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Ba¤›ms›zl›k, Mustafa Kemal' den arma¤and› bize.
Emperyalizmin ahtapot kollar›na teslim edilen ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için kan döktük sokaklara.
Mezar taﬂlar›m›za basa basa, devleti yönetenler, gizli emirlerle baﬂlar›m›z› ezmek, kanlar›m›z› emmek istediler.
Amerikan üsleri kald›r›ls›n dedik, sokak ortas›nda sorgusuz sualsiz vurdular.
Yirmi iki yaﬂlar›ndayd›k öldürüldü¤ümüzde ey halk›m, unutma bizi...
Bir gün mezarlar›m›zda güller açacak ey halk›m, unutma bizi...
Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklar›nda yank›lanacak ey halk›m, unutma bizi.
Özgürlü¤e adanm›ﬂ bir top çiçek gibiyiz ﬂimdi, hep birlikteyiz ey halk›m, unutma bizi,
unutma bizi, unutma bizi...

Sevgili dostlar,

Baﬂkan'dan
Baﬂkan'dan Sizlere
Sizlere

fevzi.durgun@usiad.net

Bir önceki dergide yer alan yaz›mdan bu yana de¤iﬂen en önemli olaydan söz ederek baﬂlamak istiyorum yaz›ma. Beni ve tüm çevremizi sevindiren geliﬂme, Genel Sekreterimiz Birol BAﬁARAN’›n tutukluluk halinin kald›r›larak aram›za dönmesi idi. Birol
BAﬁARAN’a geçmiﬂ olsun dileklerimizi tekrar iletiyor ve bu durumu geç de olsa hukukun iﬂlemesi olarak de¤erlendiriyorum, di¤er tutuklu ayd›nlar›m›z için de hukuksal
sürecin h›zla iﬂletilerek özgürlerine kavuﬂmalar›n› diliyorum. Cumhuriyetimizin tüm
dinamiklerinin demokrasi ve hukuk kurallar› içinde kalarak bu zor dönemleri mutlaka aﬂ›p daha ayd›nl›k günlere do¤ru ilerleyece¤ini düﬂünüyorum.
Ülkemiz son y›llarda yaﬂad›¤› suni gündem tart›ﬂma ve karmaﬂas›ndan biran önce
s›yr›lmal›d›r. Ülkemizin gerçek gündemi, geliﬂme ve kalk›nmam›z› engelleyen koﬂullar› bir an önce düzeltmek ve düzenlemek olmal›d›r. Demokrasimizin geliﬂmesi ve hukuk sistemimizin daha sa¤l›kl› iﬂler duruma gelmesinin temel koﬂullar›ndan birisi,
geliﬂme ve kalk›nma yolunda h›zla ilerlememizdir. Geliﬂme ve kalk›nma yönünde
Mustafa Kemal Atatürk’ün ça¤daﬂ medeniyet seviyesinin de üstüne ç›kma hedefini
gerçekleﬂtirmek için ulusal ve toplumsal önceliklerimizi unutmayarak hareket etmeliyiz. Bu ilerlemedeki kesinti ve yavaﬂlamalar bize zaman ve güç kaybettirecektir.
Ülkemizin ça¤daﬂ medeniyet seviyesinin üzerine ç›kma hedefini gerçekleﬂtirmek
için gereken en önemli ulusal politika ve stratejilerimizden birisi de “ulusal enerji
stratejisi”dir. Bu stratejinin oluﬂumuna katk›da bulunmak üzere konuyu gerek rapor
yay›nlayarak ve gerekse dergimizin çeﬂitli say›lar›nda dosya konusu olarak iﬂleyerek
s›kça gündeme getirdik. Bu dergimizde konuyu yeniden ele alarak baz› önemli hususlara dikkat çekmek istedik. Bugün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›m›z›n do¤al
dengeyi koruyarak geliﬂtirilebilmesi için baﬂlat›lan sürecin kesintiye u¤rad›¤›n› görüyoruz. Enerjisinin yaklaﬂ›k % 38’ini elektrik enerjisinden sa¤layan sanayi sektörü bu
duraklamadan endiﬂe duymaktad›r. Yerli kaynaklar›m›z dururken yabanc› kaynaklara
h›zla artan ba¤›ml›l›¤›m›z, TBMM’nde bekleyen YEK(Yenilenebilir Enerji Kanunu) yasa
tasar›s› de¤iﬂikli¤inin bir an önce yasalaﬂmas›n› gerekli k›lan en önemli etkenlerdendir. Bu yasan›n ç›kmas› ülkemizin en büyük enerji kaynaklar›ndan Güneﬂ Enerjisi konusunda hareketlili¤in baﬂlamas› aç›s›ndan da önemlidir. Bu hareketlili¤in en önemli
ad›m› da bu alandaki ar-ge faaliyetlerine verilecek destek ve teﬂvikler olacakt›r.
Derne¤imiz bugüne kadar enerji kaynaklar›m›z›n yan› s›ra su kaynaklar›m›z›n da
ulusal bir su politikas› do¤rultusunda geliﬂtirilmesi ve yönetilmesi için çeﬂitli etkinlikler düzenlemiﬂ, rapor ve kitaplar yay›nlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda ortaya ç›kan sonuçlardan birisi de su yönetimindeki da¤›n›kl›k olmuﬂtur. Bu nedenle su kaynaklar› yönetimindeki çok baﬂl›, çok parçal› ve eﬂgüdüm eksi¤i içindeki yap›n›n bir araya getirilerek “Su Kaynaklar› Bakanl›¤›” bünyesinde toparlanmas› için bir yasa tasar›s› tasla¤›
çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Bilim Kurulumuzun uzman bir kadro ile birlikte yürüttü¤ü bu
çal›ﬂma ﬁubat ay› içinde tamamlanarak yay›nlanacakt›r. Böylece ülkemizin önemli bir
sorununun çözümüne katk›da bulunaca¤›m›z› düﬂünüyorum.
Ülkemizin insan kayna¤›, do¤al kaynak ve mali kaynak potansiyelini ulusal ve toplumsal ç›karlar›m›z do¤rultusunda en verimli ﬂekilde kullanmas› durumunda önü
aç›kt›r. Dolay›s›yla son günlerde ›MF ile yap›laca¤› söylenen anlaﬂman›n, bu politikalara engeller oluﬂturaca¤› düﬂüncesini taﬂ›yorum. Türkiye Cumhuriyeti gelece¤ini art›k kendi ellerine al›p, kendi planlamal›d›r. Ülkemizin, gerek ulusal politikalar› uygulayabilmek, gerekse büyük borç yükünün alt›ndan kalkabilmek için öncelikle siyasi ve
ekonomik istikrara, daha sonra da üretim ekonomisine ihtiyac› vard›r. Bunun d›ﬂ›ndaki istikrars›zl›k ve kargaﬂa ortamlar› her alandaki ba¤›ml›l›¤›m›z› artt›racakt›r.
Derne¤imizin kuruldu¤u ilk y›llardan itibaren sürekli gündeme getirdi¤i “Yerli Mallar› ve Tutum” kampanyalar›n›n çok güzel örneklerinden biri ‹stanbul Kartal Belediyesi taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Kartal Belediye Baﬂkan› Say›n Alt›nok Öz’ün de¤erli çal›ﬂmas›n› bu say›da dergimiz sayfalar›na taﬂ›d›k, Yerli Mallar› konusundaki çal›ﬂmas›
ve çabalar›ndan dolay› Say›n Öz’ü kutluyorum. Ayn› duyarl›l›¤›n di¤er yerel yönetimler,
kurum, kuruluﬂ ve demokratik kitle örgütlerince de gösterilmesini bekliyorum.
Yaz›m› Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile ba¤lamak istiyorum; “Benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r”.
Ülkemizin bu manevi mirasa sahip ç›kaca¤› ve ça¤daﬂ medeniyetler seviyesinin de
üstüne ulaﬂaca¤› inanc›yla…
Sayg›lar sunar›m.

Fevzi Durgun
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Enerji ve Su Politikalarının
Ýliþkisi Artıyor!
Dursun YILDIZ
‹nﬂ. Müh. Su Politikalar› Uzman›

nerji için su, su için enerji
kavramlar›, enerji ve su
gündeminde art›k daha fazla
ve birlikte yer almaya baﬂla-m›ﬂt›r. 5. Dünya Su Forumu’nda aç›k-lanan Unesco’nun “De¤iﬂen Dünyada
Su” raporunda su üzerindeki bask›lar›n
hem artt›¤›na hem de de¤iﬂti¤ine vur-gu yap›lm›ﬂt›r. Raporda demografik,
sosyal, teknik, ekolojik, ekonomik ve
politik d›ﬂ faktörlerin su kaynaklar›
kullan›m›na olan etkilerinin göz önüne
al›nmas› gerekti¤ine dikkat çekilirken,
su ve enerji ba¤lant›s› da gündeme ge-tirilmiﬂtir.
Dünyada 2060 y›l›nda 2002 y›l›ndan
% 60 daha fazla enerjiye gereksinim

E

olaca¤› ileri sürülmektedir. Bu enerjinin
büyük bir bölümünün su için suyun
önemli bir miktar›n›n ise enerji için da-ha fazla kullan›laca¤› bir döneme do¤ru
yaklaﬂ›lmaktad›r. Di¤er deyiﬂle art›k su
sektörü daha fazla enerji yo¤un, enerji
sektörü de daha fazla su yo¤un olmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
S u ‹ ç i n E n e rji
Tar›msal sulamada enerji ihtiyac›,
kullan›lan suyun miktar› ve ürünün ve-rimlili¤i konusunda çok önemli rol oy-nar. Enerji, ayn› zamanda suyun pom-palanmas›, iletimi ve kullan›m› aç›lar›n-dan da önemlidir. Bunun yan› s›ra Deniz
Suyu Ar›t›m› Sektörü de enerji yo¤un
bir sektör olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Hollanda’da Su sektöründe enerji
kullan›m oran›n›n % 14,7 oldu¤u aç›k-lanm›ﬂt›r. ABD Kaliforniya’da enerji

kullan›m›n›n % 20’sinin su ile ba¤lant›-l› oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r. Bu oranlar sula-ma baﬂta olmak üzere her alanda suyu
daha verimli kullanarak önemli bir
enerji tasarrufu yap›labilece¤ini göster-mektedir.
Ankara’ya K›z›l›rmak üzerindeki
Kesikköprü Baraj›ndan su getirme pro-jesinde 60’a yak›n pompa yer almakta
ve su yaklaﬂ›k 600 m pompaj yap›larak
kente verilmektedir.
Kesikköprü baraj›ndan su getirilme-sinde enerji çok önemli bir rol oynam›ﬂ-t›r. Enerji maliyetlerinin çok büyük bir
mebla¤ tutmas› nedeniyle di¤er baraj-lardan suyun al›nabilmesi olana¤› do¤ar
do¤maz bu barajdan getirilen su kesil-miﬂtir.
‹çme ve kullanma suyu ihtiyac›n›n
karﬂ›lanmas›n›n yan› s›ra at›k su ar›t›m›
ve deniz suyu ar›t›m› sistemlerinde yo-¤un enerji kullan›m› görülmektedir. Bu
sistemlerle suyun yeniden üretimi için
yap›lan planlama çal›ﬂmalar›nda, önce-likle enerji ihtiyac›n›n ekonomik bir ﬂe-kilde nas›l karﬂ›lanaca¤› göz önüne
al›nmaktad›r.
Su yun Da h a Ver i m li Kul la n› m›
‹ ç i n E n e r j i ‹ h ti ya c› A r t› yor!
Yap›lan araﬂt›rmalar ayn› bitkide ba-s›nçl› sulama yönteminin uygulanmas›
durumunda hem enerji giderinin, hem
toplam giderin, hem de enerjinin toplam
gider içerisindeki pay›n›n azald›¤›n› or-taya koymaktad›r. Bunun nedeni, kar›k
sulama yerine damla veya ya¤murlama
sulama yöntemleriyle sulamada rand›-man›n›n artmas›, daha az sulama suyuna
ihtiyaç duyulmas›d›r. Yayg›n olan ka-naatin aksine, bas›nçl› sulamada hem
toplam gider azalmakta, hem tasarruf
edilen suyla daha fazla alan sulanmak--
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tad›r. Ayr›ca, kontrollü sulama ile aﬂ›r›
suyun neden olaca¤› çevre zararlar›n›n
(baﬂta drenaj) azalt›lmas› mümkün ola-bilmektedir. Ancak tüm bunlar›n ger-çekleﬂmesi için enerji talebinin ödene-bilir bir ücretle karﬂ›lanabilmesi gerek-lidir.
Enerji ‹çin Su
Enerji ve su art›k ayr›lmaz bir ba¤-lant› içine girmiﬂtir. Su, enerji kaynak-lar›n› geliﬂtirme ve kullanma politikala-r›n›n ayr›lmaz bir parças› olmuﬂtur.
Enerji sektöründe su, enerji üretimi ve
so¤utma için kullan›l›r. Bunun yan› s›ra
enerji üretimi için oluﬂturulan büyük
baraj rezervuarlar›nda da önemli bir
miktar su buharlaﬂma olarak kayba u¤-rar. 22 Akdeniz ülkesindeki baraj rezer-vuarlar›ndaki toplam y›ll›k buharlaﬂma
kayb› 24 milyar m_ olarak tahmin edil-miﬂtir. Bu miktar Arjantin’in hemen he-men bir y›ll›k su kullan›m›na, M›s›r’›n
ise bir y›lda kulland›¤› suyun yar›s›na
karﬂ›l›k gelmektedir.
Su termik ve nükleer santrallerin so-¤utma sistemlerinde büyük miktarda
kullan›lmaktad›r. Örne¤in ABD’nin Je-oloji Araﬂt›rma Kurumu’nun (USGS)
her beﬂ y›lda bir yapt›¤› su kullan›m› ile
ilgili araﬂt›rmalar, ABD’de çekilen te-miz su ve deniz suyunun yar›s›n›n ter-moelektrik enerji tesislerinde so¤utma
suyu olarak kullan›ld›¤›n› ortaya koy-muﬂtur. Bunun yan› s›ra enerji üretimi
için Biomas kullan›m›n›n gün geçtikçe
artmas›, enerji için suyun daha yo¤un
bir ﬂekilde kullan›lmas› anlam›na gel-mektedir.
Pasific ‹nstutite’den Araﬂt›rmac› Pe-ter Gleick bir arac›n 1 km için ihtiyaç
duydu¤u Biyoyak›t etanol üretimi için
125 litre sulama suyuna ihtiyaç oldu¤u-nu belirtiyor. ABD’de ulusal Biyoyak›t
program›n›n etkilerini araﬂ-t›ran uzmanlar, belirlenen
y›ll›k 57 milyar litre etanol
üretimi için 2007 y›l›nda
toplam tah›l üretiminin %
44’üne ve y›lda 6 milyar m_
suya ihtiyaç duyuldu¤unu
hesaplam›ﬂt›r. Dünyan›n
genel enerji talebinin karﬂ›-lanmas›nda çok önemli bir
rol oynayan petrolün ç›kar-t›lmas› için de su kullan›l-maktad›r. Literatürde bir va-ril petrolün ç›kart›lmas› için

2 ile10 varil aras›nda su kullan›ld›¤› be-lirtilmektedir. Austin’de University of
Texas’ta, Scientific American dergisi
için araﬂt›rmalar yapan Prof. Michael
Webber’e göre; bir arac›n 1,6 km götü-recek benzin için 0,250 ile 0,500 litre
aras›nda su kullan›lmaktad›r.
Enerji talebi su kaynaklar›n› do¤ru-dan bask›layan demografik, ekonomik,
sosyal, teknolojik ve tüketim kal›plar›n-daki de¤iﬂiklik gibi birçok benzer fak-törden etkilenir. Enerji tüketimi ayn› za-manda su kaynaklar›n›n sürdürülebilir--

li¤ini etkileyen iklimsel de¤iﬂim ve çev-resel bozulman›n da ana unsurlar›ndan
birisidir.
Su Sek t ö r ü n ü n
E n e r ji Ta le bi
Enerji maliyeti, genel olarak içme ve
kullanma suyunun iletim ve ar›tma ma-liyetinin yaklaﬂ›k %60-80’ini, toplam su
getirme maliyetinin ise yaklaﬂ›k
%14’ünü oluﬂturur. 2005-2006 y›llar›
aras›nda ‹ngiltere ve Galler’deki su ve
at›k su firmalar›n›n elektrik giderleri
6,32 milyon dolard›r. Bu da elektrik ma-liyetini en büyük personel d›ﬂ› iﬂletme
maliyeti kalemi yapm›ﬂt›r. Dolay›s›yla
enerjide verimlilik ve tasarruf sadece su
kaynaklar› aç›s›ndan de¤il, ayn› zaman-da enerji maliyetlerinin azalt›lmas› aç›-s›ndan da önem taﬂ›maktad›r.
20. yüzy›l boyunca geliﬂtirilen su
kaynaklar›n›n büyük bölümü düﬂük su
ve enerji fiyatlar› ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Halen dünyan›n çok büyük bir
bölümünde güvenilir enerji için
sübvansiyon deste¤i sa¤lanmak-tad›r. Elektrik enerjisi maliyeti-nin devletler taraf›ndan sübvan-se edilmesi mevcut sulama alan-lar›nda tar›msal üretimi artt›r-m›ﬂt›r. Mazot, elektrik ve düﬂük
maliyetli pompa teknolojisi ile
sa¤lanan enerji, tar›msal sula-mada çok büyük bir de¤iﬂim ya-ratm›ﬂt›r. Ancak bunlar›n yan›n-da, bu destekleme politikas› bir-çok ülkede yer alt› suyunun aﬂ›r›
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çekimi sorununu yaratm›ﬂt›r.
Enerji fiyatlar› h›zla de¤iﬂebilmek-tedir. Gelecekte enerji pazar› ve fiyat-lardaki de¤iﬂiklikler, tar›msal su kulla-n›m›n›, üretim paternini ve maliyetleri
do¤rudan etkileyece¤i için ayr›ca önem
taﬂ›yacakt›r.
Enerji fiyatlar›n›n yüksekli¤i baz›
bölgelerde suyun daha verimli kullan›l-mas›na olanak tan›yabilece¤i gibi daha
çok bu olanaktan yoksun olan bölgeler-de ise tar›msal üretimin sorunlarla kar-ﬂ›laﬂmas›na neden olmaktad›r.
Ta r › m sal Su la m a d a
E n e r j i K u l l a n › m› ve
M a li ye ti
Ülkemizde iﬂletmeye aç›lan sulama
alanlar›m›z›n %80’i cazibe, %20’si
pompaj tesisleriyle sulanmaktad›r. Bu
pompaj sulamalar› için Devlet Su ‹ﬂleri
(DS‹) taraf›ndan 424 adet sulama pom-pa istasyonu tesis edilmiﬂ ve 590 bin
ha’l›k bir alan›n sulanmas› planlanm›ﬂ--
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t›r. Ancak bu pompa istasyonlar›ndan
297’si çal›ﬂt›r›larak 518 bin ha’l›k bir
alan›n sulanmas› mümkün olmaktad›r.
Bir di¤er deyiﬂle, halen çal›ﬂt›r›lamayan
127 adet pompa istasyonu ile 72 bin
ha’l›k alan sulama d›ﬂ› kalm›ﬂt›r. Bunun
yan› s›ra çal›ﬂt›r›lan 101 pompa istasyo-nunda ise aﬂ›r› enerji tüketimi nedeniyle
sorunlar yaﬂanmaktad›r.
DS‹ tesislerinden pompalanan su
miktar› yaklaﬂ›k 1,85 Milyar m_ olup,
fiilen sulanan alan ise 222,550 hektar-d›r. Bu tesislerde do¤al olarak enerji
maliyeti 49 Milyon TL olarak toplam
maliyet içinde %80 gibi büyük bir oran
tutmaktad›r. Pompaj tesislerinde ger-çekleﬂen enerji maliyetleri, enerjinin su-lama sitemleri için önemini ortaya koy--

maktad›r. Sulama sitemlerinde sürdürü-lebilir bir iﬂletmecilik için enerji mali-yetlerinde düzenlemeye büyük ihtiyaç
oldu¤u ortadad›r. Bu da su ve enerji po-litikalar›n›n art›k birlikte ele al›nmas›
gerekti¤ini göstermektedir.
Konya’da tar›msal sulamada kulla-n›lan elektrik enerjisinin toplam tüketim
içerisindeki pay› ortalama %20’dir. Ül-kemizde tüketilen toplam elektrik ener-jisinin %3,5’i tar›msal sulamada kulla-n›lmaktad›r. Bu oran Kanada’da %10,
Almanya’da %8, ‹talya’da %6, ‹spanya
ve Polonya’da %5’dir.
GAP’ta Su ve Ener ji ‹liﬂ ki si
‹nﬂa edilmiﬂ baz› pompaj sulama
projelerinin, yüksek enerji maliyeti ne-deniyle çal›ﬂt›r›lmamas› ya da etkin ola-rak çal›ﬂamamas›, suyun kullan›m›nda
enerjinin kilit rol oynad›¤›na önemli bir
örnektir.
Bu konu Güneydo¤u Anadolu Proje-si (GAP) için de oldukça önemlidir.
GAP’›n planlanan sulamalar›n›n alan
olarak %54’ü pompaj sulamas›d›r.
GAP kapsam›ndaki sulamalarda ciddi
miktarda enerji kullanacak ve bu enerji
bedelleri çiftçiler taraf›ndan di¤er islet-me giderleri ile birlikte ödenecektir.
Enerji bedelinin bu projelerde ödenebi-lirlik seviyesinin üzerinde olmas› halin-de, önemli miktarda kamu kayna¤› kul-lan›larak inﬂa edilecek bu projelerin at›l
kalmas› gibi bir durumla karﬂ›laﬂ›labile-cektir. Bu nedenle GAP’ta sulamalar›n
gerçekleﬂmesi do¤rudan enerjinin sa¤-lanmas›na ba¤l› bulunmaktad›r.

Bunun yan› s›ra GAP kapsam›ndaki
Atatürk, Dicle, Batman ve Birecik ba-rajlar› hem enerji üretimi hem de sula-ma amaçl› barajlard›r. Dolay›s›yla bu
barajlardan sulanacak alanlar›n tam ola-rak geliﬂtirilmesi durumunda, bu baraj-lardaki enerji üretiminde azalmalar bek-lenmektedir. Örne¤in Atatürk Baraj›’n›n
y›lda ortalama 8,9 Milyar kWh olan
elektrik üretiminin, bu barajdan sulan-mas› planlanan arazinin tümünün sulan-mas› durumunda 8,1 Milyar kWh’a düﬂ-mesi beklenmektedir. Bu durum GAP’ta
sulamaya verilecek olan su ve üretilecek
enerji aras›ndaki bir di¤er iliﬂkiyi gös-termektedir.
GAP’ta nihai geliﬂme durumunda,
münferit projeler baz›nda hesaplanm›ﬂ
olan enerji üretim de¤erlerinin DicleF›rat Havzas›ndaki kümülatif toplam›
olan 49,973 GWh/Y›l'›n özellikle sula-ma amaçl› su tüketimleri nedeniyle
%25 mertebesinde azalarak 37,478
GWh/Y›l'a düﬂmesi söz konusu ola-cakt›r. F›rat alt havzas›nda bu düﬂüﬂ
(38,004
GWh/Y›l'dan
26,309
GWh/Y›l'a) %29 mertebesini bulacak-t›r.
GAP’ta su ve enerji aras›ndaki bu
do¤rudan iliﬂki suyun daha verimli kul-lan›lmas›n› daha öne ç›kartmaktad›r.
Örne¤in GAP Harran ovas›nda %10
oran›nda tasarruf edilen sulama suyu ar-d›ﬂ›k üç barajdan geçerek enerji üreti-minde kullan›ld›¤›nda y›ll›k yaklaﬂ›k 10
Milyon dolarl›k bir enerji üretimi ortaya
ç›kmaktad›r Bu da su ve enerji politika-lar›n›n birlikte de¤erlendirilmesinin
önemini ortaya koymaktad›r.
So n u ç Yer i ne
Enerji’nin maliyeti, içme suyu te-mini, sulama, endüstri gibi suyun kul-lan›ld›¤› çok geniﬂ bir alanda çok
önemlidir. Bunun yan› s›ra düﬂük mali-yetli enerji hidrolojik olarak su s›k›nt›-s› yaﬂayan baz› bölgelerde at›k suyun
ar›t›lmas› ile deniz suyunun ar›t›larak
alternatif su kayna¤› yarat›lmas›nda
büyük önem taﬂ›r. Asl›nda suyun çok
kullan›ld›¤› bir di¤er alan da bu enerji-yi di¤er birçok kayna¤a nazaran daha
ucuz ve çevresel etkisi çok daha düﬂük
bir ﬂekilde üretmeye olanak tan›yan
Hidroelektrik enerji üretimi alan›d›r.
Burada su hem suyun tar›mda daha ve-rimli kullan›lmas› için hem de çeﬂitli
ﬂekillerde kirletilen suyun temizlene--

Tablo1. 2006 Y›l›nda ABD’de Çeﬂitli Enerji Üretim Sistemlerinde Kullan›lan Su Miktarlar›
Enerji Te k n o l o j i s i

Kömür madeni
Kömür Bulamac›
Aç›k Çevrimli Fosil Yak›t Buhar›
Kapal› Çevrimli So¤utma Kuleli Fosil Yak›t Buhar›
Kapal› Çevrimli Havuz So¤utmas› Fosil Yak›t Buhar›
Kuru Sistemli Fosil Yak›t Buhar›
Kömür- gazl› bütüncül birleﬂik çevrim
Nükleer
Nükleer Aç›k çevrim
Nükleer Kapal› çevrim so¤utma kuleli
Nükleer Kapal› çevrim havuz so¤utmal›
Nükleer kuru teknoloji
Do¤al gaz
Gaz- Birleﬂik çevrimli gaz türbini ile Aç›k Çevrim
Gaz- Birleﬂik çevrimli gaz türbini ile Kapal› Çevrim
Kulesi
Gaz- Birleﬂik çevrimli gaz türbini ile Kuru sistem
Güneﬂ Kuleleri- Kapal› çevrim kulesi
Güneﬂ Tekneleri- Kapal› çevrim kulesi
Jeotermal - Kapal› Çevrim Kulesi

rek do¤aya verilmesi için gerekli ener-jiyi sa¤layarak da ilginç bir çevrim ya-ratmaktad›r.
Bir di¤er deyiﬂle suyun kendi enerji-si, suyun etkin ve verimli kullan›lma-s›nda ve ar›t›lmas›nda çok önemli bir rol
üstlenmektedir. Bu ve yukar›da belirti-len birçok nedenle su ve enerji politika-lar› iliﬂkisinin artt›¤› bir döneme giril-miﬂtir. 21.Yüzy›l’da uygulanacak stra-tejileri belirleyecek olan kavramlar›n
baﬂ›nda gelen su ve enerji art›k stratejik
öngörülerde daha fazla birlikte ele al›-nacakt›r.

1 Megawatsaat
Elektrik Üretimi için
Kullan›lan Su Miktar›
Galon/ MWh
7-90
50-90
500
500-700
700
50
400
60-200
700
750-900
950
50
10
150

m_/ MWh
27-342
190-342
1900
1900-2660
2660
190
1520
228-760
2660
2850-3420
3610
190
38
570

250
9
900
800
2000

950
34
3420
3040
7600

Kaynaklar
1- Water for Energy: The Bad Bet
for BiofuelsBy Peter Gleick, Pacific
Institute. Posted June 25, 2009.This
story originally appeared in SFGa-te.com.
2- Environmental Science and
Technology (ES&T) journal article
by R. Dominguez-Faus, Susan E. Po-wers, Joel G. Burken, and Pedro J.
Alvarez.
3- UNESCO Water in a Changing
World. The United Nations World Water
Devolopment Report 3 I

US‹AD

B‹LD‹REN

9

DOSYA

Ecofys Türkiye Enerji Politikalar› Uzman› Dr. Baha KUBAN:

Türkiye Güneﬂ Enerjisine
H›zl› Giriﬂ Yapmal›
Söyleﬂi: Elif KES‹C‹

osil yak›tlar yak›n gelecekte
tükenme tehlikesi ile karﬂ›
karﬂ›ya. Dolay›s›yla ülkeler
ücretsiz enerji diyebilece¤imiz yenilenebilir enerji kaynaklar›na
yat›r›mlar›n› her geçen gün artt›r›yor. Enerji ajans›n›n verilerine göre
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n,
toplam enerji kaynaklar› içindeki pay› % 13.8, 2013 y›l› için oldukça iyi
bir büyüme h›z›na ulaﬂmas› beklenen yenilenebilir enerjilerin, y›ll›k ortalama büyüme oran›n›n % 15.7 civar›nda olaca¤› tahmin ediliyor. Türkiye’de yenilenebilir enerjinin ekonomik, sosyal ve politik sürecini Ecofys
Türkiye Enerji Politikalar› Uzman›
Dr. Baha KUBAN’la konuﬂtuk.

F

me yap›lar› yoluyla yap›l›yor. Özel-likle 1973’deki petrol krizinden he-men sonra Amerikalar bu iﬂe ciddi
bir biçimde e¤iliyorlar. Bu arada,
ABD uzay program›nda fotovoltaik
teknolojilerin özel bir yeri var. Foto-voltaik uzayda ticari bir baﬂlang›ç
yap›yor, maliyet en önemli unsur
olmad›¤› için. NASA ﬂemsiyesi al-t›nda yüksek verimlilikte güneﬂ pil-leri geliﬂtiriliyor. Bugün genelde
yenilenebilir teknolojilerin h›zla
yayg›nlaﬂmas›n›n ard›nda dünya

enerji sistemi üzerindeki bas›nçlar
rol oynuyor. Bu bas›nçlardan birin-cisi fosil kaynaklar›n tükeniﬂine yö-nelik kayg›lar, ikincisi fosil kaynak-lar›n co¤rafi yo¤unlu¤unun yaratt›-¤› siyasi bask›lar son olarak da ik-lim de¤iﬂikli¤i gibi çevreyle ilgili
konular›n toplumsal bilince ç›kmas›
diyebiliriz.
Gü neﬂ ener ji si ne za man kit le sel
pa zar la ta n› ﬂ› yor?
Güneﬂ enerjisinin ticari bir ürün

Ye ni le ne bi lir ener ji nin ta rih sel
sü recin den bize biraz bah se de bilir
mi si niz?
ﬁöyle bak›labilir; Güneﬂ, tabii
bütün enerjilerin anas›d›r, hava ha-reketleri yoluyla rüzgar v.s. Güneﬂ-ten elektrik üretmek oldukça eski
bir teknoloji. Teknik bir olas›l›k ola-rak ele al›n›ﬂ› ya da icad› diyelim,
1800’lerin ortalar›na denk geliyor.
Bir ticari teknoloji olarak geliﬂip
yayg›nlaﬂmas› ise çok daha sonra.
Güneﬂ-elektrik dönüﬂümünün bu-gün ticarileﬂen ve ticarileﬂmeyen
farkl› yöntemleri var. Ticarileﬂmiﬂ
olanlardan en önemlisi fotovoltaik,
yani do¤rudan fotonlar›n ak›ma
dönüﬂtürülmesi yar›, iletken malze--
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haline gelmesi ve bu konudaki
araﬂt›rma programlar›n›n Japonya,
Almanya, Amerika gibi geliﬂmiﬂ ül-kelerde baﬂlamas›, 1960’lar›n sonu
1970’lerin baﬂlar›na denk geliyor.
Fakat güneﬂ enerjisine verilen des-tekler, nükleer, füzyon gibi teknolo-jilere oranla daha k›s›tl›. Enerji sek-törü, en az ar-ge yap›lan sektörlerin
aras›nda dolay›s›yla bu iﬂi harekete
geçiren ﬂeyin Almanya’daki Yenile-nebilir Enerji Yasas› oldu¤u söyle-nebilir. Bu hem rüzgara hem güne-ﬂe muazzam bir ivme veriyor ve Al-manya’da büyük bir sektörün olu-ﬂumunun da önünü aç›yor. Güneﬂ,
kanun ç›kt›¤›ndan beri h›zla büyü-yen bir sanayi ürünüdür. Geçti¤i-miz y›la kadar her y›l yaklaﬂ›k %4045 büyüyor, bunun nedenlerinden
biri büyük bir h›zla maliyetlerin
düﬂüyor olmas›.
ﬁu anda AB’de 20-20-20 hedef-leri diye zorunlu bir hedef var.
Devletler mecburen bu deste¤i veri-yor. Bu asl›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey de-¤il çünkü devletler siyasi olarak
tercih ettikleri teknolojilere her za-man destek vermiﬂlerdir. Teknoloji-ler tarihine bakt›¤›n›zda, bugün fo-sil esasl› enerji paradigmas›n›n baﬂ-lang›ç aﬂamalar›ndan aç›k siyasi
tercihlerin belirleyici rol oynad›¤›
görülür. Örne¤in Amerikan hükü-meti otomobilde içten patlamal›
motor endüstri standard› haline ge-tiren benzini öne ç›karan politikalar
uygulam›ﬂt›r. Bu tercih nedeniyle,

Maliyet gayet ‘göreceli’ bir
kavramd›r, neyin maliyeti?
D›ﬂsal maliyetler de iﬂin
içine dahil edilecek mi?
Örne¤in insanlar› kitleler
halinde solunum yolu
hastas› yapan Yata¤an’daki
kömür santral›n›n d›ﬂsal
maliyeti oradaki maliyetler
içine dahil ediliyor mu?

vergi verenlerin paras›yla karayolu
politikalar› benimsenmiﬂtir. Tarihe
bakt›¤›m›zda çeﬂitli tekniklerin öne
ç›kma nedenlerinin performans ya
da herhangi teknik bir tercih ol-maktan çok toplumsal ve politik
tercihler oldu¤unu görürüz. Tekno-lojik tercihler, sonradan teknik per-formans›n sonucu olarak görünse
bile büyük ölçüde siyasi çekiﬂme-nin, ç›karlar çat›ﬂmas›n›n, öncü pa-zarlar›n oluﬂumlar›n›n sonucudur.
Enerjide de bundan farkl› olmuyor.
Fosilin bitmeye yaklaﬂt›¤›n› tespit
ediyoruz ve daha önce belirtti¤im
gibi enerji güvenli¤i meselesi var.
Dolay›s›yla sayd›¤›m›z bas›nçlar›n
alt›nda enerji sektöründe bir dönü-ﬂüm var.
Güneﬂ tüm enerji kaynaklar›
içinde en geniﬂ, yayg›n ve büyük
do¤al kayna¤a sahip. Dünya üzeri--

ne düﬂen güneﬂin bugünün verimli-liklerinde bile elektri¤e dönüﬂmesi
dünyan›n tüketimini yüzlerce y›l
karﬂ›layabilecek durumda.
Tabii ticarileﬂmede üstünde en
çok durulan ﬂey maliyetlerdir. Ma-liyet gayet göreli bir kavramd›r, ne-yin maliyeti? D›ﬂsal maliyetler de
bu iﬂin içine dahil edilecek mi? Ör-ne¤in insanlar› akci¤er kanseri ya-pan Yata¤an’›n d›ﬂsal maliyeti ora-daki kömür santralinin elektrik sa-t›ﬂ maliyeti içinde var m›? D›ﬂsal
maliyetlerin geleneksel maliyete
içerilmesi meselesi henüz yayg›n-laﬂm›ﬂ, standart haline gelmemiﬂ ol-sa da, bu yönde birtak›m geliﬂmeler
oluyor. Pek çok ülkede yavaﬂ yavaﬂ
karbon vergisi olarak adland›rd›¤›-m›z yöntemle d›ﬂsal maliyetler he-saplanmaya ve içerilmeye baﬂlan›-yor. AB’de bu konuda yap›lan öncü
çal›ﬂmalardan birinin ad› EXTER-NE. Bu çal›ﬂmada çeﬂitli enerji tek-nolojilerinin maliyetlerine d›ﬂsal
maliyetler eklendi. Bunu ﬂöyle yap-t›lar; örne¤in elektrik birim mali-yetlerine termik santral›n topluma
ve insanlara verdi¤i zararlar eklen-di. Bu ﬂekilde üretim maliyetinin 510 misli artabilece¤i gösterildi.
Gü ne ﬂin her se ne bü yü yen bir
sek tör ol du ¤un dan bah set ti niz.
Tür ki ye’de ki du rum ne dir?
Bu teknolojilerde teknoloji ve
ürün geliﬂtirme yetene¤i Avrupa,
ABD, Japonya gibi ülkelerin elinden
ç›k›p yay›lm›ﬂ durumda. Mesela
Çin son beﬂ senede, ilk ona üç tane
fotovoltaik ﬂirketi soktu. Bunu Tür-kiye’de k›smen baﬂarabilir miyiz?
ﬁüphesiz güneﬂ enerjisi tüketicisi

Bizim derdimiz hem temiz
enerji tüketmek ama bunu
yaparken bu üretimin
Türkiye’ye iﬂ, aﬂ sa¤layarak
yap›lmas› yani bu
teknolojileri büyük ölçüde
yerli üretmek, bunun için
gerekli politikalar› b›k›p
usanmadan tekrar etmek.
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olmak istiyoruz. Türkiye’nin enerji
portföyünün yenilenebilirlere do¤-ru kayd›r›lmas›n› istiyoruz. Bunun
birinci nedeni d›ﬂar›dan fosil kay-nak almak istemiyoruz yani d›ﬂar›-ya döviz ödemek istemiyoruz ama
onun yan›nda temiz enerji tüket-mek istiyoruz yani dünyaya daha
az zarar vermek istiyoruz. Yenile-nebilir enerji kaynaklar› aç›s›ndan
Türkiye’nin durumu mükemmele
yak›n. Muazzam bir kaynak çeﬂitli-li¤i var, yerine göre rüzgar, güneﬂ,
jeotermal, su akl›n›za ne gelirse.
Türkiye’nin bu kaynaklar›n›n her
birinde çok büyük avantaj› var. ‹yi
bir planlama ile 20-30 sene içerisin-de Türkiye fosil kullanmayan bir
ülke haline gelebilir. Türkiye’nin
co¤rafi olarak farkl› teknolojileri
kullanabiliyor olmas›, hidro potan-siyelinin yüksek olmas› - biliyorsu-nuz hidro bütün yenilenebilir ener-jiler için de depolama görevi görü-yor- son derece olumlu veriler. Tür-kiye’nin güneﬂi de rüzgar› da top-lam enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak için
kendisine yeter. Tabii biz sadece te-miz enerji kullanmak istemiyoruz,
biz Türkiye’de bu teknolojilerin is-tihdam ve katma de¤er yaratmas›n›
da istiyoruz. Bu do¤rudan sanayi
ve teknoloji politikas›na giriyor.
Bunca zamand›r hidro elektrik üre-tiyoruz, bugün do¤algaz en yayg›n
elektrik üretim yöntemi ancak bu
teknolojileri ne kadar yerlileﬂtirebil-miﬂiz, bu noktada Türkiye’nin ka-dim sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya kal›yo-ruz: teknoloji planlama. Bizim der-dimiz hem temiz enerji tüketmek
ama bunu yaparken bu üretimin
Türkiye’ye iﬂ, aﬂ sa¤layarak yap›l-mas› yani bu teknolojileri büyük öl-çüde yerli üretmek, bunun için ge-rekli politikalar› b›k›p usanmadan
tekrar etmek. Bunun için önemli
at›l›mlardan bir tanesi Ulusal Foto-voltaik Teknoloji Platformu’dur.
Tür ki ye’de AB kap sa m›n da ge liﬂ ti ri len ye ni le ne bi lir ener ji po li ti ka la r› n› bi raz aça bi lir mi yiz?
ﬁunu tespit etmek gerekir, Türki-ye aç›s›ndan AB’ye aday ülke olma-n›n faydalar›ndan biri, AB yenilene-bilir enerji ve çevre düzenlemelerine
uyum çabas› olmuﬂtur. Türkiye’de

Merkezi enerji üretim ve
da¤›t›m paradigmas› enerji
bürokrasilerinin iliklerine
kadar iﬂlemiﬂtir.
Yenilenebilir enerjilerin
çeﬂitli¤i çok daha küçük
ölçeklerde, yerinde üretimi
vs. gibi konulara haz›rl›kl›
de¤iller. Temel dönüﬂüm,
merkezi üretim ve
da¤›t›mdan da¤›t›lm›ﬂ
üretim kaynaklar›na geçiﬂ
ﬂeklinde yaﬂanacak.

yenilenebilir enerjiyle ilgili yeni ka-nunun ç›kmas›nda bunun önemi bü-yüktür. Ancak biz ülke olarak haki-katten bu konuda çok a¤›r hareket
ediyoruz. Kanunlar›n, yönetmelikle-rin ç›k›p arkas›ndan bunlar›n hayata
geçmesi çok uzun sürüyor, baﬂka ül-kelerin deneyimlerinden ders alma-y› iyi beceremiyoruz. Türkiye’de
rüzgar ve güneﬂten üretilen elektri-¤in yeterince teﬂvik edilmemesinin,
bu kaynaklar›m›zdan yeterince yay-g›n bir ﬂekilde faydalanmam›za yol
açt›¤›n› san›r›m rahatl›kla söyleyebi-liriz. Yani birbirini destekleyen uzun
vadeli politikalar konusunda çok
ciddi zaaflar›m›z var. Biliyorsunuz

yenilenebilir enerji ilgili bir tasla¤›n
kanunlaﬂmas›n› bekliyoruz. Bu tas-lakla ilgili Ulusal Fotovoltaik Tekno-loji Platformu’nun çok ciddi bir ça-l›ﬂmas› oldu. Hem teﬂvik miktarlar›
ile ilgili hem de bu iﬂin gerçek bir
teﬂvik olarak çal›ﬂmas› için uluslara-ras› örneklerle k›yaslamal› çal›ﬂma-lar yap›ld›. Hemen hemen kanunda-ki her madde için bir öneri geliﬂtir-dik. Tasla¤›n kanunlaﬂmas› ile ilgili
her kafadan bir ses ç›k›yor diyebili-rim. Bu y›l içinde mutlaka bir ﬂey ç›-kacak diyenler var buna karﬂ›l›k ç›-kan›n teﬂvik olmayaca¤›ndan da söz
ediliyor.
Di ¤er ül ke ler de ki teﬂ vik sis te mi
na s›l iﬂ li yor?
Teﬂvik sisteminin dünyadaki
denenmiﬂ ve en iyi sonuç veren tü-rü ‹ngilizce FiT ya da Feed-in-Tariff
olarak ifade edilen, ﬂebekeye besle-me deste¤idir. Bu ne demek; siz
üretti¤iniz elektri¤i, ﬂebeke besli-yorsunuz, devlette buna verdi¤i pi-yasa üstünde bir fiyat› belirli bir
süreyle garanti ediyor. Bu verilen
fiyat sizin yat›r›m›n›z› makul süre-de geri alman›z› sa¤l›yor. Zaman
içinde teknolojinin fiyat›n›n düﬂ-mesi ile deste¤in miktar› da azalt›-l›yor. Üç önemli nokta var, üretti¤i-niz enerjinin yenilenebilir enerji ol-du¤unun tescili, üretti¤iniz enerji-nin öncelikli olarak da¤›t›m ﬂirket-leri taraf›ndan sat›n al›nmas›, son
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olarak da normalde ﬂebekeden size
do¤ru iﬂleyen sayac›n›z›n, sizden
ﬂebekeye do¤ru iﬂlemesi yani çift
sayaçlama yöntemiyle ﬂebeke ile
mahsuplaﬂma yapabilece¤iniz bir
sistemin kurulmas›. Bütün bunlar›n
teknik ve hukuksal altyap›s›n›n yö-netmelikler dizisiyle ortaya konul-mas› laz›m, bu konuda gecikmele-rimiz var. Güneﬂte önemli ﬂeyler-den bir tanesi üreteçlerin da¤›t›lm›ﬂ
olmas›, yani sizin evinizin elektrik
ihtiyac›n› çat›n›za kurdu¤unuz pa-nellerle sa¤l›yorsunuz. Güneﬂin as›l
büyük avantaj› kuﬂkusuz bu modü-laritesi. ‹htiyaca göre sistemi büyü-tebilirsiniz. Küçük ölçekli, KW dü-zeylerinden baﬂlayarak, daha bü-yük ölçeklere giden ve say›s›z üre-ticinin ﬂebekeyi beslemesi gibi bir
durumla karﬂ› karﬂ›yay›z. Da¤›t›c›
aç›s›ndan bir tak›m karmaﬂ›kl›klar
ve kontrol sorunlar› getiriyor.
Özellikle enerji bürokrasileri bu tür
bir enerji paradigmas›na haz›rl›kl›
de¤iller. Bazen elektrik da¤›t›m alt-yap›lar› da ›slah edilmek duru-munda. Sistem büyük, mer-kezi üreticiler için tasarlan-m›ﬂ oldu¤undan say›s›z kü-çük kaynaktan elektri¤in ﬂe-bekeye besleniyor olmas› uy-kular› kaç›r›yor. Merkezi
enerji üretim ve da¤›t›m pa-radigmas› enerji bürokrasileri-nin iliklerine kadar iﬂlemiﬂtir.
Yenilenebilir enerjilerin çeﬂitli-¤i çok daha küçük ölçeklerde,
yerinde üretimi vs. gibi konu-lara haz›rl›kl› de¤iller. Temel
dönüﬂüm, merkezi üretim ve
da¤›t›mdan da¤›t›lm›ﬂ üretim
kaynaklar›na geçiﬂ ﬂeklinde
yaﬂanacak. Almanya baz›
bölgelerde çok yüksek rüzgar
penetrasyonu sa¤lam›ﬂ du-rumda. Ak›ll› ﬂebeke olarak
adland›rd›¤›m›z altyap›larla bu so-runlar yavaﬂ yavaﬂ çözülüyor. Av-rupa bunun iyi örneklerini veriyor.
Bizde pekala bunu ö¤renece¤iz,
ama bu da farkl› bir kültür ve yak-laﬂ›m sonuçta. Buna paralel olarak
da Türkiye’nin bu teknolojilerdeki
üretim yetene¤ini geliﬂtiriyor ol-mas› laz›m. Söz konusu teknolojile-rin Türkiye’de hemen hemen tüm
komponentleriyle birlikte üretile--
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Ulusal Fotovoltaik
Teknoloji Platformu’nun,
fotovoltaik teknoloji
politikalar› konusunda
toplumda kanaat önderi
olmas›n› istiyoruz.

bilmesi iﬂten de¤il. Ancak planlama
yapmak gerekiyor.
Ulu sal Fo to vol ta ik Tek no lo ji
Plat for mu’dan bi ze bi raz bah se der
mi si niz?
Bu konunun geliﬂmeye baﬂlad›-¤› pek çok yerde, teknoloji plat-formlar var. Türkiye’de 10 y›l ön-cesine bakt›¤›n›zda bu konu üni-versitelerde konuya ilgi duyan
akademisyenler ve çevrecilerin ha-berdar oldu¤u küçük bir çevrede
tart›ﬂ›l›yor idi. Platformu iki sene

kadar önce kurduk. TÜB‹TAK ‹ﬁ-BAP projesi olarak baﬂlad›. Proje
bitti¤inde platformun ayr› bir ku-rumsal yap›yla yoluna devam et-mesi gerekecek. Kurucular aras›n-da birkaç firma var iken ﬂimdi sa-y›lar çok artt›. Üyeler aras›nda
devlet kurumlar›n›n temsilcileri,
sanayi ve meslek odalar›, bankalar

ve özel firmalar var. Konunun tüm
paydaﬂlar›n› toplayan bir yap›.
Platformda standartlar ve e¤itimle
ilgili gruplar, teknolojilere bakan
gruplar, pazar geliﬂimi ile ilgili
gruplar var. Yine bu alanda kuru-lan kardeﬂ bir kurumdan daha söz
etmeliyim. GENSED, Platformun
içinden yer alan ve baﬂka firmala-r›n kat›l›m› ile bir sektör derne¤i
olarak kuruldu, Platform ile orga-nik ba¤lar› var. Güneﬂ enerjisi sek-törü geniﬂledikçe bugün olgunlaﬂ-mam›ﬂ kurumlaﬂmalar oturacakt›r.
Türkiye’de güneﬂten elektrik üret-meye ilgi kuﬂkusuz bu alan›n dev-let teﬂvikleri ile desteklenmesine
ba¤l›. Türkiye’nin elektrik talebi
h›zl› büyüyecek buna koﬂut olarak
da devletin özel sektöre yönelik
teﬂvikleri sürecek uzun süre. Gü-neﬂ alan›na da en büyük enerji ﬂir-ketlerinin ilgi duyaca¤›na kuﬂku-muz yok.
Türkiye’de güneﬂ enerjisi pazar›
oluﬂtu¤unda, bunun en az›ndan ba-z› kritik komponentlerinin Türki-ye’de üretilmeye baﬂlanmas›n› isti-yoruz. E¤itim ve standartlar son de-rece önemli olacak, ikincisi, ﬂirket-lerin -uluslararas› standartlarda
imalat yapabilmeleri için- çeﬂitli bil-gilere sahip olmalar› gerekecek.
Platformun fotovoltaik teknolojiler,
politikalar, ba¤lant›l› konularda
toplumun dan›ﬂt›¤› bir merci
olmas›n› bekliyoruz. Belki
e¤itim vermesini, sertifikas-yon, standartlar konula-r›nda aktif olmas›n› istiyo-ruz. Bunun d›ﬂ›nda üniversiteler-de gerçekleﬂtirilen daha uzun va-deli teknoloji geliﬂtirme projeleri
için de bir paylaﬂ›m platformu
olmas›n› bekliyoruz. Burada
sertifikasyon ve standartlar çok
önemli bir konu. Türkiye’de
bildi¤iniz gibi, geliﬂmeye baﬂ-layan bir Pazar oldu¤unda, ikinci
üçüncü üreticiler ortaya ç›kmaya
baﬂl›yor. Bunlar maliyeti düﬂürmek
için standart d›ﬂ› ürünler ç›kart›yor-lar, güneﬂ kolektörü sektöründe ol-du¤u gibi. Bence Platformun en
önemli görevlerinden bir tanesi, bu
iﬂin de¤er zincirindeki farkl› ve kri-tik noktalardaki üretimlerini Türki-ye’de yapabilmek için, bir bilgi kay--

na¤› ve buluﬂma noktas› oluﬂtur-mas›d›r. Buradaki ihtiyaçlar›n ve
stratejilerin karar vericilere ulaﬂt›-rabilmesi ve dolay›s›yla devletin de
bu konulardaki do¤ru, yönlendiril-miﬂ destek ve teﬂvikleri ortaya ko-yabilmesini sa¤layacakt›r.
Ye ni le ne bi lir ener ji nin ge le ce ¤iy le il gi li ne dü ﬂü nü yor su nuz?
Bu tüm dünyay› ilgilendiren
global bir soru, Türkiye dünyan›n
ve özellikle enerji teknolojilerinde-ki dinamiklerin içinde ama buna
karﬂ›l›k k›smen kendi yolunu izle-yebilir baz› seçimleri dünya ortala-mas›n›n üzerinde yapabilir. Buna
iyi örneklerden birini enerji alan›n-da Brezilya veriyor. Uzun vadeli
hükümetler üstü bir politika ile
ulaﬂ›m yak›t› olarak petrol de¤il
ﬂeker kam›ﬂ› esasl› biyoetanolü
yerleﬂtirdiler. En önemli problem-lerden biri, Türkiye’nin yenilenebi-lir enerjilerle ilgili stratejisini orta-ya koymam›ﬂ olmas›. Hedefler çok
mu¤lak ve Türkiye’nin potansiye-lini gerçekleﬂtirmesinden uzak.
Türkiye’de genel olarak sanayi po-litikas›nda bir politikas›zl›k oldu-¤unda söz edilebilir belki. Orta ve
uzun vadeli üretim kümeleri, tek-noloji yetenekleri ile ilgili zaman
zaman baz› çal›ﬂmalar yap›lsa da
bunlar› hayata geçirecek entegre
politikalar ortaya ç›km›yor ve uy-gulanm›yor. Fazlas› ile laissez faire
bir tavr›m›z var. Bunun da ülkemi-ze 80’li y›llarda yerleﬂti¤ini görebi-liyoruz. Uluslararas› iﬂbölümünün
dayatt›¤› k›yaslamal› üstünlüklerin
tercihi kuﬂkusuz 30 y›l›n neo-libe-ral iktisat politikalar›n›n baﬂl›ca
köﬂe taﬂlar›ndan biri oldu. Buna
karﬂ›l›k bugün geriye bakt›¤›m›zda
bu politikalara daha az prim veren,
inﬂa edilmiﬂ üstünlükler seçmeye
koyulan ülke ve ülke gruplar› bu
süreçten çok daha güçlü ç›kt›lar.
seçer gibi görünüyoruz.
Yenilenebilir enerjilerin bu ko-nuda çok önemli bir rolü olabilir,
sanayide enerji çok kritik bir bile-ﬂen, özellikle elektrik talebi hayati.
Türkiye uzun vadeli bir planlamay-la hem enerji teknolojilerinde kritik
bileﬂenlerin yerli üretimine yönelir
hem de bu teknolojileri yeni, da¤›--

Türkiye’de teknolojilerle
ilgili k›yaslamal›
üstünlükleri seçer gibi
görünüyoruz. Halbuki,
planlama yaparak ülkenin
arzu etti¤imiz yönde
geliﬂmesini sa¤layacak,
ülkeye katma de¤eri
yüksek ürünler b›rakan
inﬂa edilmiﬂ üstünlükleri
planlamal›y›z.

t›lm›ﬂ bir ﬂebeke mant›¤› içinde ele
alabilirse önemli katma de¤er yara-tacak sektörlerin, ihracat› katlaya-cak yeni üretim alanlar›n›n önünü
açabilir. Yaln›zca Almanya’da gü--

neﬂ enerji sektörünün 7 milyar Eu-ro’ya yak›n ciro yapt›¤›n›, onbinler-ce kiﬂiye nitelikli iﬂ yaratt›¤›n› be-lirtmek yeterli. Yerinde üretimin
baz› ülkelerde mülkiyet ile ilgili il-ginç geliﬂmelere yol açt›¤›n› da be-lirtmeden geçmeyeyim. Özellikle
‹skandinav ülkelerinde s›kl›kla
rastlad›¤›m›z bir olgu enerji üreti-minin yerel sahipli¤i, belediyeler ve
halk taraf›ndan.
Türkiye’nin teknoloji yetenekleri
ve katma de¤er üretmek için uygun,
geliﬂmiﬂ araﬂt›rma kurumlar› var,
yeterince büyük bir ülke olmam›z
yerli piyasan›n derinli¤ini ve kendi
kendini sürdürmesine yönelik avan-tajlar sa¤l›yor. Uzun y›llar›n imalat
sanayi birikimi mevcut, özellikle
makina teçhizat üretiminde. Helva
yapmak için tüm unsurlar›n bir ara-da oldu¤unu düﬂünüyorum. I
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YAZI D‹Z‹S‹

Türkiye’de Güneﬂ Enerjisi
ile Elektrik Üretiminin
Gelece¤i – 1
ﬁenol TUNÇ
Proje Enerji Ltd. Genel Müdürü

nerji tüm ülkeler için siyasi,
ekonomik, teknik, çevre, sosyal
boyutlar› h›zla iç içe geçmekte
olan ve yönetilmesi gittikçe karmaﬂ›klaﬂan bir faktör olmaktad›r ve olmaya da devam edecektir. Güneﬂ
enerjisi ise bu kapsamda üzerinde en
çok hareketlili¤in yaﬂand›¤› enerji türü olarak öne ç›kmaktad›r. Bu yaz›da
konunun spesifik bir yönü ele al›nmaktad›r:

E

Türkiye’de güneﬂ enerjisi konusunda ne olacak, teﬂvik yasas› ne zaman ç›kacak?
Gelecekten bahsedebilmek için
önce belirlilik ve belirselliklerde iki
uç noktan›n bugün neresinde durdu¤umuza bakal›m. Gelecekte ne olaca¤›n› bilmek için ya gelece¤i belirleriz bunun yolu gelecekte yap›lacaklar›
iyi bir ﬂekilde planlamakla ve planlananlar› uygulamakla olur- veya di¤er
uç nokta; bir planlama yoktur, çok
fazla belirsizlik vard›r, bu belirsizliklerin belirli hale getirilmesi için organizasyon ve çal›ﬂma da yoktur. Bu
durumda da ancak kehanetlerde bulunmaya çal›ﬂ›r›z. ﬁu anda Türkiye
güneﬂ enerjisinden elektrik üretimi
konusunda ne olacak sorusunda bulundu¤umuz belirlilik durumunu
aﬂa¤›daki ﬂemada gösterilen yere koyabiliriz.
Belirsizlik durumumuza güneﬂ
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enerjisi ile elektrik üretiminde etkilenen taraflar itibar›yla bakal›m, bu taraflar;
1. Elektrik enerjisi tüketicisi konumundaki vatandaﬂlar, firmalar
2. Güneﬂ enerjisinden elektrik
üretmek üzere yat›r›m yapacak yat›r›mc›lar
3. Bu yat›r›mlara kredi sa¤layacak
olan banka/finansman kuruluﬂlar›
4. 1,2,3 için mal ve hizmet üretecek olan firmalar
5. Bu iﬂlerin nas›l yap›laca¤›n› düzenleyecek olan yasama ve yürütme
birimleri (siyasetçiler ve ilgili kamu
birimleri)
Güneﬂ enerjisi ile elektrik üretimi
ile ilgili taraflar›n kararlar›n› hem

olumlu hem olumsuz faktörler etkilemektedir. Etkilenen taraflar itibariyle ﬂu an en belirleyici konumda
olan siyasiler ve Kamu birimleridir
(5. etkilenen taraf). Bu sebeple gelece¤i daha sa¤l›kl› öngörebilmek konuya önce siyasetçilerimiz ve kamu
birimleri penceresinden bakmakta
fayda vard›r.
Kamu Kurumlar› Ne Yap›yor!
Yasama ve yürütme’den, yani siyasetçilerimizden ve kamu birimlerinden, öncelikle ülkede elektri¤i
mümkün olan en düﬂük fiyatla, kesintisiz ve kaliteli ﬂekilde tüketicilere
sunulmas› için gayret etmeleri beklenir. Bu zaten anayasam›zda aç›kça

yaz›l›d›r. Sosyal boyutta, elektrik
üretimi, iletimi ve da¤›t›m› devletin
sosyal görevleridir ve özelleﬂtirilemez (mevcut özelleﬂtirmelerde yapiﬂlet-devret iﬂletme hakk› devri gibi
yöntemler uygulanm›ﬂ ve uygulanmaktad›r).
Ekonomik boyutu dikkate al›rsak,
elektrik enerjisinin fiyat› konusunda
güneﬂle üretilen elektri¤in ç›plak maliyetinin di¤er geleneksel yöntemlere
göre bugün itibar›yla daha yüksek olmas›, sonuçta bu maliyet fark›n›n direkt veya dolayl› olarak tüketicilere
yans›t›lmas›n›n gere¤i siyasi tarafta
olumsuz bir faktör olarak alg›lanmaktad›r. Dolay›s›yla e¤er devlet güneﬂ enerjisi ile elektrik üretiminin göreceli fiyat (maliyet) fark›n› teﬂviklerle kapatmazsa, bu maliyet fark› tersine dönene kadar Türkiye’de hiçbir
güneﬂ enerjisi ile elektrik üretimi yat›r›m› yap›lamaz. Ekonomik boyutta
belli kararlar›n al›nabilmesi için siyasetçilerin güneﬂ enerjisi ile ilgili öncelikle aﬂa¤›da sorunun cevab›na ihtiyaç duyacakt›r:
Güneﬂ enerjisi ile elektrik üreten
sistemlerini hangi toplam büyüklükte
ne zamanlar itibar›yla kurarsak, bu
sistemlerden üretilecek elektrik enerjisi elektrik fiyatlar›na ne oranda ek
maliyet getirecektir?
Bu soruyu kaydedip di¤er boyutlara da bakal›m, çevre boyutunda küresel ›s›nma, temiz enerji söylemleri
ayn› zamanda siyasilere popülizm
platformu yaratmaktad›r. Güneﬂ
enerjisini teﬂvik etmenin popülizme
katk›s›n›n güncel siyasi ortam›m›za
bakarak pek de etkisi olmayaca¤›n›
söyleyebiliriz. Ancak bunun ötesinde,
Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalam›ﬂ
oldu¤u Kyoto Protokolü, önümüzdeki y›llarda elektrik enerjisi üretiminin
belli bir k›sm›n›n yenilenebilir enerji
kaynaklar› ile üretilmesini zorunlu
k›lmaktad›r. Zaman göre uyulmas›
gerekecek olan bu zorunluluk miktar› ve oran› da halen strateji belgesinde
niyet olarak ortaya konmuﬂ olmakla
birlikte, ba¤lay›c› ve net olarak herhangi bir mevzuatta yer almamaktad›r. Dolay›s›yla çevre boyutunda siyasilerimizin karar almas› için cevab›na ihtiyaç duyacaklar› di¤er bir soru
ﬂudur:

Kyoto Protokol’üne göre ne zaman ne miktarda yenilenebilir enerji
kaynaklar›na yat›r›m ihtiyac› vard›r
ve bunun içinde güneﬂ enerjisinin pay› ne olacakt›r?
Siyasi boyutta bir önemli faktör de
arz güvenli¤idir. Bu faktöre elektriksiz kalmamak ve kaliteli elektrik sunabilmek diyebiliriz. Türkiye’de tüketilen elektrik enerjisinin ortalama
olarak %60’› ülke d›ﬂ›ndan tedarik
edilen yak›tlarla tüketilmektedir.
Tüm elektrik tüketimimizin yar›s› ise
büyük oranda Rusya’dan tedarik edilen do¤al gazla üretilen elektrik enerjisi ile karﬂ›lanmaktad›r.
Güneﬂ Enerjisi Potansiyelimiz
Yüksek mi?
Siyasetçilerimizin ülkenin elektrik
enerjisinde d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n›n en az
düzeyde olmas›n› tercih etmeleri beklenir. Güneﬂ enerjisi bu bak›mdan bulunmaz nimet durumundad›r ve bu
boyutta siyasetçilerimizin karar verebilmeleri cevab›na ihtiyaç duyacaklar› soru ﬂudur:
Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminde yabanc› kaynaklara ba¤›ml›l›¤›n› güneﬂ enerjisi ile zamana göre ne
oranda azaltabiliriz?
Bu sorunun cevaplanmas›ndaki
ana girdilerden birisi de ne ülkemizin
nerelerinde ne kadar güneﬂ enerjisi
potansiyelimizin oldu¤udur. Takiben
gündeme gelecek boyut teknik boyuttur. Teknik boyutta öncelikle cevaplanmas› gereken sorular ﬂunlard›r:
Nerede, ne zaman ne miktarda
güneﬂ enerjisi üretebilir ve kullanabiliriz? Bu teﬂvik mekanizmas› nas›l iﬂletilecek ve denetlenecektir?
Nerede ne zaman ne miktar soru-

su için firmam›z›n yapt›¤› ve E‹E’de
de bir k›sm› yay›nlanan çal›ﬂmalarla
yeterli bilgi sa¤lanm›ﬂt›r. Türkiye teknik olarak güneﬂ enerjisinden örne¤in
en az 10 y›ll›k bir periyoda tüm ihtiyac›n›n iki kat›na kadar elektri¤i rahatl›kla güneﬂ enerjisinden üretebilecek
potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesinde ekonomik boyuttan ba¤›ms›z olarak bir k›s›tlamam›z bulunmaktad›r bu da ﬂebeke ba¤lant› ve iletim imkanlar›n›n
ne düzeyde oldu¤u ve zamana göre
ne düzeyde olabilece¤idir. Türkiye’nin güneﬂ enerjisinde diﬂe dokunur yat›r›mlara girebilmesi için uzun
dönemde hat ve trafo yat›r›mlar›n›
bugünden planlamas› ve baﬂlatmas›
gerekmektedir. Halen ba¤lant› imkanlar›n›n net olarak bilinmemesi ve
ne olaca¤›n›n da planlanmamas›, yat›r›ma dönüﬂebilir potansiyelimin de
belirsiz olmas›na sebep olmaktad›r.
ﬁebeke konusu ayr›ca güneﬂle üretilecek elektrik enerjisinin maliyetinin sadece ç›plak üretim maliyetleri de¤il,
halen oldukça yetersiz durumda olan
ve ihtiyaç duyulacak hat trafo ve tabi
ki bu ﬂebekenin yönetimi için gerekli
yat›r›m maliyetlerinin de dikkate al›nmas› gere¤ini ortaya koymaktad›r.
‹kinci soru (teﬂvik mekanizmas›)
yürütmeyi, yani ilgili birçok kamu biriminin güneﬂ enerjisi ile elektrik üretiminde devletin düzenleyici ve denetleyici mekanizmalar›n› belirlemesini, planlamas›n›, duyurmas›n› ve
uygulamas›n› içermektedir (kurulum, üretim, ba¤lant›, uygulama ve
denetim kurallar›).
Yan›t Bekleyen Sorular
Siyasilerimiz aç›s›ndan kararlar›
etkileyecek bu öncelikli sorular›n cevaplar›nda neredeyiz bu noktada du-
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rup bakal›m. Cevap k›sa ve özdür;
Sayd›¤›m›z temel sorular›n cevaplar›
ortada yoktur…
Bu sorular›n her birisi müstakil de
de¤ildir. Birisinin cevab› di¤erinin de
cevaplar›na göre verilecek kararlara
göre de¤iﬂebilecektir. K›saca sorular›n cevaplar› haz›rlan›rken belli aﬂamalarda siyasilerimizin tercihler de
yapmas› gerekmektedir. Bu cevaplar
sadece bir kamu biriminin de de¤il
çok say›da bakanl›¤›n ve kamu biriminin birlikte cevaplayabilece¤i sorulard›r. Sorular›n cevaplar›n›n ortada
olmamas› bir yana, bunlar›n cevaplanmas› için yasama ve yürütme birimleri taraf›nda organize ve planl›
bir çal›ﬂma da yap›lmamaktad›r. Gelece¤e iliﬂkin belirsizli¤in de temeli
yasama ve yürütmede nelerin yap›laca¤›n›n bilinmemesi, yani organizasyonsuzluk ve plans›zl›kt›r.
Yukar›da ilk dörtte sayd›¤›m›z etkilenen taraflar, di¤er etkilenen taraf
olan siyaset ve kamunun teﬂvik ve
mevzuat ile ilgili planlar› ve kurallar›
ortaya koymamas› sebebiyle güneﬂ
enerjisi ile elektrik üretiminde beklemede kalmak durumundad›r. Bu sebeple de güneﬂ enerjisi ile ilgili ilk
dört taraf›n ataca¤› ad›mlar, öncelikle
yenilenebilir enerji kanununda yap›lacak yasal düzenlemenin yap›lmas›na, daha sonra da gerekli mevzuat›n
düzenlenmesine ve yay›nlanmas›na
kilitlenmiﬂtir.
Bilindi¤i üzere halen TBMM’de görüﬂülecek yasalar listesinde, güneﬂ
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enerjisini de kapsayan bir yenilenebilir
enerji kanunu güncelleme tasar›s› bekletilmektedir. YEK kanunu olarak da
an›lan bu tasar› 2009 yaz öncesi
TBMM’de görüﬂme listesine al›nm›ﬂt›r.
Yürütme, yani etkilenen kamu birimlerinin mevzuat› taraf›nda ise yasan›n ne
içerikle ç›kart›laca¤› da belli olmad›¤›ndan herhangi bir yay›nlama veya
detayl› çal›ﬂma (yönetmelikler, tüzükler kararlar v.s.) yap›lamamaktad›r.
Yasan›n listeye al›n›p son anda görüﬂülmeden beklemeye al›nmas›n›n
sebepleri olmal›d›r. Bu sebeplerin bir
k›sm› yukar›da siyasi boyutta verilecek kararlar için burada belirtti¤im
öncelikli sorular›n cevaplar› için ilgili
bakanl›klar›n ve kamu birimlerin organize bir çal›ﬂma yapmam›ﬂ olmas›d›r. K›saca, bu yasa tasar›s›n›n haz›rlan›rken, verilecek kararlar için gerekli öncelikli ve temel analizlerin ve çal›ﬂmalar›n en az›ndan minimum düzeyde bir kalite ve içerikte yap›lamam›ﬂt›r. Yeterli kalitede bilgiye dayanmayan sonuçlar, örne¤in yasa tasar›s›nda yer alan teﬂvik fiyatlar›n›n ve
yat›r›m büyüklüklerinin neye dayand›r›ld›¤› ve neye göre di¤er enerji kaynaklar›na göre önceliklendirildi¤i, ne
kadar ba¤lant› imkan›n›n oldu¤u, v.s.
Yenilenebilir Enerji Yasa Tasar›s›
Neden Bekliyor?
Bu bilgilerin yeterli kalite ve içerikte sa¤lanmas› da takdir edersiniz birkaç günlük münferit çal›ﬂmalarla
mümkün olmayacakt›r. Bu konumda

da siyasetçilerden sa¤l›kl› karar beklemek mümkün de¤ildir ve zaten yasa
seviyesinde bu kararlar verilememiﬂ
ve yasa tasar›s› beklemeye al›nm›ﬂt›r.
Gerekli çal›ﬂmalar› da sadece kamu birimlerinden beklememek gerekir. Sivil Toplum örgütleri ve ilgili kamu birimleri belli bilgileri dayanaklar› ile birlikte TBMM Enerji Komisyonu’na sunmas› gerekirken, Sivil Toplum örgütlerden de (dernekler) komisyona, ilgili bakan ve bürokratlara
çok say›da ve çok da¤›n›kl›kta, tutars›z, dayanaks›z bilgi ve talep bombard›man› yap›lm›ﬂt›r. Bunlar bilgiden
ziyade talep içermiﬂ, talepler de ne kopar›rsak kard›r alg›lamas› do¤urmuﬂtur. Sonuçta en önemli konu olan teﬂvik fiyatlar› üzerine, yani güneﬂ gibi
hangi yenilenebilir enerji kayna¤›na
devlet ne süreyle ve hangi fiyatla al›m
garantisi verecek konusuna, di¤er konulara girilmeden sadece fiyat ve süre
tart›ﬂmas› olarak kilitlenmiﬂ bir ortamda yasa tasar›s› haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu noktada 2009 yaz öncesinden
beri yasan›n ç›kmamas›n› sürekli eleﬂtiren yerli ve yabanc› enerji yat›r›mc›lar›n›n, mal ve hizmet satmak için konumlanan yerli ve yabanc› firmalar›n,
kiﬂilerin ve tabi ki bunlar›n yasama ve
yürütme ile göz önündeki diyalog
arac› olan Sivil Toplum örgütlerinin
ﬂahsen bu süreçte iyi bir karne almad›¤›n› da söylemek gerekir. K›saca
tüm kesimler ne fiyat kopart›rsak kard›r ﬂeklinde k›sa, dayanaks›z ve ço¤u
yanl› analizlerle bu yasan›n ç›kart›lmas›nda bask› kurmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Aradaki do¤ru bilgi ve çal›ﬂmalar
da bu bilgi yo¤unlu¤unda arada büyük ölçüde kaynam›ﬂt›r. Sonuçta el
yordam› göz karar› metodu ile meclis
enerji komisyonunda yasa tasar›s›na
bir tak›m fiyat de¤erleri ve süreler
konmuﬂ, ancak yasan›n mecliste görüﬂülmesi aﬂamas› öncesinde yukar›da
bahsetti¤im temel ve öncelikli sorular›n cevaplar› muhtemelen hükümet
nezdinde yeterli bulunmad›¤›ndan ve
organize bir çal›ﬂman›n sonuçlara olarak ortaya konmad›¤›ndan yasa bekletilmeye al›nm›ﬂt›r.
Yasan›n Bekletilmesinde Etkili
Olan Faktörler!
Bahsetti¤imiz konular en temel
sorulard›r ve devletin gerek yasa ge-

rekse mevzuat kapsam›nda önünde
ciddi boyutta çal›ﬂma gere¤i durmaktad›r. Yani güneﬂ enerjisi ile elektrik
üretiminde devletin konumu oldukça
karmaﬂ›k çal›ﬂmalar› gerektirmektedir. Devletin yasama ve yürütme olarak bu çal›ﬂmalar› yapmaya baﬂlad›¤›n› gördü¤ümüz noktada, gelecek
hakk›nda daha sa¤l›kl› konuﬂabiliriz.
Yasan›n bekletilmesinin ard›nda,
bas›nda da gündeme gelen ve bu sorular›n cevaplar›n› etkileyen birkaç
önemli faktörü de vurgulamak gerekir:
1- Türkiye elektrik enerjisinin yar›s› do¤algazla üretilen elektrik enerjisidir ve bu enerjinin de büyük k›sm› Rusya’dan al›nan do¤al gazla
karﬂ›lanmaktad›r. Rusya, Avrupa ve
Türkiye’nin ana do¤algaz tedarikçisidir. Do¤algaz›n fosil yak›tlar kapsam›nda da Türkiye’de halen yeterli
alternatifi yoktur. Bu sebeple de Rusya take or pay dedi¤imiz, ne kadar
tüketirsen o kadar öde ﬂeklinde de¤il
de, tüket veya tüketme ﬂu miktar do¤algaz›, bu fiyatla, ﬂu zamana kadar
veririm, tüketmesen de ödersin tüketsen de anlaﬂmalar› yapm›ﬂt›r.
90’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda yap›lmaya baﬂlanan bu uzun dönemli anlaﬂmalar zaman›nda Türkiye’nin belli bir enerji ihtiyac› projeksiyonuna
göre haz›rlanm›ﬂt›r. Önce 2001’de
yaﬂanan ekonomik kriz öngörülen
talebi fiiliyatta bir kademe aﬂa¤›ya
çekmiﬂ, ard›ndan 2008’in son çeyre¤inde baﬂlayan kriz talebi tekrar ciddi bir kademe daha aﬂa¤›ya çekmiﬂtir. 2008’de baﬂlayan ekonomik kriz,
2001’e göre daha uzun ve derindir.
2008’in son çeyre¤inden itibaren sanayi elektrik tüketimi %40 ile %50
azalm›ﬂ, genel olarak da Türkiye
toplam elektrik tüketimi %10 ile %15
civar›nda azalm›ﬂt›r. Beklenene göre
ciddi miktarda azalan elektrik tüketimi, Türkiye’yi do¤algazda tüketmedi¤imiz ve paras›n› ödemek zorunda kald›¤›m›z bir konuma da
sokmuﬂtur ve bu konum halen devam etmektedir.
Özetle Türkiye’nin tüketemeyip
ödemekle yükümlü oldu¤u do¤algaz,
elektrik enerjisi maliyetlerini de do¤algaz al›m fiyatlar›n›n ötesinde artt›rm›ﬂt›r. Güneﬂ enerjisi ile üretilecek
elektri¤in mevcut elektrik üretim fiyatlar›m›z›n yaklaﬂ›k 2-3 kat› üzerin-

de bir maliyetle ﬂebekeye verilebilece¤inin ilgili sivil toplum örgütlerince
dile getirildi¤ini düﬂünürseniz ve do¤algaz tüketim aç›¤› sebebiyle di¤er
enerji kaynaklar›na, örne¤in güneﬂe
sadece “fiyat” itibar›yla öncelikle ihtiyaç duymayaca¤›n› dikkate al›rsan›z,
Türkiye’nin direkt veya dolayl› bu
kriz ortam›nda büyük güneﬂ enerjisi
yat›r›mlar›n› teﬂvik etmesi karar›n›n
(yasa) bu yaz›da yukarda bahsetti¤im
sorular›n da yan›t› ortada do¤ru dürüst yokken verilememesinin sürpriz
olarak alg›lanmamas› gerekir.
K›sa dönemde, diyelim ki detayl›
bir planlama yapmak mümkün de¤il,
o zaman çözüm ne zaman kadar güneﬂ enerjisi santrali veya bina çat›/bahçe uygulamas› yat›r›m› yap›l›rsa ne kadar bir bütçe yükü veya elektrik fiyat› yükü getirir sorusunu do¤ru düzgün yan›tlamaktan ve planlamaktan geçer. Ancak konu ﬂu anda
oldu¤u gibi tamamen belirsiz bir ﬂekilde b›rak›lmamal›d›r.
Bununla birlikte araya bir saplama yapay›m, neredeyse her evin çat›s›nda bir su ›s›tma cihaz› olan güney
illerimize de do¤algaz ana ve tali hatlar› çekilmeye 2009 y›l›nda baﬂlanm›ﬂt›r. Güney illerimize de önümüzdeki y›llarda do¤algaz tüketilmeye
baﬂlanacakt›r.

2- Diyelim ki bu planlama aﬂamas› üzerinde durulmad› ve devlet karar ald›, mevcut yasa tasar›s› bir ﬂekilde kanunlaﬂt›. Peki, bu yat›r›mlar yap›labilir mi? Yani Türkiye’de hangi
y›llarda hangi bölgelerde ne kadar
güneﬂ enerjisi ile elektrik üretilebilir?
Örne¤in önümüzdeki 10 y›l içinde
toplam 45.000 MW kapasitede (Türkiye 2009 kurulu gücü kadar) güneﬂ
enerjisi ile çal›ﬂan elektrik santralleri
kurulabilir mi?
Bu soruya da net bir cevap verilebilecek çal›ﬂma ve planlama ortada
olmasa da biliyoruz ki bu santraller
trafo merkezlerine ba¤lanacak, ürettikleri elektrik enerjisi hatlarla tüketicilere taﬂ›nacak. Yap›lacak yat›r›mlar
mevcut hat ve trafo kapasiteleri ve
planlanan (!) trafo ve hat kapasiteleri
ile direkt alakal›d›r. Bu soruya da cevap çal›ﬂmas› yap›lmamaktad›r.
3- Yasan›n bekletilmesinde etkili
olan di¤er önemli faktör yine konunun ekonomik boyutu ile ilgilidir.
ﬁöyle ki, güneﬂ enerjisi ile elektrik
üretim santralleri ve çat›/bahçe uygulamas›nda kullan›lan cihazlar›n teknolojisi çok yenidir. Dünya güneﬂ
enerjisine son birkaç y›ld›r ciddiye al›nabilir bir ar-ge yat›r›m› yapmaya
baﬂlam›ﬂt›r ve bu tesislerin verimlilikleri tesisleri oluﬂturan ürünlerin üre-
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tim hacimleri çok h›zl› bir ﬂekilde artm›ﬂt›r. 2008 y›l› baﬂlar›nda Avrupal›
firmalar›n ürünleri ile tesis kurulum
maliyetleri 6-7 Milyon Euro/MW
iken, bu fiyat 2008 sonunda 3-4 Milyon Euro’ya, 2009 sonunda ise 1,5-2
Milyon Euro’ya düﬂmüﬂtür. Yeni
ürünlerin verimliliklerinde de bu
oranda olmasa da ciddi art›ﬂlar söz
konusudur. Yaﬂanacak olan mevzuat
haz›rlama, güneﬂ enerjisi ile elektrik
üretim tesisi lisans baﬂvurular›n› alma
ve de¤erlendirme süreçlerini dikkate
al›rsak, bugün yasa ç›ksa, ilk güneﬂ
santralleri en erken 2012 y›l› sonlar›na
do¤ru kurulabilecektir. Dolay›s›yla
makul bir teﬂvik fiyat› belirlenmesi
için, en erken 2012’den itibaren kurulmaya baﬂlanacak olan santrallerin kurulum maliyetlerinin ne olaca¤›, ve ne
verimlilikte ne miktar elektrik enerjisi
üretebilecekleri, daha sonra kurulacak santrallerin maliyetleri ve verimlilikleri sa¤l›kl› olarak tahmin edilememiﬂtir. Yasada en yüksek fiyat teﬂviki ç›kmas› için, en erken 2012’de kurulmaya baﬂlanabilecek santrallerin
de¤il de 2008 y›l›na kadar çok yüksek
fiyatlarla kurulan santrallerin maliyetleri örnek çal›ﬂmalar olarak siyasi
ortama sunulmuﬂtur. Al›m garantisi
sürelerinde ve teﬂvik fiyat› önerilerinde (al›m fiyat›) özellikle Avrupal› üreticiler Türkiye’ye çok yüksek fiyatlar›
telaffuz ve talep etmiﬂlerdir. Ancak
zaman geçtikçe h›zla düﬂtü¤ü gözlenen santral/panel fiyatlar› ve h›zla
yükselen verimlilikler fiyat ve verimliliklerin bir süre daha beklenerek izlenmesinin karar vericiler taraf›nda
daha sa¤l›kl› olaca¤› düﬂüncesini do¤urmuﬂtur. Al›m garantisi ve al›m fiyat›n›n en az 10 y›l boyunca geçerli
olaca¤› düﬂünülürse, bu sert fiyat düﬂüﬂlerinin yasan›n bir süre daha beklenerek gündeme getirilmesinde etkili olmuﬂtur.
4- Yasan›n bekletilmesinde etkili
olan son faktör ise ekonomik, sosyal,
teknik, çevre gibi tüm boyutlar› kapsamaktad›r. Bu faktör yerli tesis ve
ekipman üretiminin teﬂvik edilmesi
ile ilgilidir. TBMM’de beklemede olan
tasar›da, güneﬂ enerjisi ile elektrik
üretiminde kullan›lacak belli tür malzeme ve ekipman›n Türkiye’de üretilmesi durumunda, bu ekipmanlar›n
kullan›laca¤› elektrik üretim tesisle-
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rinden al›nacak elektri¤in garantili
al›m fiyatlar›na Kwh baﬂ›na belli miktarlarda teﬂvik fiyat› (tesis baz›nda
%10’lar civar›nda ek al›m fiyatlar›na
ulaﬂmaktad›r) eklenmesi söz konusudur. Bu oranlar tesis baz›nda ciddi kazanç avantajlar›na karﬂ›l›k gelecektir.
Tasar›n›n meclise getirilmesi ile birlikte, yerli üretime getirilecek teﬂviklerin
sadece teknik boyutunda,Türkiye’nin
de taraf oldu¤u uluslararas› rekabet
yasalar› ile çeliﬂip çeliﬂmeyece¤i gündeme gelmiﬂtir ve bu konuda da net
bir cevap ortaya konmam›ﬂ ve dolay›s›yla da karar al›namam›ﬂt›r.
5- Yasan›n bekletilmeye al›nmas›nda önemli olan son faktör ise enerji bürokrasisinin ve yat›r›mc›lar›n
özellikle 2007 y›l›ndan itibaren rüzgar enerjisindeki olumsuz sicilleridir.
Bilindi¤i üzere 1 Kas›m 2007 tarihinde rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi
için Türkiye kurulu gücünün yaklaﬂ›k iki kat› kadar bir büyüklükte rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi için lisans baﬂvurular› al›nm›ﬂ, aradan geçen süre zarf›nda ise daha önce özellikle gerekli mevzuat›n yetersiz haz›rlan›lm›ﬂ olmas› sebebiyle baﬂvurular›n de¤erlendirilmesinde çok say›da
yeni mevzuat hükümleri getirilmiﬂ,
birisi di¤erini geçersiz k›lan birçok
mevzuat de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂt›r. Özellikle tesislerin ba¤lanaca¤› trafo merkezlerinin rüzgar enerjisine tahsis
edilecek kapasitelerin makul sürelerde belirlenememesi, bu süreçlerde izlenen ve sürekli de¤iﬂen yol ve yöntemlerin ﬂeffaf olarak yap›lamamas›
hem kamu hem özel sektör kesiminde de memnuniyetsizlik yaratm›ﬂt›r.
Bu süreçte verilebilen az say›daki lisanslar ise, hem 2008’de etkili olan
ekonomik kriz, hem de lisans satmak
amac›yla baﬂvuru yapan ve lisans
alan, lisans almak için bekleyen proje
sahiplerinin ﬂirketlerini satamamalar›
ve yat›r›m da yapamamalar› sebebiyle ço¤unlukla fiilen yat›r›ma dönüﬂememiﬂtir. 1 Kas›m 2007’de al›nan toplam 78 bin MW gibi müthiﬂ yat›r›m›
baﬂvurusu neticesinde bugün Türkiye’nin rüzgar enerjisi tesisi kurulu
gücü, ço¤u 1 Kas›m 2007’den önce yap›lan baﬂvurulara verilen lisanslarla
iﬂletmeye al›nm›ﬂ 803 MW t›r. (Türkiye kurulu gücünün %1,8’i). 2009 y›l›nda rüzgar enerjisi ile üretilen elek-

trik miktar›m›z ise yaklaﬂ›k 1,484
TWh olup, Türkiye 2009 y›l› toplam
elektrik üretiminin sadece %0,76’s›d›r
(binde 7,6).
Yasan›n meclise getirildi¤i tarihte
(2009 yaz öncesi), gerek rüzgar enerjisinin lisans baﬂvurular›n›n de¤erlendirme sürecinde edinilen tecrübe,
gerekse güneﬂ enerjisinde yasa tasar›s› d›ﬂ›nda mevzuat taraf›nda gerekli
çal›ﬂmalar›n yap›lmam›ﬂ olmas›, yasay› takiben rüzgara benzer bir güneﬂ
enerjisi sürecine girilmemesi amac›yla bekletilmeye al›nmas›nda önemli
bir faktör olmuﬂtur. Önümüzdeki aylarda rüzgar lisans baﬂvurular›n›n
de¤erlendirilmesinde mevzuat›n art›k de¤iﬂmeyece¤ini, baﬂvurular›n
h›zla sonuçland›r›laca¤›n› varsayarak, bu tecrübe do¤rultusunda takiben güneﬂ için gerekli mevzuat›n lisans baﬂvurular› al›nmadan önce
üzerinde çal›ﬂ›laca¤›n› ve yasan›n da
belirtti¤im di¤er faktörleri kapsayacak planlama ve analiz çal›ﬂmalar›n›n
da sonucunda aya¤› yere daha sa¤lam basar bir ﬂekilde ç›kart›laca¤›n›
beklemekteyiz.
Sonuç Yerine (1)
Bu yaz›da Türkiye’de Güneﬂ Enerjisi ile Elektrik Üretiminin Gelece¤ine
iliﬂkin öngörülere girmeden önce, ﬂu
ana kadar ne oldu ve ne durumday›z
taraf›na, kanun ve mevzuat taraf›ndan bakmaya çal›ﬂt›m. Önümüzdeki
ay yay›nlanacak olan say›m›zda ise
bu bilgilere dayanarak gelece¤e ve di¤er etkilenecek taraflara de¤inece¤im. Özellikle yat›r›mc›lar› daha çok
ilgilendiren;
- ‹çinde bulundu¤umuz y›lda ç›kart›lmas› beklenen teﬂvik yasas›nda
yap›lmas› beklenen de¤iﬂiklikleri,
- 2012 y›l› ve sonras›nda beklenen
güneﬂ enerjisi ile elektrik üretimi teknolojilerinde tesis maliyetlerini ve verimlilik oranlar›n›,
- Türkiye’nin hangi bölgelerinde
ne miktarda güneﬂten elektrik enerjisi
üretilebilece¤ini,
- Türkiye’nin güneﬂ enerjisinde sahip oldu¤u büyük avantaj ve f›rsatlar›n›, riskleri
- Çat› / bahçe uygulamalar›nda
beklentileri ve bu uygulamalar›n
avantajlar›n›, risklerini
Önümüzdeki say›da kapsayaca¤›z. I

TANITIM

Art›k Paydos
Mahmut K‹PER

“Onlar insanl›¤›n belle¤ini silmek
istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz.
Bilgileri, belgeleri, olaylar›
insano¤lunun ortak belle¤ine
kaz›mal›y›z, zapta geçirmeliyiz”

J ohn Peter Berger’in bu sözüyle
baﬂlayan Mahmut Kiper’in “Art›k Paydos” kitab›, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda
baﬂlayan sanayi devriminin foto¤raf›n›
çekiyor. Kiper kitab›n amac›n›n, unutulanlar› hat›rlatmak ve o y›llar› bilmeyen geçlere için bir bellek yaratmak oldu¤unu söylüyor.
Genç Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n hemen ard›ndan yeni bir
mücadeleye giriﬂir. Bu kez hedef, geç
kal›nan sanayi devrimini yakalamak ve
ileri medeniyetler seviyesine ulaﬂmakt›r. Elde avuçta bir ﬂey yokken, yine
yoktan varlar› yaratmak gerekmektedir.
Topyekûn kalk›nma için ülkenin
tüm kaynaklar› seferber edilir, ülke insan› kendisi için yap›lan bu çabalara içtenlikle, k›vançla ve büyük bir coﬂkuyla kat›l›r.
Tamamen bize özgü olan, ba¤›ms›zl›¤›, yurt kaynaklar›n› ve ülke insan
gücünü esas alan bu kalk›nma modeli, o gün pek çok ülke taraf›ndan örnek al›nd›¤› gibi, ﬂimdilerde
örnek almaya çal›ﬂt›¤›m›z birçok ülke
için de ilham kayna¤› olur.
Kurulan her yeni iﬂletme ya da yeni bir yere ulaﬂan demiryolu, k›sa sürede o yörede bambaﬂka bir yaﬂam baﬂlat›r; kalk›nmaya öncülük eder…
Bu öncüler o kadar çoktur ki; Sümerbank tesisleri, ﬁeker fabrikalar›,

Demir-Çelik iﬂletmeleri, Uçak fabrikalar›, Cer atölyeleri, ET‹BANK kuruluﬂlar›… Daha neler neler…
Tam sanayi devrimini yakalamaya
ramak kalm›ﬂken, yoklardan var edip
ülkeye refah getiren, memleketin birikimini yans›tan; kendi kendimize baﬂarabilme, kimseye baﬂ e¤meden var
olabilme gücümüz, inanc›m›z olan,
ba¤›ms›zl›¤›m›z›n en büyük yap› taﬂlar›na, bir yerlerden “art›k paydos”
denilir.

Bu kitap, o ilk dönemlerdeki sanayi geliﬂiminin kahraman› kimi kuruluﬂlar› ya da onlar› yaratan baz› kiﬂileri
anmay›; unutanlara hat›rlatmay›, o dönemleri bilmeyen gençlere de Cumhuriyet’in en heyecanl› ve coﬂkulu kalk›nma çabalar›ndan örnekler vermeyi
amaçlamaktad›r.
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DOSYA

Türkiye'de Güneﬂ Enerjisinde Önemli Ad›m:

GÜNAM

(Güneﬂ Enerjisi Araﬂt›rma
ve Uygulama Merkezi)

Söyleﬂi: Elif KES‹C‹

eçti¤imiz y›l›n baﬂlar›nda
Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nde, DPT’nin mali
deste¤iyle,
Türkiye’nin
enerji ihtiyac›n›n güneﬂ santrallerinden karﬂ›lanmas›n› sa¤layacak teknolojilerin geliﬂtirilece¤i Güneﬂ
Enerjisi Araﬂt›rma ve Uygulama
Merkezi kuruldu. Biz de, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Raﬂit Turan ile
hem genel olarak Türkiye'deki yenilenebilir enerji teknolojilerini hem de
GÜNAM'› konuﬂtuk.

G

GÜNAM’›n kurulma
aﬂamas›ndan bize biraz
bahsedebilir misiniz?
Güneﬂ enerjisini elektrik enerjisi
dönüﬂtürme teknolojileri konusunda
üniversitemizde 80’li y›llara kadar giden akademik çal›ﬂmalar var. ODTÜ
olarak bundan yaklaﬂ›k üç y›l önce tabi konunun önemini de düﬂünerekbu konudaki mevcut eforu bir araya
getirerek bir sinerji merkezi oluﬂturmak ve bu konudaki çal›ﬂmalar› daha
ileri aﬂamaya götürmeyi düﬂündük.
Uzun süreli haz›rl›k çal›ﬂmalar›ndan
sonra DPT’ye proje önerisinde bulunduk ve kabul edildi. Bu teknolojileri
geliﬂtirebilece¤imiz cihaz alt yap›s›n›
oluﬂturmak için kulland›¤›m›z DPT
deste¤i üç y›l sürecek. Tabi konunun
enerji olmas›, GÜNAM’› kritik bir
noktaya taﬂ›yor. Çünkü bu iﬂin ar-ge
çal›ﬂmalar›n›n yan›nda bir de endüstri aya¤› var. Dolay›s›yla hem üniversite aç›s›ndan heyecan verici bir ar-ge
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GÜNAM olarak kayg›m›z
sadece akademik merak›
gidermek de¤il, bu teknolojiyi
sanayiye aktaracak tarzda
çal›ﬂmalar yapmak, hatta
firmalarla ortaklaﬂa çal›ﬂmalar
geliﬂtirmek.

konusu hem de endüstriye uygulanabilecek olmas› itibariyle önemli bir
konu. GÜNAM’›n ana hedeflerinden
biri, Türkiye’de bu kritik teknolojiyi
geliﬂtirmek ve bu teknolojiyi sanayiye aktaracak tarzda çal›ﬂmalar yapmak, hatta firmalarla ortaklaﬂa çal›ﬂmalar geliﬂtirmek.

Türkiye’nin güneﬂ enerjisi
potansiyeli nedir?
Bu konuda çeﬂitli hesaplamalar
ve ölçümler mevcut. Güneﬂ enerjisi
potansiyeli haritalar› yay›nlan›yor.
Türkiye’de Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi’nin dünyada ise özellikle AB’nin
yapt›¤› çal›ﬂmalar var. Türkiye’nin
güneﬂ potansiyeli oldukça yüksek.
Avrupa’n›n -‹spanya’n›n güneyiyle
beraber- en fazla güneﬂ potansiyeli
olan ülke biziz. Güney Do¤u Anadolu’yu da içine alan Güney ﬂeridimiz
güneﬂ potansiyeli olarak, örne¤in
Almanya’n›n iki kat› ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha fazla.
Yenilenebilir enerji kaynaklar›
içerisinde Güneﬂ enerjisinin
durumu nedir?

Dünya yüzeyine gelen toplam
güneﬂ enerji miktar›, dünyan›n toplam enerji ihtiyac›n›n 10 bin kat› kadar. Bu rakam bize ﬂunu söylüyor;
demek ki biz güneﬂ enerjisini uygun
ﬂekillerde dönüﬂtürebilirsek, dünyan›n bütün enerji ihtiyac›n› güneﬂten
sa¤layabiliriz ve baﬂka enerjiye ihtiyac›m›z kalmaz. Dünya yüzeyinde
bu kadar sonsuz baﬂka bir enerji
kayna¤› da yok, di¤er bütün kaynaklar›n›n toplam›, güneﬂten gelen
enerjinin küçük bir bölümünü oluﬂturuyor. Bu noktada yap›lmas› gereken ﬂu; güneﬂ enerjisini uygun fiyatla, kullan›labilir bir biçimde elektrik
enerjisine dönüﬂtürebilmek. Burada
iki önemli sorun var, birincisi güneﬂ
enerjisi her zaman sabit de¤il, hava
ﬂartlar›na ve dünyan›n konumuna
göre de¤iﬂiyor. ‹kincisi de henüz bu
iﬂin maliyeti yüksek. Güneﬂten elektrik elde etmenin maliyeti örne¤in
kömürden elektrik enerjisi elde etme
maliyetinin yaklaﬂ›k üç kat›na denk
geliyor.
Bu maliyet yüksekli¤i
neden kaynaklan›yor?
Bu dönüﬂtürme sürecinde kullan›lan teknoloji, yüksek nitelikte dedi¤imiz teknolojiler. Hem yat›r›m
hem de malzeme maliyeti oldukça
yüksek. Örne¤in fotovoltaik
teknolojiler mikro elektroni¤in uzant›s› olarak ortaya ç›km›ﬂ bir teknoloji türü ve mikroelektronikte kullan›lan pahal› malzemeler kullan›l›yor.
Örne¤in en çok kullan›lan
malzeme olan silisyumu dönüﬂtürmek büyük maliyetler
gerektiriyor. Ucuz bir teknoloji de¤il ancak h›zla ucuzluyor. Bu konuda bütün dünyada müthiﬂ bir çaba var. Bu
noktada özellikle AB’ni anmak gerekiyor. Biliyorsunuz
AB’nin 2020 y›l› için enerji hedeflerinden biri, toplam enerjisinin %20’ni yenilenebilir
enerjiden karﬂ›lamak. AB’nin
bu hedef do¤rultusunda atm›ﬂ oldu¤u ad›mlar var, teﬂvikler, ar-ge faaliyetleri vs.
Dolay›s›yla maliyetler aﬂa¤›
do¤ru iniyor ve 2015’li y›llardan sonra bu teknolojilerden

Konunun enerji olmas›,
GÜNAM’› kritik bir noktaya
taﬂ›yor. Çünkü bu iﬂin
ar-ge çal›ﬂmalar›n›n yan›nda
bir de endüstri aya¤› var.

elde edilen enerjinin maliyeti di¤er
enerjilerle rekabet edebilir hale gelmesi bekleniyor.
Maliyetler bu kadar yüksekse
bunun kullan›m›n› nas›l
artt›raca¤›z?
Dünya’n›n birçok ülkesi bu konuda teﬂvikler uyguluyor. Nas›l bir
teﬂvik? Güneﬂten elde edilen elektri¤i devlet daha pahall› fiyatla sizden
sat›n al›yor ve dolay›s›yla üretimini
teﬂvik etmiﬂ oluyor. Say›s›z örnekleri var ama AB bu konuda yine önde
diyebilirim. Baﬂta Almanya olmak
üzere Fransa, ‹talya hatta Yunanistan gibi ülkelerde teﬂvik yasalar› var.
Teﬂvik art›kça bunun üretimi, ar-ge
si art›yor ve bunlar artt›kça da bu
kez maliyetler h›zla düﬂüyor. Teﬂvik
vermedi¤iniz zaman bunlar›n hiçbiri
olmuyor dolay›s›yla pahall› kalmaya
devam ediyor. Umuluyor ki

2015’den sonra teﬂvikler ve üretim
h›z›yla beraber güneﬂ elektri¤i hiçbir
teﬂvik gerektirmeden sat›n al›nabilir
hale gelecek.
Türkiye’nin enerji politikalar›n›
nas›l buluyorsunuz?
Birincisi ﬂu anda yürürlükte olan
yenilebilir enerji kanunu var. Bu yasa güneﬂ enerjisi aç›s›ndan yeterli de¤il çünkü teﬂvik edici rakamlar içermiyor. Yeni bir teﬂvik yasas› ﬂu anda
mecliste bekliyor. Ben Türkiye’nin
yenilebilir enerjiler konusunda geç
kald›¤›n›, yeterince erken ad›m at›lmad›¤›n› düﬂünüyorum. Bütün Avrupa ülkelerinde bu teﬂvik uygulamalar› varken Türkiye’de yerleﬂmiﬂ
bir teﬂvik uygulamas›, yani çal›ﬂ›r
durumda bir teﬂvik uygulamas› yok.
O yüzden bu teknolojiler özellikle
güneﬂ k›sm› geliﬂmiyor. Rüzgarda
öyle olmad› ve bir uygulama yap›ld›.
Bence mevcut bütün kaotik durumuna ra¤men rüzgar konusunda büyük
ilerleme kaydedildi. Çok say›da rüzgar santrali kuruldu ve bu durumun
Türkiye için hay›rl› oldu¤unu düﬂünüyorum. Ancak Türkiye için merkezi, uzun vadeli bir iradeye dayanan yenilenebilir enerji politikas›ndan bahsetmek pek de mümkün de¤il. Buna h›zla ihtiyaç var çünkü Türkiye’nin bütün sanayisi, bütün
enerji kullan›m› büyük ölçüde
ithal kaynaklardan sa¤lan›yor.
Bu durum ekonomik olarak
ciddi bir paran›n yurtd›ﬂ›na
ç›kmas›na neden olurken, ayn›
zamanda ulusal ba¤›ms›zl›k ve
milli kaynaklar›m›z›n oluﬂmamas› aç›s›ndan sak›ncalar oluﬂturuyor. O yüzden yenilenebilir enerjinin Türkiye’de kullan›m›n› teﬂvik etmenin sadece
bir boyutu yok, ekonomik, sosyal ve ulusal ba¤›ms›zl›k boyutlar› da var. K›ﬂ›n ortas›nda
Rusya’n›n ya da ‹ran’›n›n gaz›m›z› kesti¤ini ve ﬂehirlerin so¤uk kald›¤›n› düﬂünün, o denli kritik bir öneminin oldu¤unu düﬂünüyorum.
5346 say›l› kanun
de¤iﬂikli¤i hakk›nda ne dü ﬂünüyorsunuz?
Geçen sene güneﬂ enerjisiy-
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le ilgili bir yasa tasar›s› komisyondan geçti, Meclis Genel Kurulu’na
geldi ve geri çekildi. O yasan›n tekrar gündeme gelmesi söz konusu.
Ben ayn› zamanda ulusal fotovoltaik
teknoloji platformu üyesiyim, geçti¤imiz günlerde platformdan bir heyet olarak meclis komisyonuna sunum yapt›k, bu konuyu epeyce tart›ﬂt›k. Orada edindi¤imiz izlenim bu
konunun gündemden kalkmad›¤›,
önümüzdeki y›l içinde tekrar gündeme gelece¤i do¤rultusunda. Ama tabi yasan›n daha uzun tart›ﬂ›lmas› gerekiyor, özellikle bu tür teﬂviklerde
kendi ulusal teknolojilerimizi mi
yoksa yurt d›ﬂ›ndaki ﬂirketleri mi
teﬂvik ediyoruz çok dikkatli olmam›z laz›m. AB’deki baz› k›s›tlamalar
nedeniyle yerli teknolojiyi çok aç›kça, do¤rudan teﬂvik edemiyorsunuz.
Siz ülke pazar›n› tümüyle d›ﬂar›ya
açan bir teﬂvik yasas› getirdi¤iniz zaman ithalata dayal› bir düzen kurmak zorundas›n›z ve bu durumdan
fayda sa¤layal›m derken asl›nda ülke kaynaklar›n› d›ﬂar›ya aktarm›ﬂ olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kal›yorsunuz demektir. Anlad›¤›m kadar›yla nas›l bir teﬂvik sistemi olaca¤› konusunda bakanl›kta çal›ﬂ›l›yor ama
net bir yorum yok.
GÜNAM’›n misyonu nedir?
GÜNAM’›n misyonunu biz ﬂöyle
koyuyoruz; Türkiye’de güneﬂten

Türkiye’de kullan›m›n›
teﬂvik etmenin sadece
bir boyutu yok, ekonomik,
sosyal ve ulusal ba¤›ms›zl›k
boyutlar› da var.

elektrik elde etme teknolojilerini geliﬂtirmek. Bu misyonun üniversitemizin ya da içinde bulundu¤umuz
birimlerin yap›s›na ve geliﬂmiﬂlik
düzeyine uygun oldu¤unu düﬂünüyorum. Tabi bunlar›n ekonomiye oldu¤u kadar çevreye de etkisi var
çünkü bizim yapt›¤›m›z iﬂ çevreyle
do¤rudan ilintili. Sonuç olarak biz
e¤er enerji kaynaklar›n›, yenilenebilir enerjiye yüzde 10 bile dönüﬂtürebilsek, çok ciddi karbon sal›n›m›n›
durdurmuﬂ oluruz. Ama odak noktam›z teknoloji geliﬂtirme.
Ar-ge çal›ﬂmalar›n›z
ne düzeyde?
Güneﬂ enerjisinden elektrik elde
etmede iki yöntem kullan›yoruz.
bunlardan biri fotovoltaikler yani
do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› elektrik
enerjisine dönüﬂtüren malzeme ve
ayg›tlar, ikinci ise güneﬂten gelen
›s›yla suyu kaynatmak ve buhar›yla
tribünleri çevirmek. Ülkemizde çok
yayg›n olmamakla beraber, bu iki

konuda tek tük uygulamalar var.
Yayg›n olmamas›n›n nedeni ise her
iki yönteminde henüz pahal› olmas›
ﬁebekeden gelen elektrik ﬂuanda daha ucuz, özellikle do¤algazdan elde
edilen elektrik daha hesapl›. Kimse
evinin çat›s›nda ya da fabrikas›n›n
bir köﬂesinde söz etti¤imiz yöntemleri kullanarak tesis kurmuyor. Bu
teknolojilerin ikisi üzerine de GÜNAM ça›t›s› alt›nda çal›ﬂmalar yürütülüyor. Özellikle fotovoltaik alandadaki faaliyetler oldukça eskilere
dayan›yor. DPT’den sa¤lanan destek
ile GÜNAM bünyesinde önemli laboratuvarlar kuruldu, kuruluyor. Bu
tesislerde çok çeﬂitli teknolojilerin
geliﬂtirilmesi mümkün olmaktad›r.
Peki, Türkiye’de güneﬂ
enerjisini en çok hangi alanda
kullan›yoruz?
Türkiye’de güneﬂten s›cak su elde
etme iﬂi oldukça yayg›n ve bildi¤im
kadar›yla dünyada ilk üçte, yani çok
ileride dolay›s›yla bu küçümsenecek
bir durum de¤il. Her ne kadar görüntü kirlili¤i yapsa da güneﬂten s›cak su
üretilmesi konusu önemli ve Türkiye
bunda çok ileride. ﬁimdi s›ra güneﬂten elektrik elde edilmasinde.
Daha önce söyledi¤iniz iki
yöntemle yap›lan uygulamalar
var m›?
Bu alandaki en büyük uygulamalar› Mu¤la üniversitesinde görmek
mümkün. Üniversitenin say›n rektörü Prof. Dr. ﬁener Oktik bu konu ile
özel olarak ilgili çünkü kendisi bu
alanda Türiye’nin en önemli uzmanlar›ndan bir tanesi. Mu¤la Üniversitesi Yerleﬂkesinde çat› ve duvar uygulamalar› mevcut. Üniversitenin eletri¤ik ihtiyac›n›n bir bölümü buradan
karﬂ›lan›yor. Bunun d›ﬂ›nda özellikle
çevreye duyarl› baz› firmalar›n uygulamalar› var. Onlar bu teknolojilerin
daha pahall› oldu¤unu göze alarak
uygulama yap›yorlar. Özellikle uzak
bölgelerde mecburen yani pahall› oldu¤una bakmaks›z›n kullan›yorlar,
örne¤in baz istasyonlar›, tekneler,
tarlalarda sulama sistemleri.
Türkiye’de bu alanda
yabanc› yat›r›mlar var m›?
Son zamanlarda Türkiye’ye müt-
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Bunu, devlet destekli projeler yapmaya devam ederek, üniversitemizin kendi kaynaklar› kullanarak ama
as›l önemlisi sanayi kuruluﬂlar›yla
ar-ge çal›ﬂmalar› yürüterek yapmay›
düﬂünüyoruz. ﬁu bir gerçek, böyle
bir kuruluﬂ devlet deste¤i olmadan
yaﬂayamaz. Üniversitemiz mevcut
ihtiyaçlar›m›z› sa¤l›yor ancak bina
ile ilgili sorunlar›m›z var. ODTÜ’de
arazimiz geniﬂ ama kendimize ait bir
binam›z yok. Yerleﬂke içinde mevcut
binalara da¤›n›k durumday›z. Bunlar› bir mekanda toplamak ve enerjisini de kendi üreten örnek bir bina
yapmak istiyoruz. Bu konuda da
hem devletten hem de özel sektörden sponsor ar›yoruz. Bizim binam›z› yapabilecek ve daha sonra ona arge olarak ödeyebilece¤imiz bu alanla ilgilenen birilerini ar›yoruz. Bu
konuda birkaç kurumla görüﬂmelerimiz var ancak ﬂu anda binayla ilgili s›k›nt›m›z sürüyor.

hiﬂ bir ilgi var. Çok say›da yabanc›
firma temsilcisi Türkiye’ye gelip yetkililerle görüﬂmeler yap›yorlar. Daha önce de belirtti¤im gibi bu çal›ﬂmalar yüksek teknoloji niteli¤inde
iﬂler, ve e¤er siz bu alanda yerli teknolojiyi oluﬂturmazsan›z, yasay› ç›kartt›¤›n›z anda bu yabanc› firmalar
Türkiye’yi h›zla istila edeceklerdir.
Çünkü bu ﬂartlarda Türkiye’nin Çin
gibi ya da onunla ilintili Avrupa firmalar›yla rekabet etmesi çok zor görünüyor. o yüzden d›ﬂar›ya aç›lmadan önce içerde teﬂvik sistemi mutlaka oluﬂturulmal›. Tabi bu tür iﬂleri
de yaparken mutlaka ar-ge çal›ﬂmalar› yapman›z gerekiyor. Bu teknoloji sürekli geliﬂti¤i için de ar-ge yapmayan bir firman›n bu alanda ayakta kalmas› çok zor. Ar-ge çal›ﬂmalar›n› ise iki türlü yapabilirsiniz; firma
ya kendi içinde bir ar-ge birimi oluﬂ-

turacak ya da ülke içinde bu çal›ﬂmalar› yapan ar-ge kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yapacak. ‹ﬂte bu noktada biz
devreye giriyoruz. GÜNAM olarak
ﬂuna talibiz; Türkiye’de bu teknolojileri oluﬂtural›m, geliﬂtirelim ve bunu
sanayi kuruluﬂlar›yla, özel sektörle,
kamu kuruluﬂlar›yla paylaﬂal›m. Biz
önerelim onlar üretsin ya da onlar
önersin biz ar-ge çal›ﬂmalar›n› yapal›m. Bunu sürekli hale k›lal›m istiyoruz. Bizim kurdu¤umuz merkezde,
bu konuda üretim yapan ﬂirketlerin
elemanlar› gelsinler ve kendi proseslerini geliﬂtirsinler. Biz de onlara katk› sa¤layal›m, onlar›n ar-ge yüklerinin bir k›sm›n› biz alal›m.
GÜNAM’›n gelece¤i
nas›l olacak?
Bizim hedefimiz üç y›ldan sonra
kendi ayaklar›m›z üzerinde durmak.

Son olarak bu alanla
ilgilenenler için neler
söyleyebilirsiniz?
Net olarak ﬂunu söyleyebilirim ki,
yasan›n ç›kmas›n› bekleyenler kaybedecek. Çünkü o zamana kadar birçok
kiﬂi yol alm›ﬂ olacak. Bu alan›n önü
aç›k ve yasa ç›kmasa bile yenilenebilir enerjiler bir gün di¤erleriyle rekabet edebilir hale gelecek. Bu konuda
yat›r›m yapmak isteyenler ﬂimdiden
haz›rl›k yapmal›lar. ﬁu aﬂamada az
da olsa, kendi kaynaklar›n› kullanarak hem fizibilite çal›ﬂmalar› yapmal›lar hem de ar-ge çal›ﬂmalar› için harekete geçmeliler. ﬁimdiden küçük
küçük üretim faaliyetlerine baﬂlamalar› gerekiyor. 29-30 Nisan’da SolarTR-1 diye iﬂadamlar›n›n, Bakanl›k
yetkililerinin de kat›ld›¤› bir endüstri
forumu düzenleyece¤iz. Buraya kat›l›p bilgilerini artt›r›rlarsa iyi olur diye
düﬂünüyorum. I
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DOSYA

Enerji Üretim Yasaları
Metin ATAMER
RESS‹AD Genel Sekreteri
Atamer Group Yön. Krl. Baﬂkan›

EAﬁ’›n 2001 senesinde verdi-¤i bir rapor oldukça ilginçtir.
Bu raporun, o tarihte,
DPT’n›n sekizinci 5 y›ll›k kal-k›nma program›na yönelik bir rapor
olmas› önemi bir kat artt›rmaktad›r.
Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na tüketilen
enerji miktar› 1450 kWh oldu¤u ve
bu de¤erin 2500 kWh olan dünya or-talamas›n›n alt›nda oldu¤u ifade
edilen raporda, Enerji Üretim Plan-lamas›’n›n 2010 y›l›nda 60.000 MW’a
ç›kar›laca¤› söylenmektedir. Yine bu
raporda Türkiye’de kurulu güç
enerji santrallerinin 2020 senesinde
120.000 MW’a ç›kar›lmas›n›n planla-r›n›n yap›ld›¤› belirtilmektedir. Bu
rüyadan öteye gitmemektedir. Çün-kü bu gün, Türkiye’nin 39.000 MW
olan kurulu gücünün bu de¤erlere
ç›kmas› için ilk etapta 20 milyar do-lara ihtiyac› vard›r. 2020 senesi için
verilen hedefler bu günden bir bak›-ma imkans›z görünmektedir.
Bugünkü durumu geçmiﬂine ba-karak tahlil etmek önemli görün-mektedir. Enerji yat›r›mlar›n›n 1984
senesinde 3096 say›l› yasan›n yürür-lü¤e girmesiyle geliﬂti¤i görülmek-tedir. Fakat bu kanuna, -di¤er her
kanuna oldu¤u gibi- iﬂlerlik kazana-bilmesi için gerekli düzeltmeler ya-p›lm›ﬂt›r. 1987 ve 1990 y›llar›nda ya-p›lan de¤iﬂikliklerle 3096 say›l› ka-nun iﬂler hale getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›,
enerji santrallerinin bu düzeltmeler-den sonra yap›lmaya baﬂland›¤› ve
devreye girdi¤i, enerji üretim tablo-lar›ndan izlemektedir. 1987 senesin--

T
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de t›kanan baz› konular›n, 1990 se-nesindeki 3096 say›l› kanunda yap›-lan de¤iﬂiklikle aﬂ›ld›¤› ve bu kanu-na ba¤l› olarak 1991 ve 1992 senele-rinde üretimde s›çrama yap›ld›¤› bi-linmektedir. Haz›rlanan kanunlar›n
ç›kmas›, enerji üretim yat›r›mlar›n›
her ne kadar olumsuz etkiledi¤i gö-rülse de, daha sonra yap›lan de¤iﬂik-liklerle sonraki senelerde üretim ar-t›ﬂ› görülmektedir.
Kanun yap›c›lar haz›rlad›klar›
kanunlar› siyasi partilerle paylaﬂma-y› sevmedikleri gibi kanundan etki-lenecek yat›r›mc› kurumlardan fikir
almay› da sevmezler. Kanun taslak-lar› Meclis Komisyonu’na gelinceye
kadar bir s›r perdesi içindedir. Mec--

lis komisyonlar›nda Hükümet kana-d› istenilen de¤iﬂikliklere hiç kat›l-maz, böylelikle yasan›n kale duvar-lar› korunur. Meclis Plan Bütçe Ko-misyonu’na giden taslak art›k yasa-laﬂmaya yak›nd›r ve bir namus me-selesi halinde taslak kanuna burada
da dokunulamaz. Genel Kurul’a
inen kanunun görüﬂülmesi s›ras›nda
da bu kale duvarlar› son damla kana
kadar korunur ve yasa ç›kar›l›r.
Cumhurbaﬂkanl›¤› art›k 859 rak›ml›
tepede mühür basmakla görevlidir.
Bu günlerde 5584 say›l› Enerji Ve-rimlili¤i Kanunu’nun 13.07.2007 ta-rihinde baﬂ›na gelenler ki, bu kanu-nun birçok maddesinin Anayasa’n›n
baz› maddeleri ile ters düﬂtü¤ü söy--

lenerek reddedilmiﬂtir, baﬂka ka-nunlar›n baﬂ›na gelmedi¤ini düﬂün-mekteyim.
Üzerinde en fazla durulmas› ge-reken kanunlar›n baﬂ›nda 4283 say›-l› Yap ‹ﬂlet Devret Kanunu, 4628
Enerji Piyasas› Kanunu, 5346 Yenile-nebilir Enerji Kanunu ve 5627 say›l›
Enerji Verimlili¤i Kanunu gelmekte-dir. Bu kanunlar›n haz›rl›k dönem-lerinde Meclis Enerji Komisyonu si-vil toplum örgütlerinden hem görüﬂ,
hem de toplant›lara bizzat kat›larak
maddeler üzerinde bilgi al›nd›¤›,
Meclis kay›tlarda mevcuttur. Bu
uzun çal›ﬂmalarla önerilen her
de¤iﬂikli¤i reddeden Yasama
kendi haz›rlad›¤› kanunda hiç
bir de¤iﬂiklik yapmadan ç›kar-mas›n›, boﬂa giden emekler
bak›m›ndan üzülerek izledik.
Çok önemli bir örnek ver-mek isterim; 4628 say›l› kanun
20.2.2001 tarihinde kabul edil-di¤inde alt› ay mesai harcan-m›ﬂt›r. 20 maddeden oluﬂan
Elektrik Piyasas› Kanunu yurt
d›ﬂ›nda “ Energy Regulatory
Body” olarak an›lmaktad›r.
Kanunda, oluﬂacak kurumun
görevleri konusunda aç›klama
yapt›¤› 1. maddesini çok iyi
okumak gerekir:
Madde 1. Bu Kanun’un
amac›; elektri¤in yeterli, kali-teli, sürekli, düﬂük maliyetli ve
çevreyle uyumlu bir ﬂekilde
tüketicilerin kullan›m›na su-nulmas› için, rekabet ortam›n-da özel hukuk hükümlerine
göre faaliyet gösterebilecek,
mali aç›dan güçlü, istikrarl› ve
ﬂeffaf bir elektrik enerjisi piya-sas›n›n oluﬂturulmas› ve bu
piyasada ba¤›ms›z bir düzen-leme ve denetimin sa¤lanma-s›d›r.
Gelin görün ki geçti¤imiz 8
sene içinde bu kurum, piyasa dü-zenlemesi ve denetlemesi yerine
“Devlet Enerji Planlama Teﬂkilat›”
gibi çal›ﬂarak yat›r›mlara plan yap-maya çal›ﬂmaktad›r. Kurum 2007 se-nesinden bu yana yenilenebilir ener-ji dal›nda yeni projeleri kabul etme-mektedir. Yani ülkemizde yenilene-bilir enerjide dal›nda bir duraklama
dönemi geçirmekteyiz. Bu bir an--

lamda enerji dal›nda oluﬂacak sana-yi yat›r›mlar›n›n durdurulmas› anla-m›na gelmektedir. Bunun kimin iﬂi-ne yarad›¤› bilinmektedir.
Geçti¤imiz 8 sene içinde, bu ka-nun her sene de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ,
birçok maddesi baﬂka kanunlar›n
kuyru¤unda de¤iﬂtirilmiﬂ, hatta
2005 senesinde 5307 ve 5398 say›l›
kanunlarla bir sene içinde iki defa
de¤iﬂtirilmiﬂtir. Ayn› kanun 2007 se-nesinde iki maddesi 5627 say›l› ka-nunla de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. 5784
say›l› kanunda ise ayn› kanun yani
4628 say›l› kanunun 12. maddesiyle

de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Asl›nda 4628
say›l› kanunun tamam›n›n de¤iﬂti-rilmesi ve yeniden düzenlenmesin-de yarar oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
4628 say›l› Kanun’un de¤iﬂikli¤e u¤-ramayan taraf› yok denecek kadar
azd›r. Bu maddelerin birço¤unda ta-n›mlama k›sm›nda oldu¤u için de-¤iﬂmesinde zaten yarar yoktur.
Bir yeni de¤iﬂiklik öneri tasla¤›

daha Büyük Millet Meclisinde do-laﬂmaktad›r. Bu tasla¤›n içindeki
maddelerin izah edilen tarifelerin
uzun soluklu iﬂlerli¤i oldu¤u üze-rinde ciddi endiﬂeler var. Bir enerji
sisteminden üretilen elektri¤in tavan
sat›ﬂ fiyat›n›n kanunla tespit edilme-si, finans sektörü bak›m›ndan sak›n-cal›d›r. Oysa bu elektri¤in taban al›ﬂ
fiyat›n›n tespit edilmesi daha uy-gundur.
5346 say›l› kanunda yap›lacak
de¤iﬂiklik tasla¤› üzerinde tart›ﬂ›l-mas›na müsaade verilmemesi yat›-r›mc›larda endiﬂe yaratmaktad›r.
Yasaman›n üretece¤i kanunlar-dan do¤rudan etkilenecek olan
yat›r›mc›lar›nda bu taslaklara
katk›da bulunmas› kadar do¤al
bir ﬂey yoktur.
Bir anlaﬂ›lamayan konu da
DUY kesintileri ad› alt›nda da-¤›t›m ﬂirketlerinin elektrik ener-jisi faturalar›ndan dengeleme
kesintisi ad› alt›nda gelirlerden
sabit olmayan de¤erlerde kesin-ti yap›lmas›d›r. Bu de¤erler %9
ile %23 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Bir yat›r›m projesinin fizibi-lite çal›ﬂmalar›n› yaparken gelir
tablosuna sataca¤›n›z enerjiyi
kesintisiz koymaktay›z. Toplam
kurulu gücümüzün %2 sini geç-meyen yenilenebilir enerji ku-rulu gücünden bu kesintilerin
al›nmas›n› anlamakta güçlük
çekmekteyiz. Böyle de¤iﬂken bir
katsay› ile fizibilite raporu ya-p›lmas›n›n imkans›z görün-mektedir.
Türkiye’de
do¤rulu¤unu
tart›ﬂmad›¤›m›z yenilenebilir
enerji müracaatlar›, asl›nda çok
önemli bir mesaj içerir. Türki-ye’de türbin üretmenin getire-ce¤i enerji arz›n›n yöresel katk›-lar› ile ülkenin bütününde ener-ji üretiminin geliﬂece¤ine ve ay-n› zamanda istihdam yarataca¤›na
yürekten inanmaktay›m. Bu nedenle
her koﬂulda teﬂvik edilmesi gerekti-¤ine inanc›m tamd›r. I
* Bu makale Power&Electricity
World EURASIA 2009’da Incentivizing
the renewable energy sector in Turkeypaving the way for international banks
ad›yla sunulmuﬂtur.
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Yenilenebilir
Enerji Kanunu
Önder KARADUMAN
Elektrik Üreticileri Derne¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

2

005 y›l›nda kabul edilen 5346
say›l› YEK (Yenilenebilir
Enerji Kanunu)’nun ç›kar›lmas› önemli bir ad›m olmakla birlikte, özellikle son y›llarda
al›m fiyatlar› aç›s›ndan beklentileri
karﬂ›lamaktan uzak kalm›ﬂt›r. Bu gerçekten yola ç›kan TBMM Enerji Komisyonu, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
da kat›l›m› ve katk›lar›yla YEK’te de¤iﬂiklik yapmak üzere bir Kanun Tasla¤› haz›rlam›ﬂt›r. Kanun Tasla¤›’nda
öngörülen yeni al›m fiyatlar›, beklendi¤i ölçüde olmasa da yat›r›mlar› belli
oranda teﬂvik edecek bir seviyede belirlenmiﬂtir. Bu durum, yenilenebilir
enerji alan›na yat›r›m yapmak isteyen
gerek yerli gerekse de yabanc› yat›r›mc›lar için büyük bir umut yaratm›ﬂt›r.
Netice itibariyle, Kanun Tasar›s›,
Meclis tatile girmeden önce Genel
Kurul gündemine al›nm›ﬂt›r. Ancak,
iddialara göre Hazineden Sorumlu
Devlet Bakan›’n›n itiraz› üzerine son
dakikada gündemden çekilmiﬂtir. Yenilenebilir enerji yat›r›mlar›nda büyük bir s›çrama yaratmas› beklenen
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bu Kanun Tasar›s›’n›n bu ﬂekilde geri
çekilmesi sektörde derin bir hayal k›r›kl›¤› yaratm›ﬂt›r. Beklentimiz, Kanun Tasar›s›’n›n e¤er eksiklikleri varsa ortak ak›l çerçevesinde tamamlanarak en k›sa sürede Meclis gündemine
yeniden al›nmas›d›r.
Lisanslama Süreci
Yenilenebilir enerji yat›r›mlar›n›n
önüne set çeken en büyük problem-

lerden biri, lisans uygulamalar›ndaki
hatalard›r. Geçen y›llar içerisinde, lisanslamada uygulanan yanl›ﬂ stratejiler neticesinde hidroelektrik ve rüzgar enerjisinde lisans pazarlama piyasas› oluﬂmuﬂtur. Bu ﬂekilde de gerçek
yat›r›mc›lara de¤il, çantac› olarak tabir edilen lisans tacirlerine iﬂ yarat›l›p
kazanç kap›s› aç›lm›ﬂt›r. Sektörde milyonlarca dolar bu ka¤›t parçalar›na
verilmiﬂ, gerçek yat›r›mc› mumla aran›r hale gelmiﬂtir.
Nedeni gayet aç›kt›r. EPDK (Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu) hidroelektrik santraller ile ilgili olarak ilk
uygulamas›nda kapal› zarf usulü ile
ihale yaparken, -yani yat›r›mc›dan
peﬂin para al›rken- bunu de¤iﬂtirip
güya kamunun menfaati gerekçesiyle
yat›r›mc›lar›n devlete ödemeyi vaat
ettikleri royalite (katk› pay›) ile ihale
yapmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Esasen bu
yöntemle çantac› pazar›n› EPDK kendi oluﬂturmuﬂtur.
Sürekli ön plana ç›kar›lan rüzgar
ve di¤er yenilenebilir enerji projeleri
aras›nda yat›r›ma dönüﬂmüﬂ olan
proje say›s› son derece k›s›tl›d›r.
EPDK, 1 Kas›m 2007 tarihi itibariyle
77 bin MW’l›k rüzgar enerjisi santrali
kurmak üzere baﬂvurular› alm›ﬂt›r.
Nas›l olmuﬂtur da bu insanlar bir anda, bu 77 bin MW’l›k Rüzgar enerjisi-

ni bir anda bulmuﬂlard›r… E‹E (Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi) bile iki y›l çal›ﬂ›p Türkiye’nin potansiyelinin 48 bin
MW oldu¤unu ancak tahmin edebilirken bu yat›r›mc›lar bir anda nas›l keﬂfetmiﬂlerdir buralar›? Aradan 2 y›l
geçmesine ra¤men, halen tek bir lisans verilmiﬂ de¤ildir. Neticede fatura, y›llard›r yüz milyonlarca dolarl›k
teminatlar› ile EPDK’dan lisans bekleyen özel sektör yat›r›mc›lar›na ç›kmaktad›r.
Yenilenebilir Enerji Yat›r›mlar›nda
Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar
Yenilenebilir enerji yat›r›mlar›nda
yaﬂanan sorunlar› üç ana baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilebiliriz. Birincisi Ba¤lant› Problemleri, ikincisi ‹zin ve Ruhsatlarla ilgili Bürokratik Problemler,
üçüncüsü de Çevre ile ilgili Problemler.
Ba¤lant› Problemleri, TE‹Aﬁ (Türkiye Elektrik ‹letim Aﬁ.)’nin yenilenebilir enerji yat›r›mlar›n›n özel sektör
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi iﬂinin
süratine ayak uyduramamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu sebeple TE‹Aﬁ yat›r›mc›ya uzun süre ya ba¤lant›
görüﬂü verememekte ya da kendinin
yapmas› gereken iﬂi yat›r›mc›ya yükleme mecburiyetinde kalmaktad›r.
Çaresiz kalan özel sektör taraf›ndan
yat›r›m› gerçekleﬂtirilmiﬂ ba¤lant›
hatlar› ve trafo merkezlerinin bedelleri de öngörülen süreler içinde geri
ödenememektedir.
Bu noktada TE‹Aﬁ acilen havza
planlamas› yapmal›, ba¤lant› hatlar›
ve ﬂalt merkezlerinin yat›r›m›n› bedellerini Sistem Kullan›m Bedeli anlaﬂmas›yla k›sa sürede ödemek kayd›yla özel sektöre b›rakmal›d›r.
‹zin ve Ruhsatlarla ilgili Bürokratik sorunlara gelince, bunlar›n baﬂ›nda ÇED (Çevresel Etki De¤erlendirmesi) raporlar›n›n al›nmas› sürecinde
yaﬂanan gecikmeler yer almaktad›r.
Bilindi¤i üzere ÇED sürecinde baz›
kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan görüﬂ istenmektedir. Bu süre yeteri kadar uzun bir süre olmakla beraber,
ayn› kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan
di¤er izin ve ruhsat aﬂamalar›nda da
tekrar görüﬂ sorulmakta, yat›r›m›n
ekonomiye katk›s› geciktirilmektedir.
Di¤er yandan, imar planlar›n›n
haz›rlanmas› uzun zaman almakta-

d›r. ‹mar Kanunu’nda enerji projelerinin öncelik ve özellikleri dikkate al›nmal› ve bu süre çabuklaﬂt›r›lmal›d›r.
Örne¤in, enerji projelerinin özelli¤i
düﬂünülerek özellikle mücavir alan
d›ﬂ›nda kalan projelerin ‹mar Kanunu’nu d›ﬂ›nda tutulmas› gerekmektedir. ‹nﬂaat ruhsatlar›n›n al›nmas›nda
da sorunlar yaﬂanmaktad›r. Yerel yönetimlerin enerji projelerindeki özel
yap›lara aﬂina olmamalar›ndan dolay› bina yap›lar›nda istenilen dokümantasyonu talep etmeleri sorun yaratmaktad›r.
Yenilenebilir Enerji Projeleri’nde
ifraza yönelik k›s›tlamalar vard›r.
Toprak Koruma Kanununda ve Tapu
ve Kadastro Kanunu’nda gerekli de¤iﬂiklikler yap›larak bu k›s›tlamalar
kald›r›lmal›d›r. K›sacas› enerji projeleri bir bütün olarak düﬂünülmeli,
EPDK’n›n vermiﬂ oldu¤u lisans
ruhsat olarak de¤erlendirilmelidir. Pratik çözüm budur. Stratejik projeler ekonomiye k›sa
sürede bu tip tedbirlerle
kazand›r›l›r.
Çevre ile ilgili sorunlar›
da ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz: Hidroelektrik santral
(HES) yat›r›mlar›n›n teknik özelli¤ine göre ayr›m
yap›lmaks›z›n her türlü
baraj veya regülatör için
bal›k geçidi yap›lmas›
zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Bunun yerine, etkilenecek bal›klar ile ilgili
çal›ﬂma yap›lmas› önerilmeli, zorunlu k›l›nacak tedbirler bu çal›ﬂma
ile baraj›n teknik özel-

liklerine göre belirlenmelidir. Yat›r›mc›dan gerçek ihtiyaçlara istinaden
gerçekçi taahhütler talep edilmelidir
Hafriyat Yönetmeli¤i’ne göre de,
hafriyat malzemeleri izinli geri kazan›m veya depolama tesisleri d›ﬂ›ndaki
yerlere dökülmemelidir. Ancak söz
konusu tesisler, her bölgede ve yeterli
say›da mevcut de¤ildir. Özellikle HES
projelerinde, yap›lan iﬂin boyutu gere¤i çok büyük miktarlarda hafriyat
malzemesi oluﬂabilmektedir. Bu malzemenin baﬂka bir yere taﬂ›nmas› ise
farkl› riskler taﬂ›r. Çevreye verilen tahribat yasaklarla s›n›rland›r›lmak yerine, projenin bitiminde peyzaj düzenlemesi ﬂart› getirilmek suretiyle projeler yap›labilir ﬂartlara getirilebilir.
Bir di¤er sorun olan Cansuyu miktar› konusunda, fizibilite raporlar›nda
ilgili kurum taraf›ndan belli bir miktar onaylanm›ﬂ, projelere baﬂlanm›ﬂt›r. Daha sonra gerçekleﬂen ÇED revizyon sürecinde, ayn› otorite taraf›ndan farkl› bir Cansuyu miktar› karar›
al›nm›ﬂt›r. Bu tür kararlardaki de¤iﬂiklikler de projeleri süreç ve finansal
anlamlarda zorlamaktad›r. Onaylanm›ﬂ olan bir karar de¤iﬂtirilirken bunun etkileri ve uygulanabilirli¤i mutlaka de¤erlendirilmelidir. I
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DOSYA

Türkiye’de Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Durumu
Fahrettin Amir ARMAN
HESS‹AD (Hidroelektrik
Santralleri Sanayi ‹adamlar›
Derne¤i) Yön.Krl.Baﬂkan›

ürkiye' de hidroelektrik enerjinin teknik, ekonomik ve sosyal cepheleriyle iliﬂkin araﬂt›rmalar yapan ve sektörün yap›sal sorunlar› ile ilgili görüﬂler oluﬂturan HES‹AD (Hidroelektrik Santralleri
Sanayi ‹ﬂadamlar› Derne¤i) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Fahrettin Amir ARMAN ile yenilenebilir enerjiler konusu
üzerine söyleﬂtik.

T

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n durumu nedir?
Ülkemizdeki mevcut ya¤›ﬂ miktarlar› ve akarsular›m›z›n durumu göz
önüne al›nd›¤›nda Hidroelektrik enerji
kayna¤›ndan güvenilir olarak tam ka-
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pasite ile yararlanma oran›m›z ancak
% 65 olabilmektedir. DS‹ Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, Türkiye’de teorik
hidroelektrik potansiyel 433 milyar
kWh, teknik olarak de¤erlendirilebilir
potansiyel 216 Milyar kWh, teknik ve
ekonomik olarak de¤erlendirilebilir
potansiyel ise 140 Milyar kWh olarak
hesaplanm›ﬂt›r.
Türkiye jeotermal kaynak bak›m›ndan dünyada yedinci s›rada yer almaktad›r. Dolay›s›yla ülkemizde göz ard›
edilemeyecek büyüklükte jeotermal
enerji kayna¤› mevcuttur. Elektrik üretimi için toplam jeotermal enerji potansiyeli yaklaﬂ›k 510 MWe’dir. Tar›msal
sera ›s›tma ve mahalli ›s›tma için söz
konusu olan potansiyel 31,500
MWth’dir. Mevcut durumda kapasiteleri 15 MW ve 8 MW olan iki jeotermal
enerji santrali faal durumdad›r.
Ülkemiz güneﬂ enerjisi potansiyeli
bak›m›ndan da co¤rafi aç›dan çok iyi

bir konumdad›r. Meteorolojik veriler
ortalama y›ll›k güneﬂ ›ﬂ›n› yo¤unlu¤unun günlük 308 Cal/cm2 (3.6
KWh/m2) ve ortalama y›ll›k güneﬂli
geçen sürenin 2640 saat oldu¤unu göstermektedir. Toplam güneﬂ enerjisi potansiyeli yaklaﬂ›k 87 MTEP’dir. Toplam güneﬂ enerjisi kolektör kapasitesi
yaklaﬂ›k 11 milyon m2’dir. Güneﬂlenme süresi yönünden en zengin bölge
Güneydo¤u Anadolu bölgesi olup, bunu s›ras› ile Akdeniz, Ege, ‹ç Anadolu,
Do¤u Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgesi izlemektedir
Rüzgardan elde edilecek enerji ise
tamamen rüzgar›n h›z›na ve esme süresine ba¤l›d›r. Bu aç›dan ülkemizin
rüzgar enerjisi yönünden zengin say›lan yerleri mevcuttur. Yenilenebilir
enerjiler aras›nda en ucuzu olmas› da
rüzgar enerjisini bir ad›m öne ç›kartm›ﬂ ve rüzgar enerjisi teknolojisinin
üstüne daha çok e¤ilinmesini sa¤lam›ﬂt›r. Dünyada ise rüzgar gücü, kullan›m› en çok artan yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan biri haline gelmiﬂtir ve
rüzgar enerjisi kurulu gücü h›zla artmaktad›r. 1990 y›l›nda 2.160 MW
2000’de 18.039 MW, 2005 y›l›nda
59.033 MW olan rüzgar enerjisi kapasitesi, Dünya Rüzgar Enerjisi Kurumunun (WWEA) verilerine göre, 2008 y›l›nda 27.3 GW’l›k bir art›ﬂla beraber,
tüm dünyadaki toplam kurulu güç
121.188 MW’a ç›km›ﬂt›r. Bu rakamlara
ra¤men, günümüzde rüzgar enerjisinin dünyadaki kullan›m oran›n›n çok
düﬂüktür. 2020 y›l›nda dünya elektrik
talebinin %12’sinin rüzgâr enerjisinden karﬂ›lanmas› için çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Ülkemizin 2005 y›l›nda 20
MW olan kurulu gücü, 2008 y›l› sonunda 51 MW’a, 2007 y›l› sonunda da

433.35 MW’a ulaﬂm›ﬂt›r. Bu rakam
2008 sonunda 835.75 MW’a ç›km›ﬂt›r.
Enerji Bakanl›¤›, iletim hatlar›ndan 5
y›l içinde sisteme ba¤lanacak rüzgar
enerjisi kurulu gücünü 11.200 MW olarak belirlemiﬂtir. EPDK bugüne kadar
uygun bulma karar› ve Lisans onay›
olarak 4.000 MW civar›nda yat›r›m için
izin vermiﬂtir. Kurulu güç 2020 y›l›na
kadar 20.000 MW’a ç›kar›lacakt›r.
Dünya genelinde biokütle enerji teknolojileri son derece h›zl› geliﬂmektedir.
Ülkemizde ise 1996 y›l› verilerine göre
5512 BTEP odun, 1533 BTEP bitki ve
hayvan at›klar› olmak üzere toplam
7045 BTEP enerji elde edilmiﬂtir ve bu
rakam y›ll›k enerji tüketimimizin yaklaﬂ›k olarak % 10 ‘una tekabül etmektedir.
Hidrojen Enerjisi ise karbon içermedi¤i için fosil yak›tlar›n neden oldu¤u çevresel sorunlar yaratmaz. Is›nmadan elektrik üretimine kadar çeﬂitli
alanlar›n ihtiyac›na cevap verebilecektir. Gaz ve s›v› halde olaca¤› için uzun
mesafelere taﬂ›nabilecek ve iletimde
kay›plar olmayacakt›r. 2010 y›l›ndan
itibaren hidrojenin ticari amaçlar için
kullan›lmas› düﬂünülmektedir. Her
türlü maliyet göz önüne al›nd›ktan
sonra ilk y›llarda benzinden 1.5 –5.5
aras› daha pahal› olmas› beklenmektedir. Fakat gelecek y›llarla birlikte çevresel katk›lar› da göz önüne al›nd›¤› zaman bu maliyetin çok daha aﬂa¤›lara
çekilmesi hesaplanmaktad›r.
Deniz dalga enerjisinin temelinde
yine rüzgar enerjisi yatmaktad›r. Ülkemizin Marmara hariç olmak üzere aç›k
deniz k›y› uzunlu¤u 8210 km civar›ndad›r. Bunun turizm gibi nedenlerle en
fazla beﬂte birlik k›sm› kullan›labilir ve
bu yenilenebilir kaynaktan da y›ll›k
olarak 18.5 TWh/y›l düzeyinde bir
enerji elde edilebilir.
Yenilenebilir enerji kaynaklar› artan enerjideki arz-talep dengesini karﬂ›layacak güçte midir?
Türkiye’nin kendi üretimi, tüm
enerji ihtiyac›n›n ancak %48’ ini karﬂ›layabilmekte olup; mevcut durum yenilenebilir enerji kaynaklar› aç›s›ndan
tablo-2’de özetlenmektedir.
Yukar›daki tabloda görüldü¤ü gibi
yenilenebilir kaynaklar› de¤erlendirildi¤inde, kullan›lan potansiyel, ekonomik olarak de¤erlendirilebilen potansiyelin çok küçük yüzdelerine sahiptir.

Ta b l o 1 . x x x x x x x x
Kaynak
Do¤algaz
Hidrolik (Barajl› + Akarsu)
Kömür(Linyit+Taﬂ Kömürü+‹thal Kömür)
S›v› Yak›tlar(Fuel Oil, Motorin vs.)
Rüzgar
Di¤er
TOPLAM

Kurulu Güç
14.433,5 MW
14.301,7 MW
10.230,7 MW
1.955,1 MW
657,7 MW
2.488,8 MW
44.067,5 MW

Yüzde
32,8
32,5
23,2
4,4
1,5
5,6
100

Ta b l o 2 . x x x x x x x x
Ye n i l e n e b i l i r
Enerji
Kayna¤›
Hidroli
Güneﬂ
Biogaz
Rüzgar
Jeotermal
* Brüt

Mevcut Brüt
Potansiyel
(GWh/y›l)
430-450
365
1,58
400
16

Te k n i k Yönden
De¤erlendirilebilen
Potansiyel (GWh/y›l)
215
182*
0,79*
124
8*

Ekonomik Yönden
De¤erlendirilebilen
Potansiyel (GWh/y›l)
100-130
91**
0,4*
98
4**

Kullan›lan
Potansiyel
(GWh/y›l)
35,330
4,07
0,067
61
0,89

Kullan›m
(%)
30
4,5
16,8
62
22,5

potansiyelin %50’si al›nm›ﬂt›r.
yönden de¤erlendirilebilen potansiyelin %50’si al›nm›ﬂt›r.

** Teknik

Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklar›ndaki potansiyeli bilinmesine ra¤men bugüne kadar yeterince yat›r›ma
dönüﬂtürüldü¤ü ise söylenemez. 2008
y›l›nda yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan üretilen elektrik enerjisi, üretilen toplam elektri¤in %17,2’sine karﬂ›l›k gelmektedir. Bu rakama yenilenebilir enerji kapsam›na girmeyen büyük
barajl› hidroelektrik kaynaklar dahildir. Tüm enerji kaynaklar›nda teknolojik olarak geliﬂmeler mevcuttur. Fakat
enerji ihtiyac›m›z› karﬂ›layabilecek kadar yeterli teﬂvik olmamaktad›r. E¤er
geliﬂme h›z› bugünkü gibi devam
ederse, gelecekte de insanl›k için temel
bir sorun olma özelli¤ini sürdürece¤i
göz önünde bulundurulursa, 2020 y›l›na kadar yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n toplam enerji tüketimi karﬂ›layamayaca¤› için alternatif enerji kaynaklar›ndan karﬂ›lanabilece¤ini görülmektedir.
Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan hangilerine yat›r›m yap›l›yor?
Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi yat›r›mlar›nda son y›llarda büyük bir art›ﬂ olmuﬂtur. Önümüzdeki günlerde
YEK kanunundaki de¤iﬂikliklerin ç›kmas› ile di¤er yenilenebilir kaynaklara
yat›r›m yap›lmas› beklenmektedir.
Mevcut rüzgar santralleri ile potansiyelin ne kadar› de¤erlendiriliyor?
Ülkemizin ekonomik olarak de¤er-

lendirilen potansiyeli 98 GWh/y›l, kullan›labilen
potansiyeli
ise
61
GWh/y›l’d›r. 2005 y›l›nda 20 MW olan
kurulu gücü, 2006 y›l› sonunda 51
MW’a, 2007 y›l› sonunda da 433.35
MW’a ulaﬂm›ﬂt›r. Bu rakam 2008 sonunda 835.75 MW’a ç›km›ﬂt›r. Enerji
Bakanl›¤›, iletim hatlar›ndan 5 y›l içinde sisteme ba¤lanacak rüzgar enerjisi
kurulu gücünü 11.200 MW olarak belirlemiﬂtir. EPDK bugüne kadar uygun
bulma karar› ve Lisans onay› olarak
4.000 MW civar›nda yat›r›m için izin
vermiﬂtir. Kurulu güç 2020 y›l›na kadar
20.000 MW’a ç›kmas› planlanmaktad›r.
Yenilenebilir enerji kaynaklar›,
enerji verimlili¤i aç›s›ndan nas›l bir f›rsat oluﬂturuyor?
Günümüzde enerji kayna¤› ülkemizde dahil birçok ülkede kömür, do¤algaz gibi fosil yak›tlar kullan›lmaktad›r. Fakat bu tür yenilenemez enerji
kaynaklar›n›n rezervi kullan›mla orant›l› azalmaktad›r. Bundan dolay› da fiyatlar›, dolay›s›yla üretilen enerjinin de
fiyatlar› yükselmektedir. Bu nedenle
kayna¤› tükenmekte olan bu tür kaynaklar›n yerine rüzgar, güneﬂ gibi hem
kayna¤› tükenmeyen hem de kirleticisi
bulunmayan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› daha uygun olacakt›r.
Enerji verimlili¤i ise bir iﬂi gerçekleﬂtirmek için daha az enerji kullanmak
demektir. Enerjinin daha verimli kullan›m› ise enerji kaynaklar›na daha az
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Ta b l o 3 . x x x x x x x x
Y›llar

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Te r m i k
Üretim
(Milyon Kwh)
81.741,90
94.014,20
98.652,50
95.667,80
105.189,60
103.876,46
121.868,85
131.606,27
155.890,00
164.301,63

Hidrolik
Üretim
(Milyon Kwh)
34.677,50
30.878,50
24.009,90
33.683,60
35.329,50
46.050,06
39.551,81
44.157,65
35.553,40
33.269,81

Rüzgâr
Üretim
(Milyon Kwh)
20,5
33,4
62,3
48,1
61,4
55,5
56,0
129,4
354,7
846,5

Türkiye
Üretimi
(Milyon Kwh)
116.439,90
124.926,10
122.724,70
129.399,50
140.580,50
149.982,06
161.476,69
175.893,28
191.798,10
198.417,95

Üretim
Art›ﬂ›
(%)
4,9
7,3
-1,8
5,4
8,6
6,7
7,7
8,9
9,0
3,5

D›ﬂ
Al›m
(Milyon Kwh)
2330,3
3791,3
4579,4
3588,2
1158,1
462,8
636,7
573,2
840,1
789,4

ödeme yap›lmas› demektir. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n üretimde kullan›m› hem gelecek nesillerin kullan›m› hem de fiyatlar›n uygun olmas› nedeniyle enerji verimlili¤i aç›s›ndan tercih edilmelidir.

• Kanun 31.12.2015 tarihinden önce
iﬂletmeye giren tesisler için uygulanmakta olup ilki 31.12.2011 tarihinde olmak üzere fiyat ve al›m yükümlülü¤ü
süresinde Bakanlar Kurulu taraf›ndan
de¤iﬂiklik yap›labilecektir.

5346 say›l› Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yap›lmas› düﬂünülen de¤iﬂiklikleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
5346 say›l› Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yap›lan yeni de¤iﬂiklikleri
olumlu buluyoruz. Bu de¤iﬂiklikler
ﬂöyle özetlenebilir:
• Bu yasa tasar›s› ile farkl› kaynaklar için farkl› tarifeler uygulanacakt›r.
• Sadece perakende sat›ﬂ lisans› sahibi tüzel kiﬂilere verilmiﬂ olan enerji
al›m yükümlülü¤ü kavram› yerine,
YEK kapsam›nda üretilen elektrik
enerjisinin toplam maliyetinin, nihai
tüketicilere elektrik enerjisi sa¤layan
tüm tedarikçiler taraf›ndan paylaﬂ›lmas›, esas› getirilmiﬂtir.
• Tüm kaynaklara ayn› fiyat ve
al›m süresi uygulamas› yerine, kaynak
baz›nda farkl› fiyat ve süre uygulamas›
yap›lm›ﬂt›r.
• Güneﬂ enerjisi uygulamalar›nda
ayr›ca teknoloji farkl›l›¤› da dikkate
al›nm›ﬂt›r.
• Üretim lisans› sahibi tüzel kiﬂilere
al›m garantisinde farkl› fiyat ve al›m
süresi seçene¤i sunulmuﬂtur.
• 500 kW'tan daha küçük olan ve lisans almadan üretim yapacak üreticilerin ihtiyaçlar› üzerinde üretilen elektrik enerjisinin sisteme verilmesinde
uygulanacak fiyatlar belirlenmiﬂtir.
• Ülkemizde YEK'e dayal› lisansl›
üretim tesisinde kullan›lan mekanik
ve/veya elektro-mekanik aksam›n yerli üretim olmas› durumunda beﬂ y›l süre ile elektrik enerjisi fiyat›na yerli katk› ilavesi verilmiﬂtir.

Bu de¤iﬂiklikler yat›r›m ortam›n›
nas›l etkiler?
5346 say›l› kanunundaki de¤iﬂikliklerle beraber yenilenebilir enerji kaynaklar›na olan ilgi dolay›s›yla artacakt›r. Piyasada bu alandaki yat›r›mlarda
canl›l›k oluﬂacakt›r.
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Yasa de¤iﬂikli¤i tasar›s› bu alandaki
yat›r›mlar›n finansman› konusunda
düzenlemeler, kolayl›klar getiriyor
mu?
Yenilenebilir enerji kaynaklar› yat›r›m› için gerek duyulan en önemli unsur üretimde al›m garantisidir. Çünkü
ilk yat›r›m maliyetleri oldukça yüksektir. Yasa de¤iﬂikli¤i tasar›s›nda ise yat›r›m finansman› aç›s›ndan bir de¤iﬂiklik
bulunmamaktad›r.
Yasa de¤iﬂikli¤i tasar›s› kurulacak
rüzgar santrallerinin enterkonnekte
sisteme ba¤lanma imkan› konusunda
bir düzenleme getiriyor mu?
Bu anlamda bir düzenleme getirmiyor. Bu düzenleme, TE‹Aﬁ (sistem operatörü) taraf›ndan yap›lacak yeni trafo
merkezleri ve mevcut trafo merkezlerindeki uygun kapasite fazlal›klar›n›n
rüzgar yat›r›mlar›na tahsis edilmesi ile
gerçekleﬂecektir.
Devletin iﬂletmeye geçen tesislerde
kilovatsaat baﬂ›na katk› pay› almas› konusunda getirdi¤i düzenlemeyi nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Yasa tasar›s›nda yer alan al›m garantisi bu yat›r›mlar için uygun görün-

D›ﬂ
Sat›m
(Milyon Kwh)
285,3
437,3
432,8
435,1
587,6
1104,8
1809,0
2235,7
2637,9
1122,2

Türkiye
Tüketimi
(Milyon Kwh)
118.484,90
128.280,00
126.871,30
132.552,70
141.150,90
149.340,14
160.304,35
174.230,78
190.000,30
198.085,19

Tüketim
Art›ﬂ›
(%)
3,9
8,3
-1,1
4,5
6,5
5,8
7,3
8,7
9,1
4,3

mektedir. Tasar›da yap›lan de¤iﬂikliklerle fiyatlar daha uygun hale gelecektir.
Yasa de¤iﬂikli¤i tasar›s› hidrojen
enerjisi, tar›m at›klar›ndan elde edilebilecek enerjiler, Biyomas, biyoetanol, biyodizel gibi enerjiler aç›s›ndan ne gibi
yenilikler getiriyor?
Tasar›da sadece biokütleye farkl› fiyat ve al›m süresi seçene¤i sunulmuﬂtur.
Yasa de¤iﬂikli¤i tasar›s›n›n küresel
›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤i konusunda
nas›l bir etkisi olacak? Türkiye'nin
Kyoto Protokolü'ne taraf olmas› ile birlikte düﬂününce nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Küresel ›s›nma iklim de¤iﬂikli¤i ile
mücadele için temiz enerjilere yat›r›m
yapmak durumunday›z. Dünyam›z›n
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u iklim de¤iﬂikli¤i
felaketine ancak temiz enerji kaynaklar› ile engel olunabilir. Kanun de¤iﬂikli¤i bu aç›dan oldukça önemlidir. Kyoto
protokolünün ise sanayinin mevcut yap›s›na getirece¤i mali yükün dikkate
al›narak yasan›n getirece¤i yükümlülüklerin vadeye yay›larak uygulanmas› gerekti¤i kanaatindeyiz.
Yasa de¤iﬂikli¤i tasar›s›n› tüketiciler aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Yasa tasar›s›nda öngörülen al›m garantisi ile yenilenebilir enerjilerin devreye al›nmas› bu nedenle nihai tüketiciye bir fiyat art›ﬂ› getirmez. Ancak artan talep art›ﬂ›n›n karﬂ›lanmas› için yap›lmas› gereken yeni yat›r›mlardan dolay› fiyat art›ﬂ› kaç›n›lmazd›r. Zira ülkemizde her y›l yaklaﬂ›k 4-5 Milyar $
yeni enerji yat›r›m› yap›lmas› gerekmektedir. Yeni yap›labilecek yenilenebilir enerjilerin oran› bu yeni yat›r›mlar
içerisinde %5’i geçemeyecektir. I
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Enerjisi Tüketilen
Bir Ülke ve Medya
Ferhan ﬁAYLIMAN
Gazeteci-Yazar

ünya ölçe¤inde düﬂünüp
günümüz koﬂullar› çerçevesinde irdeledi¤imizde
enerji konusu irili ufakl›
çat›ﬂmalardan, ülkelerin haritadan
silinmesine kadar uzanan kanl› savaﬂlar›n ana gerekçelerinden birisini
oluﬂturuyor. Üstelik benzer savaﬂlar›n daha da yayg›nl›k kazanaca¤› bir
döneme do¤ru h›zla ilerliyoruz. Bu
öylesine bir paylaﬂ›m kavgas› ki sonunda süreç baﬂta Amerika olmak
üzere eﬂk›ya devletlerin, Birleﬂmiﬂ
Milletleri bile etkisiz hale getirip
kendi orman kanunlar›n› iﬂlettikleri
bir dünya düzenine dönüﬂtü. Ne yaz›k ki insanl›k d›ﬂ› bu uygulamalarda temel söylem demokrasi ve özgürlükler gibi ak›llar› kar›ﬂt›racak
kadar etkili, göz kamaﬂt›ran yüce de¤erler üzerinden yürütülüyor.
Sorunu bu boyutta ortaya koyduktan sonra tart›ﬂmaya uzman birikimiyle de¤il de, gazeteci, haber
programc›s› olman›n getirdi¤i bir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›mlarda bulunaca¤›m› vurgulamakta fayda görüyorum. Dolay›s›yla di¤er yaﬂamsal alanlarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda enerji de, taﬂ›d›¤› önem kadar bunun medyadan
yans›y›ﬂ biçimiyle birlikte hayat›m›zda, bilgi da¤arc›¤›m›zda, dünyay› alg›lay›ﬂ›m›zda kendine özgü bir yer
edindi. Sonuçta sözü yenilenebilir
enerji kaynaklar› dedi¤imiz güneﬂ,
rüzgar, jeotermal ve hidrolik enerjiye

D

getirebilmemiz için öncelikle çerçeveyi do¤ru noktalar üzerine oturtmam›z
kaç›n›lmaz görünüyor. Yani yeralt›
kaynaklar›n›n denetlenmesinde,
paylaﬂ›m›nda dengelerin oluﬂumundaki kavgay› ne kadar
derinlemesine kavrarsak, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n önemini de o kadar
iyi anlam›ﬂ oluruz. Çünkü
birincisi h›zla tükenip
azald›¤› için kavgaya k›z›ﬂt›r›c› bir etki yaparken, di¤eri e¤er
ak›ll›ca kullan›l›rsa
tüm dünyaya yetebilecek gücüyle insanl›¤a
mutluluk vaat ediyor.
Dilerseniz önce kavgan›n ac›mas›zca sürdü¤ü yere gidelim. Büyük Ortado¤u Projesi
ad›yla ak›llar›m›zda
yer eden Amerikan
patentli uygulaman›n
önemli ad›m›n› oluﬂ-
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turan Irak operasyonu, yüz binlerce
masum insan›n katledilmesinin ard›ndan batakl›¤a saplanm›ﬂ durumda. Amerika Irak’ta Saddam rejimini
devirmeden önce amac›n› nas›l aç›kl›yordu: Oraya demokrasiyi, insan
haklar›n› ve özgürlükleri götürece¤iz. Irak’ta çat›ﬂmalar iﬂin içersinden
ç›k›lmaz boyutlara dönüﬂtü¤ünde
yine ayn› Amerika as›l niyetinin,
dünyan›n en zengin petrol yataklar›na sahip bu bölgeyi ilerde sorun ç›kartmayacak bir yap›ya dönüﬂtürerek ‘‘yoluna devam etmek’’ oldu¤unu aç›kça dile getirdi, hem de inan›lmaz bir piﬂkinlikle. Yolun devam›nda hedef tahtas›na çak›lan
yerler aras›ndaysa, ‹ran ve Arap
Yar›madas› var. Durun daha bitmedi. Operasyon Irak’ta sona erdirildi¤inde bölgenin bekçili¤ine soyunacak ülke de çoktan belirlendi: Türkiye. Yani yandaﬂ
medyan›n ‘‘bölgenin lider ülkesiyiz’’ yönünde estirdi¤i yalanlar›n aksine biz, Amerika’n›n enerjiye odakl› satranç tahtas›nda kula¤›ndan tutulup çekiﬂtirilen bir modele
çoktan sokulduk.
2002 de iktidara gelen AKP’nin
PKK terörü konusunda 2009’un bahar›na kadar izleyici konumunu sürdürürken birden bire canh›raﬂ biçimde ‘‘Kürt aç›l›m›’’ ya da ‘‘Demokratik aç›l›m’’ söylemleriyle ortal›¤a dökülmesinin nedeni de bu. 7
y›l boyunca cenaze törenlerinde boy
göstermekten baﬂka bir ﬂey yapmayanlar›n, analar›n gözyaﬂlar›n› sil-
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mek için çaba harcamaya soyunmalar› zamanlama aç›s›ndan son derece
ilginç. Elbette Güneydo¤uda akan
kardeﬂ kan› durdurulmal›. Ama dün
bu sorunu bölgede PKK’y› besleyerek yaratan d›ﬂ odaklar›n bugün çözüm diye Türkiye’nin önüne sürdükleri önerilerin ne anlam taﬂ›d›¤›n› art›k sokaktaki simitçi bile ö¤renmiﬂ durumda. Yani petroldeki kavga ülkemizin Irak’la olan s›n›r›n› de¤iﬂtirebilecek kadar karmaﬂ›k, derin

ve ince hesaplarla yüklü.
Bütün bunlar›n, enerji dendi¤inde ilk akla gelen petrol yataklar›n›n,
tümüyle denetim alt›na al›nmas›na
yönelik uzun dönemli projeler oldu¤unu yaﬂayarak anlam›ﬂ bulunuyoruz. Büyük devletler günü birlik politikalarla de¤il, 50 y›ll›k, 100 y›ll›k
öngörülerle kendilerini ve dünyay›
yönlendirirler. Bunun Türkiye’yi ilgilendiren boyutu, terör ba¤lam›nda
içine çekildi¤imiz etnik ayr›mc›l›k
senaryolar›n›n, geniﬂ perspektiften
bak›ld›¤›nda ABD’nin enerji
politikalar›na nas›l hizmet
etti¤ini görmekten geçiyor.
Benzer olaylarda neden sonuç
iliﬂkisinin do¤ru kurulmas›, sorunun anlaﬂ›lmas› ve çözüm yollar›n›n bulunmas› aç›s›ndan son derece önem taﬂ›r. ‹liﬂkiyi yukarda
çizdi¤imiz çerçevede belirledikten sonra yeniden kendi ülkemizde bu süreçte yaﬂananlara yak›ndan bakmam›zda fayda var. Çünkü
söz konusu dönemde içine t›k›ld›¤›m›z kapan kolayca aç›lmayacak kadar kilitlenmiﬂ görünüyor.
2002’de AKP’nin iktidara gelmesiyle beraber tarihe gömülen 3’lü koalisyon hükümetinin uygulamalar›n›
an›msatmak istiyorum. Koalisyonun
küçük orta¤› ANAP ve onun Genel
Baﬂkan› Mesut Y›lmaz, Baﬂbakan Yard›mc›s› s›fat›yla Enerji Bakanl›¤›’n›n
yönetimini ne DSP’ye ne de MHP’ye
hiç kapt›rmam›ﬂt›. Önce Cumhur Ersümer ard›ndan Zeki Çakan arac›l›¤›yla özellikle do¤al gaz kullan›m›n-

da yap›lan anlaﬂmalar›n bugün bile
Türkiye’nin elini kolunu ba¤lad›¤›n›
söylersek abartm›ﬂ m› oluruz? Bu anlaﬂmalar›n hangi birim fiyatlar üzerinden kuruldu¤u, ayr›nt›lar›n›n neler oldu¤u s›r gibi saklan›yor. Bilebildi¤imiz, o dönem yap›lan ba¤lant›lar›n ülkeye a¤›r bedeller ödetti¤i ve
ödetmeye devam edece¤i yönünde.
‹ﬂte tam bu noktada, enerji kullan›m›n›n devletlerin ulusal güvenlikleri ile olan iliﬂkisine de k›saca de¤inmeliyiz. Ülkemiz aç›s›ndan bizi tümüyle Rusya ve ‹ran üzerinden gelen
do¤algaza mahkum eden bu gizli kapakl› kirli anlaﬂmalar›n en ufak bir
krizde elimizi kolumuzu nas›l ba¤lad›¤›n› defalarca yaﬂayarak gördük.
Bunun bir ad›m ötesi, olas› krizlerin
dallan›p budaklanmas› halinde Türkiye’nin enerji alan›nda kesinlikle köﬂeye s›k›ﬂaca¤›d›r. Böyle bir krizde
ülkemizde hayat›n bütünüyle duraca¤›n› bilmek gerçekten ürkütücü.
ﬁunu aç›kl›kla ortaya koymal›y›z:
Enerji kullan›m›nda Türkiye’nin ulusal güvenli¤i tehdit alt›ndad›r. Gaz
vanalar›n› aç›p kapama iradesini ellerinde bulunduran baﬂka ülkelerin
keyfi kararlar›na bu kadar ba¤›ml›
yaﬂamak çok tehlikeli. Oysa bedel
ödetmeyen çözümler hemen yan› baﬂ›m›zda duruyor. Üstelik uzmanlar,
bilim adamlar› y›llardan bu yana
uyar›yorlar. Dünyan›n enerji gereksinmesi her y›l yüzde 5 oran›nda art›yor. Buna karﬂ›l›k kaynaklar h›zla
tükeniyor. Örne¤in dünyadaki petrol
rezervleri, iyimser tahminlere göre
2030 y›l›nda tükenecek. Do¤al gaz
için bu süre 100 y›l olarak belirlenmiﬂ. ‹ﬂte bilim adamlar› bu gerekçelerle güneﬂ ve rüzgardan elde edilebilecek yenilenebilir temiz enerjiye
dikkat çekiyorlar. Üstelik ülkemizin
do¤a koﬂullar› her ikisinden de faydalanabilmemiz için öylesine elveriﬂli. Örne¤in Türkiye’ye düﬂen güneﬂ
enerjisi miktar› tüm Avrupa ülkelerinin toplam›na eﬂit. Yine yap›lan baz›
araﬂt›rmalara göre ülkemizin y›lda
alm›ﬂ oldu¤u güneﬂ enerjisi miktar›
kömür rezervlerimizin 32, bilinen
petrol kaynaklar›m›z›nsa 2200 kat›
oran›nda. Ekoloji bilimi aç›s›ndan temel enerji güneﬂ enerjisi olarak belirlenmiﬂ. Fosil yak›tlar dahil, rüzgar,
hidroelektrik, biyogaz, deniz, termik

gibi di¤er enerji kaynaklar› güneﬂ
enerjisinin türevleri. Bu aç›dan ülkemizin sahip oldu¤u do¤a koﬂullar›n›
düﬂündü¤ümüzde bilim adamlar›m›z›n ça¤r›lar›na hiç kulak asmad›¤›m›z› üzülerek görüyoruz. Yukar›da
belirtti¤im gibi bu konunun ayr›nt›lar› bilimin gerçeklerinde yat›yor.
Ama çok yüzeysel bir tan›mlamayla
bile olsa, elimizin alt›ndaki olanaklar› adeta boﬂ yere harcad›¤›m›z› rahatl›kla görebiliyoruz.
ﬁimdi bu yaklaﬂ›mlar ›ﬂ›¤›nda
dikkatleri medyaya çevirmek istiyorum. Devletlerin, siyasi iktidarlar›n
uygulamalar›n› geniﬂ kitlelere anlatabilmeleri için bundan daha etkili
bir silah henüz bulunamad›. Medya
e¤er do¤ru kullan›l›rsa en kirli savaﬂlar› bile insanlar›n gözünde aklayabilecek güce sahip. Türkiye ölçe¤inde
düﬂündü¤ümüzdeyse karﬂ›m›za ç›-

kan gerçek umut k›r›c›d›r. Bugün
kendi ç›karlar›n› ülkenin ulusal ç›karlar›n›n önüne koymuﬂ bir medya
var karﬂ›m›zda. ‹ktidar özledi¤i
medyay› yaratabilmek için 2002’den
bu yana hiç toz kald›rmadan çal›ﬂt›.
Art›k gelinen nokta gazete ve televizyonlarda gerçe¤i arayanlar› etkisizleﬂtirme operasyonlar›n›n baﬂar›yla
tamamland›¤›n› gösteriyor.
Günümüz koﬂullar›nda ﬂöyle bir
olguyla kuﬂat›lm›ﬂ durumday›z: Demokratik yaﬂam›n ayr›lmaz parçalar› biçiminde de¤erlendirilen siyasi
partiler ve sivil toplum örgütleri ne
kadar hakl› bir zemin üzerinde durduklar›n› iddia etseler de, e¤er kitlelere bunu anlatabilecekleri olanaklardan yoksunlarsa baﬂar›ya ulaﬂmalar› zordur. Tart›ﬂmam›z›n ana eksenini oluﬂturan enerji politikalar›ndaki tercihlerimizin ulusal ç›karlar›m›z› art›k tehlikeye soktu¤unu topluma anlatmam›z›n yolu da yine medyadan geçiyor. Toplumun sahiplenmedi¤i do¤rular ç›kar odaklar›n›n
elinde ufalan›p parçalanmaya mahkumdur. Dizginlenmiﬂ medya dünyas›nda süreci tersine çevirmenin
kolay olmad›¤› da apaç›k ortada.
O halde çözüm yine ulusal ç›karlar›m›z aç›s›ndan ortak paydada buluﬂanlar›n güç birli¤inden do¤acak.
Sivil toplum örgütlerinin baﬂta enerji politikalar› olmak üzere kendi tezlerini anlatabilecekleri iletiﬂim kanallar›n› kurmalar›n›n zaman› çoktan geldi. ‹çine itildi¤imiz kirli savaﬂla baﬂ edebilmemizin baﬂka bir
yolu da ﬂimdilik yok. I
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BAﬁARI ÖYKÜSÜ

Piezoelektrik Etki ile ya¤murdan
elektrik enerjisi elde etmek mümkün!
Ceren B urçak DA⁄

5 Ekim 2008, ya¤murlu bir gün,
günlerden Cumartesi, saat 13’e
geliyor… Birkaç dakika içerisinde bana yepyeni ufuklar açm›ﬂ olan projemin fikrini bulaca¤›m›
henüz bilmiyorum. Ama fazla üﬂütmeyen bir ya¤mur dökülüyor gökyüzünden ve ben Beﬂiktaﬂ meydan›nda
durakta oturmuﬂ, otobüsün kap›s›n›n
aç›lmas›n› bekliyorum. Gözlerim yere
kilitlenmiﬂ ve ya¤mur damlalar› peﬂi
s›ra yerdeki boﬂluklarda oluﬂmuﬂ havuzcuklara çarp›yor, s›çr›yor, çarp›yor, s›çr›yor… “ﬁans haz›r olanlar› bulur” demiﬂ Pasteur ve belki de ilk ﬂans›m beni böyle buluyor, kafamda bin
türlü düﬂünce, bir ﬂey oluﬂturma çabas›nda. ﬁans gelip bu kafay› ve bin y›llard›r topra¤a düﬂen su damlac›klar›n›
birbirine ba¤l›yor.”
Archimedes’in çok bilinen bir sözü
vard›r: “Eureka” diyerek hamamdan f›rlar soka¤a, s›v›lar›n kald›rma kuvvetinin teorisini kafas›nda oluﬂturdu¤unda. ‹ﬂte o gün, yani
25 Ekim günü, ben de
evin içine “Buldum!” diye
ba¤›rarak girmiﬂtim. Çok
sonralar› annem benim o
zamanki heyacan›m nedeniyle
hat›rlayamad›¤›m sözlerimi hat›rlatm›ﬂt› bana: “Buldum, buldum, projemin konusunu buldum diye yan›ma
koﬂtun ve ya¤murdan enerji üretebilece¤imizi söyledin.” O heyecanla araﬂt›rmaya koyulmuﬂtum ve çal›ﬂman›n
baﬂlang›c›nda bana oldukça yarar› dokunacak Frans›z bir fizikçi olan Dr.
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Guigon’un tek bir damlan›n enerjisini
araﬂt›ran makalesine rastlam›ﬂt›m.
Makaleyi ele geçirmek ve çal›ﬂmak
iﬂin oldukça kolay k›sm›yd›, nitekim
fiziksel kavramlar› ve matematiksel
hesaplamalar› anlamak zor de¤ildi;
ancak problem projeyi üzerine kurmay› planlad›¤›m piezoelektrik materyali Türkiye’de nas›l bulabilece¤imdi.
Birçok piezoelektrik materyali araﬂt›rmam›n sonunda Dr. Guigon’un kendi
cal›ﬂmas›nda kulland›¤› ve en verimli
boyutlar› teorik ve deneysel olarak belirledi¤i PVDF piezoelektrik materyalini kullanmaya karar verdim. Türkiye’de membran olarak PVDF bulunmad›¤› için de Dr.Guigon’un e-mail
adresini bulup onunla haberleﬂmeye
baﬂlad›m.

17 Kas›m 2008’de “Dear Ceren,
first of all, thank you for your interest
in my work. I will try to answer your
questions...” diye devam eden mailini
ald›¤›mda Fransa’da bulunan PiezoSA adl› firmayla yaz›ﬂmaya baﬂlad›m.
Kas›m ay›n›n sonlar›ndayd›k ve benim materyali en k›sa zaman içerisinde getirterek deneylere baﬂlamam gerekiyordu. Mart’›n ikinci haftas› Tübitak Ortaögretim Proje Yar›ﬂmas›’n›n
son baﬂvuru tarihiydi ve Türkiye’deki
yar›ﬂmalara kat›lmak istiyordum. Dolay›s›yla projenin mart ay›na yetiﬂmesi gerekiyordu. Ancak baﬂar›ya giden
yol her zaman size kolay yollar sunmaz. Dr. Guigon’a ulaﬂm›ﬂ ve materyali temin edebilece¤im yeri ö¤renmiﬂ
olmam bu projeyi yaparken en k›sa
surede atlatt›¤›m ve zorlu¤unu hissetmedi¤im aﬂamalardan biri olmuﬂtu.
“Her ﬂeyden önce, yapt›¤›m teorik
çal›ﬂma projemin ana damar›n› oluﬂturuyordu. Bir elimde kahvem gecenin geç saatlerine kadar ya¤mur damlalar›n›n dinamikleri üzerine yaz›lm›ﬂ
tezlerin formülizasyonlar›n› çal›ﬂ›rken
ve lab-teori defterime durmadan hesaplar yaparken çok büyük bir zevk
ald›¤›m› söylemeliyim. ‹ki sene haftasonlar› okula gelip beni ve olimpiyat
grubunu çal›ﬂt›ran Tülay hocama özel
bir teﬂekkür ediyorum. Belki istedi¤imiz baﬂar›lar› alamad›k o alanda,
fakat benim ö¤rendi¤im; ancak
kendi sorumu kendim yaratt›¤›mda sorumu çözerken gerçekten önemli bir iﬂ yapt›¤›m› hissetmemdi. Birkaç gün sonra gerçekten belli bir yükseklikten düﬂecek olan o damlalar›n gerçekten limit h›zlar›na ulaﬂmas› gerçek ve hayati bir problemdi be-

nim için.”
Hangi materyalin al›naca¤› ve ücretlerinin ö¤renimi s›ras›nda bekledi¤imden çok daha fazla zaman harcad›m. Öncelikli olarak firmadan bir yan›t alamad›m ve bu da beni Fransa’yla telefon baglant›s› yapmaya itti.
Bunun üzerine firmadan ayr›nt›l› bir
liste ald›m ve almam›z gereken materyali tüm ayr›nt›lar›yla beraber projemi yaparken tak›ld›¤›m yerlerde bana yard›mc› olan fizik dan›ﬂman›ma
ve Feyziye Mektepleri Vakf›’na bildirdim. Araya giren onlar›n Noel bizim
Kurban Bayram› sonucunda materyal
Yar›y›l Tatili’ne sadece bir hafta kala
elime ulaﬂt›, yani Ocak ay›n›n üçüncü
haftas›...
Tüm bu zaman zarf› içerisinde deney düzene¤imi kurmam için gerekli
olan baz› teorik hesaplamalarla u¤raﬂt›m. Oluﬂturdu¤um ya¤mur damlalar›n›n çap›, limit h›z› ve limit h›z›na
ulaﬂma yüksekliklerini hesaplarken,
birçok kaynak tarad›m ve ya¤mur
damlalar› üzerine olan birçok makaleyi cal›ﬂt›m. Materyal elime ulaﬂ›nca
da teorik çal›ﬂma verilerime dayanarak deney sistemimi kurdum ve deneylerimi yapmaya baﬂlad›m. Zaman›m›n k›s›tl› olmas›ndan dolay› çal›ﬂabilece¤im tek zaman yar›y›l tatiliydi
ve yar›y›l tatilinden bir hafta sonra
projenin teslim edilmesi gerekiyordu.
Yani bir anlamda iki önemli sorunum
vard›: Deney sonuçlar› bekledi¤im gibi ç›kacak m›yd›? Ve deney sonuçlar›
bekledi¤im gibi ç›ksa da zaman›nda
yetiﬂecek miydi?
15 gün boyunca okula geldim ve
deneyleri yapmaya koyuldum. Deney
sistemlerimi üçe ay›rm›ﬂt›m. Laboratuarda yapt›¤›m deneyler, laboratuar
d›ﬂ›nda yapt›¤›m deneyler (limit h›za

ulaﬂma yüksekli¤inden dolay›) ve
ya¤mur deneyleri... “Deneyi baﬂlatverileri al-deneyi bitir-verileri yorumla” dörtgeninde gidip geldim ve yorucu iki haftan›n sonunda gerçekten
tatmin edici sonuçlara ulaﬂt›m. Öncelikli olarak, laboratuar deneylerimle
su debisi-voltaj iliﬂkisini elde ettim ve
laboratuar d›ﬂ› deneylerimde ise voltaj-ﬂerit say›s› iliﬂkisini. Deneyleri yaparken ilginç bir gözlem de gerçekleﬂtirmiﬂtim. Deneyi bitirmeme karﬂ›n
piezoelektrik materyal elektrik enerjisi üretmeye devam ediyordu. Yani bir
süreli¤ine ya¤mur sonras›nda da
elektrik enerjisi elde edebilecektik bu
sistemle. Elde etti¤im sonuçlarla raporumu tamamlarken, havan›n ya¤murlu olaca¤› bir zaman› takip ediyordum. Bu ﬂekilde ya¤mur deneylerimi de gerçekleﬂtirebilecektim. Nitekim oldu da!
Ya¤mur deneyleri, projemde oluﬂturdu¤um ya¤mur simulasyonumu
bir anlamda s›nayan deneylerdi. Piezoelektrik materyali direkt ya¤mur
alt›na yerleﬂtirip ölçüm yapt›¤›m bu
deneylerde di¤er deney sonuçlar›yla
örtüﬂen sonuçlar elde ettim. Ve bunu
kan›tlayan grafikler de projemi daha
sa¤lam hale getirdi; çünkü aç›k bir ﬂekilde PVDF sistemim ya¤mur alt›nda
da çal›ﬂ›yordu.
Projenin ana sonuçlar›n› da tamamlay›p rapor yaz›m›n› bitirdim ve
TÜB‹TAK yar›ﬂmas›na tam zaman›nda baﬂvurdum. Yaklaﬂ›k bir ay sonra
sevindirici haber gelmiﬂti: Marmara
yar› finallerine kat›lmaya ve projemi
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde sergilemeye hak kazanm›ﬂt›m! Oldukça
verimli geçen ve önceki senelerden
tecrübeli oldu¤um proje sunumu aﬂamam 11.s›n›f y›l›m›n en güzel haftala-

r›ndan biri oldu. Sergi alan›nda an›nda ilgi çeken projelerin en baﬂ›nda geliyordu projem; fizi¤e elini dahi sürmek istemeyen insanlar yan›ma gelip
“Nas›l yani ﬂimdi ya¤murdan da
enerji üretebiliyor muyuz?” diye sormaktan kendilerini alam›yorlard›.
Öyle ki, YTU Fen Edebiyat Fakültesi’nden hocalar gelip projemle ilgili
daha ayr›nt›l› bilgiler elde etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Bu s›rada elbette jüriyle
de görüﬂmemi yapm›ﬂt›m ve olumlu
sinyaller ald›¤›m bu görüﬂmeden sonra umutla beklemeye baﬂlam›ﬂt›m.
Cuma günü yap›lan törende Ankara’ya gidecek finalistler içinde ad›m›
duydu¤um an, o zamana dek en heyecanland›¤›m zamanlardan biri olmuﬂtu.
‹lk aﬂamay› atlatmamla projemle
ilgili baz› sorular da tekrardan akl›ma
gelmeye baﬂlad›. “Güneﬂ enerjisi ve
ya¤mur enerjisi birleﬂtirilebilir miydi?
Bu enerjilerin birleﬂik bir ﬂekilde çal›ﬂt›¤› Birleﬂik Enerji Panelleri yap›labilir
miydi?” Bu sorumun cevab›n› almak
için 1 May›s’› beklemem gerekti. Her
ne kadar o gün okullar tatil olsa da,
bardaktan boﬂal›rcas›na ya¤an ya¤muru kaç›ramazd›m. ‹ﬂte bu yüzden
okulun yolunu tuttum ve bir ya¤mur
ve güneﬂ deneyi yapmaya koyuldum.
Sonuç olumluydu; ya¤t›¤›m voltaj
karﬂ›laﬂt›rmas›nda ya¤mur sisteminin
baﬂlang›ç haliyle güneﬂ enerjisine bir
alternatif olabilece¤ini ortaya koymuﬂtum. Ancak yine de piezo-sistem
geliﬂtirilmeli ve daha verimli hale getirilmeliydi.
Yaklaﬂ›k bir buçuk ay sonra finaller için Ankara’ya gittim. Lisede bu
sebeple Ankara’da ikinci defa bulunuyordum. 9. S›n›fta da Matematik
projemle finale gitmeye hak kazan-
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m›ﬂt›m (Kelebek Teoremleri). O hafta
içinde iki ayr› jürinin de¤erlendirmesinden geçtim ve sonuç olarak da
Devlet Su ‹ﬂleri’nin jürisi taraf›ndan
Stockholm Gençler Su Ödülü Yar›ﬂmas›’nda Türkiye’yi temsili proje olarak seçildim. Bu zaman zarf› içerisinde projem hakk›nda o ana kadar benim dahi fark etmedi¤im baz› önemli
taraflar› keﬂfetmiﬂtim. Projem benim
düﬂündü¤üm gibi sadece fizik tabanl›
bir proje de¤ildi. Oluﬂumu enerji tabanl› olup, enerji problemlerine bir
çözüm amac› güdüyordu; ancak ya¤murdan enerji üretimi ne kadar bir fizik projesiyse o kadar da çevresel bir
projeydi. Bin y›llard›r zarars›zca üzerimize ya¤m›ﬂ olan ya¤muru pragmatik bir bak›ﬂ aç›s›yla ele alm›ﬂt›m ve
onu 21.yy insan›n›n deyimiyle iﬂe yarar hale getirmiﬂtim. Öte yandan tamamen fiziksel bir do¤asal kural› kullanm›ﬂ ve enerji üretimi s›ras›nda hiçbir kimyasal tepkime ve zararl› at›k
oluﬂturmam›ﬂt›m. K›sacas› insanl›¤a
tertemiz ve do¤aya zarar vermeden
enerji üreten bir sistem sunmuﬂtum.
A¤ustos ay› geldi¤inde Stockholm
için okulca haz›rl›klara baﬂlad›k ve fizik hocamla Stockholm’ün yolunu
tuttuk. Yine verimli geçen bir proje
sunumunun ard›ndan 18 A¤ustos
2009 günü tüm Türkiye’yi gururland›ran ödül ellerimdeydi. Sembolik bir
ödül olan kristal ya¤mur damlas› biçimindeki küreyi yar›m saati geçik bir
süre hiç b›rakmadan elimde tutmak
zorunda kald›m ve gülücü¤üm yüzüme yap›ﬂm›ﬂ gibiydi. Hangi foto¤raf
makinesine bakaca¤›m› bilmeden etraf›ma bak›n›yordum. O zamandan
baﬂlayarak oldukça uzun bir zaman
sürecek olan röportajlar ve görüﬂmeler bir zamandan sonra normal karﬂ›lan›r olmuﬂtu.
Projeye baﬂlamam›n üzerinden bir
y›l geçmemesine karﬂ›n, projem bana
birçok manevi ve maddi ödül getirmiﬂti. Tüm kat›ld›¤›m yar›ﬂmalarda
as›l amac›m her zaman, fikrimi ve fikrimin bilimsel bir uygulamas› olan bu
projemi olabildi¤ince kiﬂiyle paylaﬂmak ve bir fikir al›ﬂveriﬂi gerçekleﬂtirmekti. Çünkü ancak bu ﬂekilde benim
düﬂünemedi¤imi düﬂünenleri keﬂfedebilirdik. Nitekim bütün bu aﬂamalar süresince ald›¤›m en büyük ödül
de bu olmuﬂtur. Proje baﬂlang›c›ndan
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itibaren projemin sözlü, yaz›l›, Türkçe
ve ‹ngilizce olmak üzere 1000e yak›n
sunumunu verdim ve bas›n sayesinde çok daha fazla insan projemden

haberdar oldu. ﬁimdi ben son s›n›f›
okurken okulumun 10. S›n›flar›ndan
baz› merakl› bilimci adaylar› benim
yapt›¤›m sistemi farkl› yerlere uygulamaya çal›ﬂ›yorlar. Ya da bilimle ilgilenen kiﬂilerden projeme dair mesajlar al›yorum. Merak ediyorlar ve bana
soru soruyorlar. Yaklaﬂ›k bir ay kadar
önce Mu¤la Anadolu Ö¤retmen Lisesi’nde Lise 1.s›n›f› okuyan Sinem’in
hayallerine “‹steyen herkesin baﬂarabilece¤i gerçe¤i”ni yerleﬂtirdi¤imi ö¤rendim. Sinem beni örnek al›yormuﬂ.
ﬁimdi ben bilmesem de, eminim ki birileri ya¤mur damlalar›ndan enerji
üretiminin gelece¤i üzerine konuﬂuyor ve soru soruyor ve merak ediyor.
E¤er bir ödül ald›ysam, ald›¤›m ödül
iﬂte budur. ‹nsanlar›n kafas›na soru
iﬂaretleri kaz›mak, düﬂünmelerini
sa¤lamak ve onlara “hayal ettiklerini
gerçekleﬂtirebilmek” için cesaret yüklemek… I

Ceren Burçak Da¤ kimdir?
Ceren Burçak Da¤, 2 Nisan 1991’de ‹stanbul’da do¤du. ‹lkö¤retimini 2001 senesine kadar ‹stanbul’da, geri kalan k›sm›n› da
babas›n›n iﬂi nedeniyle Çanakkale Gelibolu’da tamamlad›. 2005 y›l› Liselere Giriﬂ S›nav› ile Çanakkale Fen Lisesi ve Kad›köy
Anadolu Lisesi’ne; Özel Okullar S›nav› ile de
FMV Özel Iﬂ›k Lisesi’ne asilden girme hakk›
kazand›. Tam baﬂar› bursu alarak gitti¤i Iﬂ›k
Lisesi’nde ilk sene ‹ngilizce haz›rl›k okudu.
Yine ayn› y›l ﬁiﬂli ‹lçesi çap›nda yap›lan Ö¤retmenler Günü Kompozisyon Yar›ﬂmas›’nda birincilik ve okulunda yap›lan Public
Speaking Kupas›’n› kazand›. 2006 y›l›nda
ba¤›ms›z olarak kat›ld›¤› ve Türkiye’nin tüm
amatör yazarlar›na aç›k olan CulTürkiye&Libresca Öykü Yar›ﬂmas›’nda “K›rm›z›
Bir Polo” adl› öyküsüyle teﬂvik ödülü ald›. Lise 1’de bir arkadaﬂ›yla beraber gerçekleﬂtirdi¤i “Kelebek Teoremleri” adl› matematik
projesi TÜB‹TAK Ortaö¤retim Proje Yar›ﬂmas›’nda finale kalarak teﬂvik ödülü ald›. Lise 2’de gerçekleﬂtirdi¤i “Yumuﬂak Jel Kapsüllerin S›cakl›¤a ve pH’a Ba¤l› Kuruma Difüzyon H›zlar›n›n ‹ncelenmesi” adl› fizikokimya projesi, TÜB‹TAK Ortaö¤retim Proje Yar›ﬂmas› ‹stanbul Yar›finallerinde fizik bölümünde sergilendi ve 2009 y›l›nda International First Step to Nobel Prize in Physics adl›
Uluslararas› Nobel’e ‹lk Ad›m fizik ödülünü
ald›. Lise 3’te yapt›¤› “Yeni Bir Enerji Kayna¤› Ya¤mur” adl› enerji fizi¤i projesi TÜB‹TAK
‹stanbul Finalleri’nde birincili¤i alarak Ankara’da Stockholm Junior Water Prize (Stock-

holm Gençler Su Ödülü Yar›ﬂmas›) nda Türkiye’yi temsil edecek proje olarak seçildi ve
2009 A¤ustos ay›nda Stockholm’de Dünya
birincili¤ini ald›. Lise 1 ve 2’de okulun Fizik
Olimpiyatlar› tak›m›nda çal›ﬂt› ve yine Lise
1’den itibaren Matematik ve Fizik Kulüplerinde baﬂkanl›k ve baﬂkan yard›mc›l›¤› rollerini üstlendi. Lise 2’de Onur Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s›, Lise 3’te Onur Kurulu Baﬂkan›
ve Ö¤renci Birli¤i Baﬂkan› oldu. ﬁu an halen
Onur Kurulu Baﬂkanl›¤›n› devam ettirmekte.
2008’de FMV Iﬂ›k Lisesi’nin ilk bilim ve felsefe dergisi olan REFORM Bülteni’ni kurdu
ve o zamandan beri editörlü¤ünü yapmaktad›r. Tüm dünyada 2009 SSP kamp›na seçilen 72 ö¤renciden biri oldu ve yaz›n bir buçuk ay süreyle bu astrofizik kamp›nda e¤itim görüp, tak›m projesi gerçekleﬂtirdi.
2008 Ulusal Felsefe Olimpiyatlar›’nda 13.
ve 2009 Ulusal Felsefe Olimpiyatlar›’nda ise
4. oldu. Üç y›ld›r flüt ve solfej dersleri al›p,
konserlere ç›kmaktad›r. Okul Orkestras›’nda
flüt çal›yor ve ABRSM Grade 3 aﬂamas›n›
takdir ile geçti. Felsefi metinler, bilimsel makaleler okumay› ve yazmay› çok seviyor. Bunun yan› s›ra öykü, ﬂiir ve denemeler yazarak yaz›nsal edebiyatla ilgileniyor. Do¤a’y› incelemek, do¤adaki olaylar› deneylerle simule etmeye çal›ﬂmak ve matematiksel ifadelerle oynamak en büyük hobilerimden bir.
Arzusu kendini bilimin, felsefenin, kültür ve
sanat›n her alan›nda iyi bir ﬂekilde yetiﬂtirmiﬂ bir fizikçi ve matematikçi – bilim insan› –
olabilmek.
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Su Kaynakları Yönetimi konusundaki karmaþaya son verilmeli ve

Su Kaynakları
Bakanlıðı kurulmalıdır
US‹AD Haber Merkezi
4 Ocak 2010
S‹AD Genel Baﬂkan Dan›ﬂman› DS‹ eski yöneticisi ve su politikalar› uzman› Dursun Y›ld›z
ülkemizde su kaynaklar› yönetiminin çok baﬂl› çok parçal› ve koordinasyon eksikli¤i içerisinde oldu¤unu ve acilen
yeni bir Su Yasas›’na ve su kaynaklar› yönetimi kurumsal yap›s›n›n düzenlenmesine ihtiyaç bulundu¤unu belirtti.
Y›ld›z, bu düzenlemelerin mevcut yap›da
revizyon yaparak de¤il, konuyu ülkemizin ihtiyaçlar›na, ulusal ç›karlar›na, do¤al dengenin
korunmas›na, geliﬂme ve kalk›nma stratejilerimize ve ça¤›n gereksinimlerine göre temelden ele alarak radikal bir düzenlemeyle gerçekleﬂebilece¤ini ileri sürdü. Bu düzenleme

U

gerek su kaynaklar›n›n geliﬂme ve kalk›nma
hedeflerimizin do¤rultusunda daha sürdürülebilir ve verimli bir ﬂekilde kullan›lmas› için
gerekse hegemonik küresel su politikalar›n›n
ülkemizde planlad›¤› yap›sal düzenlemelere
karﬂ› kendi politikalar›m›z›n uygulanabilmesi
için bir an önce gerçekleﬂtirilmelidir diyen
Y›ld›z, bu düzenlemeler içinde Su Kaynaklar›
Bakanl›¤›’n›n kurulmas› gerekti¤ini ifade etti.
Y›ld›z, Su Kaynaklar› Bakanl›¤›’n›n kurulmas› ve su kaynaklar› yönetiminin kurumsal yap›s›n›n yeniden düzenlenmesinin
amac›n›n, hegemonik küresel politikalar›n
reçete çözümlerinde önerildi¤i gibi merkezi
kamusal yap›n›n zay›flat›lmas› ve yerel yönetimlere yetki devri olmamas› gerekti¤ini
savundu. Y›ld›z bu düzenlemenin, yerel ve
bölgesel planlama ve uygulamalar› daha etkili ve sürdürülebilir bir ﬂekilde yerine geti-

rebilmek ve gelecekteki olas› tahsis sorunlar›n› önlemek amac›yla merkezi planlama ve
denetimi güçlendirmeye yönelik olmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Su kaynaklar› yönetiminde entegre havza
yönetimi ve kat›l›mc›l›¤›n da esas al›nmas›
gere¤inin üzerinde duran Y›ld›z ancak bu kat›l›mc› anlay›ﬂ›n merkezi planlamay› zaafiyete u¤ratmayacak ﬂekilde olmas› gerekti¤ini
belirtti. Su Kaynaklar› Yönetiminde bilginin
yan› s›ra deneyimin da çok önemli bir rol oynad›¤›n› belirten Y›ld›z ülkemizde su ve toprak kaynaklar› yönetimi konusunda çok deneyimli bir kurum olan DS‹ Genel Müdürlü¤ü’ndeki bilgi, birikim, donan›m ve kurumsal
yap›n›n Su Kaynaklar› Bakanl›¤›’n›n organizasyonunda temel yap› olarak de¤erlendirilmesi ﬂartt›r dedi. Y›ld›z, DS‹ baﬂta olmak
üzere E‹E‹ gibi kamu kurumlar›n›n bilgi ve
deneyimlerinden yararlanmayan bir yeni kurumsal düzenlemenin ulusal ve toplumsal ç›karlar›m›z aç›s›ndan sak›ncal› oldu¤unu ve
d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›m›z› artt›raca¤›n› belirtti. Su
politikalar› uzman› Dursun Y›ld›z sonuç olarak yabanc› reçetelerdeki talep ve önerilere
zorunlu kalmadan kendimiz için en uygun
yap›sal düzenlemeyi bir an önce gerçekleﬂtirmeliyiz dedi.
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Bas›n ve kamuoyundan derledi¤imiz
Su Bakanl›¤› Konusundaki Öneriler
YOZGAT Bo¤azl›yan
Belediye Baﬂkan› Mustafa
Özdal “Su Bakanl›¤› Kurulsun”

Turizm ve Çevre Gazetecileri
Derne¤i (TURÇEV) Baﬂkan
Vekili Metin Çiftçi’den
Su Bakanl›¤› “önerisi

Turizm ve Çevre Gazetecileri
Derne¤i (TURÇEV) Baﬂkan Vekili Metin Çiftçi ise Hükümet'in
de üzerinde çal›ﬂt›¤› Su Bakanl›¤› kurulmas› önerisi getiriyor.

Selçuk Ünivers
itesi Ö¤retim
Üyesi ve Konya
Jeoloji
Mühendisleri
Odas› Baﬂkan›
Doç. Dr. Tahir
Nalbantç›lar
“Su Bakanl›¤›”
Kurulmal›

Karaden‹z Te
knik Üniversite
si(KTÜ) Mühen
dislik Fakültesi
‹nﬂaat Mühendisl
i¤i Bölümü Ö¤r
etim Üyesi Prof
. Dr. H›z›r Öns
oy,
Türkiye`de su
konusunda en
büyük sorunun su
yönetimi oldu¤u
nu, belirterek “s
u bakanl›¤›`` ku
rulmas› gerekti¤
ini söyledi.
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Bo¤azl›yan Belediye Baﬂkan›
Mustafa Özdal, küresel ›s›nma
nedeniyle ülkemizde birçok yerde çölleﬂmenin baﬂlad›¤›n› belirterek yeni oluﬂacak hükümetin 'Su Bakanl›¤›' kurmas› gerekti¤ini söyledi.
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Sulama Kooperatifleri de
Su Bakanl›¤› ‹stiyor

Türkiye Sulama Koopera
tifleri
Merkez Birli¤i Genel
Baﬂkan›
Halis Uysal, küresel ›s›n
ma nedeniyle, Türkiye'de bir
su bakanl›¤›n›n kurulmas›nda
n yana
oldu¤unu bildirdi.
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‹zmir Ticaret Odas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ekrem
Demirtaﬂ’tan “Su Bakanl›¤›”
kurulsun teklifi

‹zmir Ticaret Odas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ, Türkiye’de su sorununun
her geçen y›l büyüdü¤ünü belirterek, “En canl› örnek ‹zmir’de yaﬂad›klar›m›z. Sular
hem sa¤l›k aç›s›ndan tehlikeli
hem de yetersiz”.

DS‹ eski Genel Müdürü, Ak Parti Afyonkarahisar
Milletvekili Prof. Dr. Veysel Ero¤lu, “Tek elden
yönetim sa¤lan›r”
DS‹ eski Genel Müdürü, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Ero¤lu, “Susuzluk Türkiye'nin önemli
bir sorunu. Bu konu daha önce de Meclis'te gündeme
getirildi. Böylesine önemli bir konunun bakanl›k düzeyinde tek elden yönetilmesini çok do¤ru buluyorum. Ayr›ca
uluslararas› münasebetlerde kolayl›k sa¤lar çünkü birçok ülkede su bakanl›¤› var. O ülkelerle genel müdürlük
düzeyinde görüﬂmektense bakanl›k düzeyende görüﬂmek daha faydal› olur” dedi.
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Tüskoop-Bir Baﬂkan› Halis Uysal:
"Su Bakanl›¤› Kurulmal›"

Uysal, suyun rasyonel kullan›lmas›, su kaynaklar›n›n
yönetimindeki çok baﬂl›l›¤› ortadan kald›rmak için
Milli Su Konseyi ve Su Bakanl›¤›’n›n kurulmas› gerekti¤ini belirterek, Su iﬂlerini bünyesine alan bir Su Üst
Kurulu oluﬂturulmal›d›r. Su kaynaklar›n›n kullan›lmas›n› düzenleyen su yasas› acilen ç›kar›lmal›d›r dedi.
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DOSYA

Neden
“Su Kaynaklar› Bakanl›¤›” !
Özdemir ÖZBAY
DS‹ Eski Baﬂ Hukuk Müﬂaviri

u Kaynaklar› Bakanl›¤› su yönetimindeki çok baﬂl›, çok parçal› ve koordinasyon eksikli¤i
içindeki yap›y› toparlayarak daha verimli ve etkili bir su kaynaklar›
yönetimi sa¤layacakt›r.
G Yerüstü ve yeralt› su kaynaklar›n›n çok amaçl› kullan›m›nda,
Su
Kaynaklar› Bakanl›¤›, her bire-

S
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yin yeterli miktar ve uygun kalitede
‹çme ve kullanma suyuna ulaﬂ›m›n›
sa¤layarak, bir insan hakk› ulan suya
ulaﬂ›m hakk›n›n garantörü olacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, yap›land›r›lmas› gerçekleﬂtirilen ça¤›n gereklerine uygun bir kurumsal organizasyon gerçekleﬂtirme olana¤› sa¤layacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤› yap›lanma süresinde sürdürülebilir bir su yönetiminin gerçekleﬂtirilmesine yönelik
kurumsal eksiklikleri, verimli bir
yönetim anlay›ﬂ›
ile yeniden yap›land›r›lacakt›r.
G Su Kaynaklar›
Bakanl›¤› ülkede kamuya ait su kaynaklar›n›n hangi kamu ihtiyac› ve hizmeti için daha önemli ve öncelikli oldu¤una ve buna göre
tahsis yapmaya

karar verecek tek otorite, tek kuruluﬂ
oldu¤u zaman, Kamu kurum ve kuruluﬂlar› aras›nda, su kayna¤› tahsisine
yönelik ihtilaflar yarg› organlar›n›
oyalamadan çözüme kavuﬂturulmuﬂ
olacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤› kurulmas› çal›ﬂmalar› ülkemizde Su Kaynaklar› Yönetimi’nin kurumsal yap›s›n›n en detayl› bir ﬂekilde ele al›narak
üzerinde çal›ﬂma yap›lmas› olana¤›n›
tan›yacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, yerel su
sorunlar›, tar›msal sulama sorunlar›,
akarsu ve baraj izleme sistemleri, do¤al ve yapay göller, yani iç sular›m›z
ile içme ve kullanma suyu kaynaklar›
konusunda uzmanlaﬂmaya olanak
sa¤layacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, ulusal
önceliklerimiz ve su tasarrufu konusunda projeler geliﬂtirilmesini de h›zland›racakt›r.
G Kurulacak bu Bakanl›k yönetsel önceliklerin belirlenmesi kadar,
toplumun bütün kesimlerinin zihniyet dönüﬂümünde duyarl›l›k yaratacak çal›ﬂmalara kaynakl›k ta edebilecektir.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, ülkemizdeki Su Yönetimi ile ilgili tek merci olarak, parçalanm›ﬂ, çok baﬂl› su yönetimi sonucu belediyelerce zaman›nda ve yerinde karﬂ›lanamayan hizmetlerin, özellikle su havzalar›ndaki hizmetlerin yap›lamamas› sonucu oluﬂan
sel felaketleri için de daha güçlü bir
irade koyabilecek çözüm makam› olacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, iç sular›m›z›n önemli bir bölümünü oluﬂtu-

ran, 9820 km2 yüz ölçümüne ulaﬂan
do¤al ve yapay göllerimizin kamu
hizmetinde kullan›m›nda, ulaﬂ›mda
ba¤lama limanlar›, iskeleler, seyrüsefer, kirlenme, bal›kç›l›k gibi hizmetlerden kaynaklanan sorunlar›n da çözüm mercii olacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, sulama
sistemleri ve ﬂebekelerinin yap›m›nda, ana kanallar›n di¤er kanallar›n geçiminde zorunlu olan arazi toplulaﬂt›rmas› planlar›n› yap›lmas› ve uygulamas› ile tarla içi hizmetlere de vesile
olacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, gerek
içme suyu ar›tmas› ve gerekse at›k su
ar›tmas› tesislerini ça¤›n ileri teknolojisine uygun biçimde inﬂa edip iﬂleterek ulusal sa¤l›¤a da katk› yapm›ﬂ olacakt›r.
G Su Kaynaklar› Bakanl›¤›, ülkemizde mevcut batakl›klar› sa¤l›kl› bir
biçimde ve do¤al yaﬂam› sürdürecek
ortamlar ﬂeklinde ›slah ederek, çevre
sorunlar›n›n çözümüne de katk›da
bulunmuﬂ olacakt›r. I

US‹AD taraf›ndan haz›rlanan, Toprak Su Enerji (www.topraksuenerji.org) Çal›ﬂma Grubu'nun dan›ﬂmanl›¤›nda yürütülen, Su Kaynaklar› Bakanl›¤› Yasa Tasar›s› Tasla¤› çal›ﬂmalar› tamamlanarak ﬁubat ay› içerisinde da¤›t›m› yap›lacakt›r.
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SÖYLEﬁ‹

Ýktisatçı Bartu SORAL:

“Türkiye Yanlıþ
Tercih Kurbanı”
Söyleﬂi: Bar›ﬂ DOSTER

B

artu Soral ülkemizin yak›ndan tan›d›¤› bir iktisatç›, üstelik de babadan iktisatç› bir isim. Türkiye’nin
önemli iktisatç›lar›ndan Prof. Dr. Erdo¤an Soral’›n o¤lu olan Bartu Soral,
Kanada’da ekonomi alan›nda lisans
ve yüksek lisans e¤itimi alm›ﬂ. Kanada’da okudu¤u 7 y›l boyunca, özellikle kalk›nma iktisad›, geliﬂmekte
olan ülke ekonomileri, finans ve
banka krizleri üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂ.
Türkiye’ye döndükten sonra Koç
Holding ve Polat Holding’de çal›ﬂm›ﬂ, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma
Program›’nda Proje Müdürlü¤ü
yapm›ﬂ, kurumun ‹stanbul ofisini
kurarak yöneticili¤ini üstlenmiﬂ. Bu
süreçte a¤›rl›kl› olarak Türk ekonomisindeki istihdam ve yat›r›m eksikli¤i, kay›t d›ﬂ›l›k, vergi reformu, KOB‹’lerin geliﬂtirilmesi ve k›rsal kalk›nma gibi konularda çal›ﬂm›ﬂ. 2008
y›l›nda Güneydo¤u Anadolu illerinde uygulanacak 37 milyon dolarl›k
bir k›rsal kalk›nma projesinin amaç
d›ﬂ› kullan›m giriﬂimlerine ve gelen
bask›lara tepki göstererek istifa etmiﬂ. K›sa süre önce Kaynak Yay›nlar›’ndan ç›kan “Türkiye’de Bitmeyen
Ekonomik Kriz” adl› kitab›nda üretimden finans oyunlar›na geçiﬂi belgeleriyle anlatan ve halen serbest dan›ﬂmanl›k yapan Soral’la Türk eko-
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nomisini ve iktisadi krizi konuﬂtuk.
Kitab›n›zda 1980 sonras›nda da hil oldu¤umuz küresel ekonomik
sistemin dayatmalar›n› ve geçirdi¤i miz de¤iﬂimi, 24 Ocak kararlar›n›, iç
pazar› ve ulusal üretimi dünyaya
aç›ﬂ›m›z›, özelleﬂtirmeleri ve tüm
bunlar›n sonuçlar›n› inceliyorsu nuz. 2008 yaz›nda patlak veren eko nomik krizin sebeplerini k›saca an lat›r m›s›n›z?
Kriz, 1990’l› y›llardaki balonun
patlamas›yla baﬂlad›. Küresel finans
piyasalar›n›n hem kendi ülkelerinde hem de kalk›nmakta olan ülkelerde kazand›klar› spekülatif para
köpü¤ü krizde patlad› ve dünya

ekonomik bunal›ma girdi. Çünkü
bankalar, mortgage ﬂirketleri, yat›r›m ﬂirketleri, finans kuruluﬂlar› y›llarca çok kolay ve büyük paralar
kazand›lar. Bunlar hem ﬂirket hissedarlar›na, ortaklar›na büyük hisse
senetleri da¤›tt›lar, hem de kazand›klar› paran›n önemli bir bölümünü de ﬂirket yöneticilerine verdiler.
Ama art›k bu dönem kapand›, bu
tür kazançlarla ekonominin devam
edemeyece¤i görüldü.
Paradan para kazanmaya karﬂ›
hiçbir önlem al›nmamas› ne kadar
do¤ruydu? Kimse bu durumun yaratt›¤› sak›ncalar› göremedi mi?
‹ktisatç›lar bu tür finansal ka-

zançlar için yüzde 1- 2 oran›nda bir
tobing vergisi konulmas›n› önerdiler. Bu sayede hem vergi al›nacak,
hem de bir fon oluﬂturulacak ve bu
fon Afrika’dakiler baﬂta olmak üzere yoksul ülkelere yap›lan yard›mlara kaynak olacakt›. Ama bu öneriye kimse yanaﬂmad›. Ama art›k ülkeler kendi önlemlerini almaya baﬂlad›lar. Bunun kaç›n›lmaz oldu¤unu gördüler.
Bu süreçte Türkiye, 1980’de yap t›¤› tercihin yanl›ﬂ oldu¤unu yeterince anlad› m›?
Türkiye küresel piyasalara hiç
haz›r olmad›¤› bir zamanda ve koﬂullarda, adeta erken do¤um yöntemiyle eklemlendi. Y›llarca yüksek
faiz- düﬂük kur sistemi uygulad›.
Kur sabitken de, kur ç›paya ba¤l›yken de yapay biçimde aﬂ›r› de¤erli
tutuldu. Bu sayede spekülatif sermayenin büyük kar elde etmesine
izin verildi. Yap›sal olarak zaten sorunlu olan Türk sanayisi daha da
zorlanmaya baﬂlad›. Ve sonuçta
1994, 1999 ve 2001 y›llar›nda üç büyük ekonomik kriz yaﬂand›. Bu
krizlerin de tetiklemesiyle iﬂsizlik
kronik bir hal ald›.
Kemal Derviﬂ’in uygulad›¤›
program da üretim odakl› olmayan
finansal yönü öne ç›kan bir program
de¤il miydi?
Bu süreçte Türkiye üretmedi, finansal oyunlarla iﬂi idare etmeye çal›ﬂt›. “Güçlü Ekonomiye Geçiﬂ”
program› ad› alt›nda 2001 krizi sonras› Türkiye’ye davet edilen Kemal
Derviﬂ’in yönetiminde uygulanan
program›n temeli yurt d›ﬂ›ndan para
temin edilmesine dayan›yordu. Küresel finans ak›mlar›n›n dünya çap›ndaki art›ﬂ›yla Türkiye’de de iﬂlerin iyi gitti¤i san›ld›, ülke yapay biçimde sanki rahatlam›ﬂ gibi göründü. Bu da hükümetin baﬂar›s› olarak
sunuldu. Oysa bu dönemde d›ﬂ ticaret aç›¤› h›zla yükseldi. Buna koﬂut
olarak cari aç›k da büyüdü. Onu kapatmak için de sürekli d›ﬂ borç al›nd›¤›ndan Türkiye’nin d›ﬂ borcu da
katland›. Kurun düﬂük olmas›yla d›ﬂ
ticaret aç›¤› aras›nda do¤rudan iliﬂki
var. Türkiye’nin ciddi bir kur sorunu oldu¤unu unutmamak laz›m.

Güçlü Ekonomiye Geçiﬂ program›
müthiﬂ bir d›ﬂ ticaret aç›¤› yaratt›¤›
ve kronik iﬂsizli¤i daha da tetikledi¤i için 2008’de baﬂlayan küresel krizden en çok etkilenen ülkelerin baﬂ›nda Türkiye geliyor. Zira bizde gelir
da¤›l›m› zaten bozuktu ve gerekli
önlemler de bir türlü al›nmad›¤›ndan iç talep hayli zay›flam›ﬂt›. Üretimimiz de ihracata yönelik oldu¤undan ihracat azal›nca ekonomi h›zla
çöktü. ‹ç talebin güçlü olmas› için insanlarda para olmas› ve gelirin adil
da¤›t›lmas› gerekir.

Türkiye’nin bu durumu ulusal
politika izlemek için gereken tüm
manevra saham›z› daraltm›yor mu?
Merkez Bankas›’n›n daha aktif olmas› gerekmiyor mu?
Türkiye yabanc› spekülatif sermayeye teslim oldu¤undan ve bu
sermayeyi denetleyemedi¤inden,
düzenleyemedi¤inden, ondan vergi
alamad›¤›ndan büyük s›k›nt› çekiyor. Yabanc› sermaye giriﬂi çok yüksek oluyor ve ondan vergi alam›yor.
Bu nedenle Merkez Bankas›’n›n daha aktif faiz ve kur politikas› izlemesi gerekir. Gerekti¤inde kura da
müdahale etmelidir.
Kitab›n›zda bankac›l›k sektörünün iﬂlevlerini, reel sektörle iliﬂkisini, dünyadaki finans krizlerinin ne denlerini, finans sektörünü düzenleme ve denetleme yollar›n› dünya
ve Türkiye örnekleriyle anlat›yorsu nuz. Türkiye’de IMF ve Dünya Bankas›’na çok güvenen kesimlerin varl›¤›na ne diyorsunuz?
IMF ve Dünya Bankas› ABD’den
ve Avrupa Birli¤i’nden ba¤›ms›z
de¤iller, onlardan ba¤›ms›z siyaset
üretemezler. Ama Brezilya örne¤inde oldu¤u gibi yo¤un d›ﬂ sermaye
giriﬂine karﬂ› tobin vergisi koyan ülkeleri de unutmamak gerekir. Her
türlü finansal iﬂlemden yüzde 2 oran›nda al›nan bu vergiyi bizim gibi
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ülkelerin de koymas› gerekir. Bu sayede, Türkiye gibi do¤rudan vergi
almakta zorlanan, gelir vergisi ve
kurumlar vergisi toplayamayan ülkeler ek kaynak yaratm›ﬂ olurlar.
Brezilya bu ad›m› att›ktan sonra
onu Endonezya takip etti. Eminim
arkas› da gelecektir. Unutmamak
gerekir ki IMF’de söz sahibi olan
devletler, G 7 ve G 20 üyesi ülkeler
kendi ulusal ç›karlar› için gereken
önlemleri al›yorlar.
Türkiye ekonomi deyince üreti mi, sanayiyi, yat›r›m›, ihracat›, istih dam›, vergiyi, planlamay›, ar- ge ya t›r›mlar›n› de¤il de, rant, repo, borsa,
döviz, faiz gelirlerini konuﬂan bir ül ke. Vergi toplamadaki s›k›nt› nas›l
aﬂ›labilir?
Vergi, devletin en önemli gelir
kalemi oldu¤u gibi, gelir da¤›l›m›n›
düzenleyen mekanizmalar›n da baﬂ›nda gelir. 1980 y›l›nda toplam vergi gelirleri içinde dolayl› vergilerin
pay› yüzde 30’larda, gelir ve kurumlar vergisi gibi do¤rudan vergilerin
pay› ise yüzde 70’lerdeydi. Bu sa¤l›kl› bir orand›. Ayn› zamanda ekonominin de kay›t içinde oldu¤unu
gösteriyordu. Y›llar içinde bu oranlar tersine döndü. Vergi sistemimiz
hatal› oldu¤undan do¤rudan vergi
alamaz hale geldi. Bu nedenle de iletiﬂimden benzine dek her alanda al›nan dolayl› vergilerin a¤›rl›¤› artt›.
Ayn› dönemde ekonomi de h›zla kay›t d›ﬂ›na ç›kmaya baﬂlad›. Toplam
bütçenin yüzde 30’u iç borç faiz ödemelerine gidiyor ve bu yüzde 30 vergilendirilmiyor. Bütçeden sa¤l›¤a
yüzde 12, e¤itime yüzde 4 pay ayr›l-
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d›¤›n› dikkate al›rsak, ne kadar büyük bir kayna¤›n vergilendirilmedi¤ini görürüz.
Küresel kriz Atatürk’ün halkç›devletçi ekonomi anlay›ﬂ›n›, karma
ekonomiyi tekrar gündeme getirmedi mi?
Atatürk, tüm di¤er vas›flar›n›n yan›nda ayn› zamanda büyük bir iktisatç›d›r. Türkiye planlamay› Ruslardan
ald› ve kendi ulusal sentezini yapt›.
Bu sentez karma ekonomi modelidir
ve o günün koﬂullar›nda çok özgün
bir modeldir. 1980 sonras›nda beceriksiz, bilgisiz, öngörüsüz politikac›lar
yüzünden ülkemiz bu hale geldi.
Sizce en büyük sorun hangisi ve
nas›l çözülür?
En büyük önceli¤in iﬂsizlikle
mücadeleye verilmesi gerekir. Türkiye küresel rekabette yer alan bir

ülke olmak
istiyorsa iﬂsizlik sorununu
çözmek zorundad›r. Koç ve
Sabanc› d›ﬂ›nda büyük sermaye
birikimi olan özel sektör kuruluﬂumuz yok. Bunlar d›ﬂ›ndakiler de belli dönemlerin öne ç›kard›¤› ﬂirketler.
Oysa Türkiye’nin küresel çapta güçlü bir ülke olabilmesi için güçlü özel
sektöre de ihtiyaç var. Bu nedenle
birkaç seçilmiﬂ ve üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ sektörde özel sektörün ve kamunun birlikte çal›ﬂmas›, ortakl›klar
yapmas›, bu sayede yarat›lacak çok
büyük ﬂirketlerle küresel rekabette
yerini almas› gerekir. Bunun için olmazsa olmaz ﬂart stratejik plan yapmakt›r.
Türkiye’nin bu konuda bir muhasebe yapmas›, özeleﬂtiri vermesi
gerekiyor. At›l yat›r›mlar›n, çal›ﬂmayan fabrikalar›n, yerine gitmeyen teﬂviklerin, kullan›lmayan havaalanlar›n›n Türkiye’ye nelere maloldu¤unun konuﬂulmas› laz›m.
Türkiye tüm geliﬂmiﬂ ülkeler gibi k›sa, orta ve uzun vadeli stratejik plan
yapmal›. Teﬂviklerin hangi sektörlere verilece¤inden üniversite kontenjanlar›n›n ne kadar art›r›laca¤›na,
hangi bölümlerin aç›l›p, hangi bölümlerde k›s›tlamaya gidilece¤ine
dek her alanda bütüncül bir bak›ﬂ
aç›s›yla stratejik plan yap›lmal›. Bölgeler aras› eﬂitsizli¤in de yo¤un oldu¤unu dikkate al›rsak e¤er, devletin sosyal getiriyi de gözeterek hangi bölgelere gitmek zorunda oldu¤unu, hangi alanlara yat›r›m yapmak zorunda oldu¤unu daha iyi görürüz. Devlet sadece düzenleyici ve
denetleyici de¤il, gerekti¤inde yat›r›mc› da olmal›d›r.
Tek baﬂ›na ya da özel sektörle
birlikte giriﬂimci olmal›, yat›r›m
yapmal›d›r. Devletin yapaca¤› bu

tür yat›r›mlar özel sektörü de tetikler, ona da cesaret verir, onu da teﬂvik eder. Küresel kriz sonras›nda en
büyük ekonomiler bunu yapmaya
baﬂlad›. ABD bunun en somut örne¤i. Bu ba¤lamda küresel rekabete
dayanabilmek için bunu yapmak
zorunda. Biz nas›l “Türkün Türkten
baﬂka dostu yok” diyorsak,
ABD’nin de ABD’den baﬂka dostu
yoktur. Ve o da kendi ç›kar› neyi gerektiriyorsa ona göre davran›r.
Özelleﬂtirmeye de kamulaﬂt›rmaya
da ideolojik olarak de¤il pragmatik ve
iﬂlevsel bak›yorsunuz?
Özelleﬂtirmeyi de kamulaﬂt›rmay› da fetiﬂ haline getirmeye gerek
yok. Kamu ç›kar› gerektirdi¤inde
özelleﬂtirme de yap›l›r, devletleﬂtirme de. Türkiye demir çelikte ithalatç›, makine teçhizatta ithalatç›, enerjide ithalatç›, plastik ve petro kimyada ithalatç›, ilaçta ithalatç›. Bir tek giyim sanayinde, tekstilde art›day›z,
ihracatç› konumunday›z ve bir de
yaﬂ sebze meyve sat›yoruz dünyaya.
Bunun d›ﬂ›nda her maldan biraz sat›yoruz. Yani emek yo¤un sektörlerde ihracatç›y›z ama ileri teknoloji gerektiren sektörlerde mal üretip satam›yoruz. Sanayimiz ar-ge faaliyetlerine dayanan, ileri teknoloji gerektiren mal satm›yor. Tekstildeki ücretleri ve krizi dikkate al›rsak bu sanayi yap›m›z›n her aç›dan yoksulluk
yaratt›¤›n› görürüz.
Paradan para kazanmak bu kadar kolay oldu¤u için de özel sektör
ar-ge yat›r›m›na yönelmiyor. Ar- ge
yat›r›m› yüksek maliyetli ve getirisi
k›sa sürede al›namayan bir yat›r›m
oldu¤u için cazip bulmuyor. Devletin bu yüzden de Türkiye’deki ekonomik oyunculara, ar- ge faaliyetlerinin, ileri teknoloji ürünlerinin ve
yat›r›m›n getirisinin cazip oldu¤unu
göstermesi gerekiyor. Ancak o zaman yat›r›m yap›l›r. Devletin TÜB‹TAK arac›l›¤›yla ar- ge alan›na kaynak aktarmas›, beﬂeri sermayeyi daha da güçlendirmesi ﬂart. Ülkemizin
büyük oranda genç nüfusu var. Ama
niteliksiz e¤itim sistemi, tek bir ﬂ›k
iﬂaretleyerek kariyer seçmeye neden
olan ölçme- de¤erlendirme mekanizmas› ve bu nedenle istenmeden, sevilmeden al›nan e¤itim sonucunda

verimsiz, isteksiz, mutsuz, ümitsiz
kitleler yetiﬂtiriyor.
Toprak reformu konusunda ne
düﬂünüyorsunuz? Türkiye toprak
reformu konusunda gecikmedi mi?
Toprak reformu için çok ciddi kafa yormak laz›m. Tar›m sanayisi yok
ülkemizde. Oysa tar›ma dayal› sanayi ekonomiyi canland›racak çok
önemli bir unsur. Ülkemizin ürün deseninin çok iyi saptanmas›, hangi
ürünün, hangi bölgemizde bol üretildi¤ini, verimli üretildi¤ini, kaliteli
üretildi¤ini bilmemiz laz›m. Bu konuda sektör, bölge ve hatta ﬂehir baz›nda araﬂt›rmalar yap›l›p plan haz›rlanmal›, ona göre de teﬂvik verilmeli.
Oysa 20 y›ld›r ülkemizde verilen teﬂviklerin büyük bölümü çöpe gitti.
Çözüm önerileriniz neler?
Piyasa ekonomisinin denetlenip,
düzenlenmesi gerekir. Ancak o zaman istenen sonuçlar› verir.
Türkiye’nin orta ve uzun vadeli
stratejik planlar›n› yapmas›, bu
do¤rultuda ekonomik dengelerini kurup gözetmesi, yat›r›m
politikas› belirlemesi gerekir.
Özel sektörün, giriﬂimcilikten,
yat›r›mlardan elde edece¤i ekonomik karlar›n daha cazip hale
getirilmesi, devletin bu konuda
gerekli özendirici ve güven verici ad›mlar› atmas› zorunludur. Kamu ile özel sektörün iﬂbirli¤inde küresel rekabette ülke olarak girece¤imiz sektörler saptanmal› ve kamu
önceli¤inde
gerekli ad›mlar
at›lmal›d›r.
Tüm bunlar
yap›l›rken
ekonomi ka-

y›t içine al›nmal›d›r. Vergi reformu
yap›lmal›, istihdam üzerindeki vergi
yükü azalt›lmal›, finansal kazançtan
vergi al›nmal›d›r. ‹ﬂçi ve iﬂverenin
yan›na devlet de gelmelidir. Tar›m
reformu gerçekleﬂtirilmelidir. Türkiye para ve maliye politikalar›n› tam
istihdama yönelik olarak yap›land›rmak zorundad›r. Merkez Bankas›’n›n amac› tam istihdam› sa¤lamak
olmal›d›r. Reel kurun gerçek de¤erini bulmas›n› sa¤lamal›d›r. Devlet
özel sektörle eﬂgüdüm halinde ar-ge
yat›r›mlar› yapar, teknoloji üretimine giriﬂirse sorunlar›n büyük bölümünü çözme yolunda ad›m atm›ﬂ
olur. Yüzde 20 iﬂsizlik oran› ülkemiz
için kader de¤ildir. Türkiye’nin yeterli kayna¤› vard›r, yeter ki millet
için, devlet için çal›ﬂacak politikac›lar yönetime gelsin. Tüm bu sayd›klar›m›z yap›l›rsa iﬂsizlik h›zla azal›r,
sorunlar›m›z üç y›l içinde çözüm yoluna girer. I
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EKONOM‹-POL‹T‹K

‹ﬂsizlik ve Orta
Vadeli Program
Erinç Y ELDAN
Cumhuriyet gazetesi,
Ekonomi-Politik
9 Aral›k 2009

ürkiye 2008’in Ekim ay›ndan bu yana küresel krizin
olumsuz etkilerini yaﬂ›yor.
Gerek baﬂta sanayi olmak
üzere sektörel üretim kay›plar›, gerekse artan iﬂsizlik ve gerileyen ücretler bak›m›ndan Türkiye, geliﬂmekte olan ülkeler grubu içerisinde krizden en fazla etkilenen ekonomilerden birisi olageldi. Daha da
ötesi, kriz sonras› “toparlanma”
sürecinde de Türkiye ekonomisinin gerilerden geldi¤i ve Türkiyetipi toparlanman›n c›l›z ve k›r›lgan
seyretti¤i verilerden aç›k olarak izlenebiliyor.
Küresel kriz ﬂiddetini en yo¤un
biçimde istihdam ve ücretli kesim
üzerinde hissettirdi. Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)’in verilerine
göre Temmuz-Eylül aylar› ortalamas›n› yans›tan “A¤ustos” ay›nda
iﬂsizlik oran› % 13.4’e, tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran› ise %17’ye yükselmiﬂ
durumda. 2009’un Ocak-A¤ustos
dönemini veren ilk 8 ay verilerini,
2008’in eﬂ de¤er dönemiyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda toplam istihdam
kay›plar›n›n 1 milyon 242 bin kiﬂiye ulaﬂt›¤›n› gözlemekteyiz.
‹stihdamdaki bu kay›plara karﬂ›n hükümetin bu güne kadar alm›ﬂ oldu¤u tedbirler yo¤unlukla
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“k›sa dönemli çal›ﬂma ödeneklerinin geniﬂletilmesi”; “iﬂveren sigorta primlerinin Hazine ve iﬂsizlik sigorta fonundan karﬂ›lanmas›”;
“toplum yarar›na çal›ﬂma program›nda geçici istihdam” programlar›na dayand›r›lm›ﬂt›r. Söz konusu
tedbirler ço¤unlukla “k›sa dönemli”, “geçici” ve “iﬂverenlerin istihdam yüklerini azalt›c›” özellikler
taﬂ›makta; Türk iﬂgücü piyasalar›ndaki yap›sal sorunlar›n gideril-

mesinde yetersiz kalmaktad›r.
Türkiye’nin 2001 krizi sonras›nda h›zl› bir büyüme sürecini yaﬂad›¤›n› biliyoruz. Ancak söz konusu
dönemde iﬂgücü istihdam›nda
benzer bir baﬂar› yakalanamam›ﬂ,
2001 krizi öncesinde yüzde 6.5 dolay›nda olan iﬂsizlik oran›, kriz
sonras›nda h›zla yüzde 10 platosuna yükselmiﬂ ve yüksek büyümeye
ra¤men bu noktada direnç göstermiﬂtir. Dahas›, iﬂ bulmaktan ümi-

dini kesen kiﬂilerin say›s› h›zla artm›ﬂ ve iﬂgücüne kat›l›m oran› da
yüzde 50’nin alt›na gerilemiﬂtir.
Bütün bu özelliklerinden dolay›
Türkiye’nin 2001 sonras›nda yaﬂad›¤› süreç “istihdams›z büyüme”
olarak an›lagelmiﬂtir. Uluslararas›
ülke deneyimleri istihdams›z büyüme kavram›n›n Türkiye’ye özgü
olmad›¤›n› ve asl›nda s›cak para
ak›mlar›yla ve d›ﬂ borçlanma ile
“finanse edilen” spekülatif büyümenin ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu vurguluyor.
Türkiye ekonomisinin 2001 sonras›n›n en önemli ay›rdeci özelliklerinden birisi de yüksek oranl› d›ﬂ
aç›¤› (cari iﬂlemler aç›¤›) idi. Cari
aç›k, nas›l finanse edilirse edilsin,
özü itibariyle iﬂsizlik sorununun
derinleﬂmesine do¤rudan katk›da
bulunmaktad›r. Zira, cari iﬂlemlerdeki aç›k, nihai olarak yurt içinde
yerli üretimi baltalamakta ve istihdam› geriletmektedir. Cari aç›k ve
iﬂsizlik bir madalyonun iki yüzü gibi, birbirini bütünleyen olgulard›r.
Bu tespiti betimlemek için aﬂa¤›daki ilk ﬂekilde 2001-krizi sonras›nda Türkiye ekonomisinde gerçekleﬂen cari iﬂlemler aç›¤› sol eksende, toplam iﬂsizlik oran› (aç›k
art› gizli iﬂsizlik) ise sa¤ eksende
belirtilmektedir. Görüldü¤ü üzere
Türkiye 2002’den bu yana giderek
artan oranda cari iﬂlemler aç›¤›
vermektedir. Söz konusu aç›k, özü
itibariyle, Türkiye’nin d›ﬂ dünyaya
sunmakta oldu¤u yüksek reel faiz
getirisine dayanmaktad›r. Bu ﬂekilde uyar›lan yüksek hacimli döviz giriﬂleri döviz kurunu ucuzlatmakta ve ithalat talebini kamç›la-

maktad›r. Türkiye’nin bir spekülatif kazanç ve ithalat cennetine dönüﬂtürüldü¤ü bu ortamda, yerli
üretim ve istihdam yerine, d›ﬂ
dünyadaki üretim ve istihdam beslenmektedir.
Ucuz ithalat di¤er bir yandan
da yurt içinde yan sanayileri ve
yerli ara mal› ve girdi üreticilerinin
kazançlar›n› eritmekte, ucuz ithal
girdileri yerli sanayileri piyasadan
d›ﬂlamaktad›r. Bunun sonucunda
orta ve küçük boy iﬂletmeler ve dikey ba¤lant›l› yan sanayiler teker
teker üretimden çekilirken Türkiye’nin ara ve yat›r›m mallar›nda
d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› artmaktad›r.
Dolay›s›yla, Türkiye’nin iﬂsizlik
ve “istihdams›z büyüme” sorunlar›n›n ana kaynaklar› uygulanmakta olan makro ekonomik politikalarda ve d›ﬂa ba¤›ml› sanayileﬂme

stratejisinde aranmal›d›r. Bu tespitten hareketle Türkiye ekonomisinin 2009-2012 aras›n› kurgulayan
Orta Vadeli Ekonomik Program
metninde cari iﬂlemler aç›¤› ile ilgili varsay›mlara bir bakal›m. Aﬂa¤›daki iki no’lu ﬂekil OVP’de cari
aç›¤›n planlanan seyrini sergilemektedir.
‹ki resmi yan yana koyunuz.
Ekonomi idaresinin Türk iye ekonomisinin d›ﬂ iliﬂkilerine dair varsay›mlar› son derece aç›kt›r: Bu
program›n temel varsay›mlar› d›ﬂ
borçlanma, d›ﬂ aç›k ve yabanc›
sermaye yat›r›mlar›na dayal› spekülatif-yönlü büyümedir. 2001
sonras›n›n gözlemleri alt›nda,
böylesi bir perspektif dahilinde,
Türkiye’nin iﬂsizlik sorununu “çözebilmesi” için at›lan ad›mlar ne
denli gerçekçidir? I
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S‹V‹L HAVACILIK

“Geçmiş Zaman Olur ki, Hayali Cihan Değer”

Bir Zamanlar Kendi
Uçağımızı Yapardık
Haz›rlayan: Bar›ﬂ DOSTER

A

tatürk ve Türk Devrimi, sadece siyasal, ideolojik, toplumsal, diplomatik açıdan deðil,

ekonomik açıdan da yeni bir model ortaya koyduðu için özgündür. Osmanlı
ve dünya tarihini çok iyi inceleyen, Osmanlı’daki yenilgilerin, toprak kayıplarının, yoksulluðun, geri kalmıþlıðın, çöküþün nedenlerini çok iyi saptayan,
ilerleme ve gerilemenin ekonomik nedenlerini çok iyi gören Atatürk, bunun
içindir ki, Lozan’ın imzasından ve Cumhuriyet’in ilanından önce Ýzmir’de Ýktisat Kongresi’ni toplamıþtır. Bu yüzden
“Ýktisatsız istiklal olmaz” demiþtir. Dolayısıyla, siyasi ve askeri zaferlerin ne
denli büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi
zaferlerle tamamlanmazlar ise uzun
ömürlü olamayacaklarına dikkat çek-

nolojik açıdan, hem iktisadi açıdan,

rülür. Sonuçta Türk Tayyare Cemiyeti

hem de askeri açıdan ulusal savunma

ile Alman uçak üreticisi Junkers Flugze-

sanayisine sahip olmamanın bedelinin

ugwerke AG arasında 15 Aðustos 1925

çok aðır olduðunu bilen bir kadrodur.

tarihinde anlaþma imzalanır. Kısa adı

Bu nedenle Milli Mücadele’den hemen

TOMTAÞ olan Tayyare ve Motor Türk

sonra, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte

Anonim Þirketi ülkemizde uçak üret-

miþtir. Bu sebeple, Ýzmir Ýktisat Kon-

üzerinde en çok durdukları konular ara-

mek amacıyla kurulur.

gresi’nden de önce, 18 Ocak 1923’te

sında uçak sanayisi de gelmiþtir. Birinci

Ankara merkezli olan þirket, Eski-

Ýzmit’te düzenlediði basın toplantısın-

Dünya Savaþı ve Kurtuluþ Savaþı bo-

þehir’de küçük bir tesisle iþe koyulur.

da yeni Türkiye Devleti’ni bir “ekonomi

yunca çekilen sıkıntıları asla unutma-

Hava Kuvvetleri’nin elindeki Junkers

devleti” olarak nitelemiþtir. Ve Atatürk

yan öncü kadro, yetersizlikler nedeniyle

marka uçakların küçük tamirat iþlerini

onca yokluða, yoksulluða ve yoksunlu-

uçaklarını tamir edemeyen bir devletin

yapmaya baþlar. Ýþ bu kadarla kalmaz,

ða karþın büyük bir sanayileþme ham-

iddialı, güçlü, caydırıcı bir devlet olama-

hem Junkers uçaklarının geniþ çaplı

lesi baþlatmıþ, üretimi, istihdamı, kal-

yacaðının da farkındadır. Bu yüzden

bakımlarını yapmak, hem de bu uçak-

kınmayı, geliþmeyi bütüncül bir man-

Cumhuriyet’in ilanından kısa süre son-

ları üretmek için Kayseri’de bir fabrika

tıkla, halkçı-devletçi ilkelerle ve insan

ra ilk yerli uçak fabrikası gündeme alı-

kurulması kararlaþtırılır. Kayseri’nin

odaklı biçimde ele almıþtır.

nır. Türkiye’de yerli teknoloji olmadıðı

tercih edilmesinin birkaç nedeni var-

için, yurt dıþındaki firmalara öneri götü-

dır. Hem çevresinin daðlarla örülü bir

Atatürk ve yol arkadaþları, hem tek-

50

ova olması, hem de þehrin güneyinde-

daki meydan uçuþa açılmıþ ve deneme

ki geniþ ve düz alanın havaalanı olarak

uçuþları genç Türk pilotlarca yapılmıþ-

tasarlanması bu kararın alınmasında

tır. 1935’te 3 ayrı tipte toplam 50 tane

önemli olmuþtur.

planör “Türkkuþu” adına üretilmiþtir.

Fabrikanın her türlü donanımı Al-

1936’da Alman uçak üreticisi Gothaer

manya’dan getirilir. Bu iþ o günün ko-

Waggonfabrik ile lisans anlaþması ya-

þullarında hayli güçtür. Malzemeler

pılmıþ ve 1937 yılından itibaren “Got-

Hamburg’dan Mersin’e gemilerle gel-

ha 145” uçaklarının üretimine baþlan-

mekte, Mersin’den Ulukıþla’ya trenle

mıþ ve bu uçaklardan 45 tane üretil-

taþınmakta, Ulukıþla’dan Kayseri’ye ise

miþtir. 1936 yılında Polonya’nın Pans-

kaðnı ve develerle taþınmaktadır. Fabri-

twowe Zaklady Lotnicze firmasıyla li-

kanın saðlam olmasına büyük önem ve-

sans anlaþması yapılmıþ ve 1937 yılın-

rilmiþtir. Ýnþaat bir yılda tamamlanır-

dan baþlayarak birkaç modelin üreti-

ken, tezgâhlar da monte edilmiþtir. Fab-

mine baþlanmıþ ve toplam 24 uçak

rikanın kurulması ve iþletmeye açılması

üretilmiþtir. 1940’ta ise bu kez Ýngiliz

sırasında gerekli uzman ve nitelikli

Philips and Powis Aircraft Ltd. firmasıyla lisans anlaþması imzalanarak

emek gücü henüz genç Türkiye’de olmadıðından, Almanya’dan 5 mühendis

Uçak ve Motor Þirketi arasında yapılan

“Magister” uçaklarının üretimine baþ-

ve 120 iþçi davet edilmiþ, 240 Türk iþçi-

anlaþma uyarınca Curtiss Hawk ve

lanmıþ, ilk aþamada 24 tane üretilen

si de onlarla birlikte çalıþmıþtır. Fabri-

Fledgling uçaklarının üretimine baþlan-

bu uçaklardan 10 yıl içinde 5 farklı tip-

ka, 6 Ekim 1926 tarihinde Milli Müdafa-

mıþtır ve toplam 33 Curtiss Hawk ve 8

te 134 tane imal edilmiþtir. 1937- 47

a Vekili Recep Peker, TOMTAÞ Ýdare

Fledling üretildikten sonra ani bir karar-

arasında 24 tip uçak fasbatı (hava ik-

Meclisi Baþkanı Refik Koraltan ve Kay-

la üretim sonlandırılmıþtır. Fledging

mal ve bakım merkezlerinden gerçek-

seri Belediye Baþkanı Ýbrahim Sefa ta-

uçaklardan biri de sonradan generalli-

leþtirilen bakım ve onarım) 14 tip mo-

rafından hizmete açılır.

ðe kadar terfi edecek olan genç pilot

tor yenilenmesi yapılmıþtır.

Altı hangarı olan fabrikada ilk aþa-

yüzbaþı Enver Akoðlu tarafından Tah-

1950 yılında Tayyare Fabrikası’nın

mada 170 kiþi çalıþmaktadır ve bu tesis

ran’a götürülerek Türkiye Cumhuriyeti

adı Hava Ýkmal Merkezi olarak deðiþti-

Kayseri’nin ilk büyük sanayi kuruluþu-

tarafından Ýran’a hediye edilmiþtir.

rilmiþ, tesis Hava Kuvvetleri’ne ait per-

dur. Halk hayatında ilk kez bu tesis sa-

1933 yılında fabrika Milli Müdafaa

vaneli uçakların bakım ve onarımlarının

yesinde motorları, makineleri görmüþ,

Vekâleti’ne devredilip yeniden açılmıþ-

yanı sıra muhtelif tipteki taþıt araçları-

sanayi ve teknoloji üretimiyle tanıþmıþ-

tır. 1933-34 yıllarında fabrika sahasın-

nın ve yer teçhizatının bakım, onarım ve

tır. Junkers A 20, F 13 ve G 23 uçaklarının bakımı, onarımı ve yenilenmesi iþini
de Kayseri’deki bu fabrika üstlenmiþtir.
Ancak geliþmeler umulan düzeyde olmamıþtır. Alman mühendis ve iþçilerin
yüksek maliyeti, onların aldıkları yüksek
ücretlerin Türk çalıþanları huzursuz etmesi ve Alman firmanın verdiði kimi
sözleri tutmaması nedeniyle anlaþmazlık büyümüþtür. Sonunda ipler kopmuþ
ve TOMTAÞ 28 Haziran 1928 tarihinde
kapatılmıþtır.
1930 yılında Tayyare Cemiyeti þirketi Milli Müdafaa Vekâleti’ne devredince
uçakların bakım ve tamirine yeniden
baþlanmıþtır. Dahası, 1932 yılında bir
uçak fabrikası için adım atılmıþ, Milli
Müdafaa Vekâleti ile Amerikalı Curtiss
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mesgut Motorlu Uçuþ Kampı ve aynı yıl
yapılan Ankara ve Ýzmir paraþüt kuleleri, binlerce gence havacılık sevgisi kazandırmıþtır. Türkkuþu öðretmenlerinden pilot Ali Yıldız, 12 Haziran 1938’de
14 saat 20 dakika süren bir planör uçuþuyla dünya rekoru kırmıþtır.
1939- 41 yılları arasında Genelkurmay Baþkanlıðı’nın da isteðiyle Etimesgut Uçak Fabrikası kurulmuþtur.
1944 yılında üretime baþlayan ve çok
geniþ kapsamlı bir giriþim olan Etimesgut Uçak Fabrikası’nda, Magister
uçaklarının yanı sıra, THK -1, 3, 4, 7, 9
ve 13 planörleri ile THK -2, 5 ve 10 tip-

yenilenmesini üstlenmiþtir. Yabancı ülkelerden yedek malzeme getirilmesi
zorlaþtıkça, Hava Kuvvetleri’nin ikmal,
bakım ve onarım gücünün sürmesi için
fabrika geliþtirilmiþ ve bazı malzemele-

1929’da Milli Savunma

rin üretimine baþlanmıþtır.

Bakanlıðı’na devredilmiþtir.

Atatürk’ün Emaneti Bir

lerinde

eðitim,

saðlık ve nakliye uçakları üretilmiþtir.

Kurtuluþ Savaþı’ndan yeni çıkmıþ

Türkiye’de ciddi anlamda ilk motor

Kurum: Türk Hava Kurumu

yorgun ve yoksul bir halkın maddi ve

fabrikası da THK tarafından Gazi Or-

Türkiye’de havacılık sanayisini ge-

manevi desteðiyle can bulan THK, bu

man Çiftliði’nde kurulmuþtur. 1951’e

liþtirmek, havacılıðın askeri, ekono-

destekle ilk 10 yıl içinde 351 uçak sa-

kadar çalıþmalarını sürdüren fabrika,

mik, toplumsal ve siyasal önemini an-

tın alarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ba-

aynı yıl Makine ve Kimya Endüstrisi’ne

latmak, geliþmesini saðlamak ve “uçan

ðıþlamıþtır. 1932 yılında Türk Tayyare

devredilmiþ, 1953’ten sonra ise tama-

bir Türk gençliði yaratmak” amacıyla

Cemiyeti’nin yurt dıþında eðittiði mü-

men kapatılmıþtır.

kurulan Türk Hava Kurumu (THK), gü-

hendislerden Selahattin Reþit ve eki-

cünü yurttaþların desteklerinden al-

bi, motor ve pervane dıþında tüm par-

maktadır. Orman yangınlarıyla da mü-

çaları Türk malı olan, Vecihi Hürkuþ’un

Türkiye’de uçak üretimi söz konusu

cadele eden kurum, her yıl 4 bin gence

yaptıðı uçaktan sonra, ikinci ulusal tip-

oldu mu iki öncü isim öne çıkar: Vecihi

havacılık sevgisi aþılamakta ve düzenli

teki uçaðın ilk örneðini üretmiþlerdir.

Hürkuþ ve Nuri Demirað.

olarak her yıl 20 öðrenciyi yurt dıþına

1935 yılında genel kurul kararıyla ce-

göndermektedir.

miyetin adı Türk Hava Kurumu olarak

Vecihi Hürkuþ ve Ýlk Türk Uçaðı

THK, Cumhuriyetin ilanından 16 ay

deðiþtirilmiþtir. THK, 3 Mayıs 1935’te

Vecihi Hürkuþ’un yaptıðı “VECÝHÝ

sonra 16 Þubat 1925’te Atatürk’ün em-

kurduðu Türkkuþu ile aralarında Ata-

XIV” adlı uçak, 1930 yılında uçmuþtur

riyle Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kurul-

türk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk ka-

semalarımızda. Halkımıza, özellikle de

muþtur. 23 Nisan 1926’da havacılıðın

dın savaþ pilotu olan Sabiha Gök-

gençlerimize havacılık sevgisi aþılamak

gereksinimi olan teknik personelin eði-

çen’in de bulunduðu birçok pilot yetiþ-

ve Tayyareci Vecihi Hürkuþ’un anısını

tilmesi amacıyla Tayyare Makinist Mek-

tirmiþtir.

yaþatmak için 2007 yılında kurulan Tay-

Türk Giriþimciler ve Sivil Havacılık

tebi’ni hizmete açan kurum, aynı yıl Al-

Ardı ardına açılan paraþüt, planör,

yareci Vecihi Hürkuþ Müzesi Derneði

man Junkers lisansıyla A-19 ve A-20

motorlu uçuþ ve model uçak okulları,

Baþkanı Bahadır Gürer, Vecihi Hür-

uçaklarını üretmiþ, bu uçakların bakım

10 Temmuz 1936’da hizmete giren Ýnö-

kuþ’un uçak üretimi konusundaki çalıþ-

ve onarımını yapmıþtır. Bu fabrika

nü Planör Kampı, 1937’de açılan Eti-

malarını þöyle anlatmaktadır:
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“Vecihi XIV’ün imaline 19 Haziran
1930’da Vecihi Bey ve dört yardımcısı

namik ve statik hesapları ve protokol

bir filoyu, Bursa, Kütahya, Eskiþehir,

bulunuyordu”.

Ankara, Konya, Adana, Elazıð ve Malatya rotasında uçurarak halka kendi tay-

tarafından baþlandı. 16 Eylül 1930 Salı
Nuri Demirað ve Havacılık Sanayisi

yarelerimizle göklerimizi kendimizin ko-

de ilk uçuþu yapıldı. Uçak yüzde 55

Cumhuriyet tarihinin önemli giri-

ruyabileceðini göstermek ve onlara

aðaç, yüzde 20 motor, yüzde 25 bez,

þimcilerinden olan ve Cumhuriyet son-

alüminyum, çelik idi...

rasında üçüncü kez çok partili hayata

Nu.D.38 tipi yolcu uçaðı, tamamen

18 Eylül 1930 Perþembe günü Ýs-

geçiþte ilk muhalefet partisi olan Milli

Türk mühendis ve iþçilerinin ortaya çı-

tanbul- Eskiþehir- Ankara arasında uç-

Kalkınma Partisi’ni 1945 yılında kuran

kardıkları Türk tipi bir uçaktır. 6 kiþilik

tu. 29 Eylül 1930 Pazartesi günü, teknik

Nuri Demirað, 1936 yılında havacılık sa-

yolcu uçaðının çift pilot kumandası bu-

dosya ve tayyarenin resmi teknik mu-

nayisinin ilk temellerini atmaya baþladı.

lunmaktadır. Saatte 325 kilometre hız

ayenesi ile uçuþ müsaadesi ve seyrüse-

Ýlk iþ olarak 10 yıllık devreyi kapsayan

yapabilmekte ve 1000 km uçabilmekte-

fer vesikası için Ýktisat Vekâletine baþ-

bir plan - program hazırlattı. Bu prog-

dir. Türk Hava Kurumu, Nuri Demirað'ın

vuru yapıldı. 14 Ekim 1930 Salı günü,

ram gereði, Beþiktaþ Barbaros Hayret-

fabrikalarına sipariþ vermiþ olduðu bu

Milli Müdafaa Vekâleti Hava Umuru

tin Ýskelesi’nin yanında Tayyare Etüd

uçakları almaktan vazgeçmiþtir.

Umum Müfettiþi’nden gelen yazıda;

Atölyesi’ni kurdu. Bu tayyare atölyesi kı-

“Tayyarenin aerodinamik vasıflarını tes-

sa sürede dev bir fabrika haline geldi.

günü saat 15.00’de Halk ve basın önün-

inanç vermek istemiþti.

Kaynakça

pit edecek elimizde hiçbir vasıta bulun-

Daha sonra Demirað, Yeþilköy'de El-

madıðından, fennen muayenesine im-

mas Paþa Çiftliði’ni tayyare meydanı

kân görülmemiþ ve bu suretle icap

yapmak için satın aldı. 1000 x 1300

eden seyrüsefer vesikası verilememiþ-

metre boyutlarında düz bir tayyare ala-

mirað”, Ötüken Neþriyat, Ýstanbul,

tir” deniyordu. 28 Kasım 1930 Cuma

nı yaptırdı. Bunun bir örneði de o sıralar

2007.

günü Hürkuþ’un not defterinde þunlar

Avrupa'nın en modern havaalanı olan

yazılıydı: “Derin üzgünlük içinde Hamid

Amsterdam'da vardı.

I

AÞIK, Melih; “Vecihi Hürkuþ”, Milli-

yet Gazetesi, 16 Eylül 2009.
I

I

DERVÝÞOÐLU, Fatih M.; “Nuri De-

HÜRKUÞ, Vecihi; “Havada 1915-

1925”, 1. Kitap, Tayyareci Vecihi Hürkuþ

ile uçarak getirdiðimiz tayyareyi söker-

1937–1938 yılı içinde Türk Hava Ku-

ken göz pınarlarımız sızlıyordu. Tayya-

rumu Demirað’a 10 okul uçaðı ve 65

renin sökülme iþi tamamlandı. Devlet

planör sipariþinde bulundu. Ýstanbul

Kurum: THK”, Cumhuriyet Ankara Eki,

Demir Yolları’ndan alınan bir vagona

fabrikalarında yapılan ilk yerli Türk uça-

28 Ocak 2005.

yerleþtirdik. Devlet Demir Yolları Ýdare-

ðı, 1941 yılı Aðustos ayında Nuri Bey'in

I

www.skysunhaber.com

si’ne teslim ettik”.

doðduðu yer olan Divriði'ye uçarak gi-

I

www.tayyarecivecihi.com

9 Nisan 1931 Cuma günü Prag’da

dip gelmiþti. Halkı da heyecanlandıran

I

www.tayyarecivecihi.org

tecrübe uçuþları baþladı. Tecrübe pilo-

bu tür gösterilerin yararlı olduðunu dü-

I

www.tayyarecivecihi.net

tu Vecihi Bey’di. 23 Nisan 1931 Per-

þünen Nuri Bey, Eylül ayında 12 uçaklık

I

www.nuridemirag.com I

Müzesi Derneði Yayını, Ýstanbul, 2008.
I

KOZOK, Fırat; “Ata’nın Ýzinde Bir

þembe günü gazino, güzel çiçeklerle
süslenmiþti. “Büyük salonun kapısından ayaðımı atarken bütün vücudumun
titrediðini hissetmiþtim. Tam karþıma
gelen duvarın ortasında etekleri düðümlenmiþ Türk ve Çek bayrakları içinde defne dalı ile çerçevelenmiþ beyaz
bir levha üzerinde ‘YAÞASIN TÜRK TAYYARECÝLÝÐÝ’ yazısını görmüþ, önce bu
yazıyı, sonra da salonda bulunanları selamlamıþtım. Derin saygı ve þükran sözleriyle aldıðım zarfın üzerinde ‘Vecihi
XIV tip tayyaresi’ yazılı idi. Ýçinde tayyaremin beynelmilel CINA vasıflarını haiz
iyi bir mektep ve spor tayyaresi olduðuna dair bir diploma, tayyarenin aerodi-
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GÜNCEL

Mini Buzul Ça¤› m› Baﬂl›yor?
US‹AD Bildiren Dergisi

az› bilim adamlar›na göre,
sert k›ﬂlar›n Kuzey yar›mküreyi daha fazla etkilemesi,
20-30 y›ll›k küresel bir so¤uma e¤iliminin baﬂlang›c›. Pasifik ve
Atlantik okyanuslar›ndaki suyun
›s›nma derecesinin do¤al döngüsünü inceleyen uzmanlar, küresel ›s›nman›n büyük kabul gören ortodoks
inançlar›na karﬂ› ç›k›yor. Bu inançlar
aras›nda, Kuzey Kutbu’nun 2013 yaz›nda tamamen buzsuz kalaca¤› da
var…

B

Kuzey Kutbu’nda Buzullar
Yüzde 26 Artt›
Colorado’da bulunan Amerikan
Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’ne göre, Kuzey Kutup bölgesinde yaz mevsiminde bulunan buzullar, 2007 y›l›ndan beri 659 bin kilometrekare art›ﬂ
gösterdi. Baﬂka bir deyiﬂle, buzullar
yüzde 26 oran›nda artt›. Bu duruma,
küresel ›s›nmay› savunan bilim adamlar› da karﬂ› ç›km›yor.
Is›nma Okyanus
Döngülerinden Kaynaklan›yor
Uzmanlar›n tahminleri, 1900 y›l›ndan beri dünyan›n sadece sera gazlar›
emisyonlar› nedeniyle ›s›nd›¤› ve bunun karbondioksit seviyeleri artt›kça
devam edece¤i görüﬂünü ortaya koyan standart iklim modellerini de zay›flat›yor. Bilim adamlar›, araﬂt›rmalar›n›n ›s›nman›n büyük bölümünün
okyanus döngülerinden kaynakland›¤›n› kan›tlad›¤›n› ileri sürüyor. Bu sonuç, yayg›n kan› olan gezegenin geri
döndürülemez bir kaosa do¤ru yol ald›¤› fikrine de meydan okuyor.
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Geleneksel Görüﬂ:
Karbondioksit Seviyesi
Düﬂmezse Felaket Kap›da
Ancak, ‹ngiltere siyasetindeki iki
büyük parti, e¤er karbondioksit seviyelerinde ciddi düﬂüﬂe gidilmezse,
dünyan›n felaketlerle yüz yüze oldu¤u konusunda ›srar etmeye devam
ediyor. Örne¤in birkaç hafta önce ‹ngiltere donarken, parlamentoda konuﬂan ‹klim Bakan› Ed Miliband, küresel
›s›nma biliminin sabit ve istikrarl› oldu¤unu söyledi.
Birleﬂmiﬂ Milletler Hükümetleraras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Kurulu’nun
(IPCC) yöneticilerinden Profesör Mojib Latif’in de aralar›nda bulundu¤u
önde gelen bilim adamlar› ise insan
eliyle meydana gelen küresel ›s›nman›n 22 y›l önce anlaﬂmaya var›lan plana göre ﬂekillendirildi¤ini söyleyerek
buna karﬂ› ç›kt›. Almanya’da Kiel Üniversitesi’ne ba¤l› Leibniz Enstitüsü’ndeki araﬂt›rmaya baﬂkanl›k eden
Prof. Latif, okyanus s›cakl›¤›n›, ›s›nma
ve so¤uma döngülerinin baﬂlad›¤› yer
olan 915 metre derinlikte ölçebilen yeni bir metot geliﬂtirdi. Latif ve meslektaﬂlar›, yeni so¤uma e¤ilimini tahmin

eden makalelerini, 2008’de ve geçen
Eylül ay›nda Cenova’daki konferansta
sundular.
20. Yüzy›l›n Baﬂ›ndaki Is›nma
Okyanus Döngülerine Ba¤l›yd›
Daily Mail gazetesine de konuﬂan
Prof. Latif, “1980–2000 aras›nda meydana gelen ve 20’nci yüzy›l›n erken
dönemlerindeki ›s›nman›n yüzde
50’sinin bu okyanus döngülerine ba¤l› oldu¤unu gördük” dedi. Latif ﬂöyle
konuﬂtu: “Bu döngüler ﬂimdi tersine
döndü. Böyle sert k›ﬂlar› ileride daha
fazla görece¤iz. Yaz mevsimleri de daha so¤uk geçecek. Bu durum 20 y›l veya daha fazla sürecek. Buzullarda ve
deniz buzlar›nda gözlemledi¤imiz büyük geri çekilmeler duracak. Küresel
›s›nma da duraklayacak.”
Tüm Dünya So¤udu
Geçen haftalarda, sadece Avrupa
de¤il Asya ve Amerika da so¤uk günler geçirdi. Geleneksel bak›ﬂ ise, bu so¤uman›n ›s›nmaya sadece küçük bir
ara oldu¤unda ›srarl›. Küba’daki gibi
rekor s›cakl›k düﬂüﬂlerine ra¤men
BBC bunun k›sa dönemli bir de¤iﬂik-

lik oldu¤unu ve iklimin ›s›nd›¤›n› savunuyor. Profesör Latif ve di¤er baz›
bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar› ise bunun böyle olmad›¤›n› gösteriyor.
Son 60 Y›l›n En Güçlü De¤iﬂimi
Öte yandan, ﬂu anki so¤u¤un sebebinin, Kuzey Kutbu’ndaki dalgalanmalardan oluﬂtu¤u da bir gerçek. Meteorolojistler, bunun son 60 y›l›n en
güçlü de¤iﬂimi oldu¤u yönünde hemfikir. Ancak Prof. Latif, bu de¤iﬂimlerin uzun dönemli oldu¤unu ve Pasifik
ve Atlantik okyanuslar›ndaki on y›ll›k
dalgalanmalara ba¤l› oldu¤unu ileri
sürüyor. Kuzey Atlantik’in ortas›ndaki su s›cakl›¤›n›n normalden birkaç
derece daha düﬂük olmas›, ﬂu an Avrupa’y› etkileyen en önemli faktör olarak öne ç›k›yor.
De¤iﬂimler tüm
dünyada senkronize
Wisconsin Üniversitesi’ndeki Atmosfer Bilimleri Grubu’nun yöneticisi
olan Profesör Anastasios Tsonis ise bu
de¤iﬂimlerin tüm dünyada senkronize
bir ﬂekilde yaﬂand›¤›n›, dünyan›n ›s›nmadan so¤umaya do¤ru geçti¤ini ve
bunun 20-30 y›ll›k döngülerle tekrarlanaca¤›n› ileri sürüyor. Tsonis, “Bu
teori, 20’nci ve 21’inci yüzy›l aras›ndaki tüm s›cakl›k de¤iﬂimlerini aç›kl›yor.
ﬁimdi bir de¤iﬂim yaﬂad›k ve 20-30 y›l
so¤uk havayla yaﬂayaca¤›z. 1915-1940
aras›nda da güçlü bir ›s›nma dalgas›
vard›. Ancak dünyadaki karbondioksit seviyesi artmas›na ra¤men,
1940’tan 1970’lerin sonuna dek yine
so¤uk bir dönem yaﬂand›” diyor.
Son zamanlardaki küresel ›s›nman›n sonuçlar›, 90 y›l önce de meydana
gelmiﬂti. Örne¤in, 1922’de Washington Post gazetesi, Grönland’›n buzullar›n›n h›zla yok oldu¤unu, ay›bal›klar›n›n suyu “çok s›cak” bulduklar›n›
yazm›ﬂt›. 54 y›ld›r Buz Denizi’nde gemi kaptanl›¤› yapan Martin Ingebrigsten, ›s›nma durumunun 1918’e dek
uzand›¤›n› söylüyor. Ingebrigsten,
“Denizdeki büyük buzullar yok olmuﬂtu. Bölgedeki bal›klar da bundan
zarar gördü” diyor.

ABD’nin yüzde 56’s›n›n karla kapland›¤›n› ifade etti. Tsonis, “Bu birkaç on
y›ld›r olmam›ﬂt›. Bunu küresel ›s›nmaya sadece küçük bir ara olarak görmek
yanl›ﬂ olur. Aksine, k›ﬂ mevsiminin
daha da so¤umas›n› bekliyoruz” dedi.
Tsonis, önceki küresel so¤uma süresince dünya medyas›n›n da “so¤uk
korkusu”nu yans›tt›¤›n› hat›rlatt›. Örne¤in, 1974 y›l›nda Time dergisi “Baﬂka bir Buz Ça¤›” baﬂl›¤›yla yay›nlanm›ﬂt›. Dergi, “Bunun sorumlulu¤u insano¤lundad›r. Fosil yak›t› kullanmak,
güneﬂ ›ﬂ›¤›n› bloke ederek güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n dünyaya ulaﬂmas›n› engelliyor” diye yazm›ﬂt›. Profesör Tsonis,
“Belki 2030’lu y›llar›n baﬂ›nda da bu
tür konuﬂmalara tan›k olaca¤›z” diyor.
Do¤al Döngü ‹nsano¤lunun
Yaratt›¤› Tahribat› Dengeliyor
Prof. Latif gibi Prof Tsonis de küresel ›s›nmay› inkar etmiyor ancak, kaos
teorilerine inanmad›¤›n› söylüyor.
Tsonis’e göre, insano¤lunun neden oldu¤u de¤iﬂiklik, do¤al döngüyle dengeleniyor. Tsonis, “Bilgisayarlar›n
karbondioksit düzeylerini ve deniz
suyu ›s›nmas›n› ölçerek yaratt›¤› modele inanm›yorum. Bu modeller ancak
hava tahmini kadar güvenilirdir” diye
ekliyor.
Prof. Tsonis, bu görüﬂünü içeren
makalesi “Geophysical Research Letters” isimli dergide yay›nland›¤›nda
nefret söylemi içeren e-postalar ald›¤›-

n› söyledi. Tsonis, “Ben sadece gerçekle ilgileniyorum ama insanlar iklim
de¤iﬂikli¤iyle savaﬂa zarar verdi¤imi
söyledi. Ayr›ca, iklim de¤iﬂikli¤ine
inanmayanlardan da tepki ald›m. Onlar da iklim de¤iﬂikli¤inin karﬂ›s›na
yeterince güçlü bir teori koymad›¤›m›
öne sürdüler” dedi.
Colorado Eyalet Üniversitesi Atmosferik Bilimler’den Prof. William
Gray, “70’lerden 90’l› y›llara dek süren ›s›nman›n ço¤u do¤al bir süreçti.
Karbondioksitin bundaki rolü yüzde
5-10 aras›ndad›r” diyor. Küresel ›s›nmaya gönülden ba¤l› uzmanlar ise bu
görüﬂü ﬂiddetle reddediyor.
Karﬂ›t Görüﬂ: Bu So¤uma
Hiçbir ﬁeyi De¤iﬂtirmez
Do¤u ‹ngiltere Üniversitesi ‹klim
Araﬂt›rmalar› Bölümü’nden Dr David
Viner (‹klim skandal›nda ad› geçen ve
incelemeye al›nan uzmanlardan biri),
2000 y›l›nda ‹ngiltere’de neredeyse hiç
kar ya¤mad›¤›n› ve çocuklar›n kar›n
ne oldu¤unu unuttu¤unu söylemiﬂti.
ﬁimdi de y›ll›k bütçesi 10 milyon sterlin olan ve gençlerin iklim de¤iﬂikli¤i
konusunda bilgilendirme amac› taﬂ›yan British Council program›n› yöneten Viner, ayn› görüﬂünün arkas›nda
duruyor ve “Sadece birkaç haftad›r
so¤uk havan›n etkisi alt›nday›z. Bu
hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmez. Bu k›ﬂ so¤uk
geçti ama kar hala ender görülen bir
do¤a olay›” diyor. I

Abd’nin Yüzde 56’s›
Karla Kapland›
Prof. Tsonis, Golf Stream ak›nt›s›n›n yerinin de¤iﬂmemesine ra¤men,

US‹AD

B‹LD‹REN

55

YEREL YÖNET‹M

Yerli Mal› Kullan,
‹ﬂçin ‹ﬂinden Olmas›n!
Op. Dr . Alt›nok ÖZ
Kartal Belediye Baﬂkan›

umhuriyet’in kuruldu¤u
dönemde sanayi üretimi
yok denecek kadar azd›.
Neredeyse ekmeklik undan, giyilecek elbiseye her ﬂey d›ﬂal›mla (ithalat) karﬂ›lan›yordu. Genç
Cumhuriyet, Büyük Atatürk’ün deyimiyle; k›l›çla kazan›lan zaferleri,
sabanla pekiﬂtirecek ve kal›c›laﬂt›r›lacakt›. Üretim toplumunu yaratabilmek için, “‹ktisadi bütünlük”
olarak adland›r›lan çal›ﬂmayla,
Türk insan›na gerekecek her türlü
maddenin üretilece¤i fabrikalar
aç›lmaya baﬂland›. Etibank, Sümerbank, ﬂeker fabrikalar›, tekstil fabrikalar›, demir-çelik fabrikalar› ve
Millileﬂtirilerek yabanc›lar›n elinden al›nan madenler, limanlar, demiryollar› vb. böyle do¤du. Türkiye
Cumhuriyeti’nin temellerini kökleﬂtiren bu kurumlar, Osmanl›’dan kalan borçlar› ödedi¤i gibi Türkiye’ye
topyekun kalk›nman›n alt›n y›llar›n› yaﬂatan kurumlar oldu.
Ayn› süreçte Yerli Mal› kullan›m› bilincini art›rmak için düzenlenen Yerli Mal› Haftalar›m›z, Ulusal
Sanayi yaratma ülküsünün bayra¤›
oldu. Ac›d›r, bu haftalar›n önce içi
boﬂalt›l›p okullarda ruhsuz törenlerle geçiﬂtirildi. Yerli Mal› sözü neredeyse dilimizden ç›kar›lmak istendi. Çünkü Cumhuriyet’in ekonomik rotas› de¤iﬂtirilmeye baﬂland›. Bu kapsamda da, d›ﬂ yard›ms›z
ve yabanc› sermayesiz olmaz man-

C
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t›¤› ekonomide egemen olmaya
baﬂlad›. Ard›ndan da Cumhuriyet’e
hayat vermiﬂ kurumlar›n devlet
elinden ç›kar›lmas› süreci baﬂlad›.
1940’larda uçak yap›p Avrupa’ya
satan Kayseri uçak fabrikas›n›n gaz
oca¤› fabrikas›na dönüﬂtürülmesi,
bu süreci çok iyi özetliyor.
Yerli mal› bilincinin unutulmak
üzere oldu¤u günümüzde Türkiye
neredeyse ithal ürünler cehennemine dönmek üzere. Ekonomimiz
üretimin yap›lmad›¤›, üretim olmad›¤› için de iﬂsizli¤in doruklara ç›kt›¤›, d›ﬂ al›m (ithal) kullan›m›na dayal› bir hale düﬂürüldü.
Ekonomimiz art›k üretimle de-

¤il; finans piyasalar›yla, özelleﬂtirme gelirleriyle, d›ﬂ yard›mlarla
ayakta tutulmaya çal›ﬂ›l›yor. Özelleﬂtirmelerden elde edilen gelirler
ve yabanc›lardan al›nan krediler
yat›r›ma gitmiyor, üretimse gittikçe
düﬂüyor. Amik Ovam›z, Çukurovam›z, Muﬂ Ovam›z var; ancak pamu¤umuzu Yunanistan’dan al›yoruz.
Cevizimizi Ukrayna’dan, ‹ran’dan
al›yoruz. M›s›r› Amerika’dan al›yoruz. Arpay› Rusya’dan, eti ise
Avustralya’dan...
Tar›mda ürüne destek verilece¤ine, tarlaya destek verilmesinden
dolay› köylü tembelli¤e itiliyor.
Yatt›¤› yerden tarla paras› ad› alt›n-

da güya destek al›yor. Yüzy›llar boyu oluﬂturdu¤umuz çiftçilik deneyimi yok ediliyor. Halk›m›z k›s›r
(bir daha ürün vermeyen) GDO’lu
tohumlardan elde edilen ürünlere
mahkum oluyor.
D›ﬂ al›m ile d›ﬂ sat›m aras›ndaki
fark gittikçe art›yor. Al›nan borçlar
ve özelleﬂtirme gelirlerinin önemli
kesimi d›ﬂ al›m› ve finansal piyasay› güçlendirmeye gidiyor. Kalan
k›sm› da halka yeﬂil kart, kömür,
g›da yard›m› olarak dönüyor. Dolay›s›yla çal›ﬂan, üreten toplumdan;
iﬂsiz ve sadaka alan topluma dönüﬂüyoruz. Borçlar›n faizlerini ödeyecek gücümüz kalmad›¤›nda ise satabilece¤imiz tek ﬂey, elde kalan
topraklar›m›z olacakt›r.
Sürekli tüketen bir toplum olmamak için, ithal ürünler cehenneminde yaﬂamamak için, üretim ve
d›ﬂ sat›m a¤›rl›kl› ekonomiyi canland›rmak durumunday›z. Güçlü
bir ulusal sanayi için ulusal bilgi birikimini ve ulusal teknolojimizi
oluﬂturmak zorunday›z. Kendi özgün markalar›m›z› yaratmak, kaliteli üretimimizi art›rmak durumunday›z. Burada görev, hem halka, hem de devlet adamlar›m›za
düﬂmektedir.
Ülkemizde üretildi¤i halde s›rf
yabanc› marka hayranl›¤›na prim
vermek ad›na yabanc› isim koyma,
özgün çal›ﬂma yaratmay›p ürün dizayn›n› aynen ya da de¤iﬂtirerek
kullanma, ülke gelece¤inin hovardaca harcanmas›d›r. Üstelik bu ülkede, bu ülkenin insanlar›nca üretilmiﬂ ürüne yabanc› isim koyup,
d›ﬂ sat›m mal›ym›ﬂ gibi taktikler de
kendi insan›m›za, kendi üretimimize, kendi sanayimize sayg›s›zl›kt›r.
Daha 1975’te kurulmuﬂ ASELSAN’›n, kendi ürün tasar›m› ve patentiyle yüze yak›n çeﬂitte ürünü,
Almanya ve ABD dahil tüm dünyaya satt›¤›n› kaç›m›z biliyor acaba?
Yine ASELSAN’›n dünyan›n birçok
ülkesindeki ihaleleri, uluslararas›
devleri eleyip ald›¤›n› kim biliyor?
Burada ortaya ç›kan bir di¤er nokta
da, bu bilgilerin bas›n›m›zda yer almamas›…
Biz istersek kaliteli markalar›m›z› yarat›r, dünya pazarlar›nda da
baﬂar›lar elde ederiz.

Kendi özgün
markalar›n› yarat!
Kaliteli yerli üretimini art›r!
‹ﬂsiz kalmamak için,
Ulusal sanayini
güçlendirmek için,
Çocuklar›na iyi bir gelecek
b›rakmak için,
Yerli Mal› kullan!

Ulusal bütünlü¤ümüze gelecek
sald›r›lar karﬂ›s›nda ulusal savunma sanayimiz için, ulusal bütünlü¤ümüz içinde tüm yurttaﬂlar›m›z›n
da ortak gönenç düzeyinin yükseltilmesinin sa¤lanmas›, bu gönençle
demokrasi içinde kalk›nmas›n›n
sa¤lanabilmesi için tek temel, ulusal sanayinin geliﬂip güçlendirilmesidir.
Ülkemiz ancak ulusal sanayimizin güçlendirilmesiyle önder ülke,
büyük ülke olabilir. Çünkü ancak
ve ancak ulusal sanayisi güçlü ülkeler, geliﬂmiﬂ büyük ülkelerin piyonu olmaktan ç›kar, dünya uluslar toplulu¤unun onurlu bir üyesi
olur.
Kendisi olamayan, baﬂkas› olmaya mahkumdur! I
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DERNEKTEN

Genel Sekreterimiz Birol
Baﬂaran ile Yeni Y›l› Kutlad›k
US‹AD ailesi olarak hem 18 ay aradan sonra serbest kalan Genel Sekreterimiz Birol Baﬂaran’›n aram›za geri dönmesini kutlamak hem de yeni y›l› karﬂ›lamak için toplant› düzenledik. US‹AD genel merkezinde düzenledi¤imiz toplant›ya üye ve dostlar›m›z›n yan› s›ra ‹stanbul Üniversitesi Eski
Rektörü Say›n Prof. Dr. Kemal Alemdaro¤lu ve de¤erli büyü¤ümüz sanayici Say›n Murtaza Çelikel de kat›ld›. Kutlamada
US‹AD ad›na konuﬂma yapan Genel Baﬂkan›m›z Fevzi Dur-

gun “Birol Baﬂaran’›n aram›za dönüﬂünü mutlulukla karﬂ›l›yoruz, geç tecelli etse de adalet yerini buldu” dedi. Durgun,
“US‹AD ailesi olarak di¤er ayd›nlar›m›z›n da bir an önce özgürlüklerine kavuﬂmalar›n› diliyoruz” diye sözlerini tamamlad›. Konuklar kutlama boyunca keyifli ve coﬂkulu saatler
geçirdi.
Y›lbaﬂ› kutlamam›z› onurland›ran de¤erli konuklar›m›za
teﬂekkür ederiz.

l›,
A.Turan Pazar
Soldan Sa¤a:
l›,
ar
, Ekrem Paz
Fevzi Durgun
al Çoban
kaya ve Cem
Tevfik K›zg›n

De¤erli büyü¤ümüz ve dan›ﬂman›m›z Murtaza Çelikel genel
sekreterimiz Birol Baﬂaran'a geçmiﬂ olsun derken...
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Soldan sa¤a: Cengiz Ayd›n,
Birol Baﬂaran, Ümit Ülgen,
Fevzi Durgun ve Prof.Dr. Kemal
Alemdaro¤lu.
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YERL‹ MALI ETK‹NL‹KLER‹

Yerli Mal› Haftas›

Tacettin BAYIR
18 Aral›k 2009

Son y›llarda hiçte hakl› bir nedene
dayanmadan unutturulan, gündem-

18.12.2009
Yer: Özel Fatoﬂ Abla Koleji
Müdürlü¤ü - G.O.P. - ANKARA
Konuﬂmac›: Cemal ÇOBAN
Konu: Yerli Mal› Kullanmak ve
Tutumlu Olmak
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den düﬂürülen Yerli Mallar ve Tutum
Haftas› konusun sizden yeniden yard›m istiyoruz.
Bilindi¤i üzere Aral›k ay›n›n ikinci haftas› büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün giriﬂimiyle Yerli Mallar› ve Tutum
Haftas› olarak kurumsallaﬂm›ﬂt›r. E¤itim
program› içinde olmas›na ra¤men Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n önemsememesi
nedeniyle okullarda ya hiç iﬂlenmiyor ya
da baz› yerlerde sözüm ona de¤iniliyor.
Ö¤retmenlerimizin büyük ço¤unlu¤u
konuya duyarl›.
Türkiye’nin her geçen gün artan ve
azalaca¤›na dair hiçbir umut ›ﬂ›¤› gözükmeyen d›ﬂ borcu da¤lar gibi. Her geçen
gün büyüyen bu d›ﬂ borcumuzun faizinin bir k›sm›n› ( asl›n› de¤il) ödeyebilmek için yeni borçlar( ve yeni yükümlülüklere imza atan) baﬂar›l› politikac› olarak medyam›zda boy gösteriyor. Böylesi
bir saadet zinciri(cehenneme yol mu demeliydik?) tarihimizde bir kez daha yaﬂand›. Borcu borçla ödemek, yeni borçlar al›rken ülke gelirlerini temlik etmek

15.12.2009
Yer: TED Ankara Koleji Müdürlü¤ü
‹ncek-ANKARA
Konuﬂmac›: Prof. Dr. An›l ÇEÇEN
Konu: Yerli Mal› Kullanmak ve
Tutumlu Olmak

ve sonunda tüm hazinemize ve yönetimimize (hatta vatan›n iﬂgali) yabanc›lar›n
el koymas›…
Yaﬂad›¤›m›z bu günler, Düyunu
Umumi yönetimine gitti¤imiz o y›llara
çok benzemiyor mu? Tutumlu olman›n,
tasarrufun önemini kavramak ve kavratmak ulusal bir zorunluluk de¤il mi?
Yoksa borçla, yeni borçlarla( yeni yükümlülük ve boyunduruk diye okunmal›)
nereye varabiliriz… Ya da vard›¤›m›z yer?
US‹AD’›n yapt›¤› kesinlikle bir nostalji de¤ildir. Ulusal ç›karlar›m›z›n dayatt›¤›
bir ç›kar yoldur. Dünyada ulusal sanayi
hamlesine bu kadar yabanc› kalm›ﬂ ve
ithal mal cehennemini yaﬂayarak kalk›nabilmiﬂ tek bir ülke var m›? Ya da ithal
ürün ç›lg›nl›¤›yla iﬂsize iﬂ, insan›m›za aﬂ
ve kalk›nmay› b›rak›n›z programlamak,
düﬂünmek, hayal dahi edilebilir mi?
Küreselleﬂmenin gözleri, bilinçleri,
vicdanlar› kör eden büyüsünden kurtulup yurttaﬂlar›m›za ulusal ç›karlar›m›z›
anlatmak u¤raﬂ›s›n›, yorulmaks›z›n sürdürmek gerekiyor.

17.12.2009
Yer: Özel Tevvik Fikret Lisesi Müdürlü¤ü
ANKARA
Konuﬂmac›: Nazmi KAL
Konu: Yerli Mal› Kullanmak ve
Tutumlu Olmak

EKONOM‹

Yunanistan Örne¤i
‹smail U ⁄URAL
Yeni As›r Gazetesi
24.12.2009

on günlerde izliyoruz, komﬂumuz Yunanistan zor durumda! Kimsenin felaketinde
mutluluk aramay›z ancak 300
milyar Euro gibi bir borç rakam› telaffuz ediliyor ki ak›llara ziyan. Bir
de bu ülkede sadece 11 milyon dolay›nda insan yaﬂad›¤›n› düﬂünürseniz, kiﬂi baﬂ›na afaki bir borç miktar›
karﬂ›m›za ç›kar. Ama asl›nda temel
sorun bu de¤il, ya ne derseniz? ‹ﬂin
s›rr› 'reel sektör'de deriz.
Önce yerimiz dar, onun için uzun
uzad›ya ekonomik analiz yapma
ﬂans›m›z yok, size k›saca meram›m›z› ifade etmeye çal›ﬂal›m. Yunan
ekonomisi esasen 3 ana sektör üzerine oturuyor. Turizm, deniz ticareti
ve finans... Her üçü de dünya ölçe¤inde say›l›yor. Özellikle turizm ve
deniz ticareti bu ülkede geleneksel
olarak güçlü ve önemli ölçüde döviz
kayna¤› yarat›yor. Tabii tar›m sektörü de önemsiz de¤il, baﬂta zeytin-

S

zeytinya¤›, tütün, bal›kç›l›k, pamuk,
meyve ve sebze olmak üzere küçümsenmeyecek bir tar›msal yap›ya sahipler. Ama yetmiyor iﬂte! Çünkü
Yunanistan'da ölçek ekonomisine
sahip rekabetçi bir 'reel sektör' yok!
Hani köﬂemizde s›kl›kla yer verdi¤imiz ve TV'de ünlü sanayicilerimizin
'T›k›r T›k›r' diyerek dikkat çekmek
istedikleri makine imalat sektörümüz var ya, ﬂu anda 20 milyar euroluk de¤eriyle Avrupa'da 6'nc› s›rada,
iﬂte bu komﬂumuzda yok.
Üstelik üye olduklar› 1982 y›l›ndan beri özellikle Yunan tar›m›na
akan AB fonlar›n›n haddi hesab› da
yok. Bugün Türk sanayisi ve tar›m›
çok a¤›r sorunlarla bo¤uﬂuyor, makine imalat sanayiimizin d›ﬂ›nda kalan di¤er endüstriyel alanlarda da
kars›zl›k, yani para kazanamama olgusu ortal›¤› kas›p kavuruyor. Çiftçinin sat›n alma gücü azald›kça azald› ve bütün bunlara ra¤men Türk
ekonomisi çok k›sa zamanda ﬂahlanabilir. Çünkü yetiﬂmiﬂ insan gücü
ve üretim potansiyeli ile Ortado¤u
ve Balkanlar bölgesinin en güçlü ülkesi Türkiye.

Yeni strateji
Köﬂemizi okuyanlar art›k ezberlemiﬂlerdir, hep söylüyoruz, Türkiye son y›llarda sanayi sektörünü geri plana itti ve reel sektör ihmal
edildi. Oysa tar›m, tar›ma dayal› sanayi ve imalatç› KOB‹'ler ülke ekonomisinin ﬂah damar› konumunda.
Yeni ekonomi stratejisi bu 3 ayaküstüne oturmal›.
‹malat sanayiinde faaliyet gösteren KOB‹'lerimizin stratejik üstünlüklerinden biri de sanayi üretimindeki çeﬂitlilik.
O kadar ki mobilya, metal, otomotiv, do¤altaﬂ-madencilik, tekstilkonfeksiyon, makine imalat, deriayakkab› ve tar›msal sanayi gibi çok
çeﬂitli alanlarda üretim gücü olan
küçük ve orta ölçekli iﬂletme say›s›
komﬂumuzda olmad›¤› gibi AB ülkelerinde de öyle fazla de¤il. O halde ne yapmal›? Yunanistan örne¤i
bize iyi bir ders olmal›, tamam çok
ciddi sorunlar›m›z var ancak gücümüzü bilelim ve üretim potansiyelimizin nas›l zenginli¤e dönüﬂebilece¤i stratejisini bir an önce uygulamaya sokal›m. Budur... I
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Kemalist Devrim’in Avrasyac›l›¤›
Okan GÖKAY EMGENG‹L
Okan Gökay Emgengil’in Asya ﬁafak Yay›nlar›’ndan ç›kan kitab› “Türkiye Devrimi’nin Yol
Haritas› ve Avrasya Rotas›” adl› kitab› önemli,
hacimli ve iddial› bir çal›ﬂma. Emgengil’in çal›ﬂmas›n›n ruhu da, sözcükleri de, kurgusu da yazar›n durumdan vazife ç›karan bir Cumhuriyet
ayd›n› oldu¤unu kan›tl›yor. Ustam Attila ‹lhan’›n
s›k s›k de¤indi¤i gibi “yurt, ulus ve tarih bilincine sahip bir Türk çocu¤u” oldu¤unu belli ediyor. Mustafa Kemal Paﬂa’n›n “Biz Türkler Asyai
bir milletiz, Asyai bir devletiz” sözünün ve Türk
Devrimi’nin mazlum milletlere yakt›¤› ›ﬂ›¤›n,
yapt›¤› önderli¤in bilincinde olan Emgengil, Kemalist Devrimi, mazlum milletler devrimleri, 3.
dünya devrimleri kapsam›nda inceliyor. Cavit
Orhan Tütengil’in “Mazlum milletler 3. dünyan›n göbek ad›d›r” sözünün ne denli do¤ru oldu¤unu kan›tl›yor.
Çal›ﬂmas›nda Osmanl› Devleti’nin çöküﬂünü
haz›rlayan ve h›zland›ran dinamiklerin en önemlilerini s›ralarken, iktisadi gerili¤i, teknolojik zay›fl›¤› ve bunlar›n siyasete, askerli¤e, diplomasiye etkilerini ortaya koyuyor Emgengil. Sorunlara
bütüncül bir yaklaﬂ›mla ve diyalektik bir aç›dan
bak›yor. 1838 Balta Liman› Sözleﬂmesi’nin sonuçlar› bilinmeden, 1839 Tanzimat Ferman›’n›n
da, 1856 Islahat Ferman›’n›n da anlaﬂ›lamayaca¤›n›n alt›n› çizerken, 1995 tarihinde imzalan›p,
1996 baﬂ›nda yürürlü¤e giren Gümrük Birli¤i
antlaﬂmas›na da gönderme yap›yor. Tanzimat
bürokrasisinin ve Tanzimat ayd›n›n›n tahlilini ya-

parken, Türk Devrimi’nin dayand›¤› tarihsel birikimi, ç›kard›¤› dersleri, kopuﬂ ve süreklilik arzeden yönlerini anlat›yor.
Kemalizmin felsefesini, Atatürk Devrimi’nin
program› ve simgesi olan 6 okun bütüncüllü¤ünü, ink›lâp kanunlar›n›, Kemalist Devrim’in s›n›fsal tahlilini, Atatürk’ün d›ﬂ politikas›n› kitab›nda
baﬂar›yla ele al›yor. Emperyalizm sözcü¤ünün

sözlüklerden silinmeye çal›ﬂ›ld›¤›, unutturulmak
istendi¤i bir dönemde Türkiye’nin ABD’nin güdümüne nas›l girdi¤ini, küreselleﬂme sürecinin
aktörlerini geri kalm›ﬂ/geliﬂmekte olan ülkelerde
nas›l oyunlar oynad›¤›n› ve Büyük Ortado¤u
Projesi’nin amaçlar›n› an›msat›yor. Emperyalizmin neden Kemalizm’i ve Türk Devrimi’ni tasfiye etmeye çal›ﬂt›¤›n›, hangi araçlarla Türkiye’ye
çulland›¤›n› s›ral›yor. Emgengil, Türk Devrimi’nin
do¤al rotas›n›n, tarihsel rotas›n›n, geliﬂim seyrine uygun rotas›n›n, muas›r medeniyet hedefinin, tam ba¤›ms›zl›k iddias›n›n, antiemperyalist
bilinciyle taçlanan iddias›n›n Avrasya rotas› oldu¤unu tarihsel süreklilik içinde gel-gitlerle, çeliﬂkilerle, mücadeleden örneklerle ortaya koyuyor.
Laf› hiç e¤ip bükmeden, eveleyip gevelemeden
bunu söylüyor. Büyük bir kararl›l›kla, tutarl›l›kla
ve yüreklilikle söylüyor hem de. Emgengil, saptama yaparken, geçmiﬂi anlat›rken, gelece¤e
iliﬂkin siyasi, iktisadi, toplumsal, kültürel, diplomatik çözüm önerilerini de ortaya koyuyor.
Kitab›n içindeki bölümlerde ve metinde hep
“Türk Devrimi” denmesine karﬂ›n, kitab›n ad›nda “Türkiye Devrimi” yazmas›, kitaba getirilebilecek en temel eleﬂtiri. Çünkü bu konuda ad ile
içerik, kapak ile metin aras›nda bir bütünlük olmas› gerekir. Dahas›, yerli külliyatta da yabanc›
külliyatta da Anadolu ihtilalinin, Cumhuriyet
Devrimi’nin ad› “Kemalist Devrim” ya da “Türk
Devrimi” olarak geçer. Yazar›n ve yay›nc›n›n bu
konuda bir bütünlük içinde olmas› gerekir.
Asya ﬁafak Yay›nlar›

“Evren” Bir ﬁaka m›?
Turan DURSUN
Din çevrelerinin yak›ndan tan›d›¤› bir isim
olan Turan Dursun, bu çal›ﬂmas›yla yeni bir
dünyan›n kap›s›n› m› aralamaktad›r?
Yüzü aﬂk›n dipnot ve kaynakçayla, sorarak, yan›tlayarak ve kuﬂkulan›p yeni soru-yan›tlara yönelerek uzay ve uzayl›lar› kutsal kitaplardan ve bu konuda yay›mlanan di¤er kaynaklardan karﬂ›laﬂt›rarak fantastik gerçekçi denebilecek bir çal›ﬂmay› gerçekleﬂtiriyor yazar.
Cin-ﬁeytan ve melekler uzayl› m›? Davut
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peygamber zaman›nda yaﬂad›¤› söylenen
devler gerçek mi? Din kitaplar›nda söz konusu edilen zaman kavram›, günümüzün zaman
kavram›na oranlan›rsa neler olur? diye uzatabilece¤imiz onlarca soruya yan›t ar›yan Turan
Dursun, idealizmden materyalizme do¤ru gidiﬂinin de ipuçlar›n› veriyor okurlar›na.
Yazar›n bir geçiﬂ dönemi çal›ﬂmas› olan
'"Evren" Bir ﬁaka m›?” bilimkurgu türünden
hoﬂlananlar ve dini kaynaklar›n bu konulardaki verilerini, içinde yaﬂad›¤›m›z dünyan›n
uzaydaki kimli¤ini merak edenler için de ol-
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dukça ilginç. Uzay›n tek hakimi Tanr›, oturdu¤u yerden biz insanlar›n ve di¤er canl›lar›n d›ﬂ›nda baﬂka uzayl›, geliﬂkin canl›lar› da m› yönetiyor acaba? Biz insanlar da, baﬂka evrendeki canl›lara göre uzayl› m›y›z?

Kur'an, Tevrat ve ‹ncil; kimi hadisler ve bilim dergileri, bilim kurgu kitaplar› uzayl›lar›
ar›yor. Gelin bu aramaya siz de kat›l›n. ‹lk gördü¤ünüz uzayl›y› birbirinize haber vermeyi de
unutmay›n sak›n. Ne dersiniz? Yoksa, evren

minik bir ﬂaka m›?
* Berfin Yay›nlar›, Berfin Bas›n Yay›n’a aitttir.
Berfin Yay›nlar›

Gazi Mustafa Kemal ve
Cumhuriyet Ekonomisinin ‹nﬂas›
Dr. Serdar ﬁAH‹NKAYA
Küresel ekonomik bunal›m, devletçi yönelimleri, devlet müdahalesini, kamu kaynaklar›n›n
seferber edilmesini yeniden an›msatt› dünyaya.
Küreselleﬂmenin, pazar ekonomisinin, s›f›r devlet
müdahalesinin, neo liberal söylemlerin büyüsü
de bozuldu ezberi de. Yaﬂananlar, kamucu müdahalelerin gereklili¤ini ve geçerlili¤ini bir kez daha kan›tlad›. Marks ve Keynes’in eserleri çok satanlar listelerine girdi. Türkiye’de de Cumhuriyet’in ekonomik modeli, Atatürk’ün ekonomi
anlay›ﬂ›, devletçilik ve halkç›l›k ilkeleri daha çok
tart›ﬂ›l›r oldu. Atatürk’ün, 18 Ocak 1923 tarihinde, ‹stanbul’dan gelen gazetecilerle yapt›¤› ‹zmit
bas›n toplant›s›nda ilk kez kulland›¤› “devlet-i iktisadiye” yani “ekonomi devleti” kavram› daha
s›k an›msan›r hale geldi. Yeni Türkiye Devleti’nin
Osmanl› Devleti’nden farkl› olaca¤›n›, ekonomiyi
fetihlerle ayakta tutmaya çal›ﬂan “cihangir bir
devlet” olarak de¤il, ekonomi devleti olarak öne
ç›kaca¤›n› söyleyen Gazi’nin ekonomi konusundaki görüﬂleri daha çok gündeme oturdu.
“Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir”
diyerek sosyal devletin en güzel tan›m›n› yapan
Mustafa Kemal’in, kimilerinin karma ekonomi,
kimilerinin devlet güdümlü ekonomi, kimilerinin
sosyal piyasa ekonomisi dedikleri ekonomik modelinin ne denli güncel oldu¤u daha iyi anlaﬂ›ld›.
Sonuçta da Atatürk’ün ekonomiye bak›ﬂ›n› inceleyen çal›ﬂmalarda gerek nitelik gerekse nicelik
yönünden önemli art›ﬂlar dikkat çekti.
‹ﬂte bu çal›ﬂmalar›n en baﬂar›l›lar›ndan biri,
Dr. Serdar ﬁahinkaya’n›n “Gazi Mustafa Kemal
ve Cumhuriyet Ekonomisinin ‹nﬂas›” adl› kitab›.
ODTÜ Yay›nc›l›k taraf›ndan bas›lan kitapta ﬁahinkaya gerçek bir Mülkiyeli oldu¤unu her sat›r›nda belli ediyor. Attila ‹lhan’›n “Parola: Vatan,
‹ﬂareti: Namus” denkleminde oldu¤u gibi, seçkin
bir Cumhuriyet ayd›n› oldu¤unu kan›tl›yor. Dört
bölümden oluﬂan ve zengin bir kaynakçaya sahip olan kitapta, “‹ktisats›z istiklal olmaz” diyen

bir devrimci dehan›n ekonomi mucizesini anlat›yor. Eski bir Maliye Bakan›’n›n adlar›n› tarihten
silmekle övündü¤ü ve sonra da “Sat sat bitiremedik” diye yak›nd›¤› kamu kuruluﬂlar›n›n, sadece ekonomik gücün de¤il, siyasi ba¤›ms›zl›¤›n
da kaleleri, simgeleri oldu¤unu an›msat›yor.
“Her fabrika bir kaledir” diyen Gazi’nin kurdu¤u
Cumhuriyet’te, Rize’nin çay›n› Alpullu’nun, Turhal’›n ﬂekeriyle yudumlaman›n önemine de¤iniyor. Ere¤li demir çeli¤in, Seydiﬂehir alüminyumun, Nazilli bez fabrikas›n›n, Malatya mensucat›n, Sümerbank’›n kunduras›n›n, Kayseri dokuma fabrikas›n›n, Paﬂabahçe’nin
cam›n›n, Petkim’in, Tüpraﬂ’›n, Etibank’›n öneminin
bir kez daha alt›n› çiziyor.
Yurdu demir a¤larla
örmenin, yurttaﬂ›n oluﬂumunda ve ulusun kaynaﬂmas›ndaki boyutunu vurguluyor ﬁahinkaya. Atatürk’ün
bütüncül kalk›nmay›, sanayileﬂmeyi, ayd›nlanmay›, e¤itimi, eﬂitli¤i, ça¤daﬂlaﬂmay›
hep birlikte, eﬂ zamanl› olarak yaﬂama geçirme iste¤inin,
genç Cumhuriyet’in milli iktisat konusundaki duyarl›l›¤›yla,
hassasiyetiyle, k›skançl›¤›yla
birlikte daha iyi anlaﬂ›laca¤›n›
ifade ediyor. Mali egemenlik olmadan, milli egemenli¤in de olamayaca¤›n›, ulusal ekonomi olmadan, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n mümkün olmad›¤›n›, tarihten örnekler vererek anlat›yor. Cumhuriyet öncesini, devrald›¤›m›z ekonomik miras›n ne
denli c›l›z oldu¤unu an›msat›yor. Hac› ﬁakir sabunlar›, Ali Muhittin Hac› Bekir lokumlar›, Eyüp
Sabri Tuncer kolonyalar›yla simgeleﬂtirilen bir
ekonomik altyap› üzerinde nelerin, nas›l baﬂar›ld›¤›n› örneklerle ve istatistiklerle ortaya koyuyor.
Henüz Lozan’›n imzas›ndan ve Cumhuriyet’in ilan›ndan önce ‹zmir’de ‹ktisat Kongresi

toplayan devrimci iradenin, bu kongreyle sadece
ekonomik bir rota çizmedi¤ini, ayn› zamanda, ülkenin Bat›ya aç›lan penceresinden, emperyalizmin iﬂbirlikçisi olan Yunan ordular›n›n denize döküldü¤ü kentten bir mesaj da vermek istedi¤ini
söylüyor ﬁahinkaya. Atatürk’ün, ekonomiyi çok
boyutlu olarak düﬂündü¤ünü, meseleye ayn› zamanda bir ba¤›ms›zl›k ve güvenlik sorunu olarak
bakt›¤›n›, TBMM’deki konuﬂmalar›ndan al›nt›lar
yaparak anlat›yor. Mustafa Kemal’in, “halk devleti”, “halk›n devleti” gibi kavramlar›
ne amaçla kulland›¤›n›, devrim
program›n›n özeti ve simgesi olan 6 ok aras›ndaki bütüncüllü¤ü gösteriyor. Halkç›l›k ve
devletçili¤in hangi tarihsel
koﬂullarda ﬂekillendi¤ini
sapt›yor. Atatürk’ün ekonomi üzerinde uzun uzun durdu¤u konuﬂmalar›ndan örnekler verirken, devletçilik tercihinin sadece günün ihtiyaçlar›ndan do¤an iktisadi bir tercih
olmad›¤›n›, stratejik bir yöneliﬂ
oldu¤unu söylüyor. CHP’nin 4.
büyük kurultay›nda, 1935 y›l›nda liberalizm karﬂ›tl›¤› ve devletçilik taraftarl›¤›n›n kurultay›n ruhuna damgas›n› vurdu¤unu hat›rlatan ﬁahinkaya, Atatürk’ün, devlet güdümlü
strateji diye adland›r›lan stratejiyi ilk uygulayan 3.
dünya lideri oldu¤unun alt›n› çiziyor. Devletleﬂirken milletleﬂen, milletleﬂirken de devletleﬂen Türkiye’nin ekonomik program› olan devletçilik ve
halkç›l›¤›n planlama ve kamuculuk konusundaki
iddias›n› bir kez daha gündeme getiren ﬁahinkaya, önemli çal›ﬂmas›yla hem tarihe gönderme yap›yor, hem de güncel bir ekonomi program›n›n
temel niteliklerini bir kez daha s›ral›yor.
ODTU Yay›nlar›
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Pascal Lamy:
“kriz önerileri mutlaka
iç politikalarla desteklenmeli”
Cenevre’de 7.’si düzenlenen Bakanlar Konferans›’nda konuﬂan DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Direktörü Lamy, “Ticaret tek baﬂ›na sihirli bir iksir de¤ildir. Ticaretin çal›ﬂmas› için
iç politikan›n temeli potansiyel gelirini fark etmeye olanak tan›yacak ﬂekilde köklü olmal›. ﬁimdi her zamankinde daha
fazla bu mesaj› güçlendirmeli, aç›k ticaret taraflardan birinin
kazanc›n›n di¤erinin kayb› oldu¤u s›f›r toplaml› bir oyun de¤ildir” dedi. 2009’un tarihe küresel bir güvensizlik örne¤i olarak geçece¤ini söyleyen Lamy, kriz sonras›nda müzakere edilen önerilerin mutlaka iç politikalarla desteklenmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bu dönemde milyonlarca kiﬂinin iﬂini kaybetti¤ini belirten Lamy, on y›llar sürerek biriktirilen kazançlar
kayboldu. Fakat ayn› zamanda uluslar›n daha önce hiç olmad›¤› kadar birlikte hareket etti¤ini gördük. Birleﬂen dünya küresel ekonomik krize bir yan›t bulmal›” diye konuﬂtu.

Ulusal cep üretilecek
ABD’li General Mobile (GM) ile yüzde yüz
Türk sermayeli Anel Grup, Türkiye’de cep telefonu üretimine baﬂl›yor. GM markal› cep telefonlar›n›n üretimi Anel Grup ﬂirketlerinden
Aneles’in tesislerinde gerçekleﬂtirilecek.
GM ile Anel Grup’un ortak üretim karar›
için yap›lan bas›n toplant›s›nda verilen bilgilere
göre GM markal› cep telefonlar›n›n üretimi yaklaﬂ›k 20 milyon dolarl›k yat›r›m ile Ümraniye’de
kurulan 7 bin 500 metrekarelik tesislerde gerçekleﬂtirilecek. Tesisin aç›l›ﬂ› bugün yap›lacak ve ilk seri üretime de baﬂlanacak.
Üretim ile 145 kiﬂilik istihdam art›ﬂ›
sa¤lanacak. Tesiste günlük 1000 telefon üretimi olacak. Türkiye’de 3 y›lda
3 milyon cep telefonu üretilecek ve
500 milyon dolarl›k gelir sa¤lanacak. GM telefonlar›n›n Türkiye’de üretilmesinin Türkiye’ye katk›s›
ise ﬂöyle olacak: Yurtd›ﬂ›na 15 milyon dolarl›k daha
az döviz ç›k›ﬂ› olacak. Devlete
19 milyon dolarl›k ilave katk›
sa¤lanacak.
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Anadolu Efsanesi geri döndü
Uzel Traktörleri
‹brahim Uzel taraf›ndan ilk kez 1961 y›l›nda üretimi gerçekleﬂtirilen
Uzel traktörleri, 48 y›l aradan sonra tekrar üretime baﬂlad›. Dünyan›n
8. traktör markas› olan Uzel Traktörleri, 14-18 Ekim tarihleri aras›nda
Bursa’da düzenlenen BURTARIM fuar›nda büyük ilgi gördü. Fuar›n
ard›ndan konuﬂan Uzel Yönetim Kurulu Baﬂkan’› Emil ‹brahim Önder Uzel “‹lk traktörümüzü verdi¤imiz aran›n ard›ndan 14 Nisan
2009 tarihinde ürettik ve beklenilenin üzerinde bir talep ile karﬂ›laﬂt›k” dedi. ﬁirketlerinin bir kez daha zor olan› baﬂarmaktaki güç ve kararl›l›¤›n› göstermiﬂ oldu¤unun alt›n› çizen Uzel, “Ben ve ekibim, ürünümüze, kalitemize ve tabii ismimize büyük güven duyuyorduk tabii
ki, fakat öylesine bir ilgi görüyoruz ki bizler dahi bu ilgi karﬂ›s›nda
heyecan duyuyoruz” diye konuﬂtu.
Önder Uzel , bu y›l›n Nisan ay›nda hattan ç›kan Uzel markal› traktörlerin üretimiyle, gerek ekonomik kriz nedeniyle gerekse büyük bir yokluk
ve mücadeleyle, sadece yeni bir traktöre de¤il yeni bir gelece¤e de imza att›klar›n›n vurgularken, iﬂçisiyle, bayileriyle, yan sanayileriyle el ele vererek
gece gündüz demeden çal›ﬂt›klar›n› belirtti. Uzel tüm olumsuzluklara ve
durdurma çabalar›na ra¤men Uzel markas›n› yeniden aya¤a kald›rmak
için azimle bir yolu açt›klar›n› da belirterek bu mücadele eme¤i geçen
Uzel’in içinde ve d›ﬂ›nda, herkese teﬂekkür etti. Dünyan›n 8. traktör markas› olarak sektörde hakl› bir yere sahip olan Uzel traktörleri için amaçlar›n›n dünyan›n 5. traktör markas› olmak oldu¤unu belirten Önder Uzel, ekonomideki olumsuzluklara ra¤men h›z kesmeyeceklerini dile getirdi.

