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S
on yYllarda ülkemizin birçok
bölgesinde farklY tip ve özel-
liklerde hidroelektrik santral
(HES) projeleri gündeme
gelmekte ve bu yatYrYmlardan

dolayY da ciddi toplumsal tepkiler oluş-
maktadYr.

Bu alanda süren tartYşmalar ise bü-
tünlüklü bir yaklaşYmdan uzak, enerji ve
çevre ikilemi içerisinde, her yörenin ken-
di özgün konumu ile sYnYrlY olarak sür-
dürülmektedir. Son iki yYl içerisinde
(özellikle Doğu Karadeniz, Çoruh ve
Munzur Vadisi olmak üzere) ülkemizin
hemen her yerinde irili ufaklY akarsular
üzerine özel şirketler eliyle inşa edilmeye
başlayan HES projeleri, ne kurulacak
santrallarYn özellikleri, ne yer seçimle-
ri, ne de toplumsal fayda ve maliyetler
açYsYndan doğru bir analiz yapYlmadan
gündeme getirilmektedir.

Oysa küçük ölçekli HES projele-
rinde yapYlmasY gereken şey, enerji ve
çevre ilişkisini doğru bir zemine oturtup,
mevcut yatYrYmlarY toplumsal yarar te-
melinde bilim ve tekniğin YşYğYnda yöre
insanlarY ile birlikte tartYşmak ve so-
nuçlarYnY bütün kamuoyu ile paylaşmak
olmalYdYr. Ancak böyle bir gerçeklik üze-
rinden doğru bir öncelikler sYrasY belir-
lenerek yapYlacak yatYrYmlarla, enerji ala-
nYnda yüzde 74’e ulaşan dYşa bağYmlY-
lYğYmYz belirli bir dengeye getirilebilir.

Ülkemizin normal koşullarda her yYl
belli bir düzeyde artmaya devam eden
elektrik enerjisi talebini karşYlamak üze-
re, yenilenebilir enerji kaynaklarYmYz ola-
rak tanYmlanan hidrolik, rüzgar, jeoter-
mal, güneş, biyokütle ve biyogaz olmak
üzere doğayla barYşYk temiz üretim tek-
nolojilerini kaynak çeşitliliği içerisinde
değerlendirmek enerji politikalarYnYn
esasY olmalYdYr.

Başta küçük
ölçekli HES pro-
jeleri olmak üze-
re ülkemiz gün-
demine gelen bir
çok enerji yatYrY-
mYnda sorun tam
da bu noktada dü-
ğümlenmekte,
konu enerji yatY-
rYmlarY ve yöresel
tepkiler ekseninde,
doğa ve insan yaşa-
mYnda ortaya çYka-
cak olumsuzluklar
üzerinden mühen-
dislik-teknoloji ve
üretim karşYtlYğYna va-
ran bir karşY çYkYşa
dönüşmektedir.

Bu tepkilerin te-
mel nedeni ise, gün-
deme getirilen proje-
lerde gerçek bir havza
planlamasY, çevresel

etki değerlendirme (ÇED) ve uygula-
nabilirlik koşullarYna bakYlmaksYzYn yö-
rede yaşayan insanlar yok sayYlarak
hareket ediliyor olmasYndan kaynak-
lanmaktadYr.

7 yıllık hayalin sonucu 500 MW
Özel sektör HES projelerinin so-

runlarYnYn giderilmesi için temmuz ayYn-
da DSİ’de yapYlan toplantYda su kay-
naklarYnYn özelleştirilmesini sağlayan 26
Haziran 2003 tarihli Su KullanYm Hak-
kY AnlaşmasY Yönetmeliği Türkiye için
milat olarak sunulmuştur. AçYklamala-
ra göre o tarihten bu yana 24 bin 969 me-
gavat (MW) toplam kurulu güce ulaşa-
cak 1611 adet HES projesinin 1583’ü
için başvuru alYnmYş bulunmaktadYr.
Milat kabul edilen tarihte Türkiye’nin
toplam hidroelektrik kurulu gücünün 12
bin 578 megavat olduğu, bunun da 11
bin MW’lYk bölümünün kamu tarafYn-
dan yapYlmYş hidroelektrik santralarY
tarafYndan oluşturulduğu görülmektedir.
Milat kabul edilen 2003 yYlYnda toplam
35 bin 587 MW olan kurulu güç içeri-
sinde hidroelektrik santrallarYnYn payY
yüzde 35.3’tür. Aradan geçen 7 yYllYk za-
man içerisindeki gelişimi incelediği-
mizde hidroelektrik kurulu gücünün
yüzde 20 artYşla 15 bin 95 MW’a ulaş-
tYğY, toplam kurulu gücümüzün 46 bin
304 MW olduğu, toplam kurulu güç içe-
risinde hidroelektrik santrallarYn payYnYn
ise yüzde 32.6’ya kadar gerilediği orta-
ya çYkmaktadYr. Söz konusu serbest pi-
yasa mantYğYnYn işletildiği dönem içeri-
sinde yapYlan hidroelektrik santral yatY-
rYmlarY ile sadece 2 bin 500 MW’lik yeni
yatYrYm devreye alYnabilmiştir. Yani
dillendirilen 23-24 bin MW’lYk yatYrYmYn
yalnYzca 2 bin 517 MW’Y gerçekleşmiş
olup, bunun da 2 bin MW’lYk bölümü ka-
munun önceden yatYrYmY başlanmYş olup
tamamlanan projeleriyle sağlanmYştYr.

Özel sektörün HES yatYrYmY yalnYzca 500
MW ile sYnYrlY kalmYş olup, bu da 7 yYla
yayYldYğYnda yYllYk 71 MW gibi çok dü-
şük bir düzeye işaret etmektedir. Nite-
kim günlük yaşama da bu gerçek-

leşmeyen yatYrYmlar HES lisans tüccar-
lYğY olarak yansYmYştYr.

Ülkemizin teorik olarak 433 milyar
kilovatsaat (kWh), teknik olarak da
216 milyar kWh’lYk potansiyele sa-
hip olduğu, bugünkü üretimin ise
51 milyar kWh’de kaldYğY dikka-
te alYndYğYnda da hidroelektrik
potansiyelin değerlendirilmesi-
nin kar hYrsYna bYrakYlamayacak
kadar önemli bir konu olduğu or-
taya çYkYyor.

Karadeniz’de HES sancısı
Halen yoğun olarak tartYşY-

lan HES projelerinde özellikle
nehir tipi hidroelektrik santral li-
sans sayYsYnda ciddi bir artYş ya-
şanYyor. Doğu Karadeniz’de
yoğunlaşan HES projeleri için-
de Trabzon, Rize, Giresun ve
Artvin’de 341 firma, hidro-
elektrik santral yapYmY için
kurumlara müracaat etti. Bun-
larYn 73’üne izin verilirken,
17’sinin inşaatY ise mahkeme
kararYyla durduruldu. Trab-
zon’da 76 HES projesi ge-
liştirilmişti. Bunlardan
27’sinde halen çalYşmalar
devam ediyor. Rize’de ge-
liştirilen 67 HES projesin-
den 8’inin inşaatY fiilen

başladY. HES’lerden 17’si hakkYnda
ÇED olumlu raporu alYnYrken, kalan 42
proje henüz fizibilite aşamasYnda bulu-
nuyor. Giresun’da 82 HES projesi için
müracaat yapYlmYştY. Bunlardan uygun
görülen 12’sinin çalYşmalarY halen devam
ediyor. Doğu Karadeniz yöresinde 116
projeyle en çok HES başvurusu yapYlan

PİYASACI ANLAYIŞ TAHRİP EDİYOR

Cengiz GÖLTAŞ
EMO Yönetim Kurulu Başkanı

Karadeniz ve
Tunceli'nin bazı

vadilerine kurulan
hidroelektrik

santrallarına ilişkin
tartışma bütüncül bir

yaklaşımdan uzak
sürüyor. Santral

projeleri, özellikleri,
yer seçimleri,

getireceği toplumsal
fayda ve maliyet analizi

yapılmadan gündeme
getiriliyor.

Su kaynaklarımız
piyasa kurbanı



Yerseniz...

K
Ysa bir aradan sonra yeniden merhaba. Cumhuriyet Enerji
Eki bildiğiniz üzere bir süre yayYnYna ara vermişti.
Yaşanan krizin teğet geçmediğinin bir kanYtY olarak,
elbette ekonomik nedenlerle zorunlu bir ara idi bu.
YüzyYlYn en uzun krizlerinden birini yaşYyoruz. Neredeyse

3 yYlY devirmek üzere olan ekonomik kriz son verilere bakYlYrsa daha da
sürecek. DünyalY, “dibe vurduk, yüzeye çYktYk” derken çalkantY
içerisinde bocalayYp duruyor. Ve bir türlü kara görünmüyor. Üstelik bu
çalkantYlY denizde özellikle yoksul ve orta sYnYf tüketiciyi daha da
denizin dibine çekecek küresel kapitalizmin piyasalaşma uygulamalarY
tüm hYzYyla sürmekte. Böylesi bir ortamda kamuoyuna doğru bilgileri
ve halktan yana analizleri aktaracak bir yayYn organYna ihtiyaç giderek
artmakta. İşte bu ihtiyaca yanYt vermek üzere Enerji Eki’nin yayYncYlarY
tüm sYkYntYlara rağmen “BattY balYk yan gider” deyip, krizin dalgalY
sularYna yeniden atladYlar. Bu zor ve meşakkatli yolda fedakarlYk
yapYp, emek veren mutfaktakilere başarYlar diliyorum.

Mutfak dedim de, mutfaktaki arkadaşlar neredeyse bir ay
öncesinden bu sayYdaki yazY için çağrYda bulunmuşlardY. Ben de hele
biraz zaman geçsin, referandum oylamasY yapYlsYn, gündemi
kaçYrmayayYm derken yine son güne sYkYştYrdYm. Beklediğim, kaçYrmak
istemediğim gündem neydi? Referandum dediğimiz zYmbYrtYnYn
sonucunda ne oldu?

Bir kere oylama gününe kadar “hayYr” kampanyasY çalYşmalarYnda
meramYmYzY yeterince anlatamamYşYz ki oylamadan “evet” çYktY.

Sonuçta “evet” çYktYğYna göre durumu en iyi anlatan Başvekilimiz
olmuş. Durum bunu gösteriyor. Anlatmaktan anlatmaya fark var tabii.
AklYn hegemonyasYndan kurtulmuşlarYn istirahat buyurduğu bir akYl
hastanesinde teftiş varmYş. Teftişte bulunan Başhekim bir ara bir
köşede bir grubun bir rakam söyleyip ardYndan gülüştüklerini fark
etmiş. YanlarYna gitmiş ve “Bir rakam söylüyor ve gülüyorsunuz.
Nedir bunun anlamY?” dediğinde; gruptan biri “Bizler bildiğimiz
fYkralarY numaraladYk. İçimizden biri bir rakam söylüyor biz de bu
fYkrayY hatYrlayYp gülüyoruz” demiş. Başhekim, “Aaa çok güzel. Peki
bir rakam da ben söyleyeyim bakayYm: 3” demiş ve ardYndan beklemiş,
beklemiş, ama çYt yok. Sonra “5” demiş. Yine çYt yok. Sonra “7” yine
ses yok. DayanamamYş patlamYş: “Niye gülmüyorsunuz?” İçlerinden
uzun boylu olanY yanYt verme cesareti gösterip, “Eee, şey Başhekimim”
demiş: “Anlatmaktan anlatmaya fark var tabii.”

Şaka bir yana medyasY ile mitingleri ile devletin olanaklarY ile her
gün her saat vatandaşYn gözünün içine baka baka yYkYm politikalarYnY
anlatan piyasacY sistemin yanlYşlarYnY deşifre etmek için bir iki kez
vatandaşYn ayağYna gitmek yetmiyor. Her gittiğinizde sizi dinleyip,
“HaklYsYn” dese de bu hak veriş siz devamlYlYk sağlayamayYnca kYsa
sürede flulaşYyor. Unutuluyorsunuz ve sorunlarYnY unutuyorlar. Samsun
Tekkeköylülere mobil santrallarY anlatan, mitingler düzenleyen,
yetinmeyip bir de kitap yazan Metin Telatar herhalde Tekkeköy’den
çYkan “Evet”e bir anlam veremiyordur. Anlatmaktan anlatmaya fark
var Metin kardeşim. Bak Başvekil nasYl anlatYyor ve nasYl anlaşYlYyor.

Sonuçta bYkmadan usanmadan anlatmak lazYm. Bizler de işte
bunun için buralardayYz. Sonuçta bu halk da “ayak bağY” olduğumuz
sistemin taşeronlarYnYn, kendilerini nasYl kandYrdYklarYnY, argo deyimle
nasYl kazYkladYklarYnY anlayacak. Ne zaman mY? Karpuzu kesip çürük
çYktYğYnY gördüğü zaman.

Bektaşi’nin canY karpuz çekmiş. Manava, “NasYl karpuzlarYn iyi
mi?” diye sormuş. Manav “Kurabiye gibi abi” yanYtYnY verip, karpuzu
Bektaşi’nin koltuğunun altYna sYkYştYrmYş. Eve gelip karpuzu kesince
berbat bir koku ile karpuz kendini salYvermiş. Ertesi sabah Bektaşi apar
topar karpuzu kapYp doğru manava gidip, “Manav, seni tebrik ederim”
demiş.

Manav afallamYş “HayYrdYr, niçin?”
“Ulan hergele nasYl oluyor da delmeden, kesmeden bu karpuzun

içine ettin? Vallahi bravo, tebrik ederim.”
12 Eylül AnayasasY’nY, delmeden, kesmeden “ kurabiye gibi valla”

diyerek, koltuğumuzun altYna sYkYştYrdYlar.
Yerseniz diye…
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il Artvin. Bu ilde 25 HES projesine
başlandY, 53 proje ise fizibilite aşa-
masYnda.

1971 yYlYnda dünyanYn sayYlY gü-
zelliğine ev sahipliği yaptYğY için Mil-
li Park ilan edilen Munzur Vadi-
si’nde ise Konaktepe I ve Konaktepe
II HES ve bunlara su tutmak için ya-
pYlacak 6 barajla birlikte toplam 8 ba-
rajYn yapYlmasY planlanYyor.

HES’lerin olumlu özellikleri
yok ediliyor

Yani bir taraftan HES potansiye-
linin değerlendirilmemesi, diğer ta-
raftan da yapYlan projelerde ciddi
çevre sorunlarYnYn yaratYlmasY söz
konusu. Tüm bu HES projelerinin
gündeme gelişinde konuyu enerji
kaynaklarYmYz ve üretim politikalarY-
mYz açYsYndan hangi eksene oturtma-
mYz gerektiği önemli bir ayYrYm nok-
tasY. Genel doğrular açYsYndan bakYl-
dYğYnda HES’ler yerli ve yenilenebi-
lir enerji kaynağYmYz olarak elbette ül-
kemizin enerji ihtiyacYnYn giderilme-
sinde önemli bir varlYğYmYzdYr.

HES’ler ilk kuruluş maliyeti yük-
sek olmakla birlikte işletme maliyeti
çok düşük olup; uzun vadede ucuza
elektrik üretim olanağY sağlamakta-
dYrlar. Su kaynaklarYnYn diğer fosil
enerji kaynaklarYna göre ucuz ve te-
miz girdi niteliğinde olmasY da HES’le-
rin ekonomik değerini artYrmaktadYr.
Toplumsal açYdan değerlendirildi-
ğinde, HES’lerin yenilenebilir enerji
kaynaklarY kapsamYnda çevreci yön-
temlerle elektrik üretim olanağY sun-
duklarY da görülmektedir. Teknik ola-
rak da HES’lerin devreye alYnYp çY-
karYlmalarY çok kolay ve hYzlY ol-
maktadYr. Bu nedenle ani talep artYş ve
azalYşlarYnda HES’ler ciddi avantaj
sağlamaktadYrlar.

Hidroelektrik santrallarYnYn tüm bu
olumlu özelliklerine rağmen yaşadY-
ğYmYz süreçte yapYlanlar, kamusal so-
rumluluk ve planlamadan uzak olarak
şirketlerin karlYlYk temelinde geliştir-
diği projeler olmasY nedeniyle doğal
güzellikler, bitki örtüsü, insan yaşamY
ve kültürel hayat üzerinde olumsuz et-
kiler barYndYrmaktadYr.

Özellikle Doğu Karadeniz Böl-
gesi’nde denetimden uzak, doğa kat-
liamYna dönüşen projeler sürdürül-
mektedir. Tüm bu olumsuzluklar kar-
şYsYnda yöre halkY başta olmak üzere
duyarlY kişi ve kurumlar yargYya baş-
vurmakta; ÇED raporlarYyla ilgili so-
runlar nedeniyle de bu projelere yar-
gYdan büyük ölçüde yürütmeyi dur-
durma ve iptal kararlarY
çYkmaktadYr. Kamudaki
kurumsal yapYnYn büyük
ölçüde tasfiye edilme-
siyle yaratYlan denetim
zafiyetine bölgesel jeo-
lojik olumsuz şartlar da
eklendiğinde kar amaç-
lY HES yatYrYmlarYnYn
ciddi facialarY bünyesin-
de barYndYrdYğY önemli
bir gerçekliktir.

Ucuz elektrik
olanağı yok ediliyor

HES’lerin serbest
piyasa mantYğYna tes-
lim edilmesi, hidrolik
kaynaklardan ucuza elektrik sağlama
olanağYnY da ortadan kaldYrmaktadYr.
Bu durumun en somut göstergesi,
kamu tekeli döneminde HES’lerden
ucuza yapYlan üretim ile pahalY kay-
naktan sağlanan üretimin paçallanmasY
yoluyla maliyet dengelemesine gidil-
mekte iken, bugün “dengeleme ve uz-
laştYrma sistemi” olduğu söylenen
elektrik borsasYnda ucuza üretilen
elektrik yüksek kârlarla satYlmaktadYr.
Yüksek getiri vadeden, kamu üzerin-
den tahsilat garantili bir alan haline

dönüştürülen elektrik piyasasY, kâr
arayYşYndaki sermaye gruplarY için
cazibeli bir alan haline gelmiş, diğer
sektörlerden buraya doğru hYzlY bir ilgi
akYşY başlatYlmYş, ülkenin enerji ala-
nYndaki yatYrYm güvenliği bir yana, ga-
rip bir lisans ticareti alYp başYnY yü-
rümüştür. Oluşturulan yapYnYn bizati-
hi kendisi, yerli ve yenilenebilir hid-
rolik kaynaklarYmYzYn değerlendiril-
mesi önünde engel oluşturmuştur.

4628 sayYlY Elektrik PiyasasY Ka-
nunu sonrasYnda HES projelerine yö-
nelik olarak sürdürülen rant dağYtYm
anlayYşY, gYda şirketlerinden medikal
şirketlerine, hatta spor kulüplerine
kadar ehil olmayan çok sayYda tüzel
kişiliğin HES yapmaya kalkYşmasYy-
la sonuçlanmaktadYr. Mevcut yapY
çantacYlar olarak anYlan lisans sim-
sarlarYnY türetmiş, gelinen noktada
kimliği belirsiz şirketler eliyle HES li-
sansY satYn alYnmaya çalYşYlmaktadYr.

4628 sayYlY Elektrik PiyasasY Ka-
nunu’nun ardYndan kamunun yeni
yatYrYmlarY durdurulmuş, HES’ler de
bu kapsamda tamamen plansYzlYğa bY-

rakYlmYştYr. Oysa ülkemizin
hidrolik kaynaklarYnYn bedelli-bedel-
siz olarak santral kurmak üzere özel
ellere bYrakYlmasY, Anayasa’ya ve
kamu yararYna aykYrYdYr.

Piyasacı yapılanmanın
tahribatı

Sonuç olarak, enerji alanYnda ya-
ratYlan piyasacY yapYlaşma, yenilene-
bilir hidrolik kaynaklarYmYzYn çevre-
ye duyarlY bir şekilde değerlendirilmesi
önündeki en büyük engeldir. HES’ler

de bu kapsamda tamamen plansYzlY-
ğa bYrakYlmYştYr. Anayasa’daki doğal
servet ve kaynaklarYn mülkiyetlerinin
devredilemeyeceğine ilişkin açYk hük-
me rağmen, ülkemizin hidrolik kay-
naklarY, su kullanYm hakkY ve lisans da-

ğYtYmYyla pazar-
lanmaktadYr. Ya-
pYlan işlem doğal
kaynaklarYn özel
şirketlere devri ol-
masY nedeniyle
açYkça Anayasa’ya
aykYrYdYr.

Günümüzde
suya erişim ve te-
miz su kaynaklarY-
nYn adil kullanYl-
masY en temel insan
hakkYdYr. Sorun
enerji üretimi adY
altYnda su havzala-
rY ve su hizmetleri-
nin ticarileştirilerek

şirketlere devredilmesi, yani insanla-
rYn akarsularY ve derelerinin metalaş-
tYrYlmasY sorunudur.

Neticede, çarpYk bir anlayYşla da-
yatYlan HES yatYrYmlarYnY, enerji üre-
timinde bir zorunluluk olarak değer-
lendiren ve insanlarYn duyarlYlYklarYnY
görmezden gelerek, konuyu sadece
mühendislik projesi temelinde ele
alan yaklaşYmlarYn ne toplum sosyo-
lojisi ne de insan etiği ile bağdaşma-
sY mümkün değildir. �

Lisans dağıtımı
işlemleri doğal
kaynakların özel
şirketlere devri
anlamına gelmesi
nedeniyle Anayasa’ya
aykırılık içeriyor.
Konuyu mühendislik
projesi olarak ele alan
yaklaşım, toplum
sosyolojisi ve insan
etiği ile bağdaşmıyor.


