 bin konut, Erzurum-25 bin ko-
nut, ŞanlWurfa ve Sivas-20 bin ko-
nut, KWrşehir-20 bin konut, Dikili-
Bergama-15 bin konut, Alaşehir
(Manisa)-10 bin konut, Aliağa (İz-
mir)-10 bin konut ve diğer yerleşim
birimleri 27 bin konut.

- Jeotermal enerjinin kulla-
nımındaki en büyük engel sizce
nedir?

- Jeotermal enerjinin kullanW-
mWnWn yaygWnlaştWrWlmasWna yönelik
atWlan adWmlar (İzmir Jeotermal AŞ
gibi) doğalgaz dağWtWm çalWşmalarWna
kWyasla daha yavaş yürümektedir.
Jeotermal potansiyelin olduğu ille-
rimiz bile bugün doğalgaz bağlan-
tWsW yapWlmWş bulunmaktadWr. Resmi
enerji politikalarWnWn doğalgaza zor-
layWcW etki yaratan düzenlemeleri de
devreye girdiğinde, jeotermal ener-
ji altyapW çalWşmalarWnW caydWrWcW
unsurlar giderek belirginleşmekte-
dir. DWş etkenlere bağWmlWlWkla eş-
değer olan doğalgaz kullanWmWnW as-
gariye indirerek, teknolojisi ve in-
san kaynaklarW hali hazWrda mevcut
bulunan yerli jeotermal enerjinin ön
plana çWkarWlmasWna yönelik çabalar
Wsrarla sürdürülmelidir.
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- Jeotermal enerji ile WsWnmanWn şu an için iyi bir yanW, bu işlerin genelde
belediyeler eli ile yürütülüyor olmasW. Ancak AKP hükümeti döneminde
jeotermal sahalarWn da özelleştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi ya-
pWlmWştWr. Özelleştirme furyasW bu alanW da nasWl etkiler bilinmez, ama şu anda
hem ilk kurulum hem de kullanWm parasal olarak oldukça hesaplW.

Jeotermal WsWtma ücretleri temel olarak ekim-kasWm aylarWnda belir-
lenmekte olup, tüm yWl boyunca sabit kalmaktadWr. Türkiye’de jeotermal
enerji ile WsWtWlan bazW yerleşim bölgeleri ve halkWn ödediği aylWk jeotermal
WsWnma ve sWcak su ücretleri illere göre farklWlWk göstermektedir. KWyasla-
ma yapWlacak olursa 100 metrekarelik konut için jeotermal WsWnmanWn en
ucuz WsWnma yöntemi olduğu görülmektedir. Örneğin İzmir’de 100 met-
rekarelik konut için yWllWk 979 TL bedel ödeyerek WsWnmak mümkün gö-
rünmektedir.

Jeotermalin maliyet yanWnda yerli ve yenilenebilir kaynak olmasW ne-
deniyle de WsWnma amacWyla kullanWmWnWn yaygWnlaştWrWlmasWnWn önemini de
belirtelim. Jeotermal enerji bulunduğu ortamWn oksijenini tüketmez, kar-
bondioksit, kükürtdioksit salWmW yoktur. Türkiye’nin 2013 yWlWna ilişkin jeotermal elektrik
ve WsW kullanWm hedeflerine (550 megavat elektrik+8 bin WsWsal megavat) ulaşWlmasW duru-
munda yWllWk 10 milyon ton karbondioksit emisyon miktarWna engel olunmuş olacaktWr. Ül-
kemizin jeolojik yapWsWndan dolayW hep felaketleri konuşsak da bu yapWnWn bir faydasW jeo-
termal enerjidir. Bu kWrWk yapWyW yararlW hale getirmek elimizde… �

- Jeotermal enerji ile ısınmanın
parasal boyutu nedir?

Isınmada jeotermale öncelik
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A
NKARA - Japon-
ya’da Fukuşima
Nükleer Santra-
lW’nda yaşanan ka-
zanWn ardWndan konu

dünya gündeminde tartWşWlWyor.
TMMOB’un sempozyumunda
nükleer enerji ve sonuçlarW üzerine
değerlendirmeler yapan Dr. Helen
Caldicott, Çernobil kazasWnWn Tür-
kiye’ye etkilerini anWmsattW. Coldi-
cott, “Sizin fındıklarınızda, ka-
yısılarınızda radyasyon yıllarca
devam edecek. Çernobil kuzey
yarım küreyi etkiledi.  Küremiz
hasta. Kömür ve doğalgaz yak-
maya devam edersek hava sı-
caklığı 6 derece daha yükselecek.
İnsanların bu sıcaklıkta yaşa-
ması imkansız” diye konuştu.

Küresel Enerji PolitikalarW ve
Türkiye başlWklW 8. Enerji Sempoz-
yumu’nun son gününde Dünyada ve
Türkiye’de Nükleer Enerji Oturumu
düzenlendi.

Oturumda “Nükleer Enerji-
den Tıbbi Çıkarımlar” başlWğWyla
sunum yapan Dr. Caldicott, Türki-
ye’nin Çernobil’den ağWr şekilde
etkilendiğini anWmsattW. Caldicott, şu
değerlendirmeyi yaptW:

“Sizin fındıklarınızda, kayısı-
larınızda radyasyon yıllarca de-
vam edecek. Çernobil büyük ku-
zey yarım küreyi etkiledi. Bir çıl-
gın deney yaptı ve bu kadar insanı
zehirledi. Bu bir küresel sağlık me-
selesi. Her şeyden daha önemli.
Küresel ısınma dahil. Nükleer
savaş hariç. Küremiz hasta. Kö-
mür ve doğalgaz yakmaya devam
edersek hava sıcaklığı 6 derece
daha yükselecek. İnsanlar bu sı-
caklıkta tıbbi olarak yaşayamaz.
Bir hasta düşünün. Ona çay, kah-
ve vermeyiz değil mi? Alınan her
radyasyon dozu kanser riskini
arttırır. Radyasyon konusunda
çok dikkatli olun.”

ÇocuklarWn radyosyona 7-8 kat
daha duyarlW olduğuna dikkat çeken
Caldicott, “Japonya’da çocuklar

radyosyanun çok yoğun olduğu
bir yerde okula gidiyorlar. Rad-
yasyonun kansere dönüşme ihti-
mali yüksek” dedi.

‘Nükleer kanser makinası’
Caldiott, Türkiye’de sezyum et-

kilerinin olduğunu anlatarak, “Sez-
yum işaretlerini göremezsiniz.
Beyin kanserine yol açabilir. 600
yıl sürebilir. Kemikte kansere ne-
den olabilir. Plütonyum en teh-
likeli maddelerden bir tanesi.
Eğer ciğere solunursa 1 milyon
etkiyi yaratır ve kansere sebep
olur. Sadece yarım kilosu mil-
yonlarca insanı öldürebilir. Lö-
semiye, akciğer kanserine sebep
olur ve gelecekte sorun yaratır.
Nükleer santrallar bomba ve
kanser makinalarıdır, genetik
hastalık makinalarıdır” dedi.

Oturumda, Alternatif Nobel
Ödülü sahibi Enerji ve Nükleer Po-
litika BağWmsWz Analisti Mycle
Schneider da görüşlerini açWkladW.
Çernobil ve Fukuşima’nWn kuşak-
lar boyu etkileyebilme riski oldu-
ğuna dikkat çekerek, “1970 ve
1980’lerden sonra kapatılan re-

aktörler giderek açılan reaktör-
ler kadar önemli bir yapıya sahip
oluyor. 2011’de 10 reaktör ka-
panmış. 1980’lerin sonuna kadar
güçlü bir Fukuşima etkisi artıyor.
Son 20 yılda ise bir değişme yok”
diye konuştu. Reaktörlerin dünya-
da yayWlmWş bir durumda olmadWğWnW
söyleyen Schneider, “En çok in-
şaata sahip Çin, Hindistan ve Gü-
ney Kore. Diğer ülkelerde mak-
simum 2 inşaat bulunuyor” dedi.

Nükleer enerji ile yenilenebilir
enerjiyi karşWlaştWran Schneider,
Çin’in yenilenebilir enerjiye 54
milyar dolar yatWrWm yaptWğWnW söy-
ledi. Schneider, “Çin tüm dünya-
daki yatırımı tek başına yaptı. So-
nuç olarak rüzgar enerjisi artı-

yor. 2009-2010 yılları arasında
negatif bir durum söz konusu.
Aynı zamanda güneş enerjisinde
azalma var, nükleer enerjide dü-
şüş var. 5 nükleer enerji santra-
li kapatıldı. 2011’de bu sayının
artmasını bekliyoruz” diye ko-
nuştu.

Milyar dolar bazWndaki yatW-
rWmlarWn yenilenebilir enerji kay-
naklarWnda olduğunu dile getiren
Schneider, Orta ve Doğu Avrupa’da
yer alan rakamlarWn son 5 yWlda de-
ğiştiğini kaydetti. Schneider, “Ge-
leneksel yatırımlar Batı Avru-
pa’da daha önce başlamış ve son
birkaç yılda azalmaya gitmiş.
Şu an 11 tane nükleer enerji
santrali var” diye konuştu.

NÜKLEER, DOĞALGAZ, PETROL VE KÖMÜR TÜKETİMİNİN SONUÇLARI

‘Kuzey yarımküre hasta’

Schneider, sunumunda, büyük
ülkelerin enerji yatWrWmlarWnW da
şöyle anlattW:

Çin: Nükleer enerjiye ol-
dukça fazla yatWrWm yapan bir
ülke olarak biliyoruz. Ancak şu
an nükleer enerjiye yatWrWmW ve
mevcut reaktör üretimini dur-
durdu. Rüzgar enerjisine 2 katW
yatWrWm yapWyor. Rüzgar enerji-
si kapasitesi 4 kat arttW.

ABD: Fukuşima öncesine
göre enerji politikasW çok de-
ğişmedi. 2 tane nükleer projeden
çekildi. 450 milyar kayWp yatW-
rWm olarak düşünebilir.

Almanya: Yeni yatWrWm yap-
mWyor. Siemens firmasWnW  düşü-
nürsek onlar da yatWrWmlarWnW çek-
miş oldu. Küçük akWllW sistemler
üzerine yatWrWm yapWlWyor.

Fransa: Gelecek mayWsta
yeni bir hükümetin iş başWna gel-
mesi beklyeniyor Yeni hükü-
metin nükleer enerji payWnW dü-
şürmesini bekliyoruz.

Schneider, geçtiğimiz Ha-
ziran ayWnda yapWlan ve “Nük-
leer enerjiye devam edilsin mi
edilmesin mi?” sorusunun so-
rulduğu anket sonuçlarW hak-
kWnda da bilgi verdi. Schneider,
“Burada şunu görmek ilginç
oldu. Türkiye’de yalnızca yüz-
de 24 ‘edilmesin’ yanıtını ver-
di” dedi. Fransa’da ise halkWn
yüzde 75’inin nükleer enerjiye
“hayır” dediğini belirten
Schneider, “Nükleer enerji,
dünyada enerjinin yüzde
30’unu oluşturuyor. Bu sene
bu oran düşücektir” diye ko-
nuştu.

Büyük
ülkelerin

enerji
yatırımları

Steve Thomas ise Fukuşima’nWn birçok değişikliğe neden olduğunu söyleyerek, “Çer-
nobil’den sonra diğer kazanın nükleer endüstrini öldürmesi kaçınılmazdı” dedi.
Birçok ülkenin nükleeri araştWrdWğWnW ancak birkaçWnWn siparişnin  döndüğünü anlatan

Thomas, şu sorularW sWraladW:
“Fukuşima bir başka başarısızlığa uğramış nükleer canlanma için uygun bir ba-

hanedir. Gerçek problemler tekno-ekonomik ama eğer biz nükleeri bırakırsak, iş-
leyecek seçeneklerin takibi için yeterince kaynak olacak mı? Almanya alternatifler

için bir test olacak mı? Özellikle verimlilikte boşluğu dolduracak mı? Nükleer pa-
zarların ve sağlayıcıların merkezi batıdan taşınıyor. Bu güvenlik ve çoğalma

standartlarını koruyacak mı?”
Thomas, “Fukuşima felaketi her şeyi değiştirir. Çernobil’den sonra

bir nükleer felaketi kaldıramayız. Çernobil eski çürümekte olan bir sant-
raldi. Fukuşima’ya baktığımızda daha ağır bir felaket oldu” dedi. �

‘Kuzey yarımküre hasta’

‘Fukuşima değişimin başlangıcı’

Helen Caldicott
Mycle Schneider
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E
MO BASIN - TMMOB
8. Enerji Sempozyu-
mu’na konuk olarak gelen
Japonya Liberal Demok-
rat Parti Milletvekili Taro

Kono, nükleer endüstrinin çürümüş-
lüğünü ortaya koydu. Fukuşima fela-
ketinin ardWndan oluşan zararWn bo-
yutunun kesin olarak bilinmediğini an-
latan Kono, TEPCO’nun ve Japon hü-
kümetinin halktan gerçekleri gizledi-
ğini kaydetti. Nükleer endüstrinin
kirliliğinin siyasilerden kamu çalW-
şanlarWna, üniversite ho-
calarWndan medyaya va-
rWncaya kadar yayWldW-
ğWnW anlatan Kono, Ja-
ponya gibi deprem böl-
gesinde olan Türkiye’yi
de nükleer santral yap-
mamasW konusunda
uyardW.

- Fukuşima’da ya-
şanan kazanın etkileri
hangi boyutta oldu?

- Felaketin insan ve
çevre sağlWğW üzerine et-
kileri henüz kesin olarak
bilinmiyor. 10 kilomet-
re çapWndaki alanda 80 bin
kişi tahliye edildi. 22 kilometre ça-
pWndaki daha geniş alandan ise en az
100 bin ile 200 bin kişi arasWnda tah-
liye olduğunu tahmin ediyoruz. Rad-
yasyon pek çok bölgede toprak ve de-
niz suyuna karWştW. Fukuşima’dan bazW
çiftçilerin pirinçlerini satmalarWnWn
yasak olduğu açWklandW. Etkilenen
bölgede şu anda temizleme çalWşma-
larW yapWlWyor. Hükümet toprağWn üst ta-
rafWnW almaya çalWşWyor. Ama alWp ne-
reye koyacağWz? BazW bilim adamlarW
bu bölgeye geri dönülmemesi gerek-
tiğini savunuyor.

- Japonya’nın bugüne kadarki
nükleer enerji politikasını değer-
lendirir misiniz?

- Hükümet nükleer yakWt döngü-
sünü inşa edeceğini söyledi; Fran-
sa’dan Rusya’dan atWklarW alWp işleye-
cektik. Herkes diyor ki; “Kuzey Ko-
re’nin elinde 50 kilo plutonyum

varmış.” Ama bizim elimizde 31 ton
var. Her yWl 1000 ton atWk yakWt orta-
ya çWkWyor. Şu anda 11 yWl boyunca eli-
mizdeki yakWtlarW atacak yerimiz yok.
Güya Japonya’da işleyecektik bu eli-
mizdeki atWk yakWtlarW ki döngüyü ta-
mamlayabilelim. Yeniden işleme tes-
islerini çalWştWracak olursak elimizde-
ki plutonyumu 6 yWl içinde 2’ye kat-
layacağWz.

11 Mart’ta çok büyük kazalar
oldu. Bu tsunami nedeniyle gerçek-
leşmedi. Deprem oldu. Daiçi’ye su
vurmadan önce tesis zaten parça par-
ça dökülüyordu. TEPCO ve hükümet
bilgi sakladWlar; bir erime olduğunu 3

ay boyunca gizlediler. 1980’lerde
Daiçi’de bir büyük kaza daha olmuş-
tu. TEPCO bunu 29 yWl boyunca halk-
tan gizledi. Bir gizleme tarihleri var
bunlarWn.

Japonya’daki bütün nükleer en-
düstri çürümüş, yozlaşmWş durumda.
Nükleer tesis yapmak için şirketler ve
hükümetler bu tesis etrafWndaki in-
sanlara para ödemeye başladWlar. Ar-
tWk nükleer reaktör meselesine bulaşan
herkes çürümeye başladW. Bu elektrik
reaktörlerinin sendikalarW en güçlü
sendikalar arasWnda. SendikanWn çok
parasW var ve seçimlerde büyük kam-
panyalar yaptWlar. Ekonomi, Ticaret ve
Sanayi BakanlWğW’nWn en tepedeki bü-
rokratlarW emekli olduklarWnda nükle-
er şirketlerinde iş buluyorlar. Nükle-
er mühendislik alanWndaki profesörler,
bu şirketlerden araştWrma geliştirme
için çok fazla para alWyorlar. Tokyo

Üniversitesi’nin profesörleri, 11
Mart’ta televizyona çWktWlar dediler ki;
“Ciddi bir şey yok canım.”

‘Maliyet dikkate alınmıyor’
- Nükleer enerji üretimi ucuz

mudur?
- Japonya’da hem hükümet yet-

kilileri hem de şirket yetkilileri nük-
leer enerjinin ucuz olduğunu söylü-
yorlar. Ancak ortada açWkladWklarW bir
rakam yok. Üniversitelerde görev ya-
pan kimi profesörlerin hesaplamala-
rWna göre nükleer hiç de ucuz değil.
Hükümetlerin ve nükleer şirketlerinin
atWk ve söküm maliyetlerinin ne ola-

cağWna ilişkin kafala-
rWnWn karWşWk olduğu
görülüyor. Bu mali-
yetler hesaba katWlma-
dan nominal üretim
maliyetlerinden söz
ediliyor.

- Japonya hal-
kında kazanın ar-
dından nükleer ener-
ji konusunda fikir de-
ğişimi oldu mu?

- Kaza öncesinde
insanlarWn çoğunluğu
nükleer enerjiyi des-
teklemese dahi ciddi

bir karşW duruş söz ko-
nusu değildi. KazanWn ardWndan in-
sanlarWn çok ciddi bir bölümü nükle-
er enerjiye karşW hale geldi. Görünen
o ki, önümüzdeki genel seçimlerin te-
mel konularWndan biri enerji sorunu
olacak. Dünya yüzeyindeki hiçbir
hükümetin nükleer atWklar ile baş ede-
bileceğine inanmadWğWm için, nükleer
enerjinin kullanWlmamasW gerektiğini
söyleyebilirim.

- Japonya’da nükleer santral-
ların tasfiye edilmesi gündeme ge-
lebilir mi?

- Japonya’da kurulu olan 54 nük-
leer reaktör ile elektriğin sadece yüz-
de 24’ü üretilmektedir. Diğer kay-
naklara dayalW tesisler tam kapasite ça-
lWştWrWlmWyor. Nükleer santrallardaki
üretimi durdurduğunuzda diğer tesis-
ler gerekli elektriği sağlayacak ko-
numda. Ancak 3 temel sorun ile kar-
şW karşWya kalWnmaktadWr. Doğalgaz

veya fuel-oil ile elektrik üreten sant-
rallardan birinde bir sWkWntW olmasW du-
rumunda elektrik kesintisi yaşanabi-
lir. Bu durumda birkaç nükleer sant-
ral sistemi yedeklemek amacW ile kul-
lanWlabilir. İkinci sorun; doğalgaz
veya fuel-oil santrallarWnWn kullanWlmasW
durumunda eskisinden daha fazla
karbondioksit salWnWmW olacaktWr. An-
cak nükleer santrallarWn kullanWlmasW-
na devam edilmesi durumunda olu-
şacak atWğWn yok edilmesi prob-
lemi karşWsWnda belki de
fazladan karbondioksit
salWnWmW daha iyi se-
çeneği oluşturmak-
tadWr. Çin, Hindis-
tan, Brezilya, Tür-
kiye gibi gelişmek-
te olan ülkelerin do-
ğalgaz ihtiyaçlarW art-
maktadWr. Bu da do-
ğalgaz fiyatlarWnW daha
yukarW çekmektedir. Bu ne-
denle yenilenebilir enerjiye daha faz-
la önem veriyorum. Tüm seçenekle-
ri göz önüne aldWğWmWzda Japonya’da
nükleer santral kullanWmWna devam et-
mek için çok ciddi bir arguman ol-
madWğW görülmektedir. Japonya’da
yenilerinin yapWlmamasW durumunda
2050 yWlWnda nükleer santrallarWn
ömürlerinin dolmasW ile elektrik üre-
timindeki paylarW da sWfWra düşecektir.

‘Lobiler geri dönecek’
- Nükleer santralların geleceği-

ne ilişkin Japonya’da referandum
yapılabilir mi?

- BazWlarW referandum istiyor, ama
hükümet bunu yapmayacak. Nükleer
bir lobi var. Hâlâ aktif. Perde arka-
sWnda, masa altWnda lobi çalWşmalarW yü-
rütüyorlar. Bir süre çekilip geri dö-
necekler. Demir çelik sektörü gibi bü-
yük enerji tüketicisi olanlar da nükle-
er santrallarda üretimin devam etti-
rilmesini istiyorlar. Japon elektrik şir-
ketlerinin garantili bir fiyat sistemi var.
HarcadWklarW bütün maliyeti elektrik fi-

yatlarWyla kapatabiliyorlar. Bir de üs-
tüne yüzde 3 sabit kâr ediyorlar.

-Atom bombasının acısını ya-
şayan bir ülke olarak Japonya nük-
leer santral kurma kararını nasıl
göze aldı?

- Bizim petrol üretimimiz yoktu.
O nedenle 1960’larda nükleer kul-
lanmaya başladWk. Nükleer bomba
ile nükleer enerji arasWnda oldukça
önemli bir fark var. Nükleer bomba-
da oluşan reaksiyonu kontrol etmenin
olanağW yok. Fukuşima’daki durum bir
endüstriyel hata idi. Hiroşima’da bü-
tün kent yerle bir edildi. Geriye hiç
bina ve başka bir şey kalmadW.

- Türkiye’de sizce nükleer sant-
ral kurulmalı mı?

- Türkiye’nin enerji ihtiyacWnW iyi
bilmiyorum, ancak Japonya gibi dep-
rem kuşağWnda yer alan bir ülke ola-
rak Fukuşima’daki kazaya benzer so-
runlarWn yaşanma olasWlWğW var. Tür-
kiye’de kurulacak nükleer santrallarWn
ne kadar güvenilir olacağWnW kestirmek
pek mümkün değil. �

JAPON MİLLETVEKİLİ TARO KONO, TÜRKİYE’NİN DE DEPREM OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

‘Dünyada hiçbir hüküme-
tin nükleer atıklarla ba-
şedebileceğine inanmadı-
ğım için bence nükleer
enerji kullanılmamalı.
Türkiye de deprem kuşa-
ğında, Fukuşima’dakine

benzer sorunların
yaşanma olasılı-

ğı var. Kurula-
cak santralın
ne kadar güve-
nilir olacağını

kestirmek ola-
naklı değil.’

Türkiye’ye nükleer uyarı
Banu SALMAN - Kahraman YAPICI

Taro Kono
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T
arih boyunca kadim halk-
larWn, medeniyetlerin be-
şiği Mezopotamya’da gü-
nümüzün en önemli ko-
nularWndan biri olan ener-

ji, Elektrik Mühendisleri OdasW (EMO)
DiyarbakWr Şubesi’nin 21-22 Ekim
2011 tarihlerinde düzenlediği Mezo-
potamya Enerji Forumu ile Diyarba-
kWr’da tekrar ele alWndW.

Mezopotamya Enerji Forumu,
enerji üretimi ve sorunlar üzerine
kWsa film gösterisi ile açWldW. AçWlWş tö-
reninde sWrasWyla; EMO DiyarbakWr
Şube Yönetim Kurulu BaşkanW İdris
Ekmen, EMO Yönetim Kurulu Baş-
kanW Cengiz Göltaş, TMMOB Yö-
netim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil,
DiyarbakWr Büyükşehir Belediye Baş-
kanW Osman Baydemir, DiyarbakWr
Milletvekili Galip Ensarioğlu birer
konuşma yaptWlar.

EMO DiyarbakWr Şube Yönetim
Kurulu BaşkanW İdris Ekmen açWlWş ko-
nuşmasWnda, enerjinin insan yaşamW-
nWn sürdürebilmesi için önemli bir ih-
tiyaç olduğunu kaydederken, emper-
yalist güç odaklarWnWn enerji kaynak-
larWna hakim olmak için dünyayW ve
özellikle Ortadoğu’yu savaşlar
yolu ile yeniden dizayn
etmeye çalWştWğWnW an-
lattW. DünyayW savaşla-
ra ve çevresel felaket-
lere götüren enerji üre-
tim modellerinin terk
edilmesi gerektiğini
vurgulayan Ekmen,
“Ülkemizde yapımı
planlanan nükleer
santrallerden, Çerno-
bil ve Fukuşima gibi
yüzlerce örnekten ders
çıkararak vazgeçilme-
si gerekmektedir. Bü-
tün tepkilere rağmen
ısrarlı bir şekilde ya-
pılmaya çalışılan Ilısu Barajı’ndan
ve Munzur’daki barajlardan, suyun
ticarileşmesi mantığıyla yapılan
HES projelerinden vazgeçilmesi
gerekir” diye konuştu.

Mezopotamya Enerji Forumu için
DiyarbakWr’da 600 kişi üzerinde uy-
gulanan anket çalWşmasWnWn sonuçla-
rW açWlWş bildirisi olarak sunuldu. Yrd.
Doç. Dr. Bilal Gümüş tarafWndan su-
nulan “Diyarbakır İli Elektrik Ener-
jisi Sorunları ve Halkın Elektrik

Enerjisi Kullanımı Alışkanlıklarının
Tespiti Anket Çalışmasının Sonuç-
ları” başlWklW bildiri ile halkWn enerji so-
runlarWna bakWş açWsW ve enerji tüketim
alWşkanlWklarWna ilişkin önemli veriler
sunuldu. Anket sonuçlarWnWn biri de
nükleer enerji konusunda olmuştur.
Anket sonucunda halkWn yüzde 35’e
yakWn kesiminin nükleer enerji ile
elektrik üretimine karşW olduğu, yüz-
de 18’ine yakWn kWsmWnWn ise nükleer
enerji ile elektrik üretimine sWcak bak-
tWğW görülürken; yüzde 10’luk kesimin
kararsWz olduğu ve yüzde 37’lik kWs-
mWn ise fikrinin olmadWğW ortaya çWk-
tW. Bu sonuçlardan halkWn özellikle nük-
leer enerji gibi konularda bilgilendi-
rilmesi gerektiği saptamasW yapWldW. Ka-
rar vericilerin enerji politikalarWnW hal-
kWn fikirlerini göz önüne alarak ha-
zWrlayWp uygulamalarWnWn önemi de bir
kez daha vurgulandW.

Forum kapsamWnda “Bölgenin
Enerji Potansiyeli ve Bölgede Ener-
jiye Ulaşım”, “Bölgenin Elektrik
Altyapısı, İşletme ve Tüketici So-
runları”, “Ülke Enerji Politikaları”,
“Mezopotamya’da Su ve Enerji
Savaşları” başlWklW oturumlar ger-
çekleştirildi. Bu oturumlar kapsa-
mWnda Mezopotamya Enerji Forumu
ile öne çWkan görüşler şöyle özetlene-
bilir:

Üretimde zengin 
tüketimde fakir

1. Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nin genel enerji yapWsWna bakWldW-
ğWnda, bölgenin büyük bölümünün
enerji üretimi açWsWndan önemli yeni-
lenebilir enerji kaynaklarWna sahip ol-
duğu görülmektedir. Bölge, ülkenin
hidroelektrik enerji üretiminin yüzde
39.84’ünü, petrol kaynaklarWnWn yüz-
de 95’ini üretmektedir. Değerlendiri-
lebilir önemli miktarda jeotermal, lin-
yit ve asfaltit kaynaklarWnWn yanWnda

güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli de
düşünüldüğünde, enerji ve su kay-
naklarW açWsWndan bölgenin oldukça
zengin bir potansiyele sahip olduğu gö-
rülmektedir. Buna rağmen, elektrik
enerjisi kullanWmWnda tüketiciler açW-
sWndan, Türkiye’nin en ciddi prob-
lemlerinin yaşandWğW bölge olmasW
özelliğini taşWmaktadWr. Bölge, bu

kaynaklarWn kullanWlmasW
suretiyle yaratWlan ulusal
katma değerden de eşit-
siz pay almaktadWr.

2. Bölgede bulunan
bütün iller sosyoekono-
mik gelişmişlik sWrala-
masWnda Türkiye ortala-
masWnWn altWnda bulun-
makta olup, bölgede Tür-
kiye ortalamasWnWn çok
üzerinde bir yoksullukla
karşW karşWya olduğumuz
bir gerçektir. Türkiye’nin
sanayide ve meskenler-
de elektrik fiyatlarW açW-
sWndan dünyanWn en pa-

halW elektrik satan ülkelerinden biri ol-
duğu dikkate alWnWrsa, aylWk 230 kilo-
vat saat (kWh) ortalama bir tüketim
için kesilen elektrik faturalarWnWn böl-
gedeki halkWn geliri içinde çok yüksek
oranda bir gider payWna sahip olacağW
dikkate alWnmalWdWr.

Yatırımlar halktan kopuk
3. Bölgede yatWrWm olarak sunulan

IlWsu Hidroelektrik SantralW (HES),
Munzur ÇayW üzerindeki barajlar ve
Hakkari ile ŞWrnak illeri içerisinde su-
dan Berlin DuvarW’na benzeyen, sW-
nWrdan geçişleri önlemek için güven-
lik amaçlW inşa edilen 11 adet sWnWr ba-
rajlarW gibi projeler güvenlik eksenli
politikalarla oluşturulmuş, bölgede ya-
şayan halkWn tamamW tarafWndan kabul
görmemiştir. Bu projeler bölge ge-
lişmesine katkW sunmak bir yana ülke
kaynaklarWnWn mühendislik dWşW pro-
jelerle heba edildiği ciddi sorunlarW
olan projelerdir.

4. Devletin tarWm, enerji ve kal-
kWnma politikalarWnW; insan ve doğa-
yW merkezine alan bir yaklaşWmla ye-
niden düzenlemesi gerekmektedir.
Bu kapsamda sadece elektrik üretimi
yapWlacak barajlarla Hasankeyf’i ve
Munzur Vadisi’ni yok edecek yWkWm
projelerine aktarWlan kaynaklar, sula-

ma kanallarWnWn acilen tamamlanma-
sW için kullanWlmalWdWr. Bu şekilde ta-
rWmsal sulamada kullanWlan elektrik tü-
ketimi de azalacak, bu sorunlu HES
ve barajlara da ihtiyaç olmayacaktWr.

Çiftçinin elektrik isyanı
5. Enerji yatWrWmlarW hedefi açW-

sWndan gerçekleşme oranW yüzde 85
olan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
(GAP) sulamadaki gerçekleşme ora-
nW ise sadece yüzde 15’tir. En son
AKP hükümeti tarafWndan, 2008 yW-
lWnda açWklanan GAP Eylem Pla-
nW’nda, 2012 yWlWna kadar sulama ya-
pWlarWnWn çok büyük oranda tamam-
lanacağW belirtilmiştir. Ancak 2012 yW-
lWna çok az bir zamanWn kaldWğW halde
maalesef sulama kanallarW hala biti-
rilememiş, bu konuda siyasi irade ve
ekonomik kaynak ortaya çWkmamWş-
tWr.

6. GAP’Wn tamamlanmamasW ne-
deniyle halkWn önemli bir kesimi ara-
zilerini sondaj yöntemiyle kuyulardan

su çekerek sulamaktadWr. Büyük bir
kördüğüme dönüşen bu çelişki, sula-
ma zamanlarWnda sağlWksWz ve kesin-
tili enerji aldWklarW için üretim kaybW
yaşayan çiftçilerimizi her sene isyan
etme noktasWna getirmektedir. Bu sW-
kWntWlarWn giderilmesi için yürütülen ça-
balar maalesef yetersiz kalmWş, çift-
çinin mağduriyeti giderilememiştir.

7. Bölgemizde sulamadan kay-
naklW yaşanan elektrik sWkWntWlarWnWn az-
altWlmasW için acil yatWrWm ihtiyacW
bulunmaktadWr. Çiftçinin kuracağW
tesislerde mühendislik hizmeti alarak
tekniğe uygun tesisler kurmasW sağ-
lanmalWdWr. DağWtWm hatlarWnW yenile-
mek üzere ciddi bir yatWrWm seferber-
liği başlatWlmalW, aynW zamanda tüke-
ticiden dağWtWm sistemine yansWyacak
hasarlarW önlemesi için dağWtWm sis-
temlerinde tedbirler alWnmalWdWr. Tür-
kiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ)
de iletim kapasite sWkWntWsWnW ortadan
kaldWracak yatWrWmlarW yapmasW ge-
rekmektedir. �

MEZOPOTAMYA ENERJİ FORUMU’NUN ARDINDAN

Diyarbakır’da düzenlenen Mezopotamya Enerji Fo-
rumu’nda bölge kaynakları üzerindeki emperyalist
girişimlere dikkat çekildi. Ayrıca Güneydoğu’nun ülke
enerjisinin önemli bölümünü üretmesine karşın
tüketimde sorunlar yaşadığı vurgulandı.

Yrd. Doç. Dr. Bilal GÜMÜŞ
Mezopotamya Enerji Forumu Yür. Kur. Bşk.

Üretim zengini, tüketim yoksunu
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A
NKARA  - Prof. Dr. Meh-
met Şener, dünyanWn her
bölgesindeki ana enerji
kaynaklarWnWn tüketime
bağlW olarak yenileneme-

yen  petrol, kömür, doğalgaz ve uranyum
olduğunu söyleyerek, “Enerji gelişme-
leri, enerji kullanımından kaynaklanan
iklim değişimleri gibi çok önemli çev-
resel etkileri de göz önünde tutarak sür-
dürülebilir gelişmeyi sağlamak zo-
rundadır” uyarWsWnda bulundu.

TMMOB’un İstanbul Kültür Üni-
versitesi’nde geçtiğimiz ay düzenlenen 8.
Enerji Sempozyumu’nda yenilenebilir
enerji kaynaklarW üzerine de değerlen-
dirmeler yapWldW.

‘Jeotermal tükenmez’
Niğde Üniversitesi Jeoloji Mühen-

disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Şener jeotermal enerjinin yeni-
lenebilir, sürdürülebilir, ucuz, güvenilir,
çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türü
olduğunu söyleyerek, “Beslenmenin
üzerinde kullanım olmadıkça jeoter-
mal kaynakların tükenmesi söz konusu
değildir” dedi.

Şener, jeotermal enerjiyi, yerkabu-
ğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş
WsWnWn oluşturduğu, kimyasallar içeren sW-
cak su, buhar ve gazlarWn oluşturduğu
enerjiden yararlanma olarak tanWmladW.
Jeotermal enerjinin dünyada eski, Tür-
kiye’de ise yeni olduğunu söyleyen Şe-
ner, jeotermal enerjiden elektrik üreti-
minde ilk 5 ülkeyi; ABD, Filipinler,
Meksika, Endonezya ve İtalya olarak sW-
raladW. Şener WsW ve kaplWca uygulamala-

rWnda ise Çin, Japonya, ABD, İzlanda ve
Türkiye’nin ilk 5 ülke olduğunu belirtti.

‘100 bin konut ısıtılıyor’
Türkiye’nin Alp-Himalaya kuşağW

üzerinde olduğu için yüksek jeotermal po-
tansiyele sahip bir ülke olduğuna dikkat
çeken Şener, bu potansiyeli oluşturan alan-
larWn yüzde 77,9 ile BatW Anadolu’da yo-
ğunlaştWğWnW vurguladW. Şener, “Ülke-
mizin potansiyeli 31 bin 500 megavattır.
Bugüne kadar yalnızca yüzde 13’ü kul-
lanıldı” diye konuştu. Jeotermal alanla-
rWn yüzde 55’inin WsWtma uygulamalarWna
uygun olduğunu dile getiren Şener, şu bil-
gileri verdi:

“Türki-
ye’de jeoter-
mal enerji
kullanılarak
1200 dönüm
sera ısıtması
yapılmakta
ve 15 yerle-
şim birimin-
de 100 bin
konut jeo-
termal ener-
ji ile ısıtıl-
maktadır.”

Elektrik üretimine
uygun sahalar

İklim ÖNGEL

Şener, jeotermal enerjinin dinamik bir kaynak olduğunu belirterek yenilenebilir özelliğinin sürdürülebilmesi
için korunmasW gerektiğini kaydetti. Son yWllarda düzensiz ve bilinçsiz arama ve üretim sondajlarW yapWldWğWna
dikkat çeken Şener, “Kaynakların birçoğu kurumuştur. Kalan kaynakların da bu nedenle debisi azala-

cak veya tamamen kuruyacaklardır” uyarWsWnda bulundu.
Şener, aşWrW üretim için kirlenme, politik baskW ve mahalle

baskWsW nedeniyle jeotermal kaynaklarWn yenilenebilirlik özel-
liğinin zaman içinde yok edildiğini söyledi. Şener şunlarW kay-
detti:

“Enerji kaynaklarının yeryüzündeki dağılımı, paylaşım
savaşını coğrafi alana yaymaktadır. Bu kaynaklara sahip
bölgeler tarihin her aşamasında olduğu gibi, gelişmiş ülke-
lerin cazibe merkezi haline gelmektedir. Ortadoğu’nun ol-
duğu kadar, günümüzde yaşanan Afganistan ve Irak kri-
zinde de görüldüğü üzere, gelişmiş ekonomiler enerji ya-
taklarına haiz bölgeleri denetim ve gözetim altında tutmak
için politik olduğu kadar, gerektiği durumda askeri güç kul-
lanmaktan da geri durmamaktadır.”

‘Jeotermal korunmalı’

Endüstri Mühendisi Şenol Tunç, Türki-
ye’nin güneyinde toplam elektrik ihtiya-
cWnWn 2 katWnW üretebilecek güneş enerjisi
santrali (GES) için, vasWfsWz arazi potansi-
yelinin bulunduğunu bildirdi. Tunç, en er-
ken 2015’te kurulabilecek GES’lerin kö-
tümser bir tahminle 8-12 yWl, iyimser bir tah-
minle ise 7-9 yWl içerisinde geri ödeme sü-
resine sahip olduğunu kaydetti.

GES’ler nereye kurulmamalı?
Tunç, koruma ve SİT gibi “ko-

runan” alanlar, sulak alanlar, yer-
leşim alanlarW, askeri koruma böl-
geleri, kullanWlan mera, kWşlak, yay-
lak, yüzeyi düz-güneye hafif eğim-
li alanlara GES’lerin kurulmama-
sW gerektiğini söyledi.

‘Tarım alanlarına
dikkat’

GES’ler için vasWfsWz
arazilerin kullanWlmasW
gerektiğini belirten Tunç,
Bakanlar Kurulu kararW
ile tarWm arazilerinin
GES’lere açWldWğWnW söy-
ledi. Özellikle Karaman
ve Konya’nWn başvuru
yapWlabilir araziler için-
de olduğunu söyleyen

Tunç, “Konya ve Karaman ovaları
Türkiye’nin tarım ambarıdır. Ancak
projeci, emlakçı gibi çok sayıda yatı-
rımcıya binlerce dönüm arazi aldırıl-
mıştır, yüzlerce proje üretilmiştir” dedi.
Bu mevzuatla Türkiye’nin güneş serüve-
ninin uzun ve sWkWntWlW olacağWnW dile geti-
ren Tunç, “Önümüzdeki dönemde çok

hızlı yaygınlaşacak olan
GES’ler nedeniyle 10-20-30
sene sonra Türkiye’de tarım
alanı kalmama riski doğa-
caktır. Bu kapı bir kez açı-
lırsa bir daha zor kapatılır”
uyarWsWnda bulundu.  Tunç,
vasWfsWz alanlarWn sözü dahi
edilmeden, tarWm alanlarWna

ek olarak doğal parklar,
SİT alanlarW gibi tüm
koruma alanlarWnWn
GES’lere açWlmasWnWn
yüzlerce davaya konu
olacağWnW bildirdi. Tunç,
“Yine tek alternatif
elektrik enerjisinde
yüzde 100 fiyat ve te-
darik riski taşıyarak
tam dışa bağımlı ol-
duğumuz doğalgaz
olarak karşımıza gele-
cektir” diye konuştu.

‘Güneş ihtiyacı karşılar’

EMO Enerji ÇalWşma Grubu Üyesi Zerrin Taç Altın-
taşoğlu, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinin
rüzgar potansiyeli bakWmWndan zengin olduğunu kaydetti.
Yerli üretime verilecek desteklerle ilgili sürecin açWk ve
anlaşWlWr bir şekilde tanWmlanmasW gerektiğini söyleyen Al-
tWntaşoğlu, “Yetki ve sorumluluklar net olarak belir-
tilmeli” diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji KaynaklarWnWn Elektrik Enerji-
si Üretimi AmaçlW KullanWmWna İlişkin Kanun’un kaynak
türüne göre, yerli ürün kullanWlmasW durumunda ek fiyat
vermesini “yenilik getiren ve umut verici” bir gelişme
olarak nitelendiren AtWntaşoğlu, 2015 sonrasWnWn Bakanlan
Kurulu kararWna bWrakWlmasWnWn belirsizlik yarattWğWnW kay-
detti. AltWntaşoğlu,“RES’lerin yurt içinde gerçekleşen
imalatına ödenecek yerli katkı konusunda öngörü-
len beş yıllık süre oldukça kısa. Sanayinin gelişmesi
ve belli bir olgunluğa ulaşabilmesi için yerli üretime
yönelik desteğin hem bileşen üretimi hem de özgün
tasarım yerli katkı desteği, uzun vadeli olarak plan-
lanmalıdır” dedi. Yerli üretim yapacak fabrikalarWn kim
tarafWndan ve nasWl tescil edileceği ve denetimlerin kim-
ler tarafWndan yapWlacağWnWn belli olmadWğWnWn altWnW çi-
zen AltWntaşoğlu, “Lisans kapsamındaki inceleme ve
denetiminin yetkilendirilecek denetim şirketlerinden
hizmet satın alınarak yaptırılabilir olması, sektörde
önemli bir denetimsizlik sorunu yaşanmasına neden
olcaktır. Bunu önleyecek tarafsız kriterler oluştu-
rulması zorunludur” önerisinde bulundu. �

‘Yerli üretime
destek verilmeli’

‘Yenilenebilir potansiyeli
kullanılmalı’

TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL, GÜNEŞ VE RÜZGAR OLANAKLARI ÇOK

‘Yenilenebilir potansiyeli
kullanılmalı’

Aydın-Germencik 232 oC
Denizli-Kızıldere 242 oC
Manisa-Alaşehir-Kurudere 184 oC
Manisa-Salihli-Göbekli 182 oC
Çanakkale-Tuzla 174 oC
Aydın-Salavatlı 171 oC
Kütahya-Simav 162 oC
İzmir-Seferihisar 153 oC
Manisa-Salihli-Caferbey 150 oC
Aydın-Yılmazköy 142 oC
İzmir-Balçova 136 oC
İzmir-Dikili 130 oC

Elektrik üretimine
uygun sahalar

Şenol Tunç
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A
NKARA (Cumhuri-
yet Bürosu) - Küresel
aktörlerin enerji politi-
kalarWnW değerlendiren
uzmanlar Türkiye’nin

“Uzun vadeli planlama yapmasWnWn zo-
runlu olduğu” noktasWnda birleşti.
Prof. Dr. Nejat Veziroğlu, “Enerji ve-
rimliliği için vergisel önlemler alın-
malı ve kredi teşvikleri yapılmalı.
Türkiye en pahalı benzini kullan-
mamak için kendi yakıtını güneş ve
rüzgar gibi yenilenebilir kaynakla-
rı kullanarak üretmeli” diye konuştu.

TMMOB tarafWndan düzenlenen
sempozyum kapsamWnda yapWlan “Kü-
resel Enerji Politikaları ve Türkiye”
başlWklW oturumda küresel aktörlerin
enerji politikalarW anlatWldW, Türki-
ye’ye önerilerde bulunuldu. Uluslar-
arasW Hidrojen Enerjisi Birliği Kuru-
cu BaşkanW Prof. Dr. Nejat Veziroğ-
lu Amerika’nWn Enerji PolitikasW, Platts
Editörü ve Orta Kafkasya Enerji Gü-
venliği UzmanW John Roberts, Ener-
ji PolitikalarW, St. Petersburg Devlet
Üniversitesi’nden Evrim Eken ise
Rusya’nWn küresel enerji politikalarW-
nW anlatan sunum yaptWlar.

Prof. Dr. Veziroğlu, enerji politi-
kalarW grafiğinde Amerika’nWn en baş-
ta, Türkiye’nin ise altlarda yer aldWğW-
nW belirterek, “Türkiye’nin yaşam ka-
litesini yükseltmesi için enerji tü-

ketiminin artması gerekiyor.
ABD’nin planlamalarına göre
2035’te ABD nüfusunun dünya-
daki enerji tüketiminin yüzde
15’ini, kişi başına enerji tüketi-
minde ise dünya ortalamasının 3
mislini tüketecekler” dedi.

ABD’nin en çok enerji tüketen
ama aynW zamanda da en çok enerji
üreten ülke olduğunu belirten Vezi-
roğlu, “ABD daha az enerji ile daha
çok gelir sağlayacak, bugüne göre
daha az enerji kullanacak. Fakat
kişi başına gelir daha yüksek ola-
cak. Bunun nedeni daha az ener-
ji ile daha çok gelir sağlanabilecek
olmasıdır” diye konuştu.

‘Türkiye yakıtını üretmeli’
ABD’nin enerji politikalarWnWn

temelini “Halkına en iyi ürünü en
ucuza sunmak” olduğunu belirten
Veziroğlu, “ABD Çin’den sonra en
ucuz benzine sahip. Türkiye ise en
pahalı benzini kullanacak” uyarW-
sWnda bulundu. Türkiye’nin 15-20
yWllWk plan yapWp, kendi yakWtWnW bi-
yoyakWt, güneş ve rüzgar gibi yeni-
lenebilir kaynaklarW kullanarak üret-
mesi gerektiğini vurgulayan Vezi-
roğlu, şu değerlendirmeyi yaptW:

“Yenilenebilir enerjiye en çok
yatırımı, sırasıyla AB, Çin ve ABD
yapıyor. ABD’nin hesaplarına göre

2020’de güneş enerjisinden, kö-
mürden ve nükleerden üretilen
kadar ucuza elektrik üretilmiş ola-
cak. Enerji verimliliği için vergisel
önlemler alınmalı ve kredi teşvik-
leri yapılmalı. ABD nükleerde ise
gemi ve uçakla taşınabilecek 300
megavatlık küçük reaktörleri des-
tekliyor” dedi.

‘Uzun vadeli planlama şart’
UZMANLAR, KÜRESEL AKTÖRLERİN ENERJİ POLİTİKALARINI TARTIŞTI

Roberts: Türkiye’ye güvenilmiyor
Daha sonra sunum eşiliğinde konuşma yapan

Platts Editörü ve Orta Kafkasya Enerji Güvenliği Uz-
manW John Roberts “Enerji Politikaları; AB” adlW su-
numu gerçekleştirdi.  Roberts, gaz rezervleri ve hatlar
konusunda son derece büyük gelişmeler olduğunu be-
lirterek, “Önemli olan gaz sahibi ülkelerin bu gazı
kime satacakları ve kimin daha iyi fiyat vereceği-
dir” dedi.

Neden Nabucco’nun bu kadar önemli olduğu so-
rusunun altWnW çizen Roberts, “Diğer 3 projenin fark-
lı bir sözleşme kümesi var. Bunlar Azer-
baycan ve Türkiye arasında 25 Ekim’de
varılan karardan etkilenecek. Neden
Azerbaycan Türkiye’den geçecek bir
boru hattını tercih etsin? Bunun ceva-
bı kimseyi memnun etmeyecek” dedi.

Türkiye’ye güvenilmediğine dikkat
çeken Roberts, “Türkiye bu boru hattı-
nı stratejik olarak görüyor. Dağıtım hat-
tı oluşturmak için uğraşmıyor. ‘Dün-
yanWn şu kadar petrolü, bu kadar gazW bi-
zim bölgemizden geçiyor’ deniliyor. İki-
si de önemli kavramlar, ancak siz eğer
tedarikçiyseniz sizin istediğiniz şey ti-
carettir. Şu anda da Türkiye ticari
alanda kendi yeni yasal çerçevesinin or-
taya çıkmasıyla beraber düşüşe geçmiş
durumda. Bu durumda Azerbaycan’ın
başka sorunu var. Biliniyor ki 6 milyarı
Türkiye’ye satacak. Kalanı Avrupa’ya”
diye konuştu.

AB’nin ana akWmW Avusturya gazWn-
dan aldWğWnW belirten Roberts şöyle devam
etti:

“Ama şimdi tam bir kuşku içinde-
yiz. Avrupa’nın gereklilikleri ne olacak?
Şeyl (kaya) gazı ne olacak? Avrupa’da
artık düşük talep senaryosu söz konu-
su. AB giderek artan hacimlerde itha-

lata devam edecek ama
kesin rakamları bilmi-
yoruz. Bu nedenle Gü-
neydoğu Asya önem
taşıyor. AB, Rusya’ya
bağımlılıktan kurtul-
mak istiyor. Türkiye
üzerinden gelen gazın
da yüzde 89’u Rus-
ya’dan alınıyor.”

Oturumun son sunumunu yapan St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nden
Evrim Eken, Rusya’nWn “enerji süper gücü” olma isteğinin halen poli-
tik bir retorik olduğunu söyledi. Eken, “Rusya, en büyük gaz kaynak-
larına sahip olmanın, enerji süper gücü olmasına yeteceğini düşünü-
yor. Kaynağın olması süper güç olmayı sağlamıyor. O zaman Suudi
Arabistan‘a ne diyeceğiz?” diye sordu.

Rusya ekonomisinin yüzde
17’sinin enerjiye bağlW olduğunu
kaydeden Eken, “Ekonomi kolla-
rının çeşitlendirilmesi gerekiyor.
Rusya’da bir geçiş dönemi öngö-
rüyorum fakat bu geçiş dönemi-
nin içinde de kaynağa ihtiyacı var.
Rusya’da konutlar hariç sanayi-
ye uygulanan gaz fiyatlarının ser-
bestleştirilmesi tartışılıyor. Bu
durum bazı işletmelerin iflasına
neden olacak” diye konuştu.

Eken, Rusya’nWn ürettiği kadar tüketen bir ülke olduğunu, doğalgaz için
depolama konusunda ve genel anlamda petrol yatWrWmWna ihtiyacW olduğunu
kaydetti.

Rusya’da nükleer enerjinin payWnWn arttWrWlmasWyla, çevre dostu sant-
rallarda üretim artWşWna, ancak termik santrallarda düşüş öngörüldüğünü dile
getiren Eken, “2030 yılına kadar enerjide 2 trilyon 765 milyar dolar-
dan daha fazla yatırım planlanıyor” dedi.

Doğalgazda ülkede tekel olduğunu, ancak elektriğin özelleştirildiği-
ni, elektrik üretiminin de doğalgaza dayalW olmasWnWn sorunlar çWkardWğW-
nW anlatan Eken, “Rusya ürettiği gazın 3’te 1’ini ihraç ediyor ancak ge-
lirlerinin 3’te 2’den fazlasını gazdan sağlıyor. Fiyatlar serbest bıra-
kıldığında Gazprom kaybettiği müşterileri geri çevirebilecek mi? Ay-
rıca kaya gazı da olduğunda içeride ciddi sorunlar çıkabilir” diye ko-
nuştu.

Rusya’daki siyasi süreci de anlatan Eken, Putin’in oligarklara karşW mü-
cadele ettiğini, ancak kendisinin de kendi oligarklarWnW yarattWğWnW, son se-
çim süreciyle Putin’in aralWksWz 2024’e kadar Rusya’nWn başWnda kalabi-
leceğini söyledi. Gazprom’un iç politikada finansman aracW ve etkin bir ak-
tör olduğunu söyleyen Eken, Ukrayna örneğini vererek, Gazprom’un çev-
re ülkelerde kendi çWkarWna olacak hükümetleri seçtirme konusunda finansman
aracW olduğuna dikkat çekti. Eken, “Gazprom’un problemleri var. Ama
yok olmak için de çok büyük” dedi. Eken, Rusya’nWn yabancW yatWrWm
konusunda sorunlarW bulunduğunu belirterek, “Yatırımı serbest bırakırsa
bu kez de başka ülkelerin enerji kaynakları üzerinde etkinliklerini ar-
tırma riski bulunuyor. Rusya, şimdilik kaynakların rakip kaynakla-
ra gitmesini istemiyor. Hem Asya Pasifik’te yayılmak istiyor, hem de
normal varlığını sürdürmeye devam etmek istiyor. İkisini birden ba-
şarabilecek mi?” diye konuştu. �

‘Enerji süper gücü
olmak istiyor’

Roberts



Cumhuriyet ENERJİ � 6 Aralık 2011 - 2615

İ
STANBUL- Dr. Gaye Yıl-
maz, petrol ve doğalgaz tü-
ketiminin dünya düzeyinde
abartWlmasWyla “karbon ko-
tasW”nW gündeme getirdiğini

belirterek, “Karbon ticareti do-
ğanın geri dönüşsüz bir şekilde tü-
ketimine yol açıyor” diye konuş-
tu.

TMMOB’un düzenlediği 8.
Enerji Sempozyumu’ndaki otu-
rumlardan birinde de “Enerji Stra-
tejileri” tartWşWldW. Oturuma, Dr.
Tuncay Babalı, Dr. Gaye YWlmaz
ve Mustafa Sönmez katWldW. Otu-
rum kapsamWnda HES’ler, karbon
kredisi ve ticareti gibi yenilenebilir
enerjiye dair konularWn yanW sWra do-
ğalgaz sondaj çalWşmalarWnda olu-
şabilcek çevre felaketlerine de dik-
kat çekildi.

‘Kaynaklar ticarileşiyor’
Dr. Gaye YWlmaz konuşmasWn-

da doğal kaynaklarWn ticarileşmesi
konusuna değindi. YWlmaz su ve ha-
vanWn ticarilaşmesinin aynW yWllara
denk geldiğine dikkat çekti. İlk
olarak 1968 yWlWnda yazdWğW maka-
le ile John H. Dales’Wn “Soludu-
ğumuz havanın ticarileşmesi”
fikrini ortaya attWğWnW kaydeden YWl-
maz, 1990 yWlWnda ABD, Kanada,
Yeni Zelenda, İngiltere gibi ülke-
lerde karbon kotasW ve ticaretinin
başladWğWnW söyleydi. YWlmaz, “Kar-

bon ticareti ilk kez dolaylı
bir politik araç olarak bu
şekilde kullanıl-
mıştır” dedi. YWl-
maz, karbon tica-
retinin ilk kez po-
litik tartWşmalara
doğrudan dahil

edilmesinin ise 1997 Kyoto ile
başladWğWnW dile getirdi. Enerjinin ti-
carileşmesi sürecinde kurumsal-
laşmanWn 1970’li yWllarWn başWna
denk düşmesinin ise tesadüf olma-
dWğWnW belirten YWlmaz, bu yWllarda
enerji sorununun yanW sWra kapita-
lizmin de derin bir kriz yaşadWğWnW
anWmsattW. Kapitalizmin içine düş-
tüğü krizden kurtulmak için sağlWk,
eğitim, temiz hava, su gibi ihtiyaç-
larW metalaştWrdWğWnW, karbon ticare-
tinin bu şekilde ortaya çWktWğWnW
anlatarak bu durumu, “Sermayenin
organik bileşimindeki yükselme-
yi erteleyecek yeni meta üretim-
lerine geçilmesi” şeklinde değer-
lerdi.

‘Mafya var’
YWlmaz, firmalarWn “yeşil pro-

jeler” üzerinden karbon kredisi
kazanmasWnWn sakWncalarW olduğuna
vurgu yaparak “Karbon ticareti
doğanın geri dönüşsüz bir şekil-
de tüketimine yol açıyor. Yenile-
nebilir enerjinin tüketilmesi ma-
sum bir şey değil. Doğaya zarar-
ları var” dedi. İstatiklere atWf ya-
parak 2009 yWlWnda 80 karbon kre-
disi projesinden 72’sinin, 2010 yW-
lWnda ise 36’sWndan 31’inin HES’le-
re verildiğini belirten YWlmaz,
“Yanlış olan yenilenebilir enerji
değil, üretildiği koşullardır. Ener-

jinin bir piyasa malı haline geti-
rilmesidir. Piyasa için üretilen
enerji ile toplumun ihtiyacı için
üretilen enerji aynı değildir” de-
ğerlendirmesini yaptW. YWlmaz, kar-
bon ticaretini şöyle eleştirdi:

“Bir tekstil firmasının, finans
kurumlarının, bir bankanın bir-
den bire yenilenebilir enerjiye
yatırım yapmasını karbon ticareti
ile bağdaştırıyorum. Firmalar

bir yandan enerjiden kar elde
ederken bir yandan da BM’nin
sağladığı karbon kredisinden kar
ediyorlar. İşin içine mafya girmiş
durumda. Kredi verildikten son-
ra temiz enerji denetlenmiyor
bile. Karbon ticaretinin küresel
ısınmayı önleyeceğine inanmıyo-
rum. Bu dünya halklarına gös-
termelik bir oyun, aslında bir kar
alanı oluşturuldu.”

YENİ ENERJİ KAYNAĞI ARAYIŞLARININ SONUCU

Sevdiye ERGÜRBÜZ

Karbon
doğayı
tüketir

Enerji piyasasWndaki ge-
nel gelişmelere ilişkin de-
ğerlendirmeler yapan Dr.
Tuncay BabalW İran’a uy-
gulanan tecrit ve yenilene-
bilir enerjinin doğuracağW
ek maliyetlere değindi. Ba-
balW, İran’Wn uğradWğW tecrit
politikasWnWn sürdürülebilir
olmadWğWnW vurguladW. Ye-
nilenebilir enerjinin ise
belli bir maliyet gerektir-
diğini ve Türkiye’nin bu
konuda çok yol katetmesi
gerektiğini anlatan BabalW
“Her ülkede farklı lobiler
olabilir. Bu demokrasinin
temelidir ancak tartış-
malar olabildiğince şeffaf
olmalıdır” diye konuştu.

‘İran’a
tecrit

sürdürülemez’

‘Yeni bir krizin habercisi’
Mustafa Sönmez ise 2008 yWlWnda yaşanan ekonomik kriz ve ardWndan
gelişen süreci anlattW. Sönmez, krizden sonra yaşanan toparlanma
sürecinin cWlWz kaldWğWnW ve 2011 yWlWnda yaşanan gelişmelerin yeni
bir krizin habercisi olduğunu söyledi. Sönmez,  “BRIC raporuna
göre 2001-2010 döneminde dünyada askeri harcamalar yüzde
50 arttı. Dünya hasılasının her yıl ortalama yüzde 3’e yakını as-
keri harcamaya gidiyor. Aynı kaynağa göre, 2001-2010 döne-
minde ABD’nin askeri harcamaları yüzde 81, Çin’inki ise yüz-
de 189 arttı” dedi. Sönmez, 63 trilyon dolarlWk 2010 dünya hasW-
lasWnda ABD’nin payWnWn yüzde 23’e indiğini anWmsatan Sönmez,
ittifak kuran Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya’nWn 1990’da yüz-
de 7,5 olan hasWla paylarWnWn 2010’da yüzde 21’e çWkarak 15 yWlda
3 kata yakWn artWş sağladWğWna dikkat çekti. �




