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Özet

Yüzyılımızın temel sorunlarından biri enerji gereksiniminin karşılanması olup bu durum ülkemizin
jeoenerjitik konumu nedeni ile jeostratejik önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada ülkemizin
en önemli enerji kaynaklarından hidroelektrik enerji üretim kaynağı ele alınmış ve ülkemiz koşulları
gözönünde tutularak genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Ülkelerin genel enerji gereksinimlerinin karşılanmasında üretim kaynaklarının ve bunların temin
edildiği kaynakların çeşitlendirilmesi büyük önem arzetmektedir. Ülkemiz, yenilenebilir enerji
kaynakları içerisinde en önemlisi olan hidroelektrik potansiyel bakımından oldukça zengindir. Bu
nedenle hidroelektrik potansiyelimiz (HEP) elektrik enerjisi planlamasında, Yapılabilirlik, İşletme
özellikleri, Ekonomiklik, Dışa bağımlılık hususları gözönünde tutularak incelenmiştir. Ülkemizde
değişik kesimlerce sık sık HEP'mizin % 35 'inin değerlendirilmiş olduğu vurgulanmakta, ancak
hangi HEP den bahsedildiği açıklanmamaktadır. Halbuki HEP, Brüt (BHEP), Teknik (THEP),
Ekonomik (EHEP) ve Değerlendirilmiş HEP olarak 4 düzeyde tanımlanmaktadır. Çalışmada
ayrıca enerji planlaması ve çeşitlendirilmesi sırasında gündeme gelen kaynaklar değişik
karakteristikleri, toplam maliyetleri ve ülke koşulları ile uyumları açısından karşılaştırılmıştır.
Ayrıca ETKB'nın 2005-2020 dönemi planlamasının değerlendirilmesi yapılmıştır. Gereksinim artışı
için düşünülen 2 senaryo incelemede esas alınmıştır. HE kurulu gücümüzün toplam kurulu
gücümüze ve HE enerji üretimimizin toplam elektrik enerjisi üretimimize 2005-2020 dönemi için
öngörülen katkıları incelendiğinde ise önümüzdeki 15 senelik dönemde bu katkıların önemli
düzeyde değişmemesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Dışa bağımlı olmadığımız hidrolik
potansiyelimizin henüz 2/3'ünün değerlendirilmemiş olması ve katkısının arttırılmamasım
açıklamak mümkün olamamaktadır. Bu durum tikemizde yadırganılacak bir yaklaşım olarak
algılanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik potansiyel, hidroelektrik enerji, değerlendirilmiş HEP, ETKB.
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Evaluation of our hydroelectric resources

Extended abstract

Because of the geoenergetic position of our country, its geostrategic importance becomes even greater due
to the fact that one of the basic problems of our century is to meet the energy demand. In this study one of the
most significant energy resources of our country, hydroelectric energy production resource has been made
of subject and a general evaluation has been performed considering our country's conditions.
In meeting countries' general energy demands diversity of production sources and resources where they are
supplied from shows great importance. Our country is quite rich from the aspect of hydroelectric potential
which is the most significant among the renewable energy resources. That is why our hydroelectric potential
(HEP) has been investigated by considering Feasibility, Operation Specifications, Economy, External
Dependence issues in electrical energy planning..
In our country, it is frequently being emphasized that 35% of our HEP has been evaluated though which
HEP is of subject, is not explained. While HEP is defined at 4 levels namely as Gross (GHEP), Technical
(THEP), Economic (EHEP) and Evaluated HEP's. Our country is placed in 2nd place in Europe from the
aspect of GHEP whereas it is placed as one of the last from the aspect of evaluated HEP.
Capacity usage for hydroelectric plants has been foreseen as 40.5% (3548 hours/year) by the 2005-2020
planning prepared by ETKB (Ministry of Energy and Natural Resources). On the other hand, capacity usage
has been found as 40.3% for the analysis for realized cases using DSI (State Water Works) 2006 data, which
is only 0.5% below the foreseen value. What mainly lowers the realized average is the hard pressure applied
to hydraulic plants during the period 1995-1999. The situation which arises as a result of this operation
policy is wrongly interpreted by DPT (State Planning Organization) and consequently hydroelectric plants
are defined as unreliable.
However, since sufficient storage plants which will regulate the regimes of the rivers in our country are not
yet constructe; the definitions of primary and secondary energy we have been using are not suiting the
country's conditions. Other than that, it has been seen that no change in unit prices of primary and
secondary energies and that of peak power contribution has been made by DSI and significant differences
with EIEI (General Directorate of Electrical Power Resources Survey and Development Administration) unit
prices have been detected.
In the study, additionally, resources occupying the agenda while planning and diversifying energy have been
compared from the point of view of different characteristics, total costs and harmony with the country's
conditions. Other than that, an evaluation of 2005-2020 period planning by ETKB has been made. 2
scenarios thought of for the need increase have been taken as main issues for the analysis. From time to time
some interpretations using 2005 data have been made as there is excess energy in our country and as old
scenarios are exaggerated. According to 2005 data, it seems that there is an excess of 20% in our existing
production capacity and 36.9% in our peak power capacity.Along with this the concepts of excess and
sparing should not be confused.
In scenarios prepared by ETKB the annual electrical energy demand increase is assumed to be 7.9% and
6.4%. However, it is seen above that in average it was 8.21% in 1980-2000period and in average 7.33% in
2001-2005 period. Under these conditions the low increase scenario foreseen by ETKB is far below both of
the realized increases and it does not seem probable to explain why it is selected that low. On the other
hand, though the high scenario remains relatively higher than the demand increase within the years just
after the economic crisis in 2000-2001, it remains lower than the previous 20-year average. That is why it is
difficult to accept that the suggested solutions will be sufficient. ETKB does not seem very consistent in
groups in which it thinks to meet the projections.
When the foreseen contribution of our HE installed power to our total installed power and that of our HE
energy production to our total energy production for 2005-2020 period is analysed, it is seen that it is
foreseen that these contributions are not to be changing at significant levels for the coming 15 years. It has
not been possible to explain the fact that 2/3 of our hydroelectric potential, which is independent of foreign
countries, is not yet evaluated and the fact that no attempt is made to increase its contribution. This
situation should be perceived as an unusual approach in our country.

Key words: Hydroelectric potential, hydroelectric energy, evaluated HEP, ETKB.
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Hidroelektrikte planlama ilkeleri
21 nci yüzyılın 2 temel sorununun toplumların

- Tatlı su gereksinimlerinin karşılanması ve
- Genel enerji gereksinimlerinin karşılanması

olduğu bilinmektedir. Her iki sorun ülkemizin Jeoakuatik ve Jeoenerjetik, dolayısıyla da
Jeostratejik konumunun çok önemli olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki paragraflarda esas olarak
konvansiyonel (alışılagelmiş) elektrik enerjisi üretimi kaynaklarından Hidroelektrik ele alınacak ve
özel olarak ülkemiz koşullan göz önünde tutularak irdelenmeye çalışılacaktır.

Genel halde elektrik enerjisi gereksiniminin karşılaştırılmasında çeşitlendirme önemlidir; bununla
beraber çeşitlendirme kavramını 2 farklı yönüyle ele almak gerekmektedir:

Elektrik enerjisi üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve
- Belirli bir enerji üretim kaynağının temin edildiği kaynakların çeşitlendirilmesi.

Buna karşılık ülkemiz medyasında daha ziyade 2nd konu gündemde tutulmakta, İnci konuya daha
az değinilmektedir. Bunun sebebinin de son zamanlarda Doğal gaza (GD) olan aşırı bağımlılığımız
ve birkaç sene önce Ankarada ve bu sene de ülke bütününde yaşanan sıkıntılar olduğu açıktır. Bu
bildiride esas olarak 2nci konu ele alınacaktır.

Ülkemiz fosil yakıtlar bakımından fakirse de, yeni ve yenilenebilir (=Temiz) enerji kaynaklan
bakımından oldukça zengin sayılabilir. Bu ülke koşulumuz göz önünde tutularak enerji ve özel
olarak ta elektrik enerjisi planlamasında şu hususların irdelenmesi gerekmektedir:

- Yapılabilirlik,
- İşletme özellikleri,
- Ekonomiklik,
- Dışa, başka ülkelere bağımlılık.

Aşağıdaki paragraflarda bu konular, ağırlıklı olarak HE enerji göz önünde tutularak irdelenecektir.

Yapılabilirlik
Genel olarak enerjinin ve özel olarak elektrik enerjisinin kalkınma ve sanayileşmede temel rol
aldığı günümüzde mevcut hidroelektrik potansiyelimizin (HEP) yaklaşık olarak % 35'ini
değerlendirmekte olduğumuz sık sık ve değişik kesimler tarafından vurgulanmakta; buna karşılık
hangi HEP'den bahsedildiğine değinilmemektedir. Halbuki HEP 4 düzeyde tanımlanmaktadır:

(1). Brüt (BHEP): Havza gelişme planlarına göre belirlenen potansiyeldir. Brüt HE potansiyelin
sabit kabul edilmesi olasıdır. Değişik kaynaklar ülkemizin brüt HE potansiyelinin 433 ~ 442
TWh/yıl düzeylerinde olduğunu belirtmektedirler (1 TWh = 1 milyar kWh).

(2). Teknik (THEP): Gelişen teknoloji ve teknolojik olanaklarla zaman içinde bir mikdar
değişebilirse de, büyük değişimler beklenmemelidir; uzun süre Türkiyenin THEPinin 215 TWh/yıl
olduğu kabul edilmişse de, son olarak THEP'imizin 237 TWh/yıl alınabileceği belirtilmektedir
(Eroğlu, 2006).

(3). Ekonomik (EHEP): THEP'in alternatif enerji kaynaklan ile karşılaştırılması sonucunda
belirlenen düzeyidir. Günümüzde karşılaştırma kriteri olarak Doğal gaz ve İthal kömürden üretilen
elektrik enerjisi üretimi kullanılmaktadır. Halbuki işletme özellikleri nedeniyle Termik ve Nükleer
elektrik enerjisi santrallan HE enerji santrallanna alternatif olarak düşünülemezler; zira termik ve
nükleer santrallann ataletleri çok yüksektir, dolayısıyla devreye giriş-çıkışlan uzun süre gerektirir
ve bu nedenle de pratikte Baz Grup olarak kullanılırlar [Eltekin (2002) ABD de puant santralı
olarak çalıştınlan Doğal gazlı santrallan da olduğunu, fakat bunların elektriği 30-35 UScent/kWh
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gibi fıatlardan sattığını belirtmektedir]. Halbuki HES'ların ataletleri çok küçüktür (dakikalar
düzeyinde) ve dolayısıyla biriktirmeli HES'lar Pik=Puant Grup olarak kullanılırlar, ürettikleri
elektrik enerjisi kıymetli ve dolayısıyla da pahalıdır. Bu nedenle dünyada biriktirmeli HES'lar
genellikle 2500-3000 saat/yıl düzeylerinde çalıştırılmaktadır ve dolayısıyla da

Kapasite kullanımı = Yıllık çalışma süresi / 8760 = Yıllık üretim / (Kurulu güç x 8760)

kapasite kullanımları 0,28-0,34 düzeylerinde olmaktadır. Ülkemizdeki HES'lann % 95,7'si bu
gruba girmektedir. Bununla beraber Norveç, Brezilya gibi bazı ülkeler kendilerine özgü koşullan
nedeniyle bu tip santrallan çok daha yüksek kapasite kullanım faktörleri ile çalıştırmaktadırlar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın (ETKB) 2004 yılı sonunda hazırlamış olduğu 2005-2020
planlamasında ise Çizelge l'deki kapasite kullanımları öngörülmüş bulunmaktadır:

Çizelge 1. ETKB (2004) 'nca 2005-2020 dönemi için öngörülmüş KK kapasite kullanım faktörleri.

Termikler

Hidrolikler

• Mevcutlar

• Adaylar

Maksimum

• Kömür
• Doğal Gaz
• Nükleer

6500 saat/yıl

6500 saat/yıl
7000 saat/yıl
7000 saat/yıl

3548 saat/yıl

KK:
KK:
KK:
KK:

KK:

% 74,2

% 74,2
% 79,9
% 79,9

% 40,5
Not: Baymina (Ankara) 'mn fizibilite raporunda yıllık çalışma süresinin 8200 saat olarak

öngörülmüş olduğunun burada belirtilmesinde yarar vardır (Kullanma Kapasitesi = % 93,6).

10 -

1970 1975 1980 1985 1990

Yıllar

1995 2000 2005

Şekil 1. 1980-2005 döneminde termik ve hidroelektrik santrallanmızın
(KK) kapasite kullanımlarının değişimleri (DSİ, 2006 verileri kullanılmıştır).

Şekil l 'den 1980-2005 döneminde termik santrallann hiçbir zaman Çizelge l'deki gibi % 74,2'lik
bir kapasite ile çalıştırılmamış veya çalıştırılamamış olduğu; bu dönemdeki ortalama kapasite
kullanımının % 49,1 olduğu görülmektedir ve bu ortalamayı da son zamanlarda yoğun olarak
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devreye girmiş olan Doğal gazlı kombine çevrim santrallan kısmen de olsa yükseltmektedir (Gebze,
KK= % 88,6; MEreğlisi (Trakya A.Ş.), KK=% 86,0; M.Ereğlisi (Uni-Mar), KK=% 86,0; Esenyurt,
KK=% 88,8; (Derman, 2006)). 1980-2005 döneminde de %74,2 gibi kapasite kullanımının
öngörülmüş olduğu düşünülse, uygulamada öngörülenin

(74,2 - 49,1) / 74,2 = 0,338 = % 33,8

altmda kaimmiş olduğu görülmektedir. Ayrıca kapasite kullanımının en yüksek olduğu 2001 yılında
dahi kapasite kullanımı ancak % 67,6 olabilmiştir.

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Şekil2. 1992-2005 döneminde "Gerçekleşmiş/Güvenilir" ve "Gerçekleşmiş/Ortalama"
HE enerji üretimleri (DSİ, 2006 verileri kullanılmıştır).

Benzer irdeleme HES'lar için yapılırsa gerçekleşmiş ortalama kullanım kapasitesinin % 40,3 olduğu
ve ortalama yağışlı yıllar için öngörülmüş olan % 40,5 değerinin sadece

(40,5 - 40,3)/40,5 = 0,005 = % 0,5

altında kalmış olduğu görülmektedir. Gerçekleşmiş ortalamayı esas olarak düşüren 2001 aşın kurak
dönemi (KK=%23,5; Şekil 1) ile 1995-1999 döneminde Hidroelektrik santrallara yoğun yüklenme
olmuştur (Şekil 2). Gerçekten de bu dönemde HES'lara öngörülmüş ortalama üretimlerinden
yaklaşık %10 daha fazla üretim yaptırılmış, bunun sonucu olarak baraj gölleri öngörülenden daha
hızlı boşaltılmış ve düşü yüksekliklerinin azalması sonucunda aynı gücün üretilebilmesi daha büyük
debilerin çekilmesi gerekmiş ve seviye düşüşü daha da hızlandırılmıştır. Bu işletme politikası
sonucunda ortaya çıkan durumun DPT tarafından HES'lann güvenilemezliği şeklinde
yorumlanması gerçekçi olmamaktadır. Diğer taraftan Şekil 2'den 1992-2005 döneminde
gerçekleşmiş üretimin, öngörülmüş güvenilir üretimden, % 19 daha fazla olduğu görülmektedir. Bu
gözlem de 1999 Adapazarı, Düzce depremlerinin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine,
2000-2001 ekonomik krizinin sonuçlarına, aşın kurak yıllara ve dolayısıyla uygulanmış işletme
politikalarına rağmen HES'lann güvenilir olduklarının bir kanıtıdır.

Buna karşılık DPT hidroelektrik santrallann verimlerinin % 70 olmasının bir sorun oluşturduğunu
belirtmektedir (8nci Kalkınma planı, madde 1414). Verimlilikten ne anlaşıldığı ve bu sonuca nasıl
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varılmış olduğu belirsiz olduğu gibi, yukarıda açıklandığı üzere çok özel koşullar dışında
biriktirmeli HES'lar puant grup olarak devreye alındıklarından kapasite kullanımlarının düşük
olması işletme özellikleri ile uygulanan işletme planlamasından kaynaklanmaktadır ve doğaldır.

Diğer taraftan Doğal gaz fıatlan dünyadaki ve o ülkedeki sosyal duruma ve ekonomik konjonktüre
bağlı olarak değişmektedir ve petrol fiatlanna endekslidir; dolayısıyla bir zamanlar ekonomik
olmayan bir tesis, zaman içinde ekonomikleşebilmektedir. İnsan ömrü düzeylerinde olan
kanıtlanmış fosil yakıt rezervleri azaldıkça, bu konunun önemi daha da artmaktadır.

Bu konuda ekonomiklik irdelemeleri sırasında yararlanılan alternatif kaynak konusunun da
irdelenmesi gerekmektedir. Ülkemizde alternatif kaynak olarak fosil yakıtların maliyetleri
düşünülmektedir. Dünyadaki ekonomik konjonktür değişiklikleri sonucunda meydana gelen petrol
fiatları artışına bağlı olarak ülkemizin son 45 yıl içindeki EHEP'inin değişimi şekil 3'de
görülmektedir.

Şekil 3. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik konjonktür değişikliklerine bağlı olarak Türkiyenin
ekonomik hidroelektrik potansiyelinde gözlenen gelişimler.

ETKB şu andaki EHEP'imizin 131 TWh/yıl olduğunu kabul etmektedir. Bununla beraber özel
sektörün Kamu kuruluşlarından bağımsız olarak geliştirmiş olduğu kaynaklar ile EHEP'imizin 141
TWh/yıl'a çıkmış bulunmaktadır (Basmacı, 2005). Eroğlu (2006) küçük HES'lann da
değerlendirmeye alınması halinde EHEP'imizin 180 - 200 TWh/yıl'a çıkabileceğini belirtmektedir
(aynı düzeyde değerler daha önce değişik araştırıcılar tarafından da tahmin edilmiştir [ayrıntı için
Unsal (2004)'a bakınız].

Diğer taraftan DSİ tarafından kullanılan birincil (güvenilir, firm) enerji, ikincil (sögonder) enerji
birim fiatlan ile pik güç katkısının birim fiatında zaman içinde bir değişiklik yapılmadığı
görülmektedir. Aynca 2 kamu kuruluşu olan DSİ 'nin ve EİEİ 'nin birim fıatlan da birbirinden çok
fark etmektedir [Çizelge 2; Eşiyok (2004) bu farklılığın ekonomikliği % 20 düzeylerinde
etkileyebildiğini belirtmektedir]. Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması, tanımların ülkemiz
koşullarına uygun olarak yeniden ele alınması, tek bir birim fiatın oluşturulması gerekmektedir. Bu
konuda çalışmalar yapılmaya başlanmışsa da henüz bir sonuca varılamamıştır.
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Çizelge 2. Ekonomiklik analizlerinde DSİ ve EİEİ tarafından kullanılan birim fiatlar

Birincil (Güvenilir, Primer, Firm): US cent/kWh
İkincil (Sögonder): US cent/kWh
Pik güç faydası: US $/kW

DSİ
6,0
3,3

85,0

E İ E İ
2,7

2,17
180,45

Enerji planlaması ve çeşitlendirilmesi sırasında alternatif olarak düşünülen kaynakların değişik
karakteristikleri, toplam maliyetleri (yatırım + işletme) ve ülke koşulları ile uyumu göz önünde
tutulmalıdır. Çizelge 3'te termik ve hidrolik santralların kurulu güçlerine bağlı belirgin bazı yatırım
özellikleri ve Çizelge 4'te termik ve hidroelektrik santralların ürettikleri beher kWh enerjinin
toplam işletme maliyetleri verilmiştir.

Çizelge 3. Termik ve Hidroelektrik santrallara ait bazı karakteristik veriler
(DSİ, 2006; ERE, 2001; ALTINBİLEK, 2004)

Karşılaştırma kriteri

inşaat süresi

Ekonomik ömür

ilk yatırım maliyeti

işletme gideri
Toplam işletme gideri
Artık veya atık sorunu

Termik
Doğal gaz
Kömür
Nükleer

Doğal gaz
Linyit
İthal kömür
Nükleer

Yatırımda döviz gereksinimi (%), Doğal gaz için)
(Ref: ERE, 2001)

2 - 3 yıl
3 - 5 yıl
8 - 9 yıl

3 0 - 4 0 yıl
795 $/kW
1500 $/kW
1325 $/kW

3700-4500 $/kW
Yüksek
Yüksek
Yüksek

7 0 - 8 0

Hidroelektrik

KüçükHES: 3 - 5 y ı l
BüyükHES: 6 - 9 y ı l

> 50 yıl

Küçük HES: 800-1200 $/kW
Büyük HES: 1200-1500 $/kW

Pratik olarak sıfır
Çok küçük

Yok
Nehir tipi: 45
Biriktirmeli: 30

Çizelge3 değerlendirilir ve yorumlanırken şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- DG la çalışan termik santralların ekonomik ömürleri 30 yıldır, yani yatırım 30 yıl hizmet
verecek bir tesise yapılmıştır. Buna karşılık HES lann projelendirilmeleri sırasında
ekonomik ömürlerinin 70 yıl düzeylerinde (Keban: 70 yıl) olacağı düşünülür. Bu ömür baraj
gölünün, pratik olarak sualma kotuna kadar katı madde (rüsubat) ile dolma süresine karşı
gelmektedir. Kebanın ömrünün şu andaki ömrünün 115-145 yıllara çıkmış olduğu değişik
resmi ağızlardan belirtilmektedir (son zamanlarda 625 seneden bahis edilmektedir). Buna
göre 200-500 $/kW lık yatırımlarla elektromekanik ekipmanlar yenilendiğinde tesis yeniden
inşa edilmiş gibi olmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu durumu çok iyi değerlendirmektedirler; bu
amaçla 1950'li yıllardan önce inşa etmiş oldukları HES'lann elektromekanik ekipmanlarını
yenilemekte, 200-500 $/kW lık yeni bir yatırımla yeni bir tesis kazanmakta, teknolojik
gelişmeler nedeniyle randıman artmakta; arada geçen zaman zarfındaki gözlemlerini ve
enerjinin kazandığı önemi de değerlendirerek tesislerinin donatım debisini de revize
etmektedir. Japonya bu şekilde bazı eski tesislerinin kurulu güçlerini yaklaşık olarak 1,6
misline çıkarmıştır (Yıldız vd., 2004).
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HES lar döviz gereksiniminin çok az ve sürekli olmadığı tesislerdir. ERE (2001) in
raporunda elektrik enerjisi üretim tesislerinde "Yatırımda ithalat oram" run

* Biriktirmeli HES larda % 30 => 1500 x 0,30 = 450 $/kW
* Tabii debili HES larda % 45 => 1200x0,45 = 540 $/kW

* DG la çalışan kombine çevrim santrallarında % 75 => 795x0,75= 596 $/kW
düzeylerinde olduğu belirtilmektedir (TSfot: Küçük kapasiteli tabii debili santrallarda yatırım
maliyeti 800 $/kW 'a kadar düşebilmekteyse de, yukarıdaki karşılaştırmada DSİ, 2006 da
belirtilen minimum yatırım bedeli kullanılmıştır). Ülkemizdeki HES ların % 95,7 si
Biriktirmeli tipten olduğu için yukarıdaki hesap daha da anlamlı olmaktadır. Bu son
karşılaştırma da ülke ekonomisi bakımından HES lann çok daha ekonomik yatırımlar
olduğunu açıkça göstermektedir.

HES ların inşa sürelerinin uzunluğu bir handikap olarak gösterilmektedir. Bunun
sebeplerinin şu şekilde sıralanması olasıdır: (a). Uzun vadeli enerji ve yatırım için gerçekçi
nakit akışı planlaması yapılmaması, kısa vadede enerji darboğazı doğmaması için çare,
çözüm araştırılması; (b). Bürokratik formaliteler ve ilk yatırım için gereken finansmanın
temini. Bu konuda özel sektörün çok daha başarılı olduğu görülmektedir.

Çizelge 4. Değişik konvansiyonel elektrik enerjisi üretim kaynaklarının yatırım ve işletme
maliyetleri

(DSİ, 2001 -2006 ajandaları).

Santralın yakıt cinsi

Doğalgaz
Linyit
ithal Kömür
Nükleer
Hidroelektrik

İşletme-Bakım
Gideri (cent /kWh)

0,415
1,495
1,413
0,780
0,203

Yakıt gideri
(cent/kWh)

3,609
1,839
1,965
1,000

-

Toplam işletme
Maliyeti (cent/kWh)

4,024
3,334
3,378
1,780
0,203

Kurulu Güç Birim
Yatırım bedeli ($/ kW)

795
1500
1325
2000

1200-1500

Her ne kadar DSİ ajandalarında nükleer kurulu gücün yatırım bedeli 2000$/kWh olarak
belirtilmekte ise de gerçek değerin bunun en az 2 misli olduğu (3500-5000 arasında değişen
rakkamlardan söz edilmektedir) düşünülmeli ve buna henüz ne şekilde çözümlenebileceği
belirlenememiş olan atıkların giderilmesi maliyeti de eklenmelidir.

Çizelge 4'ten Hidroelektrik santrallann işletme giderlerinin DG la çalışan kombine çevrim
santrallarının işletme giderlerininin 1/20 si; Linyit ve İthal kömürle çalışan termik santrallann ise
1/17 si düzeylerinde olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan İthal kömürün ısıl değeri net 6000 kcal/kg (nemlilik oranı % 8), maliyeti 50 $/ton
dur. 1 kWh enerji üretimi için 0,393 kg kömür tüketilmektedir. Buna göre 19 650 000 $/TWh
olmaktadır. Linyit kömürünün ısıl değeri 1000 kcal/kg ve maliyeti 9 $/ton dur. 1 kWh enerji üretimi
için 2,043 kg kömür tüketilmektedir. Bu verilere göre 18 390 000 $/TWh elde edilmektedir. Bu
değerlere göre kömürden elektrik üretiminin maliyetinin ortalama olarak 19 milyon $/TWh kabul
edilmesi halinde, 2005 yılındaki üretim 34,4 TWh olduğundan, yapılmış olan harcamanın 654
milyon dolar olduğu anlaşılmaktadır.

Doğal gaz Kombine çevrim santrallarında 1 kWh enerji için ortalama 0,193m3 doğalgaz
tüketilmekte olup, 1000m3 doğalgazın santrala maliyeti 187 $ dır. Buna göre 36 090 000 $/TWh ve
2005 yılında Doğal gazdan 62,2 TWh üretim yapılmış olduğuna göre neticede 2246 milyon dolar
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harcama yapılmış olduğu görülmektedir. Kömürle yapılan üretim de göz önünde tutulduğu taktirde
sadece bu iki fosil kaynaktan yapılmış olan elektrik üretiminin 2005 yılı maliyetinin yaklaşık olarak
2,9 milyar dolar olmaktadır ve bu toplam Atatürk barajının maliyetine çok yakındır.

Not: Bu hesaplar sırasında kasıtlı olarak 2001 yılı birim fıatları kullanılmıştır. Gerçekte fosil yakıt
fiatları petrol fıatlarına endeksli olduğundan, son yıllarda gözlenen petrol fiatı artışları nedeniyle
yapılan harcamanın çok daha fazla olduğu açıktır. Bu nedenle de TETAŞ paçal fiat uygulaması
yapmakta, hidroelektrikten elde edilen ucuz elektrik ile satılan elektriğin fiatını paçal oluşturarak
korumaya çalışmaktadır. Buna rağmen ülkemizde konutlara verilen elektriğin birim fiatı Avrupa
ülkeleri ortalaması düzeyinde olduğu halde, sanayiye satılan elektriğin birim fiatı Avrupa
ülkelerindeki birim fiatın hemen hemen 2 mislidir (Unsal, 2005). Bu uygulama ise sanayicilerimizin
yurt dışında rekabetinde sorun oluşturmaktadır.

(4). Değerlendirilmiş (DHEP): 2005 yılı sonu itibariyle ülkemizin değerlendirmiş olduğu HEP 42
TWh/yıl düzeyindedir. Buna göre günümüzdeki EHEP'imizin sadece

41,9/141 = %29,7 veya 41,9 /190 = % 22,1

ini değerlendirmiş bulunmaktayız. Halbuki gelişmiş ülkeler EHEP'lerini fazlasıyla kullanmışlar ve
teknik potansiyel sınırlarını zorlamaya başlamışlar ve yenileme çalışmaları ile eski tesislerinin
kurulu güçlerini yaklaşık olarak % 60 oranında arttırmışlardır (Yıldız vd., 2004). Çizelge 5 te bazı
Avrupa ülkelerinin EHEP düzeyleri ve bunun 1983 ve 2000 yıllarında değerlendirilmiş olan
miktarları verilmiştir. Çizelgeden Norveç, Fransa, İsveç, İsviçre, Batı Almanyanın 20 yıl önce HE
potansiyellerinden fazlasını kullanmış durumda olduğu halde, Türkiyenin sadece % 9 unu
değerlendirmiş olduğu görülmektedir (DSİ'nin kuruluş tarihinin 1954 ve ilk önemli HES'lanmız
olan Seyhan I ve Sanyar'ın devreye girişinin 1956 olduğunu hatırlatmakta yarar vardır). Diğer
taraftan Brüt HE potansiyel bakımından ülkemizin Avrupada baştan 2 nci; buna karşılık

"Değerlendirilmiş HE potansiyel / Ekonomik HE potansiyel"

bakımından ise sonuncu olduğu görülmektedir. 1983 yılı Avrupa ortalaması % 91,8 düzeylerinde
olduğu halde, 2005 yılı sonunda bile ülkemizde EHEP'imizin sadece 41,9/141=%29,7'si
değerlendirilmiş bulunmaktadır. Çizelge 6 da ise 2000 yılında bazı ülkelerin THEP ve DHEP
değerleri ile bunların oranlan verilmiştir. Çizelgedeki değerler ülkelerin Ekonomik potansiyellerini
fazlasıyla aştıklarını ve teknik potansiyellerine yaklaştıklarını ve enerjinin günümüzdeki önemi
nedeniyle ülkelerin teknik sınırlarını zorladıklarını göstermektedir. Ülkemiz için ise aym oran
sadece 41,9/237=%17,7 dir.
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Çizelge 5. Brüt HEP'in (BHEP) 90 TWh/yil'dan büyük olduğu Avrupa Ülkelerinin EHEP'leh ve
1983 (2000) yılındaki değerlendirilme düzeyleri. Ülkemize ait 2005 yılı verilerinde EHEP=141

TWh/yıl (Basmacı, 2005) alınmıştır. (Öziş, 1991; DSİ, 2006; IEA, 2002; Unsal, 2005);
"83": 1983yılı değeri; "00": 2000yılı değeri.

Ülke

Türkiye
Norveç
Fransa
İtalya
İsveç
Yugoslavya
İspanya
Avusturya
İsviçre
B. Almanya

EHEP
TWh/yil

126,1
104,5
64,5
64,1
60,0
47,5
47,1
32,9
32,0
15,5

Ds3
(TWh)

11,3
106,0
70,0
44,0
43,5
22,2
31,0
31,0
36,0
19,0

D83/EHEP
(%)
9,0

101,4
108,5
68,6
72,5
46,7
65,8
94,2

112,5
122,6

Doo
(TWh)

30,9
142,0

72

79

Doo /EHEP
(%)
24,5

135,9
111,6

131,7

Dos
(TWh)

41,9

Dos/EHEP
(%)
29,7

Çizelge 6. 2000 yılında bazı ülkelerin T (Teknik), D (Değerlendirilmiş) HEP'leri ve oranları
(Öziş, 1991, IEA, 2002, Unsal, 2004, DSİ, 2006, Eroğlu, 2003,2006).

Türkiye değerleri 2006 yılı başına ait değerlerdir.

Ülke
T (TWh/yıl)
D (TWh/yıl)
D/T (%)

Norveç
171,4
142
82,8

Fransa
82
72

87,8

İsveç
80
79

98,8

ABD
376

322,1
85,7

Japonya
132,4
102,6
77,5

Kanada
592,9
332,0
56,0

Türkiye
237
41,9
17,7

Dünyada yoğun enerji gereksinmesi 19ncu yüzyılda Endüstri devrimi ile ortaya çıkmıştır.
Başlangıçta bu gereksinim esas olarak Fosil yakıtlar ve Hidroelektrik kaynaklarla sağlanmışsa da,
1880 de transformatörün imali ve 1883 te elektriğin uzak mesafelere taşınmasının bulunuşuna kadar
daha ziyade yerel gereksinimlerin karşılanması esas alınmıştır. Bu tarihten sonra XIX. yüzyılın
sonlarında XX. yüzyılın başlarında Avrupa ve Kuzey Amerikada yoğun şekilde büyük enerji
santrallarının yapımına geçilmiş; Dünya savaşları sırasında yavaşlamalar olmuşsa da, 1950-1960'lı
yıllarda Avrupa ülkeleri Ekonomik Hidroelektrik potansiyellerinin (EHEP) hemen hemen tamamını
tüketmişlerdir. Nükleer enerji santrallarının, pompajlı HES'lann ve maalesef ülkemizde bazı
kesimlerce güncel eğilim olarak takdim edilmeye çalışılan küçük HES'lann bunun sonucu olarak
ortaya çıktığının belirtilmesinde yarar vardır.

Endüstriyel gelişmede kilit rolün enerji sektörüne düştüğünün bilincine varan gelişmiş ülkelerde
ekonomik yaklaşımlar, kriterler ve birim fiatlar zaman içinde değiştirilmiş, başlangıçta senenin
hemen hemen tümünde yatakta var olan debiye göre boyutlandırüan tabii debili HET'ler (nehir
santralları), günümüzde senenin sadece 50-60 gününde var olan debiye göre boyutlandırılmaya
başlanmıştır (Şekil 4). Ülkemizde de özel sektör konuya aynı görüşle yaklaşmakta, yılın sadece 5-6
ayında tam kapasite ile çalışacak bir tesisin ekonomik olacağım kabul etmektedir.
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Şekil 4. XXnci yüzyıl boyunca tabii debili HESların donalım debisinin seçiminde oluşan
değişiklıkler-gelişimler (Mosonyi (1966) 'run verileri kullanılmıştır).

Bu arada entegre proje ve havza planlama kavramları gelişmiş, sulama ve taşkın koruma da büyük
tesislerin yapılmasında etkin olmuştur [Günümüzde dünyada su kullanımının % 70'inin (ülkemizde
% 72) sulama amaçlı olduğu hatırlatılır]. Diğer taraftan bu dönemde inşa edilen tesislerin olumlu
etkisiyle bu ülkelerin akarsularının rejimleri düzenli ve dengeli bir rejime kavuşmuştur. Şekil 5'ten
görüldüğü üzere rejimi düzenli akarsuların belirgin özelliği, senenin çok büyük bir kısmında
yalaktaki debilerin birbirine çok yakm olmasıdır. Halbuki ülkemizde EİEİ 'nin kuruluşu 1935, DSİ
'nin kuruluşu 1954, ilk önemli HES'lanmız Seyhan I (1956; 54 MW; 0,35 TWh/yıl) ve Sarıyar
(1956; 160 MW; 0,40 TWh/yıl) dır.

Ülkemizde halen kullanılmakta olan ekonomiklik tanımları ve kriterleri ise 196O'lı yıllarda
ABD'den, yani akarsularının rejimi düzenli hale gelmiş olan bir ülkeden aktarılmıştır ve dolayısıyla
ülkemizin içinde bulunduğu koşullarla bağdaşmayan koşullarda oluşturulmuş, tabii debili nehir
santrallarının fizibilite, ekonomiklik analizleri için uygun kriterlerdir. Şekil 5'ten rejimi düzenli
olan akarsularda taşkın veya çok kurak dönemler dışında yataktaki debinin pratik olarak sabit kabul
edilebileceği, dolayısıyla depolama yapmaksızın senenin çok büyük bir döneminde sabit debi ile
çalışılabileceği; buna karşılık rejimi düzensiz olan akarsularda depolamanın gerekli olduğu
görülmektedir. Gerçekten de EİEİ (1996) akım yıllıklarından gözlem süresi 25 yıldan büyük olan
AGİ'lerden (akım gözlem istasyonları) şu değerlendirmeler yapılabilmiştir: AGİ sayısı: 168;
kuruyan AGİ sayısı: 27 => 27/168=% 16,1; bu AGİ'lerden beslenme alanı 5000 km2 den büyük
olan 64; kuruyan: 8 => 8/64=% 12,5 ve bu AGİ'lerden beslenme alanı 10000 km" den büyük olan
36; kuruyan: => 4/36=%ll,l. Bu saptama rejimi düzenli hale gelmiş gelişmiş ülkelerin fizibilite
(ekonomiklik) değerlendirmeleri sırasında kullandıkları kriterlerin ülkemiz koşullan ile
bağdaşmayacağını göstermektedir.

Halbuki ülkemizde akarsuların rejimlerini düzenli hale getirecek yeterli biriktirme, depolama tesisi
henüz yapılmamış olduğundan kullanmakta olduğumuz birincil, ikincil enerji tanımları ülkemiz
koşulları ile bağdaşmamaktadır. Bu konuda DSK (Dünya Su Konseyi) Başkan yardımcılarından,

76



SHF (Societe Hydrotechnique de France) Başkam Rene Coulomb (2003)'ün değerlendirmeleri ve
yorumlan ülkemiz açısından çok çarpıcı ve anlamlıdır:

"Ekolojik ve sosyal nedenlerle (yer değiştirmeler ve tarım alanlarının sular altında kalması gibi)
günümüzde bu tip tesislere olan kritikler artmakta ise de, Akdenizin Güneyindeki ve Doğusundaki
ülkeler

- Debilerin düzenlenmesi ve dengelenmesi,
- Sulama,
- ve bilhassa Türkiye hidroelektrik enerji üretebilmek
- amacıyla Biriktirme tesisi yapmaya mecburdurlar "

"Yenilenebilir kaynaklar bu bölgede yer ile değişebildikleri gibi, zamanla da çok
değişmektedir ve bilhassa Kurak dönemlere çok hassastır. 10 senede 1 defa gözlenebilecek
düzeydeki bir kuraklık halinde bile, ortalama debi, uzun yıllar ortalamasının 1/3 'üne
düşebilmektedir. Bu nedenle Düzenleme-Dengeleme için büyük kapasiteli Biriktirme
haznelerine gereksinme duyulmaktadır".

DEBİ SÜREKLİLİK ÇİZGİSİ

REJİMİ DÜZENSİZ
AKARSU

REJİMİ DÜZENLİ
AKARSU

0 365 gün

Şekil 5. Rejimi düzenli ve düzensiz olan akarsuların debi süreklilik çizgilerin şematik görünüşü.

Bu nedenle ekonomiklik analizlerinde yararlanılan birincil ve ikincil enerji tanımlarının yeniden ele
alınması, ülkemiz koşullarına uygun yeni tanımlar ve birim fîatlar oluşturulması gerekmektedir.

ETKB'nın 2005 - 2020 dönemi planlamasının değerlendirilmesi
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığnca "Türkiye Elektrik
enerjisi üretim planlama çalışması (2005 - 2020)" başlığı ile Ekim 2004 tarihinde önümüzdeki 15
yıl için elektrik enerjisi gereksiniminin değişimini ve ortaya çıkacak artışın ne şekilde
karşılanmasının düşünüldüğünü açıklayan bir rapor yayınlanmıştır. Gereksinim artışı için 2 senaryo
öngörülmüştür:

- Yüksek talep artışı; Senaryo 1; Yıllık talep artışının % 7,9 olacağı kabul edilmiştir;
- Düşük talep artışı: Senaryo 2: Yıllık talep artışının % 6,4 olacağı kabul edilmiştir.

Bu talep artışlarının yıllara göre gelişimi Şekil 5 ve Çizelge 7 de görülmektedir. Çizelge 7'nin
verilerine göre 2004 yılındaki değerlere göre enerji üretiminin ortalama olarak 2010 yılında 1,5
misline ve 2020 yılında 3 misline çıkması gerektiği; puant talebin ise 2004 yılındaki değerden 2010
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yılında ortalama olarak % 60 fazla olacağının ve 2020 yılında 2004 yılındaki değerin 3,2 misline
çıkacağının tahmin edildiği görülmektedir. Son zamanlardaki değerlendirmeler 2020 yılındaki
enerji gereksiniminin 420 - 440 TWh/yil düzeylerinde olacağı izlenimini uyandırdığı, Mayıs
ayındaki toplantılarda resmi kesimlerce ifade edilmiştir. Bu koşulların devamı halinde 2020
yılındaki taleplerin düşük senaryodan daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 1990-2000
döneminde elektrik enerjisi talebindeki yıllık artış ortalama olarak % 8,21 düzeylerinde olduğu
halde, 2001-2005 döneminde yıllık artış % 7,33 ile sınırlı kalmıştır. Bu düşük arştın 2000-2001
ekonomik krizinden sonra piyasaların yeniden canlanmasından kaynaklandığının düşünülmesi ve
ileride tekrar daha önceki artış değerlerine ulaşılmasının beklenebileceğini düşünmek olasıdır.
Diğer taraftan yatırımcı dış sermayenin yurda girmesi de elektrik enerjisi talebini arttırıcı rol
oynayacaktır.

Talep Tahmini
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Şekil 6. ETKB (2004) planlamasına göre 2005-2020 döneminde 1. ve 2. senaryolara göre
beklenilen enerji ve puanı güç talepleri.

Çizelge 7. ETKB 'run 2010 ve 2020 yılları için rev ize edilmiş elektrik enerjisi ve kurulu güç
gereksinimleri (revizyon sırasında yüksek (yıllık talep artışının % 7,9 olması hali) ve düşük (yıllık

talep artışının % 6,4 olması hali) olmak üzere 2 senaryo ele alınmıştır .

Yıl

2004

2010

2020

Enerji | Puant talep
TVVh/yıl

Gerçekleşmiş 151
Eski senaryo
Revize Yüksek senaryo

Revize Düşük senaryo
Eski senaryo
Revize Yüksek senaryo
Revize Düşük senaryo

265
242,0
216,7

528
499,5
406.5

2004'e oranı I GW
1,00
1,75
1,60
1,43
3,50
3,31
2,69

23,3
52

38,8
35,2
103,5
79,4

66,6

2004'e oranı
1,00
2,23

1,67

1,51
4,44

3,41
2,86
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2005 yıh verilerinden (Üretim: 160 974 TWh; Tüketim: 128,750 TWh; Kurulu güç: 39 638 MW;
Puant talep: 25 000 MW) zaman zaman ülkemizde enerji fazlası olduğu ve eski senaryoların
abartılmış olduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Gerçekten de Çizelge 7 deki değerlerden ve
2005 yılı verilerinden ilk nazarda böyle bir izlenim edinmek olasıdır. 2005 yılı verilerine göre
mevcut üretim kapasitemizde % 20,0 ve puant güç kapasitemizde % 36,9 fazlalık oluşmuş gibi
görünmektedir. Bununla beraber fazlalık ile yedekleme kavramlarının karıştırılmaması
gerekmektedir, zira elektrik hazırda bulundurulabilen bir enerji türü olmadığına göre bir miktar
yedek arz güvenliği bakımından zorunludur.

Diğer taraftan enerji planlaması uzun vadeli olmak zorundadır ve dolayısıyla birikimlere dayanan
birçok öngörü ve varsayımlara dayanan senaryolara dayanır. Bununla beraber senaryolar
hazırlanırken öngörülemeyen olaylar da vardır ve bunlar beklentilerden önemli sapmalara sebep
olabilirler. Abartılı olduğu öne sürülen eski senaryo bu tip te iki olay yaşamıştır: (a). 1999 Düzce ve
Adapazarı depremleri; (b). 2000-2001 ekonomik krizi. Bu olaylar ekonomik hayatı, yatırımları
etkilemiş ve dolayısıyla elektrik enerjisine olan talep de düşmüştür. Yukarıda da vurgulanmış
olduğu üzere 1980-2000 döneminde sürekli olarak ortalama % 8,21 düzeyinde [maksimum: % 13,0
(1983-1984 dönemi; minimum: % 3,65 (1993-1994 dönemi)] ve 2001-2005 döneminde sürekli
olarak ortalama % 7,33 düzeyinde [maksimum: % 8,57 (2002-2003 dönemi); minimum: % 6,06
(2001-2002 dönemi)] elektrik enerjisi tüketimi artışı olduğu halde, 2000-2001 döneminde % 1,25
elektrik enerjisi talebi olmuştur. Senaryo hazırlanırken öngörülmesi olanaksız olan bu olaylar talep
eğrisinin süreksizliğine sebep olmuş ve taleplerin abartılı olduğu izleniminin doğmasına neden
olmuştur. Olayların oluşmamış halinde talebin % 8,21 artışla devam etmiş olması halinde oluşması
olası tüketimler ve yedek üretim kapasiteleri Çizelge 8 de verilmiştir ve varlığından bahsedilen
üretim fazlalığı eski senaryonun abartılı olduğu şeklinde yorumlamayıp, güncel koşullarla
bağdaşmadığı şeklinde yorumlamak daha uygun olacaktır.

Çizelge 8. 1999 depremlerinin ve 2000-2001 ekonomik krizinin elektrik enerjisi tüketimi ve
yedekleme üzerinde olası etkileri (GWh)

Yıllar
Üretim kapasitesi (GWh)
% 8,21 artış halinde tüketim

Yedek (%)

2000
124 922
98 296
21,3

2001
122 725
106 369

13,3

2002
129400
115104

11,0

2003
140 580
124 557

11,4

2004
150698
134 786

10,6

2005
160 974
145 856

9,4

Gerçekte % 20 enerji ve % 36,9 güç yedeğinin de görünür değerler olduğunu göz ardı etmemek
gerekir; zira kurulu güç ve üretim potansiyeli değerleri proje değerleridir; halbuki maalesef
ülkemizde birçok tesis bakımsız ve yenilenmemiş durumdadır. Barajlarımızın da dolu olduğu 2005
yılında dahi 0,5 TWh kadar da olsa elektrik enerjisi ithal edilmiş olması, mevcut üretim
kapasitesinin yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak düşünülebilir.

Yukarıdaki paragraflarda esas olarak ETKB'nca hazırlanmış olan talep senaryoları ele alınmış idi.
Bundan sonraki kısımlarda bu taleplerin karşılanması için önerilmiş çözümler ele alınacak ve
irdelenecektir.

ETKB tarafından hazırlanmış olan senaryolarda yıllık elektrik enerjisi talebi artışının % 7,9 ve %
6,4 olacağı düşünülmüştür. Halbuki 1980-2000 döneminde ortalama olarak % 8,21 ve 2001-2005
döneminde ortalama olarak % 7,33 olduğu yukarıda görülmüştü. Bu koşullarda ETKB tarafından
öngörülen düşük artış senaryosu her iki gerçekleşmiş artışın çok altındadır ve neden bu kadar düşük
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seçilmiş olduğunu açıklamak olası görünmemektedir. Diğer taraftan yüksek senaryo da 2000-2001
ekonomik krizinin hemen arkasından gelen yıllardaki talep artışından nisbeten yüksekse de, daha
önceki 20 yıllık ortalamanın altındadır. Bu nedenle önerilmiş olan çözümlerin yeterli olacağının
kabul edilmesi zordur.

ETKB öngörülen enerji ve güç talebi projeksiyonlarını şu gruplarla karşılamayı düşünmektedir:
- Mevcut tesisler,

İnşaatı devam eden tesisler,
Lisans almış tesisler ve

- ETKB planlamasına göre oluşturulacak tesisler.
Şekil 7'den görüldüğü üzere mevcut kurulu gücün 2020 yılma kadar var olacağı kabul edilmiştir.
Halbuki şu hususların da göz önünde tutulması gerekmektedir:

ETKB (2004) planlamasına göre 2005-2020 dönemi kurulu güç

G W gelişimi (Senaryol)
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Şekil 7. Yüksek talep projeksiyonuna göre ETKB 'nin gereksinimleri karşılamak üzere öngörülmüş
kaynak çeşitlendirilmesi.

Şu anda mevcut kurulu gücün gerçekte ne kadarı kullanılabilecek durumdadır? Daha önce
de belirtildiği üzere bilhassa kömürle çalışan termik santrallanmızın bir kısmı bakımsızdır
veya gereksindikleri yenilenmeleri yapılmamış durumdadır;

- 2020'ye kadar bakım veya yenilenmeleri gerekecek tesisler için bir planlama öngörülmüş
müdür ve ne düşünülmektedir?

İnşaatı devam eden veya lisans almış tesislerin öngörülmüş olan tarihte devreye girecekleri ne
şekilde garanti edilecektir? Diğer taraftan tesislerin devreye giriş tarihleri öngörülmüş oldukları
senenin ilk günü olarak kabul edilmiştir. Bu kabul gerçekçi olarak görülmemektedir. Dolayısıyla o
dönemlerde bir sorunla karşılaşılması söz konusu olacaktır.
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ETKB tarafından hazırlanmış olan enerji senaryolarının ikisinin de gerçekçi olmadığı
görülmektedir, zira yüksek talep senaryosu 01 Ocak 2012 de ve düşük talep senaryosu 01 Ocak
2014 te nükleer enerjinin devreye gireceği varsayımına dayanmaktadır. Önümüzde kalmış olan 5,5
yıllık süre zaten (ön hazırlık dönemi de hariç) bir nükleer santralın inşası için gereken zamandan
daha azdır. Ayrıca nükleer santrallar DG'la çalışan termik santrallar gibi kısa sürede inşa
edilemedikleri ve büyük yatırım gerektirdikleri için özel sektör için cazip olmamaktadır; dolayısıyla
ilk yatırımın gerektirdiği sermayenin oluşturulması büyük bir sorun yaratmaktadır. Son zamanlarda
Kamu-Özel sektör ortaklığı oluşturularak bu soruna çözüm getirilmesinden bahis edilmektedir.
Böyle bir yaklaşım ise Liberalizasyon ve Kamunun enerji üretim tesislerine yatırım yapmayacağı
ilkelerine ters düşmektedir.

Bu sakıncalardan daha da önemli olan husus, şu anda inşasına karar verilecek bir nükleer santralın
eski teknoloji ürünü (2. nesil) olacağıdır. Gelişmiş ülkeler şu anda 3ncü nesil olarak adlandırılan
nükleer santral tipinin gelişmesini beklemekte, ellerinde var olanı ise az gelişmiş ülkelere satmaya
çalışmaktadır. 3ncü nesil santralların ise ancak 2020'lerden sonra devreye girebileceği
düşünülmektedir. ABD 1978 denberi nükleer santral inşa etmemektedir. IEA (2005, Türkiye)
raporunda şu anda Avrupada sadece Finlandiyada bir nükleer santral inşa edilmekte olduğu
belirtilmektedir ve birçok Avrupa ülkesi mevcut nükleer santrallannı devre dışına çıkartma karan
almış bulunmaktadır. Şu anda nükleer santral inşa etmekte olan ülkeler Afrika ve Güney-Doğu
Asya ülkeleridir.

Nükleer santralların atık sorununun da henüz çözülmemiş olduğu ilgililerce sık sık
vurgulanmaktadır. Türkiyenin de nükleer enerji kullanımına hazırlıklı olması gerektiği ve bu
teknolojiye sahip olması gerekmektedir. Bununla beraber dünyanın terk ettiği teknolojilerin
ülkemize getirilmesinin yaran tartışılması gereken bir konudur. Bu nedenlerle ETKB tarafından
hazırlanmış olan senaryoların, 1980-2000 ve 2001-2005 dönemlerindeki talep artışları da göz
önünde tutulduğu taktirde ancak 2010'lu yıllara kadar olan kısa bir dönem için geçerli olabileceği,
daha uzun süreler için gerçekçi olmadığı görülmektedir.

Şekil 8' de ise HE kurulu gücümüzün toplam kurulu gücümüze ve HE enerji üretimimizin toplam
elektrik enerjisi üretimimize 2005-2020 dönemi için öngörülen katkıları verilmiştir. Değişimlerden
görüldüğü üzere önümüzdeki 15 senelik dönemde bu katkıların önemli düzeyde değişmemesinin
öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu gözlem 2/3'ü henüz değerlendirilmemiş olan ve yabancı ülkelere
bağımlı olmadığımız hidrolik potansiyelimize katkısının arttınlmadığı ve hatta çok az miktarda da
olsa azaltılacağı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin HE potansiyellerini teknik sımra yaklaşacak
düzeyde değerlendirdikleri günümüzde, henüz EHEP'inin ancak % 30'unu değerlendirebilmiş olan
ülkemizdeki bu yaklaşımı açıklamak mümkün olamamaktadır. Ayrıca AB'nin yeni ve yeşil enerjiye
önem verdiği ve yenilenebilir kaynaklardan üretimin arttrnlması yönünde direktifler yayınlanan
günümüzde bu yaklaşım yadırganmalıdır.
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Şekil 8. ETKB (2004) planlamasına göre 2005-2020 döneminde hidroelektrik gücün toplam kurulu
güce ve hidroelektrik üretimin toplam elektrik enerjisi üretimine katkısı.

İstanbul Teknik Üniversite'sinin Türkiye'nin Hiu^dektrik Enerji Üretim Tesislerine Katkısı
Cumhuriyet Döneminde başlayan, DSİ ve EİEİ kurulması ile hızlanan akarsu havzalarının
değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında elektrik enerji üretimi, sulama, su temini, taşkından
korunma maksatlı yapılan çalışmalarda ülkemizde bilimsel alt yapının oluşturulmasında; kadroların
yetiştirilmesinde, özel konulara ve proje, inşaat ve işletme sürecinde ortaya çıkan birçok probleme
çözüm üretilmesinde üniversitemiz akademik kadroları ile öncü olmuştur.

Çalışmaların başladığı 50 yılı aşan sürede İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı'nda bu konuda
çok sayıda uygulamalı araştırma, doktora, yüksek lisans tezleri yapılmış ve yapılmaktadır.
Hidroelektrik enerji üretim tesislerine Makina Fakültemiz ve Elektrik Fakültemizdeki çok sayıda
uzman akademik kadro da çeşitli düzeylerde katkılarda bulunmaktadırlar. Ayrıca değişen dünya ve
ülke koşullarında oluşan yeni yaklaşımlarımlar takip edilerek ilgili kurumlara ve bu konuda yeni
gelişmekte olan özel sektöre danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. Ülkemiz bu
konuda büyük bir insan gücü deneyime sahip olup çok azından yararlandığımız Su
kaynaklarımızdan özellikle enerji üretimi konusunda daha akılcı ve hızlı bir yaklaşımla
yararlanmalıdır.

Aşağıda Hidroelektrik Enerji Üretim Tesislerinin kurulması sırasında Hidrolik Anabilim Dalında
yürütülen çok sayıdaki uygulamaya dönük çalışma ve araştırmaların başlıkları verilmiştir:
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Su alma yerleri tasarımlan ve düzeltmeleri,
Çökeltme havuzu tasarım ve düzeltmeleri,

- Vorteksli çökeltme havuzlan,
- Karşıdan su alma yapıları,
- Derivasyon tünelleri bağlantı yapılan,
- Yükleme havuzlan düzenlemeleri,
- Basınçlı borulara giriş yapılarının düzenlenmesi,
- Su alma yapılarındaki buzlanma sorunları,
- Sualma yapılarında balık girişlerine önlem üretilmesi,
- Kanal tabanlanndaki sürüntü maddesi hareketlerine önlem üretilmesi,
- Gökçekaya HES'ı araştırmalan,
- Küçük HES'lar ve Sakarya havzasındaki hidroelektrik potansiyel vs..
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ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL
GÖRÜNÜMÜ
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Budak DİLLİ

Enerji İşleri Genel Müdürü

E.T.K.B.

gaz

Birincil Enerji
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3a %

Arzı (2004)

kömür

ip
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Birincil Enerji Arzı
İthal Kaynaklara Bağımlılık

Türkiye Enerji Sektörü
Temel Tespitler

yüksek talep artışı

ithalat bağımlılığı

yüksek yatırım ihtiyacı

jeopolitik konum ve getirdiği avantajlar

AB ile entegrasyon süreci

verimlilik potansiyeli

Enerji Politikası

Ana hedef: enerjinin tüketiciye

• yeterli,

• sürekli,

• ekonomik olarak karşılanabilir

• ve çevresel yönden sürdürülebilir

koşullarda temini

85



Enerji Politikası Öncelikleri

1 Arz Güvenliğinin ve Sürdürülebilirliğin

Temini

' Rekabetçi Piyasaların Oluşturulması

• "Enerji Koridoru"

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• Dışa bağımlılığın azaltılması

- Yerli kaynak kullanımının artırılması
- Yeni kaynakların araştırılması
- Yenilenebilir enerji kaynaklan ile üretimin

teşvik edilmesi
- Yeni teknolojiler

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• İthal kaynaklara bağımlılıkla ilgili olası
risklerin minimize edilmesi

- Kaynak, ülke, teknoloji çeşitlendirmesine
yönelik politikalar

- Bölgesel işbirliği, bölgesel piyasalar,
enterkonneksiyonlar

- Stok ve depolama

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• Tüm enerji zincirinde verimliliğin
artırılması

- Nihai tüketimde enerji yoğunluğunun
azaltılması

- İletim ve dağıtanda kayıp-kaçakların
azaltılması

- Üretimde verimlilik artırıcı teknolojilerin
uygulanması, rehabilitasyon yabnmlan

• Enerji Verimlilifei KanunTasansı

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

Çevresel etkilerin azaltılması

- Fosil kaynakların alternatif kaynaklar ve
teknolojiler ile ikame edilmesi

- Birincil enerji arzı ve elektrik üretiminde
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
artırılması

- Fosil yakıtlı elektrik üretim tesislerinde
emisyon azaltıcı teknolojiler, yüksek verimli
teknolojiler

- Nükleer enerji

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCQ

Yenilenebilir Kanunu

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• Yüksek talep artışı çerçevesinde arz
güvenliğini temin edecek yatırım
ortamının oluşturulması

• 2020 yılına kadar olan dönemde elektrik
sektöründe yaklaşık 40000 MW yeni
kapasite ilavesi
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Rekabetçi Piyasaların
Oluşturulması

Elektrik,Doğal Gaz, Petrol ve LPG

• Piyasa Kanunları

• 4628 (2001)

• 4046 (2001)
• 5015 (2003)
• 5307(2005)

Rekabetçi Piyasaların
Oluşturulması

Rekabet yoluyla verimliliğin artırılması

Tedarikçi çeşitliliği

Tüm Tüketicilerin tedarikçisini seçebilme hakkı

Düzenlenmiş piyasa yapısı

Geçiş Dönemi Zorlukları

TÜRKİYE : ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ

PETROL Jf^"*"- DOĞAL GAZ ^"•—>» LNG

ELEKTRİK SEKTÖRÜ
VE

HİDROLİK ENERJİ

Elektrik Talep Artışı (1990-2005)

Ortalama Yıllık Artış
1990-2000 % 8,5
2000-2005- % 4.6

Elektrik Sektörünün Genel Görünümü
Elektrik üretiminin

kaynaklara dağılımı
% (2005)

Kurulu gücün
kaynaklara dağılımı,

% (2005)

toplam- 161,9 TWh toplam:-38,800 MW
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Elektrik Üretiminde Termik-Hidrolik Dengesi

(1975-2005)
Hidrolik Santrallar

Hidrolik Sant/allarm Kurulu Gıiç ve Üretim Gelinim

Hidrolik Santrallar

.«,;- „ . - ~ , ..A r^---\- -A- ••• •

.A. /W-\, j .--X /L̂ ./̂ V- v

ortalama yük faktörü = % 37,2

İşletmedeki

Akarsu
8%

mfiHH

Hidrolik

r _

Bjırajt

Santrallar

Barajlı : 12000

Akarsu : 1000

MW

MW

Hidrolik Santralların Kurulu Güç İçerisindeki Yeri

Toplam kurulu gyç : 19000 MW

Hidrolik kurulu güç . 13000 MW

Elektrik Talep Projeksiyonu (2005-2020)
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Elektrik Enerjisi
Rezerv Kapasite Gelişimi

(1980-2005)
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Yeni Kapasite Gereksinimi (2005-2020)

2020 yılına kadar olan dönemde :

Yüksek talep senaryosu :

- 56000 MW

Düşük talep senaryosu :

- 40000 MW

Elektrik Üretiminde Kullanılabilir Yerli Kaynaklar

KAYNAK

LİNYİT

TAŞ KOMURU

HİDROLİK

TOPLAM

EKONOMİK
KURULU GUÇ
POTANSİYELİ

(MW)

18 790

1.755

36355

56.900

EKONOMİK
ÜRETİM

POTANSİYELİ
(TMıfYIL]

120
11

130

261

İŞLETMEDE

(MW|

6.520

555

13.000

20 075

İNŞA HALİNDE
(MW|

2.200

3 254

5.454

KALAN

10070

1200

20101

31.371

hedef: 2023 yılına kadar tüm potansiyelin değerlendirilmesi

Arz Gelişim Planı

Kurulu Gücün Kaynaklara Dağılımı (2005-2020)

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik
Üretiminin Teşvik Edilmesi

5346 sayılı Kanun (Mayıs 2005)

•Kanal ve nehir tipi santrallar

•Rezervuar alanı 15 km2nin altında olanlar

Destek mekanizması

• dağıtım şirketleri için alım yükümlülüğü

• 'feed-in" tarife

Hidrolik Santral Projelerinde Gelişim (1)

Projelendirme ve Ön Değerlendirme Süreci

Özel Sektöre Açılan
DSİ-EİE Projeleri

Özel Sektör
Tarafından Geliştirilen
Projeler

TOPLAM

#

249
(başvurulan :
229)

483

732

Kurulu Güç
(MW)

8788
(başvurulan :
8279)

3402

12189
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Hidrolik Santral Projelerinde Gelişim (2)

Özel Sektör Yeni Başvuruları:

11680 MW

Mevcut Kurulu Güç:

13000 MW

Hidrolik Santral Projelerinde Gelişim (3)

Lisanslama Süreci

Inceleme-
Değerlendirme
Aşamasında

Uygun Bulunma kararı
verilen

Lisans alan

#

292

45

65

Kurulu Güç
(MW)

3113

1295

1725

KİŞİ BAŞINA

SU TÜKETİMİ (m3)

> 10 000

3 000-10 000

1 000 - 3 000

<1000

ÜLKENİN DURUMU

su zengini

yeterli suyu olan

su sıkıntısı olan

su fakiri

Kişi başına düşen

ÜLKELER

Su zengini ülkeler

Irak

Türkiye

Suriye
israil
Ürdün
Filistin

yıllık su

2005

10.000+

2.110

1.600

1.420
300
250
100

miktarı (m3)

2023

8.000+

950

950

780
150

90
40

teşekkürler
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TÜRKİYE'
ENERJİ

DE
ve

HİDROELEKTRİK
ÖZEL SEKTÖR

ENKUS2OO6
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ÇAUŞTAYI

22-23 HA2İRAN ?0Q6

I B P

GUL EŞİYOK

• Güvenilir

HİDROELEKTRİK

• Uzun Ekonomik Ömürlü (50-100 yıl)

• Sürekli-yenilenebilir iy g -cf,.

•Çevreci J £ g K £ /
• Kaliteli

• Ucuz

•Yerli kaynak

•Stratejik, enerji bağımsızlığı

Enerji Depolama (barajlı)
Regülasyon ve frekans kontrolü
Reaktif yükü kontrol yeteneği
işletme kolaylığı ve esneklik
Tercih edilen dış satım
Kırsal kesim gelişimine katkı
Hidroelektrikle birlikte diğer faydalar (sulama
suyu, taşkın koruma, mesire yeri, balıkçılık,
turizm)

Dünya Hidroelektrik Potansiyeli

Dün/anın teknik ve ekonomik yapılabilir hidroelektrik potansiyeli
sırasıyla 14368 TWh/yıl ve 8562TWh/yH'dıı r ' • l "
potansiyelin 741,12 GW'ı (yada 2794 TWh/
GVV'ı inr- - - - - - - -
kapaslt

asıyla 14368 TWh/yıl ve S562TWh/yıldır. 2003/2004 yılında bu
. ıtansiyeltn 741,12 GVV'ı (yada 2794 TWh/yıl) işletmede, 118,S
GVV'ı inşa halindedir. Gelecekte yapım için planlanan toplam

Dünyada üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık %20'si
Hidroelektrikten sağlanmaktadır.

Modern enerji sistemlerine ulaşım dahil, Dünya'da 1.6 milyarın
üstünde İnsan, asgari yaşam standartlarından mahrumdur. Her ne
kadar kalan hidroelektrik potansiyelin geliştirilmesinin dünyanın
elektrik talebini tamamıyla karşılayabileceği beklenmesede, bu
potansiyelin yarısının bile işletilmesi sera gazı emisyonunu büyük
oranda azaltacağı ve inanılmaz boyutta çevresel faydalar
sağlayacağı bilinmektedir.

Kaynak- 2005 World Atias&Industry Cuîüe (Hydropower&Dams)

Türkiye Hidrolik Potansiyeli
• Yıllık Ort. Yağış 501.0 km3

• Yıllık Ort. Akış 186.05 km3

• Türkiye'de 26 Hidrolojik havza bulunmakta;
Fırat havzası 31.61 km3 (%17)
Dicle havzası 21.33 km3 (%11.5)

• 2004 yılı başında ICOLD standartlarına göre;
İşletmede 547,
İnşa halinde-planlanan 221,
Toplam 768 adet büyük baraj bulunmaktadır.

Hidroelektrik Potansiyelimiz
Türkiye'nin

- Brüt, teorik hidroelektrik enerji potansiyeli 433 TvVn/yıl,

- Teknik yapılabilir hidroelektrik enerji potansiyeli 216 TWh/yıt,
O

- Ekonomik yapılabilir hidroelektrik enerji potansiyeli. Eylül 2005
itibariyle çeşitli aşamalarda geliştirilmiş projelere göre 130 044
GVtfh/yıl'dır. (•*)

4S930 GWh/yıl ortalama hidroelektrik üretimt, ile ekonomik
yapılabilir hidroelektrik potansiyelinizin °/o35.3 ünü kullanıyoruz.
(Hidroelektrik üretimi 2005 yılında 42000 GWh/yıl olarak
gerçekleşmIştil-.H**)
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1 HW kurulu |OcO (45

-issuus.-
39S GWh/yil) dır. (<••)

potansiyelin İlavesiyle TürSlye ekonomik yapılabnİr'HIdrolik
potansiyeli 39.012 i w 13» 544 GWh/vıl alacaiı sonucuna

Türkiye'nin toplam elektrik enerjisi tüketimi, 2D05 yılında 161 000

Türkiye'de kujl başın» yıllık elektrik enerjisi tOkeUml yaklosık 2
300 kVnı-dlr.~Durıya ortalaması
2 500 kwh).

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

• Kanun No. : 4628
• Kabul Tarihi : 20/2/2001
• Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve

24335 Sayılı Resmi Gazete

DSİ/EİE HE5 - Tablo 2 Projeleri Lisans ve Yatırım Süreci

DSl-etC Bafvuru-Dllakca

DSt WtbStnl ban (30 gOn)

HılUlta (taponı H n i b m w (3-6 vy)

Fbfbfltta toponj İne**»™»* (3-12 «r)

Su KUHMMD Afri4«mM (1 *y)

EPOTya U m B*f»ntfu (1 ay)

Onbtn Lund Aimma»

TEİAŞ/TTOAÇ Ba l̂anb Anlafmu

HES ÇED Olumlu vey» Garakll Delidir (2-6 ay)

batim Hattı ÇED (6 ay)

Orman Sahran brd ( 3 4 ay)

Martta Alım M Jeolojik Arafbrma (2-4 ay)

•lavttt RUMte flaponj (2-3 ay)

Rnan* G*rtjşm«*«ri (mln.3-6 ay)

lnı ıaa Baflama-YMnnı Wruml (]-3 yıl)

ÖZEL SEKTÖRÜN SORUNLARI
k Santrallan
tastslar oldı7

llan uzun ıHnn (an u J- 4 yıl) va Mı yabnm
oldı4undan Oael Safetorfln bu ntanmbn
tçlt7afa«ıdaU sorunlar çtoOmfmnmmMk-.

YIK Kanununda b«Nrtflm va daha M W I YTT. olarak afiUanan ortaUma
aMktrik aataş fUb, yatınmaya kolaylık Mfllanwrnifbr"

Yatmın tndlriml, vargl muaflyatl vaya İndirimi uygulanmalıdır,

Amortisman SO yıl (24.08.2004 tarih va 333 sayılı tabllg), 20 yıl olarak

SONUÇ

•«sssss...
HESpnjm

Hırların garçaklastiriRnasIndakl gadkmanln fllka akenomlrl Icin büyük bir
kayıp olduğu blrflarcskur. Unytt ya da patrol gibi doAal kaynaklar ynlarca
duraolllr incak hHroİlk kayAai kullanılmaca bo|a atıp gltmaktadlr.

2008 Mbariyla. 14 adat Qratim liaanaı alınan HES (2297,25 MW)

• yOrutlUan

Vanl yannmajardan

ÖNERİLER

An govardjjl bakımı

Enerji yabnmltvı >0n Oaal M

((wrnp-storaga) rittarm üıtrinda çabf malan

fawilkta cattfmak durumunda oWuju kamu kurumlan ara
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Kredi Ödemelerinin yoğun olduğu ilk 8-10 yıl boyunca hidroelektrik
santralın ürettiği enerji için yeşil enerji teşviği uygulanmalıdır.

Hldrolektrik santrallara yapılacak yatırımların hızlandırılması ve teşviği
amacıyla tüm HESiar yenilenebilir enerji kapsamı içinde teşvik edilmelidir.

Santral elektro-mekanik ekipmanın yurt içinde üretimi teşvik edilmelidir.

Yerli bankaların uzun dönemli ve uygun koşu Harta finansman sağlaması
İçin gerekil koşullar sağlanmalı, proje finansmanı cazip hale getirilmelidir.

Yapılan yatırımın sonraki yıllarda sorun olmayacağı konusunda özel
sektöre güven verilmeli. Projeye finansman sağlayacak kuruluşların
ülkedeki istikrar ortamına göre kredi vereceği unutulmamalıdır.

HES yatırımları istihdam yaratarak da ülke ekonimisine bu yönden de
destele olmaktadır.

EU HİDROELEKTRİK

Avrupa'nın halen ekonomik yapılabilir
hidroelektrik enerji potansiyelini %70 oranında
(772 000 GWh/yıl) değerlendirilmiş olmasına
rağmen,

Avrupa Birliği, 2001/77/EC sayılı ve 27 Eylül
2001 tarihli teşvik yönetmeliği 27 Ekim 2001
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre büyük, küçük tüm hidroelektrik
üretimi ve tüketimine destek verilmektedir.

AVRUPA'da Uygulanan HES Teşvikleri
EXAA-AVUSTURYA'da KARBON TİCARETİ-

Örnek

8 Haziran 2006 tarihi itibariyle ABD'de Yürürlükte
olan Hidroelektrik Santral Lisansı sayısı 1025'dir.
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Kaynak: "USA-federal Energy Regulatory Commission*

93


