II. OTURUM

YEN‹ ve YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KAYNAKLARI
Oturum Baﬂkan›: Erol CELEPSOY

oroloji Genel Müdürlü¤ünde görev yapmakta
y›m. Ayr›ca, Çevre Mühendisleri Odas›nda da
uzunca bir süre Yönetim Kurulunda çeﬂitli gö
revler ald›m.
Teﬂekkürler.

ORHAN ÇATALÇAM
(Samsun Orman ‹ﬂletme
Müdürlü¤ü Müdür Yard›mc›s›)
1992 y›l› Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman
Mühendisli¤i Bölümünden mezun oldum. 93 y›
l› içerisinde Orman Genel Müdürlü¤ü Planlama
Dairesinde göreve baﬂlad›ktan sonra, Bursa, Bi
lecik, Adapazar› ve yaklaﬂ›k dört y›ld›r da Sam
sun Orman ‹ﬂletme Müdürlü¤ü Müdür Yard›m
c›l›¤› görevini yürütmekteyim.
OTURUM BAﬁKANI Çok teﬂekkür ederiz.
S›rayla sunumlar› yapmaya devam edece¤iz;
ama esas olarak, oturum bittikten sonra sizlerin
kat›l›m› ve katk›s›n› bekleyece¤iz. Zaten bu tür
forumlarda da en önemli beklentimiz o, salonun
da kat›l›m›n› ve katk›lar›n› almak.
78 ilde Marmara Enerji Forumunu, Kocaeli ve
Bursa ﬁubemizle birlikte yapaca¤›z. Sizleri de
aram›zda görmekten mutluluk duyar›z. Onun da
duyurusunu yapm›ﬂ olay›m. Buyurun Figen ha
n›m.

OTURUM BAﬁKANI De¤erli konuklar; hepi
nizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Öncelikle konuklar›m›z k›saca kendilerini tan›
tacaklar.
Dr. F‹GEN AR (PANKOB‹RL‹K)
Çal›ﬂma hayat›m Gazi Üniversitesinde araﬂt›rma
görevlisi olarak baﬂlad›. Daha sonra Elektrik ‹ﬂ
leri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ünde Sanayi ve
Enerji Tasarrufu ﬁubesinde çal›ﬂt›m. Ayn› za
manda, Enerji Bakanl›¤›n›n oluﬂturdu¤u Biyo
enerji Projesinde Proje Koordinatörlü¤ü yapt›m.
Sanayi Bakanl›¤›nda, Avrupa Birli¤i ﬁubesinde
8 ay çal›ﬂarak geçen y›l emekli oldum. O günden
beri de PANKOB‹RL‹K’te Enerji Tar›m› Uzma
n› olarak görev yapmaktay›m. Biyoyak›tlarla il
gili çal›ﬂmalar›m› sürdürüyorum.
MUSTAFA ÇALIﬁKAN
(Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü)

1990 y›l›nda Karadeniz Teknik Üniversite Ma
kine Mühendisli¤i Bölümünden mezun oldum.
9098 y›llar› aras›nda üniversite araﬂt›rma gö
revlisi olarak çal›ﬂt›m. 98’den bu yana Elektrik
‹ﬂleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ünde yenile
nebilir enerji kaynaklar› konusunda ArGe çal›ﬂ
malar›, tan›t›m ve bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yü
rütmekteyiz. Halen Yenilenebilir Enerji Kay
naklar› ﬁubesi Müdür Vekili olarak görev yap
maktay›m.
C‹HAN DÜNDAR
(Meteoroloji ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü)
Merhabalar.
1987 y›l› Meteoroloji Teknik Lisesi, 1993 Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i
Bölümü mezunuyum. 94 y›l›ndan bu yana Mete
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Dr. F‹GEN AR
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan.
PANKOB‹RL‹K ad›na hepinizi sayg›yla selam
l›yorum. Ayr›ca, davetleri için, Elektrik Mühen
disleri Odas› Samsun ﬁubesine, Say›n Baﬂkan

Suat Y›lmaz nezdinde çok teﬂekkürlerimi sunu
yorum.
Biyoyak›tlardan bahsedece¤iz. Biyoyak›t nedir,
genel bir tan›m›n› yapt›ktan sonra, dünya ve Av
rupa Birli¤inde biyoyak›tlara yaklaﬂ›m nedir,
dünya neden biyoyak›t kullan›yor; Samsun, Or
du, Sinop, Çorum ve Amasya’y› kapsayan böl
gemizde biyoyak›t üretim potansiyeli ne durum
da ki, bu potansiyeli biyoetanol, biyodizel, biyo
gaz ve biyohidrojen olarak ay›rarak sunaca¤›m
bunlar› sunaca¤›m ve çok k›sa bir ﬂekilde, kuru
mum olan PANKOB‹RL‹K’ten bahsetmek isti
yorum.
Tar›msal ürünler, odun, hayvan, bitki ve beledi
ye at›klar› çeﬂitli kimyasal proseslerden geçerek,
›s›, elektrik ve yak›ta dönüﬂtürülebiliyor. Bu
hammaddelerden elde edilen yak›tlara biyoyak›t
ad› veriyoruz. Biyoyak›tlar, gaz, kat› ve s›v› ol
mak üzere çeﬂitli kategorilere ayr›labilir. Gaz
yak›tlar, biyohidrojen, biyogaz; kat› yak›tlar;
odun kömürü, biyokömür, biyobriket olarak ad
land›r›labilir. S›v› yak›tlar ise, biyoetanol, biyo
dizel, biyometanol, biyodimetileter ve bitkisel
ya¤lar olarak alt gruplara ayr›labilir.

tal› bitkilerden elde edilen ve benzinle harman
lanarak kullan›labilen bir biyoyak›t. E10 denil
di¤inde, yüzde 10 etanol, yüzde 90 benzin anla
ﬂ›lmas›n› istirham ediyorum sizlerden. E15 –
E85 formunda dünyada kullan›mlar› var. Ayr›ca,
son y›llarda yüzde 15 oran›nda motorinle har
manlanarak da kullan›labiliyor.
Etanolün elde edildi¤i bitkileri görüyorsunuz
burada. Tar›msal at›klardan, belediye at›klar›n
dan da yine elde edilebilmesi mümkün.
Farkl› kullan›m yerleri var biyoetanolün. ‹lk
baﬂta, ülkemizde de halen kullan›mda olan ula
ﬂ›m sektörü geliyor. Ayr›ca, elektrik santralle
rinde, kojenerasyon uygulamalar›nda, ev aletle
rinde ve kimyasal madde üretiminde de yine bi
yoetanol üretimine rastl›yoruz. Ulaﬂt›rma sektö
rü revaçta bir sektör. Benzin ile kar›ﬂt›r›larak
kullan›l›yor daha çok. Ayr›ca, dizel motorlarda
da son y›llarda kullan›m› artmakta. Ad›na da
edizel ad› veriliyor. Yine tar›m makinelerinde de
kullan›l›yor.
Burada, yüzde 10 etanol, yüzde 90 benzin kar›
ﬂ›ml› öneren çeﬂitli firmalar görüyorsunuz. Ko
jenerasyon ünitelerinde kullan›m›ndan bahset

Do¤ada, y›lda 150 milyar ton bir biyokütle üre
tiliyor ki, bu biyokütle kayna¤›, ﬂu anda dünya
n›n tüketti¤i enerjinin 10 kat›na eﬂittir.
Biyoetanolle baﬂlayal›m. Biyoetanol, daha çok
ﬂekerpancar›, m›s›r, bu¤day gibi ﬂekerli ve niﬂas

miﬂtim. Özellikle karbondioksit ticareti için ter
cih ediliyor. Küçük ev aletlerinde kullan›m›
mümkün ve kimyasal ürün sektöründe yine bi
yoetanolü kullanan ülkeler var.
Brezilya çok çarp›c› bir örnek biyoetanol konu
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sunda. 1930’lu y›llardan beri biyoetanol kullan›
l›yor ve ﬂekerkam›ﬂ›ndan elde edilen biyoetanol
çok ucuza mal edildi¤i için, ülkede kullan›m›
çok yayg›n. E85 ve E100 formunda kullan›lm›ﬂ
daha çok. Fakat günümüzde, yasalarla bu kulla
n›m E26 olarak belirlenmiﬂ. Brezilya’da ﬂu anda
mevcut otomobillerin yar›s›nda biyoetanol kul
lan›m› var. Daha önceki y›llarda ise bu oran 3’te
1 civar›ndayd›.

sanayiinde 2 milyon kiﬂilik iﬂ kayb›n›n olaca¤›
da bilimsel çevrelerce ortaya konulmuﬂ durum
da.
Türkiye'nin biyoetanol üretim potansiyeline ba
kacak olursak, sadece ve sadece pancar tar›m›na
yönelik düﬂünüyorum. Biraz önce ifade etti¤im
gibi, m›s›rdan, bu¤daydan da biyoetanol üret
mek mümkün. Burada verece¤im potansiyel ra
kamlar› sadece pancar tar›m›yla elde edilebile
cek bir potansiyel.
Türkiye'de pancar ekim alanlar› 32 milyon de
karda birleﬂtirilebiliyor. Pancar, do¤as› gere¤i 4
y›lda bir ekilebilen bir bitki, ayn› tarlaya 4 y›lda
bir kez ekilebiliyor. Bir münavebe bitkisi. Dola
y›s›yla, ülkemizde her y›l 8 milyon dekar arazi
de pancar yetiﬂtirilebilir. Ancak, Avrupa Birli
¤inde kabul edilen yeni ﬂeker rejimi gere¤i, ül
keler istedikleri kadar ﬂeker üretemiyorlar. Ko
taya uygun ﬂekerpancar› ekim alanlar› ise ülke
mizde 3.5 milyon dekar. Geriye kalan 4.5 mil
yon dekarl›k arazide biyoetanol üretimine dönük
pancar tar›m› yap›labilir. Bununla da, en kötü
senaryo ile 22.5 milyon ton biyoetanol elde
edilmesi mümkün. Bu da 2005 y›l› benzin tüke
timimizin yüzde 7090’›na karﬂ›l›k gelen rakam
lar.

Dünyadaki biyoetanol potansiyeline bakacak
olursak, y›lda 2 milyar tondan fazla biyoetanol
üretilebilir. Bu, 4.5 milyar ton karbondioksit ta
sarrufu anlam›na geliyor ve 1.3 milyar ... bir

enerjiye karﬂ›l›k geliyor ki, bu da dünya petrol
tüketiminin yüzde 37’si. Biyoetanol üretimiyle
bu potansiyel gerçekleﬂti¤inde, 85 milyon kiﬂilik
yeni iﬂ sahas› aç›laca¤›, buna karﬂ›l›k da petrol

Ülkemizde halihaz›rda üç firmada biyoetanol
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üretimi gerçekleﬂtiriliyor. Bir tanesi, PAN
KOB‹RL‹K’te, üretimleri sürmekte olan ve
Çumra ﬁeker Fabrikas› kompleksi içerisinde yer
alan biyoetanol fabrikas›. Türkiye'nin en büyük

biyoetanol fabrikas› unvan›n› taﬂ›yor. 80 bin
ton/y›l kapasiteli. 2003’ten beri Bursa’da faali
yet gösteren fabrikas›nda 30 bin tonluk kapasi
teyle bu iﬂi yap›yor ve POAﬁ arac›l›¤›yla da ürü
nünü piyasaya sürmüﬂ durumda. Ayr›ca, yine
bitme aﬂamas›nda olan, Adana'da kurulmuﬂ, 40
bin ton kapasiteli bir fabrika var.

‹talya da, 100 binden fazla nüfuslu belediyeler
de biyodizel daha çok kullan›l›yor. Ancak,
B100, yani saf biyodizel, ›s›nma amac›yla da
kullan›l›yor ‹talya’da.
Amerika'da her geçen y›l artan bir kullan›m
mevcut. 992004 y›l› aras›nda biyodizel üreti
minde 60 kat bir art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂ ve bu oran
sürekli korunuyor, her geçen y›l daha fazla tesis
devreye giriyor. Ayr›ca, Baﬂkan Bush da politi
kalar›nda bu konuyu destekledi¤ini vurguluyor.

Biyodizel, motorine eﬂde¤er bir biyoyak›t, ya¤l›
bitkilerden elde edilen bir yak›t türü. En büyük
hammaddeleri, kanola, aspir, ayçiçe¤i, pamuk,
soya, keten diye s›ralanabilir. Dünyadaki kulla
n›m oranlar› ise, yüzde 2’den yüzdeyüze kadar
de¤iﬂen oranlarda kullanabiliyorlar ülkeler. En
çok kullan›m› ise B2, B5, B20 ve B100.

3 A¤ustos 2006 tarihinde Amerika yönetiminin
biyoyak›t araﬂt›rmalar› için 250 milyon dolar
bütçe ay›rd›¤› bildirildi. Geçen y›l Bush taraf›n
dan imzalanan Enerji Yasas›nda, 2012 y›l›nda
7.5 milyon galon yenilenebilir yak›t tüketimi ön
görülüyor. Ayr›ca, yüksek teknoloji biyomerkez
kurulmas› planlan›yor.

Dünya ülkelerinden birkaç örnek vermek istiyo
rum. Almanya’y› görüyorsunuz. Grafiklerden
birisi üretim, di¤eri tüketimi gösteriyor. Alman
ya, 1990’l› y›llardan beri biyodizel üretip tüke
ten bir ülke. Gördü¤ünüz gibi, üretme h›z› da,
tüketme h›z› da yükselme e¤iliminde. A¤ustos
2006’ya kadar Almanya'da vergi indirimiyle sa
t›ld› biyodizel. Ancak, A¤ustos 2006’da vergi
konuldu ve zorunluluk getirildi. Art›k Alman
ya'da biyodizel kullan›m› zorunlu, üstelik de
vergiye tabi.

Dünya ve Avrupa Birli¤ine bir mercekle baka
cak olursak, grafiklerde gördü¤ünüz maviler bi
yoetanolü, yeﬂiller ise biyodizeli gösteriyor.
Dünyaya bakt›¤›m›zda, biyoetanol a¤›rl›kl› bir
üretimle karﬂ›laﬂ›yoruz. En büyük üreticiler de
Brezilya ve Amerika. Avrupa Birli¤ine bakt›¤›
m›zda ise, biyodizel üretimi ön planda. En bü
yük üreticiler, Almanya, Fransa, ‹talya. Biyoeta
nol üretim de geçen y›ldan itibaren ivme kazan
m›ﬂ durumda, en büyük üretici ise ‹spanya. 2005
y›l›nda dünyada yaklaﬂ›k 41 milyar litre biyoeta

Fransa’n›n çeﬂitli öngörüleri var; 2008 y›l›nda
700 bin ton üretecek, 2010’da 1 milyon 650 bin
ton kullan›m› öngörülüyor.
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gördü. Hemen akabinde, 2000 y›l›nda Yeﬂil Bel
ge imzaland›. Yeﬂil Belgenin de 2020 y›l›na
do¤ru hedefleri var. Bu hedefe göre de, konvan
siyonel yak›tlar›n yüzde 20’si biyoyak›tlar, do
¤algaz ve hidrojenle yer de¤iﬂtirecek 2020 y›l›n
da. Bütün bu hedeflere ulaﬂabilmek için de bir
tak›m teﬂvik mekanizmalar› gerekiyor bu ülke
lerde. Avrupa Birli¤i bunu da düﬂünerek, 2003
y›l›nda Biyoyak›t Direktifini yürürlü¤e koydu.
Direktif gere¤ince de, 2005 y›l›nda üye ülkeler
de yüzde 2, 2010 y›l›nda yüzde 5.7’lik bir kulla
n›m› öngördü. Ancak, Avrupa Birli¤indeki 2005
y›l›ndaki kullan›m yüzde 1.4’te kald›, yüzde
2’ye ulaﬂ›lamad›. Bunun üzerine Avrupa Birli¤i
Komisyonu tekrar harekete geçerek, 2010’daki
hedefin tutturulmas› için çal›ﬂmalara baﬂlad›.
Bunlardan ilki Biyokütle Hareket Plan› ki, 2005
y›l›n›n sonunda yürürlü¤e girdi bu plan. Buna
göre, yine biyoyak›tlar öncelikli olarak de¤er
lendirildi, hemen 2006’n›n baﬂ›nda biyoyak›t
stratejisi oluﬂturuldu ve arkas›ndan da 2030 Viz
yon Belgesiyle Avrupa Birli¤i bu yolda, biyoya
k›tlar yolunda yol haritas›n› haz›rlam›ﬂ oldu.
Vizyon 2030’a göre, 2030 y›l›nda Avrupa Birli
¤i ülkelerinde yüzde 25 biyoyak›t kullan›m› ger
çekleﬂmiﬂ olacak.

nol üretildi. En büyük üretici Brezilya ve Ame
rika. Brezilya ve Amerika'n›n yan› s›ra, Çin, Av
rupa Birli¤i, Hindistan ve Rusya’y› da görüyo
ruz burada.

Avrupa Birli¤inde 2005 y›l›nda s›v› biyoyak›t
üretimi 4 milyon ton olarak gerçekleﬂti. 3.2 mil
yon tonu biyodizel, 0.8 milyon tonu biyoetanol.
Paylar› grafikte de gördünüz. Biyodizel üretimi
ne bakacak olursan›z, 98’den 2005’e kadar olan
dönemde yine artan oralarda bir yükseliﬂ var ve
en büyük üretici de Almanya, Almanya'y› Fran
sa izliyor. 2004 y›l›na göre, 2005 y›l›nda Avru
pa Birli¤inde yüzde 35 art›ﬂla 3.2 milyon ton bi
yodizel üretilmiﬂ durumda. Yine biyoetanol de
Avrupa Birli¤inde büyük bir yükseliﬂte. Yakla
ﬂ›k iki kat› bir art›ﬂ var bu kez 20042005 y›l›
aras›nda. Son iki y›lda da yine art›ﬂ devam edi
yor.

Peki, Avrupa Birli¤i neden biyoyak›t kullan›
yor? Avrupa Birli¤inin yay›nlad›¤› birtak›m do
kümanlarla belirledi¤i hedefler var. Bunlardan
bir tanesi, 1997 y›l›nda imzalanan Beyaz Sayfa
Bildirisi. Buna göre, Avrupa Birli¤i ülkeleri
1997 y›l›nda yüzde 6 olan yenilenebilir enerji
kullan›m hedefini 2010 y›l›nda yüzde 12’ye ç›
karmay› hedefledi. Bu hedefe ulaﬂabilmek için
de 5 milyon ton s›v› biyoyak›t kullan›m›n› ön
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Peki, neden böyle bir yol izledi Avrupa Birli¤i?
En büyük itici güç Kyoto Protokolü. Kyoto Pro
tokolü asl›nda 1997 y›l›nda imzaya aç›ld›, ancak
2005 y›l›nda yürürlü¤e girdi. Kyoto Protokolü
der ki, “Sera gaz› emisyonlar›n› 20082012 dö
neminde 1990 y›l› seviyesine göre, her ülke tah
min etti¤i ölçüde indirecek.” Avrupa Birli¤inin

taahhüdü de yüzde 8. Dolay›s›yla, Avrupa Birli
¤i 20082012 döneminde sera gaz› emisyonlar›
n› 1990 y›l› seviyesine göre yüzde 8 azaltmakla
yükümlü. Bunun için ne yapabilece¤ini düﬂü
nürken, en büyük sera gaz› etkisi olan karbondi
oksit emisyonlar›n›n yüzde 28 oran›nda ulaﬂt›r
ma sektöründen kaynakland›¤›n› ve ulaﬂt›rma
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venli bir enerji piyasas› istiyor, tar›msal iﬂ hac
minde geliﬂme bekliyor, petrolde d›ﬂa ba¤›ml›l›
¤›n› azaltmak istiyor. Kyoto Protokolü çok bü
yük bir itici güç. Ayr›ca, karbon kredisi imkân
lar› ve emisyon ticareti de dünyan›n biyoyak›t
kullan›m› için öngördü¤ü önemli faktörlerden
bir tanesi.

sektöründe de biyoyak›tlar›n kullan›m›yla bu de
¤erlere yaklaﬂ›labilece¤i düﬂünülerek, biyoya
k›tlara özel önem verildi.

Avrupa Birli¤inde 2050’ye kadar biyoyak›tlar
konusunda yol haritas› belli. 2010 y›l›na kadar,
ﬂu anda ülkemizde de kullan›lan, biyodizel ve
biyoetanol olarak adland›rd›¤›m›z birinci kuﬂak
biyoyak›tlar hüküm sürecek. 2010 y›l›ndan son
ra art›k g›da d›ﬂ› hammaddelerden elde edilen ve
ikinci kuﬂak biyoyak›tlar devreye girecek ki, ﬂu
anda onlar›n bilimsel olarak deneyleri devam
ediyor, ticarileﬂme süreçleri devam ediyor,

Samsun’da biyoyak›t üretim potansiyelleri ne
durumda? Bu arada, Çorum, Sinop, Ordu ve
Amasya’da da benzer rakamlara rastlamak
mümkün. Ülkemizde biyoetanol hammaddeleri,
ﬂekerpancar›, bu¤day, m›s›r, patates olarak belir

lenebilir. Ancak, biyoetanol verimlerine bakt›¤›
m›zda, en büyük verimi ﬂekerpancar›nda görü
yoruz ki, Avrupa Birli¤inde de bu böyle. Avru
pa Birli¤i Komisyon raporlar›nda da aynen bu
ifade geçiyor.

henüz ticarileﬂmiﬂ de¤iller; ancak, ARGE çal›ﬂ
malar› büyük bir h›zla sürüyor. 2020 y›l›ndan
sonra ise biyorafineri kavram› art›k iyice yerle
ﬂecek Avrupa Birli¤inde, petrol türevi olan her
ﬂey biyolojik yollarla organik maddelerden üre
tilmeye çal›ﬂ›lacak. Nedir bunlar? Akl›n›za gele
bilen her ﬂey, boyalardan deterjanlara kadar, ara
ba lastiklerine kadar, plastiklere kadar her ﬂeyin
tar›msal ürünlerden, tar›msal at›klar dan elde
edilmesi gerçekleﬂecek ki, bu, 2050’ye kadar de
vam edecek bir süreç.
Burada iki slayt›m var. Dünya neden biyoyak›t
kullan›yor? Ben bu slaytlar› yorumsuz geçmek
istiyorum izninizle. Evet, dünya neden biyoyak›t
kullan›yor; çünkü dünya sürdürülebilir ve gü
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Samsun ilinde ﬂekerpancar›na dayal› biyoetanol
üretim potansiyeline bakacak olursak, Çarﬂamba
ﬁeker Fabrikas›n›n hinterland› içerisinde pancar
üretim sahalar› 1998 y›l›nda 8 bin hektarken,
2006 y›l›nda yaklaﬂ›k 4 bin 500 hektara düﬂmüﬂ
bu de¤er. Dolay›s›yla, kalan 3 bin 500 hektarl›k
alanda farkl› tar›mlar yap›lm›ﬂ ya da tar›m› terk
etmiﬂ alanlar. “Bu alanlar biyoetanol tar›m› için
kullan›lsayd›” diye bir hesap yap›larak, Samsun
ili için 16 bin 100 tonluk bir biyoetanol üretim

potansiyeli hesaplanabiliyor. Ancak, halihaz›rda
Samsun’da biyoetanol üretimi yapan herhangi
bir firma yok. Bu arada, yasal mevzuat›m›zda

da, yerli hammaddeyle üretilen biyoetanolün
yüzde 2’lik k›sm› ÖTV’den muaf.
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B‹OD‹ZEL HAMMADDE DESTEKLER‹

Biyodizel hammaddelerine bakt›¤›m›zda, kano
la, soya, pamuk, aspir, ayçiçe¤i gibi ya¤l› bitki
lerden elde ediliyor biyodizel. Ancak, ﬂu anda
TSEN 14214 standard› gere¤i, sadece kanoladan
üretti¤iniz biyodizel standartlara uygun olan bi
yodizel. Bu nedenle kanola üzerinde yo¤unlaﬂa
rak hesaplamalar›m› yapt›m. Bu arada, biyodizel
hammaddelerine Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan ve
rilen çeﬂitli destekler var. Burada, kanolan›n ki
logram›na 22 Yeni Kuruﬂ destek veriliyor. Yine
benzer ﬂekilde, aspir, soya, ayçiçe¤i ve pamuk
için de destekler var.

500 ton kanola hasad› gerçekleﬂtirilmiﬂ. Karade
niz Birlikte de 30 dönümlük arazide 8 ton kano
la elde edilmiﬂ ve ortalama verim 256 kilogram
olarak bulunmuﬂ. Kanola sonras› yine Karadeniz
Birlik taraf›ndan soya ekilmiﬂ ve verimin çok
daha iyi oldu¤u söyleniyor.

Biyodizel potansiyeline bakacak olursak, haliha
z›rda üretimde bulunan 4 bin 500 hektarl›k ara
zinin münavebe alanlar›nda kanola tar›m› yap›
larak ve ayr›ca, bu¤day ekim alanlar› ve arpa
ekim alanlar›n›n 5’te 1’i kanola tar›m›na geçiri
lerek, 31 bin 850 hektarda kanola tar›m› yap›la
bilir ve buradan da yaklaﬂ›k 26 bin 500 ton biyo
dizel üretimi gerçekleﬂtirilebilir

Türkiye'de, 2004 y›l›nda 15 bin dönüm arazide,
2006’da 1.5 milyon dönüm arazide kanola tar›
m› yap›lm›ﬂ. Ayr›ca, haziran ay›nda 21 bölgede
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Türkiye'de biyodizel üreten pek çok firma var.
EPDK’dan lisans alm›ﬂ 40 adet firma var ﬂu an
da. Ancak, Bat› Karadeniz bölgesinde henüz
EPDK’dan iﬂletme lisans› alan bir firma yok
Türkiye genelinde de yine da¤›t›c› lisans› alan
firma say›s› 11 adet. Biyoetanolle benzer ﬂekilde
yerli hammaddeyle üretilen biyodizel yüzde 2
oran›nda ÖTV’den muaf

Biyogaza bakt›¤›m›zda, Çin baﬂlarda geliyor. 5
milyondan fazla küçük biyogaz tesisi kurulmuﬂ.
25 milyon kiﬂiye istihdam sa¤l›yor. 10 binden
fazla orta ve büyük ölçekli tesiste de elektrik
üretimi gerçekleﬂtiriliyor. Samsun’da biyogaza
bakt›¤›m›z zaman, 1 milyon 235 bin kilovat/sa
atlik bir potansiyele rastl›yoruz. Enerji ormanc›
l›¤› çok revaçta dünyada. Bir sonraki sunumda
ayr›nt›l› verilebilir.
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Biyohidrojen, günümüzde tam olarak ticarîleﬂ
me süreci tamamlanmasa da, hidrojen, yak›t pil
lerinde yüksek verimli enerjiye dönüﬂtürülebil
mektedir. Cep telefonlar›ndan büyük enerji san
traline kadar enerjinin sa¤lanmas› mümkün. Ar
Ge çal›ﬂmalar›na dünyada çok büyük paralar ay
r›lan bir sektör. Ayr›ca, ileriki y›llara dönük bir
tak›m öngörüler var. Yap›lan ArGe çal›ﬂmalar›
n› sonuçlar›na göre de, en ucuz hidrojen biyoya
k›tlardan üretiliyor. Bu anlamda da tatl› sorgum
ve ﬂekerpancar› biyohidrojen için önemli ham
maddeler ve bu bölgede yine potansiyel olarak
üretimi uygun bölgeler.

milyon litre/y›l kapasiteli bir biyoetanol tesisi
halen üretimlerini sürdürüyor. Çok yak›n bir za
manda da piyasaya ürününü sürecek. Biyodizel
çal›ﬂmalar›na 2002 y›l›ndan bu yana devam edi
yor. 89 çeﬂit kanola tohumunun deneme ekim
leri yap›larak, Anadolu koﬂullar›na uygun çeﬂit
ler belirlenmiﬂ durumda. 100 bin ton kapasiteli
biyodizel tesisinin fizibilite çal›ﬂmalar› tamam
land›. 2007 y›l›nda pancar münavebe alanlar›nda
sözleﬂmeli kanola üretimi, 2008’de yerli ham
maddeden biyodizel üretimi planlan›yor. Hedef,
çiftçinin, tohumu verilen kanolay› üretmesi, kar
ﬂ›l›¤›nda yak›t›n› almas›, kalan yak›t› ise yine or
taklar›na kâr amac› gütmeden da¤›tmas›.

Çok k›saca PANKOB‹RL‹K’ten söz etmek isti
yorum. PANKOB‹RL‹K, 1 milyon 700 bin çift
çisiyle, 31 kooperatifiyle 61 il merkezinde faali
yet gösteren bir üretici birli¤i. 6 ﬂeker fabrika
s›nda, Türkiye'nin toplam ﬂeker üretiminin yüz
de 35’i üretiliyor. 300 sat›ﬂ ma¤azas› var ve 50
tar›msal amaçl› iﬂtirakiyle ülkeye hizmet eden
bir kooperatifler birli¤i. Sadece pancar üretimi
yapm›yor; bitkisel üretim projeleri, ﬂekerli ma
muller, besicilik, damla sulama ve biyoyak›t
üretimiyle de ülkeye hizmetine devam ediyor.
Çumra ﬁeker Fabrikas› kompleksi içerisinde 84

Biyoyak›t üretiminde yerli hammadde çok
önemli; çünkü ithal hammaddeyle yap›lan biyo
yak›t›n, ülkenin sosyoekonomik katma de¤erine
hiçbir faydas› yok, hiçbir ﬂekilde katma de¤er
yaratm›yor, sadece ve sadece üretici firmaya
katk› sa¤l›yor. Üstelik, ülkenin elektri¤ini ve su
yunu da harcam›ﬂ oluyor ve karbondioksit at›k
lar›yla havay› da kirletmiﬂ oluyor. Burada da onu
görüyorsunuz. ‹thal hammaddeyle üretilen biyo
yak›ta nazaran, ithal petrolle üretti¤iniz motorin
çok daha ekonomik oluyor. Gördü¤ünüz gibi, bi
risine 900 dolar öderken, ithal kanolayla üretilen
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biyodizele 900 dolar öderken, ham petrolden
üretti¤iniz motorine 572 dolar ödüyorsunuz

Sonuç olarak, biyoyak›t üretiminin ilk ve en
önemli ad›m› hammadde üretimi. Hammadde
üretiminde de en büyük görevi yine üretici bir
liklerine düﬂüyor. PANKOB‹RL‹K, 30 y›l› aﬂk›n
deneyimi, teﬂkilat yap›s› ve 31 kooperatifi ile bi
yoyak›t sektöründe ülkeye hizmet etmeye de
vam ediyor.
Teﬂekkür ediyorum sabr›n›z için.

OTURUM BAﬁKANI Figen han›ma çok teﬂek
kür ediyoruz.

Orhan Çatalçam, “Enerji Ormanlar›” konusunda
sunum yapacak.
Buyurun Orhan bey.

ORHAN ÇATALÇAM

Say›n Baﬂkan, de¤erli kat›l›mc›lar; “Yeni ve Ye
nilenebilir Enerji Kaynaklar›” baﬂl›¤› alt›ndaki
enerji ormanlar› hakk›nda yaklaﬂ›k 1015 dakika
l›k bir sunumum olacak.

2004 y›l› envanter sonuçlar›na göre, ülkemizde
ki ormanlar›m›z yaklaﬂ›k olarak 21.2 milyon
hektar alanda yay›lm›ﬂ olup, bu da ülke alan›n›n
yaklaﬂ›k olarak yüzde 27’sini oluﬂturmaktad›r
ki, bu mevcut ormanl›k alanlar›m›z›n da yüzde
99.9’u da devletin mülkiyeti alt›nda bulunmak
tad›r. Çok de¤iﬂik iklim bölgeleri ve farkl› jeolo
jik yap› ve toprak özellikleri, bir yanda son has
sas orman ekosistemleri oluﬂturan ülkemiz daha
çok k›ta özelli¤i göstermekte olup, ülkemizde
150’ye yak›n a¤aç türü do¤al olarak bulunmak
tad›r.
Ekranda görülece¤i üzere, Türkiye'deki orman
lar›n yaklaﬂ›k olarak yüzde 24’ü Karadeniz Böl
gesinde bulunmaktad›r
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Bu Enerji Forumuna konu olan Orta Karadeniz
Bölgesindeki 5 ilin toplam orman varl›¤› da ülke
orman varl›¤›n›n yaklaﬂ›k yüzde 6.3’ünü oluﬂ
turmaktad›r ki, Samsun ili bu 5 il içerisinde yak
laﬂ›k olarak yüzde 27 gibi bir alan› kapsamakta
d›r. Türkiye'deki mevcut ormanl›k alanlar›m›z›n
da yüzde 40’› geniﬂ yaprak dedi¤imiz k›ﬂ›n yap
ra¤›n› döken a¤açlar, yüzde 60’› da ... a¤açlar
dan oluﬂmaktad›r. Mevcut ormanlar›m›zdaki
a¤aç türleri içerisinde de en fazla meﬂe, k›z›l
çam, karaçam, kay›n, sar›çam türleri teﬂkil et
mektedir.

devam etmektedir ki, bu e¤ilimin de k›sa vadede
de¤iﬂmesi pek öngörülmemektedir. Çevreye
verdi¤i zarar ve tükenebilir özelli¤iyle fosil ya
k›tlara alternatif enerji kaynaklar›n›n baﬂ›nda
güneﬂ, rüzgâr gelmektedir. Is› ve di¤er enerji ﬂe
killerinin üretiminde kullan›lan yenilenebilir
önemli bir kaynak olup, biyokütle, güneﬂ enerji
sinin depolad›¤› organik madde olarak tekrar
enerjiye dönüﬂebilmektedir. Bilindi¤i gibi,
odun, güneﬂ enerjisinin fotosentez yoluyla kim
yasal enerjiye dönüﬂmesi süreciyle sonuçlar›n
dan biridir. Tar›msal at›klar, endüstriyel odun,
tomruk, çiftlik hayvan› at›klar›, organik madde
at›klar› hep birer biyokütle olarak kullan›lmakta
d›r.

Ekranda görülece¤i üzere, Türkiye'deki orman
lar›m›z›n miktar› y›ll›k 1.3 milyar metreküptür.
Bu mevcut ormanlar›m›z›n içerisinde de bura
dan elde edilebilecek y›ll›k cari art›m ise 38 mil
yon metreküp olup, y›ll›k ortalama cari art›m da
normal olarak ortalama 1.8 milyon metreküptür
hektarda. Yüzde 99’u devletin olan bu ormanla
r›n iﬂletmecili¤i de kanunlarla Orman Genel
Müdürlü¤ümüz verilmiﬂ bulunmaktad›r.

Burada as›l konumuz olan, üzerinde durulmas›
gereken konulardan biri de, daha çok toplumu
muzun ihtiyaç duydu¤u endüstrideki yakacak
odun ihtiyac›n›n sürdürülebilirlik içerisinde kar
ﬂ›lanmas›n›n yan› s›ra, endüstride ve yakacak
odun olarak de¤erlendirilemeyen üretim mater
yallerinin de enerji amaçl› kullan›m›d›r ki, buna
enerji ormanc›l›¤› diyoruz. Bilindi¤i üzere, pet
rol, kömür ve do¤algaz, yenilenemeyen fosil
enerji kaynaklar› olarak dünya enerji rezervleri
nin yaklaﬂ›k olarak yüzde 94’ünü oluﬂturmakta
d›r ki, ﬂu anki kullan›m temposuyla mevcut kö
mür rezervlerinin yaklaﬂ›k olarak 100 y›l, petrol
ve do¤algaz rezervlerinin ise 50 y›l sonra tüke
nece¤i tahmin edilmektedir. Bu nedenle, ekolo
jik dengenin bozulmamas›, alternatif olarak ye
nilenebilir enerji kaynaklar›n›n günümüzde daha
çok konuﬂulmas›n› ortaya koymaktad›r. Özellik
le ülkemizde, k›rsal yerleﬂmelerin ço¤unda odun
hâlâ yazk›ﬂ kullan›lan bir enerji kayna¤› olarak

Dünya üzerinde yer alan biyokütlenin yaklaﬂ›k
olarak yüzde 90’› ormanlarda gövdeler, dallar
halinde bulunmakta olup, bitkilerin yak›lmas›y
la bu enerji kaynaklar› yeniden aç›¤a ç›kmakta
ve yenilenebilir olmas› nedeniyle de, yaﬂam›n
baﬂlang›c›ndan bu yana insanl›¤a hizmet etmek
tedir. Yap›lan araﬂt›rmalara göre, 1 hektar geniﬂ
li¤inde bir ormandan bir y›lda 2 bin 280 litre
benzine eﬂde¤er güneﬂ enerjisini biyokütleye dö
nüﬂtürebilmektedir. Avusturya’da yap›lan bir
denemenin bulgular›na göre de, 1 hektarl›k bir
alanda 5 ton petrole eﬂde¤er, 20 ton kadar kuru
odun elde edilebilmektedir. Yine di¤er bir araﬂ
t›rmaya göre, yak›lmalar› s›ras›nda, geniﬂ yap
rakl› dedi¤imiz a¤açlardan, kilogram›nda 4 bin
300 kilokalori enerji elde edilirken, ince yaprak
l› a¤açlarda ise kilogram›nda yaklaﬂ›k 4 bin 600
kilokalori enerji elde edilmektedir. Bu nedenler
le odun, enerji kayna¤› olarak yaln›zca ›s›nma,
piﬂirme amac›yla tüketilmiyor. Sözgelimi, bir
araﬂt›rmaya göre de, odun verimi y›lda 1.5 ton
art›m› olan, 960 bin dönüm geniﬂli¤inde bir ...
a¤aç plantasyonundan elde edilecek odunlarla
400 megavatl›k bir enerji üretim tesisi çal›ﬂt›r›la
bilmektedir. Yine baﬂka bir araﬂt›rmaya göre de,
150 megavatl›k bir enerji üretim tesisinin çal›ﬂa
bilmesi için, yaklaﬂ›k 10 y›lda bir kesilecek bi
çimde iﬂletilen 170 dönümlük bir k›z›la¤aç or
man› yeterli olabilmektedir.
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Özellikle 1970 y›l› ve sonras› dönem dönem ya
ﬂanan petrol krizi nedeniyle, petrol, kömür, do
¤algaz ve benzeri enerji kaynaklar›n›n tükenme
tehlikesine karﬂ›n, alternatif yenilenebilir enerji
kaynaklar› aray›ﬂ›na ülkemiz de baﬂlam›ﬂt›r. An
cak, baﬂlang›çta, kuruluﬂ özellikleri bozulmuﬂ,
bozuk vas›fl›, geniﬂ yaprakl› ormanlar›n iyileﬂ
tirme çal›ﬂmalar›yla, enerji ormanc›l›¤›na uygun

hale dönüﬂtürülmesi için baﬂlayan çal›ﬂmalar bu
güne kadar yaklaﬂ›k 620 bin dekar bozuk vas›f
l›, baﬂlang›çta meﬂe ve kay›n türlerimizden olu
ﬂan geniﬂ yaprakl› orman, bu amaca hizmet ede
cek ﬂekilde yeniden düzenlenmiﬂtir. Bunu ﬂu ﬂe
kilde ifade etmek mümkündür: 21 milyon hektar
alanda yay›l›ﬂ gösteren ve yüzde 99’u devlet ta
raf›ndan iﬂletilen ülkemiz ormanlar›ndan, ülke
mizin ihtiyaç duydu¤u endüstriyel odunun yüz
de 80’i karﬂ›lanmaktad›r. Tüketimin geri kalan
k›sm› ise özel ormanlardan, 3 hektardan küçük
olup orman say›lmayan arazilerden, tar›m alan
lar›nda yer alan kavak ve okaliptüs gibi h›zl› ge
liﬂen tür plantasyonlar›ndan yap›lan üretimle
karﬂ›lanmaktad›r. Devlet taraf›ndan iﬂletilen or
manlardan y›lda ortalama 89 milyon metreküp
endüstriyel odun ile 8 milyon metreküp yakacak
odun üretilmektedir.

¤› da tahmin edilmektedir. Ülkemiz toplam ara
zisinin yaklaﬂ›k yüzde 34’ü iﬂletilebilmektedir.
‹ﬂlenmeyen arazi içerisinde de yine tar›ma uy
gun alanlar mevcuttur. Bu alanlar ile geçmiﬂte
iﬂlenen, bugün de¤iﬂik gerekçelerle terk edilerek
kendi haline b›rak›lan araziler aﬂ›r› meyilli,
erozyon tehdidi alt›nda olan, arazi kullan›m ka
biliyetleri de 7 ve 8. s›n›f olan araziler modern
enerji ormanc›l›¤›na konu edilmelidir. Bu tür
arazilerde enerji ormanc›l›¤›na yönelik faaliyet
ler düﬂük faizli kredilerle desteklenmeli, teknik
bilgi ve dan›ﬂmanl›k da Orman Genel Müdürlü
¤ü taraf›ndan verilmelidir. Büyük sanayi tesisle
rine, fabrikalara kendi modern ›s› tesisini kur
mas› ve ihtiyaç duydu¤u elektrik ve ›s› enerjisi
nin buralardan sa¤lanmas› konusunda devletin
yat›r›mlarda bulunmas›, özel enerji plantasyon
lar› için pazar da oluﬂturacakt›r. Özellikle Yeﬂi
l›rmak Vadisi gibi havza projeleri kapsam›nda
biyokütle enerji teknolojisi plan ve uygulamalar
da da mutlaka yer almal›d›r.

Burada as›l önemli husus, en önemli do¤al var
l›klar›n baﬂ›nda gelen ve yenilenebilir özelli¤iy
le, bugün oldu¤u gibi, gelece¤e de yönelik bir
çok ekonomik, ekolojik ve sosyal hizmet sunu
lacak olan ormanlar›m›zdan faydalan›rken, onun
do¤al dengesini bozmadan devaml›l›¤›n› sa¤la
mak durumunday›z. Ormanlar›n devaml›l›¤›n›n
sa¤lanabilmesi için, kendisinden beklenen çeﬂit
li iﬂlevleri yapabilecek biçimde iﬂletilmesi, hu
kuki, idari, sosyal ve teknik altl›klar›yla haz›r
lanm›ﬂ, kararl›, temel politikalarla mümkündür.

K›saca ﬂu ﬂekilde ba¤layabiliriz cümlemizi:
Dünyan›n ço¤alan nüfusu ve sanayileﬂmesiyle
giderek artan enerji gereksinimini, çevreyi kir
letmeden, enerjiyi sürdürülebilir olarak sa¤laya
cak kaynaklar›n en önemlilerinin baﬂ›nda biyo
kütle gelmektedir. Ayr›ca, biyokütle içerisinde,
fosil yak›tlarda bulunan kanserojen madde ve
kükürt olmad›¤› için, çevreye verilen zarar da
son derece düﬂüktür. Bütün bunlar›n ötesinde,
bitki yetiﬂtirilmesi, güneﬂ var oldu¤u sürece sü
rece¤i için, biyokütle tükenmez ve yenilenebilir
bir enerji kayna¤›d›r. Bu ba¤lamda, enerji aç›¤›
n›n söz konusu olmaya baﬂlad›¤› ﬂu günlerde,
gerek çevre aç›s›ndan maliyeti olan bölgeleri
mizdeki termik santrallerden temiz yak›t olan
odun hammadde ihtiyac›n›n, gerekse ülkemizde
elektrikle ›s› elde etmek için kurulacak biyoküt
le ›s› tesislerinin hammadde ihtiyac›n›n karﬂ›lan
mas› için, Orman Genel Müdürlü¤ümüz kendi
temel stratejilerini belirlemiﬂ olup, yap›lacak
planlar ve uygulamalarda aktif rol oynayacak
düzeyde her türlü tedbiri de alm›ﬂ bulunmakta
d›r.

Bu noktada, Genel Müdürlü¤ümüz, üretim ama
c›yla iﬂletilen ormanlar›n bugünkü ve gelecekte
ki art›m ve geliﬂme potansiyelini riske etmeden,
bu ormanlar›n sürdürülebilir orman iﬂletmecili¤i
ilkeleri do¤rultusunda iﬂletilmesiyle, toplum ve
sanayinin ihtiyaç duydu¤u enerjide kullan›lacak
hammaddenin en iyi karﬂ›lanmas› için ihtiyaç
duydu¤u temel politikalar› oluﬂtururken, ﬂu baﬂ
l›klarla arz edece¤im kaynaklara da etkinlik ka
zand›rmak durumunday›z: ‹lk olarak, ülkemiz,
odun, bitki ve hayvan at›klar›ndan binlerce y›l
d›r yakacak odun olarak, ›s›nma ve piﬂirmede
yararlanmakta; ancak, halen dünyadaki modern
biyokütle kullan›m ...d›ﬂ›nda kalmaktad›r. Hal
buki ülkemiz, enerji ormanc›l›¤›na uygun olan
sö¤üt, k›z›la¤aç, okaliptüs, akasya gibi h›zl› bü
yüyen türler baﬂta olmak üzere, geniﬂ alanda ya
y›l›ﬂ gösteren türlere sahiptir. Yine söz konusu
alanlar uygun planlamalar do¤rultusunda mo
dern enerji ormanc›l›¤›nda de¤erlendirilmelidir.
Kaliteli ürün veren k›ymetli a¤açlar›n d›ﬂ›nda
kalan ve endüstride de¤erlendirilemeyen üretim
fazlas› ürünler ve üretim art›klar›n›n bu sektörün
hammadde ihtiyac›n› büyük oranda karﬂ›layaca

Teﬂekkür ediyorum.

OTURUM BAﬁKANI Orhan beye teﬂekkür
ediyoruz.

‹ki konuﬂmac›m›z daha var; rüzgâr ve rüzgâr
santrallerini anlatacaklar. Önce rüzgâr, sonra da
rüzgâr santrallerinin sunumunu dinleyelim.
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Cihan beyi davet ediyorum.

enerjisi bunlar aras›nda say›labilir. Biz, rüzgârla
ilgili konuﬂmaya çal›ﬂaca¤›z. Aç›l›ﬂ konuﬂmala
r›nda özellikle vurguland›¤› gibi, enerjide önem
li parametrelere bakt›¤›m›zda, ucuz olacak, gü
venli olacak, verimli olacak, yerel olacak, kay
nak çeﬂitlili¤i sa¤lanacak ve temiz ve çevre dos
tu olacak. Bu 6 temel parametreyi bir arada ya
kalayabilirseniz, iyi bir enerji üretimini sa¤lam›ﬂ
oluyorsunuz.

C‹HAN DÜNDAR

Say›n Baﬂkan, de¤erli kat›l›mc›lar; öncelikle siz
leri sayg›yla selaml›yor, EMO Samsun ﬁubesine
ve katk› koyan bütün kiﬂi ve kurumlara da tekrar
teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum.

Sizleri rüzgâr enerjisi konusunda bilgilendirme
ye çal›ﬂaca¤›m. Asl›nda ilk organizasyon esna
s›nda Elektrik Etüt’ten bir arkadaﬂ›m›z yoktu;
ama Mustafa beyin de burada olmas› beni haki
katen çok memnun etti. Sunumumun baz› bö
lümlerini çok k›sa geçece¤im; çünkü benden
sonra, art›k konuyla ilgili arkadaﬂ›m›z da geldi¤i
için, sunumum h›zland›rmaya çal›ﬂaca¤›m ve
mümkün oldu¤unca k›sa sürede bitirmeye çal›
ﬂaca¤›m sunumumu.

Peki, bu enerji kaynaklar› üretim süreçlerinin
çevreye nas›l etkileri var? Bakt›¤›n›z zaman, ba
z› kavramlar göreceli, de¤iﬂiyor; ama fosil kö
kenli yak›tlar›n, havaya, topra¤a, suya her ﬂekil
de olumsuz çevresel etkisi var. Ama temiz ener
ji kaynaklar› dedi¤imiz yenilenebilir enerji kay
naklar›n›n çok da çevresel etkisinin oldu¤unu
söyleyemeyiz. Mesela, rüzgâr› konuﬂursak, bir
trafik gürültüsü kadar rahats›zl›k verir. Rüzgâr
santrallerinin oldu¤u bölgelerde tar›m da yap›la
biliyor, hayvanc›l›k da yap›labiliyor. Yerleﬂim
biriminin içine kurmad›¤›m›z sürece problem
yok.

Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda say›n baﬂkanlar›n konuﬂ
malar›ndan bu yana bakt›¤›m›z zaman, temel
problem, nüfus art›ﬂ›yla birlikte enerji kullan›
m›n›n art›ﬂ›. Yani ilk insandan bu yana bakarsak,
yaklaﬂ›k 4050 kat daha fazla enerji tüketiyoruz
kiﬂi baﬂ›na. Sadece son dönemde, son 150 y›ll›k
süreçte dahi enerji tüketimimizin 3 kat artt›¤›n›
söyleyebiliriz.

Bu tablo biraz eski. Mesela, buradaki do¤algaz›n
üretim maliyetini hemen ikiyle çarpmak gereki
yor. Böyle bir tabloda, fosil kökenli yak›tlarla

‹sterseniz, problemi biraz daha ayr›nt›land›ra
l›m. Kaynaklar›m›z s›n›rl›, ama tüketim h›zla ar
t›yor. Bak›yoruz, son yüzy›lda nüfus küresel ola
rak 4 kat artm›ﬂ, küresel enerji tüketimi 16 kat,
küresel ekonomi 14 kat, endüstriyel üretim 40
kat, karbondioksit emisyonlar› 17 kat, kükürt di
oksit emisyonlar› 13 kat artm›ﬂ, ormanlar›m›z da
ise yüzde 20’lik bir azalma olmuﬂ. Temel prob
lem bu. Bir taraftan kiﬂi baﬂ›na enerji tüketimi
art›yor, öbür taraftan nüfus art›yor ve dünya bu
na yetiﬂmeye çal›ﬂ›yor.

Peki, enerji kaynaklar› neler? Bir fosil kökenli
yak›tlar var, bir de temiz yak›tlar var. Güneﬂ,
rüzgâr, su, odun, bitkiler, jeotermal, dalga, gelgit
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K›yaslayabilece¤imiz bir baﬂka tablomuz var.
Kömür, do¤algaz ve petrole bakt›¤›n›z zaman,
hat›r› say›l›r miktarda karbondioksit, kükürt di
oksit ve azot oksit emisyonlar› oldu¤unu görü
yorsunuz. Bu miktarda emisyonlar at›l›yor. Rüz
gârda ise yok denilecek kadar az.

yenilenebilir enerji kaynaklar›n› karﬂ›laﬂt›rd›¤›
n›z zaman, bir kere en önce gözünüze çarpan ko
nu, yenilenebilir enerji kaynaklar› çok daha faz
la istihdam yarat›yor. Bunu göz önünde bulun
durmam›z gerekiyor.
Biraz önce biyokütle sunumlar›nda da bunu gör
dük. Güneﬂ enerjisinde de bu böyle. Burada gö
zükmeyen bir önemli faydas› daha var; kentten
k›rsala bir ekonomik transfer yap›yorsunuz. Ya
ni sizin göç probleminize varana kadar, çözüm
noktas›nda yard›mc› olabilecek kaynaklar. Tabi
i, rakamlar çeﬂitli kaynaklarda de¤iﬂiyor, ama
y›lda üretim baﬂ›na yaklaﬂ›k 900 kiﬂi civar›nda
istihdam sa¤layabiliyorsunuz. Bu 10001200
dolar yat›r›m maliyeti önceleri yüksekti, sonra
düﬂtü 2000’li y›llarda. Sonra yine yükselmiﬂ. ﬁu
anda talebe yetiﬂemiyor arz. Ondan kaynakl›
olarak fiyatlar›n biraz daha yükseldi¤ine dair bir
bilgi sahibi oldum. Daha detayl› olarak Mustafa
bey bilgi verecektir. Üretim maliyetleri de 4 sen
tin alt›na kadar düﬂebiliyor. ﬁu anda 5.5 sent ci
var›nda da zaten fiyat veriyor devlet.

“Problem ne?” demiﬂtik. Enerji kaynaklar› baﬂta
olmak üzere, ﬂu anda atmosfere at›lan sera gaz›
emisyonlar› ki, karbondioksit bunlar›n baﬂ›nda
geliyor bunun neden oldu¤u küresel ›s›nma, ik
lim de¤iﬂikli¤i ﬂu anda bütün dünyada gündem
de. Bilim insanlar›n›n, geliﬂmiﬂ ülkelerin bo¤uﬂ
makta oldu¤u sorunlardan bir tanesi buna çözüm
ar›yorlar. Yap›lan senaryolara göre ki, bunlar
IPCC’nin senaryolar›d›r; Hükümetleraras› ‹klim
De¤iﬂikli¤i Paneli diye tan›mlanan, oldukça de
¤iﬂik ülkelerden çok say›da bilim insan›n›n kat›l
d›¤› bir bilimsel çal›ﬂma grubu küresel s›cakl›k
ta 1.5’la 6 derece aras›nda bir de¤iﬂiklik, deniz
seviyesinde de 2100 y›l›na kadar 15 santimle 1
metre aras›nda bir de¤iﬂiklik olabilece¤ini öngö
rüyor. Bunun da, hidrolojik dengenin de¤iﬂmesi,
kurakl›k, su kaynaklar›n›n azalmas›, üretimde
azalma, iklim kuﬂaklar›n›n yer de¤iﬂtirmesi, sal
g›n hastal›klarda art›ﬂ gibi sonuçlar do¤uraca¤›
tahmin ediliyor.

Bir de önemli bir nokta, enerji üretim maliyetle
rine çevresel maliyetler dahil de¤ildir; yani yat›
r›m, art› üretim maliyeti göz önünde bulunduru
luyor burada hesap yaparken. Ne kalan ömrü, ne
de çevreye verdi¤i di¤er zararlar› bu maliyetle
rin içine ne OECD, ne di¤er uluslararas› enerji
kuruluﬂlar› dahil etmiyor. Dünya Enerji Ajans›
n›n verilerine göre, petrolün 4045 y›l, do¤alga
z›n 60 y›l civar›nda, kömürün de 200250 y›l ci
var›nda ömrünün kald›¤› göz önünde bulunduru
lursa, istesek de, istemesek de, 2050 y›l›nda Av
rupa Birli¤inin ya da di¤er uluslararas› kuruluﬂ
lar›n senaryolar› gerçek olacak. Ayn› ﬂekilde,
dünya üzerinde insan hayat›n›n devam etmesi
için yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n, bugün
yüzde 12’ler düzeyinde olan bu kaynaklar›n
yüzde 80’lerin, 90’lar›n üzerine ç›kaca¤›n› söy
leyebiliriz.

Ortado¤u, petrolün de yo¤un oldu¤u bölge. Di
¤er slaytlar› da göstereyim. Ortado¤u'da bir yo
¤unlaﬂma var. Do¤algaza bakt›¤›n›z zaman, yine
Ortado¤u'da ve Rusya Federasyonunda bir yo
¤unlaﬂma var. Kömür biraz daha homojen da¤›l
m›ﬂ, bütün k›talarda var. Ama tabii, yenilenebi
lir enerji kaynaklar›n› bunlarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›z
zaman, aﬂa¤› yukar› dünya üzerinde adil bir da
¤›l›m gösteriyor. Yani güneﬂin ulaﬂt›¤› her nok
tada yenilenebilir enerji kaynaklar›n› kullanabi
liyorsunuz ve savaﬂ, ölüm gibi bu tür sonuçlara
da pek neden olmuyor.

50

Rüzgâr enerjisi temiz bir enerji kayna¤›, emis
yonu yok. Yerel bir enerji kayna¤›d›r, d›ﬂa ba
¤›ml› de¤ildir. Hem yerel ve ulusal bir kaynak,
hem de üretti¤iniz noktada tüketebiliyorsunuz;
yani Keban’dan ‹stanbul'a taﬂ›man›za gerek yok.
yat›r›m alanlar›n›n yüzde 1’lik bir bölümünü
kullan›yor, geri kalan›nda tar›msal hayvanc›l›k
faaliyetlerinizi sürdürebiliyorsunuz. Art›, ucuz
bir enerji kayna¤› ve yüksek miktarlarda da is
tihdam yaratabiliyor. Dezavantajlar› var tabi
i ki, insano¤lunun do¤a üzerinde yapt›¤› her tür
lü müdahalenin oldu¤u gibi. Görüntü kirlili¤i
yaratabiliyor, gürültü kirlili¤i yaratabiliyor, rad
yo ve TV sinyallerini bozabiliyor. O nedenle,
konumland›r›rken dikkat etmeniz gerekiyor. En
önemli etkilerinden birisi de, kuﬂ göç yollar›nda
olmayacak. 90’l› y›llar›n sonlar›nda 4050 met
relik kuleler vard›, ﬂimdi 100 metrelik kuleler
var. 50 metre tarama alan›na bakarsan›z,
150200 metre aras›nda dönen pervaneleri düﬂü
nün bir de, o çerçeve de kuﬂ göç yoludur.

veren Danimarka. 1995’li y›llara kadar çok bü
yük ArGe çal›ﬂmalar› yapt›. Onun üzerine
Almanlar sürece girdiler. Almanlar sürece girin
ce, iﬂin boyutu de¤iﬂti. Para girdi, daha fazla is
tihdam girdi iﬂin içine ve bir anda patlama oldu.
Yani özellikle Almanlar›n yat›r›mlar›na bakarsa
n›z, 95’ten sonra binlerle ifade edilecek noktala
AB RÜZGAR KURULU GÜCÜ

Avrupa rüzgâr atlas›na bakarsan›z, 1989 y›l›nda,
Danimarka Ulusal Meteoroloji Laboratuar› tara
f›ndan karalar ve denizler için yap›lm›ﬂ. Özellik
le Ege Denizi’ne bakarsan›z, Ege Denizi k›y›la
r›nda yüksek potansiyel oldu¤u buradan gözükü
yor. Ayn› y›llarda TÜB‹TAK bir çal›ﬂma baﬂlat
m›ﬂ, ama çeﬂitli nedenlerle tamamlanamam›ﬂ.
90’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru, Elektrik ‹ﬂleri Etüt
‹daresi ve Meteoroloji ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü
müz birlikte bu çal›ﬂmay› tamamlama yolunda
bir ad›m att›.

Türkiye'ye geçmeden önce, Avrupa'daki toplam
kurulu güce bakarsak, geçen y›l›n sonu itibar›y
la 50 bin megavata gelmiﬂtir miktar. Bunun çok
büyük bir bölümü Almanya'da, 20 bin kilovat›n
üzerinde, yine 10 bin megavat›n üzerinde ‹span
ya’da var. Bu iﬂlere en fazla kafa yoran, emek

ra geldi ve çok h›zl› bir ﬂekilde 20 bin megavata
ulaﬂt›
Rüzgâr atlas›na tekrar dönersek, ‹spanya’n›n,
Almanya'n›n Türkiye'den çok da farkl› olmad›
¤›n› göreceksiniz.

Bu da Türkiye rüzgâr atlas›. Bunu 2002 y›l›nda
Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresiyle birlikte tamamla
d›k, yay›nlad›k. Daha sonra rüzgâr enerjisi po
tansiyeli atlas›n› Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi yeni
tamamlad›. Bildi¤im kadar›yla, daha bir y›l ol
mad›. Onun üzerinde belki biraz daha detayl›
bilgi alaca¤›z. O çerçevede, Türkiye'nin potansi
yelinin en yüksek oldu¤u bölgeler, özellikle Ça
nakkale Bo¤az›, Bozcaada, Gökçeada, Band›r
ma civar›. Yine sar›yla taranm›ﬂ alanlar›n da po
tansiyelinin yüksek oldu¤unu söyleyebilirim.
51

Zaten bugün itibar›yla da 130 megavat civar›nda
kurulu güç var bu alanlarda.

a¤açlar›n vesairenin etkisini gidererek bir hesap
yap›yorsunuz. O hesapta, 123 diye s›n›fland›
r›lm›ﬂ. S›f›r, sürtünmenin en az oldu¤u su yüzey
lerini ifade ediyor. S›n›f 1, aç›k alanlar, tar›m
alanlar›. S›n›f 2 de a¤açl›k alanlar, çiftlik alanla
r› gibi düﬂünülebilir. Bakt›¤›n›z zaman, bugün
art›k 100 metrede rüzgâr türbinleri oldu¤unu göz
önünde bulundurursak, S›n›f 0’da, Samsun böl
gesinde 6.1 metre/saniye ortalama rüzgâr h›z›,

Bu, rüzgâr enerjisi potansiyeli atlas›. Birazc›k
meteorolojik ölçümlere dönelim. Bakt›¤›n›z za
man, 198998 verileriyle çal›ﬂt›k. Bu tablo neyi
ifade ediyor? Meteorolojik verileri al›yorsunuz,
buna etki eden çevresel etmenlerin, binalar›n,

yaklaﬂ›k 500 watt/metrekare de rüzgâr›n gücü.
Sinop, Türkiye rüzgâr atlas›nda Türkiye'deki
belli bölgelerden biriydi. Sinop’ta da ortalama
rüzgâr h›z› 3 metre/saniye. Burada da gördü¤ü
nüz gibi, 3.3’ten aﬂa¤›ya do¤ru bir düﬂüﬂ var ﬂe

Bu, yine Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresinin Türkiye
rüzgâr atlas›n› temel alarak yapm›ﬂ oldu¤u bir
hesap. 88 bin megavatl›k bir potansiyelin oldu
¤u, bunun 10 bin megavatl›k k›sm›n›n ekonomik
oldu¤u söyleniyordu o zamanla. ﬁu anda ne söy
leniyor, ben de dinleyece¤im Mustafa beyden.
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hirleﬂmenin etkisiyle. Onun atlas istatistiklerine
bakarsak, 100 metrede 7.7 metre/saniyeye ve
900, hatta 1000 watt/metrekare rüzgâr gücünün
oldu¤u alanlar› Sinop bölgesinde bulman›z
mümkün.

Birazc›k dünyam›z insan›, çevreyi unutarak, po
litikalar›n› kalk›nma merkezli yap›yor gibi geli
yor. Onun sonucu olarak da bakal›m nereye gi
dece¤iz, hep beraber görebildi¤imiz kadar göre
ce¤iz. Ama bizden sonraki nesiller ne görecek,
onu düﬂünmemiz gerekiyor.
Teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

OTURUM BAﬁKANI Cihan beye çok teﬂekkür
ediyoruz.

Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresinden Say›n Mustafa
Çal›ﬂkan bey sunumunu yapacak. Mustafa beyin
sunumundan sonra, sunum yapan arkadaﬂlar›
tekrar masaya davet edece¤im sorular›n›z› yan›t
lamak üzere.
Buyurun Mustafa bey.

MUSTAFA ÇALIﬁKAN Say›n Baﬂkan, de¤er
li kat›l›mc›lar; öncelikle Genel Müdürlü¤üm ve
ﬂahs›m ad›na hepinizi sayg›yla selamlar›m.

Tüm dünyada önemi artarak süren rüzgâr enerji
sinden ülkemizde de yararlan›labilecek birçok
alan bulunmaktad›r. Ege, Marmara, Bat› Kara
deniz ve Do¤u Akdeniz k›y›lar› ilk etapta de¤er
lendirilebilecek alanlar olarak gözükmektedir.
Dengeli enerji politikalar›yla do¤al kaynaklar
korunarak geliﬂtirilmeli, gelecek kuﬂaklara da
yaﬂama ﬂans› tan›nmal›d›r. Yenilenebilir enerji
kaynaklar›na önem verilerek, çevreyle uyumlu
bir enerji politikas› oluﬂturulmal›d›r. Enerji ve
çevre politikalar›n›n belirlenme süreçlerinde
tüm taraflar›n yer almas› sa¤lanmal›d›r.

Bu oturumda, rüzgâr enerjisi konusunda neler
yap›l›yor, potansiyelimiz nedir, bölgesel potan
siyelimiz ve ülke potansiyeli nedir, kabaca bun
lar› sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Genel Müdürlü¤ümüz, özellikle yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n ülkemiz ekonomisine ka
zand›r›lmas› için yo¤un bir çal›ﬂma içerisinde.
Burada as›l hedefimiz, yenilenebilir enerji kay
naklar›n›n bir an önce enterkonnekte sisteme
ba¤lanmas›, olabildi¤ince fazla miktarlarda kul
lan›m›n›n sa¤lanmas›.

Son bir slayt; dünya nereye gidiyor? 1972 y›l›n
da, Stockholm’de ilk defa Birleﬂmiﬂ Milletler
çevre konusunu gündeme ald›, Çevre ve ‹nsan
Konferans› düzenlediler. Daha sonra 92 y›l›nda
Rio Konferans› ve en son 2002’de Johannes
burg’da “Sürdürülebilir Kalk›nma” diye bir kon
ferans düzenlendi. Bakt›¤›n›z zaman, 79’la 2000
aras› iki tane tablo var Kuzey Kutbunu gösteren.

Bildi¤iniz üzere, 4628 say›l› Enerji Piyasas› Ya
sas›na göre, bu tür enerji yat›r›mlar› özel sektör
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmekte. Yapt›¤›m›z çal›ﬂ
malarla, bir nevi özel sektöre yol gösterici ol
maktay›z. Bu amaçla, 2006 y›l›n›n May›s ay›n
da, daha önce var olan rüzgâr enerjisi atlas›n› bi
raz daha geliﬂtirelim istedik ve “Türkiye rüzgâr
enerjisi potansiyel atlas›” ad› verdi¤iniz RE
PA’y› haz›rlad›k.
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REPA nedir? REPA, orta ölçekli say›sal tahmin
modeli ve mikroölçekli rüzgar ak›ﬂ modeli kul
lan›larak üretilen rüzgar kaynak bilgilerinin ve
rildi¤i bir atlas. Bu atlas kullan›larak, herhangi
bir rüzgâr enerjisi santrali fizibilite raporu haz›r
lanmas› düﬂünülemez; ama yat›r›mc›ya iyi bir
rehberlik etti¤i aç›kt›r. Elimizde hangi bilgiler
var; 30, 50, 70 ve 100 metre yüksekliklerdeki
y›ll›k, mevsimlik, ayl›k ve günlük rüzgar h›z or
talamalar› var. Rüzgâr teknolojisi, özellikle tür

bin teknolojisi son y›llarda çok h›zl› bir geliﬂme
gösteriyor. Rüzgâr kuleleri art›k 50 metre, 70
metre, 80 metre ve hatta 100 metrelere ulaﬂt›.
Kanat çaplar› keza 80 metre, 90 metre civarla
r›nda. Dolay›s›yla, bir rüzgâr türbini yer seviye
sinden 7080 metre yüksekliklerde, 80 metre ça
p›ndaki kanatç›klar sayesinde atmosferde ser
best olarak esen rüzgâr›n enerjisi elektrik enerji
sine dönüﬂtürülmekte.

Elimizde hangi bilgiler var? Az önce söyledi¤im
gibi, 30, 50, 70 ve 100 metre yüksekliklerdeki
rüzgâr h›z› ortalamalar›; ayn› yüksekliklerde
rüzgâr h›zlar›n›n istatistiksel modellemesinde
kulland›¤›m›z Weibullc ve Weibulk parametre
leri; 50 ve 100 m yüksekliklerdeki y›ll›k, mev
simlik ve ayl›k rüzgar güç yo¤unluklar›; referans
bir rüzgar türbini için 50 m yükseklikteki y›ll›k
kapasite faktörü, 50 m yükseklikteki y›ll›k rüz
gar s›n›flar›, 2 ve 50 m yüksekliklerdeki ayl›k s›
cakl›k de¤erleri, deniz seviyesinde ve 50 m yük
sekliklerdeki ayl›k bas›nç de¤erleri ö¤renilebil
mektedir.

Yat›r›m yapman›n temel gayesi ekonomik getiri
sa¤lamak. Bütün bu sayd›¤›m›z unsurlar›n hepsi
birim enerji maliyetlerini etkileyen faktörler.
Trafo merkezine olan uzakl›k, ulaﬂ›m imkânlar›
nas›l, bu bölgeye istedi¤i güçte yat›r›m yapabile
cek mi, bunlara iliﬂkin her türlü analizi yapabili
yor art›k yat›r›mc›m›z. Bütün elde etti¤imiz bil
gileri de görüntüleme yaz›l›m› üzerinden haz›r
lad›k. Bizim Genel Müdürlü¤ümüzün web say
fas›nda da var.

ﬁu son sütunda görmüﬂ oldu¤unuz bütün kat
manlarda yat›r›mc› istedi¤i analizleri yapabil
mekte. ﬁu anda hangisi iﬂaretlenmiﬂ; kapasite
faktörü, Türkiye geneli kapasite faktörü da¤›l›
m›. ‹stedi¤i bir noktaya gidip, o noktan›n koor
dinatlar›n› yazarak, bu koordinattaki rüzgâr bil
gilerini alma imkân› var. Neymiﬂ o noktadaki
rüzgâr kaynak bilgilerimiz; 305070 ve 100
metredeki ortalama y›ll›k rüzgâr h›zlar›, 50 ve
100 metredeki güç yo¤unluklar› ve bu paramet
releri, hâkim rüzgâr yönü, hâkim güç yo¤unlu
¤u. E¤er bir yat›r›mc›n›n elinde ﬂu tablo var ise,
çok rahatl›kla rüzgâr santrali kurulmas›na yöne
lik ön fizibilite yapma imkân› mevcut. Y›lda ne
kadar enerji üretece¤ini, bu rüzgâr türbininin ka
pasite faktörünün ne olaca¤›n› görme imkân›
var. Dedi¤im gibi, Genel Müdürlü¤ümüzün In
ternet sayfas›nda kullan›c›lar›n hizmetine sunul
muﬂtur.

ﬁimdi Türkiye co¤rafyas›n› göz önüne alal›m
geometrik ﬂekil olarak; komﬂu ülkeler, denizler
dahil, yaklaﬂ›k olarak elimizde 33.5 milyon tane
noktam›z var, yani az önce sayd›¤›m bilgiler var.
Yani yat›r›mc›, istedi¤i bir noktan›n koordinat›
n› verdi¤i zaman, bu bilgilere rahatl›kla ulaﬂabi
liyor. Bu kaynak bilgileri haritaland›rd›k ve ek
randa gördü¤ünüz baz› tematik ayr›nt›larla üst
üste çak›ﬂt›r›larak, birtak›m analizler yapma im
kân› sa¤lad›k. Nedir bu kulland›¤›m›z tematik
haritalar; arazi pürüzlülü¤ü, topografya ve yük
seklik, deniz derinlikleri, arazi e¤imi, yerleﬂim
birimleri, yerleﬂim alanlar›, göller, nehirler, su
lak alanlar, karadenizhavayollar›m›z, limanlar,
trafo merkezleri, enerji nakil hatlar›, enerji san
tralleri, deprem fay zonlar›, arazi kullan›m ﬂekli,
RES baﬂvurular›n›n yerleri ki, bu çok dinamik
bir ﬂey orman varl›¤›m›z, çevre koruma alanlar›,
kuﬂ göç yollar›.
Peki, biz ne elde ettik? Marmara Bölgesini örnek
olarak ald›k. Renk da¤›l›ml› bir rüzgâr h›z da¤›
l›m haritam›z› görmektesiniz. Üzerinde, kara
yollar› nereden geçiyor, nerede trafo merkezleri
var, otobanlar nerede, nerede nehirlerimiz var,
nerede göllerimiz var, bunlar yer almakta. Örnek
olarak Gelibolu Yar›madas›’n› al›n; bak›n, ener
ji trafo merkezleri bir tane ﬂurada. Çanakkale’de
gayet güzel rüzgâr alan›m›z var.
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Elde etti¤imiz sonuçlar:

Bir, yat›r›mc› neye bak›yor; yat›r›mc›n›n öncelikli olarak bir yer bulmas› laz›m, yani yat›r›m yapmak
istedi¤i yeri tesit etmesi laz›m. Türkiye ﬂartlar›nda, ekonomik koﬂullarda bir rüzgâr santralinin eko
nomik olabilmesi için, yer seviyesinden 50 metre yükseklikteki rüzgâr h›z›n›n en az 77.5 metre/sa
niye olmas› istenir. Nereler 77.5; sar› renkli yerler. Tabii, rüzgâr h›z› tek baﬂ›na bir anlam ifade et
miyor, güç yo¤unlu¤u daha da önem arz ediyor. Güç yo¤unlu¤u için de, yine ayn› yükseklikteki güç
yo¤unlu¤unun 400 watt/metrekare ve üzeri olmas› tercih sebebi. Bakacak olursak, ülkemizde Çanak
kale ili, Marmara Denizi’nin güney sahilleri, Trakya’n›n bir k›sm›, Ezine’nin güney taraf›, ‹zmir’in
Karaburun ve Çeﬂme Yar›mada’s›, Manisa, Bal›kesir civar›, Kayseri civarlar›, buralar ekonomik an
lamda rüzgâr santrali kurulabilecek yerler olarak gözüküyor.

Kapasite faktörü haritam›z ise, 50 metre yüksekli¤indeki bir rüzgâr türbininin kapasite faktörünün
yüzde 35 ve üstü olmas›n› isteriz. Nereler yüzde 35 ve üstü; turuncu ve k›rm›z›ya do¤ru giden yer
ler. Haritada, yüksek potansiyelli olan yerler görülüyor.
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Biz bu çal›ﬂmay› yaparken, birtak›m kabuller
yapt›k. Kabullerimiz ﬂuydu: Dedik ki, rak›m›
1500 metre ve üstü olan yerlerde rüzgâr santrali
kurulmaz. Neden; hava yo¤unlu¤u düﬂük. Hava
yo¤unlu¤u da üretilen enerjiyle orant›l› olaca¤›
için kurulmaz. “Arazi e¤iminin yüzde 20 ve da
ha üstü olan yerlere rüzgâr santrali kurulmas›n”
dedik. Yerleﬂim birimlerinin oldu¤u yerlerde
do¤al olarak rüzgâr santrali kurmak uygun de¤il.
Koruma alt›na al›nm›ﬂ özel koruma alanlar›nda
rüzgâr santrali kurulmas› uygun de¤il. Yani bir
tak›m kabuller sonucunda, ülke genelinde bir
analiz yapt›k ve elde etti¤imiz rüzgâr h›z›, güç
yo¤unlu¤u a¤›rl›klar›na göre ﬂu tabloyu oluﬂtur
duk.

yüzde 2.27’si. Bunun karﬂ›l›¤›nda da 83 bin 906
bin megavat bir santral kurmam›z mümkün.
Toplamda 131 bin 756 megavat diyoruz.

“Bunu bugün kurduk, hemen ﬂebekeye ba¤laya
l›m” diye bir ﬂey yok. Bu atmosferde serbest ola
rak esen rüzgârdan yararlanabilirsek e¤er, bah
sedilen yerlerdeki arazileri kullan›rsak, evet, bu
nu üretmemiz mümkün; ama bu tek baﬂ›na bir
anlam ifade etmiyor, üretti¤iniz enerjiyi ulusal
ﬂebekeye ba¤laman›z gerekiyor.
ﬁu ekranda gördü¤ünüz siyah ve gri tonlu yerler
rüzgâr santrali kurulamayacak yerler. Az önce
söyledi¤im gibi, rak›m› 1500 metreden fazla,
arazi e¤imi yüzde 20’den fazla, koruma alt›na
al›nm›ﬂ, orman olan bölgeler vesaire.

Rüzgâr h›zlar›n› fazla önemsemiyorum, güç yo
¤unlu¤u daha önemli. 400 watt/metrekare güç
yo¤unlu¤unda rüzgâr alan yerler toplam olarak
16 bin 781 km2, yani ülkemizin yüzölçümünün
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Kullan›labilir alanlar›n potansiyel kurulu güç
da¤›l›m› ise, Karadeniz Bölgesinde toplam 16
bin 784 megavatl›k rüzgâr santrali kurulabilir,
e¤er ﬂebekeniz buna imkân tan›yorsa.

‹l bazl› çal›ﬂacak olursak, önce Samsun’dan baﬂ
layal›m. Samsun bölgesinin rüzgâr alan yerleri,
400 üstü güç yo¤unlu¤u olan yerleri, kapasite
faktörünün yüzde 35 oldu¤u yerler, santral kuru
labilecek yerler, santral kurulamayacak yerleri

görüyorsunuz. Evet, Samsun’da rüzgâr santrali
kurulabilecek yerler, güç yo¤unlu¤u baz›nda
5222 bin megavat. Yaln›z, 400 watt/metrekare
ve üstü rüzgâr alan yerlerin toplam kapasitesi
722.56.
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Ordu ilinin daha ziyade Tokat s›n›r›nda yüksek
potansiyeller görülüyor. Yine Ordu ilimizin güç
yo¤unlu¤u haritas›, kapasite faktörü haritas›n›
görüyorsunuz. Çok ilginçtir, kapasite faktörü
yüksek; ama burada kullan›lmaz alan olarak gö

rülmüﬂ. Neden; rak›m 1500 metre ve üstü. Bunu
de¤erlendiremeyecek miyiz; de¤erlendiririz,
ama iﬂletme ve kurma zorluklar› olur. Ordu ilin
de yine ayn› ﬂekilde, 2275 megavatl›k bir santral
kurman›z mümkün.
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Sinop ili, özellikle Sinop’un kuzey taraflar›, Si
nop il merkezinin oldu¤u yerlerde yüksek potan
siyel görünüyor. Kapasite faktörleri gayet güzel.
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Biliyorsunuz, nükleer santral kurulmas› düﬂünü
len bir bölge. Sinop ilinde de 1491 megavatl›k
bir rüzgâr santrali kurman›z mümkün.

Amasya’n›n özellikle kuzey s›n›r›, hem rüzgâr
h›zlar›, hem de güç yo¤unlu¤u aç›s›ndan kayda
de¤er. Kapasite faktörü, keza ﬂu taraflar gayet

güzel. Amasya ilinde de 1200 megavatl›k bir
santral kurman›z mümkün.
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denk geliyor bir k›sm›. Tokat ilinde yaklaﬂ›k 3
bin megavatl›k bir rüzgâr santrali kurman›z
mümkün.

Tokat’›n ﬂu görmüﬂ oldu¤unuz güneydo¤u s›n›
r›, hem rüzgâr h›z›, hem de güç yo¤unlu¤u aç›
s›ndan gayet güzel. Yine kullan›lmaz alanlara

Çorum’un özellikle Sinop taraflar›, do¤usu rüzgâr aç›s›ndan iyi;
ama güç yo¤unlu¤una bakt›¤›n›z zaman, biraz zay›f gözüküyor. Ço
rum’un rüzgâr enerjisi aç›s›ndan en uygun taraf› kuzey taraf›. Ayn›
ﬂekilde, Çorum ilinde de yaklaﬂ›k 150 megavatl›k bir rüzgâr santra
li kurman›z olas›.
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Haz›rlam›ﬂ oldu¤umuz REPA d›ﬂ›ndaki ﬂeyde
bütün illeri bir araya ald›m; Samsun, Sinop, Ço
rum, Amasya, Tokat, Ordu. Siyahla gördü¤ünüz
yerler, güç yo¤unlu¤u 400 watt/metrekarenin
üzerinde olan yerler ve kullan›labilir yerler. Bu
ralarda rahatl›kla rüzgâr santrali kurabilirsiniz.

lisans alm›ﬂ ya da müracaat etmiﬂ olabilir. Dola
y›s›yla, onlar›n çal›ﬂma yapt›¤› alana gitmek is
temezsiniz. ‹lgilendi¤iniz bölgenin arazi yap›s›,
topografik yap›s›, arazi mülkiyeti, ulaﬂ›m im
kanlar›, trafo merkezlerine olan uzakl›lar› gibi
parametrelerin belirlenmesi gerekiyor. Tespit et
ti¤iniz yerde e¤er o aﬂamaya kadar yapt›¤›n›z
çal›ﬂmalarda herhangi bir pürüz yoksa, “Evet,
buras› benim proje alan›m” dedikten sonra, saha
içerisinde düﬂündü¤ünüz kurulu güç miktar›na
ba¤l› olarak de¤iﬂen say›da, en az 50 metre yük
sekli¤inde enerji amaçl› rüzgâr ölçümleri yapa

Orta Karadeniz Bölgesinde, yani bölgemizde
rüzgâr enerji santrali yat›r›m› yap›labilecek yer
ler özel olarak bu ﬂekilde.

caks›n›z. Rüzgâr h›zlar›, rüzgâr esme yönü, at
mosfer s›cakl›¤›, bas›nç; yani enerji amaçl› ne
gerekiyorsa, standartlara uygun ölçüm yapacak
s›n›z ve bu ölçümü en az bir y›l sürdürmek zo
rundas›n›z. Bir y›l sonras›nda ölçümleri bitire
cek miyiz; hay›r. Yine bir mühendislik çal›ﬂma
s› yap›p, “Ölçümlere devam m›, tamam m›?” ka
rar› al›nacak. “Elimizde yeterli ölçüm var” dedi
¤iniz an, art›k oturup yat›r›m karar› alacaks›n›z,
yat›r›m karar› ald›ktan sonra Enerji Piyasas› Dü
zenleme Kuruluna lisans baﬂvurusunda buluna
caks›n›z.

Tabii, bir k›sm› da trafo merkezleri. Peki, bura
da nerede trafo merkezi var; Samsun’da, Amas
ya’da. Tokat’ta keza güzel yerler var. ﬁu görmüﬂ
oldu¤unuz yeﬂil hatlar 154 kilovoltluk enerji na
kil hatlar›. Bordoyla gözükenler de 380 kilovolt
luk enerji nakil hatlar›.

Peki, yat›r›mc› ne yapmal›? Yat›r›mc›n›n önce
likle REPA’y› kullanarak, kendine bir yer tespit
etmesi gerekiyor. Bu yer öyle bir yer olacak ki,
rüzgâr h›zlar›, güç yo¤unlu¤u, kapasite faktörü
aç›s›ndan istenilen limitlerin üzerinde olacak bir
defa. Bunu REPA’yla tespit etme imkân› var. ‹l
gilenilen bölgede sizden önce baﬂka bir yat›r›m
c› bir proje geliﬂtirmiﬂ, 4628 say›l› Yasa çerçe
vesinde Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulundan
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ORHAN ÇATALÇAM Okaliptüsün di¤er bir
ad› da s›tma a¤ac›d›r. Bu, batakl›k dedi¤imiz
yerleri kurutmak amac›yla dikilen bir a¤aç türü
dür. Tek bir a¤aç türü de¤il; kavaktan bahsettik,
akasyadan bahsettik. E¤er böyle bir potansiyel
varsa burada okaliptüsü düﬂünürsünüz. Suyun
olmad›¤› yerde bunu dikti¤inizde zaten ayn› ve
rimi alman›z söz konusu de¤il. O anlamda, bura
da üretim yapman›z mümkün de¤il. Batakl›k de
di¤imiz yerle ... bir araya getirdi¤iniz takdirde,
okaliptüs dikilmesi öngörülebilir.

Benim sizlere özellikle söylemek istedi¤im baﬂ
ka bir husus var. Ülkemizde, 400 watt/metreka
re ve üstü yaklaﬂ›k 48 bin megavatl›k bir rüzgâr
santrali kurulabilece¤ini söylüyoruz, yine söyle
di¤im kabuller çerçevesinde 48 bin megavat.
Her bir türbinin 1 megavat oldu¤unu düﬂünse
niz, yaklaﬂ›k 48 bin tane rüzgâr türbini demektir.
Buna bugün devlet izin verse veya yat›r›mc›lar›
m›z, “Evet, ben bu yat›r›m› yap›yorum” dese, 48
bin tane rüzgâr türbinini yurtd›ﬂ›ndan bulmak
zorundas›n›z. Kim yapacak bu rüzgâr türbinleri
ni? Elektrik Mühendisleri Odas› sizlersiniz. Ma
kine Mühendisleri Odas›n›n düzenledi¤i etkin
liklerde de ayn› ﬂeyi söylüyorum; yani bir siner
ji oluﬂturmam›z gerekiyor. Bakanl›k olarak, biz
bir ﬂekilde iﬂin ucundan tutmaya baﬂlad›k. Yani
birileri bu ülkede 48 bin tane türbini yapmal›.

SALONDAN Potansiyeller belirlenirken, sula
r›n bitti¤i, tüm Türkiye'de sular›n kalmad›¤›, kü
resel ›s›nmadan dolay› sular›m›z›n azl›¤›ndan
bahsederken, bütün bunlar›n ... belirttiniz. Bütün
bunlar göz önünde bulundurulur mu? Yani bun
lar gerçek olmayabilir veya yar› yar›ya düﬂmüﬂ
tür diye düﬂünüyorum ﬂimdi.

Teﬂekkür ederim.

ORHAN ÇATALÇAM Hay›r, dedi¤iniz do¤
rudur. Bu anlamda, her yere okaliptüs dikilmesi
ni zaten söylemiyoruz. Mesela, Samsun yöresin
de kavakç›l›¤›m›z var. Bu sene orada 8 bin ton
civar›nda, hatta 10 bin ton kavak üretimi yapt›k.
Burada da okaliptüs kullanm›yoruz. Yani oka
liptüs, verim aç›s›ndan fazla ... bir a¤aç türüdür,
do¤rudur; ama biz de bunu al›p Samsun’a getir
medik ki, iklim ﬂartlar› da buna uygun de¤il.

OTURUM BAﬁKANI Mustafa beye çok teﬂek
kür ediyoruz.

Evet, ﬂimdi salondan sorular› ya da katk›lar› ala
ca¤›z.
Buyurun.

SALONDAN Özellikle biyoenerjiyle ilgili bir
soru sormak istiyorum. “Okaliptüs a¤ac› bunlar
dan bir tanesi” denildi. Adana'da görev yapt›m
ben, okaliptüs a¤ac›n› sordum, “Dev bir gövdesi
var; neden beslenir bu?” filan diye. Korkunç bir
su toplay›c›s›ym›ﬂ. Bafra’da tüketicilerle konu
ﬂurken, “Daha önce yar›m metreden su çekiyor
duk. 3 metreye indik, 4 metreye indik, 5 metre
ye indik” diyorlar. Yani biz su bulamazken, kor
kunç derecede su tüketen okaliptüs a¤açlar›n
dan... Yani ters bir iliﬂki var, onu söylemek isti
yorum. Yani bu anlamda ne düﬂünüyorsunuz,
onu sormak istedim.

SALONDAN Ben okaliptüsü bildi¤im için onu
söyledim; ama di¤er a¤açlar›n da baﬂka çevresel
etkileri vard›r, onu demek istiyorum.
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Dr. F‹GEN AR ‹sterseniz, ben de sizin endiﬂe
lerinizi giderecek bir ﬂeyler söyleyeyim. Endiﬂe
lerinizde çok hakl›s›n›z. Bu iﬂle u¤raﬂan bir bi
lim insan› geçmiﬂi olan birisi olarak ben de za
man zaman endiﬂe duydum; ama öncelik insan
dad›r. K›ta, yer, su, bunlar hep göz önüne al›na
rak, biyoyak›t üretmek ikinci plandad›r. Önce

SALONDAN Ben, özellikle rüzgâr konusunda
sunuﬂ yapan arkadaﬂlara teﬂekkür ederim. Yal
n›z, Samsun’da son biriki ayd›r mobil santralle
beraber tekrar enerji konusunda yine eski enerji
alternatifinden biriyle bo¤uﬂuyoruz. Devletin bu
konuda, yenilenebilir enerji kaynaklar›na önce
lik ya da teﬂvik vermesi konusunda ya da rüzgâr
enerjisine yönlendirmesi konusunda ne gibi ön
celikleri var? O konuda bir bilginiz var m›?
Yoksa, biz hâlâ bunlara mahkum mu kalaca¤›z,
bunlarla bo¤uﬂacak m›y›z?

likle g›dad›r temel olan. G›dan›n d›ﬂ›ndaki ham
maddelerle ya da g›dan›n yan› s›ra üretebilece¤i
niz hammaddelerle ya da elinizde bulunan var
l›klarla üretebilece¤iniz ölçüde bu yap›lmal›d›r.
Çünkü yine insana hizmettir bu. ‹nsan›n g›das›n
dan ya da hayvan›n yeminden keserek biyoyak›t
üretimi zaten sürdürülebilir de¤ildir.
OTURUM BAﬁKANI Herhalde cevap oldu.

Baﬂka soru sormak isteyen ya da katk›da bulun
mak isteyen arkadaﬂ›m›z var m›? Yoksa, ayn›
soruyla devam edece¤iz.

Teﬂekkür ederim.

Buyurun.

MUSTAFA ÇALIﬁKAN Yenilenebilir Enerji
Kaynaklar›ndan Elektrik Enerjisi Üretimine ‹liﬂ
kin Kanun 2005 y›l›nda ç›kt›. Bu Kanun, yenile
nebilir enerji kaynaklar›na öncelik getiriyor,
“Da¤›t›m ﬂirketleri öncelikle bu kaynaklardan
enerji almal›d›r” ﬂeklinde bir ﬂeyi var. Art›, 2
May›s 2007’de Enerji Verimlili¤i Kanunu kabul
edildi. Bunun da ek maddelerinde, devlet, 5.5
eurosent aras›nda bir al›m garantisi veriyor, ye
nilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilen elektri
¤e 55.5 eurosent al›m garantisi veriyor. Yani bu
bir baﬂlang›ç için gayet güzel. Gerçekten iyi yer
lere rüzgâr santrali kurarsan›z, bir de 5.5 euro
sent al›rsan›z, güzel bir yat›r›m olur. Yat›r›mc›
lar ne yap›yor; 4628 say›l› Yasa çerçevesinde
baﬂvurular›n› yap›yorlar. 9 bin megavata yak›n
baﬂvuru var; EPDK bunlar› de¤erlendiriyor. Bir
Almanya kadar olamasak bile teknolojisi biz
de olmad›¤› için söylüyorum teknolojisi bizde
olmasa bile, 7 bin megavat› bulamay›z belki;
ama k›sa bir sürede 5 bin megavat› buluruz gibi
geliyor. Ama ülkemizin ﬂöyle bir dezavantaj›
var: Çok güzel rüzgârl› sahalar›m›z var, çok gü
zel yat›r›mc› talebi var, baﬂvurular var; ama iﬂ
dönüp dolaﬂ›yor, trafo merkezlerinin teknik
özelliklerine ba¤l› kal›yorsunuz. Öncelikli ola
rak ne yap›lmas› laz›m; trafo merkezlerinin güç
lendirilmesi laz›m. Biz bu çal›ﬂmay› yapt›k.
Yapt›k derken, az önce size Orta Karadeniz için
sunmuﬂ oldu¤um çal›ﬂmay› tüm Türkiye için tek
tek ç›kard›m, hatta say› da verdim 1’den 200’e
kadar, “Ülkemizin ﬂuralar›, ﬂuralar›, ﬂuralar› rüz
gârl›d›r, buralara ﬂu kadar kurulu güçte santral
kurars›n›z” ﬂeklinde. Bunlar da tabi
i para isteyen ﬂeyler. Bakanl›¤›m›z›n direktifi
var zaten; bir ﬂeyler yap›l›yor.

SALONDAN Özellikle Samsun özelinde tar›m
alanlar›n›n birço¤u organize sanayi ve di¤er sa
nayiler taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂ de¤ildir, oralar
kapat›lm›ﬂt›r. Özellikle biyotar›m geliﬂecek,
çünkü bir yandan di¤er enerji kaynaklar› filan
tükeniyor. O zaman, topra¤›n ne kadar önemli
oldu¤unu düﬂünüyorum, topraklar›m›z› çok iyi
kullanmal›y›z diye düﬂünüyorum. Onun için, bu
nunla ilgili de baz› fikirler geliﬂtirilmeli diye dü
ﬂünüyorum. Yani bu konuyu da göz ard› etme
mek gerekir diye düﬂünüyorum.
ORHAN ÇATALÇAM Toprak s›n›flamas›n›n
hâlâ bitirilememiﬂ olmas› Türkiye'de bir eksik
lik. Nerede tar›m, nerede sanayii, onun ay›rd›n›n
maalesef tam da ortaya konulmam›ﬂ olmas›, si
zin dedi¤iniz neticeyi ortaya ç›kart›yor.

Dr. F‹GEN AR Dedi¤iniz çok do¤ru, topra¤›z
tüketiyoruz belki; ama bilinçsiziz bu konuda.
Oysa, örne¤in bir ﬂekerpancar› ekti¤inizde, erte
si sene yine ﬂekerpancar› ekerseniz oraya, topra
¤›n›z gider; araya bir ürün sokmak zorundas›n›z.
Bunu da gerçekten biliyorsan›z yaparsan›z. Bil
miyorsan›z, “Çok para getiriyor” deyip, yine ﬂe
kerpancar› eken çiftçiler var. “Niye baﬂka ürün
ekeyim, ﬂekerpancar›ndan çok kazan›yorum” di
yor. Oysaki, toprak gidiyor. Halbuki, onun yeri
ne m›s›r ekse veya bu¤day ekse, verimi artacak;
toprak, m›s›r›n verdi¤i fosfatla zenginleﬂerek,
ertesi sene daha fazla ﬂekerpancar› üretecek.
Bence, Tar›m Bakanl›¤›n›n politikalar›yla da
çok âlâkal› bu. Bir üretim deste¤i yok Tar›m Ba
kanl›¤›nda, havza planlamas› diye yeni baﬂlanan
bir çal›ﬂma var. Umuyorum ki, bundan sonra bu
söylediklerimiz olur ve daha bilinçli bir üretime
gideriz.

SALONDAN Bir ﬂeyler yap›l›yor da, bizim de
yaﬂad›klar›m›z bunlar. Yar›n tekrar tart›ﬂaca¤›z
zaten bunlar›. Gerekirse, tekrar konuﬂuruz.

OTURUM BAﬁKANI Teﬂekkür ediyorum.

Buyurun.
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Teﬂekkür ederim.

OTURUM BAﬁKANI Çok teﬂekkür ederiz.

Her ﬂeyi yapacak olana¤›n›z ve bilgi birikiminiz
olmas›na ra¤men, bu konuda bir otorite ve siya
si karar verici noksanl›¤› vard›r. O yüzden, arka
daﬂ›m›z Mustafa Çal›ﬂkan’a yüklenmeyin. O, ﬂu
anda baz› sorular›n yan›t› vermek durumunda
olan bir kiﬂi de¤il.

Buyurun.

SALONDAN Bu 1 megavatl›k türbinlerde ...
1.2 megavat olabiliyor mu? Bir de genelde yurt
d›ﬂ›ndan geliyor parçalar. Türbinin yap›m aﬂa
mas› ne kadar sürüyor?

Ne yaz›k ki, rüzgâr enerjisinin, Türkiye'de yeni
lenebilir enerji konusundaki potansiyelin de¤er
lendirmesi konusunda Türkiye ﬂu anda özellikle
içine düﬂtü¤ümüz kriz çanlar›yla beraber, yine
ithal kömüre dayal› santraller ve do¤algaz san
trallerini baﬂ›m›za bela etmeye baﬂlayacaklar.
‹lk krizle beraber 28 bin eﬂi¤ini aﬂt›¤›m›zda,
“Eyvah, karanl›kta kal›yoruz! Haydi, gelin, nük
leer santral kural›m”› çok yüksek sesle dile ge
tirmeye baﬂlayacaklar. O anlamda, Elektrik Mü
hendisleri Odas›n›n ve tüm çevrecilerin, yurtse
verlerin önümüzdeki süreçte çok uyan›k olmas›
gerekiyor diye düﬂünüyorum.

MUSTAFA ÇALIﬁKAN Rüzgâr türbini tekno
lojisi 800 kilovattan baﬂl›yor, 3 megavata kadar
ç›k›yor. Hatta 4.55’ler de var; ama bunlar daha
ticari ortama girmedi, bir de saha denemeleri ya
p›lmam›ﬂ. Yani saha denemeleri yap›lm›ﬂ, per
formans› test edilmiﬂ, kabul görmüﬂ rüzgâr tür
binlerinin ... yaklaﬂ›k 22.5 megavat aras›nda.
Kurulum aﬂamas› ﬂu ﬂekilde: Projenizi haz›rlad›
n›z, lisans›n›z› ald›n›z, yaklaﬂ›k 67 ayda kurar
s›n›z.
OTURUM BAﬁKANI Son soruyu Musa Çeçen
arkadaﬂtan alal›m.

Teﬂekkür ederim.

MUSA ÇEÇEN Teﬂekkür ederim.

Asl›nda ben biraz içinizi karartay›m bu konuda;
yani her ﬂey göründü¤ü kadar güzel de¤il. Bili
yorsunuz, AB müktesebat›nda bir karar al›nd›;
enerjinin yüzde 8’ini yenilenebilir enerjiden üre
tilmesi. Bizde de bunlar›n uygulamalar›yla bah
setti¤imiz kararlar al›nd›; ama ondan sonra da ne
yaz›k ki rüzgâr lobisi do¤algaz lobisinin nakav
t›na u¤rad›. ﬁu anda rüzgâr ölçümlerini yapan
firmalar›n birço¤u batt›, ayakta duracak hali kal
mad›. Halbuki, Elektrik Mühendisleri Odas›n›n
bu konuda çok ciddi aç›klamalar› da vard›; Tür
kiye'de yaklaﬂ›k 500 bin insana iﬂ ve aﬂ kap›s›
aç›lacakt›. ﬁu anda ülkemizde ... yap›l›yor ve ih
raç ediliyor. ‹zmir'de, serbest bölgede karbon fi
ber, çok özel bir geliﬂmiﬂ teknolojiyle üretilen
kanatlar üretiliyor, Almanya'ya ve yurtd›ﬂ›na
gönderiliyor. ﬁu anda Avrupa'daki rüzgâr san
trallerinin kanatlar›n›n yüzde 65’e yak›n› ‹z
mir'den gidiyor. Kanatç›klar yap›l›yor, elektrik
üretecek jeneratör ekipman› ve jeneratör yap›l›
yor. Bir tek konu vard›r Türkiye'nin yapmad›¤›;
o da boyutuna göre, 75150 bin dolar civar›nda
olan özel bir yaz›l›m yüklü elektronik kontrol
kumanda birimiydi. Dokuz Eylül Üniversitesin
de Prof. Dr. Eyüp Akp›nar’›n baﬂkanl›¤›nda, 4
y›l süren bir TÜB‹TAK projesiyle o da yap›ld›.
ﬁu anda bu konuda yat›r›m yapacak sanayiciyi
bekliyorlar, kimse sahip ç›kmad›. Yani bu konu
da henüz Türkiye'de rüzgâr enerjisini ulusal iﬂ
gücümüzle, ulusal kaynaklar›m›zla üretebilecek
ve süreç içinde... ﬁu anda t›kanm›ﬂ durumdad›r.

OTURUM BAﬁKANI Kat›l›m›n›z, katk›n›z
için teﬂekkür ederiz. Gerçekten, önümüzdeki dö
nemde iﬂimiz zor. Çok çal›ﬂaca¤›z, çok mücade
le edece¤iz, öyle gözüküyor.
Sunum yapan de¤erli arkadaﬂlara teﬂekkür edi
yoruz. Sizlere de dinledi¤iniz için teﬂekkür edi
yoruz. Çok teﬂekkürler, sa¤ olun.

SUNUCU Say›n Erol Celepsoy, Say›n Dr. Figen
Ar, Say›n Orhan Çatalçam, Say›n Cihan Dündar,
Say›n Mustafa Çal›ﬂkan’›n plaketlerini vermek
üzere, TMMOB Yönetim Kurulu ‹kinci Baﬂkan›
Say›n Hüseyin Yeﬂil’i kürsüye davet ediyorum.

“Elektrik Enerjisinin Üretimi, ‹letimi ve Da¤›t›
m›” konulu Üçüncü Oturum saat 16.15’te baﬂla
yacak.
Teﬂekkür ederim.
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