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1. Giriş 

Elektrik enerjisi, konutlar başta olmak üzere kentlerin elektrifikasyonundan ulaşım ve sanayi 

sektörüne kadar hemen her alanda çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu özelliğinden dolayı 
ülkelerin gelişmişlik kriterleri arasında kişi başına düşen elektrik tüketiminin belirgin bir yeri vardır.  

Toplumların refah düzeyi yükseldikçe elektrik enerjisine olan talep artmakta, bu durum 
ülkeleri daha fazla üretim yapmaya zorlamaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Yüksek nüfus 
artışı, kentleşme ve sosyoekonomik gelişmeye paralel olarak ülkemizin elektrik enerjisine olan 

ihtiyacı da hızla artmaktadır. Nitekim 1984 yılında 30613GWh olan ulusal üretim, aradan geçen yirmi 
yılda yaklaşık beş kat artarak 2003 yılında 140580GWh’a yükselmiştir. Bu hızlı gelişme seyrine 
rağmen, ülkemiz kişi başına elektrik tüketimi(2100 KWh) bakımından hâlâ dünya 

ortalamasının(2500KWh) ve kalkınmış ülkelerin(9000KWh) gerisindedir.  

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizin, hızla artan elektrik ihtiyacını 

karşılayabilmek için öncelikli olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi kaçınılmaz 
olarak görülmektedir.  

Bu amaçla, henüz %25 kadarı değerlendirilmiş olan su(hidroelektrik) kaynağımız öncelik arz 

etmektedir. Hidroelektrik üretiminde dalga, gel-git ve akarsu gibi hareket halindeki su gücü 
kullanılmaktadır. Ancak, bunlardan en yaygın kullanılanı akarsulardır. Özellikle hidrografik ve 

morfolojik özellikleri hidrolik santrallerin kurulmasına elverişli olan ülkelerde, akarsuların gücünden 
yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. 

Nitekim dünyada 65 ülke ulusal elektrik üretiminin %50'sini, 32 ülke %80'ini ve 13 ülke 

tamamına yakınını su gücünden elde etmektedir. Buna ülkeler bazında örnek vermek gerekirse; 
Norveç’te %99, Brezilya’da %93, Venezüella’da %71, Avusturya’da %70, İsviçre’de %58, İsveç’te 

%55, Şili’de %51 civarındadır. Türkiye’de ise bu pay %25 kadardır. 

Akarsulardan elektrik üretiminde, yüksekten düşen ya da düşürülen suyun kinetik 
enerjisinden yararlanılır. Bu amaçla kurulan hidroelektrik santrallerini baraj tipi(depolamalı) ve nehir 

tipi(depolamasız) santraller olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.  

Depolamalı santrallerde elektrik üretimi, akarsuyun akım özellikleriyle olduğu kadar barajın 
su tutma kapasitesi ile de yakından ilişkilidir. Buna karşın depolamasız santrallerdeki üretim, büyük 

ölçüde akarsuyun doğal akım özelliklerine bağlıdır. Bu konudaki diğer bir sınıflandırma da 
santrallerin kurulu güç durumlarına göre yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada santraller; mikro(1KW-

200KW), mini(200KW-1MW), küçük(1MW-10MW), orta(10MW-50MW) ve büyük(50MW ve üzeri) 
olmak üzere beş grupta toplanmaktadır. 

Türkiye’de hidroelektrik enerjisi üretimi söz konusu olduğunda daha çok baraj tipi santraller 

ön plâna çıkmış, nehir tipi santraller ise nispeten göz ardı edilmiştir. Şüphesiz baraj tipi santraller; 
yüksek enerji üretim kapasiteleri, ulusal elektrik sisteminde frekans ayarlayıcı nitelikleri ve baraj 
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sularının farklı alanlarda kullanımı gibi üstün özelliklere sahipken, son yıllarda nehir tipi santraller de 

dünyada giderek artan bir ilgi görmektedir. 

Baraj tipi santral kapasitesini sonuna kadar kullanan pek çok ülke, son zamanlarda nehir tipi 
santrallere yönelmektedir. Doğalgaz termik santrallerinin yaygınlaşması nedeniyle elektrik 

üretiminde giderek dışa bağımlı hale gelen ülkemiz, ekonomik olarak işletilebilir, yerli ve yenilenebilir 
nitelikteki hidrolik kapasitesinden azami derecede istifade edebilmenin çabası içerisine girmiştir. 

 

 

2. Dünyada Enerji ve Elektrik Üretimi 

Artan enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünya enerji talebindeki artış, hızla 
tükenmekte olan fosil yakıtlara bağımlılığın yakın gelecekte devam edecek olması, yeni enerji 

teknolojileri alanındaki gelişmelerin artan talebi karşılayabilecek ticari gelişimden henüz uzak oluşu, 
ülkelerin enerji arz güvenliği konusundaki kaygılarını her geçen gün daha da artırmaktadır.  

Bu gelişmelere ilave olarak, 2008 ortalarında ABD’de başlayan finansal ve ekonomik krizin 
küresel ölçekli talep üzerindeki yansımaları sebebiyle enerji talebinde 2009 yılında öngörülen %2’lik 
düşüş, 1981 yılından beri yaşanan ilk düşüş olmuştur.  

Yapılan projeksiyon çalışmaları, mevcut enerji politikalarının devamı halinde, 2030 yılında 
dünya enerji talebinin, ortalama yıllık %1.5’lik artışlarla, 2007 yılına göre %40 daha fazla olacağına 

işaret etmektedir. Bu büyük talep artışının yüzde 90’ının, 2007–2030 döneminde ekonomik büyüme 
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oranları yüksek(yıllık ortalama %4.6) öngörülen ve hızlı nüfus artış oranına sahip OECD-dışı 

ülkelerde(özellikle Çin ve Hindistan’da), yıllık ortalama %2.3’lük bir değerle, oluşacağı 
hesaplanmaktadır.  

Aynı dönemde Yıllık gayrisafi yurt içi hasıla(GSYH) artış ortalaması %1.8 olarak öngörülen 

OECD ülkelerinde ise yıllık ortalama %0.2’lik artışlar beklenmektedir. 2030 yılında Çin’in, dünyanın 
en fazla enerji tüketen ülkesi konumuna gelmesi, Hindistan’ın ise Çin, ABD ve Avrupa Birliği’nin 

ardından dördüncü büyük enerji tüketicisi olması beklenmektedir. Söz konusu dört büyük tüketici, 
2030 yılına gelindiğinde dünya toplam enerji arzının %55’ini tüketmekte olacağı hesaplanmaktadır. 
Bu talep artışının sürdürülebilir koşullarda karşılanabilmesi için ise enerji sektöründe yaklaşık 25.6 

trilyon ABD Doları(2008 rakamlarıyla) değerinde yatırım yapılmasına ihtiyaç duyulduğu 
hesaplanmaktadır.   

Türkiye’nin girmeye aday olduğu Avrupa Birliği(AB) ise günümüzde Çin’in ikinciliğe 
yükselmesi sebebiyle en büyük üçüncü enerji tüketicisi konumuna düşmüştür. AB genelinde birincil 
enerji talebindeki 2000-2007 döneminde düşük hızlarda seyretmektedir(yılda ortalama %0.6). 

Bunun devam edeceği ve 2030 yılına kadar yıllık ortalama %0.1 oranlarında artışlar yaşanacağı 
beklenmektedir. AB genelinde birincil enerji arzında 2007 yılında %53 düzeyinde olan ithalat 
bağımlılığı oranının 2030 yılına kadar olan dönemde %67’ye ulaşması beklenmektedir. Doğalgaz 

arzında ithalat bağımlılığının günümüzdeki %60.3 düzeyinden %84’e çıkacağı öngörülmektedir. 

Tüm dünyada son 25 yılda, enerjiye paralel olarak özellikle elektriğe de artan oranda bağımlı 

hale gelindiği gözlemlenmektedir. Elektriğin 2030 yılına kadar en hızlı büyüyen(%2.5) son-kullanıcı 
enerji formu olması, 2007-2030 döneminde nihai enerji tüketimindeki payının %17’den %22’ye 
çıkması beklenmektedir. 

 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan senaryo çalışmasına göre(WEO2009) elektrik 
üretiminin, 2007’de 19.8 TWh’den %2.5’lik artışlarla 2030’da 34.3 TWh’ye yükselmesi 

beklenmektedir. Bu rakamlar %73.2’lik artışa(ortalama yıllık %2.5’lik artışlarla) işaret etmektedir. 
Benzer şekilde, ABD Enerji Bilgi İdaresi olan EIA tarafından hazırlanan senaryo 
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çalışmasına(IEO2008) göre ise 2006’da 18.0 TWh olan elektrik üretiminin %76.7’lik bir 

artışla(%2.4’lük artışlarla) 2030’da 31.8 TWh’e yükselmesi beklenmektedir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen büyük ekonomik gelişmeler elektrik talebinin de 
bu ülkelerde artmasına sebep olmaktadır. Kişi başına gelirin artmasıyla yaşam standartları artmakta, 

bu da endüstri, aydınlatma ve ev aletleri için olan elektrik talebini arttırmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, WEO2009 tarafından elektrik üretiminde öngörülen bu 14.5 TWh’lik 

artışın büyük kısmının(%80’inin), 2007-2030 arasında ortalama yıllık %0.9 oranında artış beklenen 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu OECD üyesi ülkelerden ziyade, %3.7 oranında kuvvetli bir artış 
beklenen OECD üyesi olmayan ülkelerde gerçekleşeceği hesaplanmaktadır.  

Tüm dünyada elektrik enerjisi kurulu güç kapasitesinin 2030 yılına kadar brüt 4,800GW 
artması beklenmektedir. Bu bağlamda elektrik sektörünün, yapılması beklenen 25.6 trilyon dolarlık 

enerji yatırımlarındaki payının tek başına 13.7 trilyon dolar(2008 rakamlarıyla) olacağı 
öngörülmektedir. Geriye kalan 6 trilyonluk yatırımın petrol, 5.2 trilyonluk yatırımın doğalgaz ve 0.8 
trilyonluk yatırımın ise kömür sektöründe yapılacağı hesaplanmaktadır. 25.6 trilyonluk bu yatırımların 

yarısının talep ve üretimin en hızlı arttığı OECD-dışı ülkelerde(özellikle Çin’de) yapılması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan enerji, halen dünya nüfusunun %20’sinden fazlasını teşkil eden 1.5 milyar 

insan elektriğe kavuşmuş değildir. 2030 yılında bu sayının sadece 200 milyon azalması 
beklenmektedir.  

Enerji kaynakları açısından incelendiğinde, birincil enerji arzında, petrol, doğalgaz ve 
kömürden oluşan fosil kaynaklı yakıtların ağırlıklı konumunun önümüzdeki yıllarda da devam etmesi 
beklenmekte ve talepteki bu artışın yüzde 77’lik bölümünün bu kaynaklardan karşılanması 

öngörülmektedir. 

2030 yılında petrolün birincil enerji arzındaki en büyük paya(%30) sahip olma niteliği devam 

ederken, doğalgazın ise elektrik üretimi ve sanayinin temel girdileri arasındaki payını koruması ve 
belirli oranda arttırması(2007’deki %20.9’luk orandan 2030’da %21.2’ye yükselmesi) 
beklenmektedir. Bu dönemde, elektrik üretiminde ise kömür ve doğalgazın en önemli kaynaklar 

olmaya devam edeceği, petrolün payının ise 2007’deki %6 seviyesinden 2030’da %2’lere düşeceği 
öngörülmektedir. 

 

 

 

Dünya genelinde enerji kaynakları olarak petrol ve doğalgaz rezervlerinin dağılımına 
bakıldığında, kanıtlanmış petrol rezervlerinin(1,342 milyar varil) %56’sının Ortadoğu’da bulunduğu 
görülmektedir. En büyük rezervlere sahip 8 ülkenin(sırasıyla; S.Arabistan, Kanada, İran, Irak, 
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Kuveyt, Venezuela, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya) ise Kanada ve Rusya hariç 6’sı OPEC üyesidir. Bu 

ülkeler toplam rezervlerin yaklaşık %78.8’ine sahiptirler.  

Doğalgaz rezervlerinin de yaklaşık %73’ü Hazar Bölgesi, Rusya ve Ortadoğu ülkelerinde 
bulunmaktadır. Sadece Rusya, İran ve Katar bu rezervlerin %57’sini elinde bulundurmaktadır. Bir 

önceki yıl verilerine göre doğalgaz rezervlerinde miktar olarak İran ve ABD’de önemli sayılabilecek 
artışlar meydana gelirken, Kazakistan ve Katar’da ise düşüş görülmüştür. Dünya genelinde bir 

değerlendirme yapıldığında, petrol rezervlerinin 41, doğalgaz rezervlerinin 60, kömür rezervlerinin 
de 122 yıllık ömre sahip olduğu hesaplanmaktadır.  

Tüketim tarafına bakıldığında ise projeksiyonlar, en hızlı artışın hidrolik-dışı yenilenebilir 

enerji kaynakları(%2.0) ve kömürde(%1.9) olacağını göstermektedir. Doğalgaz tüketiminin ortalama 
yıllık %1.5’lik artışlarla 2030 yılında 2007 yılına göre %43, petrol tüketiminin ortalama %0.9’luk 

artışlarla %37 ve kömür tüketiminin ise %53.5 artacağı öngörülmektedir. Bu dönemde fosil yakıt 
fiyatlarının yüksek seyredeceği ve hükümetlerin alternatif enerji kaynaklarına yöneliminin artacağı 
tahmin edilmektedir. 

2007 yılında dünya enerji tüketiminde kömürün payı %27 iken, bu payın 2030 yılında 
%29’lara ulaşması beklenmektedir. Kömür tüketimindeki artışın %97’sinin sorumlusunun OECD-dışı, 
özellikle Asya, ülkelerin olması ve kömürün elektrik üretimindeki payının ise %42’den(2007) 

%44’e(2030) yükselmesi beklenmektedir. Kömür tüketiminin düşmesi beklenen ülkeler; elektrik 
talep artışı düşük ve nüfus artış hızı yavaş olan Japonya ve OECD’deki Avrupa ülkeleridir.  

Dünyada her ne kadar kömür üretimi geniş alanlarda ve pek çok ülkede mümkün olsa da 
toplam kömür rezervlerinin %78’i 5 ülkede bulunmaktadır. Bunlar ABD(%29), Rusya(%19), 
Çin(%14), Avustralya(%9), Hindistan(%7)’dır. Bu ülkeler toplam üretimin de %77’sini(2007) 

karşılamışlardır. Dünyada üretilen kömürün %62’si elektrik üretim sektörüne aktarılmakta iken 
geriye kalan yaklaşık üçte birlik kısmın hemen hemen tamamı sanayi sektörüne aittir. Kömür yakıtlı 

elektrik üretiminin 2030 yılına kadar ortalama yılda %2.7 artması beklenmektedir. Ancak kömürden 
elektrik üretimi ile ilgili projeksiyonlar, sera gazı emisyonlarını azaltmaya veya sınırlamaya yönelik 
mevzuatların veya uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmesine göre önemli ölçüde değişebilir. Bu 

tarz kısıtlamalar olmadığı takdirde, özellikle Çin, ABD ve Hindistan gibi zengin kömür yataklarına 
sahip ülkelerde en pahalı yakıtların yerine kömürün kullanılacağı düşünülmektedir. 

Doğalgaz yakıtlı elektrik üretiminin ise 2030 yılına kadar yıllık %2.4’lük bir oranda artması 

öngörülmektedir. Yüksek petrol ve doğalgaz fiyatları, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha geniş 
oranda kullanımını cesaretlendirmektedir. 2030 yılına kadar dünya genelinde hidroelektrik ve diğer 

yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketiminde yıllık %3.4’lük artışlar beklenmektedir. Hidrolik dışında 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güçteki oranı 2007’de %2.5 iken, 2030 yılında bu oranın 
%8.6’ya yükseleceği, hidroelektriğin ise aynı dönemde %16’dan %14’e gerileyeceği 

öngörülmektedir. 

Yenilenebilir kaynaklardaki artışa en büyük katkı ise rüzgar enerjisinden gelecektir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanım payının %18(2007) seviyesinden 2030 
yılında %22’ye ulaşacağı düşünülmektedir. Yenilenebilir enerji tüketiminde beklenen bu artışın OECD 
dışındaki ülkelerde, özellikle Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Vietnam ve Laos’da inşasına başlanan 

orta ve büyük ölçekli hidroelektrik santrallerden gelmesi beklenirken, OECD ülkelerinde ise 
gelecekte, Kanada ve Türkiye haricinde, büyük ölçekli çok az hidroelektrik santral inşa projesi 
öngörülmektedir.  

OECD ülkelerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artışın rüzgar ve biyokütleden 
karşılanması beklenmektedir. Rüzgar enerjisine olan yatırımlar, her ne kadar fosil yakıtlarla 

ekonomik olarak rekabet edemese de, Çin’de ve hükümetlerin desteğiyle özellikle OECD üyesi 
Avrupa ülkelerinde(Danimarka, İspanya, Almanya) artmaya devam etmektedir. Güneş(PV ve CSP) 
ve dalga enerjisi uygulamaları ise henüz emekleme aşamasında olup, 2030 yılında PV için 280TWh, 
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CSP için 124TWh ve dalga enerjisi için de 13TWh’lik elektrik üretim seviyelerine ulaşılması 

öngörülmektedir. 

Nükleer enerjiden elektrik üretiminin ise 2007’de gerçekleşen 2.7TWh değerinden 2030 
yılında 3.7TWh’e yükseleceği, ancak toplam enerji üretimindeki payının %14’ten %11’e düşeceği 

hesaplanmaktadır. Dünyadaki nükleer santral kurulu gücünün ise 2007 yılındaki 371 GW 
değerinden, 2030’da 475GW’a çıkması beklenirken, nükleer kapasitede Avrupa Birliği’nde düşüşler 

öngörülmektedir.  

Bazı ülkelerin(Almanya, Belçika) almış olduğu nükleer santralleri kapatma kararlarının ve 
özellikle 2020 yılından sonra ömrünü tamamlayarak devreden çıkarılacak çok sayıdaki nükleer 

santralın varlığının etkisiyle Avrupa Birliği’nde 2007 itibariyle 132GW olan nükleer kurulu gücün 
2030’da 103GW’a inmesi beklenmektedir. Çin(52 GW) başta olmak üzere OECD-dışı Asya ülkelerinde 

65GW’lık artış tahmin edilmektedir. Rusya’nın ilave ünitelerle nükleer kapasitesini 2030 yılına kadar 
10GW artıracağı düşünülmektedir. ABD’de de 14GW’lık bir artışla 2030 yılında 115GW’a ulaşılması 
beklenmektedir. 

Bir yanda, artan fosil yakıt fiyatları, enerji arz güvenliği, sera gazı emisyonları ile ilgili 
endişeler, diğer yanda ise geliştirilmiş reaktör tasarımlarından dolayı dünyanın pek çok bölgesinde 
yeni nükleer kapasite artırımları veya yeni santrallerin inşa edilmesi beklenmektedir. Çin, Finlandiya 

ve Fransa’da 3.nesil reaktörlerin inşasına başlanmış olması, dünyanın en büyük üç kömür tüketen 
ülkesinin(Çin, ABD ve Hindistan) nükleer kapasitelerini 2025 yılına kadar önemli ölçüde arttırmayı 

hedeflemesi, İtalya, İngiltere, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’nın yeni nükleer santral 
yapma arzusunu ifade etmesi, nükleer enerjiye yeni bir ilginin başladığına da delil sayılmaktadır. 

Fosil yakıt fiyatlarının 2009 yılında düşük seyretmesi ve ekonomik durgunluk, yüksek ilk 

yatırım maliyetine sahip olan nükleer enerjinin rekabet edebilirliğini zayıflatmakta ve santral 
projelerinin geleceğini tehlikeye atmakta ve bu da nükleer enerji konusundaki belirsizliklerin halen 

sürmesine sebep olmaktadır.  

Enerji kaynaklarındaki reel bazda fiyat artışlarına bakıldığında; 2000-2008 arasında petrol 
fiyatlarında %183, doğal gaz fiyatlarına %198, kömür fiyatlarında ise %192’lik artışlar yaşanmıştır. 

2008-2030 döneminde ise petrol fiyatlarının %18, doğalgaz fiyatlarının %36 artması beklenirken 
kömür fiyatlarının ise %9.3 düşmesi beklenmektedir. 

Çevre-enerji ilişkisinde önemli bir yer tutan iklim değişikliği ile mücadelede enerji sektörünün 

etkin rol oynaması öngörülmektedir. Enerji verimliliği başta olmak üzere teknolojik gelişmelere 
paralel iyileştirmeler, fosil yakıtlara alternatif olarak nükleer enerji ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımında yaygınlaşma, çevresel etkileri azaltma hedefine yoğunlaşan Ar-Ge 
faaliyetleri(karbon tutma ve depolama ve temiz kömür teknolojileri), gaz emisyonlarının 
azaltılmasına yönelik geliştirilen politikaların temel unsurları görünümündedir.  

Karbondioksit eşdeğeri veriler açısından bakıldığında; enerji sektöründen kaynaklı ve sera 
etkisi yapıcı gaz emisyonlarının, 28.8 milyar ton’dan ortalama yıllık %1.5’lik artışlarla, 2030’da 40.2 

milyar ton düzeyine ulaşacağı hesaplanmaktadır. Emisyonlardaki bu artışın tamamının, enerji 
tüketimlerinde beklenen artışa paralel olarak, gelişmekte olan OECD-dışı ülkelerde(başta Çin, 
Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinde) görüleceği tahmin edilmektedir.  

3. Türkiye’de Enerji ve Elektrik Üretimi 

Türkiye enerji politikalarının temel hedefi, enerji ve tabii kaynakları verimli, etkin, güvenli ve 

çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke refahına en 
yüksek katkıyı sağlamaktır. 

Bu bağlamda Türkiye’nin enerji politikalarının ana öğeleri; 

-Dışa bağımlılığın en alt düzeye indirilmesi, 
-Kaynak çeşitliliği ile yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi, 
-Çevre üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi, 
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-Enerjinin verimli, üretilmesi ve kullanılması, 

-Kamu yararının ve tüketici haklarının gözetilmesi, 
-Serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi 

olarak ifade edilmiştir. 

Ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma ve sanayi sektörünü 
uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içerisindedir. Bu sebepledir ki, 

gelişmesine paralel enerji talebinde de hızlı bir artış kaydetmiştir. Önümüzdeki yıllarda da bu 
eğilimin devam edeceği hesaplanmaktadır. 2008 yılında 106 milyon ton petrol eşdeğerini(milyon 
tep) geçen yıllık enerji arzının, 2020 yılında 222 milyon tep düzeyine ulaşacağı beklenmektedir. Bu 

değerler enerji arzının yılda yaklaşık %6 düzeyinde artış göstereceğine işaret etmektedir. Ülkemiz 
enerji arzında halen %32 ile doğalgaz en büyük payı alırken, bunu %29.9 ile petrol, %29.5 ile 

kömür izlemiş, geri kalan %8.6’lık bölüm ise hidrolik dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan 
karşılanmıştır. 

Enerji kaynakları bakımından net ithalatçı ülke konumunda olan ülkemizde 2009 yılında enerji 

arzının petrolde ve doğalgazda %90’ların üzerinde, kömürde ise %20 oranında olmak üzere toplam 
%74’lük bölümü ithalat ile karşılanmıştır. 2008 rakamlarıyla, ithal edilen doğalgazın yaklaşık %62’si 
Rusya, %12’i İran, %11’i Cezayir, %3’ü Nijerya ve %12’si de Azerbaycan’dan temin edilmektedir. 

İthal edilen doğalgazın %55.7’si elektrik üretiminde(2007’de %50), %22.2’si konutlarda(2007’de 
%22.5), %22.0’si ise sanayide(2007’de %27.5) kullanılmaktadır. Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 2008 

sonunda yıllık 35.6 milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında doğalgazın elektrik 
sektöründe kullanımı artarken sanayi sektöründe kullanımı aynı ölçüde azalmıştır. 

Gelişme düzeyi ile elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimindeki payı arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. 2009 yılında elektrik tüketimimiz bir önceki yıla(198.1 milyar KWh) göre %2.42 
azalarak 193.3 milyar KWh, elektrik üretimimiz ise bir önceki yıla göre(198.4 milyar KWh) %2.02 

azalarak 194.1 milyar KWh olarak gerçekleşmiştir. TEİAŞ’ın son projeksiyonlarına göre elektrik 
talebinin 2017 yılında(baz talep senaryosuna göre) 390.6 milyar KWh, düşük talep senaryosuna 
göre ise yaklaşık 363 milyar KWh düzeyine ulaşacağı hesaplanmaktadır. Artan elektrik talebini 

karşılamak üzere, kurulu gücün 2017’de(baz talep senaryo-1’e göre) 91.827MW, baz talep senaryo-
2’ye göre ise 87.608MW olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştır. 

18 Mayıs 2009 tarihli Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre 2023 

yılına kadar tüm yerli kömür ve hidrolik potansiyelimizin kullanılması, rüzgar kurulu gücünün 
20,000MW’a, jeotermal kurulu gücünün 600MW’a ulaştırılması hedeflenmektedir. 2020 yılında ise 

elektrik üretimimizin %5’inin nükleer enerjiden sağlanması öngörülmektedir. 

Kaynaklar açısından bakıldığında, 2009 yılı itibariyle, toplam elektrik üretiminin %48.6’sı 
doğalgazdan, %21.7’si yerli kömürden, %18.5’i hidrolik kaynaklardan, %6.6’sı ithal kömürden, 

%3.4’ü sıvı yakıtlardan, %0.76’sı rüzgardan ve %0.34’ü jeotermal ve biyogazdan sağlanmıştır. 
EÜAŞ’ın bu üretimde 2008 yılında sahip olduğu pay %49.2’den 2009 sonunda %46.1’e düşerken, 

geri kalan %53.9’luk üretim ise özel sektör tarafından karşılanmıştır. 

Sanayinin temel girdileri arasında yer alan enerji sektöründe büyüme rakamları, gelişmiş 
ülkelere kıyasla oldukça yüksektir. Son 10 yılda Türkiye elektrik ve doğalgaz tüketim artış oranları 

bakımından Çin’den sonra ikinci sırayı almaktadır. Halen elektrik üretiminde önemli paya sahip olan 
doğalgazın, sanayide ve meskenlerde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 2002 yılındaki 17.4 
milyar m3 düzeyinden, 2008 yılında 36.7 milyar m3 düzeyine yükselen doğalgaz tüketimimizin 2020 

yılında 59.3 milyar m3 düzeyine ulaşması beklenmektedir.  

Türkiye, özellikle yüksek talep artışının karşılanması, yeterli yatırımların yapılması ve 

verimliliğin arttırılması için enerji sektöründe rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa yapısının 
oluşturulması yönünde adımlar atmıştır. Atılan adımların aynı zamanda AB iç enerji piyasasına 
uyumunu da amaçlamıştır. 

Bu hedef doğrultusunda; 
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2001 yılında yayımlanan “4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu” ile yeni üretim yatırımlarının 

özel sektör tarafından yapılması öngörülmüştür. Bunun yanı sıra 2001 yılında “Doğalgaz Piyasası 
Kanunu”, 2003 yılında “Petrol Piyasası Kanunu” ve 2005 yılında “LPG Piyasası Kanunu” da yürürlüğe 
girmiştir.  

2005 yılında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun”u, 2007 yılında “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu”nu ile “Enerji 

Verimliliği Kanunu” yürürlüğe girerken, “Yerli Kömür Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı 
Değerlendirilmesine İlişkin Yasal Düzenleme” de aynı yıl çıkarılmıştır. 

2008 yılında “Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi 

Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış, “3213 sayılı Maden Kanunu” ve uygulama yönetmeliklerinde yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Yenilenebilir Enerji ile ilgili Kanun ve “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetlerinde Bulunmak 
Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 
çerçevesinde hidroelektrik santral(HES) yapmak üzere bugüne kadar çok sayıda projeye EPDK 

tarafından lisans verilmiştir. 

2004 yılı itibariyle 18MW düzeyinde olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2008 yılı sonunda 
364MW’a, 2009 sonunda ise 753.7MW’a ulaşmıştır. Yenilenebilir Enerji ile ilgili Kanun’un yürürlüğe 

girmesinden sonra 2,887MW kurulu gücünde 80 adet yeni rüzgâr projesine lisans verilmiştir. Bu 
projelerden toplam 1,000MW kurulu güce ulaşılacak olan santrallerin yapımı devam etmektedir. 

Hızla artan elektrik talebini karşılamak ve ithalat bağımlılığından kaynaklı riskleri azaltmak üzere 
2017-2020 yılları arasında, nükleer enerjinin de elektrik üretim kurulu gücü kompozisyonuna %5 
oranında dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, 5710 sayılı “Nükleer Güç Santrallerinin 

Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun” ve ilgili yönetmelik 2008 yılı başında 
yürürlüğe girmiştir.  

Yerli kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TKİ Genel Müdürlüğü 
uhdesinde bulunan kömür sahalarının santral yapma koşuluyla özel sektöre devredilmesine yönelik 
çalışmalar kapsamında 5 adet saha(Tekirdağ-Saray, Bolu-Göynük, Çankırı-Orta, Adana-Tufanbeyli, 

Eskişehir-Mihalıççık) rödövans modeli ile özel sektöre devredilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda 2008 yılı sonu itibariyle tespit edilmiş bulunan yerli enerji 
kaynakları potansiyelimiz ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

Linyit  :    8.4 milyar ton 
Taşkömürü  :    1.3 milyar ton 

Asfaltit  :  77.5 milyon ton 
Ham Petrol  :  42.0 milyon ton 
Bitümler  :  18.5 milyon ton 

Hidrolik  :129.4 milyar KWh/yıl 
Doğalgaz  :   7.0 milyar m3 

Rüzgar Çok Verimli :   8,000MW 
Orta Verimli  : 40,000MW 
Jeotermal  : 32,010MWt(510MW’ı elektrik üretimine elverişli) 

Biyokütle  :   8.6Mtep 
Güneş Enerjisi  : 32.6Mtep 

4. Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli  

Türkiye’de toplam yağış tutarı 508 milyar m³ olup, bunun 186 milyar m³(%38) kadarı akışa 
geçerek akarsuları beslemektedir. Akarsu ağı bakımından nispeten zengin sayılan ülkemizde, irili 

ufaklı 600 kadar akarsu havzası vardır(Atalay, 2004).  

Türkiye akarsularının büyük bir bölümü açık havza özelliği göstermekte olup, Doğu Anadolu 
Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki kapalı havzalar ise az bir alan kaplarlar. Akdeniz ve Karadeniz 
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bölgelerinin kıyı kesimlerinde, sularını dağların denize bakan yamaçlarından alarak akışa geçen kısa 

boylu akarsular çoğunluktadır. Diğer bölgelerimizde ise aralarında Çoruh, Aras, Dicle ve Fırat gibi 
sınır aşan ırmakların da bulunduğu orta ve uzun boylu akarsular bulunmaktadır.  

Akdeniz makroklima alanı içerisinde yer alan ülkemizde, akarsuların rejimleri genel olarak 

düzensizdir. Bunda, Türkiye’de etkili olan yağış ve sıcaklık rejimlerinin düzensizliği yanında, eğimli ve 
engebeli arazi yapısının da payı vardır. Özellikle ilkbaharda başlayan ve yaz mevsiminin ortalarına 

kadar devam eden kar erimeleri, ırmakların akımlarını büyük ölçüde yükseltmektedir. Ardından 
başlayan kurak devrede ise yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan buharlaşmanın da etkisiyle akım 
değerleri minimum düzeye iner. Bu durum, özellikle yaz mevsiminde ve kurak geçen yıllarda 

akarsulardan elektrik enerjisi üretimini belirli ölçüde güçleştirmektedir. 

Maliyetlerinin çok fazla olmasına rağmen Türkiye’de baraj tipi santrallerin tercih edilmesinin 

en önemli nedenlerinden biri de budur. Bu tip santrallerde depolanan su kontrollü bir şekilde 
kullanılabildiğinden dolayı, elektrik üretimindeki olası aşırı dalgalanmalar önlenebilmektedir. Hâlbuki 
depolamasız tesisler olan nehir tipi santrallerle bunu sağlamak imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

bu tip santrallerin, akım değerleri yüksek ve rejimleri nispeten düzenli akarsular üzerinde kurulması 
çok daha ekonomiktir.  

 

 

Türkiye akarsularında akım ölçümleri henüz tamamlanamamıştır. Bu durum, akarsularımızın 
hidroelektrik enerjisi potansiyelinin tam olarak hesaplanmasını güçleştirmektedir. Hidroelektrik 

üretiminde su gücünün ekonomik olarak değerlendirilebilir olması esastır. DSİ’nin eski kriterlerine 
göre, ülkemizin ekonomik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli 192551GWh/yıl olarak 
hesaplanmakta olup bunun ancak %25(35329GWh/yıl)’inden yararlanılabilmektedir.  

Türkiye koşullarında potansiyeli en yüksek akarsularımız Fırat(46267GWh/yıl)  ve Dicle(24353 
GWh/yıl) Nehirleri olup, bunu sırasıyla Çoruh(12431GWh/yıl), Seyhan(9394GWh/yıl), 

Kızılırmak(7821GWh/yıl) ve Yeşilırmak(8408GWh/yıl) Nehirlerimiz takip etmektedir. Bununla birlikte, 
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özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz havzası akarsularında daha çok nehir tipi santrallerle 

değerlendirilmesi gereken büyük bir hidroelektrik kapasitesi olduğu hesaplanmaktadır. Ege Denizi ve 
Marmara Denizi Havzaları ile iç bölgelerimizdeki kapalı havzaların potansiyelleri ise daha düşüktür. 

Nehir tipi santraller, çoğunlukla orta ve küçük ölçekli santrallerdir. Yani bunların elektrik 

üretim kapasiteleri baraj tipi santrallere göre düşüktür. Ancak şunu belirtmek gerekir ki dünyada 
sadece küçük hidrolik santrallerden üretilebilecek elektrik enerjisinin toplam hidroelektrik üretimi 

içerisindeki payı %10 kadar olduğu hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de akarsu etütleri henüz tamamlanmamış olmasına karşın, mevcut potansiyelin 
dünya ortalamasına yakın olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim EİE tarafından akım ölçümleri 

yapılan yüzölçümü 1000km².den küçük 1515 havzada, 0.1-10MW arası kurulu güçle çalışacak 
santrallerle 33000GWh/yıl enerji üretilebileceği öngörülmektedir. Yapılan başka bir araştırmada ise, 

ülkemiz akarsularında 0.1-5MW kurulu güce sahip santrallerle 20000GWh/yıla yakın elektrik 
üretilebileceği hesaplanmıştır(Ültanır, 2001).  

5. Türkiye’nin Hidroelektrik Üretimi 

Türkiye’de ilk hidroelektrik santrali 1902 yılında Tarsus çayı üzerinde kurulmuştur. Bunu, 
1929 yılında hizmete giren ve Visera santrali olarak da adlandırılan Trabzon’un Işıklar Köyü Santrali 
ile 1940 yılında elektrik üretilmeye başlanan Konya-İvriz santrali izlemiştir.  

Ancak, 1950’li yıllara kadar bu alanda fazla bir başarı sağlanamadığı görülmektedir. Bu 
tarihten sonra hidroelektrik santrallerinin yapımına hız verilmiş; Sarıyar(Hasan Polatkan), Hirfanlı, 

Kesikköprü, Seyhan, Demirköprü ve Kemer gibi büyük barajlı santraller inşa edilmiştir. 1970’li 
yıllarda hidroelektrik üretimine yönelik proje ve yatırımlara hız verilmiş, Keban Barajı ve Hidroelektrik 
santrali bu dönemde(1975) hizmete girmiştir. Bu alandaki asıl gelişme ise GAP bünyesindeki bazı 

hidroelektrik santrallerin devreye girmesiyle yaşanmıştır. 1994 yılında üretime başlayan ve yıllık 
ortalama 8900GWh elektrik üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük santrali olan Atatürk Barajı ve 

Hidroelektrik Santrali’nin bu gelişmedeki payı büyüktür.  

Elektrik, stoklanması güç bir enerji türüdür. Bu nedenle üretildiği zaman dilimi içerisinde 
tüketilmesi gerekir. Ayrıca iletimindeki yüksek maliyetler ve kayıplar dolayısıyla üretildiği santralin 

yakın çevresinde tüketilmesi çok daha ekonomiktir. Bu özellikleri nedeniyle ülkeler genellikle 
tükettikleri kadar üretmekte, dolayısıyla elektrik, istisnalar dışında uluslararası ticarete fazla konu 

olmamaktadır.  

Diğer taraftan, enerji yatırımları belirli bir teknolojik gelişmişliği ve sermaye birikimini 
gerektiren yüksek maliyetli yatırımlardır. Ayrıca bu sektöre yapılan harcamaların ekonomik olarak 

geri dönüşü nispeten uzun zaman almaktadır. Dolayısıyla sermaye birikimi zayıf olan ülkeler, enerji 
kaynakları bakımından zengin olsalar dahi bunları değerlendirmekte güçlük çekmektedirler. Bu 
ülkelerden biri de Türkiye’dir. Enerji sektöründe teknolojik bakımdan büyük gelişmeler kaydeden 

ülkemiz, sermaye sorunu nedeniyle kendi öz kaynaklarını harekete geçirmekte yetersiz kalmıştır.   

Bu yetersizlikte yakın zamana kadar elektrik enerjisi üretiminin tamamen devlet tekelinde 

oluşunun da rolü vardır. Yapılan yasal değişiklikle bu tekelin kalkmasıyla birlikte gerek yerli, gerekse 
yabancı yatırımcıların sektöre olan ilgisi büyük ölçüde artmıştır. 

Özellikle baraj tipi büyük santrallerin yapımı hem uzun zaman almakta, hem de büyük bir 

sermaye birikimi gerektirmektedir. Buna karşın kısa zamanda inşa edilebilen, başta arazi istimlakleri 
olmak üzere hukukî ve malî yükümlülükleri nispeten az olan nehir tipi santrallerin yapımı çok daha 

kolaydır. Bu nedenle özel sektör daha çok bu tip santrallere ilgi göstermekte olup, son birkaç yıldır 
bu alanda adeta proje patlaması yaşanmıştır. Şüphesiz bu gelişmede özel sektöre sağlanan 
teşviklerin ve yatırım kolaylıklarının payı büyüktür. Yap-İşlet-Devret(YİD), Yap-İşlet(Yİ), 

Otoprodüktör, İşletme Hakkı Devri(İHD) gibi son yıllarda uygulanan yöntemler, sektöre yönelik ilgiyi 
artırmıştır. 
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Türkiye’de 2010 yılı başı itibariyle 215 adet hidroelektrik santral işletmeye alınmıştır. Bu 

tesisler, tam kapasite ile çalıştıklarında ülkemiz enerji ihtiyacının yaklaşık 4’te 1’ni 
karşılayabilmektedirler. 

Enerji üretiminde devlet politikası gereği, kısa vadede dışa bağımlılığımızı azaltacak, uzun 

vadede ise yerli kaynaklarıyla kendine yeten bir ülke haline getirecek projeleri hayata geçirmek bir 
hedef olarak belirlenmiştir. 

Enerjide kendine yeten bir ülke olabilmek için, “devlet-özel sektör el ele” yaklaşımıyla, yerli 
ve temiz kaynaklarımızı en kısa sürede değerlendirmek maksadıyla, milat olarak nitelendirilebilecek 
bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ise; “Su Kullanım Hakkı Anlaşması” olup, bu 

uygulamanın önünü açan yasal mevzuat düzenlemelerin yapılarak uygulamaya konulmasıdır.  

“Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği” çerçevesinde 2003 yılından bu yana 136 adet 

tesisin temeli atılmış bunlardan 45 adedi tamamlanmıştır. Söz konusu yönetmelik kapsamında 
yapılmakta/yapılacak olan HES’lerle 9 adet Atatürk Barajı’nın ürettiği enerjiye denk enerji üretimi 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

HES projeleri gerçekleştirilirken Çevre ve Orman Bakanlığınca uygulanan temel politika; 
“Çevreyi koruyan, koruma-kullanma dengesini sağlayan” uygulamalara öncelik verilmesi, 
İnşaat esnasında ortaya çıkan hafriyatın çevresel etkiye sebep olmadan izinli alanlarda 

depolanması veya köy yollarında kullanılması, 
Yıl boyunca nehir yataklarında doğal hayatın bozulmadan sürdürülmesi, bu amaçla nehir 

yataklarına asgari su miktarı(can suyu) bırakılması,  
Hususlarını içermektedir.   

 

 

6. Hidroelektrik Üretimi Avantaj ve Dezavantajları 

Dünyada elektrik enerjisi üretiminde en temiz enerji doğalgaz ve hidroelektrik santrallerinden 

elde edilmektedir.  

Hidroelektrik Santralar, çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir, tüketimin en çok olduğu 
zamanlardaki talepleri karşılayabilen, yüksek verimli(% 90’ın üzerinde), yakıt gideri olmayan, enerji 

fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü(200 yıl), yatırımı geri ödeme süresi kısa(5-10 yıl), 
işletme gideri çok düşük(yaklaşık 0,2cent/KWh), dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır. 

Hidroelektrik iklim değişikliği ile mücadele açısından da önem taşımaktadır. Örneğin 
Kanada’nın Manitoba ve Quebec şehirleri, hidroelektrik sayesinde kişi başına sera gazı emisyonu en 
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düşük şehirlerarasında yer almaktadır. Yani, yakıt tüketiminde atmosfere küresel ısınmaya sebep 

olan gazlar salınmaz. 

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde; doğalgazda dış ülkelere olan bağımlılık, yurt dışına 
giden döviz, ilişkilerin bozulması hallerinde doğalgaz teminindeki güçlük gibi hususlar dikkate 

alındığında stratejik açıdan güvenilir olmadığı, buna karşılık yerli öz kaynağımız olan su en güvenilir 
enerji kaynağı özelliğini taşımaktadır. 

Hidroelektrik yanında yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, jeotermal vb. 
enerji kaynakları ülkemizin gelişimine paralel ihtiyacı olan elektriği karşılamaktan uzaktır. Durum bu 
vaziyette iken, diğer enerji kaynaklarına göre temiz, geri dönüşümlü, en ekonomik enerji kaynağı 

olan hidroelektrik enerjisinden vazgeçmek mümkün değildir. 

Bunun yanında, Hidroelektrik Santrallerinin bakım kolaylığı, istenilen her durumda kısa 

sürede devreye girip çıkabilmesi, sel ve taşkınlarda, erozyon kontrolünde, balıkçılık yapılabilmesinde, 
yer altı sularının beslenmesinde çok önemli görevler yapmaktadır. 

Nehir tipi santrallerin baraj tipi santrallere göre bazı üstünlükleri vardır. Bunları 

şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- Kuruluş ve işletme maliyetleri düşüktür. Baraj tipi santrallerde baraj gölü inşası toplam 
maliyet içerisinde önemli bir yekûn tutmaktadır. Halbuki nehir tipi santrallerde baraj inşası ve arazi 

istimlak bedelleri gibi maliyet artırıcı unsurlar yoktur veya çok düşüktür. 

- Kuruluş süreleri kısadır. Nehir tipi santraller, proje işlemleri tamamlandıktan sonra malî 

koşulların uygun olması halinde çok kısa sürede inşa edilebilirler. Halbuki baraj tipi santrallerin 
yapımı en az birkaç yıl sürmekte, hatta inşa sürecinde ortaya çıkan teknik ve malî sorunlar nedeniyle 
bazen on yılı dahi aşmaktadır. 

- Nehir tipi santraller genellikle orta ya da küçük ölçekli santraller olup, finansmanları 
kolaydır. Ayrıca ekonomik geri dönüşümü, baraj tipi santrallere göre çok daha kısadır. Bu 

özelliğinden dolayı, malî kaynakları sınırlı özel sektör kuruluşları dahi bu tür santralleri kolaylıkla 
kurabilir ve işletebilmektedirler. 

- Baraj tipi santraller gerek kuruluş, gerekse işletme aşamasında çevresel etkileri nispeten 

fazla olan tesislerdir. Özellikle baraj gölü, kurulduğu bölgenin ekolojik, ekonomik ve yerleşme 
özellikleri üzerinde büyük etkiler yapmaktadır. Hatta bazı barajların uluslararası politik etkileri dahi 
söz konusudur. Dolayısıyla kurulu gücü 50MW’ın üzerinde olan santrallerin yapımı, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği esaslarına tabidir. Buna karşın, çoğunlukla küçük ve orta ölçekli 
işletmeler olan nehir tipi santrallerin kuruluşunda sadece Seçme Eleme Kriterleri 

uygulanmaktadır(http://www.eie.gov.tr/turkce/HESproje/). 

- Bu tip santrallerin özellikle kırsal kesimde istihdam olanakları ve kalkınma üzerinde olumlu 
etkileri vardır. Ülke geneline yayılacak yüzlerce küçük ve orta ölçekli nehir tipi santral istihdam ve 

kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır. 

- Bütün bu avantajlarından dolayı AB ülkelerinin büyük bir bölümünde yenilenebilir enerji 

kaynakları kategorisinde değerlendirilmekte ve teşvik edilmektedirler(Durak, 2002).  

Diğer yandan bu tip santrallerin bazı dezavantajları da vardır. Bunları şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

- Kurulu güçleri itibariyle barajlı santrallere göre nispeten düşük kapasiteli tesislerdir. Hatta 
baraj tipi büyük bir santral, onlarca küçük ölçekli nehir tipi santralden çok daha fazla elektrik 
üretebilmektedir.  

- Bunlar da depolama özelliği olmayan diğer santraller gibi elektrik tüketiminde gün ve yıl 
içerisinde meydana gelen frekans dalgalanmalarına yanıt verme hususunda yetersizdirler. 
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- Bu tip santrallerin en önemli dezavantajı, akarsu akımında meydana gelen değişmelerden 

doğrudan etkilenmeleridir. Dolayısıyla elektik üretiminde yıl içerisinde ve yıllar arasında aşırı 
oynaklıklar görülür. Buna karşın, bu tip santraller projelendirilirken, akarsu yatağında 60 gün su 
akışının olması yeterli sayılmaktadır(Ünsal, 2003). 

- Özellikle yerleşim alanlarından ve ana iletim sistemlerinden uzak dağlık sahalarda 
kuruluşları ve işletimleri nispeten güçtür. Ulaşım sorunu bu güçlüklerin başında gelir. Türkiye’de 

nehir tipi santral potansiyelinin büyük bir bölümünün Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu 
bölgelerinin dağlık kesimlerinde yoğunlaştığını belirtmek gerekir. 

7. Artvin Hidroelektrik(HES) Projeleri  

Türkiye genelinde toplam 2.300 adet HES projesi hazırlanmış olup bunun 700 adeti Doğu 
Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Artvin İlimiz ise 116 adet HES projesi ile en çok başvuru 

yapılmış İlimiz olup, söz konusu projelerden 3’ünün yapımı tamamlanarak işletmeye alınmış, 34’ünde 
su kullanım hakkı anlaşması yapılmış, 62’si ön yapılabilirlik raporu safhasında olup, 17’si ise ön 
değerlendirme aşamasındadır. Bu projelerden 8 adeti ise mahkeme kararları ile durdurulmuştur. 

Artvin genelinde de Çoruh projeleri incelendiğinde; 85.yıl Muratlı Barajı ile Laleli Barajı(10 
adet baraj mevcuttur) arasındaki kot farkı 1.430 metredir. Bu durum, Çoruh Nehrinin baraj yapmaya 
ne kadar elverişli olduğunu ve kısa mesafede birçok barajın merdiven basamakları misali 

yapılabilmesine olanak sağladığını göstermektedir. 

Artvin Çoruh nehri üzerindeki barajların; 

1972 yılında etüt çalışmaları başlamış,  
1982 yılında mastır planları hazırlanmış, 
1986 yılında fizibilite çalışmaları sonuçlanmış, 

1990 yılında nihai projeler yapılmış, 
1997 yılında projeler uygulanmaya başlanmıştır. 

Yukarıdaki çalışma tarihlerinden de anlaşılacağı üzere, Artvin Hes Projeleri üzerinde kırk yıllık 
bir çalışmanın sonucu olarak bugünkü duruma gelinmiştir.  

Çoruh nehri üzerinde yapılması planlanan HES’ler ile ülkemizin tükettiği elektrik enerjisinin 

%8’i karşılanacak olup, toplam HES’lerde elde edilen elektrik enerjisinin ise %34’ü üretilecektir. Bu 
durum, Artvin HES Projelerinin büyüklüğü ve ekonomiye yapacağı katkıyı gözler önüne sermektedir. 

8. HES Projeleri İle İlgili Tespit Edilen Sorunlar 

Devletimiz, “çevre” ve “su” ile alakalı projeler arasında tercih yapan değil, her ikisini de 
birlikte yürütmeye çalışan ve denetleyici görevini yürütme konumundadır. 

Ülkemizde HES projelerine yönelik getirilen eleştirinin temel olarak iki başlıkta toplanması 
mümkündür: 

1)Tabii& Çevresel Değerler(Daha çok Karadeniz Bölgesi) 

2)Tarihi&Kültürel Değerler(Daha çok Ege ve GAP Bölgesi) 

Hidrolik enerji, yerli ve yenilenebilir kaynak olması dolaysıyla ülkemiz için faydalı ve 

önemlidir. Ancak bu kaynağın kullanılmasında çevre ve sosyo-ekonomik hassasiyetlerin dikkate 
alınması da çok önem arz etmektedir. Bu hassasiyetin ekonomik gerekçelerle iyi dengelenmesi önem 
arz etmektedir. Bu dengenin iyi tesis edilemediği bazı HES projeleri gerekçe gösterilerek, çeşitli lobi 

ve kuruluşların çabaları sonucu, konunun siyasete alet edildiği, haklı veya haksız yerel halkın 
olumsuz tutum takınmasının sağlandığı bir gerçektir. Bu durum ülke genelinde çeşitli HES Projelerine 

karşılık yaşandığı gibi Artvin İlinde de başta nehir tipi HES Projeleri olmak üzere çok sayıda HES 
Projelerine karşılık yaşanmaktadır. 

HES Projeleri ile ilgili yaşanan olumsuz tepkilerin sebeplerinin bilinmesi ve sağlıklı çözümlerin 

üretilebilmesi için projelerin gerçekleşmesinde etkisi ve yetkisi olan tarafların iyi bilinmesi 
kaçınılmazdır. Bu bakımdan HES Projelerinin ilgili taraflar ve onlara atfedilen suçlamaları aşağıdaki 
gibi özetlemek mümkündür: 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; “Havza planlaması yapılmadan suların enerji üretimi 

amaçlı kullanıma açılması”, “su dışında diğer kaynaklarlımızın ikinci plana atılması” ve “fizibilite 
onaylarında yöre halkının önceliklerinin göz ardı edilmesi” vb. ile suçlanmaktadır. 

 Çevre ve Orman Bakanlığı; “Çevre ile enerji ve tarih arasında seçim yapmak”, “ekonomik 

öncelikleri dikkate almak”, “kendisine kanunlarla verilen görevleri tam olarak yapmaması(havza 
planı)”vb. ile suçlanmaktadır. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; “Enerji ihtiyacı bahane edilerek çevrenin hiç dikkate 
alınmaması”, “işin yapılabilirliğine bakılmadan herkese lisans verilmesi” vb. ile suçlanmaktadır. 

HES Projesi Üreten Şirketler ise;  “Projelerin gelişigüzel hazırlanarak çevre boyutundan 

çok işin ekonomik boyutunun düşünülmesi”, “projenin inşaatı sırasında özensiz çalışılması”, 
“projelerin gereğinden fazla tabiata zarar vermesi”, “çıkarılan hafriyatların kullanılması veya 

depolanması yerine dere yataklarına doldurulması veya şevlerden aşağıya bırakılması sonucunda 
çevre tahribatının daha fazla olması”, “öngörülenden fazla ağaç kesilmesi, orman ve mera 
alanlarının dikkate alınmaması”, “akarsuya bırakılacak can suyuna gereken önemin verilmemesi”, 

“inşaat atıklarının eksik/yanlış bertarafı” vb. ile suçlanmaktadır. 

 

Bununla birlikte diğer eleştiri noktalarını ise şu şekilde özetlemek mümkündür: 

- HES’ler, ülkemizin bütün olarak enerji ihtiyacı düşünüldüğünde, "damlaya damlaya göl olur" 
mantığı ile ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Çoğu birer ikişer MW güçte olan bu santrallerde 

üretilecek elektrik enerjisinin nasıl toparlanıp da 66KW, 154KW standarttaki TEDAŞ iletim hatlarına 
yükleneceği muammadır. İletim kayıpları muhtemeldir ki, üretilen KW 'leri yutacaktır.  

- Binlerce küçük, minik HES yapmak demek sadece o dere üzerinde bir regülatör, bir çevirme 

yapısı ya da bir kaç kilometrelik kanal, boru ya da tünel anlamına gelmemektedir. Bu iletim, bu 
yükleme, bu asgari eğimli hatlar münhaniye paralel döşenecek, yapılacaktır. Yani, toplamda 

onbinlerce kilometre dağ yamacı, bayır yüzeyi su akışına, heyelan tehlikesine açılacak, binlerce 
küçük sularla oynanarak, önemli ölçüde yıkım çalışması yapılacak, binlerce el değmemiş sularımızın, 
derelerimizin kültürü bu faaliyetlerden doğrudan etkilenecektir.  

Yukarıdaki açılardan bakıldığında, küçük HES’lerle, asıl maksadın elektrik üretmek değil, 
sanki “rant” üretmek olduğu izlenimi doğmaktadır. Bu da, iyi niyetle başlandığı bilinen, devlet 
politikası haline gelen bir projeyi ciddi anlamda gölgelemektedir. 

9. Artvin HES Projeleri Hakkında Tespit Edilen Yerel Etkiler ve Endişeler 

a) Etkiler: 

- Yapılan projelerde çevresel boyutun yeterince dikkate alınmayıp işin ekonomik boyutunun 
daha ön planda tutulması, 

- Bölgesel ve havza bazında bütüncül planlama yapılmaması, 

- Vadi ve ırmaklar üzerinde gelişigüzel ve ardı ardına planlanan HES’ler ile ekolojik kıyıma yol 
açılması, 

- Tek kaynağın su ve enerji olarak kabul edilip yöre halkının ikinci plana atılması, 
- ÇED projelerinin havza bazında incelenmeyip tek tek proje olarak incelenmesi, 
- İnşaat çalışmalarından kaynaklanan hafriyat atıklarının depolanması problemleri ile inşaat 

tekniklerinin yeterince incelenmemesi, 
- Projenin inşaat çalışmaları nedeniyle yapılacak patlatmaların çevreye ve yeraltı suyuna olan 

etkileri, 
- Jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının ÇED sürecinden önce yapılmasının gerektiği, 
- Doğal hayatın devamı için bırakılacak suyun yeteri kadar bırakılmaması(bu konuda su 

miktarı, havza özellikleri ve mevcut endemik türlerin göz önünde bulundurulmaması vb.), 
- Balıkların ve balık geçitlerinin raporda yeterince incelenmemesidir. 



 

 15 

b) Endişeler/İddialar: 

- Su yönetimi planlaması ve havzanın hidrolojik özelliklerinin öncelikli olarak belirlenmemesi, 
- Suyun şişelenerek veya boru hatlarıyla İsrail’e veya Ermenistan’a satılacağı, 
- ÇED raporunda öngörülenden çok daha fazla ağaç kesilmesinin zamanla erozyona ve 

çölleşmeye sebep olacağı, 
- İklimlerin değişeceği ve ekolojik dengenin bozulacağı, 

- Proje nedeniyle tarım alanlarının kamulaştırılıp yöre halkının geçim kaynaklarının azalması 
ve göçe sebep olması, 

- Turizme değil enerjiye öncelik veriliyor olması, 

- Çevresel su politikasının geliştirilmiyor olması, 
- Projeler nedeniyle suyun kirleneceği(sıcaklık, oksijen miktarı, biyolojik ve kimyasal kirlenme 

yönüyle) endişe ve iddialarıdır. 

10 . Sonuç ve Öneriler 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerjiye duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu ihtiyacın 

tamamının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilme imkanı uzun vadede de mümkün 
görülmemekle beraber, kullanılabilir enerji kaynakları içerisinde başta hidroloji olmak üzere yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarımızın azami derecede kullanılması büyük önem arz etmektedir. 

Hidroelektrik yanında yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, jeotermal vb. 
enerji kaynakları, ülkemizin gelişimine paralel olarak ortaya çıkacak enerji ihtiyacını karşılamaktan 

uzak olması; diğer enerji kaynaklarına göre temiz, geri dönüşümlü, en ekonomik enerji kaynağı olan 
hidroelektrik enerjisinin vazgeçilmez olduğunu desteklemektedir. Bunun için de, kullanılabilir 
hidroloji kaynaklarımızın ekonomik, ekolojik ve sosyal çevreye uyumlu bir şekilde kullanılması milli 

menfaatlerimiz gereğidir. 

Bu raporun en önemli sonuçlarından birisi olarak; “ekonomik olmayan(10MW altındaki) HES 

projeleri ile ekonomik olsa dahi ekolojik ve sosyal çevre ile uyumlu olmayan projelerin 
uygulanmaması gerektiği” ortaya çıkmaktadır. 

Uzun yıllardır gerek baraj tipi büyük HES projeleri ve gerekse nehir tipi HES Projeleri ile 

meşgul edilen Artvin İlimizde uygulanabilir projeler ile uygulanması ekonomik, ekolojik ve sosyal 
çevre bakımından uygun olmayan projelerin ayıklanması, uygulanabilir projelerin hızla hayata 
geçirilerek ulusal enerji üretimi yanında yöremizde istihdam ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması 

mümkün olabilecektir. 

Sonuç olarak, HES Projelerinin iyileştirilmesine yönelik alınacak tedbir hakkında 

şu öneriler yapılabilir. 

Buna göre; 

a)Uygulama projelerinin netleştirilmesi gerekmektedir. Gereken tüm etütlerin yetkili ve 

uzman kuruluşlarca tamamlanması, bu çerçevede yöre halkı ve/veya ilgili derneklerin mahkemeye 
başvuru, yürütmenin durdurulması ya da proje değişiklik talepleri dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, 

yapım sözleşmeleri yapılmış, yer teslimi gerçekleştirilmiş olsa bile işin mahkeme sonucuna kadar 
bekletilmesi ve mahkeme sonucunda çıkacak karara uyulması gerekmektedir. 

b)Dere santrallerinde belirli gücün altındaki(örnek: 10MW.) gücün altındaki santraller için, 

satış yerine yöre halkının kooperatifleşme veya şirketleşmesi sağlanarak, kendi istekleri 
doğrultusunda projelendirme yapması sağlanmalıdır. İş bu durum yöre halkının gelişmesine ve yöre 
halkı, çevrenin bozulmamasına dikkat edecek aynı zamanda ekonomik getiri elde edeceğinden 

yörenin su potansiyelini yöre halkı değerlendirmiş olacaktır. 

c)Dere yataklarının değiştirilmesi, su potansiyelinin artırılması için birkaç derenin tek bir 

yatağa taşınması, doğal dengenin bozulmasına sebebiyet vereceğinden bir katliam gibi görülmelidir. 
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Ülkemizde bu konuda yapılan bazı kötü uygulamalar, toplumun duyarlılığı konusun da çok fazla etkili 

olmuştur. Bu tip proje ve uygulamalara kesinlikle müsaade edilmemelidir. 

d)HES kurulması hususunda, firmalara rastgele yetki verilmiştir. Her önüne gelenin, bakkal 
açma mantığı ile bu santralleri alma ve işletme yetkisi alması ileride doğacak olumsuzlukların önüne 

geçilmesi zor bir durum ile karşı karşıya kalınacaktır. Bu durumun önüne geçilmeli, bunun için de bir 
an önce belirli kriterler konularak yasa ve yönetmelikler düzenlenmelidir. 

e) HES’lerin yapılması ve işletilmesi ciddi kurumlar tarafından denetlenmeli, şayet özel sektör 
aracılığı ile denetim yaptırılması düşünülürse, enerji üreticilerin denetim firmalarına sızması dolaylı 
ya da dolaysız denetim şirketlerine ortaklığının önüne geçilmeli, etkin yasal yaptırımlar 

uygulanmalıdır. 

f) HES’lerin meydana getirdiği yeni coğrafik durumdan faydalanmak için, yöre halkının da 

istifade edeceği yöresel turizm potansiyeli geliştirilmelidir(Doğa turizmine yönelik olarak, yol 
güzergâhları, görsel alanlarda oteller, kayak merkezi olabilecek yerlerde il özel idaresi arcılığı gerekli 
tesisler inşa edilmeli v.b. projeler hayata geçirilmelidir). 

g)HES lisanslarını 17 Temmuz 2008 tarihinden önce alınmış olan ve 10MW. Altındaki 
projeler, daha önceki ÇED yönetmeliğine tabii olup bunlar için ÇED istenmemektedir. Bölgede 
10MW’ın altında olan ve önceden lisans almış bulunan  küçük santrallerin doğa tahribatı yüksek olan 

ve ekonomik değerleri düşük olanların iptal edilmesi konusunda yasal tedbirler alınmalıdır. 

h) Toprakları su altında kalan köylüler açısından hiçbir tedbir alınmış değildir. Birçok 

insanımızın yeterli toprağı olmadığı gibi gidebileceği yerleri ya da yakınları da bulunmamaktadır. 
Arsa bedelleri diğer yerlerdeki yüzlerce dönüm arsaları olanlarla kıyaslanmakta ve yöre insanı 
mağdur edilmektedir. Bu konuda mağduriyeti olanlara yönelik alternatif tedbirler getirilmemiş olup, 

evi ve arazisi su altında kalmış/kalacak/istimlak edilecek olan insanlarımızın o bölgede tutulabilmesi 
temel politika olarak kabul edilmeli ve yörede iskana yönelik tedbirler alınmalıdır. 

ı) Havzada uygulanması düşünülen HES Projeleri hakkında yeniden yapılandırmaya ihtiyaç 
duyulduğundan idareler arasında koordinasyonun ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılandırılması 
sağlanmalıdır. Bunun için çalışma grubu oluşturulmalı ve fiili durum göz önüne alınarak sorunları 

çözümleyici eylem planı hazırlanmalıdır(burada; yeniden yapılandırılmanın kapsamının ve çözüm 
önerilerinin belirlenmesi, havzada yapımı devam eden(lisans sahibi, başvuru aşamasında, yatırımı 
devam eden vb.) projelerin yeniden yapılanmadan ne şekilde etkileneceği hususları belirlenmelidir). 

J) Köy yaşamını etkileyen alanlarda uygulanan veya uygulanması düşünülen HES Projeleri ile 
ilgili olarak köylülerin en fazla itiraz ettiği husus olan “sulama suyunun kesileceği” endişesi aktif 

tarımsal sulama dönemi olan yaz aylarında(Mayıs-Eylül Döneminde) elektrik üretimi yapılmaması ile 
giderilmeli, bu husus uygulayıcı firmalara kabul ettirilmeli ve mutlaka işletme sözleşmelerinde madde 
olarak yer alması sağlanmalıdır. 

k) Yöre halkının endişe ve taleplerine kulak verilmeli, “arkamda devlet var, her şeye rağmen 
be bu projeyi yaparım” anlayışından vazgeçilmelidir. 

l) Havza kadim su haklarının belirlenerek kullanıcılara bu konuda güvence verilmelidir. 

m) Doğal hayatın ihtiyacı olan su miktarının her şartta mutlaka dere yatağına verilmesi ve 
kontrolünün yapılması güvence altına alınmalıdır. 

n) Vadi ve ırmaklar üzerinde gelişigüzel ve ekolojik kıyıma yol açacak ardı ardına planlanan 
HES’lerden vazgeçilmelidir. Bu duruma uyan projeler iptal edilmeli ve yeniden planlanmalıdır. 

o) Su kaynaklarının tek taraflı enerji kaynağı olarak kabul edilmesinden vazgeçilip, ana unsur 

olarak oluşmuş eko sistem ile halkın ve onun arz ve taleplerinin öncelikle dikkate alınması 
sağlanmalıdır.  
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p) Sadece Enerjiye değil bazı doğal, kültürel, ekolojik, tarihi değerler ile bazı bölgelerde 

turizme de öncelik verilmelidir. Bu amaçla, bazı bölgelerde gelişen Turizmin de dikkate alınarak 
turizmin yoğun olduğu alanlarda çevresel soruna yol açacak projelerin iptal edilmesi sağlanmalıdır. 

r) Çevresel su politikasının geliştirilerek su çevrimini olumsuz etkileyecek projelerin 

yapımından vazgeçilmelidir. 

s) Enerji nakil hatlarında öncelikle mevcut hatların kullanılması, bunun mümkün olmadığı 

durumlarda her projeden bir hat çekilmesi yerine tüm havzayı geçen ve tesislerin bu hatta 
bağlandığı bir iletim hattının projelendirilmesi sağlanmalıdır. 

 


