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ENERJİ ÇIKMAZI VE ÇEVRE
MİRAS ÇAĞININ SONLARINA DOĞRU

Yirmibirinci yüzyılın ilk onbeş yılında enerji konusunda insanlık için dikkate değer değişimler
oldu mu? Bu soruya yanıt vermek için bakacağımız pencere yenilenebilir enerji teknolojisinin ne
kadar yaygınlaşabildiği ve fosil yakıtlar ve nükleerden ne denli uzaklaşabildiğimiz penceresidir.
Geçtiğimiz yüzyılı petrol yüzyılı olarak adlandırmak sanırım yanlış olmaz. Özellikle 2. Dünya
Savaşı’nın sona ermesiyle başlayan ikinci yarım yüzyıl döneminde zahmetli kömür teknolojisi yerine
önemli kullanım kolaylıkları getiren ve yeni teknolojilerle eldesi kolay olan petrol ürünleri
yaşamımızın her alanını kapladı. Öyle ki; yalnızca enerji olarak değil dev petro-kimya endüstrileri
yolu ile yaşamımızın her alanına girerek bir “petrol uygarlığı” haline büründü. Ancak bu tatlı mirasın
kolay ve görece ucuz elde edilen ve saptanmış olan %50’si hızla tüketilirken dünyamızı daha hızlı
yaşanan, çok tüketilen, doğal varlıklara çok daha fazla insan baskısı oluşturulan ve çevre sorunlarının
şaha kalktığı bir sürece soktu. Kırsal alan kentlere aktı ve endüstri yoğunluğu daha çok enerji talep
etmeye başladı. Bu petrole bağlı gelişme sürecinin hep artacağını düşünmek çok saf ve olanaksız bir
davranış biçimi olacaktır. Dünya artık zor lokmalara alışmak durumundayken, petrole karşı haris
davranma şekillerini benimsemiş süper yönetimler, pahalı petrol ile uğraşmaktansa, başkalarının daha
kolay elde edilebilir paylarının peşine düştüler. Böylece gizli petrol savaşları “açık savaşlar” haline
dönüştü. Asıl tehlikeli eğilim enerji ekonomisi ile besin ekonomilerinin karşı karşıya gelmesidir. Gıda
fiyatlarındaki artış ile petrol fiyatları artışı gelecekte huzurlu bir dünyada yaşama şansımızın az

olacağı mesajlarını vermekte. Neden besin üretimi ile petrol ekonomisini bir arada düşünmek
zorundayız sorusunun yanıtı endüstrileşmiş tarım süreçlerinde yatmaktadır. İnsan ve hayvan emek ve
enerjisinden yararlanan tarımsal üretim şekli petrolden bağımsız fakat sınırlı ve artan küresel nüfusu
beslemek için yeterli değildi ancak “sürdürülebilir”di. Yoğun mekanizasyon bunu tam tersine çevirdi
ve çok geniş alanlarda kütlesel üretim yapmanın bedeli petrole bağımlılık oldu. Modern tarımın enerji
gereksinimleri yalnızca arazide toprak işleyen veya hasat sonrası çalışan tarım makinelerinin petrol
ihtiyacı ile sınırlı değildir. Endüstri tarımının olmazsa olmazı durumundaki yapay gübre, tarım ilâcı
üretim ve kullanımları ile su kullanımı da bu enerji bütçesinin kapsamındadır. Ham besinlerin
işlenmiş gıdaya çevrilerek tüketiciye arz edilmesi süreçleri ise temel tarım işlemleri için tüketilen
enerjinin çok üstündedir. Diğer bir tuhaf durum kökenini çevreci davranışlardan alan biyolojik
yakıtlar sürecidir. Hem fosil yakıt kökenli enerji bağımlılığını azaltmak hem de fosil kökenli C
bilançosunu azaltmak için yeni bir akım yaratan biyolojik yakıtlar konusu başka bir çelişkili durumu
gündeme getirmiştir. Brezilya gibi fotosentez gücü yüksek bölgelerde şeker kamışı atıklarından elde
edilen alkol türevlerinin yakıt katkısı olarak kullanılmasının ötesinde daha kuzeyde tahıla dayalı bir
süreç geliştirilmesi, üzerinde fazlaca düşünülmesi gereken bir konudur. Ancak insan ve hayvan gıdası
olmayıp zor koşullarda yetişen bitkiler bu konuda önemli alternatifler sunabilmektedir. İnsan gıdası
üretecek değerli tarım alanlarının biyo-yakıt üretimine ayrılması süreci de gittikçe daha fazla
tartışmaya açılan bir konu olmuştur. Ama fark yaratmak isteyen, çevreye saygılı süreçleri geliştirmek
isteyen düşünce ve eylemlerin de hakkını yememek gerekir. Örneğin enerji verimliliğini arttırma
süreçleri en önemli kavramlardan biridir. Petrole bağımlı araçlardan alternatif enerjili araçlara
geçmek, yenilenebilir enerji kullanımını yaşam ve endüstrinin tüm alanlarına yayabilmek, enerji
kayıplarını önlemek ve yeni enerji teknolojileri konusunda AR-GE faaliyetlerini arttırmak türünden
yaklaşımlara çok açık toplumlar oluşturmak zorundadır.
Artan elektrik enerjisi gereksinimi için dar boğazlar çoktur. Öncelikle enerji kayıpları çok
yüksektir. Linyite dayalı santraller çevre ve sağlık dostu değildir. İklim değişikliği ve erozyon
hidroelektrik enerji üretiminde dar boğazlardır. Nükleer güvenilir değildir. Yenilenebilir enerji
kaynakları ise yetersizdir, soğuk füzyon umutları hayal kırıkları ile doludur. Bu çok bilinmeyenli
denklemi çözmek zor gibi görünmekte ve bu yüzden özellikle gelişmekte olan ülkeler büyük
paradokslar yaşamaktadırlar.
Hollanda’nın Maastrich kentindeki Avrupa Enstitüsü’nde 2002 yılında katılmış olduğum bir
toplantıda AB enerji politikaları konusunda hararetli tartışmalar gerçekleştirilmekteydi. Hedef çok net
çizilmişti; 2050 yılına kadar Basra petrollerine ve Rus doğal gazına olan bağımlılığa son vermek.
Avrupa Birliği (AB) birincil enerji tüketiminin sadece %50’sini karşılayabilmekte, yarısını da
yabancı kaynaklardan temin etmektedir. Enerji-arz güvenliği için bir tehdit unsuru olan bu durum
birliğin enerji politikasının ekonomik gelişimine paralel olarak geliştirilmesi koşulunu getirmiştir.
Yenilenebilir enerji yatırımlarına önem verilmesi, endüstriyel düzeyde biyogaz, fotovoltaik ve diğer
güneş enerjisi türleri, rüzgâr ve dalga enerjileri gibi akla ilk gelen alternatif enerji türlerinin eldesinde
önemli mesafeler katledilmiştir.
Ülkemiz önemli enerji darboğazı gösteren bir konumdadır. Yenilenebilir enerji konusunun uzun
süre gündemde olmadığı ülkemizde son yirmi yıl içinde çok etkin olmamakla birlikte alternatif
enerjiler konusunda yatırımlar gözlenmektedir. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli
bakımından varsıllıkları olan bir ülkedir. Dünya jeotermal potansiyelinin %8’ine sahip olması yanında
büyük oranda güneş enerjisi almaktadır. Türkiye hidrolik enerji potansiyeli açısından fena bir
durumda değilse de aşırı erozyon nedeniyle barajların ekonomik yarı ömürleri oldukça kısadır. Rüzgâr
enerjisi potansiyeli yaklaşık 160 TWh olarak tahmin edilmektedir.
Atmosferdeki C fazlalığı başta olmak üzere sera gazlarının olumsuz etkilerinden kaynaklanan
iklim değişikliği sorunları toplumların yenilenebilir enerji kaynakları arayışını hızlandırmıştır. Enerji
üretimi ve kullanımı sırasında yaşanan çevre sorunları, eski teknolojilerin terk edilmesinin temel
nedenlerinden biridir.

Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve önemi açıkça görülmektedir. Ancak
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça düşük düzeydedir (%1 ve altında) ve bu enerji
türleri ile yeterince ilgilenilmemektedir. Enerji kaynakları gözden geçirildiğinde, fosil kökenli
kaynakların Türkiye’deki birincil enerji üretiminin hemen hemen yarısını oluşturmakta olduğu
gözlenmektedir.
Türkiye enerji yetmezliği çeken ve önemli düzeyde dış kaynaklara bağımlı bir ülke konumundadır.
Türkiye enerji sektörünün stratejik sorunu, kaynak yönünden dışarıya bağımlı olması nedeniyle cari
açığının yumuşak karnı enerji ithalidir. Türkiye’nin petrol ve doğalgazdaki büyük dışa bağımlılığı ve
yenilenebilir enerji ikamesindeki yavaşlığı bu açlığın uzun süre giderilemeyeceğini göstermektedir.
Türkiye dünyada enerji tüketiminde en yüksek 23. ülke konumunda olmakla birlikte, enerji
tüketimimizin büyük kısmını oluşturan petrol ve doğal gazda dışa bağımlılık en büyük açmazımızdır.
Türkiye’nin enerji tüketiminde kaynak paylarını gözden geçirirsek özetle şöyledir: Doğal gaz % 33,
Petrol % 27, Taşkömürü % 15, Linyit % 14, Hidrolik % 4, Diğer % 7.
Asya Pasifik ekonomilerinin enerji sektöründeki sürükleyici gücü yeni bir enerji haritasının
dikkatle incelenmesi gereğini tanımlamaktadır. ABD ekonomisinin dünya enerji kaynakları
üzerindeki baskıcı rolünde değişim gözlenmektedir zira birleşik devletlerde petrol üretimi 2013
yılında 1988’den sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bunda petrol çıkarma teknolojisindeki
gelişmeler etkili olmuş ve bunun sonucunda son beş yılda petrol üretiminde yüzde 60’a varan artışlar
elde edilmiştir. Kaya gazı teknolojisinin çok etkin devreye sokulması ile petrol ithalâtı en düşük
seviyelere gerilemiştir. Ancak daha radikal değişimlerde beklenebilir. Başkan Obama’nın yeni karbon
azaltma ekonomisi beyanları, yeni bir nükleer dönemle birlikte alternatif enerji kaynaklarının önem
kazanacağını işaret etmektedir.
Türkiye bu yeni enerji politikalarından nasıl etkilenecektir? Uzun bir zamandır enerji gündemimizi
işgal eden nükleer güç santrallerinin gerçekleşmesi sağlanabilecek midir? Ancak nükleerin risk
faktörlerinin giderilmesi konusunda ülke kamuoyunda yerleşmiş olan olumsuzluk ve yenilenebilir
enerji yatırımları konusunda hazırlanan projelerin hızlı gerçekleşmemesi çok daha gerçekçi analiz ve
değerlendirilmelerin kamuoyu ile paylaşılmasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’nin elektrik üretiminde kullandığı kaynakların genel üretimdeki payı ve MW cinsinden
kurulu güç miktarı 2014 itibarıyla şöyledir:
Kaynak
Oranı %
Kurulu güç
Doğal gaz + LNG
31.5
20.248 MW
Kömür
19.3
12.428 MW
Termik-Diğer
9.3
5.972 MW
Jeotermal
0.5
0.311 MW
Hidrolik-(Baraj)
25.3
16.237 MW
Hidrolik-(Akarsu)
9.7
6.257 MW
Rüzgâr
4.4
2.816 MW
Toplam
100/100
64.268 MW
Türkiye’de 2013 itibarıyla en fazla kurulu güç artışı 4.2 bin MW’yle doğal gaz santrallerinde ve
2.7 bin MW’yle hidroelektrik santrallerde olmuştur. Türkiye’nin 2023 enerji hedeflerine göre 2023
yılına kadar enerji talebini karşılamak için gerekli toplam yatırım miktarının, son on yılda
gerçekleştirilen toplam yatırım miktarının iki katını aşması bekleniyor. Buna göre kurulu gücün
120.000 MW’a çıkarılması, yenilenebilir enerji kaynakları payının yüzde 30’a yükseltilmesi, hidrolik
enerji kullanımının en üst düzeye çıkarılması, rüzgâr enerjisi kapasitesinin 20.000 MW’a
ulaştırılması, 600 MW jeotermal ve 3.000 MW güneş enerjisi kapasiteli santrallerin kurulması,
nükleer enerji santrallerinin işletmeye alınması, 18.500 MW kapasiteli kömürlü termik bir elektrik
santrali inşa edilmesi, enerji taşıma hattı uzunluğunun 60.717 km’ye çıkarılması, enerji dağıtımı birim
kapasitesinin 158.460 MVA düzeyine çıkarılması, akıllı şebeke kullanımının arttırılması ve doğal gaz
depolama kapasitesinin 5 milyar m3’e yükseltilmesidir.

Türkiye’de 2013’te ithal kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 58, yerli kaynakların ise
yüzde 42 olarak gerçekleşmiştir. Bu tablonun çok hızlı bir şekilde yerli ve özellikle yenilenebilir
kaynaklara çevrilmesi gerekmektedir. Su, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji potansiyeli
Türkiye için umut vaat edici düzeydedir. Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik edici politikalar ile yakın
gelecekte ulusal şebeke içindeki yenilenebilir payını arttırması beklenebilir. Bu konuda dikkatler
yenilenebilir enerjide lisanssız üretim pazarına çekilmektedir. Lisanssız elektrik pazarı çok yeni bir alan
olsa da yenilenebilir enerji alanında büyük fırsatlar oluşturmaktadır. Türkiye’de 1600 kurum elektriğini
lisans almadan üretmek üzere başvuruda bulunmuştur. Yaklaşık 50’ye yakın yabancı firma, Türkiye’de
yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik üretim sektörüne yatırım yapma arzusundadır.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yapmış olduğu çalışmalara göre, 2035 yılında birincil enerji
kaynakları tüketimi içinde kömür tüketimi (%30) ilk sıraya yükselecektir. Petrol ise %27’lik pay ile
ikinci sırada yer alacaktır. Doğalgaz ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının genel enerji tüketimi
içindeki oranları da artmaya devam edecektir. Bu süreçte nükleer enerji, biyokütle enerjisi ve hidrolik
enerjinin paylarının azalması beklentisi ifade edilse de, ABD başkanının karbon emisyonlarını
azaltma ve nükleer santrallere dönüş çağırısı bu öngörüleri temelden sarsacak yeni bir dönemi
getirebilir.
Önümüzdeki 30 yıllık dönemde birincil enerji kaynaklarının tüketiminde fosil enerji kaynaklarının
oranı biraz azalmakla birlikte hala önemini koruyacağı hatta yerli linyit kaynaklarının daha fazla
devreye sokulması planları ile yeniden artış göstereceği söylenebilir. Bu süreçte yenilenebilir enerji
kaynaklarının daha fazla önem kazanması beklenmektedir. Ayrıca fosil kaynakların neden olduğu
küresel iklim değişikliği ve farklı çevre sorunları yüzünden özellikle karbon emisyon oranı yüksek
olan gelişmiş ülkelerin Kyoto Protokolü’ndeki taahhütlerine bağlı olarak bu emisyonları azaltmaları
gerekmektedir. Örneğin, bu amaçla AB ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının 2020
yılında %20 oranında olması hedeflenmiştir.
Türkiye’de birincil enerji kaynakları tüketiminde en büyük pay %33’lük oranı ile doğal gaza aittir.
Onu %31,3 oranı ile kömür, % 26,6 ile petrol, %3,9 ile hidrolik, %3 ile biyokütle, %1,5 ile diğer
yenilenebilir kaynaklar ve %1,3 ile jeotermal ısı izlemektedir. Bu tablo içinde fosil kaynakların oranı
% 90,2, yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı %9,8 düzeyindedir.
Türkiye’nin birincil enerji kaynakları üretiminde fosil enerji kaynaklarının payı %65,4,
yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise %34,6’dır.Türkiye’de birincil enerji kaynakları üretimi
1970 ile 2011 yılları arasında geçen dönemde % 122 oranında birincil enerji kaynakları tüketimi ise
%508 oranında artmıştı. Bu süreçte toplam enerji tüketimindeki yerli oranı, %77’den 2011 yılında
%28,1’e kadar gerilemiştir. Birincil enerji kaynakları tüketimindeki artışın yerel üretimden fazla
olması Türkiye’nin enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığını hızla artırmaktadır.
1970-2011 yılları arasında enerji tüketimi içinde oransal payı gerileyen bir diğer kaynak Biyokütle
Enerjisi’dir. Bu enerji kaynağı 1985 yılına kadar enerji arzı içinde petrolden sonra ikinci sırada
gelmekteyken bu yıldan itibaren tüketim içindeki payı her geçen yıl azalmıştır.

“Afşin-Elbistan Linyit Termik Santrali” düşük kalorili linyit kullanmaktadır.

Diğer fosil yakıtlara kıyasla daha çevreci olan doğal gaz 21. yüzyılın en önemli enerji
kaynaklarından biri haline gelmesine karşılık karbon kaynağı olduğundan küresel iklim değişimi
bakımdan artan düzeyde kullanımı nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir kaynaktır. Doğal gazın
elektrik üretimi amacıyla kullanılması Türkiye’de çok hızlı artmıştır. Tüketilen doğal gaz 2012
yılında 45.886 milyon m3’e ulaşmıştır. Bu miktarın ancak 686 milyon metreküpü yerli kaynaklardan
sağlanmıştır. Tümüne yakını dışa bağımlı bir enerji kaynağı olmakla birlikte doğal gaz birincil enerji
kaynakları tüketimimiz içinde %33 oranı ile ilk sırada gelmektedir.
Ülkemizdeki Doğalgaz Santralleri Profili şöyle özetlenebilir:
Aktif Santral Sayısı:

226

Kurulu Güç:

24.244 MW

Kurulu Güce Oranı:

% 33.72

Yıllık Elektrik Üretimi:

~ 158.533,3 GW

Üretimin Tüketime Oranı:

% 62.17

Bandırma Doğalgaz Santrali

Türkiye enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülkedir ve bu oran sürekli artmaktadır. Bu
konuda fosil enerji kaynaklarının rezervlerinin çok fazla geliştirilmesi mümkün olmadığından dolayı
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve bu konuda stratejiler geliştirmek gerekmektedir.
Türkiye elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini iyi bir şekilde
değerlendirememektedir. Bu enerji kaynaklarından hidrolik potansiyelinin %41,3’ünü, rüzgâr
potansiyelinin % 4,8’ini, jeotermal elektrik potansiyelinin %25,3’ünü, biyokütle potansiyelinin
%7,9’unu kullanılabilmektedir. Güneş enerjisinden ise büyük oranda sıcak su temini açısından
yararlanmaktadır. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin (jeotermal ısı hariç)
toplamı 154.137 MW bir kurulu güce karşılık gelmektedir. Türkiye’de bunun sadece %12,9’u
günümüzde elektik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları içinde Türkiye’de elektik üretiminde en önemli pay hidrolik
kaynaklardır. Buna rağmen bu kaynakların henüz %41,3’lük kısmı kullanılabilmektedir. Oysa ki bu
oran ABD, Norveç gibi gelişmiş ülkelerde %80'in üzerindedir. Türkiye’de jeotermal enerjiden
elektrik üretmek için uygun olan 640 MW kurulu gücün tamamı hızlı bir şekilde devreye
sokulmalıdır. Bu enerji kaynağı açısından asıl büyük potansiyel orta ve düşük sıcaklıktaki suların
özellikle konutların ve seraların ısıtılması için kullanılmasıdır. Yaklaşık beş milyon konut eşdeğeri
(31.500 MW) ısıtma yapılabilecek bu enerji kaynağından uygun olan alanlarda yararlanılarak konut
ısıtmak için yapılan enerji ithalatının önüne belli oranda geçilebilir. Çünkü Türkiye’de tüketilen doğal
gazın %20’si konutların ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Uygun alanlarda konutların jeotermal
enerji ile ısıtılması sonucu doğal gazın payı bu sektörde azalacaktır.

Rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içinde hızlı bir gelişme göstermektedir. Türkiye bu
enerji kaynağı acısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak tüm gelişmelere rağmen mevcut
potansiyelin çok küçük bir kısmı kullanılabilmektedir. Türkiye’nin kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesi 3
bin 763 megavata ulaştı. Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (EWEA) verilerine göre Türkiye, 2014'te
Avrupa'da yeni rüzgâr yatırımlarının yüzde 6,3’ünü gerçekleştirdi. Toplam kurulu kapasitede
Avrupa'da 10’uncu sıradaki yerini koruyan Türkiye, geçen yıl rüzgâr enerjisine yeni yatırımlarda
Almanya, İngiltere, İsveç ve Fransa’nın ardından 5'inci sırayı aldı. Almanya'nın Avrupa lideri olduğu
rüzgâr enerjisinde Türkiye ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Rüzgâr enerjisinde geçen yıl dünya
genelinde ilave kapasite artışında 50 gigavata ulaşılarak rekor kırılırken toplam kurulu kapasite 370
gigavata yaklaştı. Türkiye 3,8 gigavatla dünya üretiminde 16. sırada bulunuyor. Dünya Rüzgâr
Enerjisi Birliği, 2014 sonu itibarıyla küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 5'inin rüzgârdan
sağlandığını belirtiyor.
Dünya’da güneş enerjisi teknolojileri fotovoltaik, pasif güneş ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi
süreçleri gelişimi ile ivme kazanmıştır. Ancak ülkemizde bu enerji kaynağının kullanımı daha çok
sıcak su temini yönünde olmaktadır. Fotovoltaik uygulamalar bulunmakla birlikte yaygın enerji
temini bakımından tatmin edici bir yaygınlıkta değildir.
Biyokütle enerjisi Türkiye’de daha çok geleneksel yöntemle tüketilmektedir. 1970’li yıllarda Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma enstitüleri vasıtasıyla biyogaz üretimi çalışmaları deneysel
olarak yapılmış, örnek tesisler kurulmuş fakat yaygınlık göstermemiş ve bu deneyimler kaybolmuştur.
Bu enerji kaynağı açısından önemli bir potansiyel olmasına karşın modern biyokütle enerji üretim
yöntemleri henüz çok düşük seviyededir. Son dönemlerde süt besiciliği ve tarımla ilgilenen bazı özel
firmalar, 0.25 ile 100 kw güce sahip biyogaz tesisleri kurmuşlardır. Kırsal kesimde yaşayan halka
yönelik biyokütle enerjisinin önemini kavratmaya ve modern yöntemlerle kullanmaya yönelik
girişimler yapılmalıdır. Ancak bu yeterli değildir. Almanya örneğinde olduğu gibi sanayi enerjisinin
üretildiği gelişkin biyogaz santrallerinin devreye sokulması gereklidir. Ülkemizde kuruluşları
tamamlanmış atıksu ve çöp gazı tesislerinin yaygınlaşması çevre sağlığı ve enerji üretimi bakımından
umut vericidir.
Türkiye 2012 yılında birincil enerji kaynakları bakımından %71,8, elektrik enerjisi üretimi
bakımından %43 oranında dışa bağımlıdır. Birincil enerji kaynakları yönünden ülkenin bağımlılığı
yerli kaynakların kullanımı ile biraz azaltılabilir. Ancak tamamen ortadan kaldırmak olası
görünmemektedir. Elektrik üretiminde çeşitli kaynakların hammadde olarak kullanılabilmesi,
Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanılarak artan gereksinimi karşılayabilecek
düzeydedir. Uygun politikalar geliştirildiğinde elektrik üretiminin bağımlılığı her geçen yıl
azaltılabilir.
AB’nin enerji yoğunluğu 1990 ve 2012 arasında artarken yenilenebilir enerji üretiminin de aynı
oranda artışı gözlenmektedir. Son veriler 2020 enerji hedeflerinde yenilenebilir enerjinin enerji
kullanımının %20’sini karşılayacağı ve böylece birincil enerji tüketiminde AB düzeyinde % 20’lik bir
azalma olacağını göstermektedir. AB’nin iki önemli hedefi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi AB
enerji kullanımında yenilenebilir enerjinin minimum %27 arttırılması ve 2030 itibarıyla enerji
etkenliğinin minimum %27 arttırılmasıdır.
Günümüz ile 2050 arasında hızlı bir küresel ekonomik gelişme öngörmektedir. Bu durum enerji
kaynakları için küresel rekabetin amansız bir şekilde artacağı ve enerji kullanımının yoğunlaşacağını
göstermektedir. Sonuçta fosil yakıtlar için jeopolitik riskler ve fiyatlar artış gösterecektir. Bu süreçte
çevre varlıklarının geçmişte örnekleri olduğu üzere geri dönüşümsüz zarar görmesinin tek yolu bu
baskıları azaltacak yenilenebilir enerji konusundaki teknolojik inovasyon olarak görülmektedir.
Ancak küresel iklim değişikliği ile mücadele çabaları enerji ekonomisindeki en önemli sorunlardan
biri olarak durmaktadır. Bu amaçla öngörülen formül 20-20-20 yaklaşımıdır. 2020 itibarıyla sera
gazları emisyonlarını 1990 düzeylerinin %20’si düzeyine çekmek, enerji tüketiminde yenilenebilir
enerjiyi % 20 arttırmak ve enerji projeksiyonlarındaki öngörülen tüketim düzeylerini % 20 azaltmak.
2012 yılında AB’de yenilenebilir enerji tüketimi 1990’daki %4.3 değerinden %11 düzeyine

ulaşmıştır. Biyokütle ve hidrolik enerji fotovoltaik (PV) güneş termal ve rüzgâr gücü konularında
yoğun teknolojik gelişme ve yatırımlara rağmen en büyük paya sahip olmuştur.
Buna karşın AB de nükleer enerji tüketimi 2005-2012 arasında %12 düşmüştür. Bu dönemde
planlanan ömürlerini tamamlamış olan reaktörlerin kapatılması etken olmuştur. Fukushima olayının
etkileri de Almanya’nın nükleer enerjiden çekilme politikasında etkili olmuştur. Buna rağmen AB de
nükleer enerji kullanımı 1990’a kıyasla hala %11 daha fazladır. Daha net ifadelerle AB de 1990 ile
2012 arasında fosil yakıt tüketimi %9 azalmıştır. En büyük azalma %35 ile kömürde, %10 ile
petroldedir. Ancak doğal gaz tüketimi bu sürede %32 artmıştır.
AB, 7. Çevre Eylem Planı’na göre 2050 vizyonu “gezegenin ekolojik limitleri içinde iyi
yaşamaktır”. Bu vizyonu gerçekleştirmek için Avrupa Komisyonu 2030’a kadar iklim ve enerji
çerçeve politikasını belirlemiştir. AB sera gazları emisyonlarının 1990’a kıyasla %80-90 düzeylerine
çekilmesi ve düşük karbonlu yeşil ekonomiye geçiş önem kazanmıştır. Merkeziyetçilikten uzak ve
yaygın bir fotovoltaik teknolojisi beklenmedik avantajlar getirecektir. Bu amaçla kentler, enerji
üreten alanlara dönüşmekte ve karbon ayak izlerini küçültme şansına sahip olabileceklerdir. Düşük
fiyatlı rekabetçi nükleer reaktörlerin emniyet düzeylerinin yükseltilmesine daha az heyecanla
yaklaşılmaktadır. Çevreye uyumlu, ekosistem servislerini koruyacak ve geliştirecek enerji projelerine
gereksinim bulunmaktadır. AB’nin çevre ve enerji politikalarının entegrasyonu gerekecektir. Hedef
belirgindir fosil enerjiyi çekmek ve yerine yenilenebilir enerjileri ikame etmek, karbonu yakalamak ve
depo etmek, gelişkin enerji ağları oluşturmak. Bu makro düzeydeki değişimlere ilaveten tüketici
davranışlarındaki büyük potansiyeli devreye sokmak. Böylelikle tüketiciler enerji tasarrufunda
gelecek için önemli rol oynayacaklardır.
Dünya Rüzgâr Enerji Kurumu’nun 2011 yılı Dünya Rüzgâr Enerjisi Raporu’na göre 2011 yılı dünya
rüzgâr türbin güç kapasitesi 237227 MW olarak gerçekleşmiştir. Rüzgâr türbin güç kapasitesi
sıralamasında Çin, 2011 yılında ilk sırada yer almıştır. Türkiye ise 2011 yılında güç kapasitesini %35.7
oranında arttırıp 1729 MW’a çıkararak dünya rüzgâr türbin güç kapasitesi sıralamasında 17. sırada yer
almıştır.

Açık Deniz Rüzgâr Türbinleri

Elektrik enerjisi üretiminde, rüzgâr türbin kurulu gücü payının en yüksek olduğu üç Avrupa ülkesi;
Almanya, İspanya, İtalya’dır. Dünya’da karaya kurulan rüzgâr türbinlerinin yanında denize kurulan
rüzgâr türbinleri de elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. 2011 yılı deniz rüzgâr türbinlerinin
toplam kapasitesi 3117.6 MW olup bu rüzgâr türbin kapasitesi en yüksek olan ülkeler; İngiltere
(1341MW), Danimarka (854 MW) ve Hollanda (249 MW)’dır. Ülkemizde rüzgâr kurulu gücü 2011
verilerine göre toplam kurulu gücünün (52911 MW) %3.2’sini oluşturmakta ve toplam elektrik
üretiminin %2.07'sine karşılık gelmektedir. Bu alanda hızlı bir gelişme beklenmektedir.

Dünya enerji üretimi ve tüketimi, ülkelerin sanayileşme ve kalkınmaya yönelik yaptıkları
yatırımlarla birlikte giderek artmaktadır. Dünyada en fazla enerji tüketimi ve emisyona sahip ülkeler
sırasıyla; Çin, ABD, Rusya, Hindistan ve Japonya’dır.
Yenilenebilir enerjilerin 2014 yılında dünya çapındaki durumuna ilişkin Yenilenebilir Enerji Ağı
Raporu (REN21)’na göre yenilenebilir enerji kurulumu açısından bir rekor yaşadı. Geçtiğimiz yıl
yenilenebilir enerjiler, dünya çapında enerji ağına eklenen enerjinin %60'ını oluşturdu. 50 MW'tan
büyük hidroelektrik santraller haricindeki yenilenebilir enerji yatırımları 2013'e göre %17 arttı. 2014
yılında devreye alınan güneş ve rüzgar enerji santralleri bile, 25 nükleer reaktörün üretim
kapasitesinde. Yenilenebilir enerjilerde yaşanan bu rekorun yanında, dünya çapında sadece 5 nükleer
reaktör devreye alındı.
Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkelerin geçmişte kullandıkları kirli enerjiler yerine
alternatif enerjilere yatırım yapmaları durumunda, temiz, güvenli ve yerli enerji kaynaklarına sahip
olacaklar ve böylece uzun vadede pahalı enerji ithalatından kurtulacaklardır. Çevre kirliliğini önleme
seçenekleri içinde yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir bir yaşam için en çok güvendiğimiz
seçenekleri oluşturmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma bağlamında yenilenebilir enerji
kaynakları, üzerinde durulması ve kullanılması gereken enerji kaynaklarıdır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının başlangıç yatırımları, diğer kaynaklara göre pahalı olsa da uzun
vadede ulusal ekonomi açısından kazanç sağlayan kaynaklardır. İlk adım maliyetleri devlet desteği ile
azaltılabilir. Diğer yandan, yerli ve yabancı yatırımcılar için destekleyici ve cazip imkânlar sunan
teşvikler zaman içinde ülke çıkarlarını korumalı, değişen koşullara uyum sağlayıcı nitelikte olmalıdır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde biyokütle enerjisi kullanımı hızla artmaktadır. Avusturya,
asıl enerjisinin %13’ünü odundan sağlayarak son 15 yılda biyokütle kullanımını altı kat arttırmıştır.
Danimarka 1994 yılından beri, elektrik enerjisinin %7’sini biyokütle kaynaklarından karşılamaktadır.
Finlandiya’da biyokütle enerjisinin, enerji tüketimindeki payı %19’dur. Çin’de yaklaşık beş milyon
çiftçi evinde daha çok yemek pişirmek ve aydınlanmak için yılda 1.2 milyar metreküp biyogaz
kullanmaktadır. Hindistan’da da şekerkamışı posasından biyokütle enerjisi elde edilmektedir.
Hindistan’da halen farklı büyüklüklerde bir milyondan fazla biyogaz üretim tesisleri bulunmaktadır.
Türkiye’de bugün değerlendirilmeyen çok fazla tarım atığı bulunmaktadır. Dağınık bir şekilde
bulunan bu atıkların taşıma ve işçilik maliyetlerinin yüksek olması enerji kaynağı olarak
değerlendirilmelerinde sorun oluşturmaktadır. Türkiye’de modern biyokütle enerjisinin
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ülke ekonomisi ve çevre kirliliğini azaltma açısından çok
önemlidir. Birçok ülke kendi ekosistemlerine elverişli olan tarımsal ürünlerden alternatif enerji elde
etmektedir.

Almanya’da Biyogaz Tesislerinden Bir Örnek

ABD’de hidroelektrik enerjisinden sonra ikinci sırayı alan, yenilenebilir enerji kaynağıdır. Enerji
ihtiyacının %3’ü biyokütle enerjisinden sağlanmaktadır. Dünya’da biyokütle enerjisinin kullanım
oranının %14 civarlarında olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda Fransa, Kore, Meksika,
Avusturya ve İsveç gibi ülkelerde etanol yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. İsveç, enerjisinin
%16’sı gibi önemli bir kısmını biyokütleden elde etmektedir. Avusturya’da enerjisinin %13’ünü
biyokütleden sağlamaktadır. Brezilya’da şeker kamışından üretilen etil alkol motorlu araçlarda
kullanılan yakıtın %50’sini karşılamaktadır.
Güneş enerjisinde olduğu gibi, biyokütle enerjisi konusundaki kısıtlayıcı etmen biyolojik atık
miktarı ve arazidir. Şayet süreç atık değil de ürün kökenli ise dünyadaki tüm araçlara biyo-yakıtlarla
enerji sağlanması durumunda kullanılan tarım arazileri alanının iki kat daha fazla olması gerektiği
tahmin edilmektedir. Ancak yeni yaklaşımlar tuz ve kurağa dayanıklı bitki türleri ile sağlanan
biyokütle enerjisi olup, temiz bir enerji kaynağı olmasının yanında, bitkisel örtü ile toprağı
erozyondan koruyarak, çölleşmeyi engellemektedir. Aynı zamanda, biyokütle ile çorak ve tarım dışı
kalan arazilerin değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır. Üzerinde çalışmalar yapılan bir diğer
enerji kaynağı ise deniz kökenli süreçlerdir. Örneğin dalga enerjisi, deniz akıntıları, deniz sıcaklık
enerjisi ve gel-git enerjileri henüz yaygınlık kazanmamış deneysel nitelikte uygulamalardır. Okyanus
ve deniz yüzeylerindeki rüzgâr hareketleri sonucunda dalgalar meydana gelmektedir. Su yüzeyinde
oluşan bu rastgele inişli-çıkışlı dalga hareketleri dalga enerjisini oluşturmaktadır. Dalga enerjisi
konusundaki bilimsel çalışmalar, yaşanan petrol krizleri sonrasında artış göstermiş, 90’lı yıllarda
önem kazanmıştır.

Dalga Enerjisi Uygulamaları-İskoçya

Kalifor niya Yeşil Enerji Grubu Dalga ve Git-Gel Enerji Çalışmaları

Okyanus dalga enerjisi için başka bir uygulama

Comanche Peak Nükleer Santrali, ABD’nin 61 ulusal nükleer santralinden biridir. Lisansı 2030 yılında dolacaktır.

ÇEVRE NİTELİĞİ İLE ÇELİŞMEYEN ENERJİ YAKLAŞIMI NE OLMALI?
Dünya’da elektrik üretiminin yaklaşık üçte ikisi fosil kaynaklı yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil
kaynaklı yakıtlar, enerji üretimi esnasında yanması ile küresel ısınmaya ve asit yağmurlarına sebep
olan sera gazlarının atmosfere salınımlarına neden olmaktadır. Bu konuda nükleer enerjiyi daha temiz
bir seçenek bulmakta olanların görüşlerine göre, güç santralları işletimdeyken, atmosfere sera
gazlarını salmadığından kısa ve uzun vadede sera gazı salımı konusunda en temiz seçenek olup, iklim
değişikliğine sebep olan atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunun azaltılmasında büyük rolü olduğu
belirtilmektedir. Günümüzde nükleer santrallerin, elektrik sektöründen kaynaklanan sera gazı
salınımında yıllık olarak yaklaşık %17 azalma sağladığı ifade edilmektedir. Nükleer santrallerin
yerine fosil yakıtlı santrallerden elektrik elde edilmesiyle, her yıl atmosfere bırakılacak karbon
miktarının 1,2 milyar tondan fazla olacağı düşüncesi nükleer enerjinin bir alternatif olarak
gösterilmesinde etken olmaktadır. Türkiye’nin gelecekteki enerji talebini, dışa bağımlılığı azaltarak
çözmek için elektrik kayıp ve kaçak oranlarının en aza indirilmesi, doğal gaz ve maden kömürü gibi
dışa bağımlı enerji ham madde ile üretimin en alt düzeye indirilmesi, yeni ve çevreci teknolojiler
geliştirerek yerli kaynaklara öncelik verilmesi ve potansiyel doğal kaynakların ülke ekonomisine
kazandırılması, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için standartları karşılayacak
donanım ve işletme gücünün oluşturulması, enerji ve çevre çelişkisinin aşılmasında çevreye en az etki
yapıcı teknoloji ve alternatif enerji süreçlerinin yaygınlaştırılması, enerjinin verimli üretilmesi ve
kullanılması, enerji tasarrufunda ulusal seferberlik bilincinin ülke genelinde yaygınlaştırılması,
tüketici bilincinin arttırılması sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi, yenilenebilir
kaynaklarının, enerji üretimi içindeki payının artırılması için gereken yasal ve ekonomik teşviklerin
sağlanmasıdır. Ancak bu seçenekler içinde nükleer enerji yatırımları da gündemden hiç
düşmemektedir.
Dünya Nükleer Birliği’ne göre, yükselen petrol fiyatları, sera etkisi ve kömür üzerinde yapılan
kısıtlayıcı etki nedeniyle, Kuzey Amerika’da nükleer enerji yeniden önem kazanmıştır. Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı’na göre, dünya nükleer enerji şebekesine bağlanan 31 santralden 22’si
ekonomik baskılar, yeraltı kaynaklarının kıtlığı ve nüfus artısı sebebiyle Asya’da inşa edilmiştir.
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde, uzun vadeli nükleer güç santrallerinin yapımı durdurulmuştur.
Dünya üzerinde inşa halinde bulunan 27 santralden 18’i Asya’dadır.
Çevre kirlenmesi bakımından nükleer enerjiye yüklenebilecek en önemli sakınca, kaza
durumlarında ortaya çıkan radyoaktif kirlenme dışında, radyoaktif atıklar problemidir. Nükleer
santrallerde oluşan en önemli atık, kullanılmış yakıt elemanlarıdır. Bu konu, işletmeye alınacak
nükleer reaktörler için değerlendirilmesi gereken önemli bir çevresel faktördür. Çernobil ve son
dönemde Fukushima gibi geçmişte yaşanan kazaların oluşturduğu çevresel zarar ve endişeleri
günümüzde en aza indirecek çalışmalar yapılmakta ve olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi için
geliştirilmiş emniyet sistemleri ile çözüme gidilmektedir;
Her yıl ortalama %7-8 oranında büyüme hedefleyen, şehirleşme ve sanayileşme sürecinde olan
Türkiye’de, GSMH artması, enerji tüketim miktarlarını tetiklemekte ve alınacak tedbirler konusunda
acilen eyleme geçilmesi konusunda uyarılar vermektedir. Diğer taraftan, küresel ısınma ve iklim
değişikliği ile ilgili sorunların gelişimi ve Kyoto Protokolü’ne kabul gösteren Türkiye’nin enerji
darboğazı ile baş etmede başvurulacak hareket alanları kısıtlanmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin azlığı ve sürekli bir enerji kaynağı olamaması,
Türkiye’de nükleer enerji kaynaklarını devreye alınmasını gerektirdiği görüşlerinin sürekli gündemde
tutulmasına etken olmaktadır.
Türkiye’yi enerji sıkıntısına sokan ve nükleer enerji kullanımına geçilmesine gerektirdiği ileri
sürülen darboğazlar şöylece özetlenebilir: Enerji kaynağının büyük bir bölümünü oluşturan fosil yakıt
rezervleri açısından yetersizlik, enerji arz güvenliğinin olmayışı ve birincil enerji kaynakları açısından
dışa bağımlılık oranının yüksek olması, gelişme çabalarının emisyon artışına yol açma durumu ve
Kyoto Protokolü gereği iklim değişikliği ile ilgili uluslararası sorumluluğunun bulunması, AB’ye

uyum kapsamında getirilecek kısıtlamalar ve ortaya çıkacak yüksek maliyetli yatırım gereksinimleri,
bölgesel siyasî istikrarsızlıklar, enerji verimliliği düşüklüğü ile enerji tasarruf bilincinin ülke geneline
yaygınlaştırılamaması, enerji kaynakları yatırımı konusunda, yeterli teknolojik düzeye ve uzman iş
gücüne sahip olunamaması, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yüksek finansal kaynak sorunları,
yenilebilir enerji yatırımlarının sınırlı olması ve bu kaynakların süreklilik sorunu, diğer ülkelerin
enerji politikalarının, Türkiye’nin enerji hedefleri ile çelişmesi, enterkonnekte sistemimizde kayıpkaçak oranlarının fazla olması sayılabilir.
Onyıllarca süredir ABD nükleer güç santralleri durağan bir dönemdedir. Fakat Başkan Obama
enerji endüstrisi için yeni karbon emisyonu düzenlemelerini hedef aldığından beri nükleer şirketler
buna bağlı olarak yeni bir dönemin umudu içindedirler. Nükleer enerjinin yeniden Ulusal Enerji
Planı’nın bir parçası olması için güçlü savunucular vardır. Beş yeni reaktör Güney Carolina, Georgia
ve Tennessee’de inşa halindedir. Fakat enerji fiyatları düşük olduğundan, ileride yeni inşaatların
gerçekleşmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır. Çoğu 1970’lerde yapılmış olan santrallerin
geleceği de muhtemelen işletmelerin yeniden lisanslanması ve fiyat düzenlemelerine bağlı olacaktır.
Başkanın, güç endüstrisi emisyonlarını % 30 azaltma çağırısı, önemli sayıdaki kömür santralinin
kapanmasına ve rüzgâr ve güneş çiftliklerinin artmasına etken olacaktır. Amerikan Nükleer Enerji
Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dan Lipman elektrik üretim alanında önemli değişimler gerçekleşeceğini,
doğal gazın ağırlıklı olurken nükleerinde gerekli yeri alacağı görüşünü öne sürmektedir. Fakat nükleer
atıkların çevrecilerle önemli bir konu olarak gündemde yer alacağı kuşkusuzdur. Potansiyel
kontaminasyon tehlikeleri ise bu yolun en hassas kısmını oluşturmaktadır. Amerikalıların yaşlı kuşakları,
üç mil adası nükleer santralinin kısmî erimesini hala kötü bir anı olarak hatırlamaktadırlar. Konu uzmanları
yeni teknolojilerin santralleri bir sorun durumunda bile soğuk tutabileceğini, Fukushima’da olduğu gibi,
erime tehlikesini büyük ölçüde azaltacağını belirtmektedirler. İleri sürülen savlardan bir diğeri de
insanların herhangi bir elektrik üretim sürecinin de benzer tehlikelere sahip olduğunu unutmaları
olduğunun ileri sürülmesidir. Örneğin bir baraj faciası durumunda ikiyüzbin insanın ölebileceği iddiası
ileri sürülmekte ve enerji yatırımlarında tehlike/yarar kıyaslamasına bakılması gerektiği hatırlatılmaktadır.
Genç Amerikalıların ebeveynleri ile emniyet bakımından aynı korkulara sahip olmadığı ve küresel
ısınmanın daha büyük etkiye sahip olduğu ileri sürülmektedir.
Yenilenebilir enerjiler konusunda ülkemizde bir devinim olmakla birlikte bunu gelişme hızı ve
yaygınlığı yetersizdir. Geniş ölçekli enerji üretiminde güneş enerjisi ilk tesis masraflarından dolayı
rağbet görmemekte, ısıl yoğun güneş enerji sistemleri hiç bulunmamakta, fotovoltaik uygulamalar
özel teşebbüsün yerel etkinlikleri içinde bulunmaktadır. Örneğin Bursa'nın Harmancık ilçesindeki
orman gözetleme kulesinde yaşayan ailenin elektrik ihtiyacı için 4 KW'lık güneş enerji sistemi
kurulan gözlem kulesinde yaşayan üç kişilik ailenin tüm elektrik ihtiyaçları bu yol ile sağlanıyor. Ana
elektrik şebekesine bağlantısı olmayan GES ile bir tam günlük enerji depolanabiliyor. Böylece bulutlu
günlerde ailenin ihtiyacı olabilecek elektrik önceden biriktirilmiş oluyor.

Orman Gözcüleri için Fotovoltaik Enerji Tesisi

Türkiye’nin gelecekteki enerji talebini, dışa bağımlılığı azaltarak çözmek için öneme sahip
konular; elektrik kayıp ve kaçak oranlarının en aza indirilmesi, doğal gaz ve maden kömürü gibi dışa
bağımlı enerji ham madde ile üretimin en alt düzeye indirilmesi, yeni ve çevreci teknolojiler
geliştirerek yerli kaynaklara öncelik verilmesi ve potansiyel doğal kaynakların ülke ekonomisine
kazandırılması, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için standartları karşılayacak
donanım ve işletme gücünün oluşturulması, enerji ve çevre çelişkisinin aşılmasında çevreye en az etki
yapıcı teknoloji ve alternatif enerji süreçlerinin yaygınlaştırılması, enerjinin verimli üretilmesi ve
kullanılması, enerji tasarrufunda ulusal seferberlik bilincinin ülke genelinde yaygınlaştırılması,
tüketici bilincinin arttırılması sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi, yenilenebilir
kaynaklarının, enerji üretimi içindeki payının artırılması için gereken yasal ve ekonomik teşviklerin
sağlanmasıdır.

Bir Üniversitemizin Gerçekleştirdiği Fotovoltaik Uygulama

İklim değişikliğine neden olan sera gazlarının içindeki karbon emisyonlarının azaltılması için alan
kullanımındaki düzenlemeler ve karbon tutma yöntemlerini önem kazanmakla birlikte 2020 yılına
değin karbon gazlarını %80 azaltacak ve atmosferdeki karbondioksit düzeyini milyonda 400 kısmı
aşmasına mani olarak sabitlemek için fosil yakıt tüketiminin mutlaka azaltılmasını hedeflenmelidir.
Dünya ölçeğinde üretilen enerjinin %75’inin fosil yakıtlardan sağlandığını düşündüğümüzde
çözülmesi gereken sorun çok büyük ve umut kırıcı görünmektedir. Atmosferdeki karbondioksit
fazlalılığının ana nedeni enerji eldesinde %40’lık paya sahip olan kömür kullanımıdır ve bundan
kaçınmak gerekmektedir ama nasıl? İklim değişikliğini iyi değerlendiren toplumlar yalnızca sera gazı
üretimi bakımından değil yerel bazda sorunlara neden olan termik santrallerin yapılmasına tepki
koymaktadırlar. Bu büyük sorunlarla kafası karışan tüketici bireylerin, günlük genel yaşam
davranışları ile gezegeni korumak için yapabilecekleri bir şeyler olabilir mi? Örneğin çok enerji
tüketen ve ısı üreten geleneksel ampuller yerine yeni ve enerji verimliliği yüksek ampulleri kullanarak
büyük ölçeklerde enerji tasarrufu yapmak olası mı? Bu soruya yanıt evettir. Zira tüm ülkede aynı
davranış bilinci ile hareket edildiğinde sadece aydınlanma için geleneksel ampul kullanımı sonucu
kaybedilen enerjinin %75’ini kazanmak mümkündür. Örneğin bu eski teknolojiyi yasa ile kısıtlayarak
veya tümüyle kaldırarak tasarruf ampullerini kullanmak yapılabilecek en somut adımlardan biri
olabilir. Bu düşünceyi çok radikal bulabilirsiniz ama kurşun zehirlenmesinin etkilerinin ortadan
kaldırılması için kurşun katkılı benzinin dünya ölçeğinde nasıl kaldırıldığını hatırlamak gerekir. Bu
basit örnek aslında yeni enerji kaynaklarının araştırılmasından bahsetmiyor, yalnızca tasarruflu
davranmanın bile ülkelerin içinde bulundukları enerji dar boğazlarının atlatılmasında çözümleyici rol
oynayabileceğini tanımlıyor. AB’nin gündeme aldığı yeşil şehirler kavramı henüz ülkemizde çok net
anlaşılabilmiş değil. Kenti bir bütün olarak düşünelim; ışık yoğunluğunu ayarlayabilen sokak

lambaları, gün ışığından azami yararlanan mimari yapılar, elektrik tüketen değil üreten yapılar,
toplumu hem spor yapmaya teşvik eden ve hem de enerji tüketimini azaltan bisiklet yolarına ciddî
boyutlar kazandırmak gibi yaklaşımlar önem ve zorunluluk kazanmalı.

Kent içinde yüksek kapasiteli bisiklet yolu günlük ulaşım ağının önemli bir parçasıdır.

Bisiklet yolları yalnızca rekreasyonel amaçlı değildir. Kent içi ulaşımda da özel bir öneme sahiptir.
Böylece toplum hem enerji tasarrufuna yönlendirilecek çevreci, sağlıklı bir ulaşım emniyeti sağlanmış
olacaktır.

Yeşil kentler kavramında bisiklet yollarının planlanması bir hobi ortamı
olarak değil, ulaşım alt yapısı için zorunluluk arz etmelidir.

Kentlerimizin çoğu toplu ulaşımda hala ana çözümü fosil yakıt tüketen otobüs sayılarının arttırılmasında
görmekteyken elektrikli toplu ulaşımın karbon ayak izini küçültebileceğini ve sürdürülebilir bir yaşam için
nasıl düzgün bir ortam sağlayabileceğini görmek gerekmektedir. Kent merkezlerinin fosil yakıt kullanan
bireysel ve toplu taşım araçlara kapatılması veya yüksek giriş ücretleri alınması söz konusu olabilir.
Orta ve uzak mesafeli insan ve mal taşınmasında da yeni teknolojilere yer vermek zaman ve enerji
sağlamak mümkün olabilir. Orta mesafeli taşımalarda elektrikle çalışan hızlı tren teknolojisi uçak ve otobüs
seyahatlerini azaltarak önemli düzeyde karbon tasarrufu yapmamızı sağlayabilir. Henüz hava taşımacılığında
elektrikli uçaklar deneysel safhadadır ve uzun bir süre uçak yolculukları için fosil yakıtlara bağımlı olacağız
demektir. Ama orta ve yakın mesafelerde elektrikli ve hızlı ulaşım sağlayan demiryolları çok avantajlı,
çevreci gözükmektedir. Bu konuda en iddialı alt yapı Çin’de bulunmaktadır. 2013 yılında bir kongre için
gitmiş olduğum Şanghay’dan başkent Pekin’e giderken uçak yerine yüksek hızlı treni tercih ettim. Böylece
ülkeyi görme şansı yanında karbon ayak izimi küçük tutuğum için keyifli bir duyguya kapıldım. Klasik
karasal ulaşımla 12 saat süren bu yolculuk 5 saatte tamamlandı. Bu yolculukta hız, teknoloji ve modern
araçlar yanında en çok dikkatimi çeken nokta yüksek hızlı tren yolunun arazi bölünmelerine yol açmaması
oldu. Bu konu İspanya ve Türkiye’de kullanılmakta olan yüksek hızlı tren hatlarının yeni gündeme getirdiği
bir konu olduğundan burada vurgulanmasını gerekli görmekteyim. Hatların inşasında ekolojik ve sosyal
ayrışmalara yer bırakmayacak şekilde uygun planlamaların yapılması mutlak gerekmektedir.

Ankara - Konya arasında işletmeye konan bu hızlı tren 310 km hız yapabilmekte ve önemli karbon ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Yeni karbon ekonomisinde önemli olan diğer bir husus ise ülkelerin geri dönüşüm ve yeniden
kullanım esaslı sanayi ve enerji sistemlerini iyi analiz etmeleri gereğidir. Böylelikle çok şikayet
ettiğimiz tüketim ekonomisinin getirdiği enerji dar boğazını veya yüksek karbon salınımlarını önemli
düzeylerde azaltabiliriz. Bilinmelidir ki bir cam şişenin geri kazanımı süreci ile 100 watlık bir ampulü
bir saat, kompakt floresan tasarruf ampulünü 20 saat yakacak düzeyde enerji tasarrufu sağlarsınız.

Hindistan 20 milyon sokak lambasını LED yapıyor. Yıllık enerji tasarrufu 890 milyon dolar.

Geri kazanım mekanizmaları toplumlara yalnızca iyi anlatılmakla kalmamalı, bu süreçlere nasıl
artan düzeylerde katkıda bulunabileceklerinin mekanizmaları da oluşturulmalıdır. Çevre ve enerji
konusundaki “toplumsal bilgisizlik” karbon ayak izinin büyümesindeki en önemli olumsuz girdilerden
birisidir.
Tüketicilere sunulan enerji verimli cihaz kullanımının ve enerji tasarruf yöntemlerinin neler olduğu, neler
sağladığı ve küresel ölçekte uygulandığında sürdürülebilir bir yaşam için nasıl önem arz ettiği, küresel ve
ülkesel ölçekte ne kadar enerji tasarrufu sağlayabileceği iyi anlatılmalı ve yalnızca içi boş veya süslü
sözlerden oluşan reklamlar ile değil bilgi vererek yapılması gereği anlaşılmalıdır. İklim değişikliği ile
savaşımda karbon salınımlarının en fazla sorumlu olduğu enerji sektörünün zararlı etkilerinin radikal politik
kararlar alınmaksızın önlenmesi söz konusu değildir.

ÇEVRE HABERLERİNDEN DERLEMELER

SEYFE GÖLÜ TAMAMEN KURUDU
Yüzlerce yaban kuşuna yataklık eden Seyfe Gölü'nün tamamen kuruduğu belirtiliyor. Kuruyan gölden
kalkan toz bulutları çevredeki bitki örtüsüne zarar vermeye başladı.

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları içerisinde bulunan doğa harikası kuş cenneti Seyfe Gölü'nden bilinçsizce
su çekilmesi sonucu şu anda tamamen kuruduğuna dikkat çeken Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı
Mustafa Yavuz şu açıklamayı yaptı:
"200'e yakın türü bulunan göçmen kuşların konaklama ve üreme yeri olan, birinci derecede SİT alanı
Seyfe Gölü son günlerde tamamen kurudu. Gölün ana kuruma nedeni; göl kenarına içme ve sulama amaçlı
açılan kuyulardan kaynaklanıyor. 18 bin nüfuslu Mucur ilçesi içme suyu ihtiyacını bu gölden karşılıyor.
Seyfe Gölü'nü besleyen kaynak suları daha yeryüzüne çıkmadan borularla alıp götürülüyor. Gölü besleyen
suların çekilmemesi için Kırşehir Valiliğine, Mucur Kaymakamlığı ve Belediyesi ile ilgili makamlara 'Seyfe
Gölü Kuş Cenneti kurumasın' diye uyarıcı dilekçeler verdik, ama hiç dikkate alınmadı. Kuş Cenneti Seyfe
Gölü oldu şimdi toz cenneti. Gölden kalkan tuzlu toz bulutları şimdi çevrede bulunan bitki örtüsüne zarar
vermeye başladı."

TÜRKİYE'DE ARI ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ
Türkiye'deki arı ölümlerinin üst sınırı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda. Amerika ve
Avrupa’da son yıllarda artan arı ölümleri oranlarına paralel olarak Türkiye’de de yüksek boyutlarda arı
ölümleri görülmeye başlandı.

Türkiye genelinde geçmiş yıllarda yüzde 10 ile 20 arasında değişen arı ölümlerinin bazı bölgelerde
yüzde 70’lere kadar çıktığı söylenmekte ve artan arı ölümleri için henüz resmi ve bilimsel olarak
tamamlanmış bir araştırma bulunmamaktadır. Dünya genelinde artan arı ölümleri, Türkiye’de de aynı
paralelde artış gösteriyor.
Tarımsal ilaçlar ve genel arı hastalıklarının ölümlere neden olduğu bilinmekte. Ancak eskiden bu
oran yüzde 10 ile en fazla yüzde 20’ler düzeyinde oluyorken, sözel bilgilere ve gözlemlere göre
Türkiye genelinde bazı bölgelerde temas kurulan arıcılar yüzde 70’lere varan ölümler yaşadıklarını
belirtmekteler.
Son altı senedir bilim insanları koloni çöküş sendromundan (KÇS) dolayı 10 milyonun üzerinde ve
iki milyar dolar bedelinde arı kovanının yok oluşunun tetikleyen sebebi araştırıyor. Pestisitler, hastalık
taşıyan parazitler ve yetersiz beslenme gibi sebeplerden şüphelenilmesine rağmen PLOS ONEda
yayınlanan türünün ilk örneği olan Maryland Üniversitesi bilim insanları ve ABD Tarım Bakanlığının
ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre pestisit (bitki zararlısı öldürücü) ve fungusit (mantar öldürücü)
taşıyan polenleri kovanlarına götüren arıların KÇS'den dolayı öldüğünü kanıtlamasa bile arı
kovanlarında toplu ölümlerin neden dolayı görüldüğünü açıklıyor.
PLOS ONE'daki araştırmada yer alan isimlerden Jeffery S. Pettis, Elinor M. Lichtenberg, Michael
Andree, Jennie Stitzinger, Robyn Rose ve Dennis van Engelsdorp ABD'nin doğu yakasındaki arı
kovanlarından topladıkları polenler ve karpuz ve kızılcık ekinleri ile sağlıklı arıları beslediler. Arıların
kısa zaman içinde KÇS'ye sebep olan parazite karşı dirençlerinin hızla azaldığını kaydettiler. Arıların
besledikleri polenlerde dokuz farklı pestisit ve fungisit bulunurken örnek bir polende yirmi bir farklı
çeşit ölümcül kimyasal bulunmaktaydı. Araştırmacılar bu fungisitli polenlerden beslenen arıların
parazitlerden dolayı üç katı daha fazla enfekte olmalarının mümkün olduğunu gördüler.
Fungisitlerin arılara zararsız olduğu kanısını çürüten bu araştırma aslında yine fungisitlerin
KÇS'nin ana sebeplerinden biri olduğunu ortaya koydu ve dolayısı ile fungisit kullanımında yeni
standartlar oluşturulması gerekliliği belirdi.
Oregondaki toplu arı ölümlerine sebep olan kimyasal madde, “Neonikotinoid”den sonra bu
araştırma sayesinde bir grup pestisitten daha fazla bileşimli kimyasalların arıların karşı karşıya kaldığı
tehlikeye sebep olduğu da anlaşılmış oldu.

DAHA DA ISINACAĞIZ
Dünyada 2015 ve 2016’nın tarihte kaydedilen en sıcak yıllar olacağını ve sıcaklıkların daha da
artabileceği uyarısını yapılıyor. Uzmanlar, sera etkisi yapan gazların doğal döngü üzerindeki etkisinin
artmasıyla iklim sisteminde büyük değişiklikler olabileceğine dikkat çekti. Araştırmaya göre, Büyük
Okyanus’ta görülen okyanus-atmosfer olayı El Nino’nun dünya genelinde sıcaklıkları ve iklimsel
kararsızlıkları artırması bekleniyor. Ancak bu etkiler Dünyanın farklı bölümlerinde değişik
sıcaklıkların ortaya çıkmasına neden olabilecek. Örneğin kürenin diğer bölümleri
ısınırken, Avrupa’da yazların bir süre serin geçeceği belirtiliyor.

İsviçre, 2501 metre irtifada Saentis dağı. 30 Ağustos 2015. Sıcaklık 25 derecenin üzerinde.

Bin Yıllık Ortalamanın Üzerindeyiz
Uzmanlara göre 2015’te dünyanın yüzey sıcaklığı rekor seviyede; 1061-1990 ortalamasının 0,68 C derece
üstünde seyrediyor. İngiltere Meteoroloji Dairesi’nin İklim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof Stephen
Belcher, “Doğal oluşumların küresel sıcaklıkları etkilediğini bilinmekte olduğunu, fakat 2015 yılı
saptamalarının günümüze değin gördüğümüz en yüksek sıcaklıklar olmasının, sera gazlarının devam eden
etkisine işaret ettiğini vurgulamaktadır. Gelecek yılın da aynı derecede sıcak olması olası. Sera gazlarının
etkisiyle okyanuslar ve atmosferde oluşan enerjinin etkilerini görülmekte.
Büyük Değişimler Yaşanıyor
Bilim insanlarına göre, artan karbondioksit emisyonu ve okyanuslardaki doğal olaylar iklim sistemini
“çok ilginç bir hale getirdi”. Uzmanlar, büyük değişimlerin başlamış olabileceğini belirtiyor. İngiltere
Meteoroloji Dairesi’nden Prof Adam Scaife, “Aynı anda birçok büyük değişimin meydana geliyor olması
nedeniyle dünyanın iklimi açısından bir dönüm noktasındayız” diyor. Büyük Okyanus’ta kısa ve orta
vadede hava sıcaklıklarını etkileyecek iki olay yaşanıyor. Yaklaşık beş yılda bir Büyük Okyanus’taki
akımın tersine dönmesiyle El Nino oluşuyor, normalde kuraklık varken yağış oluşuyor, yağmur varken de
kuraklık geliyor. Uzmanlar şimdi de benzer bir durumun yaşanabileceğini söylüyor. Güney Afrika, Doğu
Asya ve Filipinler’de kuraklık tehlikesinin artabileceği, Güney Amerika’ya da yağışların gelebileceği ve
California’daki kuraklığın sona erebileceği belirtiliyor.

AĞAÇLAR ÇİÇEKLENME DÖNEMİNİ ŞAŞIRIYOR
Ağaçlar küresel değişimlere uyum göstermekte güçlük çekiyor. Çeyrek yüzyıl öncesine kıyasla 13 gün
erken filizleniyorlar. Ormanların karbon emilimi giderek yavaşlıyor. Uluslararası bir grup araştırmacının
Nature dergisinde yayınlanan çalışmasına göre, fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan
karbondioksiti emen ağaçlar, iklim değişikliğine uyum göstermekte zorlanıyor.

Bu da, sera etkisi yaparak küresel ısınmaya yol açan karbondioksitin ormanlarda absorbe edildiği sürenin
uzamayacağı anlamına geliyor. Danimarka’dan Bosna’ya uzanan bir alandaki 1,245 ormanlık arazide kayın,
huş ve at kestanesi gibi sık rastlanan 7 ağaç türünü inceleyen araştırmacılar, 30 yıl öncesine göre ağaçların
ortalama 13 gün daha erken filizlendiğini saptamışlar. Ancak kışlar daha ılımlı olmaya devam ederse bitkiler
bahar sıcaklıklarının başladığını ayırt etmede yetersiz kalabilirler. Ancak bu değişimin hızla yavaşlayan bir
ivme izlediği anlaşıldı. Pekin Üniversitesi’nden Yongşuo Fu, “Ağaçların sıcaklığa karşı duyarlılığı azaldığı
için ormanların karbon emilimi giderek yavaşlıyor” dedi. Kışların giderek ısındığına dikkat çeken
araştırmacılar, filizlenmeden önce soğuk havaların geçmesini bekleyen ağaçların don riskine karşı kendilerini
korumak için daha erken filizlenmediğini söylüyor.
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2004, XVI+208 sayfa, 5,00 TL
TÜRKİYE AÇISINDAN JOHANNESBURG
ZİRVESİ'NİN GETİRDİKLERİ
18 Aralık 2003'te düzenlenen toplantıdaki tartışmalar.
2004, 72 sayfa, 3,00 TL
TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR
ENERJİ KAYNAKLARI
Kollektif Çalışma.
2006, 368 sayfa, 8,00 TL
ÇEVRENİN KİTABI
30 yıldaki kitaplarımızdan seçmeler.
2008, 344 sayfa, 8,00 TL
SANAYİDE KARBON EMİSYONLARI
20 Mart 2008'de yapılan toplantıdaki sunuş ve tartışmalar.
2008, 112 sayfa, 5,00 TL
KYOTO PROTOKOLÜ VE KARBON EMİSYONLARI

Kocaeli ve İzmir’deki toplantılarda sunulan
tebliğ ve tartışmalar.
2009, 128 sayfa, 5,00 TL
ÇEVRE KANUNU'NUN 30. YILI

Çevre Kanunu'nun taslak aşamasından
son haline kadarki metinler.
2013, 107 sayfa, 5,00 TL
ÇEVRE EĞİTİMİ

18-19 Ekim 2007'de düzenlenen toplantıda
sunulan tebliğ ve tartışmalar. 2. Baskı
2015, 160 sayfa, 8,00 TL
Kitap Siparişi ve Ödeme Şekli

Çevre Kanunu’nu
Değerlendiren
TÇV Yayını

TÇV, hizmetleri arasında Çevre Hukuku’na ve ilgili
gelişmelere ayrı bir önem vermiştir. Anayasa’ya çevre
konusunda bir hükmün konmasını teklif eden ve sonuç
alan TÇV, aynı zamanda, Çevre Kanunu’nun taslağını
hazırlayan ve kamuoyunun dikkatine sunan gönüllü
kuruluştur. Anayasa’daki 56. Madde yanında, yine
Anayasa’da yer alan ve çevre ile ilgisi kurulabilecek
maddelerle birlikte; Çevre Kanunu’ndan başka çok
sayıdaki kanunda ve diğer hukuk kaynaklarında bulunan
hükümler, Türkiye’deki Çevre Mevzuatı’nın gelişmesini
sağlamıştır. Ancak, temel kanun olarak Çevre Kanunu ayrı
bir önem taşımaktadır.
TÇV, Çevre Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 30.
Yıldönümü’nde, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in 30 yıllık uygulamayı
değerlendiren incelemesiyle birlikte, Kanun’un taslağını,
teklifi, 1983’te yürürlüğe giren metni ve Kanun’un bugünkü
son halini bu kitapla hukukçuların ve bütün ilgililerin
dikkatine sunmuştur. Bu metinler, geçmişten bugüne kadarki
gelişmeleri incelemek isteyenlere yararlı bir kaynak olacaktır.
TÇV’den sağlanabilecek 107 sayfalık kitabın fiyatı, 5 TL’dır.

Kitap isteyenlerin, kitap bedelini “TÇV Döner Sermaye İşletmesi”nin
IBAN: TR 250001500158007267943809 hesabına yatırıp,
dekont örneğini e-posta ya da 0 312 418 51 18 no.lu faks yoluyla
bize ulaştırmaları halinde, kitaplar, aynı gün içinde belirtilen adrese
kargo ile gönderilecektir. Kargo ücreti alıcılara aittir.
Not: Dekont örneği ile birlikte, adres ve telefon numaralarının,
ayrıca; istenen kitapların belirtilmesi de rica edilmektedir.
Türk Çevre Mevzuatı’nı meydana getiren
Anayasa hükümleri, uluslararası
sözleşmeler, kanun, tüzük, yönetmelik
ve benzeri hukuk kaynakları, tam
metin veya gerekli olan bölümler halinde,
güncellenmiş olarak TÇV’nin web
sayfasında görülebilir.
Vakfın değişik yayınlarından seçilmiş
bazı parçalar da web sayfamızda.
www.cevre.org.tr

Geride kalan
yıllarda
yayınladığımız
ve mevcudu
kalmayan,
hâlâ ısrarla
aranan
kitaplarımızdan
seçmeler.

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI HABER BÜLTENİ
TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ
Prof. Dr. Koray Haktanır (Başkan), Oğuz Yalım,
Murat Meşhur, Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Prof. Dr. M. Hakan Yiğitbaşıoğlu

Yerel süreli yayın. Üç ayda bir yayınlanır.
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdürü: Prof. Dr. Koray Haktanır
Tunalı Hilmi Cd. 50/20, 06660 Ankara
Tel: 425 55 08, Faks: 418 51 18
e-posta: cevre@cevre.org.tr

