
Cilt: 56
Sayı: 660Mühendis ve Makina 9

Basın açıklaması

Cilt: 56 
Sayı: 660 Mühendis ve Makina 8

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz 
Türkyılmaz tarafından hazırlanan 
“Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye Enerji 
Görünümü: Enerji Politikaları Artan 
Bağımlılık Çıkmazında” başlıklı araş-
tırma raporunun özeti, aşağıda kamuo-
yunun bilgisine sunulmaktadır. Rapor, 
AKP iktidarının enerji politikalarını, 
enerjide büyüyen sorunları, mevcut ya-
tırımların niteliğini irdelemekte, ayrıca 
“Türkiye’nin nükleer enerji santralleri-
ne ihtiyacı var mı?” sorusuna yanıt ver-
mekte ve bir dizi öneriyi kapsamaktadır. 

Serbestleştirme ve Özelleştirmelerin Yol 
Açtığı Pahalılık ve Dışa Bağımlılık Ana 
Sorun
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı 
devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’nın (ETKB) açıkladığı 
2013 birincil enerji verilerine göre ithal 
kaynakların oranı 2012’de yüzde 71,5 
iken 2013’de yüzde 73,5’a yükselmiştir. 
2013’te yerli kaynakların birincil enerji 
tüketimindeki payı ise yüzde 26,5 ol-
muştur. Önümüzdeki yıllarda bu oranın 
artmak bir yana daha da düşmesi söz 
konusudur. 2014 yılında enerji ham-
maddeleri ithalatın 54,9 milyar dolar 
ödenmiştir. Tükettiği enerjinin yaklaşık 

dörtte üçünü dışarıdan ithal eden Türki-
ye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek 
olduğu birkaç ülke arasında yer almak-
tadır. 

2013 yılı net ithalat rakamları dikkate 
alındığında Türkiye; doğal gaz ithala-
tında dünya beşincisi; petrol ithalatında 
dünya on üçüncüsü; kömür ithalatında 
dünya sekizincisi; petrol koku ithala-
tında dünya dördüncüsü; son toplamda 
ise dünya “net enerji ithalatı” liginde on 
birinci sıradadır. 

Enerji Yatırımları Çok Ama 
Gerçekleşmeler Düşük Düzeyde
EPDK’dan lisans alan 50.705,25 MW 
kurulu güçte yatırımlar içinde Temmuz 
2014 itibarıyla, yatırım gerçekleşme 
oranı yüzde 35’in üzerinde olan santral 
yatırımlarının toplam santraller içinde 
payı yalnızca yüzde 18,73’tür. Gerçek-
leşme oranı yüzde 10’un altında olan 
santrallerin payı ise yüzde 43,41’dir. 
Projelerin beşte biri, yüzde 19,56’sı, ya-
tırımların gerçekleşme düzeyi hakkında 
EPDK’ya bilgi vermemektedir. Bilgi 
vermeyenlerle birlikte, lisans alan enerji 
santral yatırımlarının, üçte ikisine yakın 
kısmının (yüzde 62,97), henüz yatırıma 
başlamadığı söylenebilir. Bu oran, tüm 

lisanslı santral yatırımları içinde sıra-
sıyla en büyük paya sahip doğal gaz 
santrallerinde yüzde 66,6, HES’lerde 
yüzde 60,3, ithal kömürde yüzde 74,9, 
RES’lerde yüzde 71,9 düzeyindedir. Bu 
veriler, verilen lisansların çokluğuyla 
övünen yöneticilerin övünmeyi bırakıp, 
bu kadar çok projeye ihtiyaç olup olma-
dığı ve gerçekleşmelerin neden bu denli 
düşük düzeyde olduğu üzerinde düşün-
meleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Sağlıklı bir planlama yapabilmek için, 
yatırıma başlamamış, ÇED uygun bel-
gesi alamamış, toplumsal maliyetleri 
faydalarından daha fazla olan ve bölge 
halkının istemediği projelerin iptali sağ-
lanmalıdır. 

Özel Tekellere Destek
Elektrik üretimi, toptan satışı ve dağıtı-
mında, rekabet getirileceği gerekçesiyle 
kamu varlığı özelleştirmeler eliyle yok 
edilirken, dağıtımda tek bir özel sek-
tör şirketler grubunun, sektörün yüzde 
30’unu kontrol altında tutabilmesi, re-
kabet hukukuna uygun görülebilmekte-
dir. Sektöre egemen olan bazı şirket ve 
gruplar, dağıtım sektöründe pazar pay-
larının yüzde 30 olduğunu, toptan satış 
faaliyetlerinde hızla büyüdüklerini ve 
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üretimdeki paylarının hızla büyüdüğünü 
övünçle ifade etmektedir. 

Belli başlı birkaç grup ve gruba bağ-
lı farklı şirketler eliyle, sadece elektrik 
dağıtımında değil, üretimi ve tedariki 
alanlarında da faaliyet göstererek; yatay 
ve dikey bütünleşme ile hakimiyet tesis 
etmeyi amaçlamaktadır. Kamu tekeli, 
yerini, hızla az sayıda özel tekele bırak-
maktadır. Halen iki grubun elektrik dağı-
tımındaki payı yarıyı aşmıştır. Ulus ötesi 
enerji şirketlerinin birçoğu Türkiye’de 
faaliyete başlamış olup, faal özel sektör 
şirketleriyle birleşmeler, devralmalar da 
gündemdedir. Bu beklenti, başta EPDK 
olmak üzere, sektör yetkililerince de, 
“enerji sektöründe konsolidasyon ola-
cak” denerek dile getirilmektedir. 

Serbestleştirme ve özelleştirmeler son-
rasında tarife düzenlemeleri ve kayıp 
kaçak oranlarında yapılan değişiklikler 
ile, dağıtım şirketlerinin yeni sahiple-
rinin kazançlarını artırmalarına olanak 
sağlanmıştır. Halen TBMM gündemin-
de olan ve kayıp-kaçaklarla ilgili yeni 
düzenleme ile özel şirketlerin kazançları 
ilave bir güvence altına alınmak isten-
mektedir. 

Stratejik Hayaller
ETKB 2015–2019 Stratejik Planı, 
elektrik üretiminde gerçekleşmesi 
çok zor hedefler koyarken; Kalkınma 
Bakanlığı’nca Kasım 2014’te yayım-
lanan “Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji 
Üretim Programı Eylem Planı “ile çeliş-
kili ve uyumsuz hedefler öngörüyor.

HES’lerde Abartılı Hedefler
Strateji Belgesi ise 2015–2019 döne-
minde kurulu güçte yüzde 36 oranında, 
8.514 MW’lik bir artış öngörüyor. Stra-
teji Belgesinin HES’ler için öngördüğü 
kurulu güç artışının gerçekleşmesi için, 
Temmuz 2014 itibarıyla, EPDK’dan 
lisans alan ve toplam 14.008,45 MW 
kurulu güçte olan yatırım aşamasındaki 
tüm HES projelerinin yüzde 60,88’inin, 
önümüzdeki beş yıl içinde sonuçlanma-
sı gerekiyor.

Kömürde de Gerçekleşmesi İmkânsız 
Hedefler
Strateji Belgesi ise yerli kömüre dayalı 
elektrik üretiminde beş yılda yüzde 83 

bir artış hedefi koyuyor. Temmuz 2014 
itibariyle EPDK’dan lisans alan ve top-
lam 4.892,14. MW kurulu güçte olan 
yatırım aşamasındaki tüm yerli kömüre 
(linyit, taş kömürü, asfaltit) dayalı elekt-
rik üretim projelerinin devreye gireceği 
öngörülüyor. Bu çok zor. 2013’te 32.4 
milyar kWh olan kömüre dayalı elektrik 
üretimini 60 milyar kWh’a ulaştırmak, 
izlenen politikalarla mümkün değildir.

RES Hedefleri de Sorunlu 
RES’lerde 2014 sonunda 3 629,70 MW 
olan kurulu gücü, Strateji Belgesinde be-
lirtilen 10.000 MW hedefine ulaştırmak 
için, 2015–2019 arasında her yıl 1.274 
MW kapasiteyi devreye almak gereke-
cektir. Başka bir deyişle, önümüzdeki 
beş yılın her günü ortalama 3–4 MW 
güçte rüzgar türbinini üretime başlatmak 
zorunluluğu söz konusudur. Temmuz 
2014 itibariyle lisans alan tüm RES’lerin 
kurulu gücünün 7.445,05 MW olduğu 
göz önüne alındığında, bu projelerin 
yüzde 87’sinin beş yıl içinde sonuçlan-
masını öngörmek, imkansız olmasa da 
gerçekleşmesi çok güç bir hedeftir. 

Güneş Bize Uzak
Yapılan çalışmalara göre ülkemizde 
11.000 km² alana tesis edilecek GES’ler 
ile 363 TWH elektrik üretmek, çatı uy-
gulamalarıyla bu rakamı 400 TWH’a 
çıkarmak mümkündür. Böyle büyük 
kapasitede potansiyel değerlendirmeyi 
beklerken, 2015’te izin verilecek GES 
projelerinin toplamı 600 MW, yeni baş-
vurular için tarih ise 2015 baharıdır. 
2019 hedefi ise 3 000 MW ile sınırlı 
tutulmuştur. Bu tablo, iktidarın güneş 
enerjisine ne denli uzak olduğunu orta-
ya koymaktadır. 

Öneriler
Raporda mevcut durumdan çıkış için 
“planlama, yeniden” önerisi dile getiril-
mekte ve bu kapsamda bir dizi öneri su-
nulmaktadır. Önerilerin bazıları aşağıda 
özetlenerek aktarılmaktadır. 
• Enerji politikaları yurttaşların ucuz 

enerjiye kolaylıkla erişebilmesini 
sağlayıcı olmalıdır. 

• Kaynak, üretim ve dağıtıma ilişkin 
bütüncül kaynak planlaması yapıl-
malı, planlamada ulusal ve kamusal 
çıkarların korunması, toplumsal ya-
rarın artırılması esas olmalıdır.

• Elektrik, doğalgaz, kömür, petrol, su, 
rüzgar, güneş vb. tüm enerji kaynak-
larının üretim ve tüketim planlaması 
için ilgili toplum kesimlerinin görüş-
lerini ifade edebileceği bir “ulusal 
enerji platformu”  ve “ulusal enerji 
strateji merkezi” oluşturulmalıdır.  

• Kamu, elektrik üretim, iletim ve da-
ğıtım tesislerinin inşası ve işletilmesi 
sırasında genel olarak kamu yararı-
nın, hidrolik kaynakların, ekosiste-
min ve mülkiyet haklarının kollan-
ması için gerekli tedbirleri almalı, 
bu tür tesislerin topluma faydasının 
azami düzeyde, maliyetinin de asga-
ri düzeyde olmasını hedeflemelidir. 
ETKB ve EPDK, lisans/ruhsat/izin 
verecekleri tesislerin topluma fayda-
larının maliyetlerinden çok olduğun-
dan emin olmalıdır. 

• Kamu, bu izin, ruhsat ve lisansları 
özel sermayeli kuruluşlara verirken, 
yalnızca ülkenin enerji ihtiyacının 
karşılanmasını dikkate almaktadır. 
Bu kabul edilemez. İlgili kurumla-
rın, bu tür ayrıcalıkları birilerine ve-
rirken toplum yararını da gözetmesi 
sağlanmalıdır. 

• Bu tür işlem ve düzenlemelerde fay-
da maliyet analizi ve etki analizi ça-
lışmaları yapılmalıdır. Daha açık bir 
ifadeyle, ilgili kamu otoriteleri, pro-
jeleri tüm yönleri ile analiz etmelidir. 
Başvuran her projeye lisans verilme-
melidir. Doğal ve toplumsal çevreye 
etkisi kabul edilebilir sınırlarda olan, 
teknik, finansal ve kurumsal açılar-
dan yapılabilir projelerden, ülke eko-
nomisine faydası maliyetinden daha 
fazla olan projelere lisans verilmeli, 
verilen lisanslar da, bu ölçütlere göre 
denetlenmelidir. 

• Çevreye verilen zararları önlemek 
için Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği “Çevresel ve Toplumsal 
Etki Değerlendirme Yönetmeliği” 
olarak değiştirilmeli; yatırımlar yöre-
de yaşayan halkın hak ve çıkarlarını 
koruyucu ölçütler gözeterek yapıl-
malı; Gerze’de termik santral, Sinop 
ve Akkuyu’da nükleer santral, Doğu 
Karadeniz’de, Dersim’de, Alakır’da, 
Göksu’da; Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki birçok HES projesi gibi hal-
kın istemediği tüm projeler iptal edil-
melidir.  

*	 Bu	rapordaki	veri	ve	bilgilerin	kapsamlı	bir	şekilde	yer	aldığı	Sunum’a	http://www.mmo.org.tr/resimler/TEG_Ocak2015_26_1_2015.pptx	linkinden;	konuyla	
ilgili	TMMOB	Makina	Mühendisleri	Odası’nın	kapsamlı	Raporuna	ise	http://www.mmo.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=379	linkinden	ulaşılabilir.	
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