
S
osyal ve ekonomik ya-
şantWmWzWn sürdürülebilir-
liği, elektrik enerjisinin
kaliteli, güvenilir ve de-
vamlW olarak sağlanmasW-

na bağlWdWr.
Uzun dönemde elektrik arz pro-

jeksiyonuna baktWğWmWzda, elektrik
enerjisinin sağlanmasWnda ileride sW-
kWntWlW bir döneme gireceğimiz görül-
mektedir. Global ekonomik kriz sü-
recinde elektrik talebinde yaşanan
daralma sonucu şimdilik talebin kar-
şWlanmasWnda bir sorun görülmemek-
te ise de krizin etkisinin azalmasWyla
talep tekrar yükselmeye başlayacak ve
bugün yaşanan rahat durum sürdürü-
lemeyecektir. Enerji BakanlWğW’nWn
2008 yWlWnda 207 milyar kilovat saat
(kwh) olarak tahmin ettiği elektrik ta-
lebi 198 milyar kwh, 2009 yWlWnda 195
milyar kwh olarak gerçekleşmiş, 2010
yWlWnda ise 208 milyar kwh olmuştur.
TEİAŞ’Wn 2008 Haziran ayWnda ya-
yWnladWğW Uzun Dönemli Arz Projek-
siyonu Raporu’nda belirtildiğine göre
yWllWk yüzde 6 ile 7 arasWndaki talep ar-
tWşlarWnW 2011 yWlWndan itibaren karşW-
lamanWn mümkün olamayacağW belir-
tilmiş olmasWna rağmen yaşanan eko-
nomik kriz nedeniyle bu durum bir-
kaç yWl ertelenmiştir.

Kriz döneminde yaşanan bu talep
azalmasWndan yararlanarak önümüz-
deki kWsa ve orta dönemde oluşacak
elektrik taleplerini karşWlayacak elek-
trik üretim projelerinin bir an önce ele
alWnmasWnda zorunluluk bulunmakta-
dWr. Hal böyle iken bu alanda nükle-
er santrallar dWşWnda sektörde başkaca
bir hareketlilik görülmemektedir.
Oysa nükleer santrallarWn uzun süren
yapWm sürecindeki elektrik talebini kar-
şWlamak için baz güçte elektrik sant-
rallarWnWn yapWmWna hemen başlan-
masW gerekmektedir. Nükleer güç
santrallarWnWn inşasW oldukça uzun
sürmektedir. İnşaat sürelerinin öngö-
rülenden daha uzun olmasWnWn nede-
ni; projelendirmedeki olasW değişik-
liklerdir. ABD’de inşa edilmiş olan
nükleer santrallar genellikle 10 yWl, bazW
durumlarda da 15 yWlda tamamlana-
bilmiştir. Finlandiya’da dünyada ilk
defa yeni nesil bir nükleer santral ya-
pWmWna 2005 yWlWnda başlamWş olma-
sWna rağmen bu proje halen 3.5 yWl ge-
cikme ile inşaatW devam etmektedir.

Afşin Elbistan’a öncelik
Baz yük özelliklerine sahip üretim

tesisi olarak Afşin-Elbistan linyit
santrallarW diğerleri arasWnda önceli-
ğe sahiptir. Şöyle ki, Afşin-Elbistan
santrallarWnda kullanWlacak yakWt yer-
li kaynağWmWz olan linyittir. Elbistan

HavzasW’ndaki linyit rezervi kapsa-
mWnda, son rezerv artWşlarW ile bera-
ber 10 bin megavat (MW) gücünde
elektrik santralWnW besleyecek mik-
tarda linyit varlWğW hazWr bulunmak-
tadWr. Santral projesinde de durum
linyit madeninden farklW değildir.
Daha önce Elbistan HavzasW’nda

4x340 MW gücünde Afşin-Elbistan
A SantralW ile 4x360 MW gücünde-
ki Afşin-Elbistan B santralW tesis edil-
miş ve yeterli tecrübe elde edilmiş-
tir. Böylece gerek madenin gerek
santralWn projelendirilmesinde ve
yapWmWnda bir güçlükle karşWlaşWl-
mayacaktWr.

HavzanWn bütününde önceden ku-
rulmuş olan (A), (B) santrallarWna ek
olarak kurulmasW planlanan her biri
4x360 MW gücündeki (C), (D),
(E), (F) santrallarW tam kapasitede yWl-
da 6500 saat çalWştWrWlacağW hesabW ile
37 milyar 440 milyon kwh elektrik
enerjisi üretebilecek kapasiteye sa-
hiptirler. (A) ve (B) santrallarW ile bir-
likte üretilecek elektrik enerjisi mik-
tarW 55 milyar 600 milyon kwh’e eri-
şecektir. Azami 10 yWllWk bir süre içe-
risinde tamamlanmasW mümkün olan
bu projeler ile elektrik üretiminde do-
ğalgaza olan bağWmlWlWğWmWz büyük
ölçüde azalacağW gibi bölgede önem-
li istihdam olanağW da yaratWlmWş
olacaktWr. Afşin-Elbistan termik

santrallarWnWn inşasW ile ülkemizin en
önemli ekonomik ve sosyal proble-
mi olan istihdama yeni imkanW ya-
ratWlmWş olmakla sWnWrlW kalWnmaya-
cak, elektrik üretimi için gerekli
linyitin üretimi ile yaratWlacak katma
değer yurtiçinde kalacak, ekonomi-
de gelişme hWzlanacak, böylece top-
lumun tüm kesimlerine ekonomik
faydalar sağlanmWş olacaktWr.

Elektrik fiyatları düşürülebilir
Tesis sürecinde yapWlacak faiz

ödemeleri ile 1000 MW’W 3 milyar
dolar olarak hesapladWğWmWz Afşin-
Elbistan Termik SantralW’nWn elektrik
üretim maliyeti yakWt ile birlikte
3.5-4 sent/kwh olacak ve elektrik fi-
yatlarWnWn ucuzlamasWnda büyük bir
rol oynayacaktWr. Halen verimli bir
şekilde çalWştWrWlan Afşin-Elbistan
B Termik SantralW’nWn işletme ma-
liyeti 3 sent/kwh’i aşmamaktadWr. Bu
termik santral Türkiye’de en düşük
maliyetle elektrik üretimi yapan ter-
mik santraldWr.

1000 MW gücündeki nükleer
santralWn tesis bedeli nükleer tesis ku-
ran kuruluşlarWn bilgilerine göre in-
şaat dönemi faiz ödemeleri hariç 5
milyar dolar olarak ifade edilmekte,
faiz ödemeleri dahil olduğunda 7
milyar dolara çWkmakta, elektrik bi-
rim maliyeti de 10 sent/kwh’den aşa-
ğW olmamaktadWr. Genellikle bir
nükleer santralda elektrik üretim
maliyetinin 3’te 2’sini sabit tesis ya-
tWrWmW oluşturmaktadWr. Elektrik üre-
tim maliyeti nükleer santral yapWm
maliyeti, tesisin inşa süresi ve fi-
nansman masraflarW ile yakWndan il-
gilidir.
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Türkiye’nin,
ekonomik kriz
nedeniyle
ertelenen elektrik
açığı sorununu
içinde
bulunduğumuz
yıldan itibaren
hissetmesi
bekleniyor. Ancak
yapımı daha uzun
zaman alabilecek
nükleer santral ön
plana çıkarken,
Afşin Elbistan
termik
santrallarında bir
hareketlilik
gözlenmiyor.
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En ekonomik proje
Bu karşWlaştWrmadan da görüleceği gibi Afşin-Elbistan Projesi yapWlma-
sW olasW diğer üretim projeleri içerisinde her bakWmdan en ekonomik pro-
je olarak gözükmektedir. Afşin-Elbistan A Termik SantralW’nWn rehabi-
litasyonu ve baca gazW arWtma tesisi inşasW, Elbistan B Termik SantralW’nW
besleyecek kömür madeninin yatWrWmW ve yukarWda belirtilen (C), (D), (E),
(F) linyit santrallarWnWn inşasW ve sisteme bağlantW için gereken iletim hat-
larW, kabaca 15 milyar dolara mal olacaktWr.

Bu proje yalnWzca elektrik üretimi ile sWnWrlW olarak düşünülmemeli; bir
havza geliştirme projesi olarak ele alWnarak Güneydoğu Bölgesi’nin sos-
yal ve ekonomik kalkWnmasW için bir kilit proje olmasW sağlanmalWdWr. Bu
nedenle bu projenin rödövans yöntemi ile yapWlmasW uygun değildir. Ge-
rektiğinde özel sektör ile de işbirliği sağlanarak, kamu yönetiminde ve de-
netiminde yapWlmasW ve çeşitli kamu kuruluşlarW ile özel kuruluşlar ara-
sWndaki koordinasyon ile ge-
rekli finans temini için Hazine
garantisinin sağlanmasWnW te-
minen gerekiyorsa bu projeye
özel bir yasa çWkarWlmalWdWr.


