
Cumhuriyet ENERJİ � 31 Mayıs 2011 - 2313

T
ürkiye’de enerjide ku-
rulu güçte artXş, özel-
likle 3096 sayXlX Tür-
kiye Elektrik Kuru-
mu DXşXndaki Kuru-

luşlarXn Elektrik Üretimi, İletimi,
DağXtXm ve Ticareti ile Görevlen-
dirilmesi HakkXnda Kanun’dan
sonra termik santrallarda gerçek-
leşirken, hidrolikteki kurulu gücün
artXş hXzXnda fazla bir değişim ol-
mamXştXr.

Ülkemizin hidroelektrik po-
tansiyeli olarak belirtilen 433 mil-
yar kilovat saatlik (kWh) değer tar-
tXşmalXdXr. Çünkü bu hesaplama
genel yaklaşXmla ortaya konmak-
tadXr. Gerçekte böyle bir değerin
çok yüksek olduğu, mevcut ve ge-
liştirilen projelerle değerlendiril-
diğinde kolayca anlaşXlabilmek-
tedir. Genel ifadelerle ortaya ko-
nan rakamlar üzerinden yapXlan de-
ğerlendirmeler, günümüzde hid-
roelektrik santrallarX (HES) uy-
gulamalarXna karşX oluşan top-
lumsal baskXlandXrmayX sönümle-
mek içinde kullanXlmaktadXr. Bir
yandan su kendi doğasXnda ay-
rXymXş gibi gösterilerek, “Su boşa
akmaktadır” ifadeleri kullanX-
lXrken; diğer yandan iklim değişi-
minin önlenmesi için karbon emis-
yonlarXnXn azaltXlmasX üzerinden
HES’ler konusunda yürütülen po-
litikalar özünden saptXrXlmXş du-
rumdadXr. Su kendi doğasXnda ve
yaşattXğX kültürüyle birlikte de-
ğerlendirildiğinde gerçek anlam-
da enerji üretiminde su gücünden
yararlanXlabileceği anlaşXlmalXdXr.

Bilimsel ölçüm yok
4628 sayXlX Elektrik PiyasasX

Kanunu ve su kulla-
nXm anlaş-

masX sonrasXnda çok sayXda HES
projeleri ortaya çXkmXştXr. KXsa
bir sürede tüzel kişilerce 1200’den
fazla projenin ortaya konmasX pi-
yasanXn serbestleşmesinin katkXsX
olarak algXlanabilir. Oysa bir pro-
jenin gerçekten proje olabilmesi
için hidrometrik ölçümlerin süre-
sinin yeterli ve temsili olmasX ge-
rekirken projelerin çoğunda bu bi-
limsel ve teknik yeterlilikten söz
edebilmek mümkün değildir. Bu
anlamda bakXldXğXnda bu tesis-
lerden raporlarda yazXlX enerjilerin
üretilemeyeceği ve bu raporlara
göre yapXlan planlamalarXn genel
anlamda sorun yaratacağX açXktXr.

Projede su ölçümleri, çevreye
ilişkin birçok değer de yok sayXl-
maktadXr. HavzanXn topoğrafik
yapXsXnXn fazla eğimli olmasX du-
rumunda projeler birbiri ardXna di-
zilmektedir. Dere yatağX suyu gö-
remeden borularla denize ulaştX-
rXlmaktadXr. Bu konuda en fazla
mağdur olan bölgeler Karadeniz ve
Akdeniz bölgeleridir.

Son yönetmelik değişikliğin-
de can suyu bXrakXlmasX konusunda
ortaya konan değerin çok genel bir
yaklaşXm olduğu; oysa bu değerin
akarsu bazXnda ele alXnmasX ge-
rektiği gerçeği yadsXnamaz. Can
suyunun doğal yatağa bXrakXlXp bX-
rakXlmayacağXnXn denetlenmesi
de ayrX bir sorundur. Bu konu hiç-
bir zaman girişimcinin insafXna bX-
rakXlamaz.

4628 sayXlX Kanun’un deva-
mXnda Elektrik İşleri Etüt İdaresi
ve Devlet Su İşleri tarafXndan üre-
tilen yaklaşXk proje sayXsX 259
adet olup toplam kurulu gücü 4 bin
857 megavat (MW) ve tüzel kişi-
lerce ortaya konan yaklaşXk 1209
projenin kurulu gücü 8 bin 200
MW’tXr. Mevcut tesislere bu pro-
jeler de dahil edildiğinde yaklaşXk
1900 tesisle toplam 78 bin MW ci-
varXnda kurulu güce ulaşXlmakta-
dXr ki; tüzel kişilerce ortaya ko-

nulan 1209 projenin 8 bin
200 MW’lXk

kurulu gücü de bu toplam kurulu
güç içinde yalnXzca yüzde 10’luk
bir paya sahip olacaktXr. Kamu ve
tüzel kişilerce ortaya konan pro-
jeleri bir bütünsellik içerisinde
çevresel ve toplumsal etkileriyle
birlikte değerlendirilmek zorun-
ludur.

Havza planlaması yok
Projelerin sayX olarak artmasX,

çoğu alanda çevre sorunlarXnX da
gündeme çXkarmXştXr. Bu konuda
kamuoyunun duyarlXlXğXnXn artmasX
nedeniyle Çevresel Etki Değer-
lendirme (ÇED) uygulamalarXyla
bu projeler için çXkXş yolu aran-
maktadXr. Su kullanXm anlaşma-
sXyla birlikte enerji alanXnda birçok
şirket kurulmuş olduğu ve bu şir-
ketlerin sürekli el değiştirmekte ol-
duğu kamuoyunun bilgisindedir.

Her ne kadar havza planlamasX
çalXşmalarXnXn yapXldXğX belirtilse
de, bu başvurularda havza plan-
lamasXna ilişkin hiçbir değerlen-
dirme bulunmamakta; sadece
mevcut ya da önceki başvurular ile
kotlar arasXnda bir çakXşma olup ol-
madXğX konusunda karşXlaştXrma
yapXlmaktadXr. AyrXca bu projele-
rin hidrolojik kXsXmlarX göz ardX
edilmektedir. Oysa herhangi bir su
yapXsX için projenin esasXnX oluş-
turan hidrolojik çalXşmalarXn öne-
mi ve bunlarXn uygulamasX duru-
munda yaşanacak sorunlar ilgili
kurum, kuruluş ve kişilerin bilgi-
sindedir.

LisanssXz Enerji Üretim Tes-
isleri Yönetmeliği ile “kurulu
gücü azami beş yüz kilovatlık
üretim tesisi” altXnda olan tesis-
ler için, diğer tesisler için istenen
uygulamalarXn hiçbirisi istenme-
yecektir. Mevcut uygulamalar
dikkate alXndXğXnda en az 10 bin ci-
varXnda HES tesisinin daha gün-
deme geleceği anlaşXlmaktadXr.
Bu tesisler için ÇED istenemeye-
ceğinden yaşanabilecek sorunlarXn
boyutlarXnXn çok yXkXcX olacağXnX
şimdiden söylemek yanlXş olmaz.
�
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‘Su hiçbir zaman
boşa akmaz’

İsmail KÜÇÜK
Meteoroloji Müh. Odası Eski Başkanı

D
oğalgaz PiyasasX YasasX
çXktXğXndan bugüne 10
yXl geçti. YasanXn uygu-
lama kabiliyeti bulama-
yan maddelerinin başXn-

da, BOTAŞ’Xn ikiye bölünmesi ve
özel sektörü ithalatta egemen kXlmak
için; BOTAŞ’Xn ithalat sözleşmeleri-
nin özel sektöre devredilmesi ve itha-
lattaki payXnXn yüzde 20’ye düşürül-
mesi gelmektedir.

Dünya BankasX’nXn Türkiye do-
ğalgaz sektörünü değerlendiren rapo-
runda bile, “BOTAŞ’a giydirilmeye
çalışılan bir deli gömleği” olarak ni-
telenen bu iddialX ve ülke gerçekleri-
ne uygun düşmeyen hedefin gerçek-
leşmemesi ülke lehine olmuştur. An-
cak BOTAŞ, 13 MayXs 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayXmladXğX ihale ila-
nXyla, elindeki 6 milyar metreküplük
doğalgaz ithalat anlaşmasXnX satXşa çX-
karmXştXr.

Enerji ve
Tabii Kaynak-
lar BakanlX-
ğX’nXn yasada
değişiklik ya-
pXlmasXna yö-
nelik bir taslak
hazXrlXğX bu-
lunmaktadXr.
Taslak BO-
TAŞ’Xn ikiye
bölünmesini ve
doğalgaz tica-
retiyle ilgilenen
bölümün süreç
içinde özelleştirilmesini, kamu şirke-
ti olarak BOTAŞ’Xn faaliyetinin yal-
nXzca iletimle sXnXrlX kalmasXnX öngör-
mektedir.

Eğer gerçekten şeffaf bir doğalgaz
sektörü isteniyorsa, tasarX ilgili tüm ta-
raflarXn, BOTAŞ ve ilgili diğer kamu
kuruluşlarXnXn, sektör derneklerinin,
mühendis odalarXnXn, meslek odalarX-
nXn, uzmanlarXn katXlXmXyla, kamuo-
yunun erişiminde, şeffaf bir ortamda,
ortak uzlaşXyX yansXtacak bir şekilde ha-
zXrlanarak TBMM’ye sunulmalXdXr.

Birleşik kurum oluşturulmalı
Bu süreçte; BOTAŞ tarafXndan

bir süredir kamuoyu erişimine engel-
lenen kaynak bazXnda ithalat bilgileri,
satXşlarXn sektörel dağXlXm bilgileri ve
ana tüketici gruplarXna aylXk bazda sa-
tXş fiyatlarX şeffaf bir şekilde kamuo-
yuna duyurulmalXdXr.

İşlemediği açXkça belli olan söz-

leşme devirleri uygulamasXndan ve
BOTAŞ’X ikiye bölme planlarXndan
vazgeçilmelidir. Tersine doğalgaz ve
petrol sektörlerinde dikey bütünleşmeyi
sağlayacak yasal düzenlemeler yapXl-
malX; TPAO ve BOTAŞ’X bünyesine
alacak Türkiye Petrol ve Doğal Gaz
Kurumu (TPDK) oluşturulmalXdXr.
Arz güvenliği açXsXndan iletimin kamu
tekelinde olmasXnXn yanX sXra ithalat ve
depolamada da kamunun ciddi bir
ağXrlXğX olmasX gerekir. İletim, ithalat,
toptan satXş, LNG gazlaştXrma ve de-
polama alanlarXnda faaliyet gösterecek
kamu şirketleri, kurulmasX önerilen
TPDK bünyesinde faaliyet gösterme-
lidir. TPDK, çalXşanlarXn yönetim ve
denetimde söz ve karar sahibi olacağX
bir yapXda, kamu bünyesinde idari ve
mali açXdan özerk bir şirket olmalXdXr.

Doğalgaz alXm sözleşmelerinin
hazXrlXk süreçlerinin zaman aldXğX ve
sona erecek sözleşmeler nedeniyle,
önümüzdeki yXllarda arz açXğX oluşmasX
ihtimali göze alXnarak, uygulanan do-

ğalgaz ithalat ya-
sağX son bulmalX-
dXr. Yeniden baş-
lanan BOTAŞ do-
ğalgaz alXm söz-
leşmelerinin dev-
ri uygulamalarX
durdurulmalXdXr.
Gerçekçi ve gün-
cel bir doğalgaz
arz planX çerçe-
vesinde, BOTAŞ
ile talepte bulu-
nan diğer kuru-
luşlara yeni do-
ğalgaz alXm söz-

leşmesi yapma ve ithalat hakkX veril-
melidir.

Bugün Türkiye’nin enerji alanXn-
daki mevcut durumuna bakXldXğXnda,
50 bin megavatlXk (MW) kurulu gücün
16 bin MW’XnX doğalgaz santrallarXnXn
oluşturduğu, halen inşaat aşamasXnda
olan doğalgaz santrallarXnXn kurulu
gücünün de 4 bin 881 MW olduğu bi-
linmektedir. EPDK verilerine göre; top-
lam kurulu gücü 21 bin MW civarXn-
da, doğalgaz santralX başvurusu yapmXş
lisans bekleyen 70’in üzerinde proje
bulunmaktadXr. Söz konusu başvuru-
larXn yüzde 40’XnXn gerçekleşmesi du-
rumunda 8 milyar metreküplük ek
doğalgaza ihtiyaç duyulacağX hesap-
lanmaktadXr. İnşaat aşamasX ve lisans
aşamasXndakiler değerlendirildiğinde
de, 2015-2016 yXlXna kadar ilave 13-14
milyar metreküp ek doğalgaz ithalatX
gerektiği belirtilmektedir. Bu durum ül-
kenin doğalgazda dXşa bağXmlXlXğXnXn
daha da artacağXnXn göstergesidir. �
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