1. OTURUM
BÖLGEN‹N ENERJ‹ KAYNAKLARININ ‹NCELENMES‹
Oturum Baﬂkan›: Prof. Dr. Güven ÖNB‹LG‹N

Sunumumu burada bitirirken, beni sab›rla dinle
di¤iniz için teﬂekkür ederim.
SUNUCU Say›n Olgun Sakarya’ya teﬂekkür
ederiz.

SUNUCU Konuﬂmac›lar; Say›n Erdo¤an
Özoral, DS‹ 7. Bölge Müdür Yard›mc›s›; Say›n
Cüneyt Bektaﬂ, DS‹ Genel Müdürlü¤ü; Say›n
Mehmet Torun, TMMOB Maden Mühendisleri
Odas› Genel Baﬂkan›.
Sunumlar›n› yapmak üzere davet ediyorum.
OTURUM BAﬁKANI

geldiniz.

De¤erli arkadaﬂlar›m›z; hoﬂ

Bugün, arkadaﬂlar›m›z›n katk›s›yla ilginç geçe
ce¤ini düﬂündü¤üm bir oturumday›z. Bu oturu
ma baﬂlamadan önce, arkadaﬂlar›m›z›n kendile
rini k›saca tan›tmalar›n› istiyorum.

MEHMET TORUN

(Maden Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›)

Buyurun.

Maden Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›¤› görevini yürütüyorum. Ayn› zaman
da Türkiye Kömür ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü
¤ünde görev yapmaktay›m.

ERDO⁄AN ÖZORAL

(DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü Bölge
Müdür Yard›mc›s›)

Hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Devlet
Su ‹ﬂleri 7. Bölge Müdürlü¤ü Bölge Müdür Yar
d›mc›s›y›m. ‹nﬂaat mühendisiyim. 29 y›ld›r Dev
let Su ‹ﬂleri’nde çal›ﬂmaktay›m. Devlet Su ‹ﬂleri
içerisinde hemen hemen bütün birimlerde görev
ald›m. Planlama ﬂube müdürlü¤ü, sulama proje
müdürlü¤ü ve en son Bölge Müdür Yard›mc›s›
olarak çal›ﬂmaktay›m. Bu süre içerisinde en son
Planlama ﬁube Müdürlü¤ü içerisinde ele al›nm›ﬂ
olan enerji konular›yla ilgili de çal›ﬂmaya devam
etmekteyim.

OTURUM BAﬁKANI Arkadaﬂlar›m›z› tan›d›k.

Konu, Bölgenin Enerji Kaynaklar›n›n ‹ncelen
mesi. Yaln›z, bu oturuma baﬂlamadan evvel de
¤iﬂik arkadaﬂlar›m›zla yapt›¤›m›z görüﬂmelerde,
“Bölgenin Enerji Kaynaklar›n›n ‹ncelenmesi”
baﬂl›¤›n›n yaln›zca bu oturum için geçerli olma
d›¤›n›, bu oturumda sadece hidroelektrik ve kö
mür enerjisiyle ilgili olanlar›n geçerli oldu¤unu
anlad›m. Çünkü ö¤leden sonra Yeni ve Yenile
nebilir Enerji Kaynaklar› oturumunda bildiri su
nacak olan arkadaﬂlar›m›n da bölge tabanl› ola
rak çal›ﬂmalar›n› sunacaklar›n› ö¤rendim. O ba
k›mdan, kat›l›mc› arkadaﬂlara, konuklar›m›za
özellikle belirtiyorum. Sadece bölgenin kaynak
lar› hidroelektrik ve kömür de¤ildir.

Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
CÜNEYT BEKTAﬁ
(DS‹ Genel Müdürlü¤ü)

‹yi günler diliyorum.

4628 say›l› Kanun çerçevesinde, özel ﬂirketlerin
yapm›ﬂ oldu¤u baﬂvurular›n incelenmesi, de¤er
lendirilmesi, sürecin takip edilmesiyle ilgili bi
rimdeyim. 2000 y›l› Atatürk Üniversitesi Çevre
Mühendisli¤i Bölümü mezunuyum. ‹ki y›l kadar
Çevre ve Orman Bakanl›¤›nda ﬂube müdürlü¤ü
yapt›m.
Teﬂekkür ederim.
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Bu oturumun konular›, bölgenin hidroelektrik
enerji kaynaklar› ve kömüre dayal› enerji üreti
mi için kömür enerji kaynaklar›. Ben, önce hid
roelektrik enerji kaynaklar› konusunda, Erdo¤an
beyden 1015 dakika içerisinde görüﬂlerini be
lirtmesini istiyorum.

ERDO⁄AN ÖZORAL

(DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü Bölge
Müdür Yard›mc›s›)

Hepinizi tekrar sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.

Say›n Baﬂkan, görüﬂlerden öte, içinde bulundu
¤um kurum ad›na, bölgede yapt›klar›m›z› ifade
etmek istiyorum. Benim kiﬂisel görüﬂlerim ol
mayacak, bu görüﬂler kurumun çal›ﬂmalar› ve
görüﬂlerini yans›tacakt›r. Bilindi¤i gibi, dünyaya
hayat veren dört unsur var; su, toprak, hava,
ateﬂ. Dünyan›n nüfusu da sürekli art›yor. Dola
y›s›yla, su ve enerji gereksinimleri ça¤daﬂ yaﬂa
m›n istekleri do¤rultusunda tabii ki talep görü
yor, art›yor. Bu do¤rultuda, ülkeler büyük bir
yar›ﬂ içerisindeler. Sanayi devriminden sonra,
hem sosyal alanda, hem de endüstriyel alanda
enerji talebi gittikçe artmaktad›r. Ama do¤al
kaynaklar›n k›s›tl› olmas› ve bu do¤rultuda yap›
lan çal›ﬂmalar›n henüz k›s›tl› olmas› de¤iﬂik al
ternatifler sunmaktad›r; ama benim de ba¤l› bu
lundu¤um Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünün
görevli oldu¤u hidrolik enerji konusunun, hem
ulusal kaynaklar oldu¤u konusunun, hem de en
temiz ve güvenilir bir enerji oldu¤unun hepimiz
bilincindeyiz. Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü
ve Bölge Müdürlü¤ümüz bu do¤rultuda çal›ﬂma
lar›n› sürdürmektedir.

dolay›s›yla da bunun daha da de¤iﬂece¤ini bilim
adamlar› ikaz ediyorlar. Yans›da su kaynaklar›n›
görüyoruz. Kullan›labilir su miktar›m›z 112 ki
lometreküp, tüketilen su da 40 kilometreküp ci
var›ndad›r.
Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü olarak, kuru
luﬂumuz da Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanl›¤›
na ba¤l› olarak çal›ﬂmaktayd›, daha sonra Çevre
ve Orman Bakanl›¤›na ba¤l› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlad›k. Personel say›m›z yans›da belirtildi¤i
ﬂekilde da¤›l›m göstermektedir. Teknik perso
nel, iﬂçi ve memur olarak say›lar diyagramda
bellidir. Misyonumuz, bütün su kaynaklar›n›n
planlanmas›, inﬂas› ve iﬂletilmesinden sorumlu
ana kamu kuruluﬂu olmam›z yönündedir.

Devlet Su ‹ﬂlerinin çal›ﬂmalar›n› dört grupta top
luyoruz; etüt ve plan, proje ve inﬂaat, kalite kon
trol, iﬂletme. Enerjinin sürekli, güvenlik ve eko
nomik olarak karﬂ›lanmas› gerekti¤ini hepimiz
biliyoruz. Ülkemizin hidroelektrik potansiyeli
teorik olarak 433 milyar kilovat/saattir. Teknik
de¤erlendirilebilirse, bizim tespitlerimize göre,
216 milyar kilovat/saattir.

Bildi¤iniz gibi, dünyada 200’e yak›n ülke var,
yaklaﬂ›k olarak 6.5 milyar insan yaﬂamakta. Bi
lindi¤i gibi, yaklaﬂ›k 22.5 milyar insan›n da,
enerjinin d›ﬂ›nda, temiz suya bile ihtiyaç duydu
¤u bir dünyada yaﬂamaktay›z. Dünyadaki su
kaynaklar›n›n yüzde 92.5’i tuzlu, geri kalan› tat
l› su kayna¤›d›r. Bunlar›n optimum bir ﬂekilde
de¤erlendirilmesi zorunludur.

Öncelikle sizlere k›saca Devlet Su ‹ﬂleri Genel
Müdürlü¤ünün Türkiye'de hidroelektrik enerji
üretimindeki rolünden bahsetmek istiyorum.
Türkiye'nin co¤rafi konumunu zaten biliyoruz,
Türkiye'nin yar› kurak bir ülke oldu¤unu da bili
yoruz. Samsun’da 700 milimetre civarlar›nda bir
ya¤›ﬂ var, iç taraflara gitti¤imizde 200 milimetre
ve hatta daha da alt›na düﬂen yerler oldu¤u bilin
mekte. Çok spesifik bölgeler d›ﬂ›nda, ya¤›ﬂ›n bi
le de¤iﬂik oldu¤unu biliyoruz. Küresel ›s›nma
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Türkiye hidroelektrik enerji potansiyeli ve geliﬂ
me durumunu Devlet Su iﬂleri ve E‹E baz›nda
ele al›rsak, DS‹ internet sitesinde tablo1’de gö
rüldü¤ü gibidir. Bu, 2006 y›l› baﬂ› itibar›yla olan
durumdur. Bunlar güncelleﬂtirilmeye devam
ediliyor. 2006 y›l› baﬂ› itibar›yla iﬂletmede olan
137, inﬂaat› devam eden 39, gelecek y›llar prog
ram›na teklif edilecekler 540, toplam 716 HES
say›s› olarak bu bellidir. Bunlar›n da yüzde oran
lar› tabloda sunulmaktad›r. Fakat biraz önce arz

Genel Müdürlük baz›nda, yani Türkiye geneline
bakt›¤›n›z zaman, müracaat edilen HES projele
ri Devlet Su ‹ﬂleri ve E‹E projeleri olarak toplam
272 adettir. Bunun da toplam kurulu gücü 8934
megavatt›r. Tüzelkiﬂiler taraf›ndan geliﬂtirilen
HES projeleri 789 adet olup, bunun toplam ku
rulu gücü de 5210 megavatt›r. ‹nﬂaat› devam et
mekte olan müracaat edilen HES projeleri 7
adettir ve bunun da toplam kurulu gücü 350 me
gavatt›r.

etti¤im gibi, bunlar›n güncelleﬂtirilmesi devam
etmektedir.

Hidroelektrik enerjinin toplam enerji üretimi
içindeki pay›na gelecek olursak, burada da gö
rüldü¤ü gibi, 200420052006 y›llar› itibar›yla
toplam enerji içindeki pay› yüzde 32, yüzde 27,
yüzde 25 olarak yer almaktad›r.

Hidroelektrik enerji üretiminin toplam enerji
içindeki pay›, tüketim olarak bakt›¤›m›z zaman,
üretime dönük olarak bakt›¤›m›z zaman, yine
toplam olarak 239’un 19.1’i 2006 y›l› içindedir.
Bu, 2007 y›l› itibar›yla 19.6’ya tekabül etmekte
dir. Tabii, göreceli olarak da ileriki y›llar baz›n
da düﬂünülen projelerin yap›ma dönüﬂmesi ha
linde elde edilecek rakamlar tabloda görülmek
tedir.

25 May›s 2004’te ise Su Kullan›m Hakk› Anlaﬂ
mas› Yönetmeli¤inde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. ‹n
ﬂa halindeki HES’lerin özel sektöre aç›lmas›
gündeme geldi. 18 May›s 2005’te de Yenilene
bilir Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerji Üreti
mi Maksatl› Kullan›m›na ‹liﬂkin Kanun ç›kt›.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik
Enerji Üretimi Maksatl› Kullan›m›na ‹liﬂkin Ka
nun Resmi Gazete’de yay›mland› ve 2011 y›l›
sonuna kadar bir takvim y›l› içerisinde bu Kanun
kapsam›nda sat›n al›nacak elektrik enerjisi için
uygulanacak fiyat›n EPDK’n›n belirledi¤i bir
önceki y›la ait Türkiye ortalama elektrik toptan
sat›ﬂ fiyat› olaca¤› bu Kanunda belirtilmiﬂ.

Evet, üretimimiz yine burada da ayn› ﬂekilde
var. Kurulu güç, kömür, akaryak›t, do¤algaz,
hidroelektrik olarak, toplam 40.804 megavat ku
rulu güce tekabül etmekte.

26 Haziran 2003 de, Devlet Su ‹ﬂleri’nin milat
olarak kabul etti¤i hidroelektrik projelerinde
özel sektör yat›r›m hamlesinin baﬂlat›lmas›
önem arz etmektedir.

Yine bu Kanunun içeri¤inde, enerji hissesi kat›
l›m pay›n›n hesab›nda ihaleye esas ilk keﬂif be
delinin en fazla yüzde 30 oran›nda artt›rarak he
saplanmas› dolay›s›yla yat›r›mc›lar teﬂvik edil
miﬂtir. Bu da özel bir geçici maddeyle getiril
miﬂtir. Yüzde 30’un üzerindeki keﬂif art›ﬂlar›n›n
geri ödenmesi istenmemektedir. Bu da önemli
oldu¤u için vurgulanm›ﬂt›r.

Su Kullan›m Hakk› Anlaﬂmas›yla devlet olarak
ana hedefimiz, özel sektörün önünü açmakt›r.
Devlet, özel sektörün yetersiz kald›¤› baraj ve
HES projelerinde devreye girecektir. Boﬂa akan
su kaynaklar›n›n milli ekonomiye kazand›r›lma
s› hedeflenmektedir. Do¤algaz ve petrol fiyatla
r›ndaki art›ﬂlar da dikkate al›nd›¤›nda, d›ﬂa ba
¤›ml›l›k ulusal bazda azalacakt›r.

Yine Su Kullan›m Hakk› Anlaﬂmas›yla, sanayi
cimiz kendi iﬂletmesinde daha ekonomik enerji
kullanma imkan›na kavuﬂacakt›r. Rekabet orta
m› tesis edilecektir. Özel sektörün HES projele
rine ilgi duyarak devreye girmesiyle, gelecekte
muhtemel enerji aç›¤›n›n yerli kaynaklarla karﬂ›
lanmas› hedeflenmektedir. Yine devam›nda sa
nayimiz canlanacak, istihdam artacak, yerinde
üretim ile hat kap›lar› en aza indirilecektir. Elek
trik enerjisinin k›rsal kesimlere daha kolay ve
kesintisiz ulaﬂt›r›lmaya devam edilecektir.
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4628 say›l› Kanun kapsam›nda incelenmesi de
vam eden HES müracaatlar› 227 adet olup, ku
rulu güç olarak 970 megavatt›r. EPDK’ya gön
derilen baﬂvurular Türkiye genelinde 523 adet
olup, 8064 megavat kurulu güce tekabül ediyor.
‹nceleme ve de¤erlendirmeye al›nan 176, baﬂvu
ru aﬂamas›nda olanlar 38, baﬂvurusu iade edilen
4, baﬂvurusu reddedilen 21 adettir. Süresi içinde
baﬂvuru yapmayan 2, DS‹ yaz›s› gelmiﬂ olup he
nüz baﬂvurmayanlar 19 adettir. Lisans çal›ﬂma
lar› için EPDK’ya gönderilen toplam müracaat
say›s› 523 adet. Hidroelektrik kaynak katk› pay›
ile yap›lan projelerin adedi 143, Su Kullan›m
Hakk› Anlaﬂmas› yönünden lisans verilen 189
adettir. Reddedilen proje say›s› ise 49 adettir.

Bu, Genel Müdürlü¤ümüzün Türkiye genelinde
ki çal›ﬂmalar›na iliﬂkin verebilece¤imiz k›sa ve
öz bilgilerdi. Bölge Müdürlü¤ümüze gelince,
Genel Müdürlü¤ümüz 25 tane bölge müdürlü
¤ünden teﬂkil edilmiﬂtir ve 7. Bölge de bunlar
dan bir tanesidir. 5 vilayete hizmet etmektedir ve
bu 5 tane vilayet de Orta Karadeniz Bölgesi için
de yer almakta olup Samsun, Sinop, Ordu,
Amasya, Tokat illerinden müteﬂekkildir. Bölge
Müdürlü¤ümüz olarak yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar
Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünün program
ve çal›ﬂmalar›ndan soyutlanamaz, bizim de ça
l›ﬂmalar›m›z ayn› ﬂekilde devam etmektedir.
Enerjiyle ilgili çal›ﬂmalar›m›z, iﬂletmede olan
projelerimiz, inﬂa halinde olan projelerimiz, kati
projesi haz›r olanlar, E‹E projeleri ve müracaat
lar, DS‹ projeleri ve müracaatlar, özel sektör
projeleri ve müracaatlar, bölge mevcut potansi
yelinin detaylar› olarak belirtilebilir.

Evet, burada da toprak kaynaklar›m›z olarak çok
k›sa bir bilgi arz etmek için bunlar› koyduk.
Çünkü su deyince akl›m›za salt enerji gelmeme
si gerekiyor. ‹çme ve kullanma suyuyla beraber
de¤erlendiriliyorsa, yani optimum bir çözüme
ulaﬂ›labiliyorsa, bize göre, Devlet Su ‹ﬂleri’ne
göre, çok güzel çözümler üretilebilecek demek
tir.Evet, bizim bölgemizin toprak kaynaklar›
bunlard›r. Aﬂa¤›daki tabloda görülmektedir.

Önemli su kaynaklar›m›zdan baz›lar›n›n baﬂl›¤›
bunlar. Ayn› ﬂekilde, buna ba¤l› olarak da Kara
deniz sahilindeki önemli akarsular›m›zdan Me
let Irma¤› ve Bolaman Çay› da Bölge Müdürlü
¤ümüz görev ve yetki alan› s›n›rlar› içerisinde
yer almaktad›r. Yeﬂil›rmak, K›z›l›rmak ise di¤er
bölgeleri de kapsad›¤› için, onlar› o ﬂekilde ayr›
gösterme ihtiyac› hissettim.
Biraz önce arz etti¤im gibi, ortalama 646 metre
küp bir ya¤›ﬂa sahiptir bölgemiz. Samsun’da,
Bafra’ya göre 50 milimetre daha fazlad›r ya¤›ﬂ.

K›saca Bölge Müdürlü¤ümüz konusunda da size
bilgi vereyim. Haritam›z›n bulundu¤u aﬂa¤›daki
tabloda görüldü¤ü gibi, tam Orta Karadeniz'de
yer almaktad›r.

Yine burada da görüldü¤ü gibi, bölge giriﬂi, böl
ge ç›k›ﬂ› ve bölge içindeki rakamlar yer al›yor.
Aﬂa¤›daki tabloda görülmektedir.

Bu tabloda da görülece¤i üzere, iﬂletmede olan
tesislerin kurulu güç olarak 1458 megavat kuru
lu gücü var. ‹nﬂa halinde olanlar 84.4 megavat
kurulu gücündedir. 10 bin 923.5 Gwh ‘lik bir
üretim tüm tesisler iﬂletmeye al›nd›¤›nda söz ko
nusudur.

Bölge sulamalar› toplam› 393 bin hektar, yerüs
tü sulamalar› toplam› 376 bin hektar, yeralt› su
lamalar› 17 bin hektard›r. 31.12.2005 itibar›yla
toplam 118 bin hektar alan› iﬂletmeye açt›k,
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içme suyu Devlet Su ‹ﬂleri vas›tas›yla getirilmiﬂ
tir ve Samsun da bunlardan bir tanesidir. Bu sula
ma sistemlerini geliﬂtirerek devam ettiriyoruz.

2006 y›l›nda da 4 bin hektar alan iﬂletmeye aç›l
d›. ‹ﬂletmeye aç›lan toplam alan 122 bine ulaﬂt›.
Yeni yat›r›mlar›m›z ve y›l› ödenekleri nispetin
de bu rakam artmaya devam etmektedir bu. Bir
de yeralt› sular›m›z var tabii.

Yine biraz önce arz etti¤im içme ve kullanma
suyu teminine yönelik çal›ﬂmalar›m›z var. Tek
nik aç›dan hepimizin de gayet iyi bildi¤i gibi,
suyun optimum kullan›lmas› ön plana ç›kt›¤› za
man, önemli olan, suyun enerjisinin d›ﬂ›nda baﬂ
ka alanlarda da en yüksek seviyede kullan›m›
olarak tespit etmek, bizim görevlerimizden bir
tanesidir; mühendis olarak da öyledir, kurum
olarak da öyledir. Yine baz› çok spesifik ﬂeyler
var burada, bu detaylara girmek istemiyorum.
Burada bu konuda çok spesifik birtak›m detayla
r› gösteren bilgiler bulunmaktad›r. ‹steyen arka
daﬂlar›m›z buradan detaylar› alabilirler.

Su kaynaklar› potansiyelinin kullan›m› çal›ﬂma
lar› konusunda k›saca bir bilgi vermek istiyo
rum. Biz Devlet Su ‹ﬂleri olarak, enerjinin ve su
yun optimum kullan›lmas› ad›na, sulama sistem
lerimizde birçok de¤iﬂiklikler yapt›k. En az›n
dan kontrolsüz sulamay› kald›r›yoruz. Daha baﬂ
ka modern teknikler haline getirerek, suyu opti
mum ﬂekilde kullanmaya çal›ﬂ›yoruz. Türkiye'de
26 milyon insan, Devlet Su ‹ﬂleri’nin getirmiﬂ ol
du¤u içme sular›ndan faydalanmaktad›r. Temiz

Evet, hidroelektrik potansiyelin kullan›m›na yö
nelik çal›ﬂmalara geldi¤imizde, takdir edersiniz
ki, geçmiﬂ y›llarda da gözlem istasyonlar› kur
mak, bunlar› tespit etmek çok daha fazla yer al›
yordu, yani gayret istiyordu; fakat teknolojinin
geliﬂmesiyle bu do¤rultuda at›lan birtak›m ad›m
lar vard› ve bu do¤rultuda at›lan ad›mlarla da,
akarsular›m›z›n modern bak›m gözlem istasyon
lar›yla bunlar›n ço¤alt›lmas› yönüne gidildi.
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lar› güncelleﬂtirmeye ve hayata döndürmeye ça
l›ﬂ›yoruz. Bunlar› da burada detayl› olarak gör
mek mümkündür.

DS‹ ‹nternet sitesinde yay›nlanan ve proje da¤›
t›m›nda kullan›lan proje tabirleri vard›r; bunlar›
da burada göstermek istedim. Tablo 1’de Türki
ye'nin hidroelektrik potansiyeli, Tablo 2’de E‹E
ve DS‹ taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve ﬂirketlerin mü
racaat edebilecekleri projeler, Tablo3’de özel
sektör taraf›ndan geliﬂtirilen projeler, Tablo 4’te
inﬂaat› devam eden projeler, Tablo 5’te ikili an
laﬂmalar kapsam›nda olup bu kapsamdan ç›kar›
lan ve müracaat edilebilecek projeler, Tablo
6’da yapiﬂletdevret kapsam›ndan ç›kar›lan ve
müracaat edilebilecek projeler, Tablo 7’de ise

Yine pompaj sulamalar›n›n cazibeye dönüﬂtürül
mesi çal›ﬂmalar›m›z var. Bununla neyi amaçl›
yoruz? Pompayla sulamalar, eskiden, enerjinin
çok düﬂük fiyatl› oldu¤u zamanlarda çok cazip
hale getirildi ve kullan›ma aç›ld›. Pompaj sula
malar›n› cazibeye dönüﬂtürmeyle beraber, bun

havza baz›nda incelenecek projeler yer almakta
d›r. Yani ‹nternet sitesine girdi¤inizde, bu tablo
lar›n anlamlar› bunlard›r.
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Yine aﬂa¤›daki tablodan da görmek mümkün ol
du¤u gibi,

Bölge Müdürlü¤ümüz içerisinde 5 tane vilayet
ten sorumlu oldu¤umuzu söylemiﬂtik. Toplam
üretim kapasitemiz 3235 megavat kurulu güce
tekabül eden 10 923,5 milyar kilovat/saatlik bir
kapasitemiz mevcuttur. Bu da zaten Türkiye ge
nelinde yüzde 8’e tekabül etmektedir. Yat›r›m
program›ndaki bölge HES ‹nﬂaatlar›, DS‹ ve
özel sektör taraf›ndan yap›lmakta olan tesisler,
Topçam, Kumköy, Süreyyabey, Boyabat, Dar›ca
1, ‹ncesu olmak üzere, toplam 2185 milyon
kilovat/saat/y›ld›r.

Burada da görüldü¤ü gibi, enerji projeleri içeri
sinde, Kumköy HES, Dar›ca 1 HES, ‹ncesu HES
santralleri EPDK taraf›ndan ihaleleri yap›larak,
su kulan›m anlaﬂmalar› imzalanm›ﬂt›r. Bu san
traller özel sektör taraf›ndan inﬂa edilerek iﬂleti
lecektir. Boyabat Baraj› ve HES’in ihalesi henüz
yap›lmad›¤› gibi, ihalesinin ne ﬂekilde yap›laca
¤› da aç›kl›¤a kavuﬂturulmam›ﬂt›r, bu do¤rultuda
toplant›lar devam etmektedir. Aç›kl›¤a kavuﬂtu
¤u zaman, zaten herkesin haberi olacakt›r. Plan
lama raporu haz›r olan ve Su Kullan›m Hakk›
Anlaﬂmas› yapmak üzere müracaat eden bir fir
man›n bulundu¤u Ordu Projesi ünitelerinden Or
du Regülatörü ve HES Projesi k›sa bir süre son
ra özel sektör taraf›ndan yat›r›m program›na al›
nacakt›r.
Boyabat Baraj› için k›sa bir bilgi verme ihtiyac›
hissettik yine ayn› ﬂekilde. 1986 y›l›nda uygula

ma program›na girmiﬂtir ve 650 milyon dolarl›k
bir projedir. Proje üzerinde yaklaﬂ›k 100 milyon
dolar› harcanm›ﬂt›r. Yap›ld›¤› zaman ülke eko
nomisine katk›da bulunacak bir projemizdir.
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Yine burada biriki resim koyduk. Devlet Su ‹ﬂ
leri Bölge Müdürlü¤ü olarak, bölgemizde yapt›
¤›m›z en büyük barajlardan bir tanesi budur.
EÜAﬁ taraf›ndan da iﬂletildi¤i için, zaman za
man bu miktar›n üzerine ç›kt›¤›n› biliyoruz. Ay
r›ca, bu barajlar›n bir görevi daha vard›r; taﬂk›n
korumaya yöneliktir. Suat U¤urlu Baraj›’n›n da
yine enerji üretimi söz konusudur. Suat U¤urlu
Baraj›’n›n baﬂka bir iﬂlevi de, Çarﬂamba Ova
s›’n›n sulamas›na hizmet edecek olan kanallar›n
da hemen baﬂlang›c›d›r.

Ataköy Baraj›, Niksar’la Yeﬂil›rmak havzas›
aras›nda kalan, iki vadinin aras›ndaki bir baraj›
m›zd›r. Türkiye'nin en ucuz hidroelektrik enerji
sini elde edildi¤i bir barajd›r. Çok önceki y›llar
da bitirilmiﬂtir, 80’li y›llarda ve hâlâ hizmetine
devam etmektedir, çok ekonomiktir.
Buraya bakacak olursak, halen iﬂletmede olan
tesisleri görüyoruz bu tabloda. Yaklaﬂ›k 89 tane
projemiz ﬂu anda iﬂletmededir. Bunun da yine
amaçlar›na bakt›¤›m›z zaman, enerji, sulama ve
taﬂk›n koruma olarak görmekteyiz. Toplam ku
rulu güçleri de 1458 megavatt›r. Üretim kapasi
teleri de ortalama 4150 gigavat/saate denk düﬂ
mektedir.

Bu, Amasya’daki Yedik›r Baraj›’m›zd›r.

Burada da bir resim koyduk bilginiz olsun diye.
Ço¤u arkadaﬂ›m›z bilir belki, ama enteresan ge
lebilir diye koyduk bu resmi. Süreyyabey Bara
j›’m›z Çekerek üzerinde yap›lmakta olan bir ba
raj›m›z. Yaklaﬂ›k yüzde 53’lük k›sm› tamamlan
m›ﬂt›r. Yine bu da 66 bin hektarl›k bir alan; yani

Yine ayn› ﬂekilde, yat›r›m program›nda yer alan
projelerimizi görüyorsunuz bu tabloda. Yat›r›m
program›nda yer alan projeler Süreyyabey ve
Topçam’d›r. ﬁu ikisinin toplam› bu tabloda gö
zükmektedir.

Görüldü¤ü gibi, bunlar›n hepsine müracaat edil
miﬂtir.

Çorum, Tokat, Amasya, hatta Samsun’a kadar
gelen bir sulama projesinin, hatta taﬂk›n koru
man›n bir baraj›d›r. Bu baraj inﬂa halindedir.
Bilgi aktar›m›m›z olsun diye bunu buraya koy
duk. 50 milyon kilovat/saat enerji üretecek olan
bir santrali de bünyesinde bulunmaktad›r.

Yukar›daki tablo da görüldü¤ü gibi, iﬂletme aﬂa
mas›nda olan projeler görülmektedir.
Vezirköprü Baraj› da yaklaﬂ›k 11 bin hektarl›k
bir alan› sulayacak olan Vezirköprü Projesinin
ana depolama tesisidir.

Kumköy regülatörünün burada da görüldü¤ü gi
bi santrali mevcuttur. Yaklaﬂ›k 1415 megavat
kurulu güçte olacakt›r ve o da yaklaﬂ›k 100 mil
yon kilovat/saatlik bir enerji üretecektir. Planla
ma raporunda olmamas›na ra¤men bu güncelleﬂ
tirilmiﬂtir ve sulama mevsiminin d›ﬂ›nda bir
enerji üretecek hale getirilmiﬂtir.

Bunlar, etüdü yap›lm›ﬂ DS‹ ve E‹E projeleridir.
Bunlar› da bu tablo içerisinde görmeniz müm
kündür. Amaçlar›, kurulu güçleri, üretecekleri
enerjiler ve di¤er birtak›m özellikleri burada gö
rülmektedir. Bu, sadece E‹E projeleri içerisinde
olan k›s›md›r. DS‹ projelerimiz de bunlard›r.

Topçam Baraj› ve HES, yine biraz önce arz etti
¤imiz gibi, Ordu ilimizde yer alan bir barajd›r.
Bu da bitmek üzeredir.
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Bunlar da incelenmiﬂ, fakat ekonomik bulunmam›ﬂ projelerimizdir. Bunlar› bizim web sayfam›zda
görmeniz mümkündür. Ekonomik bulunmam›ﬂ derken, haz›rlanan planlama raporlar› do¤rultusun
da, DS‹ kriterlerine göre ekonomik bulunmam›ﬂlard›r; ama baz› özel sektör giriﬂimcileri bunlar› eko
nomik bularak müracaat etme durumuna gelebiliyorlar. Çünkü onlar›n kendilerine göre birtak›m he
saplar› olabiliyor; biz, onlara kar›ﬂm›yoruz.

Erfelek Baraj›, Sinop’ta bitirdi¤imiz yeni bir ba
raj›m›z. Sulama ve içme suyu temini amaçlar›
do¤rultusunda bitmiﬂ bir projedir. Burada, Ordu
vilayeti içerisinde kalan k›s›mda, Ünye Projesi
kapsam›ndaki Cevizdere ve bunun üzerindeki
depolama alan›m›z, buna ba¤l› olarak da santra

limizi görmek mümkün. Bu tablo bizim tablola
r›m›z içerisinde görülmektedir. Depolama alan
lar›m›z ve santrallerimizin konumlar› buralarda
bellidir.

Bolaman Çay› ve yan kollar›na bakt›¤›m›z za
man, bunlar›n kendi içerisindeki güçlerini ve

ORTALAMA
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mühendisleri ve baﬂka disiplinlerin de görüﬂleri
ni alarak, bunlar› inceleyerek, Genel Müdürlü
¤ümüze bildiriyoruz. Bölge Müdürlü¤ü olarak
da bizim sorumluluk alan›m›z burada baﬂlay›p
burada bitiyor. Yine ayn› ﬂekilde, tüzel kiﬂiler
taraf›ndan al›nan ﬂeyler.

bunlar›n kendi içerisindeki karakteristiklerini
görmek mümkün.

Bizim amac›m›z, havza baz›nda bir su kayna¤›
n› havza baz›nda de¤erlendirmek. Zaman zaman
ba¤›ms›z çal›ﬂmalar olmaktad›r; ama genelde
bakt›¤›m›z zaman, biraz evvel bahsetti¤im hari
tada da görmek kayd›yla, biz Bölge olarak bunu
yap›yoruz; yani kesiﬂim olmamas› için, birbiri
nin hakk›na tecavüz olmamas› için, bunlar› ince
lemeye çal›ﬂ›yoruz. Bölge olarak, bunlara titiz
likle dikkat etmeye çal›ﬂ›yoruz.

Bu, en baﬂta verdi¤imiz tablo. 3235,5 kilovat/sa
atlik bir kurulu gücümüz var. Bu, bizim bölge
genelinde ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplayabilece¤i
miz projeler ba¤lam›nda projelerdir. Bunu ista
tistiksel olarak bu ﬂekilde göstermek mümkün.
Yine kurulu güç olarak ele ald›¤›m›zda, bu baﬂ
l›k alt›nda bakmak mümkün.

O tablolara ve haritalara bunlar› iﬂleyerek, di¤er
meslek disiplinlerini, jeoloji mühendisleri, çevre

KURULU GÜÇ

ﬁunu tekrar ifade etmek istiyorum: Bölge Mü
dürlü¤ü olarak, enerji projelerinde bizim görev
alan›m›z bu ﬂekilde. ﬁunu da vurgulamakta fay
da görüyorum: 4628 say›l› Yasa do¤rultusunda,
müracaat eden firmalar önce Genel Müdürlü¤ü
müze baﬂvurmaktad›r. Genel Müdürlük bölge
görüﬂü sorar, bölge görüﬂünü haz›rlar ve bu do¤
rultuda, varsa baﬂka görüﬂlerle birlikte Genel
Müdürlü¤e bildiririz, Genel Müdürlü¤ümüz de
bu do¤rultuda bunlar› toplar, baﬂka de¤erlendir
melerle birlikte nihai karar›n› verir, EPDK da
bunlar›n lisans›n› verir. Yani bizim çal›ﬂma
prensibimiz bu do¤rultudad›r. Enerji üretimi ile
ilgili di¤er tablolar› s›ras›yla izleyebilirsiniz.
Beni sab›rla dinledi¤iniz için, hepinize sayg› ve
sevgiler sunuyorum.

MEHMET TORUN
(Maden Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan›)

OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ederiz.

Odam›z›n de¤erli yöneticileri, de¤erli konuklar;
hepinizi Odam ad›na sayg›yla selaml›yorum.

Say›n Mehmet Torun, buyurun.

MEHMET TORUN: Teﬂekkür ederim Say›n
Baﬂkan.
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Dün, EMO’dan arkadaﬂlara, “Mümkünse, benim
sunumumu 12.00’de bitirin. Ondan sonraki so
rumluluk size ait” demiﬂtim. Herhalde saat
12.00’ye geçti.

De¤erli arkadaﬂlar; ülkelerin sanayileﬂmesinde, kalk›nmas›nda enerjinin önemini, Odadan arkadaﬂ
lar›m›z aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda belirttiler. Ben bu sunumumda, ülkenin kaynaklar›n›n tamam›n›n verim
li kullan›lmas›, optimum kullan›lmas› ve ithal kaynaklara karﬂ› da, ülkemizde mevcut olan kömür re
zervlerimizin önemini sizlere aktarmak amac›yla bir sunum haz›rlad›m Odam›z ad›na. Bunu sizlere
aktarmak istiyorum.
Öncelikle, dünya birinci enerji arz›n›n kaynaklar› ve da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, 73 y›l›nda kömürün
birincil enerji arz›n›n da¤›l›m› yüzde 24.8’ken, 2003’te 24.4, 2010’da 23.7, 2030’da da 21.8 olarak
gözüküyor. Yani bu da kömürün 2030’larda da önemini bugünkü gibi koruyaca¤›n›n bir göstergesi.

Yine y›llar itibar›yla dünya taﬂkömürü ve linyit üretimine bakt›¤›m›zda da, linyit üretiminin 1 mil
yar ton civar›nda seyretti¤ini gözlemlerken, taﬂkömür üretiminin 73 y›l›nda 2 milyar ton, 2004’ler
de 5 milyar tona yaklaﬂt›¤›n› gözlemekteyiz.
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Yine y›llar itibar›yla kömür tüketimine bakt›¤›m›zda da 65’ten itibaren 2004’e kadar al›nm›ﬂ rakam
lar Asya Pasifik ülkelerinde kömür üretiminin artt›¤›n›, Avrupa ve Avrasya ülkelerinde ise bir mik
tar düﬂtü¤ünü görmekteyiz.

Özellikle fosil yak›tlar anlam›nda do¤algaz ve petrolün a¤›rl›¤›nda belli ülkelerde mevcut iken; kö
mürün dünya üzerindeki da¤›l›m›nda, yaklaﬂ›k 70 ülkede kömür rezervlerinin oldu¤u bilinmekte.
Dolay›s›yla da, daha demokratik bir da¤›l›m sergilemekte ve arz güvenli¤i aç›s›ndan da bu da¤›l›m›n
dikkate al›nmas› gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.

Yine dünya ülkelerinin talep tahminlerine bakt›¤›m›zda da, AsyaPasifik ülkelerinde bir art›ﬂ›n oldu
¤u görülüyor.
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Çeﬂitli ülkelerdeki enerji üretiminde kömür oranlar›na bakt›¤›m›zda –ki, bunlar kendi rezervlerini
kullanan ülkeler Polonya yüzde 95 oran›nda kendi kömüründen elektrik enerjisi üretiyor. Çin, Avus
tralya, Kazakistan, Hindistan diye devam ediyor bu. Türkiye, bu konuda çok ilginç bir durumda.
Türkiye, kendi kömürlerinin ancak yüzde 20’sini enerjisinde kullan›yor. Türkiye'den sonra gelen
Kanada, Rusya ve Ukrayna var; ama onlar›n özel durumlar› var. Örne¤in, Rusya’n›n devasa do¤al
gaz rezervi, keza Ukrayna’n›n da böyle bir rezervi var. Buna ra¤men, Rusya kendi üretti¤i do¤algaz
dan elektrik üretiminde Türkiye'den daha geride; yani Türkiye, do¤algaz ç›kmamas›na ra¤men, yüz
de 45’ler oran›nda bir do¤algazdan elektrik enerjisi üretme yoluna gitmiﬂ ki, bu, arz güvenli¤i aç›
s›ndan ve planlama aç›s›ndan ciddi tehlikeler içeren bir yap›d›r diye düﬂünüyoruz. ABD, Almanya,
Danimarka’ya bakt›¤›n›zda da, yüzde 50 oran›nda kendi kömürlerini enerjide kullan›yorlar. Herhal
de bu tablo da bizim Türkiye'deki planlama hatas›n› göstermesi aç›s›ndan ilginçtir diye düﬂünüyo
ruz.
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Türkiye'de toplam birincil enerji arz›n›n kaynaklara da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda da, yerli kömürün
2020’lerde planlama aç›s›ndan biraz daha düﬂece¤ini görmekteyiz. Burada ithal kömürün de görece
li olarak art›ﬂ› söz konusu. Yine nükleer ve do¤algazla ilgili de art›ﬂlar gözükmekte 2020’lerin pro
jeksiyonuna göre.

Ülkelerin elektrik enerjisi üretiminde kömürün pay›na bakt›¤›m›zda da, yine 70’li y›llardan itibaren
bu rakamlar› ald›¤›m›zda, hem üretimlerde, hem de kömürün elektrik üretimindeki paylar›na bakt›
¤›m›zda ciddi bir düﬂüﬂ gözüküyor. 85’li y›llarda yüzde 50’nin üzerinde olan kömürün pay›n›n
2004’lü y›llarda yüzde 20’nin alt›na düﬂtü¤ü, hatta 1718’lere düﬂtü¤ü gözlenmekte. Bu ise, baﬂlan
g›çta da arkadaﬂlar›n söyledi¤i gibi, ithal kaynaklara ba¤›ml›l›¤›n yaklaﬂt›¤›n›n, arz güvenli¤inin cid
di anlamda tekrar de¤erlendirilmesi gerekti¤inin bir göstergesi.

Linyite dayal› santrallerin kurulu güçlerine bakt›¤›m›zda, ﬂu anda 6703MW’l›k kurulu güç var top
lam olarak.
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Elektrik üretimi amaçl› iﬂletmeye al›nabilecek santrallere bakt›¤›m›zda da, yine 9655 megavatl›k bir
kurulu güç olabilecek bir rezervimiz oldu¤u görülüyor ki, Afﬂin Elbistan havzas›nda yaklaﬂ›k 4 mil
yar tona yak›n bir kömür ki, bunun hem iﬂletme kolayl›¤›, hem maliyet anlam›nda kolayl›¤›na bak
t›¤›m›z zaman da ciddi anlamda de¤erlendirilmesi gereken bir havza oldu¤unu görüyoruz.

Rakamlar›n d›ﬂ›nda, genel de¤erlendirmeye bakt›¤›m›zda, dünya üzerindeki tüm ülkeler enerji ma
liyetlerini düﬂürmek amac›yla önceli¤i kendi kaynaklar›na veriyorlar. Ülkemizde ise yeterli kaynak
bulunmas›na ra¤men, hazindir, ithal kaynaklara ciddi anlamda a¤›rl›k veriliyor. Özellikle do¤algaz
yok denilecek kadar az bulunmas›na ra¤men, yüzde 50’lere yak›n oranda do¤algazdan elektrik ener
jisi tercih ediliyor. Ancak, düﬂük kalorili olmakla birlikte zengin linyit rezervlerimiz var. Yaklaﬂ›k 9
milyar ton linyit, 1.5 milyar ton da taﬂkömürü rezervimiz oldu¤u biliniyor ﬂu anda. Bu, aramalarla
daha da artt›r›labilir. Özellikle MTA’n›n 1980’den beri aramadan geri plana itilmesi nedeniyle de
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Türkiye'deki kaynaklar›m›z maalesef bugün ortaya ç›kar›lam›yor, bulunanlar›n da gerçek de¤erleri
tespit edilememiﬂ durumda.

Ülkemizde, özelikle elektrik enerji üretiminde yerli kömür kaynaklar›m›za öncelik verilmesinin ne
denlerini ﬂu ﬂekilde s›ralamaya çal›ﬂt›m:

Ülkemiz enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan, yeterli miktarda ve kabul edilebilir maliyetle
kesintisiz enerji kaynaklar›n›n temin edilmesi gerekmektedir. Enerji güvenli¤i bak›m›ndan di¤er
kaynaklara göre daha avantajl› konumda bulunan kömür, bu özelli¤i nedeniyle dünyada elektrik üre
timinde en fazla kullan›lan yak›t durumundad›r. Yine bu kömürü üretirken yap›lan madencilik faali
yetlerinin genel olarak k›rsal alanlarda yap›l›yor olmas› bak›m›ndan, ekonomik, toplumsal v kültü
rel eﬂitsizlikleri giderici etkisi ve d›ﬂsal fayda sa¤lama kapasitesi yüksektir. Faaliyetlerin gerektirdi
¤i yol, su, elektrik, haberleﬂme gibi altyap› gereksinmelerinin madencilik yap›lan bölgeye getirilme
si ile söz konusu bölgede altyap› anlam›nda genel anlamda bir iyileﬂtirme söz konusu olmakta ve bu
da içgöçü engelleyici ve koruyucu bir yap› oluﬂturmaktad›r.

Yine maliyetlerine bakt›¤›m›z zaman da, kömürün yat›r›m, iﬂletme ve yak›t maliyeti toplam›na bak
t›¤›m›zda da, kilovat/saat baﬂ›na 2.60 sentle 6.9 aras›nda de¤iﬂen bir seyir izledi¤ini, do¤algaz›n ise
4.5 sentle 6.4 sent aras›nda de¤iﬂti¤ini görmekteyiz. Asl›nda do¤algaz›n gerçek maliyeti, gerçek fi
yat› da tespit edilememektedir; çünkü ticari s›r olarak de¤erlendirildi¤i için, Enerji Bakanl›¤› dahi bu
konuda rakamlar› verememekte, Maliye Bakanl›¤›ndan bu rakamlar› alamad›¤›n› söylemektedir.
Ama bilinen, kömürün yaklaﬂ›k iki kat›dan daha fazla bir üretim maliyeti oldu¤udur. Sanayinin ana
girdisi olan elektrik enerjisinde böyle pahal› bir girdinin sanayicinin de rekabet koﬂullar›n› zorlad›
¤› ve sanayinin geliﬂimine engel oldu¤u da unutulmamal›d›r.

Yine kömürün depolanma özelli¤i bulunmaktad›r. Bu durum, kaynak kullan›m planlamas› bak›m›n
dan kolayl›k sa¤lamaktad›r.
Kömür santralleri iklim koﬂullar›ndan etkilenmeden, y›l boyunca durmaks›z›n çal›ﬂabilmektedirler.

Kömür kullan›m›na iliﬂkin olarak, son y›llardaki araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar›yla, çok düﬂük ya
da s›f›r emisyonu kabul edilebilir maliyetlerde sa¤lama konusunda önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Sürek
li geliﬂmekte olan temiz kömür teknolojileri, kömürün çevresel performans›n› art›rma bak›m›ndan
bir dizi seçenek sunmaktad›rlar. Söz konusu teknolojiler vas›tas›yla, emisyon ve at›klar›n azalt›lma
s› mümkün olmakta, kömürden elde edilen enerjinin verimlili¤i artmaktad›r. Asl›nda burada çok cid
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mür santrali kurmak amac›yla baﬂvuran di¤er bir
özel sektör firmas› olan Borasco Enerji için de
olumlu gelen sistem ba¤lant› görüﬂünün ard›n
dan, toplam 882 megavatl›k ithal kömür santra
line yönelik lisans sürecinin önümüzdeki günler
de h›zlanmas› beklenmektedir.”

di tart›ﬂmalar yaﬂanmaktad›r. Yani kömürün
özellikle sera gaz› etkisini artt›rd›¤›, kükürt gaz
lar›n› ve karbondioksit gaz›n›n atmosfere sal›n
mas›yla çevresel sorunlar yaﬂand›¤› bir gerçek
tir, bilinmektedir; ancak, burada da bahsetti¤i
miz gibi, son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarla, kö
mürün çevresel performans›n› art›rma bak›m›n
dan bir dizi seçenek sunulmaktad›r. Bizim çev
resel sorunlar› da giderecek projelerle, kendi
kaynaklar›m›z› kullanmam›z›n önünde bir engel
yoktur diye düﬂünmekteyiz.

Yine derginin haberine göre, Özelleﬂtirme ‹dare
si Baﬂkanl›¤›, Hükümetin kurulmas›n›n ard›ndan
hemen yetki verilmesi ihtimaline karﬂ›n, da¤›t›m
ve üretim tesislerinin özelleﬂtirilmesi ihalelerine
yönelik haz›rl›klar› h›zla tamamlamaya çal›ﬂ
makta. ‹lk etapta, daha önce ihale süreçleri don
durulan Sakarya, ‹stanbul, Anadolu Yakas› ve
Baﬂkent Da¤›t›m bölgelerinin özelleﬂtirilmeleri
tamamlanacak. Daha da ilginci, da¤›t›m ve üre
tim tesislerinin özelleﬂtirme iﬂlemlerinin paralel
ﬂekilde yap›lmas› düﬂünüldü¤ü belirtilmektedir
ki, biraz önce bahsetti¤im bu kömür sahalar›n›n
da elektrik santraliyle birlikte özel sektöre devri
düﬂünülmektedir.

Biz meslek odalar› olarak bu alanda çal›ﬂmalar›
m›z› h›zland›rd›k. 13 Kas›m tarihlerinde, Afﬂi
nElbistan’da, Odam›z›n Sekreteryas›n› yapt›¤›,
Makine Mühendisleri Odas›, Elektrik Mühen
disleri Odas›, Kimya Mühendisleri Odas› ve
Çevre Mühendisleri Odas›n›n da destekledi¤i,
kat›ld›¤› bir çal›ﬂtay düzenleyece¤iz. Bu bahset
ti¤im sorunlar›n da tart›ﬂ›laca¤›, akademisyenle
rin görüﬂlerini aktaraca¤›, çal›ﬂmalar›n toparlan
d›¤› bir platform olacak. Sizleri de Elbistan’a
bekliyoruz. Bu arada ça¤r›m› da yapm›ﬂ olay›m.

Sonuç olarak, ülkemizin ihtiyac› olan enerjinin
yerli kaynaktan karﬂ›lanmas› öncelikli hedef ol
mal›d›r. Do¤algaz a¤›rl›kl› enerji politikalar›n
dan vazgeçilmeli, linyite dayal› termik santral
projeleri süratle devreye al›nmal›d›r. Kömür ara
malar›na yeniden baﬂlan›lmal›, neojen sahalar
daki rezerv arama ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar› ta
mamlanmal›d›r. Ekonomik olarak iﬂletilecek ve
termik santralde elektrik üretimine yönelik de
¤erlendirilecek büyük rezervlerimiz mevcuttur.
Bu rezervlerin kullan›m›na yönelik çal›ﬂmalar
zaman geçirilmeden yürürlü¤e sokulmal›d›r.
Türkiye elektrik rezervinin yüzde 40’›n› oluﬂtu
ran Elbistan havzas›nda halen iﬂletilmekte olan
aç›k iﬂletme rezervinin d›ﬂ›nda, ekonomik olarak
kullan›labilecek 4 milyar tona yak›n kömür bu
lunmaktad›r ve burada da yaklaﬂ›k 9 bin mega
vatl›k bir kurulu güç daha tesis edilebilecek du
rumdad›r.

Yine kömür aramalar› yeniden baﬂlat›l›rken, di
¤er taraftan linyite dayal› termik santraller ve
maden iﬂletmelerinin zaman kaybedilmeden
projelendirilmesi, ülkemizin enerji güvenli¤i ba
k›m›ndan son derece önemlidir diyoruz. Ama
gelinen noktada, hatal› tercihlerin de devam etti
¤i görülüyor. EPDK’n›n son aylarda ithal kömür
ve do¤algazla çal›ﬂacak çok say›da termik san
tral lisans baﬂvurular›na olumlu görüﬂ bildirdi¤i
ni bas›ndan ve EPDK’n›n sayfalar›ndan görüyo
ruz. Son dönemde, Enerji Piyasas› Düzenleme
Kuruluna elektrik enerjisi üretmek amac›yla çok
say›da lisans baﬂvurusunda bulunulmuﬂ. ‹ncele
me ve de¤erlendirmeye al›nan lisans baﬂvurula
r›n›n yüzde 80’inin ithal kaynaklara dayal› ter
mik santral baﬂvurusu oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Yaklaﬂ›k kurulu güç talepleriyle birlikte firmala
r›n isimlerine bakt›¤›n›zda, sadece HEMA’n›n
500 megavatl›k bir talebi var. Bunun d›ﬂ›ndaki
yaklaﬂ›k 5300 megavatl›k talep ithal kaynaklara
dayal› talepler olarak gözükmektedir.
Yine TEBA’n›n 20.08.2007 tarihli haberine gö
re, Aksa, Antalya'da 785 megavatl›k do¤algaz
yak›tl› çal›ﬂacak bir santral için üretim lisans
baﬂvurusu yapm›ﬂ. Yine Samsun’a Cengiz Ener
ji’nin 600 megavatl›k, Borasco Enerji ise 882
megavatl›k iki yeni ithal kömür santrali baﬂvuru
su için TE‹Aﬁ’a müracaat etmiﬂ, TE‹Aﬁ’tan da
sistem ba¤lant› görüﬂü olumlu olarak gelmiﬂ.
Haber ﬂöyle devam ediyor. “Samsun’da ithal kö

Temiz kömür kullan›m› teﬂvik edilmelidir. Is›l
de¤eri düﬂük, kükürt de¤erleri yüksek olan kö
mürlerin iyileﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar
h›zl›ca yap›lmal›d›r diye düﬂünüyoruz.
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Yeni enerji krizleri yaﬂamamak için, ülkemizin
karanl›¤a mahkum edilmemesi için, daha fazla
d›ﬂa ba¤›ml› olmamak için, ucuz enerji için; da
ha az sömürü, daha çok ba¤›ms›zl›k için, elek
trik enerjisi arz talep dengesinin sorunsuz sürdü
rülebilmesi için, ulusal kaynaklar›m›za öncelik
veren, rasyonel bir ulusal enerji politikas› toplu
mun tüm kesimlerinin kat›l›m›yla oluﬂturulmal›;
bu politika, iktidar de¤iﬂiklikleri ve siyasetçi ter
cihlerine göre de¤iﬂtirilmemelidir.

Elektrik, ticari bir mal de¤il; toplumsal bir hiz
mettir, tüm yurttaﬂlar›m›z için bir ihtiyaçt›r. Bu
nedenlerle, uluslararas› tekellerin ve özel sektö
rün insaf›na b›rak›lmamal›d›r. Siyasi iktidar, so
rumlulu¤u gere¤i, enerji yat›r›mlar›n› kama eliy
le acilen baﬂlatmal›, ülkemizin güvenli¤ini tehli
keye düﬂürmemelidir diyoruz.

Bir su yap›s›n›n ömrü, arkas›ndan gelecek olan
taﬂ›nabilir ve ask›da sürüntü malzemesiyle ilgili
dir. Planlama ayr›ca canl› bir olayd›r, proje can
l› bir olayd›r. Kendi sunumum içerisinde bunu
arz etmeye çal›ﬂt›m. Dikkat ederseniz, ak›m göz
lem istasyonlar› dedik. Ne kadar gözlem yapar
san›z, o ﬂekilde sa¤l›kl› bir done elde etmek
mümkün olur. Bu birincisi. ‹kincisi, baraj›n öm
rünü etkileyecek olan husus ne kadar uzun za
manda dolmas›yla ilgidir ve o da gelecek rusu
bat miktar›yla ilgilidir. Bunun için de tespitleri
miz vard›r, bunun için de çal›ﬂmalar›m›z vard›r.
Art›, bunun için de bir çevreci planlama vard›r.
O da ﬂudur: Biz, bugüne kadar rezervuarlarda
a¤açland›rma çal›ﬂmalar›na önem verdik hep.
Niçin? A¤açland›rma projeleriyle, bu havzaya
gelecek olan, yani baraj›n arkas›nda birikecek
olan malzemenin minimize edilebilmesi ad›na,
ne kadar yeﬂillendirirseniz, a¤açland›r›rsan›z, o
kadar az malzeme gelir, baraj›n ömrü o kadar
uzar. Bütün bunlara yönelik yapt›¤›n›z hesaplar
la bir miktar tespit edersiniz. Onun için diyorum,
planlama çok uzun bir süreç, çok büyük faktör
leri var; bunlar› derlemek, optimize etmek çok
önemli bir olayd›r. Burada toplanacak olan mik
tar›n saptanmas›yla bir ölü hacim tespit edilir, bu
ölü hacim üzerinden de aktif hacim dedi¤imiz
hacim bulunur. Sizin üretece¤iniz enerji de ya
¤›ﬂlara ba¤l› oldu¤u kadar, bu aktif hacmin ka
pasitesine de ba¤l›d›r, onun iﬂletilmesine de ba¤
l›d›r.

Teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Çok teﬂekkür ediyoruz.

‹ki sunumdan sonra, önce kendi sorular›mla ve
aç›klamamla baﬂlamak istiyorum. Özellikle ﬂu
son sunumun son k›sm›ndaki siyasetçiler konu
suna gelece¤im, siyaset ve toplumun özen gös
termesi konusu.

Bir örnek verece¤im. Bundan üç hafta önce,
Anadolu Ajans› muhabiri, Samsun’daki mobil
santrallerle ilgili görüﬂümü almaya geldi. Baz›
ﬂeyler anlatt›m, görüﬂlerimi anlatt›m, neler ol
mas› gerekti¤ini anlatt›m. Baﬂlang›c› da ﬂuydu:
“Enerji sorunlar›n›n çözümü yaln›zca politikac›
lara b›rak›lacak kadar kolay de¤ildir.” Anadolu
Ajans› muhabiri bu görüﬂü ald›. “Lütfen, bana
yollay›n yazd›¤›n›z haberi. Yanl›ﬂl›k olmas›n,
yani ‘Koskoca profesör böyle demiﬂ’ filan gibi
bir ﬂey olmas›n” dedim. O metin de geldi, kon
trol ettik. Bu konuda en güvendi¤imiz gazeteler
den biri olan Cumhuriyet gazetesi bu haberi ya
y›nlad›. “Neler yap›labilir?” k›s›mlar› kesilmiﬂ,
özet ç›kar›lm›ﬂ. Bu arada, Milli Gazete tümünü
yay›nl›yor. Yani bu enerji bilinci konusu salt si
yasetçilere b›rak›lamayaca¤› gibi, salt gazeteci
lere de b›rak›lamayacak bir olay. Bu konuda dik
katli olmam›z laz›m.

Bu nedenle, e¤er havza baz›nda yap›yorsan›z,
ard›ﬂ›k olarak yapaca¤›n›z barajlar›n konumlar›
n›n belirlenmesi ve oralardan gelen malzemenin
iyi tahlil edilmesi, sizin baraj›n›z›n ömrünü etki
leyen bunlard›r.

ﬁimdi, iki arkadaﬂa da bir soru sormak istiyo
rum. Hidroelektrik santrallerin yaﬂam süresi di
ye bir ﬂeyden söz ediliyor. Sürekli bu oturumlar
da, “Bizim santrallerimiz 10 y›l sonra bitecek, t›
kanacak” vesaire deniliyor. Bir de “Çevre etkisi
ömürleri kadar tehlikeli” gibi sözler söyleniyor.
Sizin düﬂünceniz nedir yahut durum nedir?

ERDO⁄AN ÖZORAL Hemen cevaplayay›m.
Bu, asl›nda biz DS‹’lilere s›k s›k sorulan sorular
dan bir tanesidir. Efendim, planlama uzun bir
süreç, onu vurgulamak istedik. Hakikaten de
planlama yapmak çok güzel bir ﬂey. Bir akarsu
yu baﬂ›ndan sonuna kadar güzel bir ﬂekilde plan
larsan›z, ondan da optimum verimi al›rs›n›z, hat
ta daha da üzerinde verim almak mümkün. Do
lay›s›yla, öncelikle Devlet Su ‹ﬂleri’nin çal›ﬂma
sahas› bu yöne iyice ilerlemiﬂtir; onu vurgula
mak istiyorum.

Bir de ﬂu vard›r, o da çok önemlidir: ‹ﬂletme. ‹ﬂ
letme DS‹’ye ait de¤ildir, di¤er kuruluﬂlara ait
tir. ‹ﬂletme çok önemlidir. Siz, baraj›n suyunu
dibine kadar kullan›rsan›z, yukar›dan gelen mal
zeme, sizin baraj›n›z›n gövdesinde olan aktif
hacmi daha çabuk doldurur. Ama düzenli bir ça
l›ﬂma yaparsan›z, suyu ne kadar ekonomik kul
lan›rsan›z ve çal›ﬂt›r›rsan›z, havzadan gelen suy
la gelen rusubat yukar› havza önlemleri ile tutu
lur ve baraj›n ömrünü sizin de hesaplar›n›z›n
ötesinde uzat›r. Onun için, bu tür parametreleri
ço¤altmak mümkündür.
‹kincisi neydi hocam?
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OTURUM BAﬁKANI Ne yapaca¤›z bundan
sonra? Çevre etkisi...

ERDO⁄AN ÖZORAL K›saca onu da söyleye
yim. ‹klim de¤iﬂikli¤i yaﬂ›yoruz, dünya üzerinde
küresel bir ›s›nma var. Her zaman için hidrolik
enerji projelerine çevre kuruluﬂlar› taraf›ndan
karﬂ› ç›k›ld› dünyada. Bir mühendis olarak ifade
etmek istiyorum, sonradan bunun gerçe¤i ﬂöyle
anlaﬂ›lmaya baﬂland›: Her ne kadar rezervuarlar
da kalan birtak›m sahalar olmas›na ra¤men, in
san›n yaﬂamas› için elzem olan suyun, hem ken
di yaﬂamas› için, hem enerji için, hem de baﬂka
amaçlar için kullan›lmas› gereken suyun bir ﬂe
kilde ak›p gitmesinin önlenmesi ve bunun çok
güzel bir ﬂekilde iﬂletilerek yap›lmas› için baraj
lar›n yap›lmas› ﬂart. Ulusal enerji, kendi kayna
¤›m›z, denize akan kaynak ve bunu Türk iﬂçisi,
Türk müteahhidiyle yapmas› mümkün olan bir
proje. Dolay›s›yla, her ﬂeyiyle kendimizin olan
bir proje, ulusumuza gerekli olan bir proje, eko
nomisi yüksek olan bir proje. Onun için, hassa
siyetle bunu savunuyoruz; hidrolik enerji yap›l
mal›d›r. Art›, küresel ›s›nma dolay›s›yla depola
ma tesislerine çok büyük ihtiyaç vard›r.

kün oldu¤unca kullan›lmas› için. Ayn› ﬂekilde
‹srail’in yapt›¤› da budur, öteki ülkelerin yapt›¤›
da budur.
Sayg›lar›mla.

OTURUM BAﬁKANI Buyurun Cüneyt Bey.

CÜNEYT BEKTAﬁ

Önümüzdeki y›llarda ya¤mur ya¤abilir, kar ya
¤abilir, ya¤maz, o ayr›d›r; ama her zaman için
güvenlikli bir yerde kalmakta fayda vard›r. Bu
da ancak depolar›m›zla ilgilidir. Hatta biz ﬂunu
da öneriyoruz Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü
olarak: Yeralt› depolamalar› da yapmal›y›z ki,
yeralt› su kaynaklar›m›z›n bu ba¤lamda destek
lenmesi gerekmektedir. Çünkü yüzeysel sular›n
kullan›lmas›yla beraber, çok ihtiyaç arz eden
yerlerde yeralt› sular›n›n fazla çekilmesiyle, ye
ralt› suyu tabanlar› gittikçe aﬂa¤› düﬂmektedir.
Dolay›s›yla, baﬂka türlü çevresel problemlere
yol açmaktad›r bu durum. Bunun için, bunun
tersini yapabilmek için de, bizim yeralt› su kay
naklar›m›z› da destekleyebilmemiz, ço¤altabil
memiz için çünkü onlar›n en son baﬂvurulmas›
gereken konular oldu¤una inan›yoruz depolama
larla bunlar›n takviye edilmesi gerekti¤ine inan›
yoruz.

Bir ﬂey daha var, o da ﬂudur: Öyle ki, suya çok
büyük ihtiyaç duyan ülkeler çok k›sa zamanda
çölde dahi düﬂen sular›n depolanmas›, biriki ay
bile ancak rezervuar› kaplayabilecek düzeyde
sular› bile depolama ihtiyac›yla barajlar yap
maktad›r. Bunun en güzel örne¤i, Türk müteah
hitlerinin bugün Suudi Arabistan’da ve benzeri
ülkelerde yapt›¤› barajlard›r. Allah’›n çölünde
baraj yap›l›yor; gelen sular›n belli bir zaman için
tutulmas›, yeralt› su kaynaklar›n›n desteklenme
si ve o süre içerisinde de yerüstü sular›n›n müm

Erdo¤an bey daha çok barajlardan bahsetti.
Mevcut bir santralin ömrü diye bir kavram yok;
yani elektronik techizat›n›z›n ömrü ne kadarsa...
Ki, böyle bir öngörü var m›, bilmiyorum. Çevre
boyutunda da, tahrip etti¤iniz bir do¤aya karﬂ›
l›k, barajlarda yeni bir yaﬂama alan› oluﬂturulu
yor canl›lar için. Yani fayda maliyet analiziyle,
neyi kaybettik, neyi kazand›k veya insan hayat›
n›n devam› için neden ne kadar feda etti¤imiz ve
belki en çok eleﬂtirilen ikinci konu, nehir tipi
santrallerde can suyunun b›rak›lmas›yla âlâkal›.
Bunlarla ilgili gerçekten s›k›nt›lar vard›r; ama
bunlar›n gerçekçi olarak tespit edilmesi gereki
yor.
OTURUM BAﬁKANI Bir soru da maden mü
hendisi arkadaﬂlar›m›za soraca¤›m. 1973 y›l›nda
petrol krizi baﬂlad›¤›nda, bildi¤im kadar›yla,
Amerika Birleﬂik Devletleri Amerika'daki düﬂük
verimli kömürleri ald›, petrole çevirdi ve depo
lad›. Yani biz bir taraftan elektrik enerjisi ürete
biliriz, bir taraftan bu tür çal›ﬂmalar var m› biz
de?
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MEHMET TORUN Asl›nda petrol kriziyle bir
likte Türkiye de kendi kaynaklar›na yöneldi ve
ﬂu anda A tipi santral dedi¤imiz Tunçbilek, So
ma santrallerini yapt›. Bunu yaparken de, yine
dost denilen Bat› ülkelerinin ambargo uygula
mas›yla, hem teknoloji transferi, hem kaynak

aktar›m› söz konusu oldu ve daha çok Do¤u Blo
ku ülkelerinden mal karﬂ›l›¤› al›nd› bu santralle
rin yap›m›ndaki teknolojiler. Tabii, olas› bir
enerji krizinde ülkemiz, zannediyorum çok daha
büyük darbeler yiyecektir bu anlam›yla; çünkü
haz›rl›ks›z yakalanacakt›r bu krize diye düﬂünü
yoruz. Zaten odalar›m›z›n da yay›nlar›nda sü
rekli uyar› olarak belirttikleri bu.

n›n baﬂar›s›na ba¤l›d›r. E¤er önlenemezse,
HES’e gelen, yüzebilen malzemeler kanatç›klar
üzerinde tahribat yapar. Ayr›ca, ›zgaralarda baﬂ
ka sorunlar da olmakta. Asl›nda güzel bir soru
sordunuz, ama kendi içerisinde ayr› bir oturum
konusu olabilecek kadar geniﬂ bir konudur bu.
Ama benim bildi¤im kadar›yla, bu konuda çok
fazla veri yok. Çünkü her suyun niteli¤ine ba¤l›,
baﬂka de¤erlerine ba¤l› olarak de¤iﬂir. Maalesef,
bunu söylemek zorunday›z. Art›, o türbinin kali
tesine bile ba¤l›.

Dünyada, özellikle kömürden, kömürün gazlaﬂ
t›r›lmas›, s›v›laﬂt›r›lmas› ve petrol eldesiyle ilgi
li ciddi çal›ﬂmalar yap›l›yor. Güney Afrika’da,
Çin’de ﬂu anda kömürden petrol elde ediliyor ve
bunlar bir ﬂekilde temiz yak›t olarak da kullan›l
maya çal›ﬂ›l›yor. Türkiye'de böyle bir çal›ﬂma
henüz yok; ama bizim kömürlerimizden de tek
nik olarak, teorik olarak bunlar› elde etmek
mümkün. Bunlar› yapmak için de daha çok
ArGe’ye kaynak ay›rmak, teknoloji geliﬂtirmek
gerekiyor ki, Türkiye'nin araﬂt›rmageliﬂtirmeye
ay›rd›¤› kayna¤a bakt›¤›m›zda da, k›sa zamanda
böyle bir olas›l›k da gözükmüyor maalesef.

OTURUM BAﬁKANI Buyurun.

SALONDAN Sar›yer Baraj›’nda da çal›ﬂt›m.
Necati beyin sordu¤u soruya aç›k ve net bir ce
vap vereyim. 1956 y›l›nda iﬂletmeye al›nm›ﬂ iki
tane 40 megavatl›k ünite halen baz› onar›mlarla
çal›ﬂ›yor ve ciddi anlamda bir sorunu yok; ama
yenilenmesi gerekir.
Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Buyurun.

OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ediyorum.

SALONDAN Erdo¤an beye bir soru sormak is
tiyorum. Bir kimyasal kullan›larak, suyun daha
az buharlaﬂmas› sa¤lanabiliyor mu? Bunun eko
nomikli¤i nedir, yani var m› böyle bir ﬂey? Bir
dergide okudum. Böyle bir ﬂey varsa, bunun
ekonomikli¤i nedir? Türkiye'de bu kullan›l›yor
mu veya niye kullan›lm›yor?

Evet, salondan soru sormak isteyen arkadaﬂlar
var m›?

NECAT‹ ‹PEK Erdo¤an beye bir soru sormak
istiyorum. Hocam, bu HES’lerin belli bir istatis
tik de¤erleri yok mu? “Bir HES’in ömrü birçok
argümana ba¤l›” dediniz. Ancak, san›yorum ki,
istatistiki de¤erler vard›r. Örne¤in, minimum
ömrü 20 y›ld›r, maksimum ömrü 80 y›ld›r. Orta
lama bir rakam vermek mümkün de¤il mi?

ERDO⁄AN ÖZORAL Efendim, onu ﬂöyle
izah edebiliriz: Bir ﬂeyin üzerini kaplarsan›z, bu
harlaﬂmas›n› önlersiniz. So¤uk bir havada beton
döker, üzerini kapat›rsan›z, buharlaﬂmas›n› ön
lersiniz. Kimyasalla da olur bu, hiç fark etmez,
ister s›v› üzerinde olur, ister metal üzerinde olur,
isterseniz baﬂka bir element üzerinde olabilir,
buharlaﬂmay› minimize edersiniz. Ya¤mur ya
¤arken bile k›ﬂ›n buharlaﬂma olabilir, bunu mi
nimize edersiniz; ama bunun getirece¤i baﬂka
bir reaksiyon var m›d›r, baﬂka bir ﬂey var m›d›r...

ERDO⁄AN ÖZORAL Efendim, HES baz›nda
barajlara bakmak laz›m. HES’in ömrü ayr›, onu
bir defa ay›ral›m.
NECAT‹ ‹PEK HES’in ömrünü soruyorum.

ERDO⁄AN ÖZORAL HES’in ömrü elektro
nik tesisatla ilgilidir. Art›, onun içinden geçen
suyun kalitesiyle de ilgilidir. Dolay›s›yla, rusu
bata ba¤l›d›r. Taﬂ›nabilir malzemelerden bahset
tim biraz önce. Yüzemeyen malzeme, a¤›r mal
zeme zaten ölü hacim dedi¤imiz k›s›mdad›r. Yü
zebilen malzemeler ise suyun üzerindeki malze
melerden ibarettir. Bunlar suyla beraber hidro
elektrik santral içindeki kanatç›klara ve oradan
da gözlere girerek y›pranmalara neden olur. Su
yun daha temiz bir ﬂekilde gelmesi için yap›lan
çal›ﬂmalar yetersiz kal›rsa... Belki a¤›r rusubat›n
tutulmas› mümkün olabilir, ama bunlar›n da ön
lenmesi gerekli. Bu da yukar› havza çal›ﬂmalar›

SALONDAN Onu sordum.

ERDO⁄AN ÖZORAL Onu bilmiyorum, ör
neklerini de bilmiyorum. Ama bizim meslek di
siplinimizin d›ﬂ›nda, biraz kimya mühendislerini
ilgilendirir, di¤er meslek disiplinlerini ilgilendi
rir. Bu konuda benim bir ﬂey söylemem yeterli
olmayabilir, yanl›ﬂ olabilir.
OTURUM BAﬁKANI Buyurun.
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SALONDAN Teﬂekkür ederim hocam.

Bütün bu anlat›lanlardan sonra geldi¤imiz nok
taya bakt›¤›m›zda, asl›nda 1965 y›l›nda Meclis
te yap›lan bir tart›ﬂman›n metinlerini okumuﬂ
tum; tart›ﬂman›n özü, plan ve pilav tart›ﬂmas›y
d›. Hat›rlayanlar olabilir. ﬁu an geldi¤imiz nok
taya bakt›¤›m›zda, özellikle 1953 y›l›nda Enerji
‹stiﬂare Kongresinden sonra, Enerji Bakanl›¤›,
Devlet Su ‹ﬂleri, Türkiye Elektrik Kurumu, bu
kurumlar müthiﬂ çal›ﬂmalar yapt›lar. Gerçekten,
ﬂu anda bizi hayata ba¤layan ne varsa, hepsini
inﬂa ettiler; ama bugün bunlar›n can›na okuma
konusunda ne yaz›k ki bu ülkede baz› kesimler
elinden gelen her ﬂeyi ard›na koymuyor. Özetle,
ﬂu anda pilavc›lar 10 öndeler galiba. Onun için,
iﬂimiz biraz zor diye düﬂünüyorum.

r›lmad›¤› için mi; yoksa bu konuda, örne¤in do
¤algaz lobisi, farkl› lobiler bu çal›ﬂmalar› engel
ledi¤i için mi bu kömürlerin bu ﬂekilde de¤er
lendirilmesine yönelik çal›ﬂmalar niçin yeterince
yap›lm›yor?
Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Öncelikle Mehmet beye
söz verelim.
Buyurun Mehmet bey.

MEHMET TORUN Türkiye'de, bildi¤iniz gibi,
pilavc›lar 10 önde. Bu bir gerçek. Ülkenin kay
naklar›n›n iyi planlanamamas›, o kaynaklar›n ül
ke ekonomisinde yeterince yer alamamas› nede
niyle de gerçekten ciddi bir kaynak israf› söz ko
nusu ve gelece¤imizden kay›plar söz konusu.
Çal›ﬂmalara bakt›¤›m›zda, Sugözü Termik San
trali Baﬂbakan taraf›ndan iﬂletmeye aç›ld›. Ora
ya bir Alman firmas› Kolombiya’dan kömür ge
tiriyor, Sugözü’nde yak›yoruz. Niye Kolombi
ya’dan geliyor? Alman firmas›n›n Kolombiya
Hükümetinden bir alaca¤› var; bu alaca¤›n› tah
sil edemedi¤i için de bizim üzerimizden dolayl›
tahsilat söz konusu. Al ya da öde anlaﬂmalar›yla
da biz, onun üretti¤i elektri¤i almak zorunday›z
pahal› da olsa. 250 km ötesindeki Elbistan hav
zas›nda da ciddi yat›r›mlar yap›lm›yor.

Devlet Su ‹ﬂleri’nde, Türkiye Elektrik Kuru
munda olsun, di¤er yat›r›mc› kuruluﬂlarda olsun,
çok ciddi bir eleman erozyonuna u¤rad›k. Dev
let Su ‹ﬂleri gerçekten çok güzide bir kurumdu,
“Biz buralarda çal›ﬂmak için acaba yer alabile
cek miyiz?” diye imrendi¤imiz yerlerdi. Ben, bir
süre farkl› kurumlarda çal›ﬂma f›rsat›n› buldum.
Devlet Su ‹ﬂleri’nde ﬂu anda tart›ﬂmalardan bir
tanesi, Türkiye'deki yanl›ﬂ arazi sulamalar›na
yönelik çal›ﬂmalar nedeniyle sulak alanlar›n
kaybedilmesi. Bu konuda acaba Devlet Su ‹ﬂle
ri’nin içinde bir tart›ﬂma var m›? Hat›rlars›n›z,
Avustralya’da, tarlalara zarar verdi¤i iddias›yla,
on y›llarca o farelerin tüketti¤i y›lanlarla u¤raﬂ
mak zorunda kald›lar. Ülkemizde, ne yaz›k ki
sulak alanlar›m›zda ciddi kuruma var. Bu siste
min bunun sonucunu bize nas›l ödetece¤ini kes
tiremiyoruz. Size sorum bu. DS‹’de de san›yo
rum böylesine bir tart›ﬂma var.
Mehmet beye de bir soru sormak istiyorum. ‹thal
kömüre dayal› kaynaklarla ilgili ﬂu anda devreye
al›nma çal›ﬂmas› yapan santraller var; bunlardan
bir tanesi Sugözü Termik Santrali. Sugözü Ter
mik Santrali, Güney Afrika’da kirli bir ﬂekilde
maden arama ve elmas arama karﬂ›s›nda ald›¤›
kömürleri ﬂu anda ‹skenderun’da yakarak kömür
üretiyor ve bizim bunu “Al ya da öde” koﬂuluy
la çok yüksek ücretlerle ald›¤›m›z› iyi biliyo
rum. Odam›z›n bu konuda aç›klamalar› da vard›.
Bildi¤im kadar›yla, linyit kömürümüzün kalori
de¤erleri biraz düﬂük. Ülkemizde linyit santral
lerinin, atmosfere sal›nan gazlar›n minimize
edilmesine yönelik, ak›ﬂkan yatak teknolojisi ya
da kömür iyileﬂtirmesine yönelik çok fazla çal›ﬂ
man›n da yap›ld›¤›na yönelik duyumlar ald›k.
Üniversitelerde bu konuda yeterince kaynak ay

32

Burada tabii lobilerin ciddi bir bask›s› var. Bunu
OECD’nin 2005 Türkiye Kalk›nma Raporunda
da görmek mümkün. Orada çok net söylüyorlar
zaten. Uluslararas› Enerji Ajans›n›n 2005 y›l›
Gözden Geçirme Raporunda ﬂöyle söyleniyor:
“Kömür talebindeki büyümeye iliﬂkin olarak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan
yap›lan projeksiyonlar, linyitin elektrik üretimi
amac›yla artan bir ﬂekilde kullan›m› yönünde bir
politikaya iﬂaret etmektedir. Ancak, bu hususun
olacak bir ﬂey de¤il, ama bir senaryo seçene¤i
olarak dikkate al›nmas› gerekir. Di¤er ülke de
neyleri göz önüne al›nd›¤›nda, kömür talebinde
ki söz konusu büyümenin liberal bir piyasada
özel sektör taraf›ndan gerçekleﬂtirilece¤i ...
Elektrik üretiminde yeni kaynaklar›n kullan›m›
n› zorlayan bir kamu müdahalesi ya da kömür
üretimini yat›r›mc›lar aç›s›ndan cazip hale getir
meye yönelik herhangi bir sübvansiyon ya da
teﬂvik piyasa mekanizmalar›n› bozacak ve elek
trik sektörünün tüm liberalleﬂtirme sürecine za
rar verecektir” diyor. Kim diyor bunu; OECD
Uluslararas› Enerji Ajans› diyor. Yani burada
çok aç›k bir tehdit var; bu tehdit, “E¤er bunu ya

parsan›z” diyor, bir sopa gösteriyor. Nedir bu
sopa; “IMF deste¤i çekilebilir, s›cak para kaça
bilir, AB’ye giriﬂ sürecinde önünüze engeller
konulabilir” gibi direkt müdahaleler söz konusu.
Bu raporlara geçmiﬂ. Yani sadece lobilerin söy
lemleri de de¤il, direkt müdahaleler söz konusu;
çünkü petrol lobilerinin kâr paylar›nda çok ciddi
anlamda azalma olacak. Dolay›s›yla, buradaki
bu lobilerin bask›lar›na boyun e¤meyecek bir si
yasi iradenin bu kararl›l›¤› göstermesi gerekiyor.

olan, sizin neye ihtiyac›n›z oldu¤unu bilmek ve
öncelik s›ras›n› tespit edebilmek. Biraz önce,
elektrik santrallerinden, hidroelektrik enerjinin
temiz oldu¤undan, baﬂka yararlar› oldu¤undan,
ulusal kaynak oldu¤undan ve ucuz oldu¤undan
bahsettik. O zaman, sizin tercihleriniz nelerdir,
bunlar› tespit etmek gerekir. Nereden bakarsan›z
bak›n, 2.5 milyar kilovat/saatlik bir enerji üreti
mi, ülkenin ihtiyac› olan enerji üretimine sahip
olmak durumundas›n›z.

‹kincisi de, tabii ki, Türkiye'de ArGe’ye ayr›lan
kaynaklar çok s›n›rl›. Geliﬂmiﬂ ülkelerde Ar
Ge’ye ciddi kaynaklar ay›r›yorlar ve kendi kay
naklar›yla sorunlar›n› giderebiliyorlar. Bizde de
tabii, kömürlerimizin büyük bir k›sm› düﬂük ka
lorili; ama düﬂük kalori deyince, sanki düﬂük ka
liteli gibi alg›l›yoruz biz. Düﬂük kalorili demek,
daha fazla gaz ç›karan de¤il. Sonuçta, düﬂük ka
lorili kömürün de, biraz önce söyledi¤iniz gibi,
gazlaﬂt›r›lmas›ndan tutun da, s›v›laﬂt›r›lmas›na
kadar ve ak›ﬂkan yatak kullan›larak daha verim
li yakma teknikleriyle kullan›lmas› mümkün.

Biz, buna ba¤l› olarak birtak›m projeler geliﬂtir
mek durumunday›z. Yani dünyan›n her taraf›nda
da bu böyledir. ‹lk amaç, hepimizin de gayet iyi
bildi¤i gibi, kendi ülke ç›karlar› do¤rultusunda,
kendi ulusal kaynaklar›n›n optimizasyonu yap›
larak, bunlar› uygulamakt›r. DS‹ olarak, sulak
alanlarla ilgili bir problemimiz de yok; ancak,
zaman içerisinde iklim de¤iﬂiklikleri vesaire gi
bi birtak›m ﬂeylerle beraber, etkileﬂim oldu¤u
takdirde, tabii ki... Biz sulak alanlar› ﬂöyle alg›
l›yoruz: ‹nsan ve do¤al hayat›n birlikte yaﬂama
s› gereken yerler diye alg›l›yoruz. Bunu vurgula
makta da fayda var. ‹nan›n, her yerde bunu böy
le düﬂünmeye çal›ﬂ›yoruz. Ancak, do¤al neden
lerden dolay› ve benzeri nedenlerden dolay›, ör
ne¤in, Nil Nehri’nin do¤du¤u göl, Afrika’da bu
lunan göle, geçen y›lki tespitlere göre yar› yar›
ya ufalm›ﬂt›r. Bu, Dünya Vahﬂi Yaﬂam Örgütü
nün tespit etti¤i bir durum.

Bu alanda önceliklerin yine halk›n yarar›na ol
mas› halinde bunlar›n düzelece¤ine inan›yoruz.
Teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Buyurun Erdo¤an bey.

ERDO⁄AN ÖZORAL Sulak alanlarla ilgili so
runuzu yan›tlamak istiyorum. Sulak alanlar de
yince ilk anlaﬂ›lan ﬂey, sanki göçmen kuﬂlar ve
saire gibi ﬂeylerin daha do¤al ﬂartlarda olmas›
gereken yerler diye alg›lanabiliyor. Türkiye'de
tabi bu anlamda çok yer var; Bafa Gölü’nden tu
tun, Güney’de, ‹ç Anadolu'da çok yer var.

Devlet Su ‹ﬂleri’nin sulak alanlarla ilgili, yani
kurutmaya yönelik herhangi bir çal›ﬂmas› yok ﬂu
anda. O, bazen yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalara neden olabi
liyor. Bizim projemiz olan yerde, do¤al olarak
sulak alan›n oldu¤u yerde baraj da olmas› gere
kiyor. Bitkinin ihtiyac› kadar olan suyu vermek
önemli. Yani orada ayr›ca bir drenaj kanal› aça
rak, herhangi bir sulak alan› kurutma ad›na bir
projesi yok Devlet Su ‹ﬂleri’nin. Ancak, bir pro
je ba¤lam›nda bunlar›n bir arada çal›ﬂmas›n›n
yap›lmas› gerekmektedir. Mesela, Bafra ve Çar
ﬂamba’da ... var. Nedir bu? Milyonlarca y›ld›r
K›z›l›rmak’›n getirdi¤i nüsubatlarla oluﬂmuﬂ
ovalard›r. Bu tür ovalar canl› ovalard›r. Bu, M›
s›r’da da vard›. Baﬂka yerlerden de örnek göste
rebiliriz, dünyan›n de¤iﬂik yerlerinden. Önemli
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Bu, bizim sorumluluk alan›m›z›n de¤il, yetkimi
zin d›ﬂ›nda. Bu baﬂka kuruluﬂlar› ilgilendirdi¤i
için, buralarda Devlet Su ‹ﬂleri olarak bizim bir
ﬂey yapma olana¤›m›z yok. Ama ﬂunu kesinlik
le söyleyebiliyoruz: Biz, insan ve do¤an›n bir
likte yaﬂamas› gerekti¤i düﬂüncesinde olan bir
kuruluﬂuz ve çal›ﬂmalar›m›z bu do¤rultudad›r.
Bir projemiz olan yerde, sulamayla drenaj› bir
likte düﬂünürüz her zaman için, suyun optimum
kullan›m› do¤rultusunda. Drenaj laf› bazen ku
rutma intiba›n› uyand›r›r ve bu do¤rultuda bir
kavram kar›ﬂ›kl›¤›na yol açar. Bu da çok önem
lidir. Bir de biz, zaten son senelerde devam eden
projelerimizde dahi bunu de¤iﬂikli¤e u¤ratt›k.
Vahﬂi sulama dedi¤imiz sulama sistemlerinden
vazgeçtik. Mesela, çok eski y›llarda, suyun çok
kontrolsüz
kullan›ld›¤›
yerlerde
tabi
i ki vahﬂi sulama dedi¤imiz sulama yöntemi kul
lan›l›yordu ve bunlar baﬂka türlü problemlere
yol aç›yordu. Bunlar›n d›ﬂ›nda, tekni¤in elverdi
¤i ölçüde damla sulamalara geçiyoruz.

OTURUM BAﬁKANI Bir tane soru daha alabi
lece¤im, çünkü saat 13.00.

SUNUCU Konuﬂmac›lar›m›za teﬂekkür ediyo
ruz.

Samsun Devlet Su ‹ﬂleri Bölge Müdürlü¤ünün
Boyabat Baraj› 1.5 milyar kilovat/saat enerji
üretecek. Bunun altyap›s› tamamen yap›lm›ﬂ,
enerji tünelleri ve altyap› sistemleri. Daha sonra
Do¤uﬂ Grubuna verilmiﬂ. Ondan sonra devlette
kalm›ﬂ, Enerji Bakanl›¤›nda. Tekrar yeni bir mo
delle Do¤uﬂ Grubuna veriliyor ﬂimdi.

“Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›” konu
lu ‹kinci Oturum saat 14.15’te baﬂlayacakt›r.

Buyurun.

Say›n Olgun Sakarya, Prof. Dr. Say›n Güven
Önbilgin, Say›n Erdo¤an Özoral, Say›n Cüneyt
Bektaﬂ, Say›n Mehmet Torun’un plaketlerini
vermek üzere Say›n Suat Y›lmaz’› kürsüye da
vet ediyorum.

SALONDAN Ben gazeteciyim, Haber gazetesi
muhabiriyim ismim OKTAY ÖZTÜRK Ana
dolu Ajans› baﬂta olmak üzere birçok gazetede
görev ald›m.

Ben ﬂunu sormak istiyorum sadece: Niçin devlet
bunu y›llard›r yapm›yordu, bu Boyabat Baraj›
niçin yap›lmam›ﬂt›r 21 y›ld›r? Ulaﬂ›m yolu tü
nelleri ile derivasyon tünellerinin 21 y›l önce ta
mamland›¤›n› söylüyorlar.
Teﬂekkür ediyorum.

ERDO⁄AN ÖZORAL Bu bizim yetkimizin d›
ﬂ›nda.

OTURUM BAﬁKANI Yemek aras› ve çay ara
lar›nda konuﬂmac›larla muhatap olabilirsiniz.
Yaln›z, iki ﬂeyi belirtmek istiyorum. Birincisi,
çok olumsuz düﬂünüyoruz galiba. Birileri, “Tüm
dünyada kömür bitti¤i zaman bizde kals›n” diye
düﬂünüyor ve biz karﬂ› ç›k›yoruz.
Maden mühendisli¤i bölümlerinin yenisini aç
m›yor Yüksekö¤retim Kurumu, ö¤renci artt›rm›
yor, olanlar› kapatmaya çal›ﬂ›yor. Demek ki, kö
mür filan iﬂlemeye bilimsel aç›dan da gereksini
mimiz yok.

Ben, 7377 aras› Türkiye Elektrik Kurumu men
subuyum. Eﬂim, çok eskiden Türkiye Kömür ‹ﬂ
letmeleri mensubu. Arkadaﬂlar›m›z DS‹’deydi.
Bizimle birlikte olan herkes ﬂu anda piyasay›
kontrol eden özel sektörün ﬂirketlerinin ya pat
ronlar›, ya genel müdürleri durumunda. Yani o
kuruluﬂlar›n da¤›lmas›ndan sonra eleman kay
bettik, yaz›k oldu bu kiﬂilere. Yoksa, bu kiﬂiler
ﬂu anda Türkiye'nin enerji sektörünü yönlendi
ren özel sektör olarak kendileri nas›l bask› uygu
luyor, buraya nas›l geldi, iyi düﬂünmemiz gere
kir.
Hem konuﬂmac›lara, hem dinleyicilere teﬂekkür
ediyorum. Sa¤ olun.
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