
Orman Bakanl›¤›’n›n verdi¤i ve
Baflbakan’›n telaffuz etti¤i rakamlar,
Türkiye’nin enerji alan›nda illa ki
HES yat›r›m› yapmas› gerekti¤i
yönünde... Ancak bu görüfle sadece
“çevreci ad› alt›ndaki” baz› tipler
de¤il, y›llar›n› bu ifle vermifl bilim
insanlar› da karfl› ç›k›yor.
TEMA Vakf›’n›n Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. ‹lhan AVCI, ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi’nde Hidrolik Anabilim
Dal›’nda ö¤retim üyesi. Prof. Dr.
AVCI’ya sorduk, neyin nerede yanl›fl
yap›ld›¤›n› anlatt›.

S›k s›k dünyada yap›lan HES’ler
referans veriliyor. Hatta onlar yapt›
biz geç kald›k bile deniyor.
Dünyadaki barajlar›n birço¤unun
ekonomik ömürleri bitmek üzere.
Nehir tipi santrallar›n da öyle.
Burada önemli bir fark var: Avrupa
akarsular›nda e¤imler düflüktür,
debisi (su miktar›) büyük. Orada
nehrin ortas›na santral yap›lm›flt›r.
Bizdeki durum farkl›; e¤im çok fazla,
debi düflük. Ayr›ca dünyada su
kaynaklar›n›n sadece ekonomik
de¤il, sosyal taraflar› art›k hesaba
kat›l›yor. Adamlar k›l› k›rk yar›yor.
Avrupa’da, ABD’de bizdeki gibi her
fley özel sektöre devredilmiyor.
Hepsi kamuya ait. Dünyada
kontrolü, uygulamas› belli, uzun
süreli tetkik raporlar›ndan sonra
yap›lm›fl HES’ler var. Hepsi mülti
disiplinel bir süreçten geçer.

Peki Türkiye’de su kaynaklar›n› kim
denetliyor?
Planlamas›, DS‹ (Devlet Su ‹flleri
‹daresi) ve E‹E’de (Elektrik ‹flleri
Etüt ‹daresi). Oysa nehir tipi HES
veya barajlamada planlama,
fizibilite raporlar›, projelerin haz›rl›¤›
ve inflaat aflamalar› çok önemli.

Sadece mühendis ve
ekonomistlerin de¤il, arkeolog,
sosyolog, antropolog, çevre
planlamac›s›, k›sacas› herkesin
ilgilenmesi gereken bir mesele. Bu
bizde yok.

Bir HES projesi için karar verirken
neye bakmal›?
Temel ilkeler flöyle:
1) Düflünülen proje teknik aç›dan
yap›labilir mi?
2) Ekonomik katk›s› ne?
3) Mali aç›dan yap›labilir mi? Makul
finansman sa¤lanabilir mi?
4) Çevresel yap›labilirli¤i nedir?
Bizde çevresel yap›labilirlik k›sm›,
ÇED sürecine b›rak›l›yor. Oysa daha
birinci aflamada incelenmesi
gerekli. Proje buna göre formüle
edilmeli. Ama ayakba¤› olarak
görülüyor.

Süreç nas›l iflliyor?
2005’te su kullan›m tahsis
yönetmeli¤i ç›kt›. 49 y›l boyunca
suyu özel flirkete tahsis
ediyorsunuz. Sonra yenilenebilir
enerji kayna¤› yasas› devreye girdi.
Buna göre flirketler mutlaka bir
oranda yenilenebilir enerjiye yat›r›m
yapmak zorunda. AB’den de teflvik
görüyor. Bunlar özel sektörü
cezbeden olaylar. Gelinen noktada
hepsi özellefltirilecek. Bundan böyle
kamunun elinde proje kalmayacak.

Su kaynaklar›n›n özellefltirilmesinin
sak›ncas› nedir?
Devletin henüz planlama yapmad›¤›
yerlerde, “buyrun haritaya bak›n,
projeyi gelifltirip gelin” dendi.
Planlama yetkisi özel sektöre
verildi. Türkiye’de ne kadar dere
varsa herkes yer tuttu, ad›na tescil
ettirdi. Hatta normalde 2 y›lda

haz›rlanmas› gereken fizibilite
raporlar› bir haftada haz›rland›. DS‹
baflvuru süresini 6 aydan üç aya
düflürdü, reel olarak bu bir haftaya
indi. Maksat her fley h›zl› olsun!
Bu nedenle rant arac›na dönüfltü.

ONAY YETK‹S‹ VAL‹DE

Haz›rlanan raporlar› yetersiz
buluyorsunuz...
Tabii ki. Ansiklopedik bilgilerle proje
haz›rland›. Kamu göreviyken özel
sektöre devredildi. Sorun bununla
da bitmiyor. Kamu kurumlar›n›n içi
boflald› (say› ve nitelik olarak).
Siyasi bask›lar kamu çal›flanlar›n›
inisiyatif almaktan uzaklaflt›rd›.
fiirketlerin kamu ile organik ba¤lar›
bu projeleri kontrol edilebilir
olmaktan ç›kard›. 50 mW üzerinde
santrallar için ÇED raporu
isteniyordu. 25 mW için ‘ön ÇED’
yetiyor. 25 mW’tan küçüklere -ki
Türkiye’de planlananlar›n ço¤u
bunlar- hiçbir fley istenmiyor.
Bunlar›n onay yetkisi valilikte!

ÇED raporlar› hikâye mi?
ÇED raporlar› kes yap›flt›r, laf olsun
diye haz›rlanan raporlar. Toplum
bilinçsiz, kamu temsilcileri yetersiz
olunca bugünkü durum ortaya ç›kt›.
Adam EPDK’dan önce lisans, sonra
ÇED raporu al›p inflaat yap›yor.
Sektör içinden olmayan eczac›,
memur yer kap›p hisselerini
devrediyor inan›lmaz paralara. Hâlâ
müflteri bulamam›fl projeler var.
Listeye bak›p teklif veriyorsun. Oysa
bunlar›n en az yüzde 50’si yap›labilir
de¤il!

Ama bu yat›r›mlar olmazsa enerji
kaynaklar›m›z tükenecek deniyor.
Burada kilit kelime, havza yönetimi.
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* Bu yaz›, 15 A¤ustos 2010 tarihli Milliyet Gazetesi’nden, Mehvefl EV‹N’in ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. ‹lhan AVCI ile yapt›g› röportajdan al›nm›flt›r.



Bütüncül yaklafl›m flart. Herkes yer
tutma sevdas›nda. Bütün dereler,
turizm alanlar› gibi kapat›l›yor.
Enerjide flimdilik yabanc› yok ama
isteyen yabanc›lara hisselerini
devredebilir. Bunu EPDK
hissedarlar› onaylamak zorunda.
Su gibi bir de¤erin tasarruf
haklar›n›n yabanc›ya geçmesi, olsa
tahkime gidebilir. Kendi sentezimizi
yapm›yoruz. Orada ipler kopuyor...

15 MADDEDE HES SORUNLARI
1. Planlanan bütün HES projeleri
için en kritik konu; suyun ne
kadar›n›n kullan›laca¤›, sucul
yaflam›n ve di¤er ekosistemlerin
devam›n› sa¤layacak ekolojik su
ihtiyac›n›n (cansuyu) miktar› ve
bunun b›rak›lmas›.
2. Fauna ve flora zarar görecek.
HES tesisi inflaat› nedeni ile yaban
hayat›n ortamdan uzaklaflmas›na
veya türlerin azalmas›na neden
olacak.
3. Özellikle orman alanlar›ndaki
orman tahribat› ayn› zamanda
topraklar›n erozyona u¤ray›p
tafl›nmas›na sebep olacak.
4. Yap›lmakta olan tüm HES
projelerinin arazi yüzeyindeki tahribi
büyük olacak.
5. Enerji iletim hatlar› projelerden
ayr› olarak, projeler bittikten sonra
gündeme gelecek. ‹letim hatlar›n›n
nereden geçece¤i, geçti¤i alanda
yarataca¤› orman tahribat›
projelerde yok. Yüksek gerilim
hatlar›n›n, dar vadilerde yerleflim
alanlar›n›n üzerinden geçmesinin
insan yaflam›na etkileri olacak.
6. Yap›lan yollar ile yabani
hayvanlar›n çiftleflme, beslenme
ve göç yollar› tahrip edilecek.
7. ‹flletme s›ras›nda do¤acak
sorunlar›n denetiminde
görevlendirilen birimler net olarak
ifade edilmedi¤i için yap›lan
faaliyetlerin denetimi mümkün
olmayacak.
8. Debi de¤erleri ve derelerden
al›nacak olan su miktar› net olarak
belirlenmedi¤inden b›rak›lacak can

suyunun yeterlili¤inin takip edilmesi
mümkün de¤il.
9. Yerel halk›n kendi ihtiyaçlar› için
yapt›¤› tar›msal faaliyetler hesaba
kat›lm›yor.
10. Alabal›k üretim çiftlikleri k›smen
ya da tamamen zarar görecek.
11. Bölgede kadastro çal›flmalar›
henüz bitmedi, mülkiyet
de¤erlendirilmesi yap›lamad›. Gerek
vatandafllar ve gerekse devlet
ma¤dur olacak.
12. Planlanm›fl olan proje kullan›m
alanlar›nda kültürel dokularda
muhtemel zararlar söz konusu.
13. 5346 Say›l› kanun 2012 y›l›na
kadar bitirilecek olan tesislere
büyük teflvikler vermekte
oldu¤undan yat›r›mc› kurulufllar
büyük s›k›nt›lar yafl›yor. ‹nflaat
aflamalar› aceleye getiriliyor.
14. ‹nflaat esnas›nda ç›kan
hafriyat›n depolanaca¤› alan
bulunam›yor, hafriyat yamaçtan
at›l›yor.
15. Gerek cansuyunda gerekse
elektrik üretiminde kullan›lan su
kalitesinde olabilecek de¤ifliklere
yeterince de¤inilmiyor.

100
Do¤u Karadeniz’de yap›lan 168
HES inflaat›ndan mahkemelik
olanlar›n say›s›.

HES SÖZLÜ⁄Ü
HES: Hidroelektrik santral›. Baraj
(depolamal›) ve nehir tipi-do¤al

ak›fll› olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Türkiye’de planlanan 2000’e yak›n
HES projelerinin toplam kurulu gücü
yaklafl›k 25.000 MW. Bu miktar,
Türkiye’nin bugün üretti¤i toplam
elektrik enerji miktar›n›n yüzde 60’›.
2023’te bu talebin yaln›zca yüzde
5’ini karfl›layacak.
YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹
(KAYNAKLARI): Sürekli devam
eden do¤al süreçlerdeki varolan
enerji ak›fl›ndan elde edilen
enerjidir. Günefl ›fl›¤›, rüzgâr, akan
su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve
jeotermal enerji yenilenebilir
enerjilerdir.
ÇED RAPORU: Çevre Etki
De¤erlendirme raporu. 0.5-25 mW
aras›nda planlanan HES’ler için ön
ÇED süreci uygulan›yor. Bunlar,
ülke genelinde ve havza baz›nda
ekolojik sistemlerin devaml›l›¤›n›
gözeten bir planlama de¤il.
CANSUYU: Bir vadide ekosistemin
devam› için gereken su miktar›. Su
kullan›m anlaflmas›nda b›rak›lacak
cansuyu miktar› net de¤il. Tenant
sistemine göreyse kurak dönemde
vadiye yüzde 60 su b›rak›rsan
mükemmel say›l›yor. Yüzde 40 ‘iyi’,
yüzde 30 ‘vasat’, yüzde 20 ‘orta-
kötü’ (canl› yaflam›n devam eder
ama popülasyon azal›r) yüzde 10
ve alt›nda su kal›rsa çok kötü
ibaresi kullan›l›yor. Anlam›, canl›
yaflam›n korunamayaca¤›... Ve bu
yüzde 10, Türkiye’deki tüm HES’ler
için öngörülen cansuyu!
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Çay üreticili¤i Karadeniz halk›n›n en önemli tar›msal faaliyeti. Bilim adamlar›,
HES’ler nedeniyle çay üretecili¤inin bile tehlikeye girece¤ini söylüyor.


