ORTA KARADEN‹Z BÖLGES‹ ENERJ‹ FORUMU
SONUÇ B‹LD‹RGES‹
45 EYLÜL 2007

“Orta Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu”
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› Samsun
ﬁubesi taraf›ndan 45 Eylül 2007 tarihinde Sam
sun’da gerçekleﬂtirildi.

Forum Yürütme Kurulu, forum kapsam›nda aç›
l›ﬂ konuﬂmalar›, sunulan bildiriler, panel ve kat›
l›mc›lar›n katk›lar› dikkate al›narak aﬂa¤›daki
sonuç bildirgesini haz›rlam›ﬂ ve kamuoyunun
bilgilerine sunmay› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
A. BÖLGEN‹N GENEL DURUMU

1. Orta Karadeniz Bölgesi’nin enerji yap›s›na
bak›ld›¤›nda, bölgenin enerji üretimi aç›s›ndan
önemli bir potansiyele sahip oldu¤u görülmekte
dir. Su kaynaklar›n›n yo¤unlu¤u ile hidro
elektrik enerji üretim tesislerinin kapasitesi
1.458MW olup ülkemizin hidroelektrik enerji
kapasitesinin %12’ sini oluﬂturmaktad›r. Bunun
yan› s›ra bölgenin hidroelektrik enerji kapasitesi
3.235MW olup y›lda 10.923,5 milyar kwh ener
jiye karﬂ›l›k gelmektedir. Bölgede kay›p kaçak
ortalamas› %13 ile ülke ortalamas›n›n alt›ndad›r.

2. Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksekli
¤inin yan› s›ra bölgenin yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklar› aç›s›ndan da ülkenin en önem
li bölgelerinden oldu¤u görülmektedir. Rüzgar
enerjisi potansiyeli 16.784MW olup ülke gene
linde tespit edilen kurulabilecek güç miktar›n›n
%12.7 sini oluﬂturmaktad›r. Yine enerji orman
c›l›¤› ve biyoyak›tlar aç›s›ndan da önemli bir alt
yap› ve tar›m arazisine sahiptir.

3. Da¤›t›m sisteminde yenileme çal›ﬂmalar› de
vam etmekte ancak, ödeneklerin yetersizli¤i,
bölgenin co¤rafi yap›s›ndan kaynakl› nedenlerle
özellikle k›rsal alanda s›k›nt›lar yaﬂand›¤› göz
lemlenmektedir.

Bu s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas› anlam›nda TE‹Aﬁ ve
TEDAﬁ’›n koordine içerisinde yat›r›mlar›n›
planlay›p hayata geçirmeleri gerekmektedir. An
cak 4628 say›l› EPDK yasas› ve kurumlar ara
s›ndaki koordinasyon eksikli¤i nedenleri ile ge
cikmeler yaﬂanmaktad›r.
4. 4628 say›l› EPDK yasas›ndaki mevzuatlar›n
TEDAﬁ’›n hizmetlerinde aksamalara yol açt›¤›,

kavram kargaﬂalar›na neden oldu¤u, mevzuat›n
uygulanabilirli¤i aç›s›ndan s›k›nt›lar yaﬂand›¤›
gözlemlenmektedir.

5. Özelleﬂtirme kapsam›ndaki TEDAﬁ’ta perso
nelin büyük bir k›sm›n›n emekliye ayr›lmas›,
uzun süredir eleman al›nmamas›, çal›ﬂma orta
m›n›n yetersizli¤i nedeniyle hizmette aksamala
r›n oldu¤u gerekçesiyle bu olumsuz durumun ta
ﬂeronlaﬂma ile aﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› görülmekte
dir.
6. Türkiye’nin en önemli ovalar›na sahip bölge
de tar›msal sulama yo¤un olarak elektrik enerji
si ile gerçekleﬂtirilmekte, bu durum yaz aylar›n
da trafolara aﬂ›r› yük getirerek sistemin zorlan
mas›na k›ﬂ aylar›nda ise neredeyse boﬂta çal›ﬂ
malar›na neden olmaktad›r. Teknik kay›plar›n
artmas›na neden olan bu durumun ortadan kald›
r›labilmesi için DS‹ taraf›ndan yap›lmakta olan
kanal sulama sistemlerinin bir an önce bitirilme
si gerekmektedir.
B. MOB‹L SANTRALLAR

Samsun’da konuﬂland›r›lan Mobil Santrallarla
ilgili olarak düzenlenen “Mobil Santrallar›n
Samsun’daki Süreci” oturumunda konunun Hu
kuki ve Çevre boyutu tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.1998 y›l›nda
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri için 4
adet ihale edilen 1020 MW’ l›k Mobil Santrallar,
yüksek kar marj› görülünce 2000 y›l›nda Türki
ye’nin çeﬂitli yerlerinde konuﬂland›r›lmak üzere
100130 MW’l›k 8 adet daha yeniden ihale edil
miﬂlerdir. TE‹Aﬁ Yetkilileri, bunlardan Bart›n
ve Dalaman’da konuﬂland›r›lacak olan 2 adet
Mobil Santral’›n , yöre insan›n›n muhalefet et
mesi nedeniyle baﬂka bir yöreye konuﬂland›r›l
mas›na karar verirler. Bu arada Samsun Büyük
ﬂehir Belediyesinin yaz›l› daveti üzerine her iki
100 MW’l›k santral›n Samsun’a konuﬂland›r›l
mas› riskine girerler.Samsun da toplam kurulu
gücü 1300 MW olan 4 adet hidroelektrik santral
mevcuttur.Herhangi bir iletim ya da üretim soru
nu da yoktur.Bölge halk› AZOT ve BAKIR fab
rikalar›n›n yaratt›¤› hava kirlili¤i nedeniyle y›l
lard›r ciddi sorunlar yaﬂamaktad›r.
Bilindi¤i gibi Mobil Santrallar yak›t olarak 6
numara fueloil kullanmaktad›r.6 numara FuelO
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il’in kullan›lmas›, Samsun ‹l Mahalli Çevre Ku
rulunca Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içinde ya
saklanm›ﬂt›r. 2x100MW’l›k Mobil Santrallar
günde 1000 TON 6 numara fueloil yakmaktad›r.
6 numara FuelOil %3,5 Kükürt(S) içermektedir.
1000 TON fueloil yak›ld›¤›nda günde yaklaﬂ›k
35 TON kükürt(S) aç›¤a ç›kmaktad›r. Filtre edil
di¤inde en iyi ihtimalle %90’n›n tutulaca¤› (ki
bu çok zordur) göz önüne al›nacak olursa yakla
ﬂ›k 3,5 TON kükürt(S) atmosfere sal›nacakt›r.
Atmosfere sal›nan SO2’yi %90 filtre etmek için
her bir TON SO2 baﬂ›na yaklaﬂ›k 1,6 TON Ki
reç Taﬂ› (CaCOa) gerekmektedir.Yani filtre ede
bilmek için 48 TON/gün Kireç Taﬂ› gerekmek
tedir.
Kat› at›k olarak santralden ç›kacak alç› taﬂ›n›n
nas›l depolanaca¤›, tehlikeli at›k kapsam›nda
olup olmad›¤› belli de¤ildir.Zaten ekonomik de
¤eri olsa idi hemen yan›nda bulunan Azot Fabri
kas›n›n y›llard›r elde etti¤i da¤lar gibi y›¤›l› alç›
taﬂ›n› de¤erlendirmesi gerekirdi.
Mobil Santrallar›n bulundu¤u bölge ,inﬂaata
baﬂland›ktan sonra “sanayi bölgesi” ilan edildi
ise de ,yerleﬂim bölgesine 500 m mesafede
dir.Buna ra¤men bölgede var olan “gürültü kirli
li¤ine”ilave olarak yeni bir kirlilik kayna¤› daha
eklenmiﬂtir.

Mobil Santral’a tankerlerle getirilen 6 numara
FuelOil’in iskeleden boﬂalt›lmas› esnas›nda
meydana gelen yak›t kaça¤› nedeniyle 7 km lik
deniz ﬂeridi kirlenmiﬂ, deniz canl›lar› ve kuﬂlar›
ölmüﬂtür.

Bu ve buna benzer sak›ncalar› nedeni ile “Sam
sun Çevre Birlikteli¤i” ad›yla bir araya gelen bü
tün demokratik sivil toplum örgütleri, Mobil
Santrale karﬂ› uzun erimli bir mücadele yürüt
müﬂlerdir.Yürütülen toplumsal muhalefet ve so
nuçlanan mahkeme karar› nedeniyle 2003 y›l›n
da üretimi durdurulan Mobil Santrallar 2007 y›
l›nda yeniden üretime baﬂlat›lm›ﬂt›r.Bütün bun
lara ra¤men sözleﬂmesi gerekçe gösterilerek ay
da 2.4 Milyon Dolar ödeme yap›lmaya devam
edilmiﬂtir.

Mobil Santrallar›n tesisine baﬂlanmadan önce;
yer seçim izni ÇED raporu, Emisyon ön izni ,de
ﬂarj izni v.b. gibi Çevre Mevzuat›na göre al›n
mas› gereken izinler al›nmam›ﬂt›r. Mobil San
trallerin kurulmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için Çev
re Mevzuat›nda yap›lan geçici süreli de¤iﬂiklik
ler Dan›ﬂtay taraf›ndan iptal edilmiﬂtir.Ancak

her defas›nda yap›lan yönetmelik de¤iﬂiklikleri
ile Yasalar ve Mahkeme kararlar› hiçe say›lm›ﬂ
t›r. Ankara 10. ‹dare Mahkemesinin 25.1.2006
tarih 2004/9540 esas 2006/60 say›l› karar ile
verdi¤i “…ÇED raporu haz›rlanmaks›z›n söz
konusu Mobil Santral›n Samsun ilinde konuﬂ
land›r›lmas› yolunda tesis edilen TE‹Aﬁ Yöne
tim Kurulu kararlar›nda çevre mevzuat›na , Ka
mu yarar›na ve hukuka uygunluk görülmemiﬂ
tir.” karar›na firmalar›n itiraz› Dan›ﬂtay tara
f›ndan reddedilerek karar kesinleﬂmiﬂtir.

Buna ra¤men mahkeme kararlar› dahi de¤iﬂik
yorumlanarak Yerel Yönetimin oluﬂturdu¤u
“Çal›ﬂma ‹zin Kurulu” taraf›ndan Mobil Santral
lara “Deneme Üretim ‹zni” verilmiﬂtir. Deneme
üretim izni verilirken , Yerel Yönetimin almad›
¤› sorumlulu¤u Bakanl›k yetkilileri alm›ﬂlar
d›r.Mahkeme karar›na ra¤men al›nan bu sorum
luluk sebebiyle haklar›nda soruﬂturma aç›lan
Bakanl›k yetkililerinin yarg›lanmas› , Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan›’n›n oluru ile engellen
miﬂtir.
Mahkeme karar›na göre yok say›lan “Mobil
Santrallar” ,Sa¤l›k Bakanl›¤›,Çevre Bakanl›¤› ve
bilimsel çevrelerin raporlar› ortada iken keyfi
yap›lan yönetmelik de¤iﬂiklikleri ile çal›ﬂt›r›l
maktad›r.Bu durum ise ,Çevre Bakanl›¤› verile
rine göre Türkiye’nin SO2 ve partikül madde
bak›m›ndan en kirli 10 ilinden biri olan Sam
sun’da yaﬂayan insanlar›n, Anayasan›n 56. mad
desinde belirtilen “sa¤l›kl› ve temiz bir çevrede
yaﬂama hakk›”n› elinden almakla eﬂ anlaml›d›r.
C. NÜKLEER ENERJ‹ SANTRALLARI

Enerji politikalar› oluﬂturulurken, planlamada
birli¤in sa¤lanmas› uzun vadeli plan ve projeksi
yonlar ile ülkenin enerji ihtiyac›n›n karﬂ›lanma
s› gerekirken özellikle 1980’li y›llardan sonra li
beralleﬂme politikalar› ile bu anlay›ﬂ terk edilmiﬂ
enerji sektörü tamamen özel sektör ve uluslara
ras› enerji tekellerinin kar inisiyatifine terk edil
miﬂtir.

Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda son 40 y›ld›r uluslara
ras› nükleer lobilerin bask›lar› ile enerjide çeﬂit
lilik bahanelerinin arkas›na s›¤›n›larak tüm dün
yada terk edilmekte olan geri dönülmez riskler
taﬂ›yan, insan ve çevre sa¤l›¤›n› hiçe sayan nük
leer santrallar ülkemizin gündemine getirilmek
te bölgemiz dahilinde do¤a harikas› Sinop ilinde
nükleer enerji adas› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmakta
d›r.
Liberal ekonomi politikalar› sonucu iﬂsizlik yü
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zünden büyük göç veren Sinop ili turizm ile ken
dini toparlamaya çal›ﬂ›rken Sinop ve bölge hal
k›n›n hakl› isyan›n› göz ard› eden anlay›ﬂ nükle
er santral tesisinde inat etmektedir.
Enerji Bakan›’n›n her biri 1500MW gücünde
peﬂ peﬂe 3 adet nükleer santralin Sinop’ta tesis
edilece¤ini aç›klamas›n›n ard›ndan baﬂta Sinop
ili olmak üzere 52 Demokratik Sivil Toplum ör
gütünün oluﬂturdu¤u NKP, odam›z›n önderli¤in
de onbinlerin kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen miting
te nükleer santrallara dur demiﬂtir. Bu mücadele
toplanan 100.000 imzan›n TBMM’e sunulmas›
ile sürdürülmüﬂ ve nükleer santrallar Türki
ye’nin gündemine mal edilmiﬂtir.

Bu mücadele 23 sayfal›k nükleer enerji yasa ta
sar›s›na ve nükleer santral yap›m›na karﬂ› müca
dele kazan›l›ncaya kadar sürdürülecektir.
D. SONUÇ VE ÖNER‹LER

1. Ülke enerji politikas› oluﬂturulurken planla
mada birli¤in sa¤lanmas› gereksinimin ve sa¤
l›kl› projeksiyonlar›n ortaya konulmas› çok
önemlidir. Bu anlamda enerji çeﬂitlili¤i bahane
edilerek do¤a ve insan yaﬂam›n› tehdit eden nük
leer enerji santrallar›ndan vazgeçilmeli, bölgesel
olarak zengin potansiyele sahip olunan yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklar› ön plana ç›kart›l
mal› ve bu alanda yat›r›m yap›lmal›d›r.

dan büyük riskler taﬂ›yan Mobil Santrallar ve
çöp teknoloji nükleer santrallardan vazgeçilme
li. ‹nsan ve çevre dostu enerji politikas›na yöne
linmeli, 4628 say›l› EPDK yasas› kald›r›larak
Kamusal anlay›ﬂ ile enerji politikas› tek elden
merkezi anlay›ﬂ içinde uzun vadeli plan ve pro
jeksiyonlar ile oluﬂturulmal›. Hem çevre ve in
san sa¤l›¤› gözetilmeli hem de ulusal kalk›nma
sa¤lanmal›d›r.

Ülkenin kendi kendine yeten yerli ve yenilenebi
lir enerji kaynaklar›n› kullanmayarak tamamen
d›ﬂa ba¤›ml› riskli teknolojiler tercih eden anla
y›ﬂ terk edilmeli, insan ve çevre sa¤l›¤›n› dikka
te alan politikalara yönelinmelidir.

Bölgemiz özellikle hidroelektrik ve rüzgar po
tansiyeli aç›s›ndan zengin bir bölge olup bu kay
naklar› dikkate alacak politikalar üretmeli,yap›m
aﬂamas›nda olan Ordu ilindeki 60 MW gücünde
ki Topçam HES ile nükleer santrallar yerine Si
nop ilinde yaklaﬂ›k 20 y›ld›r bitirilmesi bekle
nen 513 MW gücünde Boyabat hidroelektrik
santralinin bitirilmesine kaynak aktar›lmal› ve
sisteme kazand›r›lmal›d›r.

2. Sanayileﬂerek kalk›nma çabas› içerisinde olan
bölgemizde, enerji verimlili¤i ve tasarrufu ön
planda tutulmal› yeni ç›kan yasan›n uygulanma
s› için gerekli ad›mlar acilen at›lmal›d›r.

3. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar› aç›s›n
dan kendi kendine yeten ya da ülkemizde çevre
dostu enerjinin k›sa sürede üretim hizmetine su
nulabilmesi için ARGE çal›ﬂmalar›na teﬂvik ve
destek verilmelidir.
4. Kat›l›mc›lar ve EMO Temsilcileri y›llard›r
uygulanan özelleﬂtirme politikalar› sonucunda
çökertilen ve özel sektörün inisiyatifine terk edi
len sektörde acilen yeni kamulaﬂt›rmalar› sa¤la
mak ülkenin güvenli¤i ve kalk›nmam›z›n sa¤
lanmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂlard›r.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan hid
roelektrik ve rüzgar enerjisi aç›s›ndan zengin
olan, ülkenin en verimli tar›m ovalar›na sahip
Orta Karadeniz Bölgesinde liberal ekonomi po
litikalar› sonucu tamamen özel sektörün kar ini
siyatifini dikkate alan enerji politikalar› do¤rul
tusunda tesis edilen çevre, insan sa¤l›¤› aç›s›n
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