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T
arihsel mirasXn hiçe sa-
yXlmasX, santral inşaatX haf-
riyatlarXnXn derelere akX-
tXlmasX, derelerin susuz
kalmasX, doğalyaşamalan-

larXnXn yok edilmesi gibi gerekçelerle
hidroelektrik santrallere (HES)karşX tep-
kiler ülkemizin dört bir yanXnda hXzla
artmaktadXr.

Elektrik Mühendisleri OdasX, 60 ki-
şilik bir heyetle Doğu Karadeniz yö-
resine düzenlediği teknik gezi ardXndan
saptama ve değerlendirmelerini ra-
porlaştXrmXştXr.

Trabzon, Rize ve Artvin illerinde,
yapXmXsürenve tamamlanmXş20’yeya-
kXn nehir tipi HES’in incelendiği ra-
porda öne çXkan konulardan bazX baş-
lXklar şöyle:

Sularımız piyasalaştırılıyor
HES konusuna santralin tipi, türbin

yapXsX, kurulu gücü, şebekeye bağlan-
tX şekli gibi sadece mühendislik proje-
si temelindedeğil; tümboyutlarX ileyak-
laşmak zorundayXz.

Tümüyle özel sektörün kâr hXrsXna
terk edilerek piyasalaştXrXlan enerji
sektörü içinde, sularXmXzXn 49 yXllXk an-
laşmalarla devredilmesi ciddi ekolojik
sosyal tahribat yaşanmasXna neden ol-
maktadXr.

Hidroelektrik santralleri bilimsel öl-
çütlerle, havza planlamasX temelinde,
yerel halkXn onayX alXnarak projelen-
dirmek yerine; her türlü denetimden
uzak, tamamen şirket kârlXlXğX temelinde
yapXlmaktadXr.

Su yapXlarX; fizibilite, planlanma, in-
şaat ve işletme gibi farklX çalXşma
alanlarX bulundurmasX nedeniyle, de-
ğişik meslek disiplinlerinin birlikte
uzun süreli ve kapsamlX çalXşmalarXnX
gerektirir.

Su yapXlarX projelendirilmesinde
bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel
yapXsXnXn birlikte değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Su yapXlarXnXn planlama
ve projelendirilmesinde bu temel ilke-
ye uyulmamaktadXr.

Fizibiliteler gerçekçi değil
LisansalmXşbirçokHESprojesinde

sonradan kurulu güç değişikliği yapX-
larak lisans tadilatXna gidilmektedir.
Kaynak kullanXmXna ait ölçümler çoğu
zaman gerçeği yansXtmamaktadXr. Üre-

tim santralinin sisteme bağlantXsXnda ge-
rek güzergâh açXsXndan gerekse mesa-
fe açXsXndan sorunlar yaşanmakta, bağ-
lantX hatlarXnXn geçtiği güzergâhlar da
en az santral yeri kadar zarar görmek-
tedir. Özellikle su yatağXnXn değiştiril-
mesi ve bağlantX hatlarX güzergâhX üze-
rindeki çevre tahribatX bölge sakinleri-
nin haklX tepkisine neden olmaktadXr.

Hidrolojide kullanXlan genel kri-
terlerde, su yapXsX için hidrolojik ve me-
teorolojik etütlere bağlX yapXlarXn du-
rumuna göre, akXm değerlerinin en az
20 ila 25 yXllXk süreleri kapsamasX ge-
rektiği belirtilmiştir. Ancak 4628 sayXlX
Elekrik PiyasasX YasasX’ndan sonra or-
taya konan projeler için bu normlarXn
kullanXldXğXnX söyleyebilmek müm-
kün değildir.

HES’ler denetimsiz
Proje hazXrlanXrken normlara uy-

gun olmayan mühendislik çalXşmala-
rXnXn yapXldXğX, birçok HES için gerekli
ölçümlerin olmadXğX, projelerin sanal
değerler ile yapXldXğX bilinmektedir. Bu
durum ekonomik ve ekolojik sorunlar
ile taşkXn gibi ileride telafi edilemeye-
cek zararlarXn oluşmasXna neden ol-
maktadXr. İlgili kamu kurumlarX bilimsel
ölçeğe göre proje denetimi yapmak ye-
rine, firmalarXn isteklerini onaylayan ya
da müdahil olmayan bir tutumu sür-
dürmektedir. Bunun sonucu olarak
da; mühendislik normlarXna uymayan
denetimsizprojelerde,yayapXyayönelik
öncekinden daha fazla yatXrXm yapXla-
rak iyileştirmeler söz konusu olmakta
ya da tesisin kabulü firmanXn sorum-

luluğuna bXrakXlarak işlemleri yapXl-
makta ve tesis işletmeye açXlmaktadXr.
Bu durum her açXdan kamusal zarara
yol açmaktadXr.

Denetimin, proje aşamasXnXn ba-
şXndan itibaren yerinde ve saha koşul-
larXnda gerçekleştirilmesi bir zorunlu-
luk olmalXdXr. Ancak HES yapXlarX
için proje aşamasXndan inşaat aşama-
sXna kadar tam bir denetimsizlik hâ-
kimdir. Denetimin, kamusal kaynaklarX
koruma, bilim ve mühendislik gerek-

lerini yerine getirme noktasXnda, top-
lumyararXöncelikli olarakyapXlmasXge-
reklidir. Ancak, enerji sektörü piyasa-
laştXrXlXrken denetim de piyasa mantX-
ğX içinde özel şirketlere devredilmek-
tedir.

Doğu Karadeniz’de köylülerin en
çok itiraz ettiği konulardan biri can su-
yudur. Can suyu her havza için ayrX ayrX
belirlenmek yerine tek değerle geçiş-
tirilmeye çalXşXlmaktadXr. Uygulama-
da ise, can suyu şirketlerin tasarrufu-
na bXrakXlmXş durumdadXr.

İşletmede olan tesislerin bazXlarX hiç
can suyu bXrakmamaktadXr. BazXlarX-
nXn can suyu ise bXrakmalarX gereken
değerin çok altXndadXr. Maalesef can
suyu için de sağlXklX işleyen bir kont-
rol mekanizmasX oluşturulamamXştXr.

HES çöplüğü oluyoruz
YapXlan ve yapXlmasX planlanan

HES yatXrXmlarX içerisinde Türbin-
Generatör grubu (elektromekanik ak-
sam) maliyetleri yatXrXmXn neredeyse
yüzde 50’sini oluşturmaktadXr. Çoğu
yatXrXmcX firma elektromekanik aksa-
mX yurtdXşX sermayeli şirketlerden te-
min etmektedir. Bu noktadan bakXl-
dXğXnda ülkemizde çok fazla katma de-
ğer artXşX sağlamadXğX görülmekte-
dir.

Ülkemizdeki yatXrXmcXlar gerek
ucuz olmasX, gerek temin sürelerinin
kXsa olmasX gerekse ödeme koşullarX-
nXn daha uygun olmasX sebebiyle daha
çok Çin ve eski Doğu Avrupa ülkele-
rinin ürünlerini tercih etmektedir. Ge-
nelde kullanXlan ürünler kalitesi belir-
siz, tamamen ucuzluk ve kXsa temin sü-
resi nedeniyle tercih edilmiş ürünler ol-
maktadXr. Ürün kalitesi ve uygunluğu-
nu kontrol eden herhangi bir meka-
nizma kurulmadXğXndan bu konuda
tek belirleyici yatXrXmcX olmaktadXr.
Bu durumda orta vadede ülkemizin bir
HES çöplüğü olmasX kaçXnXlmazdXr.

Şirketler, artan yatXrXm maliyetle-
rini düşürebilmek ve/veya geri alabil-
mek içinyatXrXmve işletmeyapmayaça-
lXşmaktadXrlar. Bunun sonucu olarak da
kalite, iş ve işletme güvenliğini ortadan
kaldXran bir anlayXş ortaya çXkmaktadXr.

YapXm aşamasXnda olduğu gibi iş-
letme aşamasXnda da taşeronlaşma baş-
lamXştXr. YatXrXmcX firmalar işletmele-
ri taşeronlaştXrarak birçok sorumlu-
luktan kurtulmakta, taşeron (işletmeci)
az sayXda elemanla birkaç tane santral
çalXştXrarak işletme maliyetini minimi-
ze etmektedir.

Katılımcı havza planlaması
BazX tesislerin ek düzenlemeleri-

nin, mühendislik kurallarX yok sayXla-
rak yapXldXğX, imalatta açXğa çXkan
hafriyatlarXn hiçbir kural gözetilmeden
gelişi güzel döküldüğü, bazX firmala-
rXn daha fazla düşü sağlama adXna üre-
tim tesislerini taşkXn yatağXnXn içerisi-
ne yerleştirdikleri, özellikle “balık
geçitlerinin” sadece yasak savma
amacXyla yapXldXğX gözlenmiştir.

HES’ler su yapXlarX ile birlikte
havzanXn bütünselliği içerisinde de-
ğerlendirilmelidir.

Hidroelektrik santraller, havza bü-
tünlüğünde, bilimin ve tekniğin XşX-
ğXndaki bir planlamayla ve yöre in-
sanlarXnXn onayXyla geliştirilecek pro-
jeler olmalXdXr. Elektrik enerjisi doğal
bir tekeldir. Bölgede üretim, iletim, da-
ğXtXm ve tüketim birlikte ele alXnarak ka-
musal çXkarlarX gözeten merkezi bir
planlama yapXlmalX, bu planlamaya
yöre halkXnXn katXlXmX ve katkXsX sağ-
lanmalXdXr. �

HES tahribatı raporlandı
EMO, DOĞU KARADENİZ TEKNİK GEZİ İNCELEME SONUÇLARINI YAYINLADI

DoğuKaradeniz’dekiHES
inşaatlarınailişkinteknik
inceleme raporu çarpıcı
uyarılar taşıyor. Rapora
göre,fizibilitelergerçek-
çideğil,suölçümlericid-
di yapılmıyor, denetim-
sizlikhükümsürüyor.Ku-
rulanelektromekanikak-
samınTürkiye’yiçöplüğe
dönüştüreceği anlatılan
raporda,katılımcıbiran-
layışla merkezi bir bir
havza planlaması yapıl-
ması öneriliyor.
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