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Güneﬂ Enerjisi:
Enerji Probleminin
Yak›n Zamandaki
‹lk Çözümü

> Haz›rlayan: Gülder DEM‹R

Türkiye’de güneﬂ enerjisi teknolojisinin ticari aç›dan hâlâ deneme aﬂamas›nda
bulundu¤unu, yat›r›mc›lar›n çekimser olmas›n›n en büyük nedeninin yat›r›m
maliyetinin yüksekli¤i oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr. Do¤an Aydal, Türkiye’nin
güneﬂ enerjisi konusunda yat›r›mc›lar› daha baﬂtan bilgilendirmesinin
gereklili¤i üzerinde durarak “Güneﬂ enerjisi, di¤er enerji türlerine göre çok
büyük, temiz ve sonsuz bir enerji kayna¤›d›r” diyor.
üneﬂ enerjisinden elektrik elde edilmesi sadece Türkiye’nin de¤il dünyan›n da kaderini de¤iﬂtirecek konulardan biri olarak de¤erlendiriliyor. Bugün teknolojinin geldi¤i noktada,
güneﬂ ›ﬂ›nlar› evlerin bir köﬂesine konulan aküler
içinde saklanabilmekte ve t›pk› normal elektrik gibi,
evde elektrik ile çal›ﬂabilen her türlü elektrik cihaz›
çal›ﬂt›r›labilmekte. Türkiye’nin brüt güneﬂ enerjisi
potansiyeli 87,5 milyon ton eﬂde¤er petrol ve bu
de¤erin 26,5’i ›s›l kullan›ma, 8,75’i ise elektrik üretmeye uygun olmas›na ra¤men bu potansiyelin yüz
binde ikisinden yararlan›yor. Uzmanlar Türkiye’nin
güneﬂ potansiyelini yeterli seviyede kullanabilmesi
durumunda 3,5 milyar dolarl›k bir tasarrufun yakalanmas›n›n hiç de zor olmad›¤›n› ifade ediyorlar.
Bitmez tükenmez bir enerji türü olarak tan›mlanan
güneﬂ enerjisi konusunda bilgisine baﬂvurdu¤umuz
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji
Mühendisli¤i Bölümü’nden Prof. Dr. Do¤an Aydal, Türkiye’nin güneﬂ enerjisi üretimi için çok uygun bir ülke oldu¤unu belirterek, Türkiye’den daha kuzeyde bulunan Almanya’n›n bu sistemden en
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PANO 1. Güneﬂ enerjisini depolayan hücre, modül ve
panellerin nas›l oluﬂtu¤unu gösteren resim.

PANO 2: Güneﬂ enerjisi sisteminin (1.panel - 2.ﬂarj
kontrolleri- 3.regülatör-4.akü) bir ev içine yerleﬂimini
gösteren ﬂekil.

çok faydalanan ülkelerin baﬂ›nda geldi¤ine dikkat çekiyor. ‹ngiltere gibi oldukça bulutlu bir ülkede bile bütün evlerin çat›s›na solar modüller konulabilse, her y›l
atmosfere sal›nan gazlardan 200 milyon ton karbondioksitin sal›nmayaca¤›n›n ‹ngilizler taraf›ndan hesapland›¤›n› belirten Aydal, güneﬂ enerjisinin “küresel ›s›nma” olarak adland›r›lan problemin çözümünde de
önemli bir etken olaca¤›n›n alt›n› çizerek “Güneﬂ enerjisi sistemi ülkemizin her taraf›nda rahatl›kla kullan›labilecektir” diyerek konuya yönelik sorular›m›z› yan›tlad›:
l Güneﬂ enerjisinden elektri¤in nas›l elde edildi¤i konusunda bilgi verir misiniz?
Güneﬂ enerjisini fazla bilimsel sözlere kaçmadan tan›mlamaya çal›ﬂay›m. Fotovoltaikler (photovoltaics-PV) veya di¤er ismi ile solar hücreler (Solar
cells), güneﬂ ›ﬂ›n›n› do¤ru ak›ma (DC) çeviren
yar› iletken düzeneklerdir (Resim 1). Bu hücreler bir elektriksel modül olarak çok yönlü olarak dizilip çeﬂitli elektrikli akülerin ﬂarj›nda ve
motorlar›n çal›ﬂt›r›lmas›nda kullan›labilir. Daha
da önemlisi, uygun güç çeviricileri yard›m›yla bu
PV sistemlerinden alternatif ak›m da (AC) elde edilebilir. Bilindi¤i gibi bu ak›m
ile bütün elektrikli aletler kullan›labilece¤i gibi, elde edilen bu enerji ulusal elektrik
a¤›na da ba¤lanabilmektedir. Bu sistemin en güzel
taraf› güneﬂ enerjisinin
depolanmas›d›r.

Is›l güneﬂ enerjisine örnek,
Solar ‹ki, yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ
güneﬂ enerji kulesi.

l Bu sistemin kuruluﬂ maliyeti nedir?
Sistemi evinize kuran firmalar, güneﬂ enerjisini depolayaca¤›n›z akü sistemlerini de kuruyor. Sistem çok büyük bir alan istememekte, herhangi bir odaya dahi kurulabilmekte. Sistemin maliyetine yönelik hesaplar genellikle Watt cinsinden hesaplanmaktad›r. De¤iﬂik firmalar farkl› teknoloji kullanmakta ve fiyatlar de¤iﬂmektedir, ancak 1 Watt enerji üretecek modülün 248 ayr› firman›n ortalamas›, kullan›lan teknolojiye ba¤l› olarak, Ocak 2009 en düﬂük fiyatlar› ile 3,27 dolar ile 3,99 dolar aras›nda de¤iﬂmektedir. En yüksek fiyat›n dahi Watt baﬂ›na 4,84 dolar oldu¤u ve bu rakam›n, kullan›m› yayg›nlaﬂt›kça yak›n gelecekte 1,5-2 dolar seviyesine düﬂebilece¤i de beklenmektedir. Bugünkü ortalama
fiyatlarla küçük bir dubleks ev veya üç oda, bir salon bir ev için 1000
Watt’l›k (1 kW) bir sistem yeterli olacakt›r. Böyle bir sistemi bir kez kurduktan sonra normal bak›m masraflar› d›ﬂ›nda, 20 y›l süreyle bir masraf›n›z olmayacakt›r. ‹nan›lmaz gibi de¤il mi? Ama tamamen do¤ru!
l Güneﬂ enerji sistemi ne zamandan beri kullan›lmaktad›r?
‹lk petrol ﬂokunun meydana geldi¤i 1973 y›l›nda, özellikle Bat›l›
ülkeler ve Japonya elektrik sistemlerini petrole ba¤›ml› olmaktan ç›karmak için farkl› yollar aram›ﬂ ve güneﬂ enerjisini kullanarak bu problemi çözmeye çal›ﬂm›ﬂlar. Sistemin pahal› oldu¤u dönemlerde bile birçok Afrika, Asya
ülkelerinde ve hatta ABD’nin ormanl›k alanlar›nda,
elektrik iletim a¤›n›n bulunmad›¤› da¤larda, yaylalarda, çöllerde, deniz petrol platformlar›nda kurtar›c› olmuﬂ, birçok küçük yerleﬂim yerini ayd›nlatm›ﬂ, elektOcak 2009 l EKONOM‹K FORUM 65
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PANO 3: ABD Lakeland’da elektrik ve güneﬂ enerjisi
harcama ölçüm denemeleri yap›lan ikiz binalar.

rikle çal›ﬂan aletleri çal›ﬂt›rm›ﬂt›r.
Sistemin geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› y›llarda tabiî ki çok pahal›ya mal oldu¤u görüldü¤ünden,
baﬂta Japonya olmak üzere birçok ülke bu sistemi kullananlara devlet deste¤i sa¤lad›. Japonya 2003 y›l›na kadar evine güneﬂ sistemi kuran her kiﬂiye 120 bin Yen destek verdi. Bugün
dünyada kullan›lan solar hücrelerin yar›s› ABD ve Japonya’da kullan›lmakta. Çal›ﬂmalar durmad› yeni teknolojiler geliﬂtirildi ve 2003 y›l›ndan sonra elektrik enerjisini oldukça makul de¤erlerde elde eden yeni teknolojiler ortaya ç›kt›. Bu y›ldan sonra Japonya’n›n güneﬂten enerji üretimine devlet deste¤ini kesmesi de bunun en belirgin kan›t›.
l Güneﬂ enerjisi ile üretilen elektri¤in devlete sat›lmas› düzeni nas›l oluyor?
Baﬂta ABD olmak üzere birçok ülke, bu sistemle özel ﬂah›slar›n elde etti¤i enerjiyi ülke
elektrik a¤›na ba¤layarak sat›n almakta ve bunun bedelini ödemektedir. Hatta öyle bir düzenek kurulmuﬂtur ki, güneﬂ enerjisinin az oldu¤u ve evdeki akülerin tam dolmad›¤› zamanlarda devlet tüketiciye elektrik a¤›ndan elektrik vermiﬂ, tüketicinin özellikle yaz aylar›nda üretti¤i fazla elektri¤i de ülke elektrik sistemine sat›n alarak, daha önce verdi¤i k›s›mlara mahsup etmiﬂtir. Dolay›s›yla özel ﬂah›s ve/veya kurumlar›n yapt›¤› elektrik masraf›n›n çok aﬂa¤›lara düﬂtü¤ü görülmüﬂtür. Bunu ispatlamak için de, 1998 y›l›nda Florida Güneﬂ Enerji Merkezi bir
proje geliﬂtirmiﬂtir. Bu projeye destek veren Lakeland ﬁehri Belediyesi arazi vermiﬂ ve özel bir
inﬂaat firmas› da burada her ﬂeyiyle ayn› olan iki bina inﬂa etmiﬂtir (Resim 3). Daha sonra da
bu binalardan birini normal elektrik sistemine, di¤erini güneﬂ enerji sistemine ba¤lay›p harcamalar› kontrol edilmiﬂtir. Bir y›ll›k deneme sonunda, devlet elektrik sistemine ba¤l› binan›n
22.600 kWh elektrik tüketti¤i, buna karﬂ›l›k güneﬂ sistemine ba¤l› evin sadece 6.960 kWh tüketti¤i görülmüﬂtür. Güneﬂten üretti¤i enerjiden 5.180 kWh enerjiyi, sayaçl› bir düzenekle
devlet elektrik sistemine geri veren ikinci evin devletten ald›¤› ve paras›n› ödeyece¤i toplam
enerji sadece 1.780 kWh olmuﬂtur.
Böylece güneﬂ enerji sistemi (PV) kullanan binada, devlet elektri¤ini kullanan binaya
oranla yüzde 92 tasarruf sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁaka gibi de¤il mi? ﬁimdi buradaki fark›n sebebi merak
edilebilir. Yani normal bir elektrik döﬂenmiﬂ bina 22.600 kWh kullan›rken, güneﬂ sisteminden
elde edilen elektri¤i kullanan bina neden 6.960 kWh kullanm›ﬂt›r. Burada ABD’li yetkililer taraf›ndan ifade edilen sebep, iki sistem aras›ndaki “enerji etkenli¤i” fark›d›r. Enerji etkenli¤i fark› ile ilgili konu en k›sa sürede ülkemizde de detayl› olarak araﬂt›r›lmal›, incelenmelidir.
l Türkiye’de Enerji Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan kanunda kiﬂilere tan›nan güneﬂ enerjisi ile elektrik üretim hakk›n›n 500 kW’ya kadar oldu¤unu, sizin de bu s›n›ra
karﬂ› oldu¤unuzu biliyoruz. Neden yüksek olmas› gerekti¤ini aç›klar m›s›n›z?
Bir konuda sa¤l›kl› karar verebilmek için dünyada bu sistemle elektrik üreten ülkelerin takip etti¤i yolu dikkatlice incelemek yeterlidir. Dünya bu sistemle üretti¤i elektrik enerjisini iki
temel ﬂekilde elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi, geniﬂ topraklara monte edilen panel66 EKONOM‹K FORUM k Ocak 2009

lerden elde edilen güneﬂ enerjisi santralleridir. Bunlar,
bir kasaban›n veya bir fabrikan›n elektrik enerjisini karﬂ›lamak için kurulan santraller ﬂeklindedir. Bu santraller, ﬂu ana kadar dünyada üretilen toplam panellerin
yüzde 70’lik bir bölümünü kullanm›ﬂlard›r. Di¤er
önemli kullan›m alan› da evlerin çat›lar›na monte edilerek ev elektrik ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan düzenekler ﬂeklindedir. Bu tür kullan›mda, kullan›lan panel miktar›
ise toplam üretilen panellerin yüzde 29’u kadard›r. Geriye kalan yüzde birlik k›s›m ise çeﬂitli alanlarda kullan›lm›ﬂt›r. E¤er 500 kW s›n›r› getirilirse ülke olarak ithal
sistemine yönelmemiz kaç›n›lmaz olacakt›r. Bakanl›¤›m›z, bas›nda ç›kt›¤› ﬂekliyle 500 KW s›n›r› getirdi ise,
kurulabilecek en büyük enerji santral Almanya’da Germaringen’de bulunan 496 KW’l›k santral, Tauberbischofsheim’da 494 KW’l›k veya ‹spanya Bañeres’de bulunan 480 KW gücündeki bir santral gibi olacakt›r ki
bu santraller üretti¤i güç bak›m›ndan dünya s›ralamas›nda ﬂu anda 651, 652 ve 658’inci s›radad›rlar. Türkiye’nin ufku bu kadar küçülmemelidir diye düﬂünüyorum. Bu kanun meclisten söylendi¤i gibi geçerse, Türkiye’deki esas sermaye gruplar› bu konuda yat›r›m yapmayacaklar, halk da maalesef farkl› teknolojilerde elektrik üreten sistemlere yönelecektir. Bu da kaç›n›lmaz bir
ﬂekilde ülkeyi ithal güneﬂ sistemleri çöplü¤ü yapacakt›r.
l Sizin alternatif teklifiniz veya çözümünüz
nedir?
Dünyada herhangi küçük bir kasaban›n elektri¤ini
karﬂ›layabilecek sistemlere bile bakt›¤›n›zda en az 10
MW’l›k santrallar gerekti¤i görülecektir. Portekizde
kurulan 11 MW’l›k bir santralin üretti¤i elektrik, sekiz
bin kiﬂilik bir kasaban›n elektrik ihtiyac›n› ancak karﬂ›layabilmektedir. Kald› ki, büyük üretici firmalar en az
25 MW’l›k santral kurulmas›n› tavsiye etmektedir. Zira e¤itimden nakliyeye, montajdan üretim haz›rl›klar›na kadar temel masraflarda çok büyük bir farkl›l›k yoktur. Sadece bu nedenle bile olsa özel ﬂah›slar taraf›ndan
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üretilecek elektri¤e s›n›r koymamak gerekir. Belki tekelleﬂmeyi engellemek için belli kurallar getirilebilir.
Türkiye’de panel üretmek için kurulacak fabrikalar
hem santral kurulumu için panel üretimi yapabilecekler, hem de sade vatandaﬂ›n çat›lar›na yerleﬂtirebilece¤i panelleri üretebileceklerdir. Bu konuda standartlaﬂmalar için gayretler sadece panel üretiminde de¤il, sistemle ilgili akü ve panel taﬂ›y›c›lar baﬂta olmak üzere
bütün ara malzemeler için de takip edilmelidir. Hatta
devlete elektrik sat›ld›¤›nda veya devlet interkonnekte
elektrik sisteminden elektrik ald›¤›nda kullan›lacak sayaçlar (Net-meter) için dahi standartlar ﬂimdiden getirilmelidir. Ayr›ca, hükümetçe belirlenen al›m bedeli
mutlaka dünya ortalama maliyetinin üzerinde olmal›d›r ki teﬂvik edici olsun. Gelen haberler do¤ruysa hükümet 1 watt üretime 18 sent vermeyi planlamaktad›r. Bu da yanl›ﬂ bir stratejidir. Güneﬂ enerjisinden elde edilen elektri¤in bugünkü ortalama maliyeti 21
sent civar›nda oldu¤undan, hükümet 21-25 sent aras›nda makul bir rakam ile al›m yapmal› ve yat›r›mc›y›
teﬂvik etmelidir. Aksi halde yat›r›m yapacak tek bir vatandaﬂ bulamaz.
l Bu sistemlerin kurulumunun hâlâ çok pahal› oldu¤u birçok bilim adam›nca ifade edilmekte,
sizin bu konudaki görüﬂünüz nedir?
Bizim meslektaﬂlar›m›z›n birço¤u maalesef tek bir
pencereden bak›p maliyet hesab› yapmakta. Hâlbuki
bu sistemlerde maliyet sadece kaç liraya mal ettim, kaç
senede geri dönüﬂü olacak gibi basit bir çerçevede yap›lmamal›. Dolar al›rken de, satarken de k›ymetlidir.
Kald› ki, ﬂah›slarca tek tek ithal edildi¤inde nispeten
pahal› olan sistem, panel ve ara aksamlar Türkiye’de
imal edildi¤inde sistem çok daha fazla ucuzlayacakt›r.
Enerji al›m› için d›ﬂ ülkelere her y›l nakit olarak ödenen dolarlar›n ülkede kalmas› çok daha önemlidir. D›ﬂ
ülkelere do¤algaz ve petrol gibi enerji ba¤›ml›l›¤›n›n
azalt›lmas›n›n mali karﬂ›l›¤› nedir? Yeni istihdam alan›
oluﬂturulmas›n›n devlete katk›s› hesap edilmekte midir? Çevreye olacak katk›s› hesaplanm›ﬂ m›d›r? Sadece
500 kW’l›k bir santral kurulumunun bir y›l içinde atmosfere yay›lacak yaklaﬂ›k 300 ton karbondioksiti engelledi¤i biliniyor mu? Bu yay›l›m›n durdurulmas› ile
kazan›lan 300 ton karbondioksit karﬂ›l›¤› olarak kazan›lan sertifikan›n (bugün için de¤eri yaklaﬂ›k alt› bin
Avro’dur) Londra’daki “Carbon certificate” borsas›nda her y›l sat›labilece¤i bilinmekte midir? Nükleer
santral ihalesinde verilen teklifin de 1 KW için 21 cent
civar›nda oldu¤u düﬂünülürse, bu fiyat güneﬂ gibi temiz bir enerji için son derece normaldir. Kald› ki gelecek y›llarda güneﬂ enerjisinden elde edilen enerjinin
maliyetinin çok aﬂa¤›lara düﬂece¤i görülmektedir.

l Kurulacak santraller için ne kadar büyüklükte bir alana ihtiyaç duyulur?
Bu alan›n belirlenebilmesi belli ölçüde kullan›lan panelin üretece¤i enerji ile ba¤lant›l›d›r.
Dar alanlarda yüksek verimli, geniﬂ alanlarda düﬂük verimli ve ucuz olan sistemler tercih edilebilir. Ancak genel bir fikir vermek gerekirse klasik bir panel 110-140 cm. boyundad›r. Almanya Waldpolenz santrali ﬂu ana kadar inﬂa edilen en büyük santraldir ve 40 MW’l›k bu
santral için 200 futbol sahas› büyüklü¤ünde bir alana ihtiyaç vard›r. Halen inﬂa halinde bulunan bu enerji istasyonunda kullan›lacak panel say›s› 550 bindir. Portekiz’de inﬂa edilen ve
11 MW büyüklü¤ündeki bir santral 60 hektar bir alana yerleﬂmiﬂtir.
l Güneﬂ panellerinin farkl› verimlere sahip oldu¤unu söylediniz bunu biraz açar
m›s›n›z?
Güneﬂ panellerinin üretimi de¤iﬂik teknolojiler kullan›larak yap›lmakta. Laboratuar baz›nda yap›lan çok eksantrik üretim tipleri vard›r, ancak ticari piyasada bu panellerden elektrik
üretimi genelde silikon tabanl› panellerden yap›lmakta. Silikon tabanl› paneller ise kristal, ince film ve küresel silikon olmak üzere üç ayr› tipte yap›lmakta. Kristal tip tek ve çok kristalli
olmak üzere iki tipte, ince film teknolojisi ise amorf, çift tarafl› (tandem) ve band-ﬂerit ﬂeklinde üç tipte olabilmekte. Bu teknikler d›ﬂ›nda kimyasal bileﬂik tabanl› (CIS-CIGS) ve boya
tabanl› olarak adland›r›lan iki ana grup daha var. Bugün piyasada hâkim olarak kullan›lan tiplerden tek kristalli tiplerdeki verimi firmadan firmaya de¤iﬂmekle beraber yüzde 14-20 aras›ndad›r. Çok kristalli üretimlerde verim yüzde 13-15, film tipi üretimlerde ise yüzde 5-8 aras›ndad›r. Ancak iﬂin pratikteki özü ﬂudur. ‹nce film teknolojisi kullan›larak yap›lan ve yüzde
yedi verimi bulunan bir panel bir günde 103 watt elektrik üretmektedir. Ayn› panelden kristal teknolojisi kullan›larak yap›lm›ﬂ bir sistemde 200-220 watt üretim elde edilebilir. Alan dar
ise yüksek verim tercih edilmelidir ki gereken üretim elde edilebilsin. Dolay›s›yla çat› küçükse pahal› olmalar›na ra¤men verimi yüksek paneller tercih edilmelidir.
l Bir ev için gerekli güç ve maliyet hakk›nda da bilgi verebilir misiniz?
Yap›lacak hesap, ev boyutlar›ndan ziyade kullan›lan elektrikle ba¤l› oldu¤u için, hesab›n
ﬂu ﬂekilde yap›lmas› daha do¤ru olur. Diyelim ki ev küçük ve elektrik harcaman›z normal ise
ve bir ayl›k elektrik kullan›m›n›z ortalama 30 kW ise günlük ihtiyac›m›z ortalama olarak 1 kW
olacakt›r. Böyle bir ev için en az 1 kW’l›k bir sistem kurulmal›d›r. Kendi harcaman›z›n boyutlar›na bakarak kurulacak sistemi bu de¤erin katlar› olarak hesaplayabilirsiniz. Kald› ki enerji etkenli¤i sebebiyle güneﬂ enerji sistemi kuruldu¤unda daha da az enerji tüketilece¤i görülecektir. Bu sistemde bir watt elektrik üretim maliyeti bugün için ortalama olarak teknolojiden teknolojiye ve firmadan firmaya farkl› olmakla beraber, bu sistemin size maliyeti, yaklaﬂ›k olarak kurulum dâhil on bin TL civar›nda olacakt›r. Bu de¤er bugünün fiyatlar›ylad›r ve
fiyatlar süratle düﬂmektedir. E¤er devlet Japonya’da yap›ld›¤› gibi, destek için karar verirse bu
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rakam çok daha aﬂa¤›lara düﬂecektir. Ferdi olarak karbon sal›m›n› engelledi¤inizden, bu üretimi karbon sertifika sat›ﬂ› olarak da de¤erlendirip bir k›s›m para y›ll›k olarak Londra Borsas›ndan
da geri al›nabilir. Bir de bu kurulan sistemi klasik akü bak›m› d›ﬂ›nda yirmi y›l süreyle kullanabilece¤inizi düﬂünürseniz sistemin önemi ve güzelli¤i daha kolay anlaﬂ›l›r.
l Bu sistem sadece ﬂehirde mi kullan›l›r, köylerde yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z da bu sistemi kullanabilir mi?
Köylülerimize tarlalar›nda tar›m ve/veya hayvanc›l›ktan de¤il, güneﬂ enerjisi panellerinden
para kazand›rman›n en do¤ru proje olaca¤›n› düﬂünüyorum. Köylü kardeﬂlerimiz tarlalar›na
benzetme uygunsa “güneﬂ enerjisi panelleri ekip, enerji biçebilirler” ve bu enerjiyi devlete satabilirler (Resim 4). Güneﬂten üretilen enerji depoland›¤›na göre ve bir sayaç vas›tas›yla devletin
enerji a¤›na verilebilece¤ine göre, buna uygun kanun ç›karmak çok mu zor?
ﬁimdi diyeceksiniz ki benim köylüm bu panelleri nereden, hangi parayla alacak? O kadar
kolay ki! Bu iﬂin karar› verilsin, dünyan›n bütün güneﬂ enerjisi paneli sat›ﬂ ﬂirketleri Türkiye’yi
komﬂu kap›s› yapar. Türk üreticiler ço¤al›r, bankalar kredini ben vereyim diye kuyru¤a girer. Para bulmak için daha baﬂka alternatifler de var. Para ﬂehirdeki zenginlerimizden gelir, bak›m ve
hissedarl›k köylülerimizden. T›pk› ﬂimdilerde uygulanan “yar›c›” sistemi o zaman da rahatl›kla
uygulanabilir. Devlet de sistem oturana kadar uzun vadeli kredi verebilir.
l Bu sistemle elde edilen elektrik enerjisi baﬂka enerjilerin elde edilmesinde kullan›labilir mi? Hidrojen enerjisinin pahal› oldu¤undan söz edilmekte, bu konuda da görüﬂünüzü alabilir miyiz?
Bu üretimin bir ad›m sonras›, bu çok ucuz enerjiden üretti¤imiz elektri¤i suyun hidrolizinde kullan›p, çok ucuza hidrojen enerjisi elde etmektir. Elde edilen bu hidrojen enerjisini de ister hidrojene çevrimi yap›lm›ﬂ arac›n›zda, ister traktörünüzde, ister su pompalama motorunuzda kullan›n. Size hayal olan ﬂeylerden bahsetmiyorum.
Bugün hidrojeni pahal› k›lan ﬂey, hidrojen enerjisini elde etmek için harcanan enerjinin pahal›l›¤›d›r. Petrolde bulunan metandaki bir birim hidrojeni elde etmek için alt› birim petrol kullan›lmaktad›r. (Örne¤in bir ton hidrojen için alt› ton petrol kullan›lma mecburiyeti gibi.) Bu sebeple hidrojen enerjisine geçiﬂ, en az›ndan ﬂimdilik ekonomik gözükmemektedir, ama hidrojen enerjinizi neredeyse bedava olan güneﬂ enerjisini kullanarak elde ederseniz, o zaman kaymakl› kaday›f olur! Hidrojen, hacminin 700’de birine kadar s›k›ﬂt›r›labildi¤inden tüplere koyup
araçlara takmakta da büyük bir problem olmayacakt›r. ‹ﬂ bu noktaya geldikten sonra ar-ge çal›ﬂmalar› ile en ideal kullan›ﬂ biçimi nas›l olsa bulunup uygulanacakt›r. Bunun dünyada ﬂimdilik
çok yayg›n olmasa da uygulamalar› var. ﬁimdi, bunun da bir ad›m daha ötesine gidip, neredeyse bedava elde etti¤iniz hidrojen enerjisi tüplerini, bu enerjiyi kullanabilece¤iz ﬂekilde çevrimi
yap›lm›ﬂ traktöre takarsan›z, sürün sürebildi¤iniz kadar tarla. Sulama için de, belli masraflar›
ödeyip, pompalama için para ödemeyeceksiniz. Bu ürünleri ﬂehre taﬂ›mak da neredeyse bedava
olaca¤›ndan üretti¤iniz mal para edecek, köyde de, ﬂehirde de hayat nispeten ucuzlayacakt›r.
Cebinizde para varsa, ne zaman can›n›z isterse buyurun, ﬂehir de sizin, köy de, üniversite de,
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hastane de.
Enerji giderimizi bu ﬂekilde çok azaltaca¤›m›zdan, hükümetler, dolar› normal gidiﬂine b›rakacak,
ihracatç›lar daha çok kazanacak. Dolar, nispeten pahal› olaca¤›ndan, ithalat azalacak, küçük ve orta ölçekli sanayide iç üretim artacak ve orta direk yeniden güçlenecek. Benzetme yerindeyse, bir taﬂla birçok kuﬂ birden vurulacakt›r.
l Bu sistemin kuruluﬂuna karar verilirse
ba¤lant›l› sektörler neler olabilir?
Ben yat›r›mc› olsayd›m, öncelikle güneﬂ enerjisi
ile ilgili her ﬂeye ve ba¤lant›l› olarak hidrojen üretim
teknolojisine yat›r›m yapard›m. Türkiye’deki araçlara uygun güneﬂ ve hidrojen enerjisi dönüﬂüm projeleri geliﬂtirirdim. Türkiye’de 13 milyon arac›n dönüﬂme mecburiyetini ve bunun ne müthiﬂ bir yat›r›m alan› oldu¤unu hayal edebiliyor musunuz? Güneﬂ enerjisi ile yol ayd›nlatma projelerine para yat›r›rd›m. Seksen bir ﬂehir, bin küsur ilçe, ne müthiﬂ bir
potansiyel de¤il mi? Küçük hidrojen tüplerle çal›ﬂan
bisiklet ve/ veya mopet sanayisine (çelik motosiklet
sanayine) yat›r›m yapard›m. Gelecekte küçük hidrojen tüpleri ile de çal›ﬂan bisikleti birçok kiﬂinin kullanaca¤›ndan hiç ﬂüpheniz olmas›n. Özellikle sahil
ﬂehirlerimizi ve büyük ﬂehirlerin kenar k›s›mlar›nda
evi olanlar›n oluﬂturaca¤› talebi hayal edebiliyor musunuz?
Bu sektörler geliﬂirken sistemin de¤iﬂmesine
ba¤l› olarak baz› sektörler de krize girecektir. Özellikle araba yan sanayilerinde yedek parça olarak üretilen fren, balata, buji, piston, debriyaj, ﬂarj motoru,
marﬂ motoru gibi genelde mekanik sistemi ilgilendiren birçok sanayi, bir zamanlar›n bak›rc›lar›, kalayc›lar›, semer yap›c›lar›, nal çak›c›lar› gibi maalesef yok
olacaklard›r. Bunun önlemlerini ﬂimdiden anlasalar
iyi olur.
Baﬂta nikel, kadmiyum ve lityum madencili¤i
gelece¤in parlak iﬂlerinden olacakt›r. Nikelin önem
kazanacak olmas›n›n temel sebebi ise hibrid motorlard›r. Hibrid motorlar için kullan›lan aküler birbirine seri olarak ba¤lanm›ﬂ küçük hücrelerden oluﬂmaktad›r. Bu hücrelerin ço¤unda nikel metali kullan›lmaktad›r. Sadece Türkiye’de yaklaﬂ›k 13 milyon
araç oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, dünyadaki mevcut
potansiyelin ve nikel ihtiyac›n›n büyük bir h›zla artaca¤› düﬂünülebilir. Kadmiyum ve lityum da dayan›kl› pillerin yap›m›nda kullan›lan iki temel elementtir. Güneﬂ sistemlerinin parças› olarak akü sistemleri
sanayisi de geliﬂmek ve bu metalleri kullanmak mecburiyetinde kalacakt›r. Bu da fiyatlar› tabii olarak art›racakt›r.

