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I. T ü r k i y e ’ n i n E l e k t r i k E n e r j i s i D u r u m u n u n S a p t a n m a s ›
Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi için 2005 y›l› kurulu gücü ve üretim
kapasitesi aﬂa¤›daki tabloda sunulmaktad›r:
Tablo 1: 2005 y›l› Türkiye elektrik üretiminde kaynak da¤›l›m›

Aﬂa¤›daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl› ve
ithal kaynakl› üretim yüzdeleri sunulmuﬂtur.

Tablo 2: Türkiye elektrik enerjisi üretiminde yerli ve ithal kaynaklar›n
paylar›
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‹lk iki tablo incelendi¤i takdirde ﬂu sonuçlara var›labilir. Birincisi Türkiye
elektrik enerji üretiminin %40’›ndan fazlas›n› do¤al gazdan sa¤lanmaktad›r.
‹kincisi ise Türkiye’de üretilen elektri¤in yar›dan fazlas›n›n ithal kaynaklara
dayanmakta oldu¤udur. Bu durumda ithal do¤al gaza ba¤›ml›l›k aç›kça görülmekte ve stratejik yönden sak›ncal› bir durum ortaya ç›kmaktad›r. Arz güvenli¤i aç›s›ndan do¤al gaz yerine yerli veya kolayca uzun süre depolanabilir ithal kaynaklara yönelmekte yarar vard›r.
Dünyada kiﬂi baﬂ›na ortalama elektrik enerjisi tüketimi y›lda 2500
kWh’d›r. Ülkemizde ise bu say› 2150 olup dünya ortalamas›n›n alt›nda kalmaktad›r. Kiﬂi baﬂ›na y›ll›k elektrik enerjisi tüketimimiz, 5900 kWh olan AB
ortalamas›n›n ve 12300 kWh olan ABD ortalamas›n›n çok çok alt›ndad›r. Öte
yandan dünyada elektrik enerjisi tüketimi y›lda ortalama %2.4 artmaktad›r.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde bu art›ﬂ genelde %2’nin alt›nda kal›rken, geliﬂmekte olan
ülkeler ortalamas› %4.1’dir. Türkiye’de ise elektrik enerjisi tüketimi y›lda %6
ile %8 aras›nda artmaktad›r. Bu gözlemlere dayan›larak ortalama Türk insan›n›n dünya ortalamas›na oranla daha az elektrik tüketmekte oldu¤u, buna karﬂ›n elektrik tüketimimizin dünya ortalamas›n›n yaklaﬂ›k 3 kat› bir h›zla artmakta oldu¤u söylenebilir.
Türkiye elektrik üretiminin yap›s›nda radikal bir de¤iﬂim öngören bir yasa: 2001 y›l›nda TBMM’ce kabul edilmiﬂtir. Bu yasa 4628 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu (EPK) dur. EPK öncesi elektrik üreticileri 1. kamu santralleri
(KAMU), 2. Y‹D (yap-iﬂlet-devret) santralleri, iﬂletme hakk› devri santralleri
ve yap-iﬂlet santralleri (Y‹D) (Genellikle hazinenin al›m ve fiyat garantisi ile
elektri¤ini kamuya satan ayr›cal›kl› özel sektör santralleri) olarak ikiye ayr›labilir. Öte yandan EPK sonras› iki yeni çeﬂit elektrik üretici çeﬂidi daha ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bunlar: 1. Özel sektörün lisans alarak kurdu¤u, al›m ve fiyat garantisi olmadan piyasada rekabet ortam›nda üretti¤i enerjiyi satmas› gereken üretim ﬂirketi santralleri (serbest üretim ﬂirketleri), 2. otoprodüktörler (kendi üretti¤i elektri¤i kendisi kullanan ﬂirketler) ﬂeklinde özetlenebilir. ﬁu anda kurulu
gücün sektörel bileﬂimi ﬂu ﬂekildedir: KAMU %60, Y‹D %24, otoprodüktörler %10, serbest üretim ﬂirketleri %6. 2006 y›l› için (planlanan) Türkiye elektrik üretiminim sektörel bileﬂimi ise: KAMU %46, Y‹D %35, otoprodüktörler
%11, serbest üretim ﬂirketleri %8. Bu durumda kabaca ﬂu söylenebilir: Türkiye elektrik üretiminde kamu ile özel sektör yaklaﬂ›k yar› yar›ya paya sahip görünmektedir.
“Türkiye’de ﬂu anda elektrik enerjisi aç›¤› var m›?” ﬂeklindeki bir soruya
ise 2005 verileriyle ﬂöyle yan›t verilebilir. 2005 kurulu gücü 39 GW’t›r. Öte
yandan 2005 puant (maksimum) güç talebi ise 25 GW’t›r. Buna göre kurulu

2020’li Y›llarda Türkiye4de Elektrik Enerjisi Aç›¤› Olabilir mi? 21
güç yede¤i (39-25)/25=%56 gibi büyük bir de¤ere ulaﬂmaktad›r. Kaynak temininde bir sorun yaﬂanmad›¤› sürece ﬂu anda kurulu güç aç›s›ndan bir elektrik
enerjisi aç›¤› problemi görülmemektedir.
Bu durum saptamas›ndan sonra yak›n gelece¤e yönelik bir elektrik aç›¤›
ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤› sorusuna biraz e¤ilelim. EPK’ya göre, kamu yeni
elektrik enerjisi yat›r›m› yapm›yor. Elektrik enerjisi yat›r›mlar› piyasa ekonomisi içinde özel sektöre b›rak›lm›ﬂ durumda. Kamu yat›r›m yapamayaca¤› için
gerçek anlamda bir merkezi planlamadan söz edilemez. Bu sistem içinde kamunun, ancak özel sektöre yol gösterici olarak üretim planlama çal›ﬂmalar›
yapmas› söz konusu olmaktad›r. Bu tür çal›ﬂmalar›n en son örne¤i TE‹Aﬁ
(Türkiye Elektrik ‹letim Anonim ﬁirketi) taraf›ndan 2004 y›l›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Önemi aç›s›ndan bu çal›ﬂmay› ayr› bir bölüm olarak ele alaca¤›z.
I I . T E ‹ A ﬁ ’ › n E l e k t r i k Ü re t i m P l a n l a m a s › Ç a l › ﬂ m a s ›
Söz konusu çal›ﬂma “Türkiye Elektrik ‹letim A.ﬁ. (TE‹Aﬁ), Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Planlama Çal›ﬂmas› (2005-2020), Kas›m 2004.” ad›n› taﬂ›maktad›r. Çal›ﬂma: 1. Arz güvenli¤i aç›s›ndan ithal kaynaklar›n çeﬂitlili¤i,
ayn› kaynak için ülke çeﬂitlili¤i, ithal edilen enerji kayna¤› miktar›n›n kontrol
edilebilir düzeyde tutulmas›, 2. Arz güvenli¤i için tahmin edilen elektrik enerjisi talebinin nas›l karﬂ›lanaca¤›n›n yan›tlanmas›. Üretim tesisi yat›r›mlar›n›n
zaman›n›n, miktar›n›n ve bileﬂiminin saptanmas›, 3. Sistem güvenilirli¤ini
bozmamak koﬂuluyla yerli ve yenilebilir kaynaklara öncelik verilmesi, 4. Kaynak çeﬂitlili¤i sa¤lamak amac›yla toplam 4500 MW’l›k 3 adet nükleer güç santraline yer verilmesi ilkeleri çerçevesinde yürütülmüﬂtür.
Çal›ﬂmada kullan›lan kuramsal modeller ﬂu ﬂekilde özetlenebilir: Talep
modeli: MAED, Model for Analysis of Energy Demand. 2020’ye kadar enerji talebi tahmini Senaryo 1 (yüksek senaryo, elektrik talebinde y›ll›k ortalama
art›ﬂ %7.9 varsay›lm›ﬂt›r) ve Senaryo 2 (düﬂük senaryo, elektrik talebinde ortalama y›ll›k art›ﬂ %6.4 varsay›lm›ﬂt›r)’ya göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (ETKB) taraf›ndan yap›l›yor. Bu say›lar, TE‹Aﬁ taraf›ndan puant güç
talebine çevriliyor. Arz modeli: WASP IV, Wien Automatic System Planning
Package. DPT verileri kullan›larak, belirlenen ilkeler çerçevesinde maliyeti
minimize edecek elektrik arz›n›n kompozisyon ve zaman› belirleniyor.
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Bu çal›ﬂma sonucu 2005-2020 aras› enerji ve puant güç talep tahmini yüksek senaryoya göre. Aﬂa¤›daki grafikteki gibi:
ﬁekil 1: Yüksek senaryoya göre 2005-2020 aras› enerji ve puant güç talep
tahmini düﬂük senaryoya göre ise aﬂa¤›daki grafikteki gibi:

ﬁekil 2: Düﬂük senaryoya göre 2005-2020 aras› enerji ve puant güç talep
tahmini hesaplanm›ﬂt›r.
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Bu çal›ﬂma çerçevesinde yüksek senaryo ve düﬂük senaryo durumlar›n›
karﬂ›layan arz çözümleri WASP IV modeli kullan›larak elde edilmiﬂtir. Bu çözümlere s›ras›yla Çözüm 1 ve Çözüm 2 adlar› verilmiﬂtir. Modelde elektrik
üretim tesisleri iki kategoriye ayr›lm›ﬂt›r. 2003 y›l› sonu itibar›yla iﬂletmede,
inﬂa halinde olan, yap›m karar› al›nm›ﬂ ve EPDK taraf›ndan Temmuz 2004 tarihine göre lisans alm›ﬂ olup lisanslar›nda belirttikleri iﬂletmeye giriﬂ tarihleri
dikkate al›nan üretim tesisleri mevcut sistem olarak tan›mlanm›ﬂ ve iﬂletmeye
girecekleri y›l›n baﬂ›ndan itibaren tam kapasite çal›ﬂacaklar› kabul edilmiﬂtir.
Öngörülen enerji talebinin yedekle birlikte karﬂ›lanabilmesi için mevcut sistem d›ﬂ›nda elektrik üretim tesislerine kapasite ilavesi gerekmektedir. 7385
MW’l›k inﬂa halinde ve lisans alm›ﬂ projelerin d›ﬂ›nda Çözüm 1 için gereken
ilave kapasite 2005-2020 y›llar› aras›nda toplam 51375 MW’t›r. Bu ilave kapasitenin da¤›l›m› Tablo 3’de verilmiﬂtir:

Tablo 3: Çözüm 1’e göre gereken ilave kapasite (MW cinsinden)

Çözüm 2 için ise gereken ilave kapasite 2005-2020 y›llar› aras›nda toplam
35056MW’t›r. Bu ilave kapasitenin da¤›l›m› Tablo 4’de verilmiﬂtir:

Tablo 4: Çözüm 2’ye göre gereken ilave kapasite (MW cinsinden)
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ﬁimdi öngörülen model çerçevesinde talebin arzla nas›l karﬂ›lanaca¤› sorusuna biraz daha yak›ndan bakal›m. Çözüm 1 çerçevesinde talebin arzla nas›l karﬂ›lanabilece¤i sorusunun yan›t›n› aﬂa¤›daki grafik ortaya koyabilmektedir:
ﬁekil 3: Mevcut, inﬂas› devam eden, lisans alm›ﬂ üretim tesislerinin proje
ve güvenilir üretim kapasitelerinin enerji talebinin karﬂ›lanmas›na etkisi (Çözüm 1)

Yukar›daki ﬂekil herhangi bir yeni yat›r›m yap›lmad›¤› takdirde 2009 y›l›nda güvenilir üretim kapasitesinin talep ile baﬂ baﬂa gelece¤ini göstermekte; yeni yat›r›mlara gidilmedi¤i takdirde 2009’da olas› bir elektrik enerjisi krizini
iﬂaret etmektedir. Olaya Çözüm 2 çerçevesinde bak›l›rsa, durum ﬁekil 4’de görüldü¤ü gibi olmaktad›r:
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ﬁekil 4: Mevcut, inﬂas› devam eden, lisans alm›ﬂ üretim tesislerinin proje
ve güvenilir üretim kapasitelerinin enerji talebinin karﬂ›lanmas›na etkisi (Çözüm 2)

Çözüm 2 çerçevesinde olaya bak›l›rsa talep ile güvenilir üretim kapasitesi
yaklaﬂ›k 2010 y›l›nda baﬂ baﬂa gelmekte ve yeni yat›r›m yap›lmazsa 2010’da
bir elektrik enerjisi krizi olas› görülmektedir. Çözüm 1 ile Çözüm 2 aras›nda
bu aç›dan sadece bir y›ll›k bir fark vard›r.
I I I . Olas› 2008-2010 Krizi
TE‹Aﬁ’›n çal›ﬂmas›na göre yeni yat›r›m yap›lmazsa en erken 2009’da bir
elektrik enerjisi krizinin olas› oldu¤unu görmüﬂtük. DPT, EPK’n›n amac›na
ulaﬂmad›¤›n›, EPDK’n›n özel sektöre çok say›da lisans vermesine karﬂ›n, bunlar›n büyük bir bölümünün özel sektör taraf›ndan yat›r›ma dönüﬂtürülmedi¤ini, 2008 y›l›nda elektrik arz aç›¤›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu, TE‹Aﬁ’›n yeni santrallerinin iﬂletmeye giriﬂ tarihi ile ilgili tahminlerin gerçekçi olmad›¤›n› bir
yaz›yla Enerji Bakanl›¤›’na bildirmiﬂtir.
Olas› bir 2008-2010 krizini önlemek için nükleer enerji bir seçenek de¤ildir. Çünkü bir nükleer enerji santralinin inﬂaat› en az›ndan 5 y›l sürecek ve süre kâfi gelmeyecektir. Olas› bir çözüm yetiﬂirse yeni do¤al gaz santrali olarak
gözükmektedir. Bir baﬂka seçenek olarak ise elektrik enerjisi ithali gündeme
gelebilir.
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IV. 2020’ler ve Nükleer E n e r j i n i n G e reklili¤i
2020 y›l›nda Türkiye elektrik enerjisi talebi Çözüm 1’e göre 499.5 TWh
Çözüm 2’ye göre ise 406.5 TWh olarak öngörülmüﬂtür. Bu say›lardan bir projeksiyon yap›l›rsa 2030 y›l›nda olas› Türkiye elektrik enerjisi talebinin yaklaﬂ›k 900 TWh mertebesinde olaca¤›n› söyleyebiliriz.
Bu talepleri karﬂ›lamak için tüm yerli kaynaklar›m›z arz edilse acaba yeterli olacaklar m›d›r? Toplam yerli kaynaklarla elektrik enerjisi arz›:
Kullan›labilir linyit potansiyeli: 18.79 GW veya 120 TWh/y›l (Kaynak:
TE‹Aﬁ Raporu)
Ekonomik hidrolik potansiyel: 127 TWh/y›l (Kaynak: DS‹) ﬂeklindedir.
Bu durumda ekonomik hidrolik ve kullan›labilir linyit potansiyellerimizin
tamam› kullan›lsa bile bu iki kaynaktan toplam arz y›lda ancak 247 TWh’i
bulmaktad›r.
Bu durumda arz› artt›rmak için alternatif kaynak gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Baﬂl›ca iki adet alternatif kaynak gözükmektedir. Bumlardan birincisi ithal do¤al gaz› giderek artan miktarlarda elektrik enerjisinde kullanmakt›r. Ancak gerek do¤al gaz fiyatlar›n›n istikrars›zl›¤› gerekse arz güvenli¤i problemi
tamamen do¤al gaz a¤›rl›kl› bir çözümü saf d›ﬂ› b›rakmaktad›r.
‹kinci alternatif ise elektrik enerjisi üretiminde nükleer enerji santrallerini
devreye sokmakt›r. Ancak bunun için TE‹Aﬁ’›n öngördü¤ü çözümlerden daha
radikal bir nükleer üretim program›na gerek vard›r. TE‹Aﬁ, Çözüm 1’de 2016
2020 aras›nda herhangi bir yeni nükleer santralin devreye girmesini öngörmemektedir. Bunun yerine, sistematik bir ﬂekilde nükleer güç santrallerinin ülkemizde peﬂ peﬂe devreye al›nmas› halinde 2020’li y›llardaki bir elektrik enerjisi aç›¤› olas›l›¤› ortadan kalkacakt›r.

