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PROF. DR. DO⁄AN AYDAL

ENERJ‹DE TÜRK‹YE’N‹N ÖNEML‹ ‹SM‹
PROF. DR. DO⁄AN AYDAL, ELEKTR‹KTE
YAKLAfiAN TEHL‹KEYE D‹KKAT ÇEKT‹:

KRiZ KAPIDA!

ELEKTRiK

ÇARPACAK
Üretimi, tüketiminin alt›nda
kalacak Türkiye en geç 2015
y›l›nda yeni bir elektrik kriziyle
karfl› karfl›ya kalacak. Gerekli
önlemler acilen al›nmazsa
elektrik fiyat›yla da, yoklu¤uyla da Türkiye’yi çarpacak!
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retimi, tüketiminin alt›nda
kalacak Türkiye en geç 2015
y›l›nda yeni bir elektrik kriziyle karfl› karfl›ya kalacak.
Gerekli önlemler acilen
al›nmazsa elektrik fiyat›yla da, yoklu¤uyla da Türkiye’yi çarpacak!
Türkiye’nin en büyük ç›kmazlar›ndan biri olan enerji konusunda
çember giderek daral›yor. Enerjide
d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltacak projeler
üzerinde durulurken, alternatif enerji kaynaklar› daha fazla önem kazanmaya bafll›yor. Sanayileflmeyle birlikte artan üretimle 1998 y›l›ndan itibaren elektrik tüketiminde büyük bir
s›çrama yapan Türkiye, ayn› baflar›y›
elektrik üretimine yans›tmay›nca yeni bir enerji krizinin efli¤ine yaklafl›yor. Uzmanlar en geç 2015 y›l›nda
patlak verecek yeni bir krize iflaret
ederken, elektrik kesintilerinin yeniden bafllamas›n›n hiç de sürpriz olmayaca¤›na vurgu yap›yor. Enerji
konusunda ülkemizin yetiflmifl en
önemli akademisyenlerinden biri
olan Prof. Dr. Do¤an Aydal’la elektrik krizini masaya yat›ran Ekovitrin,
yaklaflmakta olan büyük tehlikeyi Eylül say›s›nda mercek alt›na al›yor.
Türkiye’nin enerji güvenli¤inin risk
alt›nda oldu¤unu savunan Prof. Dr.
Aydal, elektrikte yaflanacak krizin ül-

kemizde yarataca¤› ekonomik, sosyal
ve stratejik kay›plara bir bir vurgu yaparak önemli tespitlerde bulunuyor.
‹flte kap›ya dayanan elektrik krizi ve
Prof. Dr. Aydal’›n çarp›c› analizleriyle krizin sebep ve sonuçlar›:
■ Ülkemizin çok yak›nda yeni
bir enerji krizine girece¤ine iflaret
ediyorsunuz. Ve bu görüfllerinizi son
yay›lmad›¤›n›z “Enerji Kan Kokuyor” adl› kitab›n›zda da detayl› olarak anlatmaktas›n›z. Sizi böyle düflünmeye sevk eden verileri k›saca
anlat›r m›s›n›z?
Biz yafltakilerin ac› hat›ralar›nda
da s›k s›k kesilen elektrik hikayeleri
yok mudur? Ertesi gün s›nava girecekken karanl›kta yatt›¤›m, sabah erkenden kalk›p sabahlara kadar çal›flt›¤›m kaç gece vard›r kim bilir? Tam
keyifle bir radyo dinlerken veya
TV’de sevdi¤im bir dizi seyrederken
kesilen elektrik hikayeleri çok uzak
bir geçmiflte de de¤ildir. ‹ki de bir
ilan edilen elektrik kesinti saatlerini,
bugün bile tüylerimiz ürpererek hat›rlam›yor muyuz? Hat›rl›yoruz de¤il
mi? ‹flte o günler maalesef geri gelmek üzere. Bugün de¤ilse yar›n, bu
kesinti saatlerini yeniden duyacak gibiyiz. Bir felaket tellall›¤› yapmak istemiyorum. Ancak bu krizin yak›nda,
hem de çok yak›nda oldu¤unu biraz

sonra sunaca¤›m veriler ile hep beraber görece¤iz.
fiimdi bir ülke düflünün! Yirminci yüzy›l›n bafl›ndan 1988 y›l›na gelinceye kadar y›ll›k olarak harcad›¤›
elektrik enerjisi hep 50 milyar kilowatt/saat’in alt›nda olsun. Sonra ülkenin bafl›na, her karar›na kat›lmasan›z da Turgut Özal gibi renkli, uza¤›
gören, Türkiye için çok farkl› güzelliklere sebep olan bir kifli gelir. Bu
y›llar Özal hükümetinin atak yapt›¤›
y›llard›r. Ülkemizde çok s›k› sanayi
hamlesi bafllar ve bu hamlelerin sonucu çok k›sa bir süre sonra al›n›r.
Ülkenin harcad›¤› elektrik s›n›r›n›n
100 milyar kilowatt/saati aflmas› sadece 9 y›l sürmüfl ve 1997 y›l›nda bu
s›n›r afl›lm›flt›r. Ülkede art›k sanayileflmeden söz edilmektedir ve ihracat
rakamlar›, o y›llara kadar telaffuz dahi edilemeyecek seviyelere ulaflm›flt›r. Ülke bu h›zla 150 milyar kilowatt/saat baraj›n› da aflar. Elli milyar
kilowatt/saat gibi bir rakam› aflma süresi ise bu kez sadece 6 y›l› al›r. Türkiye üretmeyi ve satmay› ö¤renmifltir
art›k. Sonraki hükümetlerin, rahmetli Özal’›n izinden giderek, sanayici ve
ifl adamlar›n› beraberlerinde yurtd›fl›na tafl›mas› gelenek haline gelmifl,
bundan da ülke çok kazançl› ç›km›flt›r. D›fl sat›fl artt›kça ülke sanayicileri
yeni tesisler kurmufl, yeni tesisler kurulunca, elektrik tüketimi de tabii olarak artm›flt›r. Türkiye’nin sonraki 50 milyar kilowatt/saat tüketimi
aflma süreci sadece befl y›l›n› alm›fl ve
2008 y›l›na gelinmifltir. Ülkemiz 2009
y›l›na, y›ll›k 200 milyar kilowatt/saat
elektrik tüketimi gerilerde b›rakarak
girmifltir (Tablo1).
■ Bu geliflmeler güzel geliflmeler
de¤il midir?
Bu geliflmeler ülke ad›na son derece iyi geliflmelerdir. Ancak ülkemizde bu güzel geliflmeler olurken
iktidarlar, ileride s›k›nt›m›z olabilecek çok önemli bir olay›n bafllad›¤›n›
fark edememifller ve gerekli önlemleri yeterince almam›fllard›r. Art›k ülkemizde üretilen elektrik enerjisi tüketime yetiflememektedir ve mevcut
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Tablo 1. Elektrik tüketimimizin art›fl h›z›n› gösteren grafik.

kurulu elektrik üretim tesislerimizin
büyük ço¤unlu¤u, d›fl kaynakl› bir
enerji kullanarak elektrik enerjisi
üretmektedirler. Sanayimizi ateflleyen bu enerjinin kayna¤› maalesef öz
kaynaklar de¤ildir (Tablo2). ‹sterseniz ne demek istedi¤imizi tane tane
anlat›p, kap›m›zdaki tehlikenin ne
oldu¤unun daha iyi anlafl›lmas›n›
sa¤layal›m.
■ Kurulu güç ve tüketilen enerji
konusunu daha detayl› olarak aç›klar m›s›n›z?
Bugün ülkemizde elektrik üretim
tesislerinin toplam gücü 2008 sonu
itibar›yla yaklafl›k 41.743.800 kilo-

Elektrik Talebi
‹thal Yak›ta Dayal›
Yerli Yak›ta dayal›
Toplam

watt (41743.8 Megawatt)’d›r. Okuyucular›m›z›n birço¤unun elektrik konusuna uzak olabilece¤ini düflünerek, birimler aras› dönüfltürmeyi, bu
kurulu düzenin nas›l kilowatt/saat birimine çevrildi¤ini de k›saca söyleyelim. Bir günde 24 saat ve y›lda 365
gün oldu¤undan, bu kurulu düzenin
%100 verimle çal›flt›¤› bir durumda,
y›ll›k üretece¤i maksimum güç (41
000.000 kW x 24 saat x 365 gün)
359.160.000.000 kW/saat, yani k›saca
360 milyon Megawatt/saat veya
360.000 Gigawatt/saat’dir. Bu bütün
sistemin %100 kapasite ile çal›flt›¤›
durumdad›r. Verimin genellikle %

Talep Oran›
(%)

2007 Talebi
(Milyar kWh)

58,37
41,63
100,00

120,42
85,90
206,32

Birim Fiyat
(Ykr/kWh)
(Cent/kWh)
12,18
12,18

Tablo 2. Elektrik enerjisi kayna¤›n›n ço¤unlukla ithal kaynaklar oldu¤unu gösteren tablo
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85 olaca¤› hesapland›¤›ndan gerçek
üretimin 305.000 Gigawatt/saat olaca¤› varsay›l›r. Bunun neresi kötü diyebilirsiniz. Ancak gerçek üretim daha da az olmaktad›r. Devlet yetkililerince öngörülen arz–talep dengesi
tablosuna bakt›¤›m›zda 2009 y›l›ndan
itibaren s›k›nt›ya girdi¤imiz görülecektir (Tablo3). fiimdi s›k›nt›n›n ve
bu de¤erlerin neresinin kötü oldu¤una beraberce bakal›m. Ülkemizdeki
elektrik tüketim y›ll›k ortalama art›fl
h›z› %7.66 ‘d›r ( Tablo 4). Kurulufllar›n kapasitelerine göre üretim verimi
% 85 olsa dahi, 250.000 Gigawatt’saat s›n›r›n› aflmam›z 4 seneden az bir
sürede gerçekleflirken, sonraki 50 gigawatt/ saat s›n›r›n› aflmam›z ise sadece 3 y›l›m›z› alacakt›r.
Yani bir baflka deyiflle en fazla
2015 y›l›ndan sonra mevcut kapasite
tüketimi karfl›layamayacak bir durumda olacakt›r. “Can›m Allah kerim, hele 2015 gelsin düflünürüz” dedi¤inizi duyar gibiyim. Ama durum o
kadar da rahat ve gevfleyece¤iniz gibi
de¤il. De¤il, çünkü enerji güvenli¤imiz yok! “Bu da ne demek” diye içinizden geçti¤ini duyuyorum.
■ Peki size, enerji güvenli¤inin
olmad›¤›n› düflündüren sebepler nelerdir?
Güvenli de¤il çünkü bu kurulu
düzenimizde elektrik üretmek için
ihtiyac›m›z olan› yani bir baflka enerji türünü yabanc› ülkelerden, özellikle Rusya’da almak zorunday›z. Kurulu elektrik enerjisi üretim düzenimizde, do¤algaz, s›v› yak›t ve kömür kullanarak yapt›¤›m›z elektrik üretiminin pay› % 62’dir. Elektrik üretmek
için mevcut kurulu düzenimizin 2007
sonu itibar›yla yaklafl›k %59’unu
Rusya’dan do¤algaz ve kömür olarak
almaktay›z (Tablo 5 ve 7).
Rusya’n›n flalter kapatmaya olan

8,01
8,01

Toplam Ödeme
(Milyar USD)
9,65
6,88
16,53

YILLAR
Güvenilir Üretim (Milyar KWh)
Talep (Milyar KWh)
Üretim-Talep (Milyar KWh)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

183
168
15

186
186
0

192
204
-12

193
224
-31

197
246
-49

197
270
-73

197
296
-99

Tablo 3.Elektrik enerjisi temininde zor bir döneme girdi¤imizi gösteren tablo

sevgisini art›k hepimiz biliyoruz. Kafl›n›n alt›ndaki gözünü, b›y›¤›n›n üstündeki burnunu be¤enmez ise bu
flalterler maalesef kapanmakta ve
do¤algaz kesilmektedir. Elektrik tüketimimizin yaklafl›k % 61.7’sini Sanayi ve Ticarethaneler tüketmektedir ( Tablo 6).
■ fiimdi, on fabrikan›zdan alt›
tanesinin anahtar›n›n Rusya’n›n
elinde oldu¤unu düflünün bakal›m.
Ne oldu? Huzursuz olmaya bafllad›n›z de¤il mi?
Yine bu on fabrika veya iflletmeden enerji yoklu¤u sebebiyle kapanacak alt› tanesinden ç›kar›lacak veya at›lacak iflçi say›s›n› ve aileleri ile
beraber oluflturaca¤› nüfusu hayal
edin. Daha da ötesi bu kiflilerin kazanc›n›n büyük bir k›sm›n› devrettikleri küçük esnaf› ve ailelerini hayal
edin. Uykunuz kaçt› de¤il mi? Madem uykunuz kaçt›, elinizin alt›nda
ise çay›n›zdan veya kahvenizden bir
yudum al›p uykunuzu biraz daha
aç›n. Durum düflündü¤ünüzden daha da ciddi? Daha elektrik kesintilerinin e¤itim sistemimize, araflt›rma
ünitelerine ne kadar zarar verebilece¤ini anlatmad›m bile. Ya ülkenin
askeri güvenli¤i? Acaba Silahl› Kuvvetlerimiz böyle bir tehlikenin varl›-

Tablo 4. Elektrik tüketim ortalama art›fl de¤erini gösteren tablo

¤›n›, ciddiyetini ve çok yak›nda karfl›m›za ç›kaca¤›n› tahmin ediyorlar
m›? ‹nflallah ediyorlard›r. Aksi halde
oluflacak güvenlik zaaf›n› hayal bile
etmek istemeyiz. Ne yapay›m gerisini de siz hayal edin! Ülke olarak büyük bir flok’a girece¤imizi siz de düflünmeye bafllad›n›z de¤il mi?

■ Bu elektrik krizinin ülke ekonomisini ne flekilde etkileyebilece¤ini ve boyutlar›n› biraz aç›klar m›s›n›z?
Sadece elektrik üretimi için d›flar›ya her y›l verdi¤imiz döviz miktar›
10 milyar dolar› 2007 sonunda aflm›flt›r. Bu öyle bir k›s›r döngüdür ki; bir

Toplam Enerji Faturas›

2007 Talebi

Birim

Birim Fiyat
(USD)

Birim

Toplam Ödeme
(Milyar USD)

Petrol
Do¤algaz
Elektri¤e Dayal› ‹thal Kömür
Is›nmaya Dayal› ‹thal Kömür
Toplam ‹thal Kömür
Yerli Yak›ta Dayal› Elektrik
Toplam

188.274.947
35,00
4,56
11,44
16,00
85,90

Varil
bcm
Milyon Ton
Milyon Ton
Milyon Ton
Milyar kWh

78,13
400,00
124,30
124,30

USD/Varil
USD/1000 m3
USD/Ton
USD/Ton
USD/Ton
Cent/kWh

14,71
14,00
0,57
1,42
1,99
6,88
37,58

8,01

Tablo 5. Elektrik üretim kaynaklar›n› ve maliyetlerini gösteren tablo.
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Elektrik Talebi
Sanayi
Ticaret
Sanayi + Ticaret
Mesken
Resmi Kurumlar
Ayd›nlatma
Tar›msal Sulama
Di¤er Sektörler
Toplam
Kay›p
Kaçak
Kay›p + Kaçak

Talep Oran›
(%)

2007 Talebi
(Milyar kWh)

Birim Fiyat
(Ykr/kWh)
(Cent/kWh)

Toplam Ödeme
(Milyar USD)

47,50
14,20
61,70
24,10
4,20
2,80
2,40
4,80

98,00
29,30
127,30
49,72
8,67
5,78
4,95
9,90

11,80
11,80
11,80
12,78
12,78
12,78
12,78
12,78

7,76
7,76
8,49
8,41
8,41
8,41
8,41
8,41

7,61
2,27
9,88
4,18
0,73
0,49
0,42
0,83

100,00
7,20
12,00
19,20

206,32
14,86
24,76
39,61

87,50
12,78
12,78
25,56

57,57
8,41
8,41
16,82

16,53
1,25
2,08
3,33

Tablo 6. Elektrik tüketiminin sektörler aras› da¤›l›m›n› ve kay›p- kaçak oranlar›n› gösteren tablo.

ülkeyi rahatl›kla bat›rabilir. Elektrik
için verilen para, d›flar› satt›¤›m›z ihraç mallar›ndan karfl›lanmaktad›r. ‹ç
üretim düfler ve ihracat›m›z azal›rsa
enerjiye verdi¤imiz paran›n, d›fl sat›fl
yaparak elde etti¤imiz paraya oran›
her geçen y›l artar. Buna birde “küresel kriz” sebebiyle sat›fllar›n›zda
oluflacak düflmeyi katarsan›z, ülkenin
içine düflece¤i durumun zorlu¤u çok
daha aç›kl›kla görülebilir.
Düflünmeye bafllad›¤›n›z›; nükleer, rüzgar ve jeotermal gibi alternatif
çözümlerin oldu¤unu düflünerek biraz gevfledi¤inizi görüyor gibiyim.
■ Daha önceki yaz›lardan da bildi¤imiz kadar›yla bu alternatif enerji kaynaklar›na da çok güvenilmeyece¤ini ifade etmektesiniz. Bu görüfllerinizi k›saca özetler misiniz?
Nükleer konusunu bir önceki kitab›m “Petrolsüz Dünya”da detayl›
olarak ifllemifltim. Dolay›s›yla burada
tekrara düflmeyece¤im ama baz› temel s›k›nt›lar›n› da anlatmadan geçmeyece¤im. Öncelikle belirtmem gereken husus Dünya “uranyum 235
izotopu” üretiminin, mevcut 443 santral›n y›ll›k tüketimini bile karfl›layamad›¤›d›r (Resim 1). Her sene 67000
ton “uranyum 235 izotopu” gerekirken Dünya’da sadece 47000 ton üretim yap›lmakta ve bu santrallar›n üçte iki ihtiyac›n› ancak karfl›lamaktad›r. Dünya mevcut rezervlerinin de,
mevcut santral say›s›yla ve tüketim
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Resim 1. Nükleer santrallar›n Dünya üzerindeki konumunu gösteren harita

miktar›yla, 20–30 y›l gibi k›sa bir sürede tükenece¤i bilinmekte.
Nükleer santrallar dünya elektrik
üretiminin sadece %15 kadar›n› karfl›lamakta. Bu üretiminde ço¤unlu¤unu, dünya uranyum rezervlerinin
%70’inin iflletme ruhsat›n› elinde bulunduran Fransa, Kanada ve ‹ngiltere elde edip kullanmakta. Ülkemizde
ihalesi yap›lan ancak henüz karara
ba¤lanmayan Rus mal› Nükleer santral, yap›lmaya karar verilse bile en
erken 8 y›l sonra devreye girecek ve
1000 (1100 MW?)MW gücünde olacak. Yani Türkiye tüketiminin yakla-

fl›k % 2–2,5 kadar›. Rusya’ya ba¤lan›p enerji güvenli¤imizi daha da s›k›nt›ya sokacak olmam›z da iflin cabas› olacak. Yap›lan ihale flartlar›nda, Rusya’n›n, U235 elde etme teknolojisini Türkiye’ye ö¤retme mecburiyeti olmad›¤› gibi, ülkemizde var
olan 9200 ton uranyumu izotop zenginlefltirmesine tabi tutup iflletme
mecburiyetleri de olmayacak. Yani
milli servetimiz yine oldu¤u yerde
yatmaya devam edecek. Bunlardan
çok daha önemlisi Nükleer santral
ihalesi esnas›nda ve öncesinde TAEK’in yapt›¤› hatalard›r.

Bu söyleyece¤im garibinize gidebilir ama ihalede santralin kurulaca¤› yer bile tam belli de¤il. Uzun süre
Sinop’tan bahsedilmifltir. fiimdi
Mersin-Akkuyu denilmekte ve bu
yer ile ilgili 1976’deki yer lisanslama
çal›flmalar› esas al›nmakta. Geçerli
bir lisanslama için 32 sene sonra o
bölgeye gidilip yeniden incelenecek
o kadar çok faktör vard›r ki! ‹nsan
yo¤unlu¤u, tar›m, turizm bunlardan
ilk akla gelenlerdir. TAEK kurulmadan önce var olan ve mevzuat› bile
farkl› olan Atom Enerjisi Komisyonu’nun o günlerin flartlar›nda oluflturulmufl mevzuat›na göre haz›rlanan yer lisanslama çal›flmalar› bugün yasal olarak dahi geçerli de¤ildir. Zira bu tarihten sonra 9 Temmuz 1982 de 2690 say›l› kanunla
TAEK kurulmufl ve 19 Aral›k 1983
tarih ve 18256 say›l› Resmi Gazete
de yay›nlanan, nükleer tesislere lisans verilmesine iliflkin tüzü¤e göre
“yer seçimi” çal›flmalar›, ihaleyi kazanan kurum taraf›ndan yap›lmal›d›r flart› getirilmifltir. Ayn› tüzü¤e
göre ihaleyi kazanan kurum yer seçimi çal›flmalar›n› yapmak mecburiyetindedir. TAEK, denetleyen kurum olarak, yap›lanlar› ve sonuçlar›n›, yetifltirdi¤i (!) elemanlarla kontrol etmelidir. fiu anda tüzü¤e ayk›r›
olarak yap›lan en önemli ifllerden
biri de budur. Kurum, yer seçimini
ve “yer lisanslama” ifllemlerini kendi yapm›fl, yani kendi kendini denet-

lemifltir. Bu, uluslararas› lisanslama
ifllemlerine de ayk›r›d›r. fiimdi ihaleyi kazanan firmaya yeri biz gösterecek isek, yar›n oluflacak herhangi bir
olumsuzlukta sorumlu ihaleyi kazan
firma de¤il TAEK olacakt›r. TAEK’in kadrosunda yer lisanslama
iflini kontrol edecek kadro da maalesef yoktur. Nükleer santrallar›n
kuruluflu ve iflletilmesi esnas›nda üç
tür lisanslama çal›flmas› vard›r. Bunlardan ilki “yer seçimi”, ikincisi fabrika kurulumu”, üçüncüsü ise “fabrika iflletimi” esnas›ndaki lisanslama
çal›flmalar›d›r. Her lisanslama ifli
TAEK taraf›ndan yap›lmal›d›r ve bu
ifl için 700 adam/y›l’a ihtiyaç vard›r.
Ancak ne ac›d›r ki; yaklafl›k 840 kifli
çal›flan TAEK’de bu uluslararas› lisanslamay› yapacak 7 kifli yoktur.
Dolay›s›yla bu lisanslama ifli bir yabanc› firmaya ihale edilmek durumunda. Yaklafl›k 500 milyon dolar
tutan her lisanslama bedelinin kimin taraf›ndan ödenece¤i de yapt›¤›m›z ihalede belli de¤ildir. Kald› ki
böylesine önemli bir konuda lisanslamay› yapan yabanc› kuruma ne kadar itimat edilebilir. Her fleyi d›flar›ya ihale edecek isek TAEK niye var
sorusu da ciddi olarak sorulmal›d›r.
Yap›lan hatalar bunlarla da s›n›rl›
de¤il. ‹hale yap›l›rken, bu ihaleyi kazanan ülke “teklif etti¤i santral tipini kendi ülkesinde kullan›yor olmal›d›r” flart› vard›r. Duyumlar›m›z yan›fl de¤ilse Rusya 1000MWl›k san-

tral yerine 1100 MW’l›k santral teklif etmifltir. Bu ise ihale flartlar›na
ayk›r›d›r zira kendi ülkesinde 1000
MW’l› santrallara sahip olan Rusya’n›n, kendi ülkesinde 1100
MW’l›k santral› yoktur. Yeni kurulacak olan bir tip santral›n ise bütün
hesaplar› ve kurgusu 1000 santralinkinden farkl› olacakt›r. Tabir uygunsa Rusya 1100 MW’l›k santral›n berberli¤ini bafl›m›zda ö¤renecektir.
Bir di¤er önemli konu da bu ihale
gerçekleflse ve zenginlefltirilmifl uranyum Türkiye’ye getirilse, henüz kullan›lmam›fl olan bu uranyumun nerede
muhafaza edilece¤i belli de¤il. ‹flletilme esnas›nda kullan›lan uranyum
at›klar›n hangi ülkede muhafaza edilece¤i ihalede belli de¤il. Bunlardan
çok daha önemlisi, nükleer santral
ömrünü tamamlad›¤›nda çok daha
zor bir ifl olan söküm ifllerini kimin
yapaca¤› da ihalede belli de¤il.
Rusya ihalede tek kalm›fl olman›n rahatl›¤› ile önce 25 cent/kW,
sonra 21 cent/kW teklifi vermifltir.
Bugünlerde fiyat›n 15 cent/kW de¤erine kadar çekildi¤i ifade edilmekte ki, bu bile firman›n fiyat belirlemedeki gayri ciddili¤ini göstermeye yeterlidir. Kald› ki ‹sviçre gibi
iflçi ücretlerinin çok pahal› oldu¤u
bir ülkede bulunan Bezneo Nükleer
santral› bir kW enerjiyi 6.95cent’e
ede edebiliyor ise bizden niye bu kadar fazla talep edilmektedir bu da
anlafl›lamam›flt›r.
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SÖYLEfi‹ / DO⁄AN AYDAL

RÜZGAR ENERJ‹S‹ R
KURTARICI DE⁄‹L
Türkiye rüzgar enerjisi potansiyel atlas›
(Kapasite faktörü haritas›, 50 m yükseklikte)
Not: k›rm›z› alanlar rüzgar enerjisi için önemli alanlard›r

Resim 2. Ülkemizde rüzgar enerjisi elde
edilebilecek uygun bölgeleri k›rm›z› tonlar
ile gösteren harita.

Resim 3. Rüzgardan elektrik enerjisi üreten türbinlerin (f›r›ldak)görüntüsü
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üzgar enerjisini ülkemizde
elde edebilece¤imiz yerler
s›n›rl›d›r( Resim 2).
■ Rüzgar enerjisine de çok
s›cak bakmad›¤›n›z› biliyoruz. Sebeplerini anlatabilir misiniz?
Yan yana dizece¤imiz rüzgar f›r›ldaklar›n›n oluflturaca¤› ses kirlili¤inin
toplum henüz fark›nda bile de¤il. Her
dakika yan›n›zdan tren geçiyor gibi
ses ç›karan bu f›r›ldaklar› ABD’deki
hiçbir kasaba yan› bafl›nda istememekte(Resim 3).
Bu bölgede oluflan ses duvar› sebebiyle, kufllar›n bile giremedi¤i bu
alanlardaki eko sistemin süratle de¤ifliyor olmas› da bir baflka problemdir.
Ülkemizin özellikle bat› bölgeleri bu
enerji tipi için uygunsa da, baflta turizm ile ilgili itirazlar olmak üzere
birçok itiraz›n kuyru¤a girmesi çok
sürmeyecektir. Buna ra¤men her modaya bal›klama atlayan sevgili milletim bu enerji tipine de bal›klama olarak atlam›flt›r.
Bu kadar çok konuflulan bu enerjinin gözünüzde bir kurtar›c› gibi olmamas› için flu ana kadar ülkemize
olan katk›s›n› belirtmemde fayda olacakt›r.
fiu ana kadar bitirilen 14 rüzgar
santral›n›n toplam gücü 264 MW’d›r.
Yak›nda bitirilmesi beklenen üç santral›n toplam gücü 174 MW’d›r. Türbin sipariflleri yap›lan ancak bu türbinlerin ne zaman gelece¤ini tam söyleyemeyen 25 firman›n kuraca¤› santrallar›n toplam gücü ise 1137
MW’d›r. Hepsi bitse bile oluflacak
toplam rüzgar enerjisi santral gücü
1575 MW olacak. Bir baflka deyiflle
ihtiyac›m›z›n % 1,5-2’lik bir k›sm›n›
ancak karfl›layacak. Daha baflka bir
deyiflle rüzgâr enerjisinde de ülkede
yaklaflmakta olan s›k›nt›y› tek bafl›na
çözecek bir potansiyel flimdilik gözükmemekte.
■ Jeotermal enerjinin de çok iyi
bir alternatif olamayaca¤›n› söylemektesiniz. Halbuki ülkemiz jeotermal enerji bak›m›ndan zengin ülkelerden biri olarak bilinmekte. Bu konudaki kanaatinizin farkl› olma sebeplerini aç›klar m›s›n›z?
‹nternet efsanelerimizden biri de
jeotermal enerjimizin gücü hakk›nda-

Resim 6. Ülkemizde bulunan jeotermal enerjisinin kullan›m alanlar›n› gösteren flekil.

d›r. Bilindi¤i gibi jeotermal enerji iki
türlü oluflabilir. Bunlardan ilki, Yerküre’nin farkl› derinliklerinden yüzeye do¤ru yükselen magma kökenli mineralce zengin sulu ak›flkanlard›r.
‹kinci tipi ise yüzeyde bulunan çeflitli
kaynakl› sular›n alt seviyelere inerken
jeotermal gradyan ad›n› verdi¤imiz
bir sebeple ›s›nmas› ve ›s›nan bu sular›n yo¤unlu¤unun azalmas›yla beraber yönünü de¤ifltirerek yüzeye ulaflmas› ile oluflur. (Resim 4).
Ülkemizin jeotermal enerji aç›s›ndan uygun ülkelerden biri oldu¤u bilinmekte. (Resim 5). Bugün için jeotermal ›s›tmada dünya beflincisi konumunda oldu¤umuzda do¤rudur. Ancak bu elektrik ihtiyac›m›z› jeotermal
kaynaklardan karfl›layabiliriz anlam›na gelmemekte. Jeotermal kaynaklar›m›z›n % 94’lük büyük bir k›sm› konut ›s›tma (%67), Sera ›s›tma (%18)
ve Termal tesis ›s›tmada (%9) olmak
üzere kullan›lmakta(Resim 6).
Mevcut potansiyelin sadece %
6’l›k bir bölümü elektrik elde edilmesinde kullan›lmakta. Bütün iyi niyetler gösterilse bile jeotermal enerjiden
elde edece¤imiz elektrik enerjisinin
boyutlar› 2011 y›l›nda 500 MW, 2025
y›l›nda da 1000MW gücünü geçmeyecektir( Resim 7).
Yani jeotermal enerjiden elektrik
elde etmek ucuz bile olsa mevcut potansiyel Türkiye’nin derdine deva
de¤ildir.
KYOTO ANLAfiMASI ÖZEL
SEKTÖRÜ ZORA SOKACAK
■ Yeni yap›lan kömür santrallar›n›n da yeni imzalanan Kyoto protokolü sebebiyle ekonomik s›k›nt›ya girece¤ini düflünmektesiniz. Bu konuya
aç›kl›k getirir misiniz?
Enerji aç›¤›n› kapatmak için kömüre, özellikle Rusya’dan getirilecek
ithal kömüre dayal› elektrik üretecek
kömür santralleri teflvik edilmifltir. fiu

Resim 5. Ülkemizdeki Jeotermal sularca zengin alanlar› gösteren harita.

Resim 7. Jeotermal enerjinin 2025 y›l›na kadarki projeksiyonunu gösteren grafik.

anda yap›m› devam eden 50 MW ve
üzeri elektrik üretecek kömür santrallar›n›n say›s› 37’dir. Bu santrallar faaliyete geçti¤inde üretece¤i enerji
19537 MW’d›r. Yani bu gayret ülkeye
faydal› olsun diye yap›lm›flt›r ama bu
gayret d›flar›ya, özellikle Rusya’ya
hammadde ba¤›ml›l›¤›n› önemli ölçüde artt›rm›flt›r. Hammadde ba¤›ml›l›¤›n›n siyasi ba¤›ml›l›¤› da getirece¤ini
siyasetten anlayan herkes bilmektedir. Bu projeye can› gönülden kat›lan
ve çeflitli yat›r›mlar yaparak kar etmeyi hayal eden özel sektörü de bekleyen çok önemli bir karar verilmifltir.
Türkiye Kyoto protokolunu imzalam›flt›r. Kyoto ile ilgili bölümde de anlatt›¤›m›z gibi, sanayi kurulufllar› atmosfere sald›klar› CO2 miktar›na
ba¤l› olarak ya karbon sertifikas› sat›n

alacaklar veya teknolojilerini yenileyip atmosfere az CO2 salacaklar. fiimdi bütün hesaplar›n› Kyoto öncesi duruma göre yapan bu kömür santrallar›n› kuracak flirketler, bu yeni duruma
nas›l adapte olacaklar? Bütün yapt›klar› elektrik üretmek için kömür yakmak ve atmosfere istemedi¤iniz kadar
CO2 salan bu kurulufllar ne yapacak?
Say›n Enerji eski Bakan›m›z bir gazete haberinde “bizim yat›r›mc›lar etkilenmeyecek” demektedir ama bu etkilenmeme iflinin nas›l olaca¤›n› bir
türlü aç›klayamam›flt›r. Olaya ticari
aç›dan bakt›¤›m›zda, Devlet yat›r›mc›y› zarara sokacak bir karar alm›flt›r.
Yat›r›mc›lar aç›s›ndan bu ek sertifika
masraflar›n›n ve maliyet yükselmesinin telafisinin nas›l olaca¤›n› herkes
gibi ben de merak etmekteyim.
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