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“Yerli Teknolojinin Olmaması” bence politik bir tercih, sektöre gösterilen ilgisizlik biraz da
mühendislere önem vermemek ile bağlantılı. Dış faktörlerin de konuyu kendi yararlarına
gelişecek şekilde yönlendirme çabaları mevcut. 1975 yılında kurulan TEMSAN, bir zamanlar
yabancı firmaların gözdesiydi, fakat gösterilen ilginin asıl nedeni, TEMSAN’ın DSİ’den
direkt iş alabilme avantajıydı.
İstatistik bilgilerde karşılaşılan tutarsızlıklar Türkiye’nin kanayan yarası. TEİAŞ, EÜAŞ
hepsi farklı değerler yayınlıyor, bu nedenle enerji kaynaklarının kompozisyonu üzerine fazla
yorum yapmaya gerek yok. Kömür projelerini desteklemek için teşvik sağlama düşüncesi
yaşanan dengesizliği gösteriyor.
İnternette dolaşan TEİAŞ yazılarına bakınca, enerjideki plansız ve güvenilmez durum net
şekilde görülüyor. TEİAŞ nehir santrallarını “benim istediğim kapasitede çalışacak ve suyu
gerekirse boşa akıtacaksın”, aksi halde “servis harici ederim” diye tehdit edebiliyor.
2011 yılında Yenilenebilir Enerji kaynaklarını desteklemek amacıyla YEKDEM çıktığında,
katılan firma sayısı 4, 2016 yılında ise bu sayı 556’ya ulaştı. 2016 yılında YEKDEM’den
yararlanan HES sayısı 388 ve hepsi nehir santralı değil, aralarında rezervuarlı santrallar da
var. Santral yapımında üretim tahminlerinin “abartılmış” olduğu doğru, 2015 yılında nehir
santrallarında üretim tahminleri fizibiliteye göre yüzde 35, rezervuarlı olanlarda ise yüzde 27
gerçekleşebilmiş.
Yani, Garanti Bankası uzmanının yaptığı “arz fazlası” yorumu doğru, ama bu fazlalık biraz
da YEKDEM’e odaklanan yatırımcılar ile bağlantılı olsa gerek.
“Sorunlu Proje Stoku” tanısı da doğru, fakat enerji piyasasında konsolidasyon olacağını
Dünya Bankası yıllar önce saptayarak raporlamıştı. IFC tarafından enerji şirketlerine ortak
olunması acaba konsolidasyon için ön çalışma olabilir mi? 31.03.2015 tarihinde Türkiye
ciddi bir “black-out” yaşadı, “düşük kapasite kullanımı” ile “politik tercihler” ve “personel
sorunu” bence sistem sıkıntılarını bu şekilde yansıtıyor. Merkeziyetçi bir ağ yaklaşımı yerine
belki enerjinin gerek duyulduğu yerde üretilmesi ile daha verimli bir yapı oluşturulabileceğini
düşünüyorum.
Türkiye’de bir “Enerji Modelleme” çalışması yapılmamış olması ve sektörün kâr bazlı
yürütülmeye devam edilmesi sonucu firma baskıları sürüyor ve Dünya Kömür projelerine son
vermeye yönelirken biz “teşvik” uygulamaktan bahsediyoruz.
Yazıda önerilen çözüm, merkeziyetçi sistemlere devam edilmesi şeklinde olunca, günümüzün
sorunlarına cevap verebilir mi, emin değilim. Ben, önce modelleme, sonra merkeziyetçi
olmayan çözümlerden yanayım.

Ek-1: İnternette dolaşan Mart 2016 tarihli TEİAŞ yazısı (kaynak: facebook)

Ek-2: YEKDEM Proje Gelişimi
Sol eksen: YEKDEM’den yararlanan projelerin kurulu güç gelişimi (MWm)
Sağ eksen: YEKDEM’den yararlanan HES sayısı (2016 yılında 388)
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