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Elektrik üretiminde kullanılacak kaynaklara ilişkin karar alma süreçlerinde farklı seçim 
kriterleri değişik oranlarda dikkate alınabilmektedir. Bu çalışmada, fosil yakıtlara göre 
dışsal maliyetleri daha düşük olan yenilenebilir (güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyoyakıt) ve 
nükleer eneıji santrallerinin Türkiye'nin elektrik eneıjisi üretiminde hangi oranlarda 
kullanılabileceği sorusu, AHP yöntemi ile oluşturulan model çerçevesinde 
cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Modelde seçim (kontrol) kriterleri olarak üretim 
maliyetleri, dışsal maliyetler, ulusal ve uluslararası tepkiler seçilmiştir. Kontrol kriterlerine 
eşit ağırlık verildiğinde ilk üç sırayı nükleer (% 36), rüzgâr (% 24) ve güneş (% 17) 
santralleri almıştır. Dışsal maliyetler % 40, diğer kriterlerin her biri % 20 oranında 
hesaplamaya katıldığında ise sıralama değişmemiş; ancak nükleer santraller % 32, rüzgâr 
% 29 ve güneş santralleri ise % 16 değerlerini almışlardır. 
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A COMPARISION OF NUCLAER AND RENEWABLE POWER 
PLANTS WITH AN AHP MODEL: THE CASE OF TURKEY 

Various selection criteria can be taken into account in determination of fuel mix by giving 
different priorities. In this paper, we present a multiple criteria decision-making model to 
evaluate five types of power plants -namely solar, wind, geothermal, biomass and nuclear 
power plants- for electricity generation in Turkey by means of Analytical Hierarchy 
Process (AHP). The proposed model implemented two alternative scenarios; each gives 
different relative importance to the control criteria (production costs, external costs, 
national and international acceptance) in the model. Under all alternative scenarios of our 
model, the highest value alternative is nuclear power plants. The share of nuclear energy is 
in the range of 36% - 32% in our model results although nuclear energy is not available 
yet. The calculated percentage of wind and solar power plants are 24% and 29% for 
Scenario 1 and 17% and 16% for Scenario 2 respectively. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz dünyası enerji gereksiniminin karşılanmasında büyük oranda fosil *yakıtlara 
bağımlıdır. Dünya ölçeğinde toplam enerji tüketiminin % 62'si petrol ve doğal gazdan 
sağlanmaktadır [1], Fosil yakıtlara olan bu bağımlılık iklim değişikliği ve ulusal güvenlik 
konularında ciddi endişe yaratmaktadır. Bu bağlamda alternatif çözümler arasından, sera 
gazları yaymayan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması önem 
kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları enerji arzının çeşitlendirilmesine yardımcı 
olabilir. Ayrıca enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması; ekonomilerin uluslararası yakıt 
fiyatları dalgalanmaları ve kaynak kısıtlamaları sorunları ile karşılaşma risklerini azaltır. 
Bundan başka, çoğu yenilenebilir kaynak fosil yakıtlara göre daha temiz olduğundan çevre 
ve insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Belirtilen avantajlarına karşın yenilenebilir 
kaynakların geleneksel yakıtların yerini tamamen alması öngörülebilir gelecekte olası 
olmadığından; nükleer enerji birçok ülkede bir diğer seçenek olarak yeniden gündeme 
gelmektedir. Sınırlı fosil rezervlerine bağlı olmaması, yüksek miktarda eneıji sağlaması, 
yakıt fiyatlarının enflasyondan daha az etkilenmesi ve santrallerin eneıji üretimi sırasında 
sera gazları emisyonlarına katkı yapmaması nükleer enerjinin önemini artıran faktörlerdir. 

Hızla artan kişi başına eneıji talebi, yüksek oranda ithal girdi bağımlılığı, uluslararası 
anlaşmaların emisyonlar konusunda getirdiği sınırlamalar gibi sorunlarla karşı karşıya olan 
Türkiye enerji sektörü açısından, öncelikli sorunlardan biri de kaynak çeşitlendirmesidir. 
Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü ile elektrik üretimi Çizelge 1 ve Çizelge 2'de 
yakıt çeşitlerine göre gösterilmektedir [2, 3]. 

Çizelge 1. Elektrik Eneıjisi Kurulu Gücü (2007) 

Yakıt Türü Kurulu Güç (MW) Oran (%) 
Doğal Gaz 13.177 31,56 
Hidrolik 13.829 33,12 
Kömür 10.097 24,19 
Petrol 1.952 4,67 
Jeotermal 30 0,07 
Rüzgâr 355 0,85 
Diğer 2.309 5,53 
Toplam 41.748 100 

Çizelge 2. Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Eneıji Kaynaklarına Göre Dağılımı 

Elektrik Oran Elektrik Oran Artış 
Yakıt Türü Üretimi (GWh) (%) Üretimi (GWh) (%) Oranı 

(%) 
2006 2007 

Kömür 46.649,5 26,5 53.431,0 27,9 14,5 
Sıvı Yakıtlar 4.340,5 2,5 6.526,8 3,4 50,4 
Doğal Gaz 80.691,2 45,8 95.024,8 49,6 17,8 
Yenilenebilir + Atık 153,9 0,1 213,7 0,1 38,9 
Hidrolik 44.244,2 25,1 35.850,8 18,7 -19,0 
Jeotermal + Rüzgâr 220,5 0,1 511,0 0,3 131,7 
Toplam 176.299,8 100,0 191.558,1 100,0 8,7 
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Son yıllarda yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde kullanımı artmakla 
birlikte, toplam üretimdeki paylan henüz marjinal düzeydedir. 2008-2017 döneminde 
düşük talep senaryosuna göre yılda ortalama % 6,6; baz talep senaryosuna göre ise yılda 
ortalama % 7,5 oranında talep artışı beklenen [4] Türkiye'de elektrik enerjisi sektöründe, 
talebin karşılanmasında yenilenebilir kaynakların yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle 
nükleer enerjiyi de kapsayacak biçimde diğer alternatiflerin dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de henüz kullanımda olmayan ya da düşük oranda 
kullanılan ancak, önümüzdeki dönemde elektrik üretimi içindeki payının artırılması 
hedeflenen santrallerin hangi oranlarda kullanılabileceğinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda 
güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoyakıt ve nükleer eneıji santralleri birbiriyle karşılaştırılmıştır. 
Çalışmanın odak noktasında santrallerin toplumsal maliyetleri bulunmaktadır. Toplumsal 
maliyetler; özel maliyetler ve dışsal maliyetlerin toplamından oluşur ve bir iktisadi 
etkinliğin sonucunda bir bütün olarak toplumun katlandığı maliyetlerdir. Toplumsal 
maliyetlere ulaşmak için özel maliyetler yanında dışsal maliyetlerin de dikkate alınması 
gerekir. Bu bağlamda çalışmada, alternatif santrallerin değerlendirilmesinde ilk iki kontrol 
kriteri olarak üretim maliyetleri ve dışsal maliyetler seçilmiştir. Ayrıca alternatiflerin 
ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilebilirliğini değerlendirmek amacıyla ulusal 
tepkiler ve uluslararası tepkiler diğer iki kontrol kriteri olarak belirlenmiştir. Bu çok kriteri i 
karar alma probleminin çözümünde "Analitik Hiyerarşi Süreci" (The Analytic Hierarchy 
Process, AHP) yöntemi kullanılmış; veriler "SuperDecisions" programında 
değerlendirilmiştir. Ulusal ve uluslararası tepkiler için uzmanlara uygulanan anket 
sonuçları, üretim maliyeti ve dışsal maliyetler için ise sayısal veriler kullanılmıştır. 

2. MODELİN OLUŞTURULMASI 

2.1. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 

AHP, çok sayıda kritere sahip karmaşık problemlerin çözümünde ve bu problemlerle ilgili 
karar süreçlerinde kullanılan bir yöntemdir. AHP yönteminin üstün yanı, hem nitel hem de 
nicel kriterlerin bir bütün olarak analiz edilebilmesidir. Bu yöntemde ortaya konulan 
problem; amaç, kriterler ve alternatiflere ayrıştırılır. Saaty [5], ikili karşılaştırmalann 
yapılmasında 1-9 arası değerlerin kullanıldığı bir ölçek oluşturmuştur. Çizelge 3'te ölçek 
değerleri yer almaktadır. 

Çizelge 3. AHP Önem Skalası 

Önem Değerleri Değer Tanımları 
1 Her iki alternatifin eşit öneme sahip olması durumu 
3 1. alternatifin 2. alternatiften daha önemli olması durumu 
5 1. alternatifin 2. alternatiften çok önemli olması durumu 
7 1. alternatifin 2. alternatife göre çok güçlü bir öneme sahip olması 

durumu 
9 1. alternatifin 2. alternatife göre mutlak üstün bir öneme sahip olması 

durumu 
2,4,6,8 Ara değerler 

AHP yöntemi uygulanırken amaç, oluşturulan matristen elde edilen en büyük özdeğere 
karşılık gelen özvektörü bulmaktır. 
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Ax — Ax (D 

Birinci eşitlikte; 

A: Matris 

x: Özvektör 

X: Özdeğer 

Rasyonel bir karar alma sürecinde tutarlılık önemli bir unsurdur. AHP yönteminde, yapılan 
analizde tutarlılık oranı ile bir çeşit rasyonellik testi yapılır ve yapılan analizin güvenilirliği 
ile ilgili fikir elde edilir. Saaty, tutarlılık oranının 0.10'dan küçük olması gerektiğini 
belirtmektedir. Söz konusu oranın 0.10'dan büyük olması durumunda, başlangıçta 
oluşturulan matrisin gözden geçirilmesi gereklidir. 

T.İ.: Tutarlılık Endeksi 

n: Matris boyutu 

AHP yöntemi karar alma, tahmin yapma ve öngörü gibi değişik amaçlarla tıptan 
mühendisliğe, ekonomiden fen bilimlerine kadar oldukça geniş bir uygulama alamna 
sahiptir. Son dönemde AHP'yi enerji sektörüne uygulayan çalışmaların sayısı artmaktadır. 
Kablan [6], Ürdün'de etkin enerji tasarruf programlarının oluşturulmasında 
kullanılabilecek politika araçlarını önem derecesine göre sıralamıştır. Chatzimouratidis ve 
Pilavachi [7], güç santrallerini radyoaktif olmayan emisyonların salınımına göre objektif 
ve sübjektif kriterler çerçevesinde ele almışlar ve sırasıyla nükleer, hidrolik, jeotermal ve 
rüzgâr eneıjilerinin en iyi tercihler olacağı sonucuna ulaşmışlardır. Lee ve diğerlerinin [8], 
Kore'nin hidrojen enerjisi teknolojisi alanındaki rekabet gücünü analiz ettikleri çalışmada, 
Kore'nin seçilen ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığı belirtilmiştir. Chatzimouratidis ve 
Pilavachi'nin [9], on çeşit eneıji santralinin yaşam standartları üzerindeki etkilerini 
araştırdıkları çalışmada, ilk beş sırayı yenilenebilir enerji santralleri almıştır. Aynı 
yazarların bir başka çalışmasında [10], on çeşit eneıji santrali yaşam kalitesi önceliğine 
göre incelendiğinde; yine yenilenebilir eneıji santrallerinin ilk beş sırada yer aldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

2.2. Hiyerarşi Ağacı 

Elektrik eneıj isi üretiminde birbirine alternatif olan beş santral türünün 
değerlendirilmesinde kullanılan hiyerarşi ağacı Şekil l 'de gösterilmektedir. Hiyerarşi 
ağacının en üstünde çalışmanın temel sorusu olan alternatif santrallerin öncelik sıralaması 
yer almaktadır. Bunun altında seçilen kontrol kriterleri ve her kriterin altında ise 
alternatifler bulunmaktadır. AHP yönteminde analizin yönü yukarıdan aşağı doğru ve tek 
yönlüdür; analiz aşağıdan yukarıya doğru yapılamaz. Yöntemin "hiyerarşi" olarak 
adlandırılması analizin işleyiş yönüne işaret etmektedir. 

(2) 
n-1 

Burada; 
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Şekil 1. Değerlendirmede kullanılan hiyerarşi ağacı 

2.3. Kriterler 

2.3.1. Üretim Maliyetleri 

Güç santralleri arasında tercih yapılırken ele alınması gereken en önemli unsurlardan biri, 
yapılacak elektrik üretiminin maliyetidir. Göreli maliyeti düşük olan santrallerin tercih 
aşamasında önemli bir avantajı olduğu açıktır. Üretim maliyetini oluşturan kalemler; 
sermaye maliyeti, bakım ve onarım maliyetleri ve yakıt maliyetleridir. Ekonomik 
maliyetler santral türlerine göre Çizelge 4'te verilmiştir [11]. Çizelgeden en düşük üretim 
maliyetine sahip santral türlerinin biyoyakıt, jeotermal ve nükleer santraller olduğu 
görülmektedir. 

Çizelge 4. Santral Türlerine Göre Üretim Maliyetleri 

($/MWh) 
Nükleer 26 
Güneş 125,8 
Rüzgâr 41,8 
Jeotermal 25,4 
Biyoyakıt 21,6 

2.3.2. Dışsal Maliyetler 

Negatif dışsallık olarak da bilinen dışsal maliyetler; bir karar biriminin bir başka karar 
birimine yüklediği fıyatlandırılamayan maliyetlerdir. Bu maliyetler, piyasa fiyatına 
yansımadığından piyasa mekanizması tarafından dikkate alınmaz. Dolayısıyla piyasacın 
serbestçe işlemesiyle toplum için en iyi sonuçların üretileceğine ilişkili beklentiler 
gerçekleşmez; piyasanın ortaya çıkaracağı sonuçlar etkin olmaz. Enerji üretimi ve 
tüketiminin çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli dışsal etkileri vardır ve bu etkilerin 
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varlığında özel maliyetler ile toplumsal maliyetler birbirinden farklı olur. Örneğin, 
kömürden eski teknolojileri kullanarak bir başka ifadeyle zararlı emisyonlar için önlem 
almadan gerçekleştirilen elektrik üretimi, maliyetinin düşüklüğü nedeniyle tercih edilebilir. 
Kömür santrallerinin dışsal maliyetleri elektrik üretim maliyetine ve dolayısıyla elektrik 
fiyatına dahil edilmediğinden, piyasa mekanizması bu santrallerin yaygınlaşması gibi bir 
sonuç ortaya çıkarabilir. Gerçekte ortaya çıkan çevre tahribatı gerçekte toplumun refahı 
azaltmaktadır. Özetle, açık düzenlemelerin bulunmadığı durumlarda piyasanın enerji 
tercihini göreli özel maliyetlere göre yapması toplumsal açıdan etkinsizliğe yol açmaktadır. 

Günümüzde artan çevresel sorunlar ve buna paralel olarak gelişen çevre bilinci, karar alma 
süreçlerinde dışsal maliyetlerin de göz önünde bulundurulmaya başlamasına yol açmıştır. 
Bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri Avrupa Birliği tarafından yürütülen ExternE 
Projesi'dir [12]. Proje kapsamında Avrupa için oluşturulmuş dışsal maliyet verilerinin 
küreselleştirilmesine çalışılmıştır. ExternE sonuçları elektrik üretiminde kullanılan farklı 
yakıt teknolojileri arasında karşılaştırma yapılmasına izin verir. Proje kapsamında yapılan 
çalışmalarda ortaya konulan dışsal maliyetler santral türlerine göre Çizelge 5'te 
gösterilmektedir. Çizelgedeki dışsal maliyetler, küresel ısınma, kamu sağlığı, maddi hasar 
ve iş sağlığı gibi dışsallıkların toplamındanioluşmaktadır. 

Çizelge 5. Santral Türlerine Göre Dışsal Maliyetler 

€cent/KWh 
Nükleer 0,45 
Biyoyakıt 2,5 
Jeotermal 0,3625 
Rüzgâr 0,125 
Güneş 0,6 

2.3.3. Ulusal ve Uluslararası Tepkiler 

Farklı kaynakları kullanan santrallerin piyasaya girme derecesi hem göreli maliyetlere hem 
de tüketicinin kabulüne bağlıdır. Fosil yakıtlı santrallerin, ekosistemde yaratılan tahribat, 
zararlı emisyonlar ve insan sağlığına olumsuz etkiler gibi açıkça gözlenebilen olumsuz 
etkileri nedeniyle bu santrallere duyulan tepkiler dünya genelinde giderek artmaktadır. 
Avrupa Birliği örneğinde görüleceği gibi siyasal alanda da temsil edilen çevreci görüşler 
enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gereksinimi ile birleşmiş ve yenilenebilir eneıji 
santrallerinin payını artırmaya yönelik eneıji projeksiyonları oluşturulmaya ve bu alanda 
teknoloji geliştirilmesine önem verilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla toplumun bakış açısı 
kaynak bileşiminin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Fosil yakıtlara yöneltilen tepkiler nükleer santraller söz konusu olduğunda da geçerli ve 
hatta daha şiddetlidir. Nükleer enerji santrallerinin yüksek kurulum maliyetleri, radyoaktif 
atıkların depolanması sorununun yanı sıra nükleer kaza riskleri endişe kaynağı olmaktadır. 
Türkiye'de nükleer santral ihalesi ile birlikte kamuoyunda başlayan tartışmalar bu tepkilere 
örnek oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde ise nükleer teknolojinin eneıji üretimi 
dışındaki amaçlarla kullanımına ilişkin kaygılar nedeniyle uluslararası kamuoyunun 
baskıları gündeme gelebilmektedir. Nükleer ve fosil yakıtlı santrallere duyulan tepkilere 
karşın, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan 
güven yadsınamaz. Gerek çevre güvenliği, gerek enerji arzının devamlılığının 
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sağlanabilmesi açısından yenilenebilir eneıji kaynaklarının avantaj lan kamuoyunda genel 
kabul görmüştür. 

Bu çalışmada nükleer ve yenilenebilir eneıji alanındaki uzmanlara elektronik ortamda 
cevaplandırabilecekleri iki soruluk anket uygulanmıştır. Ankette uzmanlardan uluslararası 
ve ulusal tepkiler ve/veya kabul edilebilirlik açısından santralleri AHP önem skalasına göre 
değerlendirmeleri istenmiştir. Her alandan eşit sayıda uzmanın yanıtladığı anket sonuçlan 
ikili karşılaştırmalarda kullanılmıştır. 

3. ANALİZ SONUÇLARI 

AHP yöntemine göre oluşturulan hiyerarşi ağacındaki kriterler iki farklı ağırlıklandırma ile 
incelenmişlerdir. İlk olarak tüm kriterlerin eşit önemde olduğu varsayımı ile kriterlere eşit 
ağırlık (% 25) verilmiştir. Hesaplama sonuçlan Şekil 2'de gösterilmektedir. 

Şekil 2. Kriterlere eşit ağırlık verilmesi durumunda analiz sonuçlan 

Buna göre, dört çeşit yenilenebilir eneıji santrali ile nükleer eneıji santrali arasında bir 
dağılım yapılması gerektiğinde, birinci sırayı % 36 ile nükleer santraller almaktadır. Bunu 
sırasıyla, % 24 ile rüzgar, % 17 ile güneş, % 13 ile jeotermal ve % 9 ile biyoyakıt 
izlemektedir. 

Santrallerin tercih aşamasında karar alıcılann dışsallıklara diğer kriterlerden daha fazla 
önem verecekleri varsayımına dayanarak hazırlanan ikinci modelde, dışsallıklara % 40 ve 
diğer kriterlere % 20 ağırlık verilmiştir. Şekil 3 sonuçlan özetlemektedir. Buna göre, 
nükleer santrallerin payı % 32, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyoyakıt santrallerinin payı 
sırasıyla; % 29, % 16, % 14 ve % 8 olarak belirlenmiştir. 

Her iki model için yapılan analizler için tutarlılık endeksi sonuçlannm 0,1 değerinden 
küçük olması analizin tutarlı olduğunu göstermektedir. 
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Nükleer Güneş Rüzgâr Jeotermal Biyoyakıt 

Şekil 3. Dışsallıklara ağırlık verilmesi durumunda analiz sonuçlan 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye'de fosil yakıtlara göre dışsal maliyetleri daha düşük olan 
yenilenebilir güç santrallerine doğru bir yöneliş gözlenmektedir. Aynı zamanda 
Türkiye'nin hızla artan elektrik eneıjisi tüketimini karşılamak için nükleer eneıjiden 
yararlanma çabalan hız kazanmış ve nükleer santral ihale süreci başlatılmıştır. 

AHP yöntemini kullanan bu çalışmada, Türkiye'nin elektrik eneıjisi sektöründe 
önümüzdeki dönemde payı artması beklenen nükleer, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoyakıt 
santrallerinin hangi oranlarda kullanılabileceği araştınlmıştır. Çalışmanın sonuçlanna göre 
nükleer santraller ilk sırada yer alırken rüzgâr eneıj isinin onu takip ettiği görülmüştür. 
Kriterlere farklı ağırlıklar verilmesi durumunda bile sıralamanın değişmemesi dikkati 
çekmektedir. 

Elektrik üretiminde kullanılabilecek kaynaklann farklı karşılaştırmalı üstünlükleri 
olduğundan; sorun hangi kaynağın seçileceğinden çok en uygun kaynak bileşiminin 
belirlenmesidir. Bu noktada, elektrik üretim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmasına 
karşın çoğu kez göz ardı edilen dışsallıklann bundan böyle eneıji politikalannın bir parçası 
olması gerektiği belirtilmelidir. Eneıji kaynaklannm etkin ve sürdürülebilir tahsisi, 
dışsallıklann dikkate alındığı eneıji politikalannın oluşturulması ile mümkün olacaktır. 
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