
E
nerji verimliliği, dünya-
da enerji politikalarR ve
stratejileri içerisinde son
derece önemli bir yer tut-
maktadRr. Bugün ülkeler

enerji politikalarRnR oluştururken; çev-
re, ulaşRm, tarRm, turizm, ulusal gü-
venlik, dRş politika, kalkRnma ve sa-
nayileşme süreçlerini de dikkate almak
zorundadRr. Elbette bu denli yaşamsal
bir faaliyeti sürdürmek, ancak en az
toplumsal maliyet ile üretim yapmak
ve enerjiyi en yüksek düzeyde, etkin
ve verimli kullanmak ile mümkün ola-
bilir. En yalRn ifadesiyle, harcanan her
birimenerjinindahaçokhizmetveürü-
nedönüşmesi anlamRnagelenenerji ve-
rimliliği, bir başka ifadeyle; “Enerji-
nin akıllıca kullanılması ile kayıp-
ların en aza indirilmesi, aynı ener-
ji ile daha çok iş yapılması veya aynı
iş için daha az enerji kullanılması”
anlamRna gelmektedir.

Ülkemizde yerli enerji kaynaklarR-
nRn kullanRm oranlarRna bakRldRğRnda,
yüzde 70’leri aşan, dRşa bağRmlR bir
enerji politikasRnRn yRllar boyunca Rs-
rarla sürdürüldüğü görülür. Bu tablo-
nun en çarpRcR sonucu; pahalR elektrik
olarak karşRmRza çRkmaktadRr. Elektrik
üretiminde başta doğalgaz ve giderek
artan ithal kömür kaynaklarRnRn kul-
lanRlmasR sonucu, 1 kilovatsaatlik
(kWh) elektriğin fiyatR, dünya ve
OECD ülkeleri ortalamasRnRn iki katRna
ulaşmRştRr. Son yRllarda konutlarda
kullanRlan elektriğe yüzde 72 oranRn-
da zam yapRlmasR, hem yaşam stan-
dardRmRzR düşürmüş hem de sanayici-
nin rekabet gücünü sRnRrlamRştRr.

Son 25 yRl içerisinde kurulu güç ve
elektrik tüketimine bakRldRğRnda, 1999
Marmara Depremi’nin ardRndan ya-
şanan 2001krizi ve2008yRlRndakidün-
ya ölçeğindeki yaşanan global krizin
ekonomideki olumsuz yansRmalarRna
rağmen, ülkemizde elektrik enerjisine
olan talep artRşRnRn ortalama yüzde 6-
7’ler seviyesinde olduğu görülmekte-
dir. 1985 yRlRnda 9 bin 121 megavat-
lRk (MW) kurulu güçle, 36 milyar
kWh’lik tüketimin olduğu bir Türki-
ye’den, bugün 50 bin 423 MW’lRk ku-
rulu güce ulaşRlRrken, elektrik tüketimi
ise 210 milyar kWh’ye çRkmRştRr.
Enerji PiyasasR Düzenleme Kuru-
lu’nun (EPDK) 26 Nisan 2011 tari-
hinde “Elektrik Piyasası’nda 2030
yılı Projeksiyonu-Yatırımcılara Yö-
nelik Fırsatlar ve Beklentiler” baş-

lRğR altRnda sunduğu raporuda ise 2010
yRlRnda 209 milyar kWh olan tüketimin,
2020 yRlRnda ortalama 405 milyar,
2025 yRlRnda 548 milyar, 2030 yRlRnda
ise 735 milyar kWh’e çRkacağR bek-
lentisine yer verilmektedir.

Fosil kaynak ağırlığı
Bugün neo-liberal pi-

yasa ekonomisin etkisi ile
elektrikkurulugücümüzün
yüzde65’i fosil kaynaklara
dayalR olarak şekillenmiş-
tir. Yüzde 65’lik termik
gücün yalnRzca yüzde
17’si yerli linyit kaynak-
larR kullanmaktadRr. Ge-
riye kalan kurulu güç
başta doğalgaz olmak
üzere ithal kaynaklara
dayalRdRr.

Elektrik alanRn piya-
salaştRrma hedefi ile çR-
karRlan 4628 sayRlR Elek-
trik PiyasasR Kanu-
nu’nun uygulamalarR ne-
ticesinde ithal kaynak-
lara dayalR üretimin sü-
rekli olarak payRnR büyüttüğü ortada-
dRr. Sektörde yaşanan serbestleştirme
ve piyasalaştRrma uygulamalarRnRn,
elektrikenerjisininçevreye uyumluüre-
timi, maliyetleri düşürücü ve arz gü-
venliğini sağlayRcR bir etkisi olma-
mRştRr. Tam tersine, sektördeki istihdam
dahil olmak üzere tüm göstergeler

gerilemektedir. Bu yapRsal dönüşüme
paralel olarak şekillenen, dRşa bağRm-
lRlRk oranlarRndaki artRşa nükleer sant-
rallarRn çare olacağRna ilişkin bir söy-
lem resmi ağRzlardan duyulmaktadRr.
Bir zorunluluk olarak kamuoyuna su-
nulan nükleer santrallar, hem kaynak

hem de teknolojik olarak dRşa ba-
ğRmlRdRr.

Büyük potansiyel
Geçmişte Enerji BakanlRğR tarafRn-

dan yapRlan talep artRşlarRna ilişkin se-
naryolarRn ciddi sapmalar gösterdiği-
ne şahit olsak da, ön-
görülen talep geli-
şiminin doğru
olduğunun ka-
bul edilmesi
durumunda
bile hesapla-
malar, doğ-
ru yönetildi-
ğinde enerjide
kaynak sorunun
olmadRğRnR göster-
mektedir. Yerli ve
yenilenebilir kaynak-
lara, planlama anlayRşR
içerisinde öncelik ve-
rilmesi, mevcut kapasi-
tenin en iyi biçimde de-
ğerlendirilmesi, iletim

ve dağRtRm şebekelerine yatRrRm yapR-
larak enerji kayRplarRnRn giderilmesi du-
rumunda, enerji kaynaklarRmRz ihtiyacR
karşRlayacaktRr. Enerji verimliliği ko-
nusunda gerekli adRmlarRn atRlmasR,
enerji politikalarRnRn siyasal rant ara-
yRşlarR ve lobilerden bağRmsRz, kamu-
sal bir bakRş açRsR ile şekillendirilme-
si durumunda, kesinlikle nükleer sant-
rallara ihtiyaç duyulmayacaktRr.

Elektrik üretiminde ağRrlRk olarak
ithal kaynaklarRn kullanRlmasR,

ülkemizin enerji kaynağR ol-
madRğR anlamRna gelme-
mektedir. Resmi rakam-
lara göre: Hidroelektrik-
te 100 milyar, rüzgarda
120 milyar, jeotermalde
16 milyar, güneşte 380
milyar, linyitte 116 mil-
yar, biyogazda35milyar

kWh olmak üzere top-
lam, 767 milyar kWh’lik

elektrik enerjisi üretimi
mümkündür. EPDK’nRn
2030 yRlR için tahmin ettiği

735 milyar kWh’lik tüketim
değerinin, tutarlR olmasR duru-

munda bile yerli kaynaklar ile ta-
lebin karşRlanacağR görülmektedir.
Öte yandan bu potansiyelin dRşRnda ka-
lan olanaklarR da dahil ettiğimizde, bu-
gün zorunluluk olduğu iddia edilen

nükleer santrallara ihtiyaç olmadRğR
açRkça görülür.

Verimlilik için planlama
Üretim ve tüketim planlamasR ya-

pRlmasR aşamasRnda, enerjinin etkin ve
verimli kullanRlmasR için de planlama
yapRlmasR gereklidir. Enerji verimlili-
ğini sağlayacak adRmlarR planlamak,
yeni santral kurmak ile eşdeğerdir.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin (EİE)
KasRm 2009’da yayRmladRğR, “Ener-
ji Verimliliği, Statüsü ve Gelecek
Planlaması”başlRklR raporda;Sanayide
yüzde 15, inşaat sektöründe yüzde 35,
ulaşRm sektöründe ise yüzde 15 ener-
ji tasarrufu potansiyelinin bulunduğu-
na işaret edilmektedir.Geliştirilecekpo-
litikalar, mevzuat düzenlemelerine
paralel olarak, meslek odalarRnRn, üni-
versitelerin ilgili kurum ve kuruluşla-
rRn ortak paydada buluşturulmasRyla
oluşturulmalRdRr. Enerji verimliliği
için orta ve uzun vade stratejiler be-
lirlenmelidir. Ancak bu koşullarRn
sağlanmasR durumunda sağlRklR bir
elektrik üretim stratejisi oluşturulabi-
lir.

Ülkemizde hem enerji fiyatlarR dün-
ya ortalamasRnRn çok üstünde şekil-
lenmektedir hem de aynR iş için har-
canan enerji miktarR daha yüksektir.
YurttaşlarRn ve sanayicinin enerji fa-
turasR, fahiş fiyatlar ve enerjinin ve-
rimsiz kullanRlmasR sonucunda şiş-
mektedir. İthal kaynağa dayalR enerji
arzRndan vazgeçilmediği, verimlili-
ğin sağlanamadRğR koşullarda, sağ-
lRklR bir kalkRnmadan söz etmek müm-
kün olamayacaktRr. �
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TASARRUF ARZ AÇIĞI SORUNUNU ÇÖZEBİLİR

Anahtar: Enerji verimliliği
Cengiz GÖLTAŞ
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Enerji sektöründe ya-

şanan dışa bağımlılığa
karşın verimlilik konu-
sunda ciddi önlemler
alınmıyor. Yapılan tes-
pitler göre sanayide
yüzde 15, inşaat sektö-
ründe yüzde 35, ulaşım
sektöründe ise yüzde 15
enerji tasarrufu yapıla-
bilir. Verimlilik sağlan-
madan strateji oluştur-
mak mantıklı değil.


