
Cumhuriyet ENERJİ � 6 Aralık 2011 - 26 12

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


