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Ek: 
Enerji çeşidi/çeşitleri veya kaynağı /kaynakları veya bu enerji çeşidi/kaynağının 

kullanımı  hakkında Odamız tarafından oluşturulmuş olan enerji politikalarına ilişkin 

temel görüş ve ilkelerinizi aşağıda sunulmuştur. 

 

 Enerji politikasında basit çözümler yoktur. Bütün sorunları çözen, kirlenmeye yol açmayan 

ve ucuz bir enerji kaynağı da henüz bulunmamıştır. Gaz, petrol, kömür, nükleer enerji ve 

yenilenebilir enerji gibi kaynakların hepsi hem güçlü hem zayıf noktalara sahiptir. Diğer taraftan 

enerji, ekonomik ve sosyal hayatımızın hemen hemen bütün alanlarında kullanılmaktadır. 

 

Ülkemizde yapılacak enerji programında hedeflerin arzın güvenliğinin güçlendirilmesi, 

iklim değişikliği ile mücadele ve sanayini teşvik etmek olarak belirlenmelidir. Hazırlanacak bir 

enerji programı ile yenilenebilir enerji, enerji etkinliği konularında bölgesel ve yerel girişimlere 

destek sağlanması amaçlanmalıdır. 

 

Dünyada fosil enerji kaynaklarının azalması ve bunların çevre için büyük bir tehdit olan sera 

gazı emisyonunu artırması nedeniyle yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme 

getirmektedir. Yenilenebilir enerji kirletici özelliği olmayan elektrik üretim araçlarını kullanmak 

gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahip olacaktır. Çünkü sürdürülebilir kalkınma ancak 

çevreye uyumlu, kaliteli ve ucuz enerjinin zamanında temini ile mümkündür. 

 

Ülkemiz enerjinin önemli bir kısmını petrol ve doğal gazdan karşılamakta ve bu kaynakları 

dışarıdan ithal etmektedir. Bu durum hem fosil enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkilerini 

artırmakta hem de enerji bağımlılığının yarattığı ekonomik ve politik sıkıntılara neden olmaktadır. 

Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. 

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası olarak ülkemizde enerji kullanımında çeşitliliğe gidilmesi doğal 

gaz ve petrolün oranının makul düzeye çekilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi 

gerekliliğinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiye ilişkin politikaların ülkemizde 

Nüfus artışı, yüksek oranlı enerji talebi artışı, enerji arz güvenliği ile ilgili endişeler ve iklim 

değişikliği gibi bazı faktörler göz önüne alınarak, yenilenebilir enerjiye dönüşün akılcı bir 

yaklaşımla çok hızlı olmalıdır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir 

ülke olduğu gerçeği ve enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacı göz önüne alınarak, ulusal 

enerji politikasında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların azami düzeyde 

kullanımının hedeflenmesi gerekmektedir. 

 

Ülkemizde’de enerji talebinde keskin bir artış yaşanmaktadır. Dolayısıyla, geleceğe dönük 

olarak yenilenebilir enerjinin önemli bir rol oynadığı yenilikçi bir enerji politikası benimsenmelidir.  

Ülkemizde önümüzdeki beş yılda yenilenebilir enerjinin toplam elektrik enerjisi talebinin en az 

yüzde 25 - 30’unu yenilenebilir enerjiden karşılanması konusunda hedef konulmalıdır.  

 

Enerji karmasında yenilenebilir enerjinin payının arttırılması amacıyla şu stratejilerin göz 

önüne alınması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

 

1. Ekonomik potansiyel oluşturan yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin olarak, lisans alınan 

projelerin öngörülen sürede tamamlanması için gerekli tedbirler alınması.  
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2. Planların, teknolojik gelişmelere ve mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak yenilenebilir enerji 

kullanım potansiyelindeki gelişmeler dikkate alınarak hazırlanması.  

3. Elektrik iletim sisteminin daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi santralleri gibi kesintili üretim 

yapan tesislerin bağlanmasına imkan verecek şekilde güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların 

hızlandırılması.  

4. Elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal alanların özel sektöre açılması konusundaki 

çalışmalara hız kazandırılması.  

5. Yenilenebilir enerji kaynakları alanında teknoloji geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi. 

 

      Ayrıca, ülkemizde’de yenilenebilir enerjinin payının artırılması ve doğa ve insan üzerindeki 

etkilerinin azaltılması için; 

 Rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı, ilgili devlet kurumları tarafından 

makro düzeyde planlanmalı ve lisans başvuruları bu plan çerçevesinde yapılmalıdır.  

 Yenilenebilir enerji yatırımcılarının planlama, lisanslama gibi devletle olan ilişkilerinde 

başvurabileceği tek bir resmi kurumunun olması ve bu sayede bürokratik engellerin 

hafifletilmesi süreci kolaylaştıracaktır. 

 Karbon vergisi uygulaması ile elde edilecek gelirler yenilenebilir enerji kaynaklarının 

desteklenmesinde kullanılmalıdır. 

 Türkiye, yenilenebilir enerjiyle ilgili küresel oluşumların yanı sıra, bölgesel girişimlerin 

oluşturulmasında etkin rol oynamalı ve bu işbirliği süreçlerine etkin katılım sağlamalıdır. 

 Güneş enerjisi gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan teknolojiler için ekonomik teşvikler 

daha cazip hale getirilmeli ve alım garantileri artırılmalıdır.  

 Trafo merkezlerinin yapımıyla ilgili maliyetin yatırımcı üzerindeki yükü azaltılmalıdır.  

 

Yenilenebilir enerjinin edinilmesinde tüm bu görüş ve önerileri değerlendirilirken bazı 

gerçekleri de göz ardı etmememiz gerekmektedir. Ülkemizde rüzgar, güneş ve hidro gibi 

yenilenebilir enerji santrallerinin kurulabileceği alan, mevcut arazi kullanım durumlarından dolayı 

(konut, tarım, orman, kültürel ve doğal sit alanları, yollar vb.) sınırlıdır.  Ayrıca, yenilenebilir enerji, 

iklim koşullarına bağlı olarak sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle 4 mevsim, 7 gün 24 saat 

çalışan nükleer gibi baz yük santrallerine her halükarda ihtiyaç duyulmaktadır.  Yenilenebilir enerji 

güvenlidir, ancak güvenilir (sürekli) değildir; alternatif enerji kaynağıdır. Her zaman rüzgâr esmez, 

güneş her zaman ışımaz, yağış her zaman bol olmaz; Bu nedenle hidrolikte bu ortalama 4000 saat; 

rüzgarda ortalama 3000; güneşte ise ortalama 2500 saattir. Rüzgar enerjisinde süreklilik olmaması, 

depolanabilir enerji kaynaklarıyla, bir diğer adıyla “baz yük santralleriyle” dengelemeyi 

gerektirmektedir. Bu nedenle toplam şebekenin %20’den fazlası rüzgardan sağlandığında şebeke 

problemleri ortaya çıkmaktadır. 10.000 MW nükleer güç santraline karşılık gelmesi için, kapasite 

faktöründen dolayı, 30.000 MW rüzgar veya 38.000 MW güneş santrali kurulması gerekmektedir. 

Hidroelektrik için dünya ortalamasına bakıldığında kapasite faktörü %44 civarındadır. Türkiye’de 

hidroelektrik santrallerin son 25 yıllık ortalama kapasite faktörü ise % 42’dir.  

 

           Bu nedenlerle, ülkemizin gitgide artan elektrik gereksinimini kesintisiz karşılayabilmek için 

öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, diğer enerji kaynakları içinde nükleer 

enerji de bilim, teknoloji, akıl ve mantıkla karşılaştırılıp değerlendirilmelidir. Ancak bu yapılırken, 

güvenliği en üst derecede olan modern nükleer santrallar seçilmeli, uluslararası standartlara 

göre kalite kontraları yapılarak kurulmalı ve böylelikle çevredekilere ve doğaya olumsuz 

olabilecek etkiler en az düzeye indirilmelidir.  
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            Ülkemizde enerji çeşitliliğini artırmak, nükleer teknolojiyi edinmek,  dışa bağımlılığı 

azaltmak, kapasite faktörünü de dikkate alındığında  ve emaremde olması nedeniyle  Fizik 

Mühendisleri Odası olarak enerji üretim portföyünde  nükleer enerjinin olmasının gerektiğine 

inanmaktayız. Ancak, şu anda ülkemizde yürütülen nükleer enerji santrallerinin kurulması sürecinin 

doğru olmadığını, bu şekilde bir yol izlenmesinin dünyada bir örneğinin olmaması ve bunun sonucu 

olarak projenin başarılı olamayacağı ve süreçte kamu yararına olmadığı değerlendirilmektedir.   

 


