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Enerji üretim tesisleri, 
“ön bahçeye de¤il
arka bahçeye...”
‹nsan ve fosil yak›t kullan›m›ndan kaynakl› oldu¤u art›k kabul edilen ve küresel
boyutta giderek artan iklim de¤iflikli¤i, kurakl›k, yoksulluk, do¤al felaketler ayn›
gemide olan tüm insanl›¤› etkiliyor. O halde, fosil ve nükleer enerji kaynaklar›ndan
biran önce kurtulunmas› art›k zorunlu ve hatta kaç›n›lmazd›r.
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insan ve fosil yak›t kullan›m›ndan
kaynakl› oldu¤u art›k kabul edilen ve
küresel boyutta giderek artan iklim
de¤iflikli¤i, kurakl›k, yoksulluk, do¤al
felaketler ayn› gemide olan tüm in-
sanl›¤› etkiliyor. O halde, fosil ve
nükleer enerji kaynaklar›ndan biran
önce kurtulunmas› art›k zorunlu ve
hatta kaç›n›lmazd›r.

Peki do¤rudan ve sadece günefl-
ten enerji elde etmek için kullan›lan
pasif ›s›nma, so¤utma, ayd›nlatma,
günefl kollektörleri, günefl panelleri,
günefl termal so¤utucular ve dolayl›
güneflten elde edilen rüzgar, jeoter-
mal, dalga, su, biyoenerji vb. tekno-
loji ve kaynaklarla, enerji ihtiyac›n›n
sa¤lanmas› mümkün olabilir mi? 

E¤er bundan sonra enerji tüke-
tim ve üretim al›flkanl›klar›, tüket-
meye yönelik kalk›nma, büyüme,
geliflme modelleri de¤ifltirilebilirse,
mümkün olabilir. En az›ndan, bu-
günkü büyüme ve enerji tüketme
h›z› daha “ak›lc›” bir flekilde planla-
narak, mümkün oldu¤unca yavaflla-
t›l›p, maksimum enerji verimlili¤i-
tasarrufu sa¤lanarak, gerçekten sür-
dürülebilir bir yaflam modeli yarat›-
labilir. Ancak öncelikleri sadece
ekonomi, para, büyüme, daha fazla
üretim ve tüketim olan ideolojile-
rin, argümanlar›n, bak›fllar›n ve iler-
leme-yönetim modellerinin art›k
geçerli olamayaca¤›n›n kesinlikle
anlafl›lmas› ve kabul edilmesi gere-
kiyor. 

Birincil öncelik, hayat›n her ala-
n›nda “enerji verimlili¤ini, etkinli¤ini
ve tasarrufunu” maksimum seviyede
sa¤lamak olmal›d›r. Nükleer, kömür,
do¤algaz, petrol gibi enerji yat›r›mla-
r› yerine, bofla-gereksiz harcanan
enerjiyi, enerji kaçaklar›n›, kay›plar›-
n›, teknolojiden, üretimden, yöne-
timden kaynakl› yanl›fl, fazla enerji
kullan›mlar›n›, “enerji talep taraf›n›
yöneterek” önlemek olmal›d›r. Bü-
tün bunlardan sonra da ihtiyaç olan
gerçek, do¤ru, yeterli, yararl›, temiz

ve minumum miktardaki enerji ve
elektrik nas›l üretilmelidir sorusuna,
cevap aranmal›d›r. 

Ancak tam da bu noktada, ger-
çek bir insanl›k trajedisi bafll›yor,
“teori ile pratik”, “ütopya ile yaflanan
hayat”, “geliflmifl ile geliflmemifl”,
“ekonomi ile çevre”, “biz ve öteki”,
“ön bahçeye de¤il, arka bahçeye”
üzerine yaflanan çat›flmalar, çeliflki-
ler, açmazlar, ac›lar, acizlikler, zaafi-
yetler, sorunlar ve zorunluluklar ya-
flan›yor...

“Ön bahçeye de¤il arka bahçeye...”
Geliflmifl ülkeler y›llarca kulland›ktan
sonra çok ciddi sorunlarla karfl›laflt›k-
lar› nükleer, kömür, linyit, do¤algaz,
fueloil, mobil vb. enerji santrallar›n-
dan, afl›r› enerji tüketen cihazlardan
kendi ülkelerinde vazgeçip, hem
yapt›klar› ar-ge çal›flmalar›n›n paras›-
n›n geri al›nmas› hem de ülkelerinin
para kazanmas› için, bizim gibi ülke-

lere pazarlad›lar, pazarlamaya da de-
vam ediyorlar. AB’de, demir-çelik,
tekstil, kimya, otomotiv, çimento gi-
bi yo¤un enerji kullanan kirletici sek-
törleri, özellikle ülkemize kayd›rma-
ya, ülkemizi Ortado¤u’nun Çin’i, ya-
ni “arka bahçesi” olarak kullanmaya
bafllad›. 

Zaten hiçbir zaman, sa¤l›kl›,
uzun vadeli ve ulusal bir “kalk›nma
ve enerji politikalar›” olmayan, gün-
lük ve kendi çevresinin siyasi-maddi
ç›karlar›na göre kararlar alan hükü-
metler, bu “global tuza¤a” düflerek,
her yere, her yandafl›na enerji-ma-
den-turizm yat›r›m izni verdiler.
Enerji yat›r›m› için F›rt›na Vadisi,
‹kizdere, Yusufeli, Hasankeyf, Göko-
va, Akkuyu, Sinop ve daha yüzlerce
“güzel” yer s›rada... Çünkü, “güzel ve
yaln›z ülkemiz” art›k, “enerji korido-
ru-köprüsü” oluyor. Art›k ülkemiz
“yaln›z” de¤il ama maalesef “güzel”
de de¤il...

>

Bundan sonra enerji tüketim ve üretim
al›flkanl›klar›, tüketmeye yönelik kalk›nma,
büyüme, geliflme modelleri de¤ifltirilebilirse,
mümkün olabilir. En az›ndan, bugünkü büyüme ve enerji tüketme h›z› 
daha “ak›lc›” bir flekilde planlanarak, mümkün oldu¤unca yavafllat›l›p, maksimum
enerji verimlili¤i-tasarrufu sa¤lanarak, gerçekten sürdürülebilir bir yaflam modeli
yarat›labilir.
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“Elismay›n dereme bildugi gibi aksun, icin-
de baluklar› ilan› canl› kalsun”
“Teori ve pratik” aras›ndaki kaç›n›l-
maz insanl›k trajedisi-çeliflkisi, “arka
bahçe” meselesi ulusal düzeyde kü-
çük-orta-büyük hidroelektrik enerji
ve su santrallar›nda da bugünlerde
çok tipik olarak yaflan›yor.  
n Hem ülke olarak, Ortado¤u’nun,

Avrupa ve Asya’n›n “enerji korido-
ru-köprüsü” ve üretimde de
“Çin”i olmaya aday olacaks›n›z,
daha fazla enerji talebi yarat›p, bu-
nu karfl›lamak için de daha fazla
enerji arz› sa¤lamak üzere, da¤a
tafla, dereye-›rma¤a, k›y›ya-kumsa-
la, ovaya-ormana enerji yat›r›m› iz-
ni ve teflvi¤i vereceksiniz, hem de
“çevrecinin daniskas›” olacaks›-
n›z... 

n ‹thal enerji kaynaklar› ve fosil ya-
k›tlara karfl› ç›karken hem yenile-
nebilir enerjinin, hidroelektrik
kaynaklar›n yeterince kullan›lma-
d›¤›n› savunacaks›n›z, ekolojik fe-
laketlere yol açan büyük hidro-
elektrik santrallara karfl› ç›k›p, 0-
10 MW mikro ve 50 MW’a kadar
yenilenebilir hidroelektrik enerji
santrallar›n› önereceksiniz, hem
de “ön bahçeye de¤il, arka bahçe-
ye” diyeceksiniz...

n Hem de yurttafllar olarak enerji,
elektrik tüketimini art›rmaya de-
vam edeceksiniz, enerjiyi verimli
kullanmayacaks›n›z, enerji canava-
r› ciplere bineceksiniz, enerji ca-
navar› plazmalar›, klimalar› kulla-
nacaks›n›z ve enterkonnekte fle-
beke ile do¤ay› kirletmeye-yoket-

meye devam eden Gökova, Yata-
¤an, Afflin-Elbistan, Soma vb. Ter-
mik, Atatürk, Karaköy vb. Hidro-
elektrik, fi›rnak, Samsun vb. Mo-
bil, Bursa, Gebze vb. do¤algaz
santrallar›n›n üretti¤i elektri¤i kul-
lanacaks›n›z, hem de “ön bahçeye
de¤il, arka bahçeye” diyeceksiniz. 

Art›k çuvald›z› “öteki”ne bat›r›r-
ken, i¤neyi “bize-kendimize” bat›r-
man›n zaman› geldi. Gelelim ‹kizde-
re, F›rt›na Vadisi vb. özelinde esas
sorunlara, 
n Karadeniz Sahil Yolu’nu sorgula-

mam›fl ve hatta desteklemifl olma-
n›n bedelini, kumsal›n›, k›y›lar›n›
kaybederek ödeyen Karadenizli,
hidroelektrik santrallerine karfl›
daha tedbirli davran›yor. Dereleri-
ne sahip ç›k›yor. Ancak bu kez de
“enerji vadisine” karfl› ç›karken,
“turizm vadisine” karfl› ç›km›yor.
Örne¤in ‹kizdere Derne¤i Baflkan›
Kadem Ekfli; “Toplam boyu 77 ki-
lometre olan ‹kizdere Vadisi’nin
üzerinde 55 kilometre uzunlu¤un-
da tünel aç›p üzerine 16 HES infla
edecekler. Suyu, tünelle geçirip
vadinin üzerindeki yeflil alan› ku-

≥

Geliflmifl ülkeler y›llarca kulland›ktan sonra çok ciddi
sorunlarla karfl›laflt›klar› nükleer, kömür, linyit,
do¤algaz, fueloil, mobil vb. enerji santrallar›ndan,
afl›r› enerji tüketen cihazlardan kendi ülkelerinde vazgeçip,
hem yapt›klar› ar-ge çal›flmalar›n›n paras›n›n geri al›nmas›
hem de ülkelerinin para kazanmas› için, bizim gibi ülkelere
pazarlad›lar, pazarlamaya da devam ediyorlar.

140



ENERJ‹ YÖNET‹M‹

B
E
S

T

•

rutacaklar. ÇED
raporunda, 77 kilometrelik vadiye
150 litre yani 10 teneke su b›raka-
caklar›n› ifade ediyorlar. Bu su, va-
dinin bafl›nda buharlafl›p uçar.
Enerjiyi da¤›tmak için kurulacak
enerji nakil hatt›, bu vadideki bin-
lerce a¤ac› yok edecek. Turizm
Bakanl›¤› ‘turizm vadisi’, Enerji
Bakanl›¤› ‘enerji vadisi’ diyor. Var
m› böyle iki bafll›l›k?” diye isyan
ediyor. 

F›rt›na Vadisi’nin avukatlar›ndan
olan Avukat Yakup fiekip Okumu-
flo¤lu, ‹kizdere Vadisi için de müca-
dele veriyor. Kamu yarar› gütmesi
halinde HES’e karfl› olmad›¤›n› söyle-
yen Okumuflo¤lu; “Türkiye’nin her

bir havzas›na havza planlamas› yapan
bakanl›k, acaba Karadeniz gibi önem-
li bir havzay› neden planlamad›? Hav-
za planlamas› olmad›¤› için bilirkifli,
tek bir santral› inceledi¤inden, çevre-
ye zarar› yok gibi görünüyor. Oysa
bir santral›n b›rakt›¤› suyu di¤eri al›-
yor. Ve derenin yata¤›na hiç su akm›-
yor. Avrupa’da çevre dostu say›lan
yenilenebilir enerji s›n›f› santrallar,
10 megavatt›r. Türkiye’de ise 50 me-
gavat. Bunun neresi enerji dostu?
Çevre korumac›l›¤›n olmad›¤›n› gös-
teren en büyük etkenlerden biri de,
yüksek gerilim hatlar›. ÇED kapsam›
d›fl›nda tutularak nakil hatlar›n›n ve-
rece¤i zarar gizlendi.”diyor.

Özel sektör taraf›ndan derelere
hidroelektrik santral kurulmas›na
izin verilmesinin ard›ndan,  sadece
Karadeniz’deki üç ilde HES projele-
rinin say›s› 426_ya ulaflt›. 2003 y›l›n-
da “Su Kullan›m Hakk› Anlaflmas›
(SKHA)” için yönetmelik haz›rlayan
hükümet, 2007’de sat›fl sözleflmele-
rini gözü kapal› imzalamaya baflla-
d›. Ancak do¤al hayat›n sürdürüle-
bilmesi için gerekli olan can suyu-
nu özel sektörden kimin koruya-
ca¤›, inflaat yap›l›rken çevrenin
korunmas›na dair verilen taahhüt-

lerin hangi kurum taraf›ndan denet-
lenece¤i gibi konular› düzenleyen
yönetmeli¤in unutuldu¤u, asl›nda
gözard› edildi¤i ortaya ç›kt›. 

Peki ne yapmal›y›z?
n Öncelikle, bu vadilerde can suyu-

nu, içme ve sulama suyunu kese-
cek yo¤unlukta ve s›kl›kta, bu ka-
dar fazla say›da santrala izin veril-
memelidir. Çevreyi öncelik alan,
yeni bir bütüncül merkezi havza
planlamas› yap›lmal› ve verilmifl
olan izinler, lisanslar buna göre
yeniden de¤erlendirilmelidir. 

n Dereleri ve çevreyi tahrip etme-
den kurulacak “Nehir Tipi Mikro
Hidroelektrik Santrallar”, ürete-
cekleri elektri¤i, öncelikle o böl-
geye ve yak›n yerleflimlere verme-

lidirler. Böylelikle bu santrallar›n
ulusal flebekeye ba¤lanmas› için
yap›lacak olan enerji hatlar›ndan
kaynaklanan orman›n tahrip edi-
lip, bozulmas›n›n ve uzun hatlarda
enerji tafl›n›rken meydana gelecek
teknik kay›plar›n önüne geçilmifl
olur. Ayr›ca altyap› yat›r›mlar› da
azalaca¤› için, elektrik maliyeti dü-
fler, yerel sanayiciye ve yurttafllara
daha ucuz elektrik sat›labilir.
Özellikle Karadeniz gibi arazi yap›-
s› çetin, da¤l›k ve büyük olan böl-
geler için, art›k dünyada yayg›n
olarak uygulanmaya bafllanan “da-
¤›t›k-bölgesel-desantralize WADE
Enerji Modeli”ne de böylelikle ge-
çilmifl olur. 

n Yap›lan ÇED, yat›r›m yapacak fir-
malar taraf›ndan de¤il, kamu tara-
f›ndan yapt›r›lmal› ve bütün süreç-
lerde oradaki yerel yönetim, STK,
yöre halk› ve çevreciler yer almal›-
d›r. Ortak olarak onaylanan ve yö-
re halk› taraf›ndan da kabul edilen
projelerin yürütülmesi, kontrolü
ve iflletilmesinde, yat›r›mc›n›n d›-
fl›nda hem kamu hem de yerel ini-
siyatiflerin söz sahibi olaca¤› mo-
deller oluflturulmal›d›r. Örne¤in,
“PPPP Public-Private-People-Part-
nership” yeni bir Model olabilir
mi? 

n ‹klim de¤iflikli¤i, kurakl›k gibi ya-
flanan ve yaflanacak olan sorunlar
nedeniyle, özellikle dere boyunca
gerekli olan can suyunun sa¤lan-
mas›, ormanlar›n, bitki örtüsünün
zarar görmemesi için göletli ve
yerleflim yerlerini, tarihi-do¤al mi-
raslar› sular alt›nda b›rakan su
toplamal› büyük barajlar yerine,
sular›n buharlaflmas›n›n, ekolojik
dengenin bozulmas›n›n önüne de
geçecek, çevreyle daha uyumlu
“nehir tipi mikro-hidroelektrik
elektrik santrallar” yap›lmal›d›r. 

>>  AArriiff  KKÜÜNNAARR
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