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Bu tez çal mas nda, enerji ve enerji kaynaklar hakk nda bilgiler verilmi ,
dünya enerji görünümünden k saca bahsedilmi ve Türkiye enerji görünümü ayr nt l
olarak incelenmi tir. Dünya enerji üretim ve tüketimleri k saca anlat lm , Türkiye
enerji kaynaklar n n üretim ve tüketimleri, enerji politikalar , enerji projeksiyonlar
ve ekonomik göstergeleri ayr nt l olarak incelenmi tir. En son olarak ise; Türkiye
enerji profilleri ile ekonomik göstergeler aras ndaki ili kileri incelenip gelecekteki
enerji durumu ve politikalar  hakk nda tahminler yap lm t r.
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According to this study cover; it was given information about energy and
energy sources. To begin with, energy of world, which was about apperance, was
taken about shortly. However, energy apperance of Turkey was examined detailed.
Energy productions and consuptions of world were expained briefly. Today and
future conditions of energy sources of Turkey, which were productions and
consuptions of energy sources, energy policies, energy projections and economical
indicators, were examined detailed. To sum up, connections of energy profils and
economical indicators were examined. Estimates were done about energy state and
policies about future.
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1. G R Vahide ARI

1

1. G R

Günümüzde geli mi ve geli mekte olan ülkelerin en önemli gereksinimi

enerjidir. Her ne kadar tam bir ölçüt olmasa da ülkelerin geli mi lik düzeyleri, üretip

tükettikleri enerji ile ölçülür. Enerji üretim ve tüketiminin çok farkl yöntemleri olsa

da, tüm ülkelerin ucuz, bol ve temiz enerji kaynaklar na gereksinimleri vard r.

Ekonomik ve toplumsal kalk nman n en önemli girdilerinden olan enerji, 70'li

y llardan itibaren tüm dünya ülkelerinin gündemini a rl kl olarak i gal etmi tir.

Dünya enerji sektöründe, önceleri petrol krizinden kaynaklanan arz k s tlamalar ,

imdilerde ise; çevresel bask lardan kaynaklanan büyük maliyet art lar söz

konusudur. Enerji sektörü art k ülke s n rlar n  a m , uluslararas boyutlar ile

irdelenme konumuna girmi tir. Uluslararas organizasyonlar n enerji sektörü ile ilgili

olarak benimsedikleri ve uygulad klar kararlar, tüm dünya ülkelerini etkilemektedir.

Geli mekte olan ülkeler ko ulunda enerji tüketiminin artmas , büyümenin

göstergesidir. Bundan dolay ; enerji tüketimi, ekonomik geli menin ve sosyal refah n

en önemli göstergelerinden biridir. Tüketilen enerji ile gayri safi milli has la

(GSMH) aras nda s k bir i birli i bulunmaktad r. Bu nedenle; ülkelerin ki i ba na

tükettikleri enerji miktar , o ülkedeki hayat standard n yans tmas bak m ndan büyük

önem ta r.

2005 y l için Türkiye'de ki i ba na enerji tüketimi 2200 kwh'a ula m

olmas na ra men, bu rakam n Avrupa'da 6500 kwh/ki i ve dünya ortalamas n n ise

2500 kwh/ki i oldu u dikkate al n rsa, ülkemiz için ki i ba na dü en elektrik enerjisi

tüketiminin oldukça dü ük seviyede oldu u gözlenmektedir.

Enerji arz sisteminin sürekli de i mesi, yeni yeni teknolojilerin

geli tirilmekte olu u, enerji materyallerinin fiyatlar n n k sa periyotlar içinde

dramatik de i iklikler sergilemesi, özellikle; dünyadaki stratejik dengeleri zaman

zaman yerinden oynatan petrolün fiyat istikrar n n bulunmay , bütün bunlara

kar n; enerjinin gündelik hayat m zdaki kullan m oran n n ve vazgeçilmezli inin

son y llarda artm olmas ; enerji ve elektrik enerjisi sistemlerinde stratejik

planlamay zorunlu hale getirmektedir.
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Elektrik enerjisine olan talebin gitgide yükseldi i ve sadece 2001 y l nda

iddetli ekonomik krizden dolay küçük bir gerileme gösterdi i Türkiye'de, bugüne

kadar enerji piyasas na yap lan arz n talebi kar lamakta güçlük çekti i, iyi durumda

ise; taleple arz n ba a ba geldi i gözlenmektedir. lk defa 2002'de hem elektrikte ve

hem de do al gaz sebebiyle genel enerjide bir arz fazlas meydana gelmi tir.

Geli mi ülkelerde enerji sektörü do al yat r mlar n geni bir bölümüne

taliptir. Bu yat r mlar, yeterli nitelikte olmasalar dahi temel ihtiyaçlar az çok

kar layabilir durumdad rlar. Ancak; Türkiye'de enerji sektörüne son otuz y ll k süre

içerisinde her be  y ll k planlar dahilinde yakla k olarak %25-35 oran nda pay

ayr ld görülmektedir. Bu dü ük yat r m oran na ilave olarak enerji sektörü için

y ll k ithal ihtiyac m zda di er bir ana sorunumuzdur. Çünkü; ülkemiz enerjiyi ithal

yollardan elde eder. Bunun için; enerji ihtiyac n n yar s ndan fazlas n ithal

kaynaklarla sa lamaktad r. Enflasyonu dü ürmek için; ilk yap lmas gereken i lerden

birinin enerji sorununun çözümü oldu u aç kt r. Bunun için; ülke enerji ihtiyac n n,

ülke kaynaklar ndan sa lanmas  gerekmektedir.

Bütün bunlardan dolay ; Türkiye'nin acil olarak enerji politikalar nda

de i ime gitmesi gerekmektedir. Tüm geli mekte olan ülkeler gibi Türkiye'nin de

ba l ca görevi, büyüyen nüfus için güvenilir ve yeterli miktarda enerjinin

sa lanmas d r (Kaygusuz, 1997).

Dünyam z n ekonomik ve politik gelece ine damgas n vuran petrol ve do al

gaz, alternatif enerji kaynaklar n n aranmas ve geli tirilmesi konusunda yap lan tüm

çabalara kar n, bilimsel tahminlere göre; önemini büyük ölçüde 2000'li y llarda da

sürdürecektir. Dünyadaki kömürün toplam rezervi 909 milyar ton, do al gaz n

rezervi yakla k olarak 180 trilyon metreküp, petrolün rezervi ise 161.8 milyar

ton’dur. Bugünkü üretimle yeni rezervler bulunmaz ise kömür rezervleri 164 y ll k,

do al gaz rezervleri 67 y ll k, petrol rezervleri 40 y ll k ihtiyac kar layacakt r. Bu

rezervlerin daha k sa sürede tükenebilece i dü ünülse de, yeni teknolojik

geli melerle bu rezervle yenilerinin kat laca ve fosil yak tlar n özellikle petrol ve

do al gaz n uzun y llar dünya gündeminde kalaca yads namaz bir gerçektir (IEA,

2005).
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Fosil yak tlar son iki yüzy l içerisinde, üretim teknolojilerinin geli mesi ve

ucuz olmas nedeniyle yayg n olarak kullan lmas sonucu yenilenebilir enerji

kaynaklar kar s nda önemli bir üstünlük sa lam t r. Petrol ve kömür egemenli ine

dayanan enerji ça uzun y llar sorunsuz devam etmi , ancak; petrol krizi ilk kez

enerji kaynaklar konusunda bir güvensizlik ortam yaratm t r. Bu güvensizlik

ortam , bütün dünyada yeni ve yenilenebilir kaynaklara kar yo un bir ilgiye yol

açm t r. 1980'lerin ortalar nda petrol fiyatlar dü mü ancak, petrol krizi sonucu

gündeme gelen “enerji güvenli i” kavram kal c olmu ve “enerjinin

çe itlendirilmesi”, enerji politikalar n n vazgeçilmez unsurlar ndan biri haline

gelmi tir.

Türkiye'nin enerji alan nda, tüm di er geli mekte olan ülkelerinkine benzer,

k s r döngüyü and ran bir konumu vard r. Az enerji tüketir fakat; tüketti i az enerjiyi,

verimli ve temiz bir ekilde kullanamamaktad r. Bu tabloyu iyile tirebilmek için; bir

yandan ekonomisini h zla büyütmek, di er yandan da; büyüyen kaynaklar ndan

ay raca artan oranlardaki paylar , enerji arz ve tüketim sistemini daha verimli ve

temiz bir yap ya dönü türmeye yönelik öncelikli ara t rma ihtiyaçlar aras nda,

dikkatli saptamalarla da tmak zorundad r. Öte yandan; Türkiye, öz kaynaklar n n

yetersizli i nedeniyle d a ba ml ve bu ba ml l k oran giderek artmaktad r.

Dolay s yla; enerji ithalat na ba ml l ndan kaynaklanan riskleri kontrol alt nda

tutabilmek için; rekabet ans na sahip olabilece i enerji teknolojisi alanlar n dikkatli

bir öncelikler s ralamas na tabi tutup, ara t rma yo unla malar na gitmek ve enerji

dünyas ndaki itici güçlerin i aret etti i yönlerde, ça da ürün katk lar yla,

uluslararas enerji pazar nda etkin bir yer edinmek zorundad r.

Türkiye, mevcut petrol ve do al gaz kaynaklar aç s ndan zengin bir ülke

de ildir ve enerji üretimi ithal edilen enerji kaynaklar na ba ml d r. u anda;

ülkemiz, petrolünün %91’ini ve do al gaz n %93’ünü Rusya, ran, Irak, Libya ve

Nijerya gibi ülkelerden ithal edilmekte ve enerji talebi genelde kömür, petrol ve

hidrolik kaynaklarla sa lanmaktad r.

Türkiye, kalk nmakta olan ve nüfusu h zla artan bir ülke olmas nedeniyle

enerji tüketimi, geçti imiz y llarda sürekli bir art göstererek 2005 y l nda yakla k

90.79 milyon ton e de er petrole (Mtep) ula m t r. Bu de erin, art n sürdürerek,
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2010 y l nda 111.8 Mtep'e, 2020 y l nda 197.5 Mtep ve 2030 y l nda 322 Mtep’e

ula aca  öngörülmektedir (IEA, 2003).

Türkiye'de hemen her türlü enerji kayna  bulunmakla birlikte; üretilen enerji,

tüketimi kar lamad için, enerji tüketiminin %72.50'si ithalatla kar lanmaktad r.

Bu oran n önümüzdeki y llarda giderek artmas beklenmektedir. Türkiye

yenilenebilir enerji kaynaklar aç s ndan zengin bir potansiyele sahiptir ve toplam

enerji tüketiminin %14'ü bu kaynaklardan sa lanmaktad r. 2020 y l nda, güne ,

rüzgâr ve jeotermal enerjinin pay sabit kal rken, üretim miktarlar nda önemli

art lar n olmas beklenmektedir. Hem enerji tablosunun gerektirdi i nedenler

aç s ndan hem de küresel çevre sorunlar nedeniyle, yenilenebilir enerji

kaynaklar ndan daha fazla yararlanman n önemi göz önünde bulundurularak, güne ,

rüzgâr ve jeotermal enerjinin toplam talep içerisindeki pay n n %3, hidrolik enerji ve

di er yenilenebilir kaynaklarla birlikte bu pay n %8 olmas hedeflenmektedir.

Uluslararas Enerji Ajans 'n n “World Energy Outlook-2000” adl yay n nda 2020

y l dünya enerji talebinin %3'ünün yenilenebilir kaynaklardan kar lanmas , bu

pay n hidrolik enerji ile birlikte %5 olmas  öngörülmektedir (Türke , 2002).

Enerji tüketiminde ta kömürü, linyit, petrol, do al gaz, hidrolik ve jeotermal

enerji, odun, hayvan ve bitki art klar gibi birincil enerji kaynaklar ile güne enerjisi

kullan lmaktad r.

Brüt elektrik enerjisi üretiminin, enerji kaynaklar na göre 2005 y l III.

döneminde %46.84'ü do al gaz, %23.66's hidrolik, %18.20'si linyit, di erleri %11.3

oran ndad r. 2006 y l III. döneminde ise; %46.74'ü do al gaz, %22.12’si hidrolik,

%18.05’i linyit ile çal an santrallerden sa lanm t r. Di er enerji kaynaklar n n oran

%12.09’dur. Bir önceki y l n ayn dönemine göre elektrik üretimi, do al gaz

santrallerinde %9, linyit santrallerinde %8.29 oran nda artm t r.

Elektrik enerjisi üretimi 2006 y l III. döneminde, bir önceki y l n ayn

dönemine göre %9.21 artarak 46360.4 GWh olarak gerçekle mi tir. Elektrik enerjisi

üretimi 2006 y l III. döneminde bir önceki döneme göre %10.95 artm t r.

Üretilen elektri in 2005 y l III. döneminde; 32394.5 GWh' termik, 10043.0

GWh' hidrolik ve 11.9 GWh’ da rüzgâr enerjisi iken, 2006 y l III. döneminde ise;

36059.7 GWh' termik, 10254.5 GWh' hidrolik ve 46.2 GWh’ da rüzgâr enerjisi
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olarak gerçekle mi tir. 2006 y l III. döneminde, 2005 y l III. dönemine göre; termik

elektrik enerjisi üretiminde %11.31, hidroelektrik enerjisi üretiminde ise %2.11

oran nda üretim art görülmü tür.

2006 y l III. döneminde elektrik enerjisinin %49.64’ü Elektrik Üretim A. .

(EÜA ) ve EÜA 'a ba l ortakl klar, %41.66‘s üretim irketleri, %8.70’i

otoprodüktörler taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Elektrik üretimi bir önceki y l n ayn

dönemine göre; EÜA ve EÜA ’a ba l ortakl klarda %8.78, üretim irketlerinde

%12.71 artm , otoprodüktörlerde ise %2.99 oran nda azalm t r. Elektrik tüketimi,

2006 y l III. döneminde bir önceki y l n ayn dönemine göre %11.62 artarak 34306

GWh olarak gerçekle mi tir. Elektrik enerjisinin %41.23'ü sanayide, %23.81'i

konutlarda, %15.85’i ticarethanelerde, %4.14’ü tar msal sulamada, %3.52’si resmi

dairelerde, %2.06’s sokak ayd nlatmas nda, %1.81’i antiyelerde ve %7.58’i ise

di er ve do rudan sat lar olarak tüketilmi tir.

2006 y l III. döneminde, 2005 y l III. dönemine göre elektrik da t m

irketlerinin elektrik sat gelirleri cari fiyatlarla %15.72 oran nda artm t r.

Türkiye'nin 2005 y l ndaki genel enerji talebi 91.576 Mtep olurken, üretimi 25.185

Mtep olmu tur. Bu talep ve üretim miktarlar n n 2020 y l nda 298.4 Mtep ve 70.2

Mtep olmas  beklenmektedir (TÜ K, 2006).

Türkiye, enerji kaynaklar aç s ndan net ithalatç bir ülkedir. 2000 y l

verileriyle y lda tüketti i yakla k 76 milyon ton kömürün %90' n , 30 milyon ton

ham petrolün %91'ini, 12.6 milyar m3 do al gaz n %93'ünü ithal etmektedir. Hatta;

tüketti i 120 TWh'lik elektri in 5 TWh'in Bulgaristan ve Gürcistan gibi

kom ular ndan sa lam  durumdad r.

Türkiye, 2005 y l elektrik tüketimi 160.2 milyar kwh, elektrik santrallerinin

2005 kurulu gücü 38500 MW’d r. Türkiye'nin y ll k elektrik tüketim art (2005 y l

için) %6, son 20 y lda y ll k tüketim art (2005 y l için) %8’dir. Türkiye’nin y ll k

%7 art a göre tahmini elektrik enerjisi talebi 2010 y l için 240 milyar kwh, y ll k

%7 art a göre tahmini elektrik enerjisi talebi 2020 y l için 496 milyar kwh olacakt r.

Petrol ve do al gaz rezervlerinin s n rl olmas na kar l k, ülkemizde yakla k

8.3 milyar ton'luk bir linyit rezervi bulunmaktad r. Ayr ca; 560 milyon ton'luk k sm

görünür olmak üzere 1.35 milyar ton ta kömürü rezervimiz mevcuttur. Türkiye’nin
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termik (kömür) potansiyeli 115 milyar kwh ve kullan lan termik (kömür)

potansiyelinin sadece %35’i kullan labilmektedir.

Türkiye'nin 216 milyar kwh olan teknik olarak de erlendirilebilir hidrolik

enerji potansiyelinin 126 milyar kwh'i ekonomik olarak da de erlendirilebilir olup;

bu potansiyelin halen %35'inden yararlan lmaktad r. 2002 y l nda yap lan uzun

dönem elektrik planlama çal mas sonuçlar na göre, 2020 y l nda bu potansiyelin

%90' n n de erlendirilmesi planlanm t r. Ayr ca; ülkemizin; 19 milyar kwh'lik

de erlendirilebilecek küçük hidrolik enerji potansiyeli oldu u tahmin edilmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan jeotermal zenginli i aç s ndan dünyada 7.

s rada yer alan ülkemizdeki jeotermal kaynaklar, genellikle dü ük ve orta entalpili

olmalar nedeniyle daha çok s tma amaçl kullan ma uygundur. Türkiye, jeotermal

s kullan m nda dünyada ilk 5 ülke aras nda yer almaktad r. Toplam 31500 MW olan

jeotermal s potansiyelinin, 665 MW'l k k sm konut, tesis ve sera s tmas nda,

kalan kapl calarda olmak üzere toplam 992 MW' do rudan s üretiminde

kullan lmaktad r, dolay s yla; de erlendirilmemi  önemli bir potansiyel mevcuttur.

Türkiye co rafi konumuyla güne ku a içerisindedir ve ekonomik

potansiyelin 25 Mtep/y l oldu u tahmin edilmektedir. Türkiye, güne toplay c lar ile

s üretiminde önde gelen ülkeler aras nda yer almakta, ancak; bu potansiyel henüz

elektrik üretiminde kullan lmamaktad r.

Türkiye'nin rüzgâr enerjisi aç s ndan yakla k 400 milyar kwh/y l brüt ve 120

milyar kwh/y l teknik potansiyele sahip oldu u tahmin edilmekte, ancak; bu

rakamlar n kesinle mesi için ayr nt l rüzgâr haritalar n n tamamlanmas

gerekmektedir. Halen; Çe me, Çe me-Alaçat ve Çanakkale-Bozcaada'da toplam 19

MW kurulu güçte 3 adet rüzgâr çiftli i bulunmaktad r.

Türkiye'de biyokütleden geleneksel yöntemlerle (odun, hayvan ve bitki

art klar n n yak lmas ) enerji üretimi önemli bir orana sahiptir. Modern biyokütle

çevrim teknolojileri yeni yeni ve küçük ölçekli olarak kullan lmaya ba lam t r.

Avrupa'da, yeniden önem kazanmaya ba layan biyokütleden elektrik üretimi konusu

ülkemiz için de potansiyel bir alan olu turmaktad r.

Ayr ca; bugüne kadar yap lm olan arama ve rezerv belirleme çal malar

sonuçlar ; ülkemizde, ortalama tenörü %0.2 (ThO2) olan yakla k 380000 ton toryum
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cevheri ve ortalama tenörü sahalara göre; %0.05 ile %0.1 (U3O2) aras nda de i en

toplam yakla k 9129 ton uranyum rezervi oldu unu ortaya koymu tur.

Yeni nükleer santrallerin kurulmas konusunda dünyada bir durgunluk

dönemi ya an yorsa da sera gaz emisyonlar n n azalt lmas hedefi do rultusunda

temiz bir enerji kayna olan nükleer enerjinin, geli tirilecek yeni ve güvenli

teknolojilerle gelecekteki enerji üretim yelpazesinde belirli bir a rl a sahip olaca

öngörüleri çerçevesinde, geli mi ülkelerin ço u nükleer enerji teknolojileri

alan ndaki çal malar n sürdürmektedirler. Bu çal malar n, önümüzdeki 20 y ll k

dönemde bir sonuca ula mas , üzerinde çal lmakta olan yenilikçi ve yap s itibariyle

kendinden güvenli reaktör tasar mlar n n olgunla arak uygulamaya geçmesini

sa layabilir. Bu alanda ya anacak geli meler, nükleer enerjiyi ileride ülkemizin

güvenle kullanabilece i bir teknoloji haline getirebilir. Dolay s yla; bu yöndeki

çal malar n d nda kalmak yerine, ülkemizin de nükleer enerji alan nda yetenek

kazanmas ve yeni teknolojilerinin geli tirilmesi çal malar nda kendine bir yer

bulmas  do ru bir yakla m olacakt r.

Bugün oldu u gibi gelecekte de; yerli enerji kaynaklar n n ihtiyac

kar layamayaca ndan dolay , 2020 y l nda 150 milyon ton ta kömürü, 76 milyon

ton ham petrol, 64 milyar m3 do al gaz n ithal edilme zorunlulu u vard r. Bu

miktarlar n azalt lmas için hidrolik, rüzgâr, jeotermal ve güne enerjisi

potansiyellerinin en ekonomik ve uygun bir ekilde kullan m n n sa lanmas ülkenin

gelece i aç s ndan devlet ve özel sektöre dü en en önemli görevlerin ba nda

gelmektedir.

Türkiye'nin fosil yak tlardan sadece kömür rezervlerine bol miktarda sahip

oldu u görülmekte, petrol ve do al gaz kaynaklar n n kendi kendine yeterli halde

olmad anla lmaktad r.

Ülkemiz; ulusal yak t tüketimi yap s ndaki en önemli de i im, elektrik ve

do al gaz tüketimindeki art lar olmu tur. Ülkemizin do al ko ullar ; hidrolik,

jeotermal, rüzgâr, biomas ve güne enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir enerjilerin

kullan m için uygundur. Bunun için; gerekli alt yat r mlar ve yasal düzenlemeler

yap larak enerji sektöründeki yat r mlar n kat l m te vik edilmesiyle birçok yabanc
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yat r mc ve sermayedar da ülkemiz yenilenebilir enerji pazar ile ilgilenmesi

mümkündür.

Ülkemiz enerji talebinin h zla artmas ; büyüme, sanayile me, sürdürülebilir

kalk nma ve nüfus art gibi faktörlerle yak ndan ili kilidir. Yak n geçmi te, ülkemiz

enerji tüketiminde elektri in ve do al gaz miktar n n art büyük önem kazanm t r.

Bu amaçla, do al gaz n ithali ve ta mac l ile ilgili çal malar h zland r lm t r.

Di er yandan, ülkemizde enerji verimlili i ve temiz teknolojiler için yap lan

ve yap lacak çal malar hayati önem ta maktad r. Ülkemiz genel enerji politikalar

ekonomiyi ve sosyal geli meyi desteklemektedir.

Ulusal enerji politikam z, ekonomiyi ve sosyal geli meyi desteklerken, ayn

zamanda, yerli enerji kaynaklar ndan en verimli ekilde faydalanmay ve enerjiyi

tasarruf etmeyi öngörür. Uzun dönemde, yenilenebilir enerjilere ait yeni teknolojiler

çevre dahil her türlü maliyetlerin azalt lmas yöntemlerini bulacak ve yenilenebilir

enerji sistemleri hem güvenilir ve hem de ekonomik olarak çal t r lacaklard r.

Kömür rezervlerinin çoklu u, hidrolik kaynaklar n zenginli i, temiz ve

yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksekli i, yeni enerji teknolojilerinde

yararlan labilecek bor vb stratejik kaynaklar n varl , enerji kaynaklar aç s ndan

güçlü yanlar m z olu turmaktad r. Genç ve dinamik nüfus yap s , yeti mi insan,

giri imci sanayi yap s ve enerji tasarruf potansiyelinin yüksekli i di er güçlü

yanlar m zd r.

Buna kar l k; finansman yetersizlikleri, bürokratik engeller ve hukuki altyap

eksiklikleri, kurumlar aras ndaki e güdüm ve i birli inin zay f olmas , kararl bir

devlet politikas n n olmay sonucu enerji planlar n n uygulanmas ndaki

istikrars zl klar, toplumsal de erlerdeki bozulma, AR-GE kültürünün zay fl ve bu

alana yönelik kaynak ve te viklerin yetersizli i, tarafs z ve uzman kurumlar n

eksikli i, teknoloji üretim ve uygulamalar için gerekli ara elemanlar n e itiminin

yetersizli i gibi asl nda ülkenin tüm sektörleri etkileyen önemli ve tümü ekonomik

ve yap sal nitelikte olan zay fl klar, enerji sektörünün de zay f yanlar olarak ortaya

ç kmaktad r. Bu zay f yanlara sektör özelinde, petrol ve do al gaz rezervlerimizin

azl n da eklemek gerekir ki bu yetersizlik, uygulanan hatal politikalar n da

katk s yla Türkiye'yi enerji kaynaklar aç s ndan net ithalatç bir ülke konumuna
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getirmi tir. Birincil enerji arz nda ithalat oran n n yüksekli i (2005 y l nda %72.50)

ve enerjide d a ba ml l n giderek artmas , ülkemiz için ciddi bir tehdit unsuru

olarak görülmektedir.

Genelde ülkemizin gelece ini tehdit eden; Türkiye'nin yer ald co rafyadaki

olumsuz geli meler, d müdahalelere aç k olmam z, iç ekonomik ve siyasi

istikrars zl klar, h zl nüfus art , iç göç ve plans z kentle me, toplumsal dengelerin

ve iç huzurun in as nda ya anan güçlükler, gelir da l m nda ve e itimde

dengesizlik, genç nüfusa yeterli e itim verilememesi enerji sektörü için de tehdit

olu turmaktad r. Dünya enerji pazarlar ndaki tekelle me, enerji sektörünün önündeki

di er bir tehdittir.

Bir tehdit unsuru olarak ortaya ç kan jeopolitik konumumuz, ayn zamanda

fosil kaynaklara ve büyüyen pazarlara yak nl da kapsamakta ve Türkiye'ye “enerji

köprüsü” olma gibi bir f rsat da sunmaktad r.

Türkiye'nin nüfusu, 2000 y l nda 67804000 ula m t r. Toplam nüfus tahmini

2005 y l nda 72844000, 2010'da 78 milyon, 2020'de 88 milyon olmas

beklenmektedir.

Ekonomik büyüme stratejisi 1980’li y llarla birlikte önemli bir de i im

geçirmi ve izleyen dönemde temel olarak, ekonominin verimlilik ve rekabet gücünü

artt rmak hedeflenmi tir. Sonuç olarak; GSMH reel olarak y lda ortalama eksi %4.8

dolay nda büyürken, 1980 y l nda 1539 dolar olan ki i ba na milli gelir, y ll k

ortalama %8.2 art la, 2004 y l nda 4172 dolara ula m t r. Bu arada; ekonomik yap

önemli oranda de i mi ve tar m n pay azal rken, hizmet sektörlerinin pay artm t r.

1980 y l GSMH's n n 1968 fiyatlar yla hesaplanmas ile, %24.2’sini tar m, bal kç l k

ve ormanc l k, %20.5’ini sanayi ve in aat, %55.4’ünü hizmet sektörleri olu tururken,

2004 y l n n GSMH’s n n de erleri, 1987 fiyatlar yla hesaplanmas ile, %11.6's n

tar m, bal kç l k ve ormanc l k, %29.2'sini sanayi ve in aat, %59.2'sini hizmet

sektörleri olu turmu tur.

Sabit sermaye yat r mlar n n milli gelir içindeki pay 1980 y l nda %21.8

iken, 1993-97 döneminde %25 dolaylar na yükselmi ve izleyen y llarda gerileme

göstererek 2001 y l nda %18.4 olarak gerçekle mi tir.
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Ekonominin d a aç lmas na paralel olarak, AB'den ithalat ba ta olmak üzere

d ticaret hacminde önemli art lar ya anm t r. D ticaret hacmi 1980 y l nda 10.8

milyar dolardan, 2004 y l nda 160.6 milyar dolar düzeyine ula rken, ihracat ayn

dönemde 2.9 milyar dolardan 63.12 milyar dolara, ithalat ise 7.9 milyar dolardan

97.53 milyar dolara yükselmi tir.

1980'li y llar n ba nda ihmal edilebilecek düzeyde bulunan do rudan yabanc

sermaye giri i 2000 y l na kadar oldukça dü ük düzeylerde kalm t r Türkiye’nin

AB’ye yakla mas için gerekli y ll k yat r m 4.5 milyar dolar olmas gerekirken 2005

verilerine göre; i letme ve yenileme yat r mlar (y ll k) 1.5 milyar dolard r.

Fiyat istikrar , 1980 sonras dönemde, Türkiye ekonomisinin önde gelen

sorunlar ndan birini olu turmu tur. 1980 y l nda %93.71 oran nda olmu tur. 1981

y l nda %27.06 olan 12 ayl k TÜFE oran , ciddi bir art  e ilimine girerek, 1987

y l nda %55.05'e yükselmi ; 1994 y l nda ya anan ekonomik krizle birlikte, yakla k

%125.50 seviyesine ula m t r. Enflasyon oran , 1980 sonras  y llarda azalma e ilimi

göstermi , ancak; 2001 y l nda ya anan ekonomik krizle birlikte %68.50 düzeyine

ula m t r. 2002 y l nda ise; %29.70 oran nda, 2004 y l nda ise; %9.30 olmu tur

(TÜ K, 2004).

Enerji, hem dünya genelinde hem de ülkeler baz nda, ekonomik büyüme için

oldu u kadar bar n tesisi aç s ndan da stratejik bir öneme sahiptir.

Bütün ülkeler, ihtiyaç duyduklar enerji kaynaklar n n, makul fiyatlarla ve

kesintisiz teminini bir güvenlik sorunu sayar. Hal böyle olunca, dünya enerji arz

sistemi, ulusal ve uluslararas güvenlik riskleri sunar. htiyaç fazlas petrolün yar dan

fazlas n n OPEC'in Ortado ulu üyelerinin elinde olmas , Türkiye'nin de içinde

bulundu u co rafyay  stratejik aç dan önemli ve gergin k lmaktad r.

hracata konu olan ihtiyaç fazlas petrolün halen %50'sini sa lamakta olan

OPEC'in Ortado ulu üyelerinin pay n n, dönem boyunca artarak %75'e ç kmas

gerekece i yönündeki tahminler, bölgenin stratejik önemini ve istikrar ihtiyac n

giderek art rmaktad r. Kuzey Denizi ve ABD'deki petrol üretimi azal r ve buna

paralel olarak geli mi ülkelerin petrol ithalat artarken, Çin gibi h zl büyüyen

ekonomilerin ithalat taleplerinin 2020 y l na kadar günde 10 milyon varil düzeylerine

ula acak olmas ihtimali, piyasalardaki rekabetin sertle ece i ve uluslararas güvenlik
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risklerinin artaca yönünde ciddi endi elere yol açmaktad r. Ayn dönem içinde,

do al gaz üretiminin de yakla k ikiye katlanmas beklenmekte; üretimin yakla k

üçte birinin BDT ülkelerinde olaca , kalan n di er bölgelere da laca tahmin

edilmektedir. Bugünkü tüketim düzeyi temel al nd nda 200 y l n üzerinde rezerv

potansiyeline sahip olan kömürde ise bir sorun ya anmas beklenmemekte, petrol ve

do al gaz fiyatlar nda 2010'lu y llardan itibaren art olaca tahmin edilirken, kömür

fiyatlar yla ilgili bir de i iklik beklenmemektedir. Enerji kaynaklar n n

çe itlendirilmesi ve kullan mda olanlar n yedeklenmesi aray , uluslararas enerji

ba ml l n n ve bu nedenle do abilecek gerginliklerin azalt lmas aç s ndan da

zorunlu görülmektedir.

Ülkemiz, konumu nedeniyle yak n gelecekte Rusya ve baz Asya ülkeleriyle

petrol ve do al gaz iletim hatlar n planland ekilde gerçekle tirerek Avrupa

Birli i ülkelerine de petrol ve do al gaz da t m yapabilecektir. Sonuç olarak; yak n

gelecekte Türkiye'yi güçlü bir devlet konumuna getirebilmek için sürdürülebilir

kalk nmaya yönelik plan, proje ve uygulama çal malar  gerçekle tirilecektir.

Yak n geçmi te; M s r, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi baz

ülkelerde petrol ve do al gaz n ç kar lmas ve üretimine ait projeler ve çal malar

ba lat lm t r. Böylece, ülkemiz ile di er petrol üretici ülkeler aras nda özel bir

i birli i kurulmas na özen gösterilmektedir. Ayr ca; sat n al nan gazlar n de i ik

ülkelerden olmas na çaba sarf edilmi tir. Do al gaz , ran ve Kafkas bölgelerinden

getirebilmek ve ayn zamanda Rusya'dan ithalat artt rmak için; baz boru hatlar

planlanm t r.

Türkiye, dünya petrol ve do al gaz rezervlerinin %70'inden fazlas n elinde

tutan Ortado u, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nin kom usu durumundad r.

Sovyetler Birli i’nin da lmas ile birlikte, uluslararas petrol irketlerinin bu

bölgeye kaymalar gözlenmektedir. Bu geli meler nda, Türkiye'nin uzun vadeli

petrol ve do al gaz politikalar n n yeniden ele al nmas nda büyük yarar

bulunmaktad r. Ayr ca; Türkiye, bu ülkelerin bulundu u bölgeyi kontrol alt nda

tutmak ve denetlemek isteyen d güçler taraf ndan da önemli bulunmakta ve “kilit

ülke” olarak alg lamaktad r.
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Do al gaz kaynaklar na yak n bir ülke olma ans na sahip olan ülkemizin

ans zl ya bu kaynaklar n bulundu u ya da geçece i bölgelerde siyasal sorunlar n

bulunmas d r. Halen, mevcut gaz ithal miktar m z talebimizi kar layamamaktad r.

Dünya enerji ihtiyac n n önemli bir bölümünü kar layan fosil yak tlar n

rezervlerinin kullan m h z sürekli artmakta ancak bu rezervlerin yerine yenisi

konamamaktad r. Fosil yak tlar n bizlere sundu u olanaklar s n rs z de ildir.

Dünyada fosil yak tlar h zla tükenirken bunlar n yerini alabilecek yeni kaynaklar

aranmakta, ayn zamanda mevcut kaynaklar n daha etkin biçimde de erlendirilmesi

de gündeme gelmektedir.

Bu tez çal mas nda, Türkiye’nin enerji kaynaklar n n 1980 y l ndan

günümüze dek üretim, tüketim ve arz-talep durumlar incelenmi tir. Türkiye’nin

enerji politikalar hakk nda bilgiler verilmi tir. 1980 y l ndan günümüze kadar geçen

süre içersinde Türkiye’ye ait enerji verileri ile ekonomik veriler aras ndaki ili kiler

ara t r lm t r. Çal man n son a amas nda ise Türkiye enerji projeksiyonlar

de erlendirilmi tir.
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2. ÖNCEK ÇALI MALAR

Aybar (1990), ekonomik ve toplumsal kalk nman n vazgeçilmez girdilerinden

biri olan, toplumsal kalk nmay  h zland r c özelli i ile 1970'li y llardan itibaren tüm

dünya ülkelerinin gündeminde a rl kl olarak yer alan enerjinin önemi ve kaynaklar

k t, ülke talebini ithalatla kar lamak zorunda olan Türkiye için önemi ara t r lm t r.

Enerji sektörü, ülkede darbo az yaratan bir sektör durumundan, ekonomiyi

sürükleyici ve toplumsal kalk nmay  h zland r c bir sektör durumuna getirmek için;

sektörde mevcut sorunlarla bu sorunlar olu turan nedenlerin belirlenmesi, bu alanda

yap lacak çal malar n ilk ad m n olu turmu tur. K sa dönemde al nan baz

önlemlerle, sorunlar n çözümünün yan  s ra; uzun dönemde ortaya ç kabilecek

sorunlar n bugünden tespiti ve gerekli önlemlerin bugünden al nmas ile enerji

sektörünün kalk nmada itici bir rol oynamas sa lanabilmesi planlam t r. Ülkemizin

enerji gereksinimin uygun ko ullarla kar lanmas için; gerekli her tür önlemi almak

ve her etkinli i göstererek 1990-2010 dönemini kapsayan 20 y ll k Enerji Master

Plan  haz rlam t r.

Mackay ve Probert (1993), Bat Avrupa ülkeleri ham petrol ve do al gaz

ihtiyaçlar n n artmas sonucunda stoklama sorunu ya amamak için en güvenilir enerji

politikas içerisinde davranmas , yeterli enerji sa lama ve sürekli kalk nma sa lamak

için en geni ham petrol ve do al gaz al m na sahip oldu u hakk nda ayr nt l bilgiler

verilmi , stok analizi ve faaliyetleri incelenmi tir.

Prior (1994), do al gaz n talep tahminlerinin Avrupa’da çok h zl büyüme

göstermesinden yeterli gaz n sa lanmas , ekstra ihtiyaçlar n art ve gaz fiyatlar n n

önemli yükseli ler göstermesi ve yeni stok yerlerinin projelerinin yap lmas yla

gelecekteki gaz temin sorunun üstesinden gelinece i vurgulanm t r.

TÜS AD (1994), enerji sektörünün Türkiye’deki durumu ara t r lm , enerji

üretim ve tüketimindeki geli meler ve enerji talep çal malar hakk nda bilgiler

vermi tir. Enerji arz sisteminin olu umu ve enerji kaynaklar n n arz sistemindeki yeri

anlat lm t r. Türkiye’deki ve Dünya’daki enerji yo unlu u, verimlilik ve tasarruf

çal malar hakk nda bilgiler verilmi tir. Enerji talebinin kaynak baz nda geli imi ve
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arz politikalar , enerji tüketiminin çevresel etkileri incelenmi tir. Türkiye’nin

gelecekteki durumu irdelenmi tir.

Brinkmann ve Rabinovitch, (1995), Birle mi Milletlerin do al gaz

piyasas ndaki ta mac l k sistemindeki k s tlamalar, NYMEX’n n gelecekteki do al

gaz sözle melerindeki olu abilecek durumlar ve bölgesel k s tlamalar hakk nda

bilgiler verilmi tir.

Gately (1995), OPEC’in enerji fiyatlar n n belirlemesi ve üretimde kararl l k

stratejileri hakk nda bilgiler verilmi ve de i ik üretim parametreleri ile en uygun

enerji politikalar n seçilmesi için öneriler de bulunmu tur.

Stevens (1995), uluslararas petrol sanayisinin politikas ve ekonomisi

hakk nda bilgiler verilmi , petrol sanayisindeki bilgiler ekonomik yöntem biliminin

yorumuyla incelenip geli tirilmi ve standart metotlar n kullan m yla ç kan

sonuçlarla ekonomistlerin uygulay p denemeye koydu u sanayideki sonuçlar  de i ik

yakla mlar dikkate al narak önemli katk larda bulunulmu tur.

Gadonneix (1996), LNG’nin Avrupa’daki geçmi teki ve gelecekteki durumu,

bütün dünya piyasalar nda sahip oldu u yer ve Avrupa enerjisinde, talep art lar

hakk nda bilgiler vermi tir. Toplumsal kalk nmadaki önemi üzerinde durulmu tur.

Neirynck (1996), Avrupa’n n do al gaz sektöründe verimli ve de i ik

politikalar izlemesinde Belçika’n n durumu ve jeopolitik durumunun do al gaz

ta mac l nda önemi incelenmi tir.

TÜS AD (1998), Dünya’n n ve Türkiye’nin enerji durumu, Türkiye’nin fosil

enerji kaynaklar n n rezervleri ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n potansiyelleri

incelenmi tir. Türkiye’nin enerji durumunda beklenen geli meler, simülasyon ve

optimizasyon modelleri ç kt lar na göre etüt edilmi tir. Türkiye aç s ndan hidrolik

enerji, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar , nükleer enerji ve gelece in yak t

hidrojen enerjisi hakk nda ayr nt l olarak bilgi verilmi tir. Türkiye’nin enerji

terminali olmas konusu önemle vurgulanm t r. Elektrik üretimine yönelik yeni

teknolojiler, Türkiye’nin ilgili projeleri, yeni çevrim teknikleriyle enerjide ara t rma-

geli tirme konular üzerinde durulmu tur. Türkiye aç s ndan enerjinin rasyonel

kullan m ve verimlilik, enerji ve çevre ili kisi irdelenmi tir. Enerji politikas ve

enerji sektörü için gereken düzenlemeler tart lm , önerilerde bulunulmu tur.
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At lgan (2000), ülkemizin enerji potansiyeli incelenerek, geli mi ve

geli mekte olan di er ülkelere göre konumu belirlenmi tir. Türkiye’nin on y ll k

enerji türlerine göre kapasite geli imi, enerji bilançosu ve enerji tüketiminin

sektörlere göre da l m incelenmi tir. Uzun dönemli durumuna bak ld nda,

gelecek yirmi y l için kurulu güç kapasite geli imi, enerji üretim geli imi,

sektörlerdeki enerji talebi ve yerli birincil enerji üretim hedefleri ara t r lm t r.

Emrahov (2000), enerji kaynaklar ndan petrol ve do al gaz hakk nda bilgiler

vermi , dünya petrol ve do al gaz rezervleri ve arz talebi konusundaki istatistiksel

bilgiler sunmu tur. Daha sonra dünya petrol politikalar ve bu politikalara yön veren

büyük güçlere yer vermi tir. Büyük güçlerin Hazar havzas ndaki stratejik ç karlar

incelenmi tir. Hazar havzas nda bulunan ülkelerin co rafik ve jeostratejik konumu,

di er ülkelerle ya ad klar sorunlardan bahsedilmi ve Hazar havzas n n önemi

üzerinde durulmu tur. Bölgede bulunan ülkelerle Türkiye aras ndaki ili kiler

incelenmi tir.

Demirba (2001), Türkiye’nin stratejik konumu incelenmi , Ortado u ve

Hazar Denizi bölgesindeki ülkeleri aras ndaki enerji köprüsü görevinden ayr nt l

olarak anlat lm t r. Türkiye’nin h zla artan nüfus art ve her geçen y l ekonomik

büyümenin de sonunda enerjiye ihtiyaç daha da artma gösterece inden bulundu u

jeopolitik konumundan faydalanarak dünya’n n en büyük petrol ve do al gaz

üreticilerine yak n olma özelli i konusunda kazanaca m z avantajlardan

bahsetmi tir. Türkiye’nin enerji kaynaklar n n üretim ve tüketimleri, gelecekteki

projelerinden ve Türkiye’ye en uygun enerji politikas n n neler olabilece i

incelenmi tir.

Ergin (2001), enerji kaynaklar n n (fosil ve yenilenebilir) üretim ve tüketim

oranlar ile sektörel da l mlar ve gelece e dönük (2020 y l na kadar) projeksiyonlar

analiz edilerek rakamsal sonuçlara ula lm t r. Böylece; daha bilinçli ve verimli bir

planlama ile uygulanabilirli i yüksek politikalar olu turulmaya yard mc olabilecek

önerilerde bulunmu tur.

Parlaktuna ve Erdo mu (2001), Karadeniz bölgesinde yap lan do al gaz

aramalar hakk nda bilgiler verilmi , Rus bilim adamlar n n 5 bölgede yapm
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olduklar sismik çal malarla elde edilen verilerin de erlendirilmesi sonucunda olas

do al gaz n kullan labilir miktar tahmin edilmi tir.

Demirba (2002a), Türkiye’nin enerji kaynaklar incelenmi , elektrik

enerjisinin talep art lar n n sonuçlar de erlendirilmi tir. Türkiye’nin enerji

kaynaklar n n bugünkü ve gelecekteki durumlar incelenerek sürdürülebilir kalk nma

içinde en uygun enerji politikas n n olu mas nda hidroelektrik enerjisinin önemi

üzerinde durulmu tur.

Demirba (2002b), hidrojen yak t n n, LPG ve do al gaz n kullan m alanlar

ve ta mac l ktaki önemi hakk nda incelemelerde bulunmu tur. Çevresel ve

ekonomik yönlerden en uygun yak t n hangisi olmas gerekti i incelenmi tir.

O ulata (2002), Türkiye’deki birincil enerjinin üretimi ve sektörel da l m

ara t r lm t r. Türkiye’nin enerji sektörünün 2020’e kadarki talep tahminleri

incelenmi tir.

TÜS AD (2002a), Türkiye’nin son 20 y ldaki ekonomik de i imleri

incelenmi tir. Ekonomik büyüme, GSMH oranlar , milli gelirleri, enflasyon oranlar

ve nüfus oranlar gibi ekonomik göstergeler ayr nt l olarak ara t r lm , Türkiye’nin

ekonomik politikalar nda k sa, orta ve uzun vadeli perspektiflerin nas l olabilece i

üzerinde durulmu tur.

TÜS AD (2002b) Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadele ederken

sürdürülebilir büyüme patikas na ula mas n n mümkün olup olmad sorusuna yan t

aranm t r. Enflasyon-büyüme dinamikleri, panel ve zaman serisi analizleri

kullan larak ayr nt l bir ekilde incelenmi tir ve enflasyon-büyüme aras nda

do rusal olmayan bir ili ki oldu u gösterilmi tir. Önümüzdeki dönemde

sürdürülebilir büyüme patikas na ula mak için izlenmesi gerekli olan ekonomi

politikalar , ampirik analiz sonuçlar ve di er ülkelerin deneyimleri nda Türkiye

analizi yap lm t r. Ayr ca; Türkiye’nin son yirmi y ll k dönem zarf nda enflasyonla

mücadeledeki ba ar s zl n n nedenleri ekonomi politik bir yakla mla irdelenmi tir.

Y ld r m (2002), çevreci bir yak t olarak bilinen do al gaz ayr nt l olarak

incelenmi ve bu konu hakk nda çe itli çal malar yap larak say sal de erler ortaya

ç kar lm t r. Bugüne kadar yap lan yurtiçi çal malarda do al gaz rezervi aç s ndan

ülkemizin pek de ansl olmad saptanm , fakat; do al gaz aç s ndan zengin olan
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ülkelere yak nl n ve ülkemizin politik konumunu iyi de erlendirmesi gerekti i,

enerji talebinin büyük k sm n olu turan do al gaz n mali külfetlerinin azalt lmas

amac ile al nacak olan önlemlerin özellikle Orta Asya ülkeleri ile yap lacak olan

çal malar n kriterlerinin belirlenmesi gerekti i vurgulanmaya çal lm t r.

Camc (2003), Türkiye enerji sektörünün yeniden yap land r lmas nda do al

gaz piyasas n n durumu incelenmi tir.

Çengel (2003), Türkiye birincil enerji üretimi ve tüketimi, elektrik enerjisi

kurulu gücü ve elektrik enerjisi üretim ve tüketimleri hakk nda bilgiler verilmi tir.

Dünya’da ve Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklar ayr nt l  olarak incelenmi tir.

Gönülalan ve Güreli (2003), Türkiye’deki enerji kullan mlar nda do al gaz n

yeri ve do al gaz depolamas n n önemi hakk nda ayr nt l bilgiler verilmi tir. Do al

gaz yer alt depolama projesinde ve depolama çal malar nda uygulanan yöntemler

incelenmi tir.

Kavak (2003), Dünya’n n ve Türkiye’nin mevcut enerji durumlar gözden

geçirilmi ; Türkiye’nin mevcut, muhtemel ve mümkün enerji kaynaklar incelenmi ;

sorunlar ve enerji piyasas ndaki geli meler tahlil edilmi ve son olarak, enerji talep

tahminlerinin nda bir stratejik plan n ana hatlar gösterilmi tir. Stratejik

planlaman n nas l yap ld ve ne gibi a amalar içerdi i incelenmi , dünyan n genel

durumu ile Türkiye'nin mevcut ve muhtemel bütün enerji potansiyelleri

de erlendirilmi , uluslararas geçerlili i olan ve pek çok ülke taraf ndan kullan lan

MAED (Model for Analysis of Energy Demand) modeli iki ayr senaryo ("baz" ve

"dü ük" senaryolar) ile çal t r lm , elde edilen sonuçlar n nda bir stratejik

plan n ana hatlar çizilmi , buna göre Türkiye'nin uzun ve k sa vadede uygulamas

gereken politika ve programlar için öneriler geli tirilmi tir.

K l ç (2003a), do al gaz n do ada bulunu ekilleri, Türkiye ve Dünya

rezervleri konusunda bilgiler verilmi tir. Türkiye'de birincil enerji kaynaklar

kullan m ve talebi aç s ndan do al gaz n önemi, yeri vurgulanm ve önümüzdeki

y llardaki do al gaz projeleri anlat lm t r. Ayr ca; Türkiye'nin do al gaz ta mac l

aç s ndan stratejik önemi vurgulanm t r.

K l ç (2003b) Türkiye aç s ndan enerjinin önemi, fosil kaynaklar n ve yeni ve

yenilenebilir enerji kaynaklar n n potansiyeli ve enerji kullan m hakk nda bilgiler
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verilmi tir. Enerji teknolojileri aras nda seçim yaparken dikkate al nmas gereken

ölçütler irdelenmi tir. Türkiye enerji politikalar ve enerjinin gelecekte olmas

beklenen durumu hakk nda incelemelerde bulunmu tur. Her türlü enerji ihtiyac n n;

güvenli, yeterli, sürekli, uygun fiyatlarla ve çevreye dost ko ullarda kar lanmas

temel zorunluluk oldu u çal mas nda belirtmi tir.

No ay ve Gökmen (2003), uzun ve k sa vadede alarga rüzgâr türbini

teknolojisinin yönelimi ile ilgili ara t rmalar yap larak potansiyel teknik çözümler

gösterilmi tir. Karada ve denizde rüzgâr türbinlerinin kurulma analizleri, maliyet

etkenlerinin alarga da nas l de i ti ini ve özellikle alarga için maliyet etkenlerinin ne

anlama gelece i vurgulanm t r. Alarga rüzgâr santrallerinin bak m ve i letme

artlar n n analizi ile birlikte, Avrupa Toplulu u taraf ndan kurulmu olan CA-

OWEE kurulu unun alarga bak m ve i letme amaçlar incelenerek analiz edilmi tir.

Ayr ca; alarga rüzgâr santrallerinin Türkiye’de kurulma durumunun enerji

gereksinimi bak m ndan de erlendirilmesi yap lm t r.

Koçak ve Altun (2003), Türkiye’nin kalk nma sürecinde enerjinin önemi

anlat lm t r. Türkiye’deki enerji kaynaklar n n üretimi ve tüketimleri, arz durumlar

incelenmi , Türkiye’de nükleer enerjinin önemi ve yap lan çal malar hakk nda

bilgiler verilmi tir.

O ulata (2003), Türkiye’nin enerji kaynaklar incelenmi , birincil enerji

kaynaklar n n yar s ndan fazlas n n ithal edilmesine bununda gelecekte d al m n n

daha da artaca na de inilmi tir. Buna kar l k; yenilenebilir enerji kaynaklar na

sahip olan Türkiye’nin bu potansiyelden faydalan lmas gerekti i vurgulanm t r.

Mevcut ve hâkim olan enerji durumlar ndaki beklentileri ve enerji taleplerinden

bahsedilmi tir.

Ö ütçü (2003), Hazar Denizi’nde enerji arama ve politikalar ayr nt l olarak

incelenmi , bölgedeki güç etkileri, bölgeye yap lan yat r mlar, jeopolitik ç karlar ve

ülke konumu hakk nda bilgi verilmi tir. Türkiye’nin konumu, enerji kaynaklar n n

tüketici durumundaki ve ihraç eden ülkeler aras ndaki güvenli i sa lama ve Hazar

Denizi’ndeki di er ülkeler aras ndaki ili kileri incelenmi tir. Bölgenin di er ülkelerle

uzla mac  politikalar içerisinde olunmas için önerilerde bulunulmu tur.
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Taflan (2003), Dünya ve Türkiye enerji kaynaklar ile üretim-tüketim

de erleri ve rezervleri incelenmi , mevcut ve alternatif enerji kaynaklar

potansiyelleri incelenerek, gelecekteki hedefler ara t r lm t r. Enerjinin ekonomik,

kültürel ve bilimsel geli me kadar önemli bir araç oldu u anlat lm , enerji tüketimi

ile ülkelerin geli mi li i aras ndaki paralellikler üzerinde durulmu tur. Di er yandan;

önümüzdeki dönemin enerji potansiyelleri hakk nda bilgiler verilmi tir. Dünya ve

Türkiye enerji görünümünün incelenmesi ile ortaya ç kan sonuçlar neticesinde

öneriler sunulmu tur. Enerji kaynaklar de erlendirilerek, kaynaklar n daha verimli

kullan lmas için sektörel boyutta yap lmas gerekenler belirtilmi , elde edilen

neticeler ortaya konulmu tur. Buna göre; enerji kaynaklar n n potansiyelleri ve

enerjinin yeni dönemdeki konumu özetlenmi  ve sonuca ba lanm t r.

Tu rul (2003a), do al gaz kullan m n n önem kazanmas ile enerji

politikalar n etkilemesinin yan nda, ekonomiye ve dünyan n siyasi konjüktürüne

etkileri üzerinde durulmaktad r. Fazla olarak, yak n gelecekte olmas muhtemel

geli meler üzerinde; petrol ve kömürden edinilen deneyimler de göz önüne al narak,

yorumlamaya gidilmektedir. Bu geli im içinde, Türkiye'nin durumu ve olas etkileme

ve etkilenme faktörleri üzerinde durulmaktad r.

Tu rul (2003b), yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n Türkiye'deki

durumu; enerji politikalar aç s ndan de erlendirilmeye çal lm t r. Her bir enerji

kaynaklar hem hammadde ve hem de sa lanabilmi enerji üretimi olarak ele al narak

incelenmi ve gelece e yönelik geli im üzerinde de durulmaya çal lm t r. Ayr ca;

sürdürülebilir kalk nma kavram göz önüne al nd nda yeni ve yenilenebilir enerji

kaynaklar n n de erlendirilmesi yap lm t r.

Tuncer ve Eskibalc (2003), Türkiye enerji hammaddelerinin potansiyel

durumlar ayr nt l olarak incelenmi , dünya enerji potansiyeli ve Türkiye’nin bu

potansiyel içindeki pay ara t r lm t r.

TÜB TAK (2003), teknolojik geli meleri; toplumsal ve ekonomik faydaya

dönü türmek ve bir refah toplumu yaratmak için yürütülen Vizyon 2023 çal malar

içerisinde görülmek istenilen Türkiye’nin 2023 y l na yönelik enerji vizyonu, bu

vizyonun gerçekle mesi için ula lmas gereken sosyo-ekonomik hedefler

belirlenmi tir.
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alvarl (2003), Türkiye’de; ekonomik ve sosyal refaha ula mak için gerekli

endüstriyel geli menin anahtar olan enerjinin önemi vurgulanm t r. Enerji arz ve

talep durumlar , enerji verimlili i ve temiz teknolojiler için; yap labilecek çal malar

hakk nda bilgiler verilmi tir. Enerji, sürdürülebilir kalk nma ve çevre ili kileri

irdelenmi , yak n gelecekte Türkiye'yi güçlü bir devlet konumuna getirebilmek için;

sürdürülebilir kalk nmaya yönelik plan, proje ve uygulama çal malar n n neler

olabilece i incelenmi tir.

Kaygusuz ve Sar (2003), Türkiye'nin mevcut enerji durumu ve politikalar ,

çevre kirlili i ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m potansiyelleri

incelenmi tir. Eldeki mevcut veriler de erlendirildi inde, ülkemiz biyokütle,

hidrolik, güne , rüzgâr ve jeotermal enerji aç s ndan önemli bir potansiyele sahip

oldu u anla lm t r. Dünya pazarlar nda ülkemizin rekabet gücünü art rmak üzere

ekonomiyi büyütecek ve ya am standartlar n yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz

enerjinin temini, "sürdürülebilir enerji politikalar " ile mümkün olabilece i ve

sürdürülebilir enerji yakla m ; ihtiyac m z olan enerjinin en az finansmanla, en az

çevresel ve sosyal maliyetle ve sürekli olarak teminine imkan sa layan politika,

teknoloji ve uygulamalar  kapsamas  gerekti i vurgulanm t r.

Büyükm hc (2003), enerji sektörünün yeniden yap land r lmas ve serbest

piyasa düzeninin kurularak sektörün rekabete aç lmas n n ilk y llar nda; mevcut

enerji kaynaklar içerisinde enerji-ekonomi-çevre üçlüsünün i leyi ine en iyi cevap

veren kaynak yenilenebilir enerji kaynaklar olup, yerli kaynak olmas , istihdam

imkan sa lamas ve ülke ekonomisine canl l k getirmesi gibi olumlu etkileri dikkate

al narak bu tür tesislerin yap m n te vik edici yasal düzenlemelerin ve te vik

mekanizmalar n n bir an önce olu turulmas  hakk nda önerilerde bulunulmu tur.

Ün (2003), yenilenebilir enerji kaynaklar ndan gelgit enerjisi (gelgit baraj ve

gelgit ak m enerjisi) hakk nda ayr nt l bilgiler verilmi , gelgit enerjisinin avantaj ve

dezavantajlar tespit edilmi , gelgitten enerji elde etme teknolojileri tan t larak, bu

teknolojilerin ekonomisi, dünyadaki durumu ve çevresel etkileri ele al nm t r.

Y lmaz ve di erleri (2003), Dünya rüzgâr potansiyelleri hakk nda k saca bilgi

verilmi , Ülkemizdeki rüzgâr enerjisi potansiyeli ayr nt l olarak de erlendirilmi ve

bu konuda önerilerde bulunulmu tur.
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DEK (2004a), Türkiye’nin genel enerji kaynaklar hakk nda bilgiler ayr nt l

olarak verilmi tir. Serbest piyasa ve yeniden yap lanma-kömür kayna ile ilgili

saptama ve önerilerde bulunulmu tur. Fosil enerji kaynaklar ve yenilenebilir enerji

kaynaklar n n durumlar , potansiyelleri ve geli me durumu incelenmi tir. Tüm enerji

kaynaklar n n arama ve üretim çal malar ve yap lmas planlanan projeler hakk nda

bilgiler verilmi tir. Fosil yak tlar temiz ve verimli enerji eldesi çal ma raporu

haz rlanm t r.

DEK (2004b), Türkiye elektrik enerjisi sektörü ayr nt l olarak incelenmi tir.

Elektrik enerjisi üretiminde birincil enerji kaynaklar n kullan m önceli i, elektrik

enerjisi üretim-iletim-da t m nda planlaman n öneminden bahsetmi tir. Elektrik

enerjisi yat r mlar ve uluslararas enterkonneksiyonlar ayr nt l olarak anlat lm ,

dünyada elektrik enerjisi üretiminde birincil kaynak kullan m , dünyadaki serbest

piyasa uygulamalar n n sonuçlar na ili kin de erlendirmeler, AB uygulamalar ve

Türkiye’nin konumunu incelemi tir.

DEK (2004c), Enerjide sürdürülebilirli in sa lanmas nda enerji kaynaklar n n

durumu, genel enerji planlamas ve arz güvenilirli i, enerji ve çevre ili kisi, enerji

verimlili i, talep taraf yönetimi ve finansman durumlar incelenmi tir.

Torun ve Tamzok (2005), son y llarda ülkemizin enerji yönetimleri, yerli

kaynak yerine ithal kaynaklara öncelik veren bir enerji politikas uygulamakta olup,

ülkemiz güvenli i bak m ndan önemli risklere yol açt belirtilmi , ülkemizde; ithal

enerji kaynaklar na alternatif olabilecek geni kömür rezervlerinin bulundu una

i aret edilmekte ve bu kaynaklar n geli tirilmesinde ulusal ç karlar m z aç s ndan

önemli oldu u ayr nt l  olarak incelenmi tir.

K l ç (2006a), Türkiye’nin en önemli enerji kaynaklar n n ve enerji

sektöründe kullan mdaki önemi vurgulanm t r. Türkiye’deki enerji kaynaklar n

rezervinin, dünya toplam rezervi içindeki yeri ve ithal enerji kaynaklar n n durumlar

hakk nda bilgiler verilmi tir. Türkiye’nin enerji talepleri incelenerek beklentiler

hakk nda ve enerji politikas n n olu mas yla hedeflerin neler olabilece i konusunda

tahminlerde bulunulmu tur.

K l ç (2006b), Türkiye’nin bulundu u jeopolitik konumundan dolay

Ortado u ve Orta Asya ülkelerinde bulunan petrol ve do al gaz n bat pazar na
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iletiminde enerji koridoru olma özelli inden bahsetmi , Türkiye’nin bu

özelliklerinden dolay ihtiyac oldu u petrol ve do al gaz tüketimlerinin sonunda

boru hatt projeleriyle hem kendi ihtiyaçlar n n kar lanmas hem de di er ülkelerle

ba lant sa lanmas amac yla yak n gelecekte de bu projeler petrol ve do al gaz

talepleri artt kça Türkiye için de önemi ara t r lm t r. Türkiye’nin do al gaz

tüketimleri ve enerji politikas ile bu miktar n piyasadaki yeri incelenmi tir.

MÜS AD (2006), birincil enerji kaynaklar ndan petrolün ve do al gaz n

önemi anlat lm , petrol krizlerinden Dünya ülkelerinin ve Türkiye’nin nas l

etkilendikleri, rezervleri ve enerji taleplerinde petrolün ve do al gaz n durumlar ,

bugünkü ve gelecekteki izlenmesi gereken politikalardan bahsedilmi tir. Ayr ca;

petrol ekonomisi ayr nt l olarak incelenmi , enerji fiyatlar n n de erlendirilmesi

yap lm t r. Ortado u ve Hazar Denizi’ndeki ülkelerin sahip olduklar do al gaz ve

petrollerin üretimi ve di er ülkelere iletiminin nas l yap ld belirtilmi , Türkiye’nin

enerji köprüsü olmas ve bu özelli inin enerji politikas ndaki yeri incelenmi tir.

Enerji kaynaklar n, iletimlerinin kolayla mas aç s ndan Türkiye’nin boru hatt

projelerindeki konumu ara t r lm t r.

ahin (2006), Türkiye’nin bugün ve gelecekteki enerji ihtiyac n n

kar lanmas nda petrol ve do al gaz n önemli bir yer tutaca  ve izlenecek olan enerji

politikalar nda arama ve üretim faaliyetlerine h z verilmesi gerekti i belirtilmi tir.

Türkiye’nin giderek artan petrol ihtiyac n n kar lanmas nda Ortado u Ülkeleri’nin

pay n n ne oldu u ve Ortado u Ülkeleri’nden yap lan petrol al veri i s ras nda

gerçekle en d ticaretin Türkiye ekonomisine etkileri ara t r lm t r.

Vural (2006), Hazar Bölgesi, içerdi i zengin petrol zenginlikleri aç s ndan 21.

yüzy l n enerji üretiminin odak noktas olarak görülmektedir. Türkiye’nin Türk

Cumhuriyetleri ile olan kültürel ve ekonomik ili kilerini geli tirmenin kendisine

getirece i avantajlar belirtilmi tir. Bölgedeki kritik geli meleri yak ndan izleme,

ak lc çözümler üretme, jeopolitik gücünü yerinde ve zaman nda kullanma, orta ve

uzun vadeli stratejiler olu turma gibi beceriler geli tirip, uygulayabilen bir

Türkiye’nin etkinli ini Hazar Havzas ülkeleri ba ta olmak üzere di er çevre

ülkelerinin de yarar na olacak ekilde art rmas gerekti i ve olas enerji

politikalar n n önerileriyle incelemektedir.
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Yalç n (2006), enerji ta y c s olarak hidrojenin özellikleri verilerek, en

verimli ve sürdürülebilir üretimin termokimyasal çevrimlerle nükleer enerjiden elde

edilebilece i tespit edilmi tir. Hidrojen üretiminde kullan lacak nükleer reaktör

tiplerinin en uygunu yüksek s cakl k reaktörleri ve bu reaktörde kullan lacak en

uygun termokimyasal çevrimin de sülfür-iyot çevrimi oldu u görülmü tür. Ayr ca;

çal mada, küresel s nma ve hidrojen enerji kullan m n n temiz enerjiyle

sürdürülebilir kalk nman n etkileri matematiksel olarak formülüze edilerek sonuçlar

grafikler çizilerek verilmi  ve önerilerde bulunulmu tur.
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3. ENERJ VE ENERJ KAYNAKLARI

3.1. Enerji

nsanl n en önemli ve vazgeçilmez ihtiyaçlar ndan biri enerjidir. Bugün ki i

ba na dü en enerji tüketimi kalk nman n bir ölçütü olarak kullan lmaktad r. çinde

bulundu umuz yüzy lda, artan nüfus ve geli en teknoloji ile birlikte enerji ihtiyac

oldukça artm t r. Halen dünyan n en önemli sorunlar ndan biri, enerjinin bulunmas

ve süreklili inin sa lanmas d r.

Bir i in yap labilme yetene i olarak tan mlanan enerji, ekonominin temel

girdilerinden biri olup, sa l kl bir kalk nma; ucuz, yeterli, kaliteli ve güvenilir enerji

kaynaklar na sahip olmakla mümkündür (Co kun, 1982).

Ya am m z n vazgeçilmez bir unsuru haline gelen enerji, 20. yüzy l n ikinci

yar s ndan itibaren ekonomik kalk nmay da en fazla etkileyen unsurlardan biri

olmu tur. Bu özelli i ile her ülke için stratejik bir ya am kayna olan enerji,

özellikle geli mekte olan ülkelerin kalk nmas n n temel araçlar ndan biri haline

gelmi tir. Önemi ile paralel oranda art gösteren enerji ihtiyac n n, gelecekte nas l

kar lanaca sorunu ülkeleri yeni enerji alanlar aray na sürüklemi tir. Böylece

ülkeleraras güç mücadelelerinin, çat malar n ve ayn zamanda ülkeleraras

i birli inin önemli unsuru olan enerji uluslararas bir boyut kazanm t r. Önümüzdeki

yüzy llarda ülkelerin ekonomi ve sosyal geli melerinde yine enerji ön planda olmaya

devam edecektir (Prugh ve di erleri, 2005).

3.2. Enerji Kaynaklar  ve S n fland r lmas

Enerji kaynaklar çok de i ik biçimlerde (madde hali, depo edilebilirlik,

dönü türülebilirlik, yenilenebilirlik, kullan labilirlik, güne temelli gibi)

s n fland r labilir. Daha çok kullan labilirli ine ve yenilenebilirli ine göre yap lan

s n fland rma yayg nd r (Karaosmano lu, 2004).
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Enerji Kaynaklar Yeralt  ve Yerüstü Kaynaklar na Göre S n fland r lmas :

• Yeralt Kaynaklar

o Kömür (Havan n serbest oksijeni ile do rudan do ruya yanabilen,

%55 ile %90-95 oran nda karbon içeren organik kökenli kayaçt r)

(Nakoman, 1971).

o Petrol (Bile imi hidrokarbürler yani karbon, hidrojen ve daha ba ka

maddelerden olu ur. Bir çe it zifttir).

o Do al gaz (Genellikle petrolle birlikte bulunur. Ço unlu u gaz

biçiminde olan bir çe it petroldür).

o Uranyum ve Toryum (Nükleer enerji tesislerinde (atom reaktörleri)

i lenmek suretiyle nükleer yak tlar n yap m nda tüketilirler. Ayn

zamanda da elektrik enerjisi üretiminde kullan l rlar).

o Jeotermal Enerji (Yerin derinliklerinde s narak kaynar halde

yeryüzüne ula an veya sondajlarla ç kar lan s cak yada kaynar sular

konutlar n s t lmas nda kullan lmaktad r).

• Yerüstü Enerji Kaynaklar (Ormanlardan sa lanan yakacak odun, biyomas

kaynaklar , tezek, kültürel bitkilerin çe itli art klar vb olarak say lmaktad r.

Ama; en önemlileri, hidrolik kaynaklar olup tükenmez kaynaklar olarak

büyük önem ta r).

• Yeni Enerji Kaynaklar (Potansiyeli mevcut olan ve teknolojik güçlükler

sebebiyle yeni faydalan lan enerji kaynaklar na denir. Güne enerjisi, rüzgâr

enerjisi, biyogaz enerjisi gibi).

Enerji Kaynaklar n n Olu turduklar Kökenlere (Jenerasyona) Göre S n fland r lmas :

• norganik Kökenli Olanlar (En tipik örne i; uranyum ve toryum metalleri

grubudur).

• Organik Kökenli Olanlar (kömür, petrol, odun, biyogaz, biyokütle vb enerji

kaynaklar d r. Bugünkü petrol yataklar n n, s denizler ve bunlar n kara

içlerine do ru sokulmu olan koylar nda, kum ve çak l ya da bölümler

aras nda çökelmi mikroskobik bitkisel kal nt lar ve çe itli deniz

hayvanlar n n (sünger, mercan ve omurgal lar gibi) fiziksel ve kimyasal

de i imlere u ramas  sonucu olu tu u san lmaktad r) (Do anay, 1998).
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Enerji Kaynaklar n n Madde Haline Göre S n fland r lmas :

Kat Yak tlar:

• Do al Kat Yak tlar (kömür (antrasit, ta kömürü, linyit, turba vb), bitümlü

ist, asfaltit, odun ve nükleer cevherler)

• Yapay Kat Yak tlar (odun kömürü, kok, briket)

S v Yak tlar:

• Petrol Kökenli S v Yak tlar (benzin, motorin, fuel oil vb)

• Kömür Kökenli S v Yak tlar (benzon ya , katran ve türevleri, Fischer-

Tropsch Yak tlar (yapay benzin, yapay motorin) vb

• Biyokütle Kökenli S v Yak tlar (alkoller, biyomotorin, alternatif petrol s v

ürünleri (benzin, motorin, fuel oil))

Gaz Yak tlar (Do al gaz ve metan, bütan, propan gibi gazlar):

• Do al Gaz Yak tlar (do al gaz)

• Yapay Gaz Yak tlar (kömür, petrol ve biyokütleden elde edilen gazlar (sentez

gaz , ehir gaz , LPG, biyogaz, biyohidrojen, odun gaz gibi))

Enerji Kaynaklar n n Depo Edilebilirli e Göre S n fland r lmas :

• Tümüyle Depolanabilen Yak tlar (kömür, petrol ve türevleri, odun kömürü,

s v  ve gaz biyoyak tlar ve nükleer gibi)

• K smen Depolanabilen Yak tlar (do al gaz, su gibi)

• Depolanamayan Yak tlar (güne , rüzgâr, gel-git gibi)

Enerji Kaynaklar n n Dönü türülebilirli e Göre S n fland r lmas :

• Birincil (Primer) Enerji Kaynaklar (kömür, petrol, do al gaz, biyokütle,

güne , rüzgâr, su gücü, nükleer)

• kincil (Sekonder) Enerji Kaynaklar (elektrik, termik, elektromagnetik gibi)

Enerji Kaynaklar n n Kullan labilirli ine Göre S n fland r lmas :

• Al lagelmi (Klasik-Konvansiyonel) Enerji Kaynaklar (kömür, petrol,

do al gaz, nükleer)

• Yeni (Alternatif) Enerji Kaynaklar : (güne , rüzgâr, su gücü, biyokütle)

Enerji Kaynaklar n n Güne  Temeline Göre S n fland r lmas :

• Güne Kökenli Sürekli Enerji (güne , rüzgâr, su gücü)
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• Fotosentezle Depolanan Enerji (biyokütle)

• Kapital Enerjisi

o Fosil Yak tlar (kömür, petrol, do al gaz)

o Nükleer yak tlar (uranyum, toryum gibi)

Enerji Kaynaklar n n Yenilenebilirli e Göre S n fland r lmas :

• Yenilenemeyen (Fosil-Tükenebilir) Enerji Kaynaklar : (kömür, petrol, do al

gaz ve nükleer)

• Yenilenebilir (Yeni-Alternatif) Enerji Kaynaklar : Potansiyeli eksilmeyen

kaynaklara “yenilenebilir enerji kaynaklar ” denilmektedir (güne , rüzgâr,

biyokütle ve su gücü (hidrolik, jeotermal, deniz enerjisi (dalga enerjisi,

s cakl k gradyen enerjisi, ak nt enerjisi ve gel-git enerjisi)) (Karaosmano lu,

2004).

3.3. Yenilenemez Enerji Kaynaklar

Bir enerji hammaddesi olarak tüketildi i zaman yeniden olu amayan enerji

kaynaklar d r. Kömür, petrol ve do al gaz gibi fosil enerji kaynaklar ile nükleer

enerji hammaddeleri olan uranyum ve toryum birer yenilenemez enerji kaynaklar d r.

3.3.1. Fosil Enerji Kaynaklar

3.3.1.1. Kömür

Kömür terimi, çok de i ik fiziksel ve kimyasal karakteristikleri olan organik

kökenli kat yak tlar bütünü için kullan l r. Kömür; havan n oksijeni ile do rudan

yanabilen, %55 ile %95 aras nda serbest veya bile ik halinde karbon ihtiva eden

organik kökenli kayaçlara denir. Kömürün içerdi i ana element karbondur. Kömürün

bile iminde karbonla birlikte hidrojen, oksijen ve de i ken küçük miktarlarda azot,

kükürt ve di er elementlere de rastlan r.

Kömür, batakl klarda veya zaman zaman çökmelere u rayan geni nehir

deltalar nda yeti en bitkilerin ayr mas sonucu olu mu tur. Bitki ve a açlar n
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ayr mas ndan ortaya ç kan malzeme, bakterilerin etkisi ile önce turbaya dönü ür,

turba da daha sonra olu an sedimanter çökeltiler alt na gömülmü olarak bulunur.

Yerkabu unun hareketi sonucu turba katman daha derinlere gömülerek s ve

biyokimyasal reaksiyonlar etkisiyle çe itli tipte kömür ve linyitlere dönü ür.

Kömürle me sürecinde; oksijen ve hidrojenin at lmas , kömürün karbon

içeri ini art r r. Bu s rada metan olu ur. Bu gaz ise, ya atmosfere kaçar yada petrol

olu umuna benzer bir ekilde jeolojik kapanlarda geçirgen olmayan katmanlar

aras nda do al gaz rezervuarlar  olu turur. Dü ük s  ve bas nç alt nda meydana gelen

kömürler, “dü ük kaliteli linyiti” (brown coal) olu turmu lard r. Yüksek s cakl k ve

bas nç alt nda “altbitümlü ve bitümlü kömürler”; çok yüksek s cakl k ve bas nç

alt nda ise, en yüksek kaliteli kömürler “antrasitler” ortaya ç km lard r.

Antrasitler: Ta kömürlerinin, zay f bir ba kala m süreci geçirerek, yani;

metamorfizmaya u rayarak, nem ve uçucu maddelerini büyük ölçüde yitirmesi

suretiyle olu mu kömürlerdir. Karbon oran ve dolay s yla da s l de erleri en

yüksek kömürler olup, büyük ço unlu uyla antrasit rezervleri, Birinci Jeolojik

Zaman' n Devoniyen ve Karbonifer devirlerinde olu mu lard r (Zaman m zdan,

yakla k 400 ile 350 milyon y l önce).

Rezervlerinin s n rl olu u (az bulunmalar ), uçucu madde oranlar n n çok

dü ük ve karbon oranlar n n yüksek olu u nedeniyle, ekonomik de erleri en yüksek

kömürler durumundad rlar.

Ta kömürleri: Karbon oranlar ve s l de erleri, dolay s yla da ekonomik

de erleri, antrasitlerden sonra en yüksek kömürlerdir. Eskiden beri demir-çelik

endüstrisi ve bu nedenle de; sanayi sektörünün, adeta belkemi ini te kil ederler.

Dünya kömür rezervlerinin, büyük ço unlu u (tahminen %80 ile 85'i) bu kömür

çe itlerinden olu ur. Daha çok Birinci Jeolojik Zaman' n Karbonifer Devri ve k smen

de Permiyen boyunca olu mu lard r.

Linyitler: Olu umlar , ta kömürlerinden yenidir. Ço unlu uyla, Üçüncü

Jeolojik Zaman' n Tersiyer Devri içinde olu mu lard r.

Turbalar: Turba, olu umu henüz tamamlanmam kömür türü fosil yak t d r.

Bitkisel kökenli depolar n, kömürle meye (fosille meye) haz rl k a amas ndaki

olu uklard r.
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Ekonomik de erleri veya piyasa de eri bak m ndan; antrasitler birinci s rada,

ta kömürleri ikinci s rada ve linyit kömürleri de, üçüncü s rada gelirler. Turbalar n,

ekonomik de eri yoktur diyebiliriz.

Kömürle me; bitki art klar n n turba, linyit, ta kömürü ve antrasit

basamaklar ndan geçerek meta-antrasite dönü mesine kadar geçen evrelerdeki

de i ime "kömürle me" denilmektedir. Kömürle me ilerledikçe turba; yumu ak

linyit, sert linyit ve ta kömürü safhalar ndan geçerek gerekli artlar n sa lanmas

durumunda antrasite dönü mü lerdir (Do anay, 1998).

3.3.1.2. Petrol

Petrol kelimesi; Yunanca-Latince'de ta /kaya anlam na gelen "petra" ile ya

anlam na gelen "oleum" kelimelerinin birle iminden olu mu tur. Petrol geni

anlamda; bütün hidrokarbonlar içermektedir. Dar ve ticari anlamda ise; gaz olarak

do al gaz , s v olarak petrolü, kat olarak bitüm, asfalt ve mum (parafin)

malzemesini kapsamaktad r.

Petrol, eskiden deniz olan yerlerde hayvan ve bitki kal nt lar gibi organik

maddelerin üzerine zamanla yer tabakalar n n y lmas yla meydana gelen havas z

ortamda uygun s , bas nç ve bakterilerin de yard m yla çürümesi sonucu milyonlarca

y l gibi bir süreçte meydana gelmi tir. Bu süreç içersinde, yerkabu unun hareket

etmesi ile deniz alt ndaki karalar yükselmi ve k talar olu mu tur. Bu hareketler

s ras nda bas nç alt ndaki petrol, bo luklu (porous) ve geçirgen (permeable)

ortamlara do ru göç etmi ve yerin 2-4.5 km alt nda petrolün kaynak ta (kumlu,

kireçli) ad verilen yerde birikmi tir. Bu olaya, “petrolün rezerve olmas (birikmesi)”

denir. Petrol rezerve olmu kayaçlara, “petrol rezerve kayaçlar ” denir. Burada

olu an petrol, zamanla bas nç nedeniyle yukar ya do ru hareket ederek geçirgen

olmayan uygun kapanlarda (rezervuar) s k m t r.

Petrol rezerve kayaçlar , metamorfizmaya u ramam sedimanter kayaçlar

olup ba l calar ; gre (kumta ), kalker, dolomit ve eyl (killi ta lar)’d r. Ma matik

kayaçlar, çok nadir halde petrol rezerv kayaçlar  olabilir.
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Dolay s yla; petrol, organik olu umlardan meydana gelen kaynak ta tabir

edilen kütlenin yeralt na do ru çökmesiyle olu ur. Yeralt nda do al radyoaktivite ile

bu kütle s n r. Bu kütlenin yeterli miktarda yeralt na do ru çökmesiyle beraber s n n

da etkisiyle; organik madde petrol haline gelir. E er, bu kütle daha derine do ru

çökmü se, do al olarak daha fazla s n r ve do al gaz olu ur.

Pek derine çökemeyen kütle ise; daha tam k vam na gelmemi petrol olu ur

ki; buna “ eyl petrolü (shale oil)” ad verilir. Klasik madencilik yöntemleriyle bu

olu um yeryüzüne ç kar l r, kayalar parçalan r ve daha sonra s t larak petrol k sm

ayr l r. Petrol iki ana kategoride incelenebilir. Birincisi, konvensiyonel petrol denilen

nispeten ç kar lmas kolay olan s v petrol, ikincisi de; konvensiyonel olmayan yani;

ç kar lmas zor, maliyetli, asfalta yak n veya kömüre yap k bir katran tabakas n

and ran veya a r petroldür.

Ham petrolün kimyasal bile imindeki ana eleman, karbon (C) elementi %80-

85 oran nda, hidrojen (H) %10-15 oran nda de i ir ve S, N, O ve baz organik

maddeler daha az oranlarda (%3-10) bulunurlar.

Petrol, içerdi i sülfür oran na göre; hafif ve a r petrol olmak üzere de ikiye

ayr l r. çerdi i sülfür oran %1'den az olan petrole “tatl ”, %1'den fazla olana ise;

“ek i petrol” denilir. New York Emtia Borsas ’nda (NYMEX) sat lan petrol, az

sülfürlü bat Texas petrolüdür (WTI). ngiliz Uluslararas Petrol Borsas ’nda sat lan

petrol, (Brent) WTI'ya yak nd r ama; Dubai Borsas petrolü nispeten a r ve yüksek

sülfürlü petroldür. Hafif petrolden a rl kl olarak benzin, a r petrolden de mazot

elde edilir (MÜS AD, 2006).

Petrolün de erini tayin eden en önemli fiziksel özelliklerinden biri, gravitedir.

Buna “ak kanl k derecesi” de denir. Bu dereceyi, petrolün özgül a rl belirler.

Petrol, sudan hafif olup ortalama de er olarak özgül a rl 0.7-0.9 aras nda de i ir.

Ancak; baz havzalar n petrolleri, özgül a rl k bak m ndan suyun de erine yakla r

veya yüksek olabilir. Bu grup petrollere “a r petrol” denir. Meksika petrolleri

böyledir. ayet; özgül a rl k 0.8-0.9 aras nda ise; buna “hafif petrol”, daha azsa

“çok hafif petrol” denir. Örne in; Rusya petrolleri genellikle hafif petroller grubuna

girerler.
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Bu fiziksel özellikler, petrolün ak kanl k derecesini yani; gravitesini etkiler.

Gravite sorunu ise; petrolün ticari de erinde önemli bir rol oynar. Çünkü; gravitesi

yüksek olan petroller, pipeline (petrol nakli borusu) içinde güç akar ve ta nmas zor

olur. Öte yandan; bu grup petrollerde, asfalt oran yüksek oldu u için; rafinaj i lemi

s ras nda fazla fire verirler. Gravitesi dü ük petroller hafif olduklar ndan hem

pipeline ile kolay nakledilirler hem de ayr t r ld klar (rafinaj) zaman, fazla asfalt

b rakmazlar.

Bir havza petrolünün, ekonomik de erini etkileyen faktörlerden biri de, su ile

emülsiyon yap p yapmam olmas d r. Petrol yataklar na s zarak petrole kar an su

oran , petrolün ticaretteki de erini belli bir oranda (%10-20) dü ürür. Bu olaya

“petrolün emülsiyona u ramas ” yani; “su ile kar m  olmas  olay ” denir.

Petrolün rafinaj (tasfiye), ba l ba na bir sanayi koludur. Ancak; petrolü

türevlerine ay rma teknolojisine “petrolün rafinaj (tasfiye edilmesi)” denir. Bu

i lem; belli s de erlerinde petrolün dam t lmas ile olur. Dü ük s larda (40-600C)

petrol eterleri, 1500C’lere kadar çe itli benzinler, 150-2700C aras nda gazya lar ,

vazelin, asfalt ve petrol kokusu gibi türevleri elde edilir (Do anay, 1998).

Petrol sanayisi içinde ham petrolün i lenmesi ve bu ürünlerin yerel kullan m

ve ihracat önemli yer tutmaktad r. Bunlar aras nda; akaryak t ürünlerinden benzin

ula t rmada; gazya ve motorin ula t rma ve tar m sanayisinde; kalorifer yak t

s tmada; jet yak t ula t rmada; LPG ula mda; (çe itli kalitelerde) fuel-oil sanayide,

s tmada, rafinerilerde, santrallerde, ula t rmada kullan lmaktad r. Nafta ve makine

ya baz stoklar petrokimyada, gübre sanayide; asfalt ve solventler nihai mallar

biçiminde kullan lmaktad r.

Bir rafineride, ham petrol s t l r ve a r asfalttan hafif gazlara kadar çe itli

ürünlere ayr l r. Rafinerilerde elde edilen ba l ca petrol ürünleri ve kullan ld yerler

a a da s ralanm t r.

LPG (S v la t r lm Petrol Gaz ): Do al gaz meydana getiren

hidrokarbonlar n do al s cakl k ve yüksek bas nç alt nda s v la t r lmas yla olu an

gazlard r.

Nafta: Ham petrol ünitesinde üretilen ilk hafif üründür.
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Benzin: Motor yak t olarak benzin, ham petrolden kaynama noktalar 30-

2000C olan hidrokarbonlar n ayr lmas yla elde edilir.

Solvent: Benzin ile gazya aras nda bir hidrokarbon s v s olan solvent boya

sanayisinde, kuru temizlemede, ormanc l kta, ha aratla sava ta eritici veya çözücü

madde olarak kullan lmaktad r.

Gazya : Ham petrolün dam t lmas yla elde edilen gazya  kaynama noktalar

160-2500C aras nda de i en hidrokarbonlardan meydana gelmektedir. Is tma,

ayd nlatma ve motor yak t  olarak da uçaklarda kullan lmaktad r.

Motorin: Genellikle 200-3600C aras nda kaynama noktas olan

hidrokarbonlar n ham petrolden ayr lmas yla elde edilir.

Fuel-oil: Enerji üretimi veya s nma i lerinde kullan lan akaryak tt r. Fuel-

oiller ak c l klar na göre; hafif veya a r ya lar halindedir. Hafif fuel-oil, büyük dizel

motorlar nda yak t olarak kullan l r. A r fuel-oil, endüstri ve kazan yak tlar d r.

Buhar kazanlar nda kömür veya gaz yerine kullan l rlar.

Asfalt: Ham petrolün rafineri ürünlerinden elde edilen ve normal oda

s cakl nda ak c l olmayan siyah renkli ziftlerdir. Asfalt do ada tabii halde de

bulunmaktad r.

Makine Ya lar : Ham petrolün %4-5 oran ndan fazlas n te kil etmeyen

makine ve gres ya lar , endüstride çok önemli bir maddedir. Kat ve s v olmak üzere

pek çok çe itleri vard r.

Parafin: Makine ya lar imal edilirken elde edilen parafin, beyaz renkte ve

kristalize yap dad r. Bu madde kozmetik, kablo, bobin, transformatör, ya l ka t,

karbon ka d , bandaj ve cephane yap m nda kullan l r.

3.3.1.3. Do al Gaz

Do al gaz; organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlar nda milyonlarca y l

süren do al dönü ümü sonucunda bas nç ve s alt nda de i ikli e u ray p bugünkü

durumlar na gelmeleri ile olu mu enerji kaynaklar d r. Kayna ndan ç kar ld

haliyle, herhangi bir i leme tabi tutulmaks z n kullan labilen fosil yak tlar içerisinde

yer al r.
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Temel olarak; metan (%90 ve üzeri) ve daha dü ük oranlarda etan, propan ve

daha a r hidrokarbonlar yan nda dü ük oranlarda azot, oksijen, karbondioksit,

kükürtlü bile ikler ve su gibi safs zl klar içerebilir. En önemli özelli i; temiz bir yak t

olmas ve çevreyi kirletmemesidir. Gaz halinde olmas nedeniyle daha hassas kontrol

edilebilme olana bulunmaktad r. Dünya’da ve Türkiye’de kullan m  h zla

yay lmakta olan do al gaz, di er fosil enerji kaynaklar n n yerini h zl bir ekilde

almaktad r (TMMOB, 2006).

3.3.2. Fosil Yak tlar ve Küresel Is nma

Dünya atmosferi çe itli gazlardan olu ur. Ayr ca; küçük miktarlarda baz asal

gazlar bulunmaktad r. Güne ten gelen nlar atmosferi geçerek yeryüzünü s t r.

Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki s n n bir k sm n tutar ve yeryüzünün s kayb na

engel olurlar. (CO2, havada en çok s tutma özelli i olan gazd r). Atmosferin,

geçirme ve s y tutma özelli i vard r. Atmosferin s y tutma yetene i sayesinde

sular n s cakl dengede kal r. Böylece; nehirlerin ve okyanuslar n donmas

engellenmi olur. Bu ekilde olu an, atmosferin s tma ve yal tma etkisine “sera

etkisi” denir. Dünya atmosferi cam seralara benzer bir özellik gösterir.

Son y llarda atmosferdeki CO2 miktar hava kirlenmesine ba l olarak h zla

artmaktad r. Metan, ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sera gazlar çe itli insan

aktiviteleri ile atmosfere kat lmaktad r. Bu gazlar n tamam n n s tutma özelli i

vard r.

CO2 ve s y tutan di er gazlar n miktar ndaki art , atmosferin s s n n

yükselmesine sebep olmaktad r. Bu da, “küresel s nma” olarak ifade edilir. Bu

durumun, buzullar n erimesi ve okyanuslar n yükselmesi gibi ciddi sonuçlar

do uracak iklim de i melerine yol açmas ndan endi e edilmektedir. nsanlar n çe itli

faaliyetlerinin küresel s nmaya katk s öyledir: Enerji kullan m %49,

Endüstrile me %24, Ormans zla ma %14, Tar m %13'tür.

Atmosferdeki karbondioksit ve di er sera gazlar n n ula t birikim düzeyi,

sanayi devriminden bu yana h zla yükselmi tir. Atmosferdeki sera gaz  birikimlerinin

artmas na en ba ta fosil yak t kullan m , ormans zla ma ve di er insan etkinlikleri
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yol açm ; ekonomik büyümeyle nüfus art bu süreci daha da h zland rm t r

(Küresel Is nma, 2007).

Dünyan n enerji tüketiminin önemli bir k sm fosil yak tlar n yak lmas ndan

elde edilmektedir. Bu fosil yak tlar n do rudan yak lmas gerek atmosferde, gerekse

yeryüzü ve su kaynaklar nda ciddi kirlenmelere yol açmaktad r. Global s nma

verileri, bütün bu fosil yak tlar esas olarak hidrokarbon türü yap lardan olu tu u için,

karbondioksiti global s nman n ba sorumlusu olarak i aret etmektedir. Bu nedenle,

bu günlerde karbondioksit tecriti (sequestration) üzerine yap lmakta olan ara t rma

çal malar di er bir çok ara t rma konusunun önüne geçmi bulunmaktad r. Bu

nedenle; enerji politikalar ve çevre ili kisi, sera gaz sal mlar n n azalt lmas

aç s ndan büyük önem arz etmektedir.

CO2, sera etkisi olu turan gazlar n ba nda gelir. Bunun art , ba ta;

endüstriyel faaliyetler, fosil yak tlar ndan bir k sm ile ortaya ç kmaktad r. EPA

(Çevre Koruma Ajans ) raporlar na göre; atmosferdeki CO2 emisyonu sanayile me

devriminden bu yana h zla artarak ilk zamanlara göre; %30'un üzerinde artm t r.

CH4 gaz ise iki kat na ç km t r. NOx'lerde de önemli art lar (15-20)

gerçekle mi tir. Özellikle; bacalardan ve eksozlardan ç kan S atmosferdeki öteki

partikül maddelerle olu turdu u sülfatlar güne nlar n n yans mas na neden olan

öteki etkenlerdir. Genel kabullere göre; 19. yüzy l'dan günümüze kadar yeryüzünün

s cakl n n 1°F artt , 2100 y l na gelindi inde CO2 konsantrasyonlar n n %30-150

aras nda artabilece i varsay lmaktad r. Önümüzdeki 50 y l içinden yeryüzünün 1-

4.5°F (0.6-2.5°C) daha fazla s naca beklendi inden bu küresel s nma kar s nda

endi eler artm ve uluslararas platformlarda gündemde tutulan sera gazlar n n

kontrolü ve azalt lmas için önlemlerin al nmas  her f rsatta vurgulanmaktad r.

Fosil yak tlar n yak lmas yla olu an sera gazlar yak t türüne ba l olarak

de i ik konsantrasyonlar olu turmaktad r. Kömür ve s v petrol kökenli yak tlarda bu

oran do al gaza göre biraz daha yüksektir. Do al gaz n te vik edilmesi ve

özendirilmesi sera gazlar n n azalt lmas na yöneliktir. CH4 ise; do al gaz n tam

yanma sa lanmad durumlarda yüksek konsantrasyonlarda ortaya ç kmaktad r.

Ancak; cival  ve sülfürlü bile ikler do al gaz n yak lmas nda ortaya ç kmazlar.
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Kömürün yanmas sonucu CO2, NOX, sülfürlü ve cival bile ikler ortaya

ç kar. CH4 ise; kömür bünyesinde olup, yanma s ras nda serbest kalarak atmosfere

kar r. S v yak tlarda da ayn gazlar atmosfere geçer. Bu yak tlarda; cival ve

sülfürlü bile ikler daha fazlad r. Ta mac l kta kullan lan s v yak tlardan da yine

ayn ekilde atmosfere benzer gazlar ve bile ikler kar maktad r. Günümüzde, bu

ta t say lar nda büyük art lar n olmas bu konuda da önlemlerin al nmas n

gerektirir.

Bugün, dünyan n teknolojik çal malar üst düzeyde sürdüren ülkeleri sera

gazlar n azalt c yeni alternatifler üzerinde çal malar n büyük bir ciddiyetle

sürdürmektedir. Mevcut ekonomik dengeyi fazla sarsmadan yeni temiz yak t

türlerine geçirilmesi, yeni eksiksiz sistemlerinin geli tirilmesi ve nakliyat

araçlar ndaki temiz yak ta yönelim gibi tedbirler al nmaktad r. Tam yanman n

sa lanmas atmosfere verilen zarar n azalt lmas nda çok önemli bir yöntemdir. Sera

gazlar n n etkisinin azalt lmas için gerek yakma sistemlerinin ve gerekse ta ma

araçlar n n emisyonlar n n kontrollerinin yap lmas çok önemlidir.

Bu gazlar içinde en önemlisi olan; CO2'dir. Bu gaz n yanma sonras miktar n

belirleyen emisyon yöntemleri geli tirilmi tir. Bu metotlardan IPCC'nin emisyon

belirleme yöntemi en yayg n olan d r. Metot a a daki formüle göre

uygulanmaktad r.

Cr = Q*NCV*EF*(I-Sf)*F

Bu formüldeki notasyonlardan;

Cr = Kullan lan yak t n yak lmas  sonucu ortaya ç kan karbon miktar

Q = Yak lan yak t miktar (kg)

NCV = Yak t kalori de eri (Kcal/kg)

EF = Karbon emisyon faktörü (tC/T)

SF = Kullan lan yak t n karbon faktörü

F = Oksidasyon faktörü'nü göstermektedir.

Bu yöntemde, yak t cinsine göre; do al gaz, kömür, petrol yak t n n miktar ,

yak t n kalori de eri, karbon emisyon faktörü, karbon faktörü ve oksidasyon faktörü

formülde yerine konularak sonuca gidilir. Daha sonra bulunan Cr de eri 44/12 ile

çarp larak CO2 de eri belirlenmi  olur (ETKB, 2007).
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Do al sera gazlar (su buhar (H2O), CO2, CH4, N2O ve ozon (O3)) ile

endüstriyel üretim sonucunda ortaya ç kan florlu bile ikler, atmosferdeki sera etkisini

düzenleyen temel maddelerdir. UNFCCC Sözle mesi, 1987 tarihli Birle mi

Milletler Ozon Tabakas n n Korunmas Sözle mesi Montreal Protokolü ile kontrol

alt na al namayan bütün sera gazlar n içermektedir. Buna kar l k; Kyoto

Protokolü’nde 6 adet sera gaz kontrol alt na al nmaya çal lmaktad r. Karbondioksit

(CO2), Metan (CH4), Diazotmonoksit (N2O), Hidroflorokarbonlar (HFCs),

Perflorokarbonlar (PFCs) ve Kükürtheksaflorid (SF6)’dir. Bunlar n içinde en

önemlisi; CO2 gaz d r ve toplam sera gaz miktar içindeki pay %80 civar ndad r

(Küresel Is nma, 2007).

Sera gazlar n n ba n çeken karbondioksitin fosil bazl yak t üretim ve

tüketim etkinlikleri nedeniyle atmosferde art global s nmada art a yol açmakta ve

buna ba l ciddi felaket senaryolar yak n say labilecek bir gelecekte insan ya am

dahil dünyadaki tüm canl sistemlerin son derece olumsuz etkilenece ini haber

vermektedir. Konunun ne denli ciddi olu u; Kyoto Protokolü (1997) ile de kendini

göstermi tir. Pek çok ülke, çevreye son derece zararl olmas na kar n, özellikle

kömür gibi fosil yak tlar kullanmaktad r. Kyoto protokolü sera gaz emisyonlar n

azaltmalar için OECD ülkelerine ça r da bulunmaktad r. Kyoto'da 2008-12 y llar

aras nda toplam sera gaz emisyonlar n n 1990 y l seviyesinin %5.4 alt na çekilmesi

hedeflenmi tir. Her ne kadar sera gazlar emisyonunda birinci s rada olan ABD

henüz Kyoto Protokolü’nü imzalamad ise de Kyoto Protokolü'nün yapt r mlar n

kabul etmeden al nacak önlemler konusunda Kyoto Protokolü'ne ko ut çal malar

yapaca na dair bir belgeyi Kyoto Protokolü’nün bir eki olarak Kas m 1998’de

imzalam t r (ETKB, 2007).

Özellikle; CO2 emisyonlar n n 1997 Kyoto Protokolü’ne uygun bir ekilde

azalt lmas sürecinde, hidrolik d yenilenebilir enerji kaynaklar ile birlikte nükleer

enerjiye de kritik bir görev dü ecektir. 2010'dan sonra konvansiyonel olmayan

kaynaklardan (petrollü süt, petrollü kum ve kömür, biyokütle ya da biyogazdan

dönü türülen kaynaklar ) s v la t r lm yak tlar önem kazanacakt r (Pala, 1999).
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3.3.3. Nükleer Enerji Hammaddeleri

Nükleer enerjinin hammadde kaynaklar , ayn zamanda da radyoaktivitesi en

yüksek metaller olan uranyum ve toryum cevherleridir. Bunlardan uranyum; saf

olarak de il, oksitler biçiminde bulunur. Ba l ca filizleri; uranitit, pe blend, karnotit,

otunit, torbenit ve tuyamunit gibi bile iklerdir. Bu filizlerden, nükleer enerji elde

etmekte en fazla yararlan lan uranyum filizi, pe blend bile i idir. Uranyumun 235

no'lu izotopu bu amaçla kullan lmaktad r.

Uranyum filizlerine, do ada bol oranda rastlan r. Hatta; en fazla rastlanan

bile iklerdendir de diyebiliriz. Örne in; elementer olarak az çok her kayaç türünün

bile iminde, topraklarda, g da maddelerinde ve deniz suyunda bir miktar elementer

uranyum filizi bulunur.

Yerkabu unun ana maddesini olu turan kayaçlarda, ortalama bin ton ba na 3

gram ve deniz suyunda ise; yine bin ton ba na 1 gram uranyum elementi bulundu u

belirlenmi tir. Uranyum metali, son derecede pahal ve yüksek bir teknoloji isteyen

karma k birtak m i lemler sonucu pe blend bile i inden ayr t r lan uranyum

dioksitten elde edilir. Tekrar i lenmek üzere üretilen madde, beyaz renkli ve parlak

bir metaldir (Zengin, 1957).

1 kg uranyum-235, 141 kg do al uranyumdan elde edilir. 1 kg uranyum ile

üretilen elektrik 16.6 ton ta kömürü ya da 11.1 ton (80 varil) petrolle üretilen

elektri e e de erdir. Bir ba ka ifadeyle; 1 kg kömürden 3 kwh, 1 kg petrolden 4.5

kwh, 1 kg uranyumdan 50000 kwh enerji üretilir (IEA, 1998).

Do ada bulunu u bak m ndan toryum (Th) da; hemen hemen uranyum

gibidir. Her kayaç türünde, az da olsa bulunur. Asit karekterli granitik kayaçlarda,

bazik kayaçlara nazaran daha boldur. Genellikle; asit derinlik kayaçlar n n

pegmatitlerinde, pnömatolojik ve hidrotermal olu umlarda konsantre olmu tur

( peko lu, 1983). Hatta; ço unda uranyum ve toryum bile ikleri, ayn yatakta birlikte

yataklanm lard r. Bile i in ço u uranyum ise, bu adla; toryum filizleri ise, bu adla

an l rlar. Dolay s yla; uranyum ve toryum yataklar n n co rafî da l , birlikte ve

daha çok uranyum yataklar ad alt nda gözden geçirilir. Ba l ca toryum filizleri;
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monazit, toriz ve torianit filizleridir. Bu elementler de, genellikle nadir toprak

elementleri ile birlikte bulunmaktad r.

Uranyum ve toryum aras ndaki en önemli fark; nükleer enerji üretimi için

uranyumdan, daha az baz teknolojik i lemlerden sonra yararlan l r. Toryum ise;

birtak m teknolojik i lemlerden sonra parçalan p uranyum durumuna (uranyum-233)

getirildikten sonra bu amaçla kullan labilir. Dolay s yla; toryumdan nükleer enerji,

uranyuma göre daha zor ve daha pahal d r (Zengin, 1957).

3.4. Yenilenebilir (Alternatif) Enerji Kaynaklar

Tüketilmi miktarlar ndan ba ms z olarak do al bir ekilde sürekli

yenilenebilen enerji kaynaklar d r.

3.4.1. Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik (hidrolik) enerjisi, hareket halindeki sular n sa lad güç

anlam na gelir. Hidroelektrik enerjisi, do al veya yapay baraj gölleri önüne ve su

dü ü düzeyine göre bir hayli alçakta kurulmu olan hidroelektrik santralleri yoluyla

üretilmektedir.

Bir ba ka ifadeyle; Hidroelektrik enerjisi, suyun potansiyel enerjisinin kinetik

enerjiye dönü türülmesi ile sa lanan enerji olup, enerji miktar dü ü yüksekli ine ve

debi de i kenlerine ba l d r. Belli bir dü ü düzeyiyle cebri boru ile türbine gelen

suyun potansiyel enerjisi türbinde kinetik enerjiye, türbine ba l jeneratörde ise;

elektrik enerjisine dönü mektedir. Türbine gelen suyun dü ü yüksekli i ve debisi,

üretilecek gücü belirlemektedir. Debi; belli bir zaman aral nda belli bir kesitten

akan su miktar d r.

Kömür ve petrole göre; hidroelektrik enerjisinin baz ekonomik avantajlar

vard r. Bunlardan en önemlisi; harcaman n bir kez yap lmas ve üretimin tükendikçe

ço alt labilmesi, yani yenilenebilmesidir. Beyaz kömür enerjisi olarak bilinen

hidrolik enerjisi, yenilebilir enerji kaynaklar grubuna girmektedir.
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Hidrolik enerjiye dayal santraller, akarsular n ak m ve rejimlerinin özellikleri

nedeniyle, ancak; belli co rafi konumlarda in a edilebilirler. Hidroelektrik

santralleri, ya kendili inden olu mu yani; do al ya da in a edilerek olu turulmu

yapay barajlar n önünde, baraj gölü seviyesine göre alçak bir konumda kurulurlar.

Hidroelektrik enerjisi elde edilmesine en uygun akarsular; ak m yüksek, rejimi

düzenli ve yata boyunca ça layan yapabildi i, yüksek dü me noktalar bulunan

akarsulard r (Do anay, 1998).

3.4.2. Jeotermal Enerjisi

Jeotermal enerji, yerkabu unun derinliklerinden gelen s n n do al olarak

yeralt ndaki sulara aktar lmas ve s nan suyun yeryüzüne ula mas sonucu ortaya

ç kan bir enerji türüdür. Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kayna d r. Çünkü;

yararlan l p tüketildikçe, kendi kendine yeniden olu makta, yani kendini

yenilemektedir.

Jeotermal s s ndan yararlanmada yayg n olarak kullan lan uygulamalar,

yeralt  s cak su ve kayaç haznelerindeki s n n do al ya da insano lunun geli tirdi i

sistemlerle yeryüzüne çekilerek bu s n n de erlendirilmesi prensibine dayanmaktad r

(TÜB TAK, 2002).

Yerkabu u içinde magmatik faaliyet son buldu u zaman magma giderek

so ur. So uma binlerce y l devam eder ve yava yava meydana gelir. So uma

s ras nda; baz gazlarla birlikte, do al buhar da olu ur. Gazlar ve buhar yerkabu u

içindeki k r k hatlar veya volkanik bölgelerin derinliklerindeki çatlak ve yar klardan

geçerek yüzeye s cak kaynak sular  ( l ca ve kapl calar), gayzerler ve do al buhar (su

buhar, s cak su-buhar kar m ) eklinde ula r. Il ca, kapl ca ve gayzer (Geyzer)

sular , kendili inden yüzeye ç kar. Do al buhar ise, sondajlar vurularak yüzeye

ç kar l r (Sür, 1976). Do al buhar n, elektrik enerjisi üretiminde; di er s cak sular n

ise s tma i lerinde ekonomik olarak kullan lmalar mümkündür (Ho gören, 1979).
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3.4.3. Biyomas Enerjisi

Biyomas enerjinin (biyoenerji) kökeninde fotosentezle kazan lan enerji

yatmaktad r. Biyomas enerjinin materyalleri, bitkisel ve hayvansal ürünlerdir.

Organik kökenli bir yak t olan biyokütleden elde edilen biyomas enerji, insano lunun

en eski ça lardan beri kulland bir enerji türüdür. Biyokütleye örnek olarak;

a açlar, orman at klar , m s r ve bu day gibi özel olarak yeti tirilen bitkiler, otlar,

yosunlar, denizlerdeki algler, evlerden at lan sebze ve meyveler, her türden organik

çöpler, hayvan d k lar , gübre ve g da sanayi at klar  verilebilir.

Biyomas terimini olu turan biyo canl , mas (mass) ise kütle veya y n

anlam ndad r. Biyomas enerjisi; enerji elde edilecek tesise enerji maddesinin y l p

depo edilmesi gibi anlamlara gelmektedir. Biyomas enerji kaynaklar ; bütün bitkisel

yak tlar ifade eder.

Biyokütlenin (organik at klar); oksijensiz bir ortamda fermantasyona

u rat lmas sonucu elde edilen yan c gaz kar m na biyogaz denir. Organik kökenli

kaynaklara dayanan bu enerji üretim yönteminde temel enerji kayna , organik

kökenli art k ve at klard r. Dönü türülmü enerji üretmek için yararlan lan bu gibi

organik kökenli maddelere, genel bir terimle “biyomas” ve bunlardan elde edilen

enerjiye ise, “biyomas enerjisi” ad  verilmektedir.

Klasik biyomas enerji kaynaklar ; tezek ve odun’dur. Odun; a aç ve a açs

bitkilerin yak t olarak kullan lmak üzere, kesilip haz rlanm parçalar d r. Ticari

olarak hala kullan lmaktad r. Hayvanc l n geli ti i yörelerde hayvan gübresinden

tezek yap lmak suretiyle k rsal kesimin yakacak ihtiyac kar lanmaktad r.

Biyomas enerji kaynaklar n n,. 1 ton biyamas maddesinin havas z bir ortamda

fermente edilmesi sonucu, 1.2 varil petrol e de eri bir enerjinin elde edilebilece i

hesaplanm t r. Öte yandan; biyomas kaynaklar ndan elde edilen biyogaz, parlak

mavi bir alevle yanan, kalorif k de eri nispeten yüksek bir gaz kar m d r. Birim

hacimdeki biyogazda; %40 ile %70 oran nda metan gaz , %30 ile %55 oran nda

karbondioksit ve di er oranlar n ise; azot, hidrojen ve hidrojen sülfür gibi

maddelerden olu tu u anla lm t r. Biyogaz n, yan c l k niteli ini kazand ran da bu

metan gaz d r.
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Metan gaz , organik kökenli art klardan yani; biyomas kaynaklar ndan ve

özellikle çiftlik gübresinden kolayca elde edilebilir. Öte yandan; biyogaz elde

edilmesinde, tesis ve üretim teknolojisi karma k olan bir sistem gerekmez. Üretim

için gerekli olan hammadde, k rsal kesimde hayvanc l k yapan her aile taraf ndan,

zaten bol miktarda sa lanmaktad r.

Üstelik fermente olmu gübrenin, fermente olmam gübreye göre; %20-25

oran nda daha fazla verim sa lad belirlenmi tir. Öte yandan; bu yöntem, tezek

yap m yoluyla gübre kayb sorununu da önlemi olmaktad r. Dolay s yla; biyogaz

üretimi yoluyla hayvan gübresinin de erlendirilmesi, k rsal kesim ailelerine çok

yönlü yararlar sa lar. Örne in; yap lan hesaplar, bir ton hayvan gübresinden yakla k

80 m3 biyogaz üretilebilece ini, 5-6 büyükba hayvan n y ll k gübre veriminin 30

tonu a abilece ini, bu gübreden 2600 m3’den fazla biyogaz sa lanarak, bir ailenin

y ll k pi irme ve ayd nlanma yak t ihtiyac n  kar layabilece ini ortaya koymu tur.

Modern biyomas kaynaklar ise; enerji ormanlar ndan elde edilen odun, a aç

endüstrisi at klar , enerji hammaddesi üretimi amac yla yeti tirilebilecek enerji

bitkileri ve tar msal yan ürünler, bitki ve hayvan at klar ile kentsel at klar n biyomas

tekniklerle de erlendirilmesi sonucu elde edilecek s , elektrik ve sentetik yak t türü

enerjisidir.

Biyomas yak tlar; s ve elektrik üretimi için kullan labilmektedir. Biyomas

yeti tiricilik enerji ormanlar na ve enerji bitkilerine ba l olarak yap lmaktad r. Bu

yeti tiricili in amac ; modern biyomas yak t hammaddesini elde etmektir.

Ormanc l k ve tar ma dayal bu yeti tiricili in temelinde enerji çevrimi olarak

fotosentez yatmakta, h zl fotosentezle çabuk büyüyen bitkiler üzerinde

durulmaktad r.

Enerji ormanlar için uygun a aç türleri, özellikle onlar n öze yak n y ll k

halkalar n içeren h zla büyüyen genç odunlar dikkate al narak seçilir. Bu seçimde,

yerli türlere öncelik vermek art yla; bölgeye en iyi uyabilecek türlerin seçiminde

a açlar n yeterli sürgün verme özelli i, mantar ve böcek zararl lar na kar dayan kl

olmalar gibi hususlara dikkat edilir. Yaprakl  a açlar i nelilerden daha iyi

görülmektedir. Çünkü; yaprakl lar n genç odun büyümeleri daha h zl d r. Bugün

dünyada enerji ormanc l nda karakavak, balzam kavaklar , titrek kavaklar, sö üt,

okaliptüs gibi a açlar kullan lmaktad r.
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Kent at klar ndan sa lanan çöp yak tlar da önemli biyomas

kaynaklar ndand r. Çöp termik santralleri; enerji üretiminin yan  s ra, çöp yok etme

i levi de görerek önem kazanmaktad r. Bu santrallerden; yaln zca elektrik

üretilebilece i gibi, s ve elektri in birlikte üretildi i kombine çevrimli tesisler

kurmak da mümkündür (Do anay, 1998).

3.4.4. Rüzgâr Enerjisi

Yeryüzünün her bölgesinin e it bir ekilde s nmay ve buna ba l olarak

olu an alçak ve yüksek bas nç merkezlerinin kar l kl etkile imi sürecinde, yüksek

bas nç merkezlerinden alçak bas nç merkezlerine do ru meydana gelen yönlü hava

hareketlerine “rüzgâr” denir.

Rüzgâr enerjisi; s cakl k, bas nç ve yo unluk fark gibi sebeplerden olu an

çe itli hava ak mlar n n yol açt enerji transferlerinin kullan labilir hale

getirilmesini öngören bir teknoloji türüdür.

Rüzgâr n kinetik enerjisinden, rüzgâr gücü türbini arac l yla elektrik enerjisi

elde edilmektedir. Ancak; bu yolla enerji elde edebilmek için, enerji elde edilecek

bölgede; rüzgâr n h z , yönü ve esme s kl gibi co rafî özellikler bulunmas gerekir.

Rüzgâr n h z , kurulacak rüzgâr türbininden elde edilecek enerjinin ekonomik

olup olmay bak m ndan büyük önem ta r. Rüzgâr n gücü, bas nç merkezleri

aras ndaki gradyan fark n n yüksek olu una, bu da, o bölgedeki s nma farklar n n

iddetine ba l d r. Yap lan çal malar; h z 5-6 m/sn, yani 27 ile 35 km/h kadar olan

rüzgârlardan, elektrik enerjisi elde edilebilece ini göstermi tir. Rüzgâr artlar

elveri li olmayan bölgelerde, h z 3 m/sn veya 10 km/h dolay nda olan rüzgârlar da

ekonomik olarak kabul edilmektedir. Hâkim rüzgâr yönü, bir bölgede kurulacak olan

rüzgâr enerjisi sistemlerinin, yer ve yönlerinin tespitinde göz önünde tutulmas

gereken en önemli temel co rafî esaslardan biridir. Yön dikkate al nmadan kurulacak

olan bu gibi tesisler, rüzgâr h z yeterli olsa dahi, ekonomik olmayabilir.

Ancak; rüzgâr enerjisinden yararlanma konusunda göz önünde tutulmas

gereken en önemli faktör; ku kusuz rüzgâr n h z ’d r. Gerçi; h z yüksek rüzgârlar,

baz ekonomik zararlara yol açarlar. Örne in; h z 20 m/sn veya 60-65 km/h

dolay nda olan ve bu de eri a an rüzgârlar, ekonomik ve sosyal amaçl tesislere
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büyük zararlar verirler. Bununla birlikte; rüzgâr gücü ile elde edilecek olan enerji,

rüzgâr h z n n yüksek de erler göstermesiyle yak ndan ilgilidir. H z artt kça,

ku kusuz bas nç de eri de artacakt r. Bu güç; elektrik enerjisi elde edilen rüzgâr

türbininin, h zl veya yava dönmesini de etkiler. H zl esen rüzgârlar, söz konusu

türbinin kanatlar üzerine daha yüksek bir bas nç yapaca ndan, daha h zl dönmesini

ve daha yüksek miktarda enerji elde edilmesini sa lar.

Rüzgârlar n esme say s , yani frekans da, bu konuda önemlidir. Esme say s

fazla ve h z yeterli ise, böyle bir yörede kurulacak rüzgâr enerjisi tesisleri ekonomik

olacaklard r. Rüzgâr gücünden ekonomik bir ekilde yararlanabilmek için mevcut

olmas gereken co rafî ko ullar; çevrede esen rüzgârlar n h z , belli bir limitin

üstünde olmal d r, bunun, 5-6 m/sn olmas , ekonomik verimlili i sa layabilecektir.

Rüzgârlar n frekanslar yüksek olmal d r. Çevrede s k s k durgun hava ko ullar

görülmesi, üretimin ekonomik olmas n önler. Rüzgâr enerjisi sistemleri, hâkim

rüzgâr yönünün tam cephesinde kurulmal d r. Özellikle tepe üstleri bu amaca çok

uygundur. Rüzgâr türbinlerinin ekonomik olabilmesi için, rüzgârlar n devaml olmas

artt r (Do anay, 1998).

3.4.5. Güne Enerjisi

Güne , enerji kaynaklar n n en güçlüsüdür. Güne enerjisinden yararlanma

sahalar ; Güne enerjisinin, güne s s toplay c lar arac l yla çe itli s tma

i lerinde, oldukça geni bir kullan m alan vard r. Elektrik enerjisi üretiminde de,

güne s s ndan yararlan larak çok güçlü bir su buhar elde etmek gerekir. Bu da,

“güne aynalar  sistemi” denilen bir gözenekle sa lan r.

Güne s s toplay c lar n , sa layacaklar  s cakl k dereceleri ve

uygulanabilecekleri sahalar bak m ndan 3 gruba ay rmak mümkündür:

Düz Toplay c lar: Bir aynalar sisteminden olu ur. Güne radyasyonunun

potansiyel enerjisini, kinetik enerjiye çevirirler. Elde edilen s cakl k, 100°C' n

alt ndad r. Ancak; konutlara s cak su temini, konutlar s tmak için kalorifer

sistemine s cak su vermek, seralar n s t lmas ve baz tar m ürünlerinin kurutulmas
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gibi s tma ve kurutma i lerinde elde edilen bu s cakl n önemli uygulama sahalar

vard r.

Odakl Toplay c lar: Güne enerjisini toplayan bir mercekler sistemidir. Bu

sistem merceklerle olu turulmu , güne nlar n  k rarak belli bir odak düzleminde

toplayan, çok say da merceklerden olu ur. Sistemdeki mercek veya aynalar n

say s n , elde edilmek istenen enerji miktar tayin eder. Böyle bir sistemle, 100 ile

350°C aras nda s cakl k elde edilebilmektedir. Çe itli pi irme i lerinde, f r nlarda ve

350°C'a kadar ergiyebilen baz metalürjik f r nlarda bu enerjiden yararlanmak

mümkün olmaktad r.

Büyük Güne  F r nlar : Kuleler eklindeki çok kapasiteli güne enerjisi

toplay c lar d r. Binlerce mercek-ayna sisteminden olu urlar. Yakla k 350-400 ile

2500-4000°C s cakl k toplayabilirler. Güne in zahirî hareketine uygun olarak yön

de i tiren oynak bir sistem olmalar  bir di er önemli avantajlar d r.

Sistemin sa lad enerji, suyu iddetli buhar gücüne çevirerek “güne

motoru” veya “güne santrali” denilen santralleri çal t r r ve bundan elektrik enerjisi

elde edilir (Do anay, 1998).

Güne enerjisinden elektrik üretimi do rudan dönü üm ve dolayl dönü üm

olmak üzere iki ayr yöntemle gerçekle tirilir. Do rudan dönü ümün günümüzde en

yayg n teknolojisi "fotovoltaik dönü üm" veya Türkçe ad yla "güne pili" olup,

gelecek için ümit veren di er bir teknoloji ise; s dan dönü ümle do rudan mekanik

enerji elde edilen Stirling motorudur. Yine, ayn gruba giren termoelektrik ve

termoiyonik dönü türücüler henüz ticari kullan m düzeyine eri ememi lerdir. Dolayl

dönü üm, güne termik santrallerinde güne n m ndan yararlan larak üretilen buhar

ile buhar-güç çevrimi ya da güne enerjisiyle elde edilen hidrojen ve bunun

kullan ld yak t pilidir (DPT, 2001).

Güne pilleri, yar iletken diyod yap s ndad rlar. Bu piller; güne n ,

fotonlar ndan yararlanarak fotovoltaik (PV) olay gere ince direkt elektrik enerjisine

çevirirler. De i ik yan iletken malzemeler güne pili yap m nda kullan lmaktad r.

Ancak; elektronik tümle ik devre sanayi art olan silisyum, kullan lan en yayg n

malzeme durumundad r. Kristal silisyum, galyum arsenit, amorf silisyum, kadmiyum

tellurid ba l ca malzemelerdir. Güne pili üretimi yüksek elektronik teknoloji
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gerektirmektedir. Son y llarda bu alandaki performans ve verimlilik önemli ölçüde

artm  bulunmaktad r.

Güne pilleri, özellikle elektrik da t m ebekesinin ula mad alanlarda

önemli katk lar sa lamaktad r. K rsal bölgelerdeki güne pili kullan m n n oran bu

teknolojinin kullan m içinde önemli bir paya sahiptir. Su pompalama, ileti im

hatlar , ileti im antenleri, otoyollar, orman gözetleme istasyonlar gibi alan ve

yerlerde güne pili uygulamalar  h zla yay lmaktad r. Bunlar n d nda deniz

trafi inde de (fenerler, kl amand ralar vb) güne pillerinin kullan m önemli bir

yer tutmaktad r (TÜB TAK, 2002).

3.4.6. Gel-git Enerjisi

Ay ve Güne 'in Dünya üzerinde etkili olan çekim gücü; Dünya geneli

üzerinde etkili olursa da, esas etkisini, okyanus su kütleleri üzerinde gösterir. Hemen

hemen 24 saat 48' süren bir zamanda, çekim gücü iki kez çok artar ve iki kez de çok

azal r. Bu nedenle; okyanus sular 24 saat içinde, yakla k 6 saat 20 dakika ara ile iki

kez kabararak (med veya gel) karalara do ru hücum eder; iki kez de geriye do ru

çekilerek (git veya cezir) normal haline döner ve bu hareketlere “gel-git” denir.

Hidrolik kaynaklar nda oldu u gibi yine su türbinlerinden (hidroelektrik

santrali) yararlan larak, gel-git hareketinin bir türbinin i letilmesiyle elde edilen

cereyana (ak ma), “gel-git enerjisi” denir. Bu enerji kayna , gel-git (med ve cezir)

hareketlerinin olu turdu u güce dayan r. K sacas ; Gel-git hareketlerinin, kinetik

gücünden elektrik enerjisi elde edilmektedir.

Okyanuslardaki med yani gel hareketi s ras nda; büyük su kütleleri, normal

düzeydeki k y çizgisini a arak, karalara do ru ilerler. lerleyi ; özellikle haliçler de,

çok belirgin bir ekilde fakat; yava yava  y larak olur. Cezir yani git olay

s ras nda ise; bu y l p yükselen sular yava yava geriye çekilir. te; bu gitme-

gelme hareketleri s ras nda, okyanuslar n k y lar ndaki belirli konumlarda in a

edilecek olan hidroelektrik santrallerinde, su türbini (dinamo) çal t rmak suretiyle

elektrik enerjisi üretmek mümkündür. Gel-git (med-cezir) enerjisi, deniz kökenli

yenilenebilir enerjilerdendir (Do anay, 1998).
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3.3.7. Hidrojen Enerjisi

Yeni enerji kaynaklar içinde hidrojenin önemi her geçen gün h zl bir ekilde

artmaktad r. Hidrojen, kömür veya biyogaz gibi birincil enerji kayna de ildir,

birincil enerji kaynaklar ndan üretilen bir enerji ta y c d r. Hidrojen, dünyada en çok

bulunan element olup renksiz, kokusuz, havadan yakla k 15 kat daha hafif ve

tamamen zehirsiz bir gazd r. Hafif olan kütlesi nedeniyle; çok yüksek yay lma

özelli ine sahiptir.

Güne ve di er y ld zlar n termonükleer tepkimeye vermi oldu u s n n

yak t hidrojen olup, evrenin temel enerji kayna d r. -252.77°C'da s v hale

getirilebilir. S v hidrojenin hacmi gaz halindeki hacminin sadece 1/700'ü kadard r.

Hidrojen bilinen tüm yak tlar içerisinde birim kütle ba na en yüksek enerji içeri ine

sahiptir (Üst s l de eri 140.9 MJ/kg, alt s l de eri 120.7 MJ/kg). 1 kg hidrojen; 2.1

kg do al gaz veya 2.8 kg petrolün sahip oldu u enerjiye sahiptir. Ancak; birim enerji

ba na hacmi yüksektir. Hidrojen; do ada serbest halde bulunmaz, bile ikler halinde

bulunur. En çok bilinen bile i i ise sudur (ETKB, 2006).

Hidrojenin yak t olarak kullan ld ve kimyasal enerjinin do rudan elektrik

enerjisine çevrildi i sistemlere “yak t hücreleri” diye adland r l r. Bu sistemlerde

hidrojenin yanma ürünleri yaln zca su ve su buharlar d r. Yeni geli tirilen bu

sistemlerde, hidrojen do rudan ya da hidrojen salan herhangi bir kaynak yard m yla

sisteme verilmekte ve istenilen enerji elde edilmektedir. Hidrojenden elde edilen bu

enerjiye “Hidrojen Enerjisi” denir (Ero lu, 2004).

Hidrojen gaz , farkl yöntemlerle elde edildi i gibi su, güne enerjisi veya

onun türevleri olarak kabul edilen rüzgâr, dalga, ve biyokütle ile de

üretilebilmektedir (Çetinkaya ve Karaosmano lu, 2003; MMO, 2003; EMO, 2002).

3.3.8. Di er Baz Enerji Kaynaklar

Alkol: Tah llar, patates, eker pancar  ve eker kam gibi bitkilerden üretilir.

Odun: A aç ve a açs bitkilerin yak t olarak kullan lmak üzere, kesilip

haz rlanm  parçalar d r.
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Kömürle mi olanlar hariç; bütün bitkisel kökenli yak tlara, biyoyak t veya

fotosentez döngüsünün eseri olan yak tlar denilmektedir. Bunlar n en önemlisi,

eskiden beri kullan lan, hatta; insan n en eski yak t olan odun olup bugün bile ticarî

aç dan büyük önem ta maktad r.

Bitümlü istler, fosil enerji kaynaklar ndad r. Kerojen adl organik madde

içeren ince taneli yaprakl sedimanter kayaçlar olarak tan mlanan bitümlü istler,

içerdikleri kerojenden ötürü bir yak t hammaddesi özelli i ta rlar. Bunlara bitümlü

eyl, petrollü eyl gibi adlar da verilmektedir. Bu kayaçlardan dam tma yöntemiyle

sentetik petrol ve do al gaz elde edilebilece i gibi, bunlar n kat yak t olarak termik

santrallerde kullan lmalar da mümkündür. Ancak; bitümlü istlerin s de erinin

dü ük olmas , i letme güçlükleri, kül oranlar ndaki yükseklik gibi sebeplerden dolay

üretim ve tüketimi yoktur ve potansiyel olarak beklemektedir.

Bitümlü istlerin olu umu; sulu ortamda bulunan tek hücreli organizmalar,

buralara karalardan ta nan az miktardaki çiçek tozu ve tohumlar ile kar rlar. Bu

s rada ortama gelen inorganik materyalle beraber çökelerek ta la rlar. Böylece

bitümlü eyller ortaya ç kar (Temur, 2001).

Bir di er önemli fosil enerji kayna , asfaltl kumlard r (asfaltit). Asfaltl
kum, basit yöntemlerle ayr lamayan hidrokarbon bile ikleri ile çimentolanm
kumta lar na denilmektedir. Hidrokarbon bile iklerinden dolay asfaltl kumlar n
rengi siyah, ye il ve kahverenginin de i ik tonlar eklindedir. Delta vs tatl su
çökellerinin içinde olu an petrolün bakteri faaliyetleri ile polimerize olarak a r
hidrokarbon bile iklerine dönü mesi ve kumta lar n çimentolamas ile asfaltl
kumlar olu maktad r. Bir ba ka görü e göre de; petrolün göçü s ras nda veya petrol
kapanlar n n parçalanmas ile hafif ve uçucu bile enler ortamdan uzakla rken geriye
kalan a r bile enler kum tanelerinin aras n doldurarak asfaltl kumlar olu mu tur
(Temur, 2001).

Fosil kaynaklar aras nda, ermonükleer yataklar da önemli say lmaktad r.
Bunun esas , petrollü yap larda aç lm olan kuyulardan tükenmi , art k rezervi
kalmam kabul edilen kuyular n rezervlerinden ancak %50 ile %60 oran nda
yararlan ld belirlenmi tir. Geli tirilecek yeni i letme teknikleri ile rezervleri
tükenmi  kabul edilen yataklardan daha epeyce bir miktar petrol ç kar lmas mümkün
olacakt r.



3. ENERJ VE ENERJ KAYNAKLARI Vahide ARI

48

Okyanusun yüzeyindeki su ve 1000 metre derinli indeki su aras nda 20°C s
fark n n, ekonomik güç üretimi için yeterli oldu u okyanus termal enerjisi de birer
yenilenebilir do al güç kayna alternatifidir.

Deniz kökenli yenilenebilir enerji kaynaklar ; deniz-dalga enerjisi, deniz
s cakl k gradyent enerjisi, deniz ak nt lar enerjisi (bo azlarda) ve gel-git (med-cezir)
enerjisinden olu maktad r.

Jet yak tlar n n s l kararl l n n art r lmas için yak t n kimyasal yap s nda
bir de i ikli in olmas gerekmektedir. Kömürden elde edilen yak tlar n s l i leme
kar dirençli olduklar bilinmektedir. Kömürün tek ba na s v la t r lmas  i leminden
sonra elde edilen s v fraksiyonuna ayr larak jet yak t ve di er yüksek derecede talep
edilen ta tl araçlar için yak t k sm na ayr lmaktad r. Ama; kömür i leme prosesi
yöntem ve yat r m pahal l ndan dolay ekonomik olarak istenen düzeyde de ildir.

kincil enerji kayna ; birincil enerji kayna ndan elde edilmi veya birincil
enerji kayna ndan olu mu anlam na gelir. Kömürden petrol elde edilmekte olup bu
petrol, ikincil enerji kayna d r.

Ayn ekilde; LPG (likit petrol gaz ), petrole göre ikincil bir enerji kayna d r,
nükleer yak t veya nükleer kökenli elektrik de; uranyum veya toryumdan elde
edildi ine göre, ikincil enerji kaynaklar d r (Do anay, 1998).

kincil enerji kaynaklar esasen birincil kaynaklardan elde edilmektedir.
Bunlar: birçok birincil kaynaktan üretilebilen elektrik; genelde suyun elektrolizinden
elde edilen hidrojen; a aç ve di er bitki maddelerinden üretilen alkoller; kömürden
elde edilen petrol ve do al gazd r. Bu kaynaklar n üretiminde elektrik ilk ba ta yer
almaktad r (Pala, 1999).
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4. DÜNYA VE TÜRK YE’DE ENERJ

4.1. Dünya’da Enerji

2004 y l sonu itibariyle dünya toplam kan tlanm kömür rezervi 909 milyar

ton olup, dünya kömür üretim büyüklü ü dikkate al nd nda kömür rezervlerinin

164 y l ömrü bulunmaktad r (BP, 2005a). Bu süre, yeni rezervlerin bulunmas

halinde petrol için yakla k 40 y l ve do al gaz için ise 67 y l olarak tahmin

edilmektedir.

Kömür rezervleri dünya üzerinde 70'den fazla ülkede bulunmaktad r. En

büyük rezerv miktar 247 milyar ton ile ABD'ye aittir. Bu ülkeyi, 157 milyar ton ile

Rusya ve 114.5 milyar ton ile Çin izlemektedir (BP, 2005a).

Petrol rezervlerine en çok sahip bölgeler; Ortado u, Avrupa ve Avrasya

Bölgesi (özellikle Hazar Havzas ile Arap Yar madas Bölümü) eklinde s ralan r.

2005 verilerine göre petrol rezerv miktarlar , 1200.7 milyar varil’dir (BP, 2005a).

%61.7 oran yla Ortado u di er bölgelere en fazla ham petrol rezervine sahip bölge

olarak görülmektedir. Dünyan n ispatlanm petrol rezervlerinin ülkelere da l m nda

ilk s ray Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, BAE, ran, Venezüella, Meksika, Rusya

Federasyonu ve ABD almaktad r. Ülkelerin sahip olduklar petrol rezervlerinin

ömürleri; ABD’nin mevcut rezervlerinin ömrünün 11.1 y l, Venezüella 70.8 y l,

Kazakistan’ n 83.6 y l, Rusya’n n 21.3 y l, ran’ n 88.7 y l, Irak ve Kuveyt’in 100

y ldan fazla, Libya’n n 66.5 y l, Nijerya’n n 38.4 y l ve Çin’in 13.4 y l oldu u

bilinmektedir (BP, 2005a).

Dünya üretilebilir petrol rezervleri; Kuzey Amerika 59.5 milyar varil, Avrupa

18.4 milyar varil, BDT 122.9 milyar varil, Güney ve Orta Amerika 103.5 milyar

varil, Afrika 114.3 milyar varil, Ortado u 743 milyar varil, Asya Pasifik 40.2 milyar

varil’dir (BP, 2005a)

2005 sonu itibariyle varl kan tlanm dünya do al gaz rezervi l80 trilyon

m3 olarak tahmin edilmektedir. Mevcut rezerv ve üretim trendine göre; dünya do al

gaz rezervleri için öngörülen ömür yakla k 67 y ld r. Bölgesel ömrü ise 9.6 y l ile en

dü ük olarak Kuzey Amerika'da, 100 y l ve yukar s olarak Ortado u da tahmin
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edilmektedir. Dünyan n birinci büyük rezerv alan olan Ortado u bölgesi do al gaz

rezervlerinin %40.6’s na sahiptir. Avrupa ve Avrasya bölgesi ikinci büyük rezerv

alan d r. Ba ta; Rusya Federasyonu olmak üzere eski SSCB'de do al gaz rezervleri

dünya rezervlerinin yakla k %32.6's n  olu turmaktad r (IEA, 2005).

Do al gaz ve petrol rezervlerinin Ortado u, Rusya ve baz Türk

Cumhuriyetlerinde toplanmas , ABD’nin ve AB’nin bölgeye yönelik ilgisini ve

Büyük Ortado u Projesinin temel amaçlar ndan birinin ne oldu unu net biçimde

göstermektedir (Doster, 2004).

Hidroelektrik kaynaklar dünya genelinde yay lm t r. Yakla k 150 ülkede

hidroelektrik potansiyel mevcuttur. Ekonomik yap labilir hidroelektrik potansiyelin

yakla k %70'i henüz de erlendirilmemi tir.

2003 World Atlas&lndustry Guide adl yay n n saptamalar na göre;

yerkürenin, brüt teorik hidroelektrik potansiyeli, yakla k 40000 TWh/y l, teknik

yap labilir hidroelektrik potansiyeli yakla k 14000 TWh/y l, ekonomik yap labilir

hidroelektrik potansiyeli yakla k 8000 TWh/y l’d r. Bu potansiyelin 2003 y l

itibariyle; 728.5 GW (2743 TWh/y l) kurulu gücü i letmede, 100.7 GW' in a

halindedir. Gelecekte yap m  planlanan toplam kapasite ise, 337.9 GW'd r.

letmede olan hidroelektrik santrallerin y ll k üretim kapasitesi dikkate

al nd nda, teknik ve ekonomik potansiyelin bugün s ras yla ancak; %19’u ve

%33’ü de erlendirilmi tir. Kalan potansiyelin büyük bir k sm ; Afrika, Asya ve Latin

Amerika ülkelerinde yer almaktad r.

Uluslararas  Enerji Ajans  2004 verilerine göre, yenilenebilir enerji kaynaklar

(biyokütle, hidroelektrik, güne , rüzgâr, jeotermal vd) küresel ölçekte Toplam

Birincil Enerji Tüketiminin (TPES) %13.5'ini kar lam t r. Rüzgâr bu alandaki en

önemli geli me gösteren kaynaklar aras nda yer almaktad r. Rüzgâr enerjisinde tüm

dünyada kurulu güç, 2004 y l nda toplam kurulu güç 40000 MW olup bu alanda en

büyük yat r mlar  s ras yla; Almanya 14609 MW (%37), ABD 6370 MW (%16),

spanya 6202 MW (%16), Danimarka 3110 MW (%8) ve Hindistan 2110 MW (%5)

yapm t r (UEA, 2004).
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Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan rüzgâr, elektrik enerjisine en kolay ve

çabuk dönü türülebilen bir enerjidir. Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisine

dönü üm, yenilenebilir enerji teknolojilerinin en ileri ve ticari uygulamas mevcut

olan d r. Dünya teknik rüzgâr potansiyeli 53000TWh/y l olarak tespit edilmi tir.

Dünya'da rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise; yakla k 42000 MW olup bunun %75'lik

pay Avrupa'ya aittir.

Güne in tüm yüzeyinden yay lan enerjinin ancak; iki milyarda biri yeryüzüne

gelmektedir. Buna ra men; bir y lda yeryüzüne gelen enerji, dünya enerji tüketiminin

milyonlarca kat d r. Dünyadaki güne pili kurulu gücü 1312 MW (1311737 kw) olup

en büyük pay %48.6 ile Japonya'ya (636842 kw) aittir. Bunu %21 ile Almanya

(277300 kw) ve %16 ile ABD (212200 kw) izlemektedir.

Dünyada biyokütleden elde edilebilecek y ll k enerji, 1120000 MW’

samandan, 500000 MW’ hayvan at klar ndan, 1360000 MW’ orman at klar ndan

2400000 MW’ çöplerden ve 17700000 MW’ eker kam , odunsu bitkiler gibi

enerji tarlalar ndan olmak üzere yakla k toplam 23100000 MW gibi büyük bir

potansiyele sahiptir (Youth for Habitat Türkiye, 2004).

Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan jeotermal enerji ile sürekli güç

üretilebilmektedir. Jeotermal enerjinin, 5-10 MW güçte küçük santraller halinde

kurulmaya ve geli tirilmeye uygun olmas , uzun dönemde hava de i ikliklerinden ve

kullan c lardan etkilenmemesi, fosil yak tlar n fiyat dalgalanmalar ndan ba ms zl ,

fiyat n n kömürlü termik santraller ve do al gaza dayal termik santrallere göre dü ük

olmas , kapal sistemlerde yayd emisyon de erinin s f r olmas nedeniyle çevre

etkilerini göz önüne ald m zda çok önemli bir enerji kayna olmaktad r. Dünyada

jeotermal elektrik üretiminde; ABD, Filipinler, talya, Meksika ve Endonezya ilk be

s ray almaktad r. Dünya jeotermal s ve kapl ca uygulamalar nda ise; Çin, Japonya,

ABD, zlanda ve Türkiye potansiyel olarak ilk be  ülke içinde yer almaktad r.

Dünyadaki nükleer güç üretim programlar paralelinde nükleer hammadde

potansiyeli ve yak t çevrimleri konusundaki çal malar ve ara t rmalar

sürdürülmektedir. Dünya uranyum rezervlerine bak ld nda; ç kar m maliyeti 130

$/kgU’dan az olan görünür rezervlerin 3182600 ton oldu u görülmektedir. Bu rezerv
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y lda ortalama 60000 ton miktar ndaki tüketimi yakla k 50 y l kar layacak

düzeydedir. Muhtemel rezervler de dahil edildi inde bu sürenin çok daha uzun

olabilece i tahmin edilmektedir. 80$/kgU’dan az olan görünür rezervler, 2516180

ton ve 80-130$/kgU aras görünür rezerv, 661870 ton’dur. 80$/kgU’dan az olan

muhtemel rezerv, 949690 ton; 80-130$/kgU aras muhtemel rezerv, 255440 ton;

1979 y l ortalar ndan itibaren dü meye ba layan fiyatlar, 130 $/kgU’dan az olan

muhtemel rezerv 1209760 ton’dur. 1984 y l ortalar nda 42 $/kgU civar nda

kalm t r. Son dört y l içinde ise uranyum fiyat yakla k 16 $/kgU'dan 39 $/kgU'a

ç km t r. Dünya toryum rezervleri ise toplam 1400000 tondur ve bu miktara

ülkemizde bulunan 380000 ton rezerv de dahildir (DEK, 2004a).

4.2. Türkiye’de Enerji

Türkiye’de petrol ve do al gaz d ndaki birincil enerji kaynaklar n n tümü

mevcuttur. Ülkemizde de bulunan birincil enerji kaynaklar n n görünür, muhtemel ve

mümkün rezerv miktarlar Çizelge 4.1‘de verilmektedir (MENR, 2005).

4.2.1. Türkiye Kömür Rezervleri

4.2.1.1. Turba Rezervleri

Turba, olu umu henüz tamamlanmam kömür türü fosil yak t d r.

Türkiye'nin en önemli turba yataklar , Kayseri ve Yüksekova'da bulunmaktad r.

Ülkemizde imdiye kadar yap lan çal malarla 19 ilin s n rlar içinde çe itli

büyüklüklerde turba olu umu belirlenmi tir. Bunlardan en önemlileri; Kayseri-

Ambar, Hakkari-Yüksekova ve Bolu-Yeniça turbal klar d r. Türkiye’nin toplam

turba alan , 1998 istatistiklerine göre; 56 bin hektar olarak belirlenmi tir. Kayseri

Ambar köyü yak nlar ndaki turbalar n s l de eri 6100 kJ/kg olup, rezerv 105 milyon

ton olarak hesaplanm t r. Ancak; bu turbalar yerle im alan alt nda kalm t r.

Yüksekova turbalar n n rezervi ise; 75 milyon ton olarak belirlenmi tir. Bunlarda;
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kuru numunenin s l de eri 12560 kJ/kg’a kadar ç kmaktad r. Türkiye’de imdilik

turba yataklar n n enerji hammaddesi olarak de erlendirilmesi üzerinde

durulmamaktad r (WEC, 1998).

Çizelge 4.1. Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynaklar n n Rezerv Miktarlar (MENR,
2005)

Kaynaklar
Görünür
Rezerv

Muhtemel Rezerv
Mümkün
Rezerv

Toplam
Rezerv

Ta kömürü
(Milyon Ton)

428 456 245 1126

Linyit
(Milyon Ton)

7339 626 110 8075

Asfaltit
(Milyon Ton)

45 29 8 82

Bitümlü ist
(Milyon Ton)

555 1086 269 1641

Hidroelektrik
Enerjisi (MW)

34736 - - 34736

Petrol
(Milyon Ton)

41.80 - - 41.80

Do al Gaz
(Milyon Ton)

8.70 - - 8.70

Nükleer (Ton) - - - -
Uranyum 9129 - - 9129
Toryum 380000 - - 380000

Jeotermal (MW) - - -
Elektrik 200 - 4300 4500

Is 2250 - 28850 31100
Güne

(Milyon Tep)
- - - -

Elektrik - - - 8.8
Is nma - - - 26.4
Odun 1550 150 25 1725

Hayvan Gübresi 175 30 13 218

4.2.1.2. Asfaltit Rezervleri

Asfaltit; kalori de eri yüksek, külünde nadir mineraller bulunan, i lendi inde

de i ik yüzdelerle gaz elde edilebilen, k ymetli bir kaynakt r. Ülkemizdeki Asfaltit

yataklar , rnak ve Silopi havzalar nda (Güney Do u Anadolu Bölgesi’nde) filonlar
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eklinde bulunmaktad r. Her iki alan da TK 'nin elindedir. Toplam rezerv 82 milyon

ton gibi s n rl bir rezerv miktar ile bulunmaktad r. Y ll k üretim 1982 y l nda en

yüksek düzeyi olan 860 bin tona ula m , sonraki y llarda giderek dü mü tür

(TMMOB, 2006).

Asfaltitin esas kullan m alan ; yol kaplamalar n n hammaddesi olan asfalt

elde edilmesidir. Ayr ca; sentetik petrol eldesi için asfaltl kumlardan faydalanma

çal malar sürmektedir. Sentetik petrol üretebilmek için; tenörün en az %8 olmas

gerekir. Asfaltit, önce distilasyon ve ön haz rlama ile bitümlü k s m ayr l r. Daha

sonra, bitümlü k s m hafif bile enlerine ayr larak akaryak t ve kullan labilir yan

ürünleri elde edilir. Bile im olarak yak n oldu undan asfaltitlerden kazan lan ham

hidrokarbonlar normal petrol rafinerisinde i lenebilmektedir. Ham petrol

ç kar lmakta olan bu kayna a, büyük ümitler ba lanm t r (Temur, 2001).

Asfaltit, s l de eri yüksek (18000 kJ/kg), içinde nadir mineraller bulunan ve

kat yak t olarak kullan lmakla birlikte sentetik petrol üretimine de elveri li olan bir

maddedir. Türkiye'nin asfaltit rezervi Çizelge 4.2’de verilmektedir.

Çizelge 4.2. Türkiye Asfaltit Rezervi (TMMOB, 2006)

Bulundu u
Bölge

Mümkün
Rezerv

(Bin Ton)

Muhtemel
Rezerv

(Bin Ton)

Görünür
Rezerv

(Bin Ton)

Haz r Rezerv
(Bin Ton)

Toplam
Rezerv

(Bin Ton)
rnak 6300 13260 10997 1556 32113

Silopi 1000 16210 31803 626 49639

Toplam 7300 29470 42800 2182 81752

Üretilen asfaltit Do u bölgesindeki pek çok yörede konut yak t olarak

kullan lmaktad r. Asfaltitin termik santral yak t olarak kullan lmas da gündemdedir.

Toplam rezervin yüksek miktarda olmamas ve aç k i letmeye elveri li rezervin

önemli bölümünün i letilmi bulunmas gibi sebeplerden dolay asfaltitten sentetik

petrol üretme projeleri ask ya al nm t r.
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Ülkemizdeki asfaltit rezervinin enerji üretiminde de erlendirilmesi amac yla,

100 MW kurulu gücündeki rnak Termik Santrali projesi yürütülmektedir. 2000

y l n n ortas nda projeyle ilgili dan manl k hizmetleri sözle mesi imzalanm olup,

konuyla ilgili çal malar sürdürülmektedir.

4.2.1.3. Bitümlü ist Rezervleri

Bulundu u yöreler; Ankara-Beypazar , Bal kesir-Burhaniye, Bolu-

Himmeto lu, Mengen, Hat lda , Kocaeli-Bahçecik, Kütahya-Seyitömer, Ni de-

Uluk la, Eski ehir-Sar kaya, Çorum-Dodurga, Amasya-Çeltek yörelerinde olup

görünür 555 milyon ton, muhtemel 1086 milyon ton olmak üzere; yakla k toplam

1.64 milyar ton rezerv tespiti MTA taraf ndan yap lm t r. Bugünkü durumlar

itibariyle; Bitümlü istler, homojen olmayan kalori ve jeolojik yap s bak m ndan at l

potansiyel durumundad r (MENR, 2005). Türkiye’nin bitümlü ist rezervlerinin

da l m Çizelge 4.3'de verilmektedir.

Çizelge 4.3. Bitümlü ist Rezervleri (ETKB, 2004)
Saha Ad Görünür Rezerv

(Bin Ton)
Muhtemel Rezerv

(Bin Ton)
Mümkün Rezerv

(Bin Ton)
Toplam Rezerv

(Bin Ton)
Ankara-

Beypazar 327684 205970 327684

Bal kesir-
Burhaniye 15600 15600

Bolu-
Himmeto lu 65968 65968

Bolu-Mengen 50000 50000

Bolu-Hat lda 78372 281587 359959

Kocaeli-
Bahçecik 42000 42000

Kütahya-
Seyitömer 83320 38850 63292 122170

Ni de-Uluk la 130000 130000

E ki ehir-
Sar cakaya 300000 300000

Çorum-Dodurga 138000 138000
Amasya-Çeltek 90000 90000

Toplam 555344 1086037 269262 1641381
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Bitümlü ist yataklar içerisinde; Beypazar , Seyitömer, Hat lda ve

Himmeto lu sahalar önemli olanlard r. Aç k i letmeye uygun sahalardan Seyitömer

ve Himmeto lu'nda bitümlü istler linyit damarlar n n üzerinde yer ald klar ndan,

linyit üretimi s ras nda dekapajla at larak yok edilmektedirler.

Tespit edilen sahalardaki bitümlü istlerin toplam rezervi önemli görülmekle

birlikte, ortalama s l de erin 4200 kJ/kg dolay nda olmas önemli bir dezavantajd r.

En yüksek kalorilik de er Göynük-Himmeto lu sahas nda 5800 kJ/kg olarak

ölçülmü tür. Beypazar bitümlü istlerinin ak kan yatakta linyite kar t r larak

yak lma denemeleri olumlu sonuçlar vermi tir, ancak; söz konusu yataklarda kaz

yap lmas n n zor oldu u da tespit edilmi  bulunmaktad r (Temur, 2001).

4.2.1.4. Linyit Rezervleri

Ülkemizde, çok s n rl do al gaz ve petrol rezervlerine kar n Türkiye'nin

resmi verilerine göre; linyit rezervi 6.88 milyar tonu görünür rezerv kategorisinde

olup, 8.3 milyar ton linyit rezervi bulunmaktad r. Ayr ca; son y llarda Af in-Elbistan

sahas nda yeniden yap lan de erlendirmeler sonucunda linyit rezervlerinin 9.3 milyar

tona ç kt na dair tespitler vard r (Çizelge 4.4).

Çizelge 4.4. Türkiye’nin Bölgesel Bazda Linyit Rezervleri (ETKB, 2004)
Bölge Toplam Rezerv (Mt) Toplam (%)

Marmara 825 9.85

Karadeniz 215 2.57

Orta Anadolu 1325 15.82

Güneydo u Anadolu 53 0.63

Ege 2014 24.05

Do u Anadolu 3580 42.75

Akdeniz 363 4.33

Toplam 8375 100.0

Kömür aramac l na ait olarak; son zamanlarda, MTA taraf ndan belirli

çal malara ba lan ld gözlenmektedir. 2005 y l nda kömürde, 57950 metre sondaj

çal mas yap lm t r. Söz konusu çal malar n yo unla t r lmas ve Neojen alanlarda
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yeni ve modern teknikler kullan larak detay etüt ve derin sondajlar n yap lmas ile

ülkemiz linyit rezervinin daha da art r lmas  olas l yüksektir.

Linyit rezervleri ülke geneline yay lm t r. Hemen hemen bütün co rafi

bölgelerde ve 37 ilde linyit rezervlerine rastlan lmaktad r. Dü ük kaliteli olmas na

ra men; Türkiye'de ç kan linyitler, ülkenin en ümit verici kaynaklar ndan bir

tanesidir ve kayna n üretimi devlet taraf ndan desteklenmektedir. Linyit

rezervlerinin %30'u TK , %46's EÜA ve %24'ü ise; özel sektör ve MTA’ya ait

ruhsatl sahalarda bulunmaktad r. En önemli linyit sahalar m z; Af in-Elbistan,

Mu la, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Beypazar ve Sivas havzalar nda bulunmaktad r

(TMMOB, 2006).

Jeolojik aramalar, fizibilite çal malar ve kömür üretim maliyetleri dikkate

al nd nda Türkiye linyit rezervinin ancak; %65'inin üretiminin ekonomisi

bulunmaktad r. Ekonomik olarak üretilmesi mümkün olan bu rezervin %62'si ise;

Elbistan havzas nda bulunmaktad r. Toplam rezervin geri kalan %35'i ise; ya jeolojik

arama çal malar yeterli oranda tamamlanamayan, fizibiliteleri olmayan ya da

bunlar oldu u halde zarar na i letilen veya i letilecek olan linyit sahalar nda

bulunmaktad r. Çizelge 4.5’te linyite dayal santrallerin kurulu güçleri ve maden

i letmelerinin tüketim kapasiteleri ve Çizelge 4.6’da ise, elektrik üretimi amaçl

i letmeye al nabilecek linyit sahalar  verilmektedir (TK , 2004).

Ülkemizin linyite dayal kurulu gücü toplam 6703 MW düzeyindedir.

Çanakkale'deki 320 MW büyüklü ündeki ak kan yatakl Çan Termik Santrali ile

Kahramanmara Elbistan'daki 1400 MW'l k Elbistan-B santralinin devreye

al nmas yla toplam kurulu güç 8120 MW'a yükselecektir. Türkiye linyit rezervlerinin

%94'ü termik santrallerde de erlendirilebilecek özelliktedir (TK , 2004).

4.2.1.5. Ta kömürü Rezervleri

Ülkemizde, yakla k 560 milyon tonu görünür olmak üzere, yakla k 1.3

milyar ton ta kömürü, bulunmaktad r (TMMOB, 2006).

Türkiye’de ta kömürü içeren yataklar daha çok Kuzey Bat Karadeniz

Bölgesinde (Zonguldak Havzas ) bulunmaktad r. Havza; bat da Karadeniz
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Ere lisi'nden ba layarak do uda Kastamonu-Azdavay'a kadar yakla k 200 km

uzunlu unda 8 ile 20 km aras nda de i en geni likteki bir alan  kapsar.

Çizelge 4.5. Linyite Dayal Santrallerin Kurulu Güçleri ve Maden letmelerinin
Tüketim Kapasiteleri (TK , 2004)

Proje Ad Kömür Tüketim Kapasitesi
(Bin Ton/Y l)

Kurulu Güç
(MW)

Mu la-Yata an 5350 630

Mu la-Milas-Sekköy 3750 420

Mu la-Hüsamlar-Kemerköy 5000 630

Çanakkale-Çan 1800 320

Kütahya-Seyitömer 7100 600

Kütahya-Tunçbilek 2450 429

Manisa-Soma 8000 1034

Bursa-Orhaneli 1500 210

Af in-Elbistan 18000 Î360

Sivas-Kangal 5400 450

Ankara-Çay rhan 4300 620

Toplam 62650 6703

Ayr ca; Antalya-Kemer ve Diyarbak r-Hazro yörelerinde rezervi 20 milyon

ton kadar olan iki küçük ta kömürü yata bulunmaktad r. Antalya ve

Diyarbak r'daki yataklar n yakla k 1.5 milyon ton görünür rezervli sahas vard r.

Farkl özelliklerde 43 ta kömürü damar bulunmakta olup bunlardan 23 adedi

üretime uygundur. Damar kal nl klar 0.8 m ile 10 m aras nda de i mektedir.

Zonguldak Havzas nda bulunan toplam 1.34 milyar ton rezervin %67’si kokla abilir

ta kömürü niteli indedir. Zonguldak Havzas ndaki ta kömürü alan n n tamam

TTK'n n elindedir. Bugün için; Türkiye'nin ta kömürü rezerv sahalar olarak

Zonguldak-Armutçuk, Zonguldak-Kozlu, Zonguldak-Üzülmez, Zonguldak-Karadon,

Bart n-Amasra say lmaktad r. Ancak; TPAO taraf ndan yap lan petrol amaçl derin

sondajlarda; (Çakraz ve Gegendere sondajlar ) Bart n ile Cide aras nda ta kömürü

varl tespit edilmi tir. Türkiye'deki ta kömürü rezervlerinin üretim sahalar

itibariyle da l m Çizelge 4.7'de gösterilmi tir (TTK, 2004).
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Çizelge 4.6. Elektrik Üretimi Amaçl letmeye Al nabilecek Linyit Sahalar (TK ,
2004)

Saha Ad Rezerv
(Bin Ton)

Kömür Tüketim Kapasitesi
(Bin Ton/y l) Kurulu Güç (MW)

Çank r -Orta 51000 1500 100

Bingöl-Karl ova 26000 1115 100

Tekirda -Saray 129000 2500 300

Adana-Tufanbeyli 214000 7200 600

Bursa-Kele -Davutlar 67000 1200 160

Bolu-Göynük 39000 1200 150

rnak-Silopi 50000 300 100

Manisa-Eynez 100000 3350 600

Kütahya-Derin
Sahalar

100000 2500 300

Çay rhan 5-6 75000 2500 320

Elbistan 2818000 86400 6300

Konya-llg n 152000 3100 500

Ad yaman-Gölba 49000 1400 125

TOPLAM 3870000 114265 9655

Çizelge 4.7. Türkiye Ta kömürü Rezervi (TKK, 2004)

Kokla abilir Ta kömürü Rezervi
(Milyon Ton)

Yar -
Kokla abilir
Ta kömürü

Rezervi
(Milyon

Ton)

Kokla amaz
Ta kömürü

Rezervi
(Milyon Ton)Rezerv

Türleri

Kozlu Üzülmez Karadon
Toplam
(Milyon

Ton)
Armutçuk Amasra

Toplam
(Milyon

Ton)

Görünür 79.8 141.7 143.3 364.8 12.9 173.1 550.8

Muhtemel 40.5 94.3 159.2 294.0 15.9 115.1 425.0

Mümkün 47.9 74.0 117.0 259.2 7.9 121.5 368.3

Toplam 168.3 310.0 419.5 897.8 36.6 409.7 1344.1

4.2.2. Petrol ve Do al Gaz Rezervleri

Türkiye'de hidrokarbon (petrol+do al gaz) arama alanlar ; Güneydo u

Anadolu, Trakya, Karadeniz, Toros, Adana ve Do u Anadolu basenleridir. Bunlar
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aras nda en önemlileri; Güneydo u ve Trakya basenleridir. Güneydo u Anadolu

bölgesinin jeolojik tarihçesine ba l olarak yap lar çok karma k ve küçük boyuttad r.

Bu da; bölgede daha fazla jeoloji, jeofizik ve sondaj çal malar n n yap lmas n

gerekli k lmaktad r.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl verilerine göre; ülkemizde bugüne kadar

toplam 1177 adet arama kuyusu aç lm olup, bunlar n adet olarak %61'i Güneydo u

Anadolu, %22'si Trakya Bölgesinde, geri kalan %17'si ise; di er bölgelerde yer

almaktad r. Türkiye, 2003 y l sonu itibariyle 162 milyon ton petrol ve 14.1 milyar

m3 üretilebilir do al gaz rezervlerine sahiptir. Çizelge 4.8’de Türkiye’deki 2003 y l

sonu itibariyle üretilebilir petrol rezervleri gösterilmi tir. Bu rezervin %72.5'i

TPAO’nun elindedir. Ülkemizde yeni do al gaz alanlar n n bulunmas olas l

vard r. Özellikle; Bat Karadeniz ve Marmara, Orta Anadolu Bölgesi ümitli alanlar

olarak görülmektedir.

Türkiye'nin bilinen do al gaz ve petrol üretim alanlar ; Trakya ve Güneydo u

Anadolu bölgesinde bulunmaktad r. Trakya'da Bayram ah, De irmenköy

(Dani men+Osmanc k), De irmenköy (So ucuk), Hamitabat, Hayrabolu, Kandam ,

Karacao lan, Karaçal , Kumrular, K. Marmara, Silivri, Umurca; Güney Anadolu’da

ise; Derin Barbe , Çamurlu, G. Dinçer, G. Hazro, Katin ba l ca üretim sahalar d r.

Bununla birlikte; üretimin %83’ten fazlas Hamitabat sahas nda yap lmaktad r.

Çizelge 4.8’de Türkiye’deki 2003 y l sonu itibariyle üretilebilir do al gaz rezervleri

gösterilmi tir (P GM, 2003).

Türkiye, do al gazda önemli bir tüketim ülkesidir. Petrol nakli projelerine

nazaran do al gaz projelerinde daha ansl d r. Enerji politikalar nda, özellikle do al

gaz politikas nda Türkiye'nin temel amac , talebi olan do al gaz arz güvenli ini

sa layarak temin etmek, bunun yan nda sadece tüketim ülkesi olmak yerine, nihai

bölge olan Avrupa'ya var a katk da bulunmak, yani enerji köprüsü konumunda

bulunmakt r. Gerek Rusya, gerek Gürcistan gerekse Ermenistan ve ran üzerinden

yap lan tüm projelerin temel amac , nihai bölgeyi Türkiye de il Avrupa addederek

bu projeleri gerçekle tirmektir.

Türkiye’de do al gaz kullan m , 1970’li y llar n ba lar nda küçük

miktarlardaki yerli üretimin baz sanayi tesislerinde kullan lmas ile ba lam t r.
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Di er fosil yak tlar n kullan m ndan kaynaklanan çevresel sorunlar ve birincil enerji

kaynaklar n n çe itlendirilmesi politikalar kapsam nda, ulusal enerji dengesinde

do al gaz n pay n n art r lmas amaçlanm ve yeterli arama ve üretim

yap lamad ndan ithalata yönelinmi tir.

Çizelge 4.8. Türkiye Üretilebilir Petrol ve Do al Gaz Rezervleri (2003 Y l Sonu)
(P GM, 2003)

Petrol (Milyon Ton) Do al Gaz (Milyar m3)
94.6 9675
47.9 3261
12.7 -
0.9 -
0.4 -
0.9 -
0.5 -
2.3 -
2.4 -
- 458
- 85
- 627

Toplam 162.4 14108

Rusya’dan 25 y l süreyle 6 milyar m3/y l do al gaz al m na ili kin Do al Gaz

Al m Sat m Anla mas 1986 y l nda imzalanm t r. Bunu, 1988 y l nda Cezayir’den

(LNG), 1995 y l nda Nijerya’dan (LNG), 1996 y l nda ran’dan, 1997 y l nda

Rusya’dan (Mavi Ak m), 1998 y l nda Rusya’dan (Boru Hatt ), 1999 y l nda

Türkmenistan’dan ve 2001 y l nda Azerbaycan’dan do al gaz al m na yönelik

imzalanan Anla malar izlemi tir. Çizelge 4.9’da Anla malar kapsam nda plato

dönemleri itibariyle belirlenmi olan ve arz kaynaklar n n BOTA için haz r

bulundurmay  ve teslim etmeyi taahhüt etti i y ll k anla ma miktarlar d r.

Jeostratejik konuma sahip ülkemizin, enerji zengini Hazar ve Ortado u

bölgeleriyle Avrupa aras nda bir köprü te kil etmesi, ayr ca kendi ihtiyaçlar n da

farkl kaynaklardan kar lamas hedeflenmi tir. Ülkemizin jeostratejik önemi art k,

dünyan n en önemli petrol rezervlerine sahip Ortado u ülkelerinin kom usu olmakla

s n rl de ildir. Türkiye geleneksel petropolitik, jeostratejik bak aç s n yans tan bu

rolünden büyük ölçüde s yr lm t r. Art k; yaln zca enerji tüketici konumunda bir
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ülke olmay p, ya ama geçirmekte oldu u projeleriyle bölge ve dünya enerji

diplomasisinde yerini alm  bir aktördür (Akil, 2004).

Çizelge 4.9. Do al Gaz/LNG Al m Anla malar (BOTA , 2004)
Mevcut

Anla malar
Miktar (Plato)
(Milyar m3/y l) mzalanma Tarihi Süre (Y l) Durumu

Rus. Fed. (Bat ) 6 14 ubat 1986 25 Devrede

Cezayir (LNG) 4 14 Nisan 1988 20 Devrede

Nijerya (LNG) 1.2 9 Kas m 1995 22 Devrede

ran 10 8 A ustos 1996 25 Devrede

Rus. Fed.
(Karadeniz) 16 15 Aral k 1997 25 Devrede

Rus. Fed. (Bat ) 8 18 ubat 1998 23 Devrede

Türkmenistan 16 21 May s 1999 30 2005

Azerbaycan 6.6 13 Mart 2001 15 2005

Türkiye'nin mevcut enerji ula t rma sistemleri aras nda; Batman-Dörtyol

Ham Petrol Boru Hatt , elmo-Batman Ham Petrol Boru Hatt , Irak-Türkiye Ham

Petrol Boru Hatt , Ceyhan-K r kkale Ham Petrol Boru Hatt ve SSCB-Türkiye Do al

Gaz Boru Hatt güzergahlar n  örnek gösterebiliriz.

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatt ; Türkiye'deki ilk sivil amaçl boru

hatt d r. 1967 y l nda TPAO taraf ndan i letmeye al nm bu boru hatt , Batman ve

çevresinde üretilen petrolü Dörtyol deniz terminaline ta maktad r.

elmo-Batman Ham Petrol Boru Hatt ; 1968 y l ndan bu yana, Mobil

irketinin elmo sahas nda üretti i ham petrolü Batman terminaline ta maktad r. 42

km uzunlu undad r ve 800 bin ton/y l kapasiteye sahiptir.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt ; 35 milyon ton/y l kapasitede olup, 1976

y l nda i letmeye al nm t r. Bu boru hatt projesi, BOTA ' n da kurulmas nda esas

etken olmu tur. Hatt n kapasitesi I. Tevsi projesi ile 1984 y l nda 35'ten 46.5 milyon

ton/y la ç kar lm t r. 986 km uzunlu undaki (Türkiye bölümü 641 km) I. Boru

Hatt na paralel olan ve 1987 y l nda i letmeye al nan 890 km uzunlu undaki

(Türkiye bölümü 656 km) II. Boru Hatt ile de y ll k kapasitesi 70.9 milyon tona

ç kar lm t r. A ustos 1990'da BM karar yla kapat lm , 1994'te BM 986 say l

karar yla s n rl petrol art yla yeniden i letmeye aç lm t r. Körfez Krizi nedeniyle
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yakla k 6.5 y ld r ask ya al nan Türkiye-Irak ili kileri, Boru Hatt n n yeniden

aç lmas yla olumlu bir noktaya gelmi tir. 6 y l aradan sonra 4-8 Mart 1996 tarihleri

aras nda Irak Petrol Bakan beraberinde çok say da üst düzey yönetici ile, BOTA ' n

koordinasyonunda Türkiye'ye gelmi tir. Bu ziyaret esnas nda Türkiye-Irak ekonomik

ili kileri masaya yat r lm , Petrol Boru Hatt 'n n yeniden aç lmas yla her türlü

detaylarda mutabakata var lm t r (Ünal, 1997). Uzun süredir yap lamayan Türkiye-

Irak Karma Ekonomik Kurul (KEK) Toplant s , II. Dönem KEK Toplant s ad yla

23-26 Aral k 1996 tarihinde (7 y ldan sonra) yap lm t r.

1986 y l nda i letmeye aç lan ve 5 milyon ton/y l kapasitesi bulunan Ceyhan-

K r kkale Ham Petrol Boru Hatt , K r kkale Rafinerisine ham petrol ula t rmaktad r.

Bu dört boru hatlar n n toplam uzunlu u 2298 km'dir. BOTA bunlar n

i letmecili ini bak m ve onar m n  üstlenmi tir.

SSCB ve Türkiye aras nda 18 Eylül 1984'te imzalanan anla ma ve 22 Kas m

1984 tarihli Bakanlar Kurulu'nun karar , Türkiye'nin yabanc do al gaz

anla malar n n ba lang c n olu turmu tur. 14 ubat 1986 tarihinde Soyuzgazexport

ile BOTA aras nda imzalanan 25 y l süreli ve 1987 y l ndan itibaren giderek artan

miktarlarda do al gaz al m n öngören bir anla ma yap lm t r. Do al gaz 1987

Haziran'dan itibaren Hamitabat'ta ya ama girmi ve A ustos 1988'de Ankara'ya

ula m t r. Bu do rultuda SSCB-Türkiye Do al Gaz Boru Hatt 'n n in as na 1988'de

yap m na ba lanm , ayn  y l hatt n son dura olan Ankara'ya ula t r lm t r. Buna

paralel olarak, bir yandan TEK Hamitabat Kombine Çevirim Santralinin yap m na,

di er yandan Ankara ve stanbul havagaz ebekelerini rehabilitasyonu ile yeni orta

ve alçak bas nçl gaz da t m ebekelerin in as na ba lanm t r. zmit (Kocaeli)-

Karadeniz-Ere li Do al Gaz letim Hatt ve Bursa-Çan Do al Gaz leti im Hatt

SSCB-Türkiye Do al Gaz Boru Hatt projesinin Türkiye'deki bölümleridir. Do u

Anadolu Do al Gaz Boru Hatt ve Karacabey- zmir Do al Gaz Boru Hatt projeleri

Türkiye'nin yerel en büyük enerji ula t rma projelerdir.

Do u Anadolu Do al Gaz Ana iletim Hatt ; Bu projede Do udaki

kaynaklardan al nacak do al gaz n boru hatt yla Türkiye'ye ta nmas amaçlanm t r

(BOTA , 1998). Bu kapsamda ran ile Türkiye aras nda, Do al Gaz Al m Sat m

Anla mas (Take or Pay) 1996 y l 8 A ustos'ta Tahran'da imzalanm t r. Bu
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anla maya göre, Türkiye, ran'dan 23 y l süre ile do al gaz alacakt r ve al m y ll k

2.5 milyar m3 ile ba lay p, 10 milyar m3/y l seviyesinde 2005 y l nda tam kapasiteye

ula acakt r. ran gaz Türkiye'ye Do u Beyaz t'tan giri yapacakt r. Bu projede ran

gaz ile birlikte Türkmenistan gaz n n da Hazar geçi li de il de ran'dan geçerek

Türkiye'ye ula t r lmas öngörülmü tür. 12 A ustos 1996 tarihinde imzalanan

hükümetler aras , do al gaz al m sat m anla mas ve Türkmenistan ile imzalanan

anla malar çerçevesinde bu proje de imzalanm olup, Do u Beyaz t'tan ba lamak

üzere A r , Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri üzerinden Ankara'ya ve Kayseri'den

Konya-Seydi ehir'e ula t r lmas  planlanm t r.

Toplam 640 milyon dolara mal olacak 1500 km'lik hatt Do u Beyaz t-

Erzurum; Erzurum- mranl (Sivas), mranl -Kayseri, Kayseri-Ankara, Kayseri-

Konya-Seydi ehir bölümlerinden olu maktad r. A amas n n da 19 ay içinde

tamamlanmas planlanm bu hatta, 300 km uzunlu undaki Do u Beyaz t-Erzurum

güzergah öz kaynaklarla ve 112 milyon dolar bedelle STFA-Fernas ortakl

taraf ndan yap lmaktad r. 100 km’lik bölümünün kaynak i leri biten bu ilk a aman n

16 Ekim 1999'da i letmeye haz r hale gelmi tir. Erzurum- mranl  k sm Alarko

taraf ndan 154 milyon dolara 13 May s 2000 tarihinde sonuçland rmas ; Sivas-

mranl -Kayseri aras ndaki 260 km’lik bölümünün yap m n 119.8 milyon dolar

bedelle üstlenen Tepe Grubu taraf ndan ise; bu a aman n 27 May s 2000'de, Kayseri-

Ankara aras ndaki 320 km'lik bölümünü yakla k 88.9 milyon dolara üstlenen

Limakbay nd r ortakl ise; projeden kendine ayr lan k sm 19 May s 2000'de

tamamlanm ; Kayseri-Konya Seydi ehir boru hatt 17 Mart 1998'de ihale edilmi ve

ihale sonucunda da, Çolako lu n aat-Indet-Unega (Ukraftogazbud) mü terek i

ortakl ile 25 Eylül 1998'de yap m sözle mesi imzalanm t r.

Projeyle Kayseri ile Konya illeri ve çevresinde hava kirlili ini önlenmesi ve

sanayinin daha fazla geli mesine katk da bulunmas amaçlanmaktad r. Bu a amadan

sonra, boru hatt Mucur ilçesinden Ankara'ya gidecek boru hatt na ba lanacak ve

Ortaköy-Aksaray-Konya güzergah n takip ederek Seydi ehir'de sona erecektir.

Hatt n Mucur'dan Konya'ya kadar olan k sm 230 km (boru çap 40 inç), Konya'dan

Seydi ehir'e olan k sm ise; 110 km (boru çap 16 inç) uzunlu undad r. Proje

kapsam nda 7 adet 40 çap nda ve 3 adet 16 çap nda hat vanalar ile Aksaray, Konya
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ve Seydi ehir'e de birer adet "Take off" (gaz alma) vanalar monte edilecektir.

Ayr ca; Aksaray, Konya ve Seydi ehir'e de proje gere i "pig" istasyonlar in a

edilecektir. Bu be  a aman n 340 km’lik bölümünün yakla k 99.8 milyon dolar

bedelle Çolako lu-Indet grubu taraf ndan bitirilmi tir. Do u Anadolu do al gaz

ileti im hatt n n son dört a amas %15 öz kaynak ve %85 kredi eklinde finanse

edilecektir. Otomatik kaynak yöntemi uygulanan çal malarda Türkiye'de ilk defa

bilgisayar destekli ultrasonik uygulamayla kaynak i leri yürütülmektedir. Daha

sonralar ; Konya'dan zmir'e, Kayseri'den skenderun'a ve Tarsus'a uzat larak, bu

yörelerinde do al gaz kullan m n n yayg nla t r lmas amaçlanm t r. Bu boru hatt

ile; öncelikle ran, ileriki tarihlerde de; Türkmenistan ve Azerbaycan'dan al nacak

do al gaz n ta nmas  planlanmaktad r.

Karacabey- zmir Do al Gaz Boru Hatt ; mevcut Bursa-Çan Do al Gaz Boru

Hatt üzerinden Karacabey ilçesinden ba layarak zmir'e ula acakt r. 36 inç çap nda

ve yakla k 251 km uzunlu unda olan bu hatt n in as na 1999’da ba lan lm t r.

Peker-Megadeks konsorsiyumunun gerçekle tirece i projenin yat r m bedeli yakla k

60 milyon dolard r. Ege bölgesinde do al gaz kullan m n sa layacakt r. Çan-

Çanakkale Do al Gaz Boru Hatt , Bursa-Çan Do al gaz Boru Hatt n n (1996)

devam olan ve Çan'dan ba layarak Erzin üzerinden Çanakkale'ye ula acakt r. 12 inç

çap nda ve yakla k 130 km uzunlu undaki bu projenin ihalesi gerçekle tirilmi tir.

haleyi kazanan konsorsiyum ile sözle me imzalanarak in aat çal malar na ba lama

a amas na gelinmi tir. Projenin yat r m bedeli yakla k 6 milyon $'d r. Çanakkale'ye

ve yöresine do al gaz kullan m n n sa lanmas amaçlanm t r.

Uluslararas enerji ula m projeleri olarak; Türkiye'nin öncelik verdi i

projeler, aras nda 1. Hazar-Akdeniz HPBH Projesi; 2.a. Türkmenistan- ran-Türkiye-

Avrupa Do al Gaz Boru Hatt Projesi. 2.b. Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-

Türkiye-Avrupa Do al Gaz Boru Hatt Projesi; 3. Rusya Federasyonu-Karadeniz-

Türkiye Do al Gaz Boru Hatt Projesi ve 4. Irak-Türkiye Do al Gaz Boru Hatt

Projesini gösterebiliriz (BOTA , 1998).

Hazar-Akdeniz Ham Petrol Boru Hatt Projesi; Türkiye yürütmekte oldu u,

güzergâh geçi lerine göre isimlendirildi inde Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt projesi
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ile tan nan bu önemli proje ile, sadece petrol ta may de il, ilgili ülkelerdeki siyasi

ve ekonomik istikrara katk da bulunmay  da hedeflemektedir.

Azerbaycan petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye’nin Akdeniz k y lar na

ta may amaçlayan bir petrol boru hatt projesidir. Tüm Dünya'da ucuz ve istikrarl

enerji kaynaklar na sahip olabilmek için yo un bir mücadelenin ya and ve

Sovyetler Birli i’nin 1991 y l n n sonunda resmen da lmas n n ard ndan Kafkaslar

ve Hazar Denizi çevresinin bu mücadelenin en çok hissedildi i bölge oldu u

dü üldü ünde BTC Boru Hatt 'n n statejik bir öneme sahip oldu u söylenebilir.

Kullan lacak borular n çaplar , Azerbaycan’dan ba lamak üzere üç ülke

içinde s ras yla; 105, 115 ve 85 santimetre olacakt r. Y ll k 50 milyon ton kapasitesi

olmas beklenen hatt n üzerinde 7 pompalama istasyonu bulunmaktad r. Boru

hatlar nda en stratejik yerler pompalama istasyonlar d r. Boru hatt n n kendisine

zarar vermek hem daha zor hem de meydana gelecek muhtemel bir hasar h zl bir

ekilde onar labilmektedir. Fakat; pompalama istasyonlar ndan birinin devre d

kalmas demek, boru hatt ndan uzunca bir müddet faydalanamamak anlam na

gelmektedir. Bu yüzden; pompalama istasyonlar çok s k bir koruma alt nda

bulundurulmaktad r. BTC’ n planlanan toplam maliyeti 3 milyar dolar’d r. Fakat; bu

rakam n 4 milyara kadar ç kabilece i tahmin edilmektedir. BTC’ n ortaklar ise

ADP %45, BP Amoco %25, Unocal %7.48, Statoil %6.37, ENI Agip %5 ve TPAO

%5 paya sahipler. Ceyhan’dan ilk petrol sevk yat , 2006 y l n n may s ay içinde

gerçekle mi tir.

Proje ile; Hazar Bölgesi, özellikle Azerbaycan ACG (Azeri-Ç ral -Güne li) ve

di er projeler üretimi petrollerin güvenli, güvenilir ve çevre dostu bir boru hatt yla

dünya pazarlar na ta nmas hedeflenmektedir. Proje, Azerbaycan-Bakü'den

ba lamak üzere, Gürcistan-Tiflis yak nlar ndan geçerek, Türkiye-Ceyhan'da

sonlanan; 42”-46”-34” çaplar nda, nominal 50 milyon ton/y l kapasiteli, yakla k

1768 km uzunlu undaki boru hatt ile gerekli tesislerin in aat, imalat, montaj ve her

türlü testler 2006 y l ilkyar s nda tamamlanm t r. Dolum; Azerbaycan’da May s

ay nda, Gürcistan’da A ustos ve Türkiye'de Kas m 2005 tarihlerinde ba lam t r.



4. DÜNYA VE TÜRK YE’DE ENERJ Vahide ARI

67

Her eyden önce BTC boru hatt projesi hayata geçmesi durumunda, Türkiye

için; ucuz ham petrol temin edilmesi mümkün olacakt r. Bunun nedeni; ta ma

maliyetlerinin minimuma indirilmesidir. 50 MTY'lik maksimum kapasiteye

ula ld nda Türkiye, bu petrolün en az 1/3'ünü ya da 15 MTY'sini almay

planlamaktad r. Türkiye'nin petrol ithalat n n 2010'da 48 MTY ve 2020'de 74 MTY

düzeyine ula aca hat rlan rsa; gelecekte petrol tüketiminin %98-%99'unu ithalatla

kar layaca gerçe i ortaya ç kmaktad r. Türkiye için Bakü-Tiflis-Ceyhan

HPBH' ndan al nacak petrolün arz güvenli i ve fiyat aç s ndan önemi daha iyi

kavranacakt r.

Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH'n n yap lmas yla gerekecek teçhizat, malzeme ve

i çilik gibi, Türk özel sektörü için yeni i ve ek istihdam imkanlar yarat labilecektir.

Hatt n son buldu u Ceyhan Liman 'n n hem Kafkasya, hem de Ortado u petrolleri

aç s ndan "yak nl k", "elveri li yükleme", "olumlu iklim ko ullar " ve "terminal

i letme tecrübesi" gibi çok kritik baz nedenlerle dünyan n önemli petrol

terminallerinden biri olmas beklenmektedir. Bunlara ba l olarak ve tüm bölge

ekonomisine katk yapacak ekilde, Mersin ve skenderun limanlar n n canlanmas

da çok kuvvetli bir ihtimaldir (Sartba , 2000; TPAO, 2006).

Türkmenistan-...-Türkiye-Avrupa Do al Gaz Boru Hatt Projesi; Türkiye'nin

2000'li y llarda gaz aç n kar lamak, alternatif bir kaynak olarak Türkmen do al

gaz n n Türkiye'de kullan m ve Türkiye üzerinden de boru hatt ile Avrupa'ya

ta nmas amac yla yap lmas planlanan boru hatt projesinin gerçekle tirilmesi için,

29 Ekim 1998'de Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti aras nda anla ma

imzalanm t r. Türkiye ile birlikte, h zla büyüyen Avrupa do al gaz aç n n da

kapat lmas nda önemli bir rol üstlenmesi beklenen Türkmen gaz n n al m na yönelik

proje ile Türkiye'ye ta nmas planlanan 15 milyar m3'lük gaz miktar ise, Avrupa

talebinin dikkate al nmas durumunda 28 milyar m3'e kadar ç kmaktad r. n as

dü ünülen boru hatt n n, Hazar Denizi'ni geçerek Azerbaycan, Gürcistan üzerinden

(büyük ihtimalle Hazar-Akdeniz HPBH'na paralel bir ekilde) Türkiye'ye ve buradan

da Avrupa'ya ula mas  planlanmaktad r.

29 Ekim 1998 tarihli Ankara Deklarasyonu'nda; Do u-Bat enerji

koridorunun olu turulmas amac yla bu iki projeye yer verilmi tir. Türkmenistan
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projesinin de Hazar Denizi geçi inden sonra ayn güzergah kullanarak, Azerbaycan

ve Gürcistan'dan geçerek Türkiye topraklar nda Erzurum'un Horasan ilçesinde Do u

Anadolu Do al Gaz letim Hatt ’na ba lanmas öngörülmü tür. 25 ubat 1999

tarihinde Do al Gaz Al m-Sat m anla mas görü melerine ba lan lm t r. Bu projenin

Bakü-Ceyhan güzergâh n takip eden bir rota izlemesi ve her iki projenin de e

zamanl olarak gerçekle ecek olmas nda alternatiflerine göre; büyük avantaj

sa layaca savunulmaktad r. Söz konusu projelerin; e zamanl olarak ve ayn

güzergâh payla acak ekilde gerçekle mesi yakla k olarak i letme giderlerini %18

oran nda azaltacakt r. Buna ba l olarak; finansman sa lamadaki imkanlar da

kolayla acakt r. Çünkü; söz konusu boru hatlar n n ayn koridorda in a edilecek

olmalar , geçi güzergâh için kullan lacak ittifâk haklar nda, boru hatt in aat için

gerekli malzemeleri ta ma yollar yap m nda, elektrik ve su temininde, servis

hizmetleri ve güvenlik hizmetlerinin sa lanmas nda tasarruf sa layacakt r. Bunlardan

ba ka, boru hatt telekomünikasyon sistemi; bak m-onar m ve personel hizmetleri

aç s ndan da maliyetlerin önemli ölçüde azalaca dü ünülmektedir.

Rusya Federasyonu-Karadeniz-Türkiye Do al Gaz Boru Hatt Projesi; Bir

di er ismi Mavi Ak m (Blue Stream) olan bu proje ile Rusya'n n Türkiye'ye

sa lamay taahhüt etti i gaz, Rusya'n n en zengin do al gaz rezervlerinin bulundu u

Zapolyarnoye, Beregovoye, Yujno-Russkoye ve Bovanenkovskoye sahalar nda

mevcut çok büyük çaptaki rezervlerin birle ik gaz da t m ebekesi vas tas yla

zobilnoye bölgesine ba lanmas suretiyle sa lanan gazd r. Bu bölgeden Karadeniz

k y s ndaki Djugba liman na kadar ula an gaz Karadeniz geçi i ile Samsun'a kadar

ula maktad r. Projenin toplam 396 km uzunlu undaki Karadeniz geçi i ve Rusya

Federasyonu topraklar içerisinde kalan k sm talyan ENI Grubu ve Gazprom

aras nda kurulan in aat ve i letme ortakl taraf ndan gerçekle tirilmektedir.

Projenin Samsun ç k noktas na kadarki finansman tümüyle Rusya Federasyonu

taraf ndan kar lanacakt r. Bu programda, BOTA ve Gazprom mutab kt r (ETKB,

1998).

Rusya Federasyonu'nda zobilnaya'dan ba layarak yakla k 390 km yol

ald ktan sonra Djugba kenti yak nlar nda Karadeniz'e girip 2100 km derinlikte 380

km uzunluktan sonra Türkiye'ye ula lacak boru hatt ile ilgili çal malar jeofizik,
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sismik ve ojinograf k yönleriyle Rus Gazprom, Hollanda Petergas BV ve

Gibrozpetragaz firmalar taraf ndan yap lmaya ba lam t r. Do al gaz n ta nma

miktar 500 milyon m3'le ba lay p, 16 milyar m3'e ç kacak do al gaz tüketim

noktalar na ta yabilmek için yap lmas gereken Samsun'dan Çorum'a kadar 48

inç’lik 97 km uzunlu unda, Çorum'dan Ankara ayr m na 40 inç’lik 197 km

uzunlu undaki boru hatt yap m ile ilgili etütlere giri ilmi tir.

Maliyet olarak, Bat koridorundan gelen gaz kontrat n n ayn s olarak

görülmektedir. Fakat; kontrat n ödemelerle ilgili bir teknik detay ndan do an

avantajla daha ucuza ba a gelece i savunulmaktad r. Bu detay, Türkiye'nin; projenin

sadece Samsun'dan sonraki maliyetlerini üstlenece i biçimindedir. Dolay s yla, Blue

Stream gaz n n ucuzlu u teknik avantajlara ba lanmaktad r (ETKB, 2006).

Irak-Türkiye Do al Gaz Boru Hatt Projesi; Irak' n do al gaz potansiyel,

co rafî yak nl , projelerin f zibil olma halinden hareketle dönemin ETKB Bakan’ n

Hüsnü Do an ile Irak Petrol Bakan Dr. Ömer Muhammet Ra îd aras nda Irak'tan

Türkiye'ye bir boru hatt ile do al gaz getirilmesi hususunda ekonomik i birli i

muht ras 8 Mart 1996 tarihinde imzaland . Irak'taki üretim sahalar ndan ba layarak,

bu gaz n Türkiye'ye getirilmesi ve Avrupa'ya da pazarlanmas çal malar n

yürütmek gâyesi ile Türkiye'den BOTA ve TPAO, Irak'tan da Petrol Bakanl n n

ilgili ünitelerinden ortakla a bir Çal ma Grubu olu turma karar verilmi tir. Türkiye

ile Irak aras nda 1996 Mart’ nda imzalanan anla ma sonucunda yap m na giri ilen

do al gaz boru hatt n n ilk a amas tamamland . Bu anlamda güneydeki Nissirya ile

kuzeydeki Misaiyab do al gaz üretim merkezleri aras ndaki boru hatt

tamamlanm t r. Bu protokol çerçevesinde gerekli teknik çal malar gruplar

taraf ndan yap larak, sonuçta 26 Aral k 1996 tarihinde Ankara'da Irak Petrol Bakan

ile dönemin ETKB Bakan Recaî Kutan aras nda 23 y l süreli Türkiye-Irak Do al gaz

Anla mas imzalanm t r. BM ambargosunun kalkmas na müteâkip, bâhis konusu

anla man n hemen uygulamaya geçilmesi konusunda görü birli ine var lm t r. Bu

anla ma ile do al gaz sevk yat boru hatt n n aç ld  y l 2 milyar m3 ile ba lay p 5.

senenin sonunda 10 milyar m3’e ula acakt r. 23 y l sonra da taraflar n mutab k

kalmas  halinde süre 10 y l daha uzat labilecektir.
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1. Türkiye'nin, Irak'ta bulunan 5 büyük gaz sahas nda (Mansuriye, Anfal

Chem Chemal, Jaba-Pika, Khashm Al-Ahmar sahalar ) i letme faaliyetlerine

ortakla a kat laca ,

2. Gerek do al gaz n güzergâh n n, gerekse de di er ticarî konular n tespitinin

her iki ülkenin ilgili kurulu lar n n kat laca bir konsorsiyum taraf ndan

yürütülmesi,

3. Boru hatt n n, mevcut Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt n n arazi

avantajlar göz önüne al narak, kamula t rma çal malar sürdürülmekte olan

Erzurum-Ankara Do al Gaz Boru Hatt na da ba lanabilece i bu boru hatt n n

avantajlar olarak gösterilmi tir. Hatt n toplam uzunlu unun Irak taraf da dahil 1100

km ve muhtemel çap n n 36 inç olmas  dü ünülmektedir.

Türkiye, uygun ko ullarda, ihtiyaç duydu u enerjiyi öngörülen kalk nma h z

ve sosyal geli meyi sa layacak ekilde temin etmeyi hedeflemektedir. Ortado u

ülkeleri, Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetleri ve di er kom u ülkeler ile ülke kaynak

zenginli ine göre do al gaz ve di er enerji de i imi imkanlar ara t r lmaktad r.

Do udan gelecek do al gaz Türkiye'ye ula t rmak için Do u Beyaz t-Erzurum

etab n n proje ve vizyonu yap lm ve in aat na ba lanm t r. Bakü-Ceyhan ham

petrol Boru Hatt n n "fizibilite ve çevresel inceleme" çal mas tamamlanm ve

finanssal kurulu lar n de erlendirilmelerine sunulmu tur. Türkmenistan, Irak, M s r

ile do al gaz; Yemen, Katar, Nijerya ile LPG al mlar ile ilgili görü meler

sürmektedir. zmir'de yeni bir LPG terminalinin yap lmas için de mühendislik

ihalesi yap lm t r. Elektrik konusunda Do u-Bat Avrupa Enterkonneksiyonu,

Balkan Enterkonneksiyonu, Akdeniz Enterkonneksiyonlar , Karadeniz

Enterkonneksiyonu ve Kafkas Enterkonneksiyonu proje çal mas na kat lm t r

(Ersümer, 1999).

Bu durumda mevcut, yap lmakta olan, ihalesi tamamlanm ve ihale edilecek

olan do al gaz boru hatlar dikkate al nd nda, Türkiye'de 5 bin km'lik do al gaz

boru hatt  a ile örtülecektir. Bu miktara Türkmenistan-Türkiye-Avrupa do al gaz

boru hatt , Irak-Türkiye do al gaz boru hatt ile M s r-Türkiye do al gaz boru hatt

gibi uluslararas  projelerin Türkiye bölümleri dahil de ildir (Arseven, 1998).
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Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt nda oldu u gibi gerek Bakü-Ceyhan Ham

Petrol Boru Hatt projesi gerekse Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Do al Gaz Boru

Hatt Projesi için Türkiye geçi ülkesi olarak bir kez daha önem kazanmaktad r.

Ancak; Türkmenistan Do al Gaz Boru Hatt projesinde Türkiye bir transit ülke veya

bir geçi ülke olmaktan öte; bu projede ta nacak gaz n ana kullan c s , yani; esas

pazar konumunda bulunmaktad r. Dolay s yla; Türkiye'nin bu proje için önemi, bu

projenin Türkiye için öneminden fazlad r.

Mevcut boru hatlar ve boru hatlar projelerinden ba ka, Türkiye enerji arz

kaynaklar nda çe itlendirmeyi uygulamakla birlikte, enerji arz kaynaklar n n güvenli

ve ekonomik bir biçimde ula t r lmas konusunda da çe itlendirme aray lar n

sürdürmektedir. Bunlardan biri de; Türkiye'nin bölge ülkeleri ile yürüttü ü

demiryolu projesidir. Günümüzde kara hakimiyetinin önemi devam etmekte ise de;

aç k denizlere k y s bulunmayan bir kara gücünün etkinli i azalmaktad r. Bu

durumda; aç k denizlere ç k yolu bulmak, söz konusu devletler için hayati bir

öneme sahip olmaktad r. Orta Asya'n n siyasal gücünü artt rmas için sahip oldu u

yeralt ve yerüstü zenginliklerinin ihracat n hayata geçirmesi, buna paralel olarak bu

bölgenin dünya pazarlar na aç lmas için Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin

olu turdu u "stratejik hat" önemli hale gelmektedir. Bu hatt n daha iyi kullan lmas

için öncelikle ula m artlar n n tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; Bakü'den ba lay p Gürcistan üzerinden geçip Türkiye'nin

Akdeniz sahiline kadar uzat lacak bir demiryolu ve demiryolunun sona erdi i

Akdeniz sahilinde bir serbest liman ile serbest ticaret bölgesinin kurulmas , hem Orta

Asya için hem de Türkiye için büyük önem ta maktad r ( ahin, 1999). Bu stratejik

ticaret yolu üzerinde Orta Asya'dan Bakü'ye Hazar denizi yoluyla getirilen ihraç

ürünleri, Bakü ile Türkiye'nin Akdeniz sahili aras nda demiryolu ile ta nacak,

Akdeniz sahilinden gemilere yüklenecek ve böylece d pazarlara ihraç

gerçekle tirilmi olacakt r. 1997 y l n n sonunda ihaleye ç kar lan ve 250 milyon

dolar maliyetle 30 ayl k bir süre içinde gerçekle tirilecek olan Kars-Tiflis

demiryolundan Azerbaycan dahil Orta Asya petrolünün ta naca dü ünülmektedir.

Proje gerçekle tirildi inde demiryolu 40 milyon ton ta ma kapasitesine sahip

olacakt r. Bu demiryolunda petrolün sarn çlar arac l yla ta nmas , Kars'a da bir
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rafinerinin kurulmas planlanmaktad r. Türkiye, Kars-Tiflis demiryolu ile

Novorossiysk ve Süpsa ile Bakü-Ceyhan' n d nda Orta Asya petrolünün ta maya

yönelik yeni bir petrol hatt olu turma ans elde ederken, Orta Asya'n n Avrupa'ya

ç karamad ba ta pamuk olmak üzere di er hammaddelerin de ta nmas

planlanmaktad r. Kars-Tiflis demiryolunu gerçekle tirmekle birlikte Çin'e kadar çift

yönlü ta mac l k yapabilecek ve tarihi ipek yolu canland r labilecektir.

Bakü (Azerbaycan)-Tiflis (Gürcistan)-Kars (Türkiye) Demiryolu projesi

ran' n öncülü ünü yapt Seraks (Türkmenistan)-Me hed ( ran) Demiryoluna bir

alternatif olu turmaktad r.

Di er do al gaz projeleri vard r ki, bunlar n aras nda bulunan "Gaztransit"

projesi ile mevcut Rus hatt n n Ukrayna s n rlar dahilinde kalan bölümünün

geli tirilerek söz konusu ilave do al gaz al m na yönelik düzeye getirilmesi

planlanmaktad r. Ayr ca; Cezayir'in Sonatrach firmas ile BOTA 14 Nisan 1988'de

20 y l süreli 2 bcm'lik bir anla ma imzalam ve sonraki düzenlemelerle 4 bcm do al

gaza e bir de er LNG al m na yükseltilmi tir. Ayn tarihlerde s v la t r lm do al

gaz (LNG) ithal ve depolama terminali de Marmara Ere lisi'nde Technigaz/STFA

Ortakl taraf ndan yap lmaya ba lanm t r. Do al gaza artan talebe paralel olarak

NOVA/TÜMA ortakl ile 5 Mart 1990 tarihinde yap lan anla ma sonucu

Karadeniz, Marmara, Ege ve Güney Anadolu ana arterleri do al gaz iletim hatlar ile

bas nç dü ürme ve ölçüm istasyonlar n n yap m için mühendislik hizmetleri,

artnâme ve ihale dokümanlar  haz rlanmas na ba lanm t r (Pala ve di erleri, 1998).

Türkiye co rafî konumu itibariyle, kapal enerji havzalar ndan tüketim

noktalar na ula acak yollar n kesim noktas nda bulunuyor ve stratejik önem arz

etmektedir. Bu nedenle; Ortado u ve Hazar Bölgesi gibi enerji havzalar n n Bat ya

aç lmas anlam nda Türkiye kaç n lmaz bir enerji köprüsü olacakt r.

Türkiye için; Hazar Bölgesinde bar ve güvenlik konular ba ta gelen

amaçt r. Çünkü; Türkiye ile bölge devletleri yak n bir kom ulukta ya amaktad r ve

bölge devletleri ile eski tarihî ve kültürel de erlere sahiptir. Ayr ca; aralar nda hep

kar l kl anla ma ve i birli i mevcut olup, u an; ba ar yla devam etti i

gözlemlenmektedir. Türkiye'nin Hazar Bölgesi’nin geli mesinde ve böylece

güvenilir ortaklar edinmede arad  ç karlar vard r. Bunlar; bölge halk n n refah n n
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artmas na, ülkeleraras ticaretin geli tirmekte ve bölge ile s k bir i birli i f rsatlar n

artt rmaktad r.

Boru Hatlar ile Petrol Ta ma A. Genel Müdürlü ü’nün (BOTA )

çal malar devam etmektedir. ETKB ve BOTA ’ n verilerine göre, Ekim 2004

itibariyle;

1. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt ile 4.2 milyon ton,

2. Ceyhan-K r kkale Ham Petrol Boru Hatt ile 2.7 milyon ton,

3. Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatt ile 1.1 milyon ton ve

4. elmo-Batman Ham Petrol Boru Hatt ile 89 bin ton ta ma yap lm t r.

2004 y l Ekim sonu itibariyle 3.4 milyar m3'ü do al gaz e de eri

s v la t r lm do al gaz (LNG) olmak üzere 17.2 milyar m3 do al gaz ithalat

gerçekle tirilerek sat a sunulmu tur. Bu miktar n %62'si elektrik, %18'i konut,

%18'i sanayi, %2'si gübre sektörlerinde kullan lm t r.

Halihaz rda do al gaz al m na yönelik olarak toplam 6 ülke ile 8 ayr do al

gaz ve LNG al m ve sat m anla mas imzalanm durumdad r. Bahse konu

anla malarla kontrata ba lanm olan toplam arz miktar 67.8 milyar m3/y l olup, bu

miktar n 62.6 milyar m3/y l do al gaz, 5.2 milyar m3/y l ise s v la t r lm (LNG)

do al gazd r. 1987 y l nda 500 milyon m3 ile ba layarak 2003 y l nda 21.4 milyar

m3'e ula an do al gaz tüketiminin, 2005 y l nda 25 milyar m3 olarak gerçekle ti i

tahmin edilmektedir. Do al gaz tüketiminin 2005'te 25.7 milyar m3'e ve 2010'da ise

yakla k 426 milyar m3'e ula aca tahmin edilmektedir. Gelecekteki talebin

kar lanmas na yönelik olarak;

1. Do al gaz kullan m n ülke çap nda yayg nla t rmak amac yla

gerçekle tirilen Güney Do al Gaz letim Hatt 'n n Sivas-Malatya, Malatya-

Gaziantep, Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin bölümlerinin yap m çal malar

yürütülmekte olup, proje 2005 y l nda hizmete al nm t r.

2. Konya- zmir Do al Gaz letim Hatt kapsam ndaki Konya-Isparta ve

Isparta-Nazilli bölümlerinin de yap m çal malar na ba lanm t r.

3. Sanayi tesislerine do al gaz arz sa lamak amac yla, Bilecik-Kütahya-

U ak, zmir/Kemalpa a-OSB-P narba -Torbal -Turgutlu, zmir/Alia a-Atatürk

OSB, K r kkale-K r ehir-Yozgat-Polatl , Ere li-Aksaray-Ni de, Konya-Karaman,
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Manisa-Akhisar-Bal kesir-Susurluk, Kayseri-Sivas, Samsun-Çorum, Adapazar

Deprem Konutlar ve Çorlu Dericiler OSB do al gaz da t m hatlar n n yap m

çal malar tamamlanarak bu bölgelere gaz arz na ba lanm t r.

4. Do u Anadolu Do al Gaz Ana letim Hatt 'ndan Erzincan yak nlar ndan

al nacak bran manla ilk a amada, Gümü hane, Bayburt, Trabzon ve Rize illerine

do al gaz sa layacak olan Do u Karadeniz Bölgesi Do al Gaz Boru Hatt 'n n

mühendislik ve ÇED çal malar tamamlanarak, yap m ihalesine ç k lm t r.

5. Karadeniz Ere li-Bart n Do al Gaz Boru Hatt Projesi ile Karadeniz

Ere li'den al nacak bir bran manla Zonguldak, Devrek ve Çaycuma üzerinden

Bart n'a uzat larak güzergahtaki sanayi tesislerine ve yerle im birimlerine do al gaz

arz sa lanmas öngörülmektedir. Bu kapsamda, Samsun-Ankara hatt ndan al nacak

ayr bir bran man ile de Çank r , Kastamonu, Karabük ve Bolu illerimize do al gaz

arz  sa lanmas amaçlanmaktad r.

6. Yine ayn dü ünce çerçevesinde Edirne, Tekirda , K rklareli, Gönen,

Nev ehir, Amasya, Van ve zmir/Tire gibi yerle im birimlerimizin do al gaz

taleplerini kar layabilmek amac yla in a ba lant hatlar n n etüt ve mühendislik

çal malar n n ihalesi yap l p, montaj çal malar na 2005 y l nda ba lanm t r.

BOTA ; do al gaz n kullan m n yayg nla t rmak amac yla bir taraftan

ba lant ve da t m hatlar projelerini h zla yürütürken di er taraftan da Enerji

Piyasas Düzenleme Kurumu, Do al Gaz Piyasas Yasas ’n n kendisine yükledi i

sorumluluk çerçevesinde ehir içi da t m projelerinin ihalelerini

gerçekle tirmektedir. Bu kapsamda; bugüne kadar konut ve sanayi sektörüne do al

gaz arz sa lanabilmesi için 33 ayr paket halinde yap m ihaleleri Kurulca

gerçekle tirilmi  bulunmaktad r.

BOTA taraf ndan ithal edilen do al gaz n tüketim noktalar na ula t r lmas

için yakla k 5000 km'lik do al gaz iletim ve da t m hatt in a ettirilmi olup, halen

yap m çal malar sürdürülen ve planlanan hatlar n da tamamlanarak i letmeye

al nmas yla, yakla k 10000 km uzunlu unda do al gaz iletim ve da t m hatt ile

do al gaz kullan m n n yurt çap nda yayg nla t r lmas hedefine ula lm

olunacakt r.
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Türkiye'nin Do u-Bat Enerji Koridoru olmas amac na yönelik politikalar

kapsam nda; BOTA çe itli uluslararas projeler üzerinde çal maktad r. Bu

çerçevede;

1. Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi'nin ilk a amas olan Türkiye-Yunanistan

Do al Gaz Boru Hatt Projesi'ne ili kin Hükümetler aras Anla ma 23 ubat 2003

tarihinde imzalanm t r.

2. BOTA ve DEPA aras nda Do al Gaz Al m Sat m Anla mas da 23 Aral k

2003 tarihinde imzalanm olup, Yunanistan'a yap lacak gaz arz n n 2006 y l nda

ba lamas ve ta ma miktar n n plato periyotta 750 milyon m3 olmas

öngörülmektedir. Projenin mühendislik ve ÇED çal malar n n tutar n n %50'sinin

finansman için AB TEN Fonundan hibe kredi sa lanm olup, mühendislik ve ÇED

çal malar 2003 y l sonu itibariyle tamamlanm t r. Hatt n in aat ihalesine ç k lm

olup, de erlendirme çal malar  sürdürülmektedir.

3. Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi'nin bir sonraki a amas ; Türkiye-

Yunanistan Do al Gaz Boru Hatt 'n n, Adriyatik Denizi'nden geçecek bir hat ile

talya'ya uzat lmas d r. Yunanistan- talya ba lant s n n fizibilite çal malar na

BOTA ' n kat l m na da imkan veren anla ma, 30 Eylül 2003 tarihinde BOTA ,

DEPA ve ED SON irketleri aras nda imzalanm t r. Projenin fizibilite çal mas n n

%50'sinin finansman AB TEN program ndan hibe kredi olarak temin edilmi tir.

Hatt n fizibilite çal mas tamamlanm ve 3 firma projenin sonraki a amalar için

görü meler yapmaktad rlar. talya'ya ilk gaz sevk yat n n 2008 y l nda ba lamas

hedeflenmektedir.

4. Öte yandan; 2020'de AB do al gaz ihtiyac n n yakla k % 70'inin ithalatla

kar lanacak olmas Avrupa'ya gaz ta ma stratejisi kapsam nda birden fazla aç l m

üzerinde durulmas n gerektirmektedir. Bu kapsamda geli tirilen Türkiye-

Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Do al Gaz Boru Hatt Projesi

(Nabucco Projesi) üzerinde çal malar sürdürülmektedir. Türkiye'den Avrupa'ya

aç lan ikinci kap niteli indeki bu güzergâh, Bulgaristan'dan ba lay p Romanya,

Macaristan güzergâh n izleyerek Avusturya'ya ula acak ve Türkiye'nin AB

bölgesine di er bir yönden giri ini sa layacakt r (MÜS AD, 2006).
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4.2.3. Nükleer Enerji Hammaddeleri

4.2.3.1. Uranyum ve Toryum Rezervleri

Türkiye’de gelecekte üretimde yer almas planlanan nükleer enerji aç s ndan

en önemli kaynaklardan biri ve nükleer enerji üretiminde en çok kullan lan element

uranyum’dur. Türkiye’de henüz bir nükleer santral kurulmad için, bu alanda

yap lan ara t rmalar da yeterince ilerlememi tir. Türkiye’de aramalar sonucunda

9129 ton uranyum bulunmu tur. Bulunan uranyum yataklar n n tenör ve rezervleri

Çizelge 4.10’da verilmektedir. Özellikle; Bat Anadolu’da çok say da radyoaktif

anomalinin varl saptanm t r. Bu anomalilerin bir k sm uranyum, bir k sm ise;

toryum emâre yataklar na i aret etmektedir.

Uranyum arama yöntemi; jeolojik verilere göre seçilen geni bölgelerin

havadan radyoaktiviteyi ölçen cihazlar yerle tirilmi uçaklar taraf ndan taranmas ,

bulunan anomalilerin yerden kontrolü ve ümitli görülen sahalarda yap lan arama

sondajlar n n olumlu sonuç vermesi üzerine rezerv sondajlar na ba lanmas eklinde

yap l r.

Türkiye'de Karadeniz taban ndaki genç çökellerde 3-6 ppm, Van Gölü

taban nda 0.1-0.5 ppm konsantrasyonlar nda uranyum tespit edilmi tir. Fosfat

kayalar nda da; bir miktar uranyum bulunmakta olup, Maz da yataklar nda uranyum

konsantrasyonu 50-60 ppm aras ndad r. Ayr ca; de i ik kömür yataklar ndan

(Elbistan, Beypazar , Orhaneli, Çan) al nan kömür örneklerinin küllerinde 100 ppm,

rnak asfaltitlerinde 200 ppm uranyum birikimleri tespit edilmi tir (Baybörü ve

Kayabal , 1982).

Çizelge 4.10. Türkiye Uranyum Rezervi (WEC, 2003)
Saha Tenör (% U3O8) Rezerv (Ton U3O8)

Manisa-Salihli-Köprüba 0.04-0.05 2852

U ak-E me-Fak l 0.05 490

Ayd n-Söke-Küçükçavdar 0.05 208

Ayd n-Söke-Demirtepe 0.08 1729

Yozgat-Sorgun 0.1 3850

Toplam 9129
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Bugüne kadar bulunan uranyum rezervlerinin Türkiye'nin gerçek uranyum

rezervini yans tmad görü ü genel kabul görmektedir. Özellikle; Güney Marmara

ve Do u Karadeniz bölgelerinde yap lacak yeni aramalarla uranyum bulunma

ihtimali mevcuttur. Türkiye’nin bilinen yataklar ile ekonomik uranyum üretimi

günümüzde teknolojisinde pek uygun görülmemektedir. Fakat; bugüne kadar

bulunan rezervlerin, Türkiye’nin gerçek uranyum rezervini yans tmad görü ü

a rl k kazanmaktad r (Kadiro lu, 1995).

Ülkemizde toryum rezervi 380000 tondur. Toryum rezervi, dünya rezervinin

%54’ünü olu turmaktad r. Özellikle; toryumu dayal nükleer santraller üzerindeki

çal malar ve geli meler sürmektedir (Kadiro lu, 1995).

Dünyan n ikinci büyük toryum rezervlerine sahip olan Türkiye'nin en önemli

toryum yata ; Eski ehir-Beylikah r bölgesi ve Sivrihisar K z lcaören

yak nlar ndad r. Bunun d nda; Malatya-Darende-Kuluncak, Kayseri-Felahiye ile

Sivas ve Diyarbak r il s n rlar içinde toryum izlerine rastlanm t r. MTA taraf ndan

yap lan çal malarda; Koca Deveba rtan ve Küçük Höyüklü yörelerinde görünür

rezerv olarak %2.78 ortalama tenörlü (element yo unluk) toplam 4500000 ton nadir

toprak oksiti (NTO) ile %0.21 ortalama tenörlü yakla k 380000 ton toryum oksit

(ThO2) oldu u belirlenmi tir. Asl nda; bu görünür rezerv yurdumuzun kesin

potansiyeli de ildir. Çizelge 4.11’de Beylikova kompleks cevher yata ndaki

minerallerin da l m ve miktarlar , Çizelge 4.12’de Sivrihisar toryum rezervleri

verilmektedir (Baybörü ve Kayabal , 1982).

Çizelge 4.11. Beylikova Kompleks Cevher Yata ndaki De erleri Minerallerin
Da l m  ve Miktarlar (Baybörü ve Kayabal , 1982)

Mineral Cevher çindeki Da l m  (%) Cevher Yata çindeki Miktar
(Ton)

Fluorit 37.44 11366135

Barit 31.04 9423206

Bastnazit 3.14 953249

Toryum Oksit 0.212 380000
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Çizelge 4.12. Sivrihisar Toryum Rezervleri (Baybörü; Kayabal , 1982)
Sektörler ThO2 Rezervi (Ton) Ortalama Tenörü (%)

Küçük Höyüklü Sektörü 97560 0.196

Koca Deveba rtan Sektörü 286424 0.217

Toplam 383984 0.212

4.2.4. Hidroelektrik Enerjisi Potansiyeli

Çizelge 4.13’de 2004 y l na ait Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeli
verilmektedir. Ekonomik olarak belirlenen 126 milyar kwh/y ll k Türkiye hidrolik
enerji potansiyelinin 43.3 milyar kwh/y ll k (%35) k sm  i letmede, 11 milyar
kwh/y ll k k sm in a halinde olup, teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyelinin
yeniden belirlenmesine yönelik çal malara devam edilmektedir. Ülkemizde
yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal enerji üretim tesislerinin te vik edilmesine de
son y llarda a rl k verilmektedir.

Türkiye 1. Enerji uras (1998), Devlet Su i leri Genel Müdürlü ü (DS ) ve
Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ü (E E) 2004 y l kay tlar na göre;
Türkiye'nin brüt, teorik hidroelektrik enerji potansiyeli 433 TWh/y l, teknik
yap labilir hidroelektrik enerji potansiyeli 216 TWh/y l, ekonomik yap labilir
hidroelektrik enerji potansiyeli ise; Haziran, 2004 tarihi itibariyle ortalama 127345
GWh/y l d r. Bu de er, yeni imkanlar n bulunmas yla artmaya devam edecektir.

Çizelge 4.13. Hidroelektrik Enerji Potansiyeli (DS , Haziran 2004)

Brüt, Teorik Hidroelektrik
Potansiyel (GWh/y l)

Teknik Yap labilir
Hidroelektrik Potansiyel

(GWh/y l)

Ekonomik Yap labilir
Hidroelektrik Potansiyel

(GWh/y l)

433000 216000 127345

Ekonomik potansiyelinin tümünün elektrik üretimine dönü türülebilmesi için;
kurulu gücü toplam 36232 MW olan 673 adet HES projesinin yap m
öngörülmü tür. Bu potansiyelin, 2004 y l itibariyle; 12619 MW (ya da 45300
GWh/y l) kurulu gücü i letmede, 3219 MW' (ya da 10636 GWh/y l) in a halindedir.
Gelecekte yap m için planlanan hidrolik kapasite ise 20394 MW (ya da 71409
GWh/y l) civar ndad r.
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letmede olan 135 HES'in ortalama toplam üretiminin teknik ve ekonomik
yap labilir hidroelektrik enerji potansiyeline oran  s ras yla %21.0 ve %35.6
dolay ndad r. n a halinde olan 41 HES'in tamamlan p i letmeye al nmas halinde bu
oranlar s ras yla %25.9 ve %43.9'e ula m olacakt r. u an; hidroelektrik, ülke
toplam elektrik üretiminde %25 civar nda paya sahiptir. Bu oran daha önceki y llarda
%40'lar seviyesindeydi. Bu sonuca; gelinmesinde son y llarda hidrolik santrallere
dayal yat r mlardaki gerileme ve do al gaz yak tl santrallere yönelimin yan nda,
HES'lerin su gelirleri üzerinde kapasitelerde çal t r lmas sonucu dü en baraj su
seviyelerinin de etkileri olmu tur. Ne var ki, hidroelektri in toplam üretimdeki pay
gittikçe dü mektedir.

Gelecek y llar için yap m planlanan 497 HES'in proje durumlar na göre;
da l m (2004) öyledir: Kesin projesi haz r 15, kesin projesi yap lmakta 14,
planlamas haz r 129, planlamas yap lmakta 37, master plan haz r 52, ön incelemesi
haz r 172, ve ilk etüdü haz r 78 HES projesi bulunmaktad r. letme, in a ve
planlama a amas nda 127345 GWh/y l ortalama üretime sahip 673 HES projesinin
güvenilir üretimi ise; 79554 GWh/y l'd r. Bu konuda; orta ve uzun dönem enerji
üretim planlama çal malar nda ve güvenilir enerji yede inin tespitinde dikkate
al nmas gereklidir. Henüz %21'ler seviyesinde de erlendirilebilmi 216 TWh/y l
teknik yap labilir hidroelektrik enerji potansiyelinin, Ülkemize temiz ve yenilenebilir
enerji sa lamaktaki rolünü ortaya koymakt r.

Dünya teknik yap labilir hidroelektrik potansiyelinde %1.53 paya sahip
Ülkemizin, bugünkü ko ullarda ekonomik yap labilir hidroelektrik potansiyeli,
Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin dahil olmad , Avrupa ekonomik potansiyelinin
%16.1'ine, 27 AB ülkesinin ise; %28.3’üne e ittir. Hidrolik üretimimiz, Avrupa
ülkelerinden; Norveç, Fransa, sveç ve talya’n n alt nda olmakla beraber, ekonomik
potansiyel aç s ndan Norveç’ten sonra 2. s rada gelmektedir (DEK, 2004a). Çizelge
4.14‘de Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin proje seviyelerine göre
da l m  verilmektedir.

Kanal ve nehir üzerinde in a edilen hidroelektrik santrallerine depolamas z

hidroelektrik santralleri denir. Bu santrallerde; su için gerekli e im, suyun suni

olarak haz rlanan ba ka bir yolla verilerek verilmesiyle elde edilir. Gelecekte

yap lmas planlanan nehir tipi hidroelektrik santrallerin baz lar Çizelge 4.15’de

verilmektedir (DS , 2006).
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Çizelge 4.14. Türkiye’nin Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Proje Seviyelerine
Göre Da l m (DS , 2006)

Toplam Y l k Hidroelektrik Enerjisi Üretimi

Hidroelektrik
Santral Projelerinin

Mevcut Durumu

Proje
Say s

Kurulu
Güç

(MW)

Enerji
Güvenilir

(GWh)

Toplam
Enerji
(GWh)

Oran
(%)

Kümülatif
Enerji
(GWh)

Oran
(%)

letmede 142 12788 33560 45930 35.4 45930 35.4

n a Halinde 40 3197 6358 10518 8.1 56448 43.5

Gelecekte n a
Edilecek 565 20667 40006 73459 56.5 - -

-Kesin Projesi Haz r 14 3556 7089 10752 8.3 67200 51.8
-Planlama

(Fizibilitesi) Haz r
175 7306 13305 26562 20.4 93762 72.2

-Master Plan Haz r 96 5120 10582 17819 13.7 111581 85.9

- lk Etüdü Haz r 280 4685 9030 18326 14.1 129907 100.0

Toplam Potansiyel 747 36652 79924 129907 100.0 129907 100.0

ekil 4.15. Planlanan Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Baz lar (DS , 2006)
Projenin Bulundu u

Ad
Kurulu

Güç
(MW)

Y ll k
Ort.

Enerji
(GWh)

Güvenilir
Enerji
(GWh) l Nehir Havza

Proje
Seviyesi

Sayan 9.84 45.73 10.29 Adana Savran Çay Ceyhan EH
Kam l -1 4.30 20.34 3.78 Adana Körkün Seyhan EH
Kam l -2 15.54 79.01 13.90 Adana Körkün Seyhan EH

Yarpuz 1.99 9.76 3.72 Osmaniye Yarpuz Çay Ceyhan EH

Karaçay 2.29 9.47 0.3 Osmaniye Karaçay
Deresi Ceyhan EH

Horu 7.85 29.75 2.38 Osmaniye Horu Deresi Ceyhan EH
Gökboyun 4.46 17.72 0.79 Osmaniye Sabun Suyu Ceyhan EH

Dinç 0.47 4.00 3.00 çel Kurtsuyu Do u
Akdeniz EH

Sö ütlü 7.46 27.32 0.78 K.Mara Sö ütlüboynu Ceyhan EH

Sivrita 2.51 10.62 1.46 K.Mara Cemrengeç
Deresi Ceyhan EH

Sinse 1.04 4.20 0.52 K.Mara Sinse Deresi Ceyhan EH
Sazak 6.64 29.46 2.67 K.Mara And r n Suyu Ceyhan EH
F rn s 11.90 60.25 20.14 K.Mara F rn s Deresi Ceyhan EH

Gökdere 20.00 113.00 44.00 Karaman Ermenek
Çay

Do u
Akdeniz EH

Damlap nar 7.00 35.00 34.00 Karaman Göksu Do u
Akdeniz MPH

Kepezkaya 15.00 77.00 44.00 Karaman Göksu Do u
Akdeniz MPH

Otluca 49.00 254.00 72.00 çel Anamur D.Akdeniz MPH
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4.2.5. Jeotermal Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, jeotermal enerji yönünden ansl ülkelerden biridir. Türkiye

jeotermal zenginli i aç s ndan dünyan n 7. ülkesidir. Do al buharlar n ve s cakl

100°C'ye ula an 600'den fazla s cak su kayna n n varl , Türkiye'nin önemli

jeotermal potansiyele sahip oldu unun bir delilidir. Ancak; bu kaynaklar n genellikle

dü ük ve orta entalpili olmalar , faaliyet alanlar n n s tma (konut, kent, tesis, sera

vb), termal turizm, elektrik üretimi ve kimyasal madde üretimi olarak s n rlanmas n

da beraberinde getirmektedir.

Bugüne kadar bulunan jeotermal alanlar n %95'i s l uygulamalara uygun

s cakl ktad r. 40°C'nin üzerinde olan 140 jeotermal saha vard r ve bu sahalar n tümü

merkezi s tmaya, sera s tmas na, endüstriyel proses s kullan m na ve kapl ca

kullan m na uygundur. Bunlardan 3 jeotermal sahan n elektrik üretimine teknik ve

ekonomik olarak uygun oldu u tespit edilmi tir. Bu santrallerin ço u ülkemizin bat

ve kuzeybat  bölgeleri ile Orta Anadolu'da toplanm  bulunmaktad r.

Bat Anadolu’da (Denizli-K z ldere, Ayd n-Germencik ve Salavatl , zmir-

Seferihisar ve Dikili, Çanakkale-Tuzla, Kütahya-Simav, Afyon-Ömerli ve Gecek,

Manisa-Salihli, Bal kesir-Gönen), Orta Anadolu’da (Ankara-K z lcahamam,

Haymana, K r ehir-Kozakl ) ve Do u Anadolu’da (Sivas-S cakçermik, Van-Erci -

Zilan) önemli jeotermal alanlard r.

Mevcut sahalardan; Ayd n-Germencik (230°C), Denizli-K z ldere (242°C) ve

teorik olarak; Nev ehir-Ac göl yüksek entalpili olduklar ndan elektrik üretimi ve

entegre s tma için uygun gözükmektedirler. Bunlar n yan  s ra; elektrik üretimi ve

entegre s tmaya uygun oldu u dü ünülen 6 alan daha vard r. Ayd n-Salavatl ,

Çanakkale-Tuzla, zmir-Dikili, zmir-Balçova, zmir-Seferihisar, Kütahya-Simav

bölgeleridir.

Günümüz teknolojisinde kuyu s cakl 90°C civar nda olan alanlarda da

elektrik üretilebilmekle birlikte, kuyularda s cakl n dü mesinin ekonomikli i

s n rlamas sebebiyle genellikle; bu tür sahalar i letme için pek tercih

edilmemektedir.
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Is l uygulamalar için; Türkiye'nin muhtemel toplam jeotermal s l kapasitesi

31500 MW düzeyindedir. Bu brüt potansiyeldir ve teknik potansiyele kar l k;

kullan labilir s l hedef potansiyeli 7500 MW düzeyindedir. Günümüz artlar nda

de erlendirmeye uygun ve ekonomik denilebilecek ispatlanm s l potansiyel 2843

MW't r. Bugün için; s tma amac yla kurulu jeotermal s l kapasite 350 MW ve

kapl ca biçiminde yararlan lan s l güç 285 MW olmak üzere toplam 635 MW

jeotermal s l kapasite de erlendirilmi tir.

Mevcut durum itibariyle; Gönen'de 3400, Simav'da 3200, K r ehir'de 1800,

K z lcahamam'da 2500, Balçova'da 11500, Narl dere'de 1500, Afyon'da 4500,

Kozakl 'da 1000, Sand kl 'da 2000, Diyadin'de 400 olmak üzere 2001 y l nda

jeotermal yolla toplam 31600 konut s t lm t r. Yine bu yolla; 500 dönüm sera

s tmas gerçekle tirilmi tir.

Türkiye’nin 31500 MW'l k muhtemel toplam jeotermal s ve elektrik

potansiyeli; 5 milyon konut s tma e de eri ya da 150 bin dönüm sera s tmas

e de erine sahiptir. Yine, bu de er; 30 milyon ton/y l akaryak ta (fuel-oil) (ki bunun

parasal de eri yakla k 9.3 milyar dolar/y l'd r) veya 30 milyar m3/y l do al gaza

e de erdir (TÜB TAK, 2002).

Türkiye'nin brüt olarak al nabilecek teorik jeotermal elektrik potansiyeli 4500

MW olarak varsay lm sa da, eldeki verilere göre; teknik potansiyelin 500 MW'

geçemeyece i kestirilmektedir. Ancak; yap lan sondajlara dayal olarak ortaya

konulan kesinle mi jeotermal elektrik potansiyeli 200 MW düzeyinde

bulunmaktad r.

Türkiye'de halen Denizli-K z ldere'de 18 MW kurulu güçlü bir jeotermal

elektrik santrali vard r. Bu santralde üretilen elektrik enerjisi 2000 y l nda 76 milyon,

2001 y l nda ise 86 milyon kwh olmu tur. 100 MW'l k bir potansiyeli olan Ayd n-

Germencik'te kurulmas öngörülen 25 MW'l k santral için de çal malar

sürdürülmektedir.

Türkiye'nin ispatlanm jeotermal elektrik potansiyeli 200 MW düzeyinde

olmakla birlikte, gerekli çal malarla bunun k sa zamanda 350 MW düzeyine

ç kar labilece i dü ünülmektedir. Türkiye'de yeteri kadar jeotermal kuyu aç lm

de ildir. 140 jeotermal sahas na kar l k aç lan kuyu say s 200'dür ve bu rakam
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dünya standartlar n n çok alt ndad r. Türkiye'deki jeotermal potansiyelin ortaya

konulabilmesi için daha çok kuyu aç lmas gerekti i aç kt r (DPT, 2001).

Türkiye’nin jeotermal brüt teorik s potansiyelinin 31500 MW, teknik s

potansiyelinin 7500 MW ve kullan labilir s potansiyelinin de 2843 MW oldu u

belirtilmektedir. Kullan labilir potansiyelle sa lanabilecek olan enerji 1800 Btep/y l

kadard r. Kan tlanm jeotermal elektrik teknik potansiyeli 500 MW kadard r

(TÜB TAK, 2002).

4.2.6. Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli

Bugünkü teknik ko ullarda 10 m yükseklikteki ortalama 6 m/s h zda, y lda 2

800 saat kullanma süresi ile kurulabilecek ekonomik rüzgâr potansiyeli 10000 MW

yani 28 milyar kwh (88000 MW teknik potansiyel) düzeyindedir.

Bu ekonomik potansiyelin y ll k çal ma saatinin en kötü rüzgâr ko ulunda

(güvenilir üretim) 1400 saate kadar dü erek, 14 milyar kwh üretim

gerçekle tirebilece i dü ünülmektedir. Rüzgâr potansiyeli bak m ndan zengin olan

yörelerimiz ba ta; Ege, Marmara ve Do u Akdeniz olmak üzere k y lar m z, iç

kesimlerinde baz uygun potansiyelin bulundu u özellikle; Karaburun Yar madas ,

Çanakkale sahilleri ve Bo az , Güneydo u Anadolu ve Kuzey Anadolu tepelerinin

rüzgâr enerjisi potansiyeli yüksek bölgeler oldu u saptanm t r.

Türkiye'de yerle im alanlar  d nda 10 m yükseklikteki rüzgâr h z  y ll k

ortalamas Ege Bölgesi ve di er k y alanlar nda 4.5-5.6 m/sn, iç kesimlerde 3.4-4.6

m/sn aras ndad r. 10 m yükseklikte y ll k ortalama rüzgâr h z 4-5 m/sn olan

yörelerimizde, türbin kurulmas aç s ndan önemli olan 50 m yükseklikteki güç

yo unlu u ço u kez y ll k ortalama olarak 50 W/m2 düzeyine ula maktad r.

Rüzgârdan enerji üretimi için mevcut potansiyelin ve uygun yerlerin

belirlenmesi kapsam nda yap lan rüzgâr ölçümleri ise, E E taraf ndan a rl kl

biçimde Ege ve Marmara olmak üzere çe itli bölgelerde yer alan 10 ölçüm

istasyonunda tamamlanm t r. Ba ka bölgelerdeki di er ölçüm istasyonlar nda da

çal malar sürdürülmektedir. Bu kapsamda; E E Genel Müdürlü ü’nce Yal kavak

(Bodrum), Karabiga (Çanakkale), Sinop, Çanakkale, Belen ( skenderun), Kocada



4. DÜNYA VE TÜRK YE’DE ENERJ Vahide ARI

84

(Çe me), Datça (Mu la), Yenihisar (Ayd n), Akhisar (Manisa) ve Söke (Ayd n)’da

olmak üzere toplam 10 adet rüzgâr enerjisi gözlem istasyonu çal t r lmaktad r.

Ölçümler yeterli ve istenilen kapsamda olmad için, rüzgâr potansiyeli

önemli görülen ve rüzgâr santrali kurulmas dü ünülen yörelerde, özel sektör

kurulu lar taraf ndan da enerji amaçl  ölçümler yap lmaktad r.

Rüzgâr enerjisi üzerinde yap lan teorik çal malarda, Türkiye'nin karasal

alanlar nda 400 milyar kwh/y l brüt potansiyel ve 110 milyar kwh/y l teknik

potansiyel oldu u hesaplanm t r. Brüt potansiyel 220000 MW, teknik potansiyel de

55000 MW rüzgâr gücüne kar l k gelmektedir. Ancak; Türkiye'nin ekonomik rüzgâr

potansiyelinin 50 milyar kwh/y l (20000 MW) oldu u tahmin edilmektedir

(Veziro lu, 2001).

4.2.7. Güne Enerjisi Potansiyeli

Türkiye güne ku a içerisinde bulunan bir ülke olup, güne enerjisince

zengindir. Bölgelere göre y ll k toplam güne lenme süresi 1971-2993 h/y l aras nda

de i irken, enerji yo unlu u 1120-1460 kwh/m2-y l s n rlar ndad r. Türkiye'nin tüm

yüzeyine kar l k gelen güne gücü brüt olarak 111500 GW kadard r. Ancak; teknik

potansiyel 1400 GW olup, kullan labilir potansiyel 116 GW olarak

hesaplanmaktad r.

ebeke ba lant l PV sistemlerin en geli mi i PV elektrik santralleridir.

Güne termik elektrik santrallerinde, güne enerjisi ile elde edilen buhar gücünden,

klasik termik santrallerde oldu u gibi türbin-jeneratör ünitesi ile elektrik

üretilmektedir. Özellikle; do al gaz n çok kullan ld bu sistemlerde (örne in; Luz

uygulamalar nda), güne tarlas nda uzunlamas na parabolik modüler güne

kolektörleri yer almakta, güne tarlalar n n çal ma s cakl klar 580-670°K aras nda

seyretmektedir. Bu santrallerin alanlar , 2400-6300 m2/MW aras nda de i mektedir

(E E , 1992).

Güne enerjisinin teknik olarak de erlendirilmesi güne pilleri ve güne

kolektörleriyle gerçekle mektedir. Güne pilleri, bugün için pahal olmakla birlikte

gelecekte ucuzlamalar beklenmektedir, ekonomik olarak kullan labilir de ildir.
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Güne kolektörleri vas tas yla güne ten su s tmak amac yla 350 Btep’lik enerji

sa lanmaktad r. Teknik potansiyel olarak evlerin çat lar nda bu miktar n 5 kat yer

bulunmaktad r.

Türkiye co rafî konumu aç s ndan 36-42° kuzey enlemleri aras nda yer

almakta ve güne ku a içinde bulunmaktad r. Y ll k ortalama güne lenme süresi

2609 saattir ve bu da yakla k y l n %29.8'ine tekabül etmektedir. Güne lenme süresi

aç s ndan en zengin bölge Güneydo u Anadolu (3106 saat) olup onu s ras yla

Akdeniz (2923 saat) ve Ege (2726 saat) bölgeleri izlemekte, en dü ük de er ise; 1966 

saat ile Karadeniz bölgesinde ortaya ç kmaktad r. Güne lenme süresinin ayl k

da l m nda Türkiye ortalamas maksimum de er 362 saat ile Temmuz, minimum

de er 98 saat ile Aral k ay na aittir.

Türkiye'de güne radyasyon yo unlu unun y ll k ortalamas yatay düzlem

üzerinde 3.7 kwh/m2-gün olup aylara göre 5.9 kwh/m2-gün ile 1.5 kwh/m2-gün

aras nda de i mektedir. Y ll k ortalama güne radyasyon yo unlu unun co rafî

bölge de erleri de de i iklik arz etmektedir. En yüksek olan Güneydo u Anadolu'da

3.97 kwh/m2-gün, Akdeniz'de 3.86 kwh/m2-gün iken, en dü ük olan Karadeniz'de

2.86 kwh/m2-gün'dür.

Güne enerjisi, güne pillerinde ortalama %10-15 verimle elektrik enerjisine

dönü mektedir. Ülkemizde güne enerjisi kullan m nda kaynak anlam nda bir sorun

olmamakla beraber, elektrik üretiminde uygulanacak yöntem aç s ndan baz bölgesel

farkl l klar bulunmaktad r. Fotovoltaik sistemler ile, bulutlu veya aç k her türlü hava

artlar nda elektrik üretilebilirken, yo unla t r c sistemlerde (termik ve mekanik

dönü üm) direk n m yani; aç k hava gerekli olmaktad r. Bu sebeple; termik ve

mekanik dönü ümlü üreteçler için Güneydo u Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin

tercih edilmesi gerekirken, fotovoltaik üreteçler için Do u Karadeniz Bölgesi

d ndaki tüm bölgeler uygun olmaktad r (DPT, 2001).

Türkiye yüzeyine y lda dü en güne enerjisi 977x1.012 kwh kadard r. Bu y l

boyuna göre; 111.5x106 MW gücüne e de er olup Türkiye'deki elektrik santralleri

kurulu gücünün 5000 kat ndan fazlad r. Aç klanan de erler, 80000 Mtep/y l düzeyine

kar l k gelse de, bu brüt potansiyelin tamam n n kullan lamayaca bilinmektedir.
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Teknik olarak kullan labilecek potansiyel 500 Mtep/y l düzeyinde varsay labilir.

Bugün için kullan lmas  hedeflenebilecek potansiyel ise 25 Mtep/y l kadard r.

Güne enerjisi ülkemizde imdilik elektrik üretiminde kullan lmamakta, daha

çok s nma amaçl  olarak de erlendirilmektedir.

4.2.8. Gel-Git Enerjisi Potansiyeli

Gel-git enerjisi, yak n bir geçmi te yararlan lmaya ba lanan ve kendi kendine

yenilenen bir kaynak olmas nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynaklar aras nda

bulunmaktad r.

ç denizler (Marmara ve Karadeniz gibi) ve ara denizlerde (Akdeniz gibi) bu

deniz hareketleri pek belirgin de ildir. Bu durumdan habersiz olan baz bilim

çevreleri, Türkiye denizlerinden elde edilecek elektrik enerjisi miktar n hesaplamay

önerirler. Oysa; deniz su gücünden elektrik enerjisi üretimi çabalar , dalgalardan

enerji elde etme çabas de ildir. Teknik; t pk hidrolik enerji kayna ndan elektrik

enerjisi üretimi ilkelerinin uygulanmas na dayan r. Türkiye için; mevcut bilgilere

göre bu tür bir alternatif ve yenilenebilir enerji kayna potansiyeli yoktur (Do anay,

1998).

Türkiye'de gel-git enerjisi olana yoktur. Ülkemiz için söz konusu enerji

grubu içerisinde deniz dalga enerjisi ve bo azlarda deniz ak nt lar enerjisi vard r.

Türkiye k y lar n n be te birinden yararlan larak sa lanabilecek dalga enerjisi teknik

potansiyeli 9000 MW güç ve 18 TWh/y l enerji düzeyindedir (TMMOB, 2006).

Bo azlarda yap lan ara t rmalarda, ak nt  h z n n birçok yerde 8 knot (14.8

km/h = 4.1 m/sn) olabildi i belirtilmi tir. üphesiz; bu de er önemli bir kinetik

enerji potansiyeline i aret etmektedir. Ancak; yüzeyin 40 ile 60 metre alt nda

bulunan ak nt lardan elektrik elde etmenin zorlu u ve muhtemelen yüksek bir

maliyet getirece i de bilinmektedir.

Türkiye'nin Marmara Denizi d nda aç k deniz k y lar 8120 km'yi

bulmaktad r. Ancak; Türkiye'de deniz rasatlar ve bunlara ili kin ölçüm verileri

yoktur. Dalga cephesinin gücü okyanuslar d ndaki denizlerde 10-40 kw/m aras nda

de i mekle birlikte, Akdeniz k y lar için; bu de er ortalama 13 kw/m olarak
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verilmektedir. Türkiye d nda Akdeniz'de yap lm ölçümler, bu gücün y l boyu 8.4-

15.5 kw/m aras nda de i ti ini göstermi tir. Bu rakamlar, iç denizlerde daha da

dü üktür.

Deniz dalga konvertörleri tek s ra halinde dizilmedi inden, dalga

konvertörlerine aç k cephe, k y uzunlu u ile s n rland r lmamaktad r. Deniz dalga

konvertörlerinin deniz rüzgâr türbinleri ile entegre ba lant l biçimde ebekeyi

beslemesi üzerinde durulmaktad r. Türkiye k y lar n n be te birinden yararlan larak

sa lanabilecek dalga enerjisi teknik potansiyeli 18.5 milyar kwh olarak tahmin

edilmektedir. Deniz dalga enerjisinin kullan lmas , Türkiye'nin gündemine henüz

girmemi olmakla birlikte, öncü santraller dünyada kurulmu bulunmaktad r

(TMMOB, 2006).

4.2.9. Biyomas Enerji Kaynaklar Potansiyeli

Biyomas enerjisi kaynaklar n n en önemlisi, hayvan gübresi kayna d r. Bu

kayna n yak t olarak kullan lmaya ba lanmas , insan n yerle ik düzene geçmesiyle

birlikte ba lar. Ancak; hayvan gübresinden tezek yap m ve bunun yak t olarak

kullan lmas yüzy llar öncesinden ba lam t r. Birçok ülkede köylü nüfus günümüzde

de en güvenilir s nma ve pi irme i leri yak t n , hayvan gübresinden yap lan tezekten

sa lamaktad rlar.

Özellikle; iç bölgeler köy ve hatta baz kent yerle melerinde, tezek yap m ve

yak t olarak tüketilmesi, Eski Ça 'a kadar gerilere götürülebilir. Bu bak mdan;

teze i, geleneksel yak tlar veya enerji kaynaklar n n kullan l en eski olanlar ndan

biri olarak kabul edilir. K rsal kesimde teze in, bugün de yayg n ve yo un bir ekilde

tüketilmesinin nedeni; bu gibi bölgelerde orman örtüsünün genellikle antropojen

faktörlerle yok edilmi olmas veya co rafî artlar nedeniyle hiç yeti memesidir.

kinci önemli neden ise, teze in paras z enerji kayna olmas ve k rsal kesim

ailelerinin ekonomik düzeyinin, ba ka enerji kaynaklar ndan yararlanmaya elveri li

olmay d r.

Tezek, birim a rl ba na sa lad kalori bak m ndan, hiç de zay f bir

enerji kayna de ildir. Kalorifik de eri, yakla k 2600 Kcal/kg'd r. 1000 kg teze in
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sa layabilece i kalori, 600-700 kg linyit kömürü veya 370 kg ta kömürüne e ittir.

Böyle olsa da; çiftlik gübresinin tezek imali ve dolay s yla da yak t olarak

tüketilmesi, tar m topraklar n n gübre ihtiyac bak m ndan, özellikle ekonomisi

tar ma dayal fakat yapay gübre endüstrisi geli memi veya bu endüstrinin hiç

kurulmad ülkeler için çok büyük bir kay pt r. Oysa; çiftlik gübresinden biyogaz

yani; metan gaz elde edilmesi halinde bu gaz s tma, ayd nlatma, pi irme i lerinde

ve elektrik enerjisi üretiminde kullan labilmektedir. Öte yandan; bu amaçla

kullan lan gübre fazla bir kayba u ramadan, yine tar ma verilebilmektedir (TMMOB,

2006).

4.2.10. Hidrojen Enerjisi Potansiyeli

Is ve patlama enerjisi gerektiren her alanda kullan m temiz ve kolay olan

hidrojenin yak t olarak kullan ld enerji sistemlerinde, atmosfere at lan ürün sadece

su ve su buhar olmaktad r. Hidrojen, petrol yak tlar na göre; ortalama 1.33 kat daha

verimli bir yak tt r.

Hidrojenden enerji elde edilmesi esnas nda; su buhar  d nda çevreyi kirletici

ve sera etkisini art r c hiçbir gaz ve zararl kimyasal madde üretimi söz konusu

de ildir. 1969'da yararlan labilir özelliklerini kullanarak hidrojen enerjisi kavram

geli tirilmi , 1986'da dünyadaki toplam hidrojen üretimi 500x106 m3 (normal

s cakl k ve bas nçta) olmu tur.

Hidrojenin, fosil yak tlara göre çok daha fazla alanda kullan labilece i ortaya

ç kmaktad r. Hidrojen; alevli yanma, do rudan buhar üretimi, katalitik yanma,

kimyasal dönü türme, elektrokimyasal dönü türme uygulamalar nda yak t olarak

kullan labilirken; fosil yak tlar, sadece alevli yanma uygulamalar nda

kullan labilmektedirler.

Hidrojen, yüksek bas nç alt nda s v ve gaz halinde depolanmaktad r. Yak t

özellikleri incelendi inde, hidrojenin motorlarda yak t olarak kullan lmas

durumunda, petrol kökenli motor yak tlar na oranla birçok avantaja sahip oldu u

görülmektedir. Hidrojenin, yak t olarak kullan lmas nda, yanma ürünü olarak su
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buhar aç a ç kmas nedeniyle çevreye hiçbir zarar bulunmamaktad r (Çetinkaya ve

Karaosmano lu, 2003; MMO, 2003; EMO, 2002).

Ayr ca; hidrojen gaz , do al gaz veya hava gaz na benzer ekilde boru hatlar

vas tas yla her yere kolayl kla ve güvenli olarak ta nabilmektedir. Do al gaz için

kurulan yeralt boru da t m ebekesinin ileride çok az bir de i iklikle hidrojen için

de kullan lmas mümkündür. Hidrojenin di er önemli bir özelli i ise

depolanabilmesidir. Günümüzde üretilen enerjinin depolanabilmesi büyük bir sorun

olurken hidrojeni depolayabilmek ve istenildi i zaman enerji vermesini sa lamak

mümkündür.

Sodyum bor hidrür (NaBH4) bile i i ile hidrojen kayna olabilen hem de

kendinden enerji elde edilebilen elementler aras nda birinci s rada yer alan Bor

elementi ç kmaktad r. Bor bu özelli i ile imdiden gelece in petrolü unvan n

kazanm t r. Dünya üzerindeki toplam Bor rezervlerinin %63-70 civar n n

Türkiye’de oldu u bilinmektedir. Bu aç dan ülkemiz gelece in teknolojisini

ayaklar n n alt nda bar nd rmaktad r. Fakat; Bor kullan larak yap lacak enerji

üretimine yok denecek kadar az yat r m ve ara t rma yap lmaktad r.

Hidrojen enerjisi konusunda son y llarda Türkiye’de çok önemli bir ad m

at lm “Uluslararas Hidrojen Enerjisi Birli i” (IAHE) Ba kan ve Miami

Üniversitesi Temiz Enerji Enstitüsü Direktörü, Türk bilim adam Prof. Dr. T. Nejat

Veziro lu’nun y llar süren çabalar nihayet sonuç vermi ve Dünyada tek olan

“Birle mi Milletler Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi”nin

(UNIDO-ICHET) stanbul’da kurulmas na ba lanm t r. Ayr ca; yak t pili teknolojisi

konusunda TÜ, ODTÜ ve YTÜ’de çal malar yap lmakta ve dünya çap nda

ba ar lara imza at lmaktad r. Hidrojen enerjisi birçok aç dan gelece in enerji kayna

olmaya aday bir teknolojidir. Bu enerji kayna na geçi için dünyada pek çok ülke

yo un bilimsel çal malar yapmaktad r (Ang , 2006).

Hidrojenin, boru hatlar ile ta nabilmesinin yan nda depolanabilmesi de,

hidrojeni elektrik enerjisi üretiminde de daha avantajl  k lmaktad r. Hidrojenin, boru

hatlar ile iletiminin maliyeti; elektrik da t m hatlar n n maliyetinin sadece ¼’ü

kadard r. Gelece in yak t hidrojen için en uygun sistem, hidrojenli yak t pili

teknolojisidir (Çetinkaya ve Karaosmano lu, 2003; MMO, 2003; EMO, 2002).
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Yak t pilleri, sisteme d ar dan sa lanan yak t ve elektrokimyasal reaksiyonun

gerçekle mesi için gerekli olan oksitleyicinin kimyasal enerjisini do rudan elektrik

ve s formunda kullan labilir enerjiye çeviren güç üretim eleman d r. Bir yak t pili,

"Yak t leme Ünitesi", "Güç Üretim Sistemi" ve "Güç Dönü türücü" olmak üzere 3

ana bölümden olu maktad r. Komple bir yak t pili güç üretim sistemi; bir yak t

kayna , bir hava kayna , bir so utma ünitesi ve bir de kontrol ünitesi içeren bir

otomobil motoruna benzetilebilir. Güç Dönü türücü ünitesinde; hücrede üretilen

do ru ak m ticari kullan m için alternatif ak ma çevrilmektedir (ETKB, 2006).

Bir ba ka ifadeyle; Yak t pilleri; hidrojen, hidrojence zengin gaz kar mlar

veya do al gaz ile çal abilen ve bu yak tlardaki kimyasal enerjiyi elektro kimyasal

tepkimeler sonucu (hidrojen yak t havadaki oksijenle tepkimeye girerek) elektrik ve

suya dönü türmektedir. Yak t pilleri, prensip olarak suyun; oksijen ve hidrojene

ayr mas için kullan lan elektroliz cihaz n n tersi eklinde çal r. Yani; bu sefer

sisteme hidrojen ve oksijen verildi inde, kimyasal olarak bunlar birle ti inde enerji

ve at k olarak da su aç a ç kar (Ang , 2006).

Yak t pili uygulama alanlar ; uzay çal malar /askeri uygulamalar, evsel

uygulamalar, sabit güç üretim sistemi/yüksek güç üretim sistemi uygulamalar ,

ta nabilir güç kayna uygulamalar , at k ve at k su uygulamalar , ta t uygulamalar

eklindedir.

Ayr ca; yak t pilleri otobüs, kamyon, otomobil ve her türlü ta t için yak t

görevi yapabilecek özelliklere sahiptir. Yak t pilli araçlar, benzin ve motorin ile

çal an araçlara göre; daha temiz ve enerji bak m ndan daha verimli bir uygulamad r.

Günümüzde ta t emisyonlar n n çevre kirlili i üzerindeki etkileri dü ünüldü ünde,

yak t pili ile çal an araçlar çevre dostu ve kârl bir seçimdir. Yak t pilleri

kullan m nda ta t gürültü kirlili i de görülür düzeyde azalmaktad r. Bir di er avantaj

da; araçlarda emisyon olarak sadece su olu mas d r.

Hidrojen gaz n n depolanmas üzerinde çal malar da son h z yla devam

etmektedir. Çe itli depolama sistemleri içinde yüksek bas nçl hidrojen en iyi sistem

olmakla birlikte, hafif araçlarda gerekli olan hacim ve a rl k kriterlerini

kar layamamaktad r. Ancak; bu konudaki çal malar devam etmektedir.
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Yak t pillerinin gerek ta t gerekse güç santralleri uygulamalar nda gelecekte

çok önemli kullan m alan na ve sektörde büyük bir paya sahip olaca aç kt r.

Dünyada önde gelen otomotiv irketleri ve devletler, yak t pillerinin geli tirilmesi ve

ara t r lmas için çok yüksek miktarlarda kaynak ay rmaktad r. Çevre faktörünün

önem kazand bu zamanda çevre dostu olmas n n yan nda yüksek verime de sahip

olan yak t pilleri, gelecekte uygun fiyat uygulamalar yla öne ç kacak ve alternatif

yak tlar içinde önemli bir yer alacakt r (ETKB, 2006).

Ancak; tüm yak tlar gibi hidrojenin de baz dezavantajlar bulunmaktad r.

Örne in; yak t pilinde kullan lan parçalar n (katalizör, proton transferi için gerekli

olan zar, gaz da t m tabakas vb) daha ucuza ve daha verimli üretilmesi konusunda

da pek çok çal malar yap lmaktad r. Yak t pillerinin ticarile mesi için engellerden

biri, kullan lan katalizörün platin ya da platin türevi bir malzeme olmas d r. Pahal

olan bu katalizörün görevini yapabilecek yeni katalizörler ara t r lmaktad r ve ayn

zamanda daha az platin kullanarak yüksek verim elde etmek yönünde de çok önemli

ad mlar at lm t r. Bir ba ka ifadeyle; di er yak tlardan üç kat pahal bir yak t

türüdür. Bu özelli inin ortadan kald r labilmesi ise; üretiminde kullan lacak maliyet

dü ürücü teknolojik geli melere ba l d r. Ayr ca; ihtiyaç fazlas olu abilecek elektrik

enerjisinin hidrojen olarak depolanarak enerjinin yayg n kullan labilmesi

sa lanabilir. Bu tarzda depolanan enerjinin yayg n olarak kullan labilmesi örne in;

toplu ta ma amaçlar için yak t piline dayal otomotiv teknolojilerinin

geli tirilmesine ba l d r (Uyar, 2006).
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5. TÜRK YE ENERJ POL T KALARI

5.1. Genel Enerji Politikalar

Türkiye'nin enerji politikas ; ülke enerji ihtiyac n n amaçlanan ekonomik

büyümeyi gerçekle tirecek, sosyal kalk nmay destekleyecek ve yönlendirecek

ekilde, zaman nda, yeterli, güvenilir, ekonomik ko ullarda ve çevresel etki de göz

önüne al narak sa lanmas olarak belirlenmi tir. Bu do rultuda; yerli

kaynaklar m z n mümkün olabildi ince h zl bir ekilde devreye girebilmesi için;

devlet ve özel sektör ile yabanc sermayenin enerji alan nda yat r mlar n n

artt r lmas na dönük yo un bir çaba harcanmaktad r. Bütün bu esaslar dikkate

al narak uygulanan politika tedbirleri a a daki gibi özetlenebilir;

-Yat r m a amas nda olan mevcut enerji projelerinin tamamlanmas n n

h zland r lmas ,

-Elektrik sektöründe özelle tirme sektörüne h z verilmesi,

- letme hakk n n devri modelinin uygulanmas ile mevcut elektrik enerjisi üretim ve

da t m tesislerinin i letme standartlar n n iyile tirilmesi ve kapasite kullan mlar n n

art r lmas ,

-Büyük yat r m gerektiren projelerde, Y D (Yap let Devret), Y (Yap let) ve

otoprodüktör modellerinin uygulanmas ile kamu kaynaklar n n d nda elektrik

sektörüne finansman sa lanmas ,

-Tüm enerji tesislerinin çevre teknolojileri ile desteklenmesi,

-Enerji fiyatland rmas bak m ndan devlet deste inin kald r ld , fiyatlar n

maliyetleri yans tt ve enerji üreticisi kurulu lar n oto finansman sa layaca bir

yap n n tesis edilmesi,

-Kamuoyunun bilinçlendirilmesi yoluyla ülke çap nda enerji tasarrufu

uygulamalar n n art r lmas ,

-Mevcut kaynaklar n geli tirilmesi ve yeni kaynak aray çal malar n n

h zland r lmas ,

-Enerji ithalat  i leminde enerji arz maliyetinin dikkate al nmas , kaynak

çe itlendirilmesine gidilmesi ve tek bir kaynak veya ülke ba ml l nda kaç n lmas ,
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-Talebin mümkün oldu unca yerli imkanlarla kar lanmas ,

-Verimlili i art rmak, israf önlemek, enerji üretim, iletim ve tüketim alanlar ndaki

kay p ve kaçaklar asgariye indirmek için gerekli tedbirlerin al nmas ,

-Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n en k sa zamanda enerji arz na katk s n n

sa lanmas ,

-Enerji ihtiyac kar lan rken çevrenin ve halk sa l n n korunmas na özen

gösterilmesi,

-Ortado u ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve di er kom u ülkeler ile ülke

kaynak zenginli ine göre enerji ve di er kaynak de i imi olas l n n art r lmas ,

-Bölge ülkeleri ile gerekli altyap n n tesisi ve elektrik al veri inin yayg nla t rmas ,

-Elektrik alan ndaki AR-GE çal malar n n ihtiyaçlara cevap verecek ekilde

programa ba lanmas ,

-Kömüre dayal termik santrallerin çevreye verebilecekleri zarar engellemek

amac yla analiz sonuçlar na göre; zorunlu görülen tüm mevcut ve tasarlanan

projelere BGD (Baca Gaz Desülfüfizasyon) ile di er ar t m tesislerinin ilavesinin

esas k l nmas eklindedir (Türkiye 1. Enerji uras , 1998).

Bütün bu genel politikalar çerçevesinde, enerji kaynaklar m z n türlerine göre

özel politikalar da olu turulmaya çal lm t r. Türkiye'nin enerji politikalar genelde

önemli ölçüde enerji ithal eden devletlerin politikalar ile benzerdir. 1970'li y llarda

ya anan petrol krizinden sonra bütün dünyada oldu u gibi Türkiye'de de alternatif

enerji kaynaklar ara t rmalar na ba lanm t r.

Türkiye, birincil enerji kaynaklar aç s ndan büyük bir potansiyele sahip

olmas na ra men; genel olarak; enerji üretim kapasitesinin enerji talebini

kar layamamas nedeniyle; Türkiye, tüketti i birincil enerji kaynaklar n n yar dan

fazlas n ithal eder duruma gelmi tir. Türkiye'de ki i ba na birincil enerji

kaynaklar n n kullan m ve elektrik enerjisi kullan m geli mi ülkelerin oldukça

alt nda bulunmaktad r.

Bundan dolay ; enerji güvenilirli i aç s ndan d a ba ml l kabul edilebilir

düzeylerde tutmak amac yla, yerli kaynaklar m za gereken önem verilerek, elektrik

üretiminin bu kaynaklardan sa lanmas na özen gösterilmektedir.
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Türkiye'de orta vadede meydana gelecek olan enerji aç n n (özellikle;

sanayinin önemli bir girdisi olan elektrik enerjisi aç n n) giderilmesi ve ihracat

hedeflerine ula lmas için; enerji politikalar n n bugünden, büyük bir h zla

ihtiyaçlara cevap verecek bir ekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ekonomik

kalk nma ile birlikte d dengenin de sa lanmas için; ihracat potansiyelimizin büyük

bir h zla ve üretim-yat r m-ihracat zinciri içinde art r lmas hedefi ancak; önemli bir

girdi kayna olan elektrik enerjisi üretiminin zaman nda ve yeterli miktarlarda

temini ile mümkün olabilir.

Zaman nda ve yeterli miktarda elektrik enerjisinin Türkiye ekonomisine

kazand r labilmesi için ise; enerji temini konusundaki uzun vadeli planlar n,

programlar n, milli has la, üretim, ihracat gibi ekonominin temel ta lar olan baz

kalemlerin tahminleri nda belirlenebilmesi gerekmektedir ( KV, 2004).

5.2. Elektrik Enerjisi Politikalar

Genel enerji talebi içerisinde elektrik enerjisinin pay , iletim ve kullan m

kolayl nedeniyle sürekli artmaktad r. Ülke elektrik talebinin güvenilir olarak

kar lanmas n sa lamak ve yerli kaynaklardan azami ölçüde yararlan lmas

amac yla; yerli ve yabanc yat r mc lar n effaf bir rekabet ortam nda enerji

yat r mlar na yönlendirilmesine ve ekonomimizin elverdi i ölçüde mevcut kamu

yat r mlar n n süratle tamamlanmas na gereken önem verilmektedir.

Elektrik sektöründe verimlili in ve kârl l n art r lmas ve finansman

darbo az n n a lmas amac yla; 1984 y l nda özelle tirme faaliyetleri ba lat lm t r.

Yap- let-Devret (Y D), Yap- let (Y ) ve letme Hakk Devri gibi modeller

geli tirilerek uygulamaya koyulmu ; enerji sektörüne yerli ve yabanc sermaye

giri inin te vik edilmesi öngörülmü tür.

Y D modeli kapsam nda, 12 hidrolik santral, 4 do al gaz santrali, 2 rüzgâr

santrali devreye al nm olup, söz konusu; 18 santralin toplam kurulu gücü, 1644

MW; y ll k elektrik üretim kapasiteleri ise, yakla k 11.5 milyar kwh'dir. Toplam

kurulu güçleri, yakla k 981 MW olan (üretim kapasitesi 3.6 milyar kwh) 8 hidrolik

santralin in as ise; devam etmektedir.
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Enerji arz güvenli inin temini aç s ndan, Y D modeli kapsam nda,

yenilenebilir enerji kaynaklar ndan yararlan lmas ve yak t çe itlendirilmesine

gidilmesine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, 3 adet rüzgâr enerjisi santrali

(otoprodüktör olarak; 1.5 MW Çe me-Alaçat , Y D kapsam nda; 7.2 MW Çe me-

Alaçat , 10.2 MW Bozcaada) devreye al nm t r. 2005 y l nda, toplam kurulu gücün

yakla k %2'sinin rüzgâr enerjisinden temini temel hedef olarak benimsenmi tir.

Y modeli kapsam nda, gerçekle tirilecek olan toplam 5830 MW kurulu

gücündeki 5 adet termik santralin, Enerji Sat ve Hazine Garantisi Anla malar da

dahil olmak üzere, sözle meleri imzalanm t r. Söz konusu; santrallerin 4’ü do al

gaz, 1’i ithal kömüre dayal olup, toplam kurulu güçleri; 3520 MW olan Adapazar ,

Gebze, skenderun termik santralleridir. Ankara'da kurulmas öngörülen termik

santralin temeli ise, 2000 y l nda at lm t r. Di er taraftan; 83 adet otoprodüktör

tesisin kurulu güçleri, 2289 MW'a ula m olup, y ll k enerji üretimleri, 15.6 milyar

kwh seviyesindedir.

Enerji sektörünün, AB politikas na uyum hedefi çerçevesinde;

serbestle tirilmesini hedefleyen ve Dünya Bankas 'n n da kredi deste i sa lad

"Elektrik Enerjisi Sektör Reformu Strateji Belgesi" Yüksek Planlama Kurulu'nda

onaylanm t r. Bu belgeyle, bugüne kadar çözümlenemeyen en önemli yap sal

reformlardan birisi daha gerçekle tirilmi olup, sektördeki yat r mc lar n önündeki

belirsizlikler kald r lm , özelle tirme sonras piyasa yap s dü ünülerek özelle tirme

öncesi yap lmas gerekenler belirlenmi ve piyasa yap s aç s ndan olmas gereken

ekilde geçi  süreci ya anmas için tedbirler al nm t r.

Ülkemizde; geçmi te uygulanan hatal politikalar, dünya standartlar n n çok

üzerindeki kay p ve kaçaklar elektrik enerjisinin maliyetini oldukça artt rm ;

dolay s yla, elektrik enerjisi fiyatlar n yükseltmi tir. Bu durum; üretimin önünde en

büyük engel olarak kar m za ç kmakta, enerji tüketimini cayd ran, büyümeyi

yava latan, yerli sanayimizin rekabet gücünü azaltan ve yabanc sermaye

yat r mlar n engelleyen sonuçlar do urmaktad r.

Türkiye'de elektrik üretimi, iletimi ve da t m faaliyetleri a rl kl olarak

büyük ölçekli kamu kurumlar taraf ndan yürütülmektedir. 93/4789 say l Bakanlar
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Kurulu Karar kapsam nda, elektrik sektöründeki tüm faaliyetlerden sorumlu Türkiye

Elektrik Kurumu (TEK), Türkiye Elektrik Üretim- letim A. . Genel Müdürlü ü ve

Türkiye Elektrik Da t m A. . Genel Müdürlü ü olarak ikiye ayr lm t r.

2026 say l Bakanlar Kurulu Karar ile, Türkiye Elektrik letim Anonim

irketi, Türkiye Elektrik Üretim Anonim irketi ve Türkiye Elektrik Ticaret ve

Taahhüt Anonim irketi unvanl üç ayr iktisadi devlet te ekkülü eklinde

te kilatland r lm olup, söz konusu Bakanlar Kurulu Karar 2 Mart 2001 tarihli

Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.

Elektrik sektörü üretim faaliyetlerinde özel sektör de yer almakta olup, 1999

y l itibariyle, Türkiye toplam elektrik üretiminin (74402 milyon kwh) %64'ü TEA ,

%15.4'ü TEA ' n Ba l Ortakl k Santralleri, %7.9'u üretim irketleri, %1.9'u

ayr cal kl irketler ve %10.8'i otoprodüktörler taraf ndan gerçekle tirilmi tir.

Sektörde faaliyet gösteren di er bir kamu kurulu u da, hidroelektrik enerji

üretim tesislerinin planlamas , tasar m ve in as ndan sorumlu Devlet Su leri Genel

Müdürlü ü’dür. DS taraf ndan, in a edilen elektrik santralleri TEA 'a

devredilmekte olup, TEA taraf ndan i letilmektedir.

Elektrik leri Etüt daresi ise; enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji

kaynaklar n n geli tirilmesi vb faaliyetlerinin yan  s ra; ulusal su kaynaklar n n etüt

edilmesi, elektrik enerjisi üretimine elveri li olanlar n n belirlenmesi, baraj ve

hidroelektrik santrallerin teknik ve yap labilirlik etütleri ile ilgili projelerin

haz rlanmas faaliyetlerinden sorumludur.

Avrupa Birli i Elektrik Mevzuat ile uyum sürecinde 20.02.2001 tarih ve

4628 say l Elektrik Piyasas Yasas ile rekabet ortam nda özel hukuk hükümlerine

göre faaliyet gösterebilecek bir elektrik enerjisi piyasas olu turulmas ve bu

piyasada ba ms z bir düzenleme ve denetimin sa lanmas için yeni bir yap ; Elektrik

Piyasas Düzenleme Kurumu ve Kurulu olu turulmu tur. Bu yasa; elektrik üretim,

iletim ve da t m , toptan sat , perakende sat hizmeti, ithalat ve ihracat ile bu

faaliyetlerle ili kili tüm gerçek ve tüzel ki ilerin hak ve yükümlülüklerini EPDK'n n

kurulmas ile çal ma usul ve esaslar n ve elektrik üretim ve da t m varl klar n n

özelle tirilmesinde izlenecek usulleri kapsamaktad r ( KV, 2004).
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5.3. Kömür Sektörü le lgili Enerji Politikalar

Kömürün; ta nmas n n, depolanmas n n ve kullan m n n kolayl ve

güvenilirli i; dü ük maliyeti; siyasi dalgalanma ve çat malar n yönlendirmedi i bir

ortamda rekabetçi piyasalarda fiyatlar n olu mas gibi nedenlerden dolay ; tüm enerji

kaynaklar aras nda kömür; "sürdürülebilir enerji" ve ona ba l olarak "sürdürülebilir

kalk nma" ve enerji güvenli ini sa layan çok önemli bir kaynakt r.

Ülkemizde do al gaz yok denecek kadar az bulunmaktad r. Ancak; dü ük

kalorili olmakla beraber zengin linyit kömürü yataklar m z mevcuttur. Yine, y llard r

ihmal edilen aramalar ile yeni kömür yataklar n n bulunup geli tirilmesi olas l

yüksektir. Bu kapsamda, 02.11.2005 tarihli ve 25984 say l Mükerrer Resmi

Gazete'de yay nlanan 2006 y l Ekonomik Program n n Uygulanmas ,

Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar n n ekinin politika

öncelikleri k sm ndaki "linyit aramalar n n 2006 y l nda artt r laca na" ili kin

ifadenin ya ama geçirilmesi ifadesi bulunmaktad r.

Ayn programda; geçmi  y llarda madencilik sektöründe yürütülen ve

sektörün daha da daralmas na yol açan özelle tirme uygulamalar na kömür sektörü

de dahil edilerek devam edilece ine i aret edilmekte olup, Türkiye Ta kömürü

Kurumu ve Türkiye Kömür letmeleri Kurumu'nda öncelikle özelle tirme amaçl

"rasyonelle tirme ve rollerin yeniden belirlenmesi çal malar yap lacakt r"

denilmektedir. Kamu madencilik kurulu lar n n kapat lmas , özelle tirilmesi, kömür

sahalar n n rödovans (kiralama) ile özel sektöre devredilmesi ya da en az ndan kamu

kurulu lar n n yapmakla sorumlu olduklar  i lerin özel irketlere gördürülmesi"

eklinde olmu , TK ve TTK da özelle tirme kapsam na al nm t r. Fakat; bu karar,

imdilik ask ya al nm t r.

Türkiye’deki ta kömürünün rezervinin tamam ; Türkiye Ta kömürü Kurumu

(TTK) Genel Müdürlü ü'nün ve linyit rezervleri, ülkemizin en yayg n enerji kayna

olup, rezervin yakla k %30'undan sorumlu olan Türkiye Kömür letmeleri Kurumu

(TK ) Genel Müdürlü ü’nün sorumlulu undad r. Her iki sektörde kamuya aittir.

Ta kömürünün; y ll k yakla k 2-2.5 milyon tonluk üretimi ile ülke

ta kömürü ihtiyac n n ancak; küçük bir bölümünü kar layabilen kurulu ; üretim
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faaliyetlerini Zonguldak merkez ilçe ile Amasra ve Ere li ilçelerinde yürütmektedir.

Kurumun geleneksel en büyük mü terileri Çatala z Termik Santrali (ÇATES) ve

demir çelik fabrikalar d r.

Kamuya ait linyit sahalar için; yarat lan projelerin y ll k toplam üretim

kapasitesi 70 milyon tondur. Bunun; yakla k 42 milyon tonu (%60' ) TK 'ye aittir.

Sat labilir linyit baz nda TK 'nin proje kapasitesi 39.3 milyon ton’dur. Bu sat labilir

kapasitenin, 34 milyon tonu 4273 MW kurulu gücündeki termik santrallerine, 6

milyon tonu ise, s nma ve sanayi sektörüne yöneliktir.

Önemli yerli kaynaklar m zdan olan ve a rl kl olarak elektrik üretiminde

kullan lan linyitten elde edilecek elektrik enerjisi üretim potansiyeli toplam 116

milyar kwh civar nda olup, halen bunun 42 milyar kwh’lik k sm de erlendirilmi

durumdad r. Bu, oran olarak %36'ya denk gelmektedir.

Kalan potansiyelin de erlendirilmesinde; yerli linyitlerimizin kalitesine

uygun teknolojilerin yayg nla t r lmas na, entegre gazla t rma-kombine çevrim

teknolojilerinin geli tirilmesine ve yeni kurulacak termik santrallerde yüksek verim

ve birim enerji ba na dü ük emisyon elde edecek çevrim teknolojilerinin

kullan lmas na önem verilmektedir ( KV, 2004).

Türkiye'de yayg n olarak bulunan ve yüksek kükürt içeren linyit rezervlerinin

elektrik enerjisi üretiminde de erlendirilerek, Türkiye'nin artan enerji ihtiyac n n

yerli kaynaklarla kar lanabilmesi için; termik santraller (geleneksel kömür

santralleri) devreye sokulmu tur. Çevre kirlili i yaratan ve verimli olarak

de erlendirilmeyen bu santraller, son dönemde geli en "ak kan yatakl yakma"

teknolojisi ile geli tirilmi tir. Ak kan Yatakl Çan Termik Santrali’nde y lda

yakla k olarak 1.7 milyon ton kömür ile 520 bin ton kireçta kullan larak 2 milyar

kwh enerji üretilmektedir. Bu üretim, Türkiye'nin toplam üretiminin %1.4'üne

kar l k gelmektedir.

Af in Elbistan havzas nda kullan labilen 2.7 milyar ton dü ük kalorili kömür

rezervi mevcuttur. Bu kömür, içerdi i yüksek miktarda nem, kül ve kükürt nedeniyle

s tmada, dü ük kalorisi nedeniyle de sanayide yeterince kullan lamamaktad r.

Birinci ünitesinin, devreye al nmas planlanan Af in Elbistan B Termik Santrali, 4

ünite tam kapasite ile çal t r ld nda y lda 9.36 milyar kwh elektrik üretilmektedir.
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Bu kapasite, ülkemizde üretilen toplam elektrik enerjisinin %6's na kar l k

gelmektedir.

Bu ekilde; ba ka bir biçimde de erlendirilmesi mümkün olmayan kömürler,

ekonomiye kazand r lacak olup, kömür i letmelerinde ve termik santrallerde istihdam

yarat lmaktad r. Ayr ca; kömür ç kart lan alanlar a açland r larak, çevre de erleri

korunmaktad r (TMMOB, 2006).

5.4. Petrol ve Do al Gaz Sektörü le lgili Enerji Politikalar

1980’li y llarda; BOTA taraf ndan do al gaz talep tahmini ve temin

planlamas yla ilgili ilk çal malar ba lam t r. Çal malar na boru hatt yoluyla ham

petrol ta mac l ile ba lam , 1987 y l ndan itibaren do al gaz ta mac l ve

ticareti ile i kapsam n geni letmi , hizmet fonksiyonlar yan nda ticari bir kimlik de

kazanm t r.

09.02.1990 tarih ve 397 say l Do al Gaz n Kullan m le lgili Kanun

Hükmünde Kararname ile do al gaz n ithali, da t m  ( ehir içi da t m hariç), sat

ve fiyatland r lmas nda tekel konumuna getirilen BOTA ' n 02.05.2001 tarihinde

yasala an 4646 say l Do al gaz Piyasas Kanunu ile bu konumu sona ermi tir.

Türkiye; ba ta Avrupa Birli i normlar olmak üzere, küresel ekonomi ile

bütünle me ve ekonomik geli imin gere i olarak, enerji sektöründe serbest rekabeti

öngören yeni bir yap lanmaya gitmi tir. AB politikas dahilinde elektrik ve do al gaz

sektörlerinin serbestle tirilmesi ve yeniden yap lanmas nda önemli ilerlemeler

kaydedilmi tir.

Türkiye'de, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO), petrol arama ve

üretim faaliyetlerinden; TÜPRA ise, rafineri faaliyetlerinden sorumludur. 2000

y l nda, TÜPRA hisselerinin yakla k %35'i özelle tirilmi tir. Sektörde petrol

ürünlerinin da t m ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu kurulu olan Petrol

Ofisi’nin ise, bugün itibariyle %94'lük hissesi özel sektöre devredilmi olup, %6's

stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem görmektedir.

BOTA Genel Müdürlü ü, bir kamu iktisadi te ekkülü olup, do al gaz n

ithalat , fiyatland rmas ve ta nmas faaliyetlerinde tekel konumundad r. Ancak;
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do al gaz n da t m nda yabanc veya özel sektörün faaliyet göstermesinde yasal bir

engel bulunmamaktad r.

Fiyatland rma; Türkiye'de ham petrol ve petrol ürünlerinin dünya

piyasalar ndaki fiyatlar günlük olarak takip edilmektedir, 1 Temmuz 1998 tarihinde

yürürlü e giren "Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Al m, Sat m, Fiyatland rma

Esaslar ile Akaryak t Fiyat stikrar Fonunun leyi i" Kararnamesi çerçevesinde;

uygulamaya geçirilen Otomatik Fiyatland rma Sistemi ile rafinerilerin, dünya petrol

ürünleri fiyatlar na paralel olarak sat fiyatlar n belirleyebilmesi sa lanm t r. Söz

konusu; Kararname ile Türkiye'deki rafinerilerin sat fiyatlar n n, Akdeniz- talya

piyasalar nda yay nlanan C F Med ürün fiyatlar n n son 5 günlük ortalamalar n n

al nmas yoluyla, olu turulan ±%3'lük bir fiyat koridoru içinde kalmak kayd yla,

rafineriler taraf ndan serbest olarak tespiti esas getirilmi tir.

Rafineriler taraf ndan tespit ve ilan edilen tavan fiyata, yürürlükteki vergi ve

fonlar n ilave edilmesiyle olu turulacak rafineri sat fiyatlar ve ayn Kararname

çerçevesinde; belirlenen azami da t c paylar ile ta ma ücretleri esas al nmak

suretiyle mahalli perakende sat fiyatlar da akaryak t ve LPG da t m kurulu lar

taraf ndan, serbest piyasa ko ullar içinde belirlenmektedir.

BOTA ; do al gaz n fiyatland r lmas ndan sorumlu tek kurulu tur. BOTA ,

do al gaz ; elektrik santralleri, gübre fabrikalar , da t m irketleri ve sanayi tesislere

do rudan satmaktad r. BOTA ; farkl sektörlere, kullan m türüne, y ll k gaz

kullan m miktar na, gaz kullan m süreklili ine (kesintili-kesintisiz) ve alternatif yak t

fiyatlar na göre; farkl la t r lm fiyat uygulamaktad r. Ancak; Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl ’nca, kendi te kilat ve görevleri hakk ndaki kanun çerçevesinde,

da t m irketlerinin do al gaz sat fiyatlar na s n rlama getirilmi olup, söz konusu;

irketlerin sat fiyatlar n n BOTA 'tan al m fiyatlar n n %45'ini a amayacak ekilde

bir tavan fiyat uygulamas  ba lat lm t r.

Enerji ihtiyac m z n her geçen gün artt , dünyada ya anan h zl de i imler

ve co rafi konumumuz dolay s yla ülkemiz lehine yeni imkan ve f rsatlar n olu tu u,

Avrupa Birli i'ne uyum sürecini ya ad m z bu dönemde, günümüz ihtiyaçlar n n

kar lanmas na yönelik olarak geli tirilen ulusal programlar, petrol konusunda da

yeniden yap lanmay zorunlu k lmaktad r. Ayr ca; bu zorunluluk, Elektrik ve Do al
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Gaz Piyasas Kanunlar n n ard ndan, enerji sektöründe bir bütünlük olu turulmas

bak m ndan da kendini hissettirmektedir.

2001 y l nda IMF ve Dünya Bankas direktifleri do rultusunda acele ile

ç kar lan 4646 say l Do al Gaz Piyasas Yasas na göre; 2009 y l na kadar BOTA ' n

al m sözle melerinin her y l %10’unun ihale yoluyla özel kurulu lara devri

öngörülmektedir. Devirlerle ilgili olarak BOTA , 2004 y l nda bir ihale duyurusu

yapm t r. Buna göre; toplam ithalat n 16 milyar m3’lük bölümü, 48 parça/lot olarak

devir edilecektir. Her bir parçan n devir bedeli 500000 $’dan daha a a da olmamak

üzere ihalede belirlenecek ve en yüksek devir bedelini veren firma devir hakk n

alacakt r. Böylece; do al gaz ithalat ndaki BOTA tekeli özel sektöre ve piyasaya

devredilmi  olacakt r.

BOTA ' n bu ekilde ç kt ihaleler gaz satan ülkelerin BOTA ile yapt klar

sat anla malar n üçüncü ki ilere devretmede isteksiz olmalar nedeni ile birkaç kez

ertelenmi tir. 2005 Haziran' nda TBMM taraf ndan do al gaz al m sözle meleri devir

ihalelerine girecek irketlerin sözle meyi devredecek gaz irketinden onay almalar

zorunlulu u getirilmi tir. Böylece; BOTA ' n ihalelerine ancak; gaz sözle melerini

devretmeleri söz konusu olan Gazprom, Nigc, Sonatrac ve Nijerya’daki gaz

irketinin uygun görece i irketlerin kat l m na imkan tan nm t r. Sonuçta;

Gazprom’un devredece i Rusya Bat Hatt gaz sözle meleri devir ihalesine yaln zca

Gazprom'un uygun gördü ü 4 firma kat l rken sözle melerin 1 lotu Shell, 3 lotu

Gazprom ba lant l Bosphorusgaz, 10 lotu do al gaz sektöründe malzeme temini ve

mühendislik hizmetlerinde faaliyet gösteren Akfel-Sanko ba lant l Enerco, 5 lotu

ise; Avrasya Enerji firmas taraf ndan üslenilmi tir. Sözle melerin devri için

BOTA , Gazprom ve ihaleyi kazanan irketler aras nda görü meler sürmektedir.

2001 y l nda ç kar lan yasaya göre do al gaz al m anla malar n n 7 y l içerisinde

piyasaya devri öngörülmektedir. Böylece; AB ülkelerinde bile örne i zor görülen çok

h zl  bir özelle tirme-liberalle tirme operasyonu gerçekle tirilecektir.

Talep ve tüketimin öngörülen al m miktarlar kadar artmamas durumunda

Türkiye almad gaz için al veya öde anla malar uyar nca para ödemek zorunda

kalabilecektir. Son do al gaz krizinde oldu u gibi ihracatç ülkeler çe itli

gerekçelerle Türkiye'ye gaz sevk yat n  s n rlayabilmektedir.
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Birincil enerji talebinin ortalama %40' n petrol ürünleri olu turmaktad r.

Piyasa olarak bakt m zda ise Ülkemizde 27-30 milyar dolarl k bir petrol piyasas

söz konusudur. Ayr ca; mali gelir kaynaklar m z n da, %26's petrol ürünlerinden

elde edilmektedir. Böylesine büyük bir piyasa olan petrol piyasas , yasa ç kmadan

önce 1954 tarihinde yürürlü e giren 6326 say l Petrol Kanunu'na dayanarak

ç kart lan ancak; birkaç sayfal k yönetmeliklerle idare edilen bir piyasayd .

Petrol piyasas n n ihtiyaç duydu u yeni yat r mlar ve rekabetçi ortam

sa lamak için; Avrupa Birli i yasalar na uyumlu, yat r mc lar n güvenli ve istikrarl

piyasa ko ullar nda faaliyet gösterebilmelerini teminen akaryak t ürünleri

piyasas nda verimlilik ve rekabetin art r lmas n n sa lanmas amac yla; haz rlanan

Petrol Piyasas Kanunu Tasla , 4 Aral k 2003'te TBMM Genel Kurulunda

görü ülerek kabul edilmi tir.

5015 say l Petrol Piyasas Kanunu'yla özetle; petrolle ilgili olarak ara t rma,

arama ve üretim faaliyetleri d nda kalan rafinaj, i leme, iletim gibi tüm piyasa

faaliyetleri 6326 say l Petrol Kanunu'ndan ç kar lm ve da t m faaliyetleri ile

birle tirilmek suretiyle tek bir yasa alt nda toplanm t r.

Petrol piyasas faaliyetlerinin yürütülmesi ba ms z bir kurul bünyesine

al narak, h zl ve etkili bir kamu hizmeti verilmesi hedef al nm t r. Piyasa

faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere lisans alma zorunlulu u getirilmi tir. Lisans

sahiplerine zorunlu sigorta yükümlülü ü getirilmi tir. Sektörü disipline edici ve

ihlalleri önleyici idari yapt r mlar ve para cezalar getirilmi tir. Kanunla, hak tan nan

tüm ki ilerin yurtiçi ve yurtd kaynaklardan petrol temini, belirli limitler içerisinde

serbestle tirilmi tir. Tüketicilerimizin ikayetçi oldu u; solvent vb ürünler Enerji

Piyasas Düzenleme Kurulu'nun düzenlemelerine tabi tutulmu tur. Petrol fiyatlar n n

serbestçe tespiti sa lanm olup, piyasadaki kaçakç l büyük ölçüde önleyecek,

önemli bir denetim unsuru olan ulusal marker uygulamas getirilmi tir. Petrol

piyasas nda her türlü temin ve sunumun standarda tabi olmas sa lanm ; rekabeti

te vik edici hükümler ve kalite güvencesi getirilmi tir.

Yat r m ve yat r mc lar için istikrar ve güven ortam olu turulmu tur. Piyasa

özelle tirmeye göre dizayn edilmi , riskler giderilmi , piyasa i leyi i içinde kamu

menfaati, hizmetin süreklili i ve yat r m ortam dünya uygulamalar seviyesine
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getirilmi tir. Yerli üreticilerin üretti i petrol için piyasa garantisi sa lanm t r.

Avrupa Birli i düzenlemelerine ve uluslararas anla malara uyum sa lanm t r. Arz

güvenli i ve uluslararas anla malar gere i ulusal petrol stoku olu turulmas na

yönelik belirsizlikler ortadan kald r lm t r.

6326 say l Petrol Kanunu'nun petrol ve do al gaz n iletim ve rafinaj na

ili kin hükümleri ile Enerji Bakanl ba l kurulu lar ndan Petrol leri Genel

Müdürlü ü'nün yetkisinde bulunan petrol ürünlerine ait mevzuat n, yeni yürürlü e

giren "Petrol Piyasas Kanunu" kapsam na al nmas ndan dolay , yeni bir Petrol

Kanunu'nun ç kar lmas  bir zorunluluk haline gelmi tir.

Dolay s yla; Türkiye'de petrol arama faaliyetlerine ivme kazand r lmas ,

petrol aramalar nda te vik sa lay c unsurlar n yeniden de erlendirilmesi,

yat r mc lara, istikrar ve güven ortam n n yarat lmas ve Avrupa Birli i mevzuat ile

uyum sa lanmas amaçlar na paralel olarak, 6326 say l Petrol Kanunu'nu

yürürlükten kald racak yeni bir Petrol Kanunu Tasar s haz rl k çal malar

ba lat lm t r ( KV, 2004).

5.5. Nükleer Enerji Politikalar

Ülkemizin enerji kaynaklar bak m ndan ciddi boyutlara varan d a

ba ml l n azaltmak ve enerji arz ndaki dengeyi ve güvenilirli i iyile tirmek için;

dikkate almam z gereken bir seçenek olarak ortaya ç kmaktad r.

Türkiye, yeni nesil nükleer enerji sistemlerine yönelik çal malar n yap ld

UAEA önderli indeki "Yenilikçi Nükleer Reaktörler ve Yak t Çevrimleri Projesi"ne

ve yine, UAEA taraf ndan koordine edilen "Gaz So utmal Nükleer Reaktörler

Teknik Çal ma Grubu"na üye olmu tur. Di er uluslararas çal malar da yak ndan

izlenmektedir.

Yeni nesil nükleer reaktörlere yönelik bilgi birikiminin artt r lmas ve

bunlarla ilgili deneyimin kazan lmas amac yla, çal malar yap lmaktad r. Ülkemizin

bu reaktörlerden beklentileri ve gereksinimleri ortaya konularak ihtiyaçlar m za en

uygun teknolojinin belirlenmesi hedeflenmektedir. De i en teknoloji nedeniyle;
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nükleer reaktörlere yönelik mevzuat n da gözden geçirilerek gerekli yeniliklerin

yap lmas için çal malar ba lat lm t r.

Öte yandan; 21. yüzy l n enerji kayna olarak; birçok ülkenin gündeminde

oldu u gibi ülkemizde de önemle üzerinde durdu u hidrojenin nükleer güç santralleri

kullan larak üretilmesi durumunda, hidrojen ta y c olarak kullan lan bor

bak m ndan da ülkemizin zenginli i göz önüne al nd nda, ülkemizin enerji temini

güvenilirli i ciddi ölçülerde iyile tirebilecektir.

Ayr ca; toryumun kendisi nükleer yak t olmamakla birlikte nükleer yak ta

dönü türülebilen bir maddedir. u an için, ticari olarak enerji üretiminde

kullan lmamakla birlikte; yap lan çal malar neticesinde gelecekte kullan lmas

gündeme gelebilecektir. Bu amaçla, Türkiye'de bulunan toryum cevherinin

niteliklerinin ve ekonomik olarak üretilip üretilemeyece inin belirlenmesi için

çal malar yap lmaktad r. lk sonuç; Eski ehir-Sivrihisar bölgesindeki toryumun,

tenörünün dü ük olmas ndan dolay (%0.2 civar ), di er nadir toprak elementleri ile

birlikte i lenmesi durumunda ekonomik olaca d r ( KV, 2004).

5.6. Yenilenebilir Enerji Politikalar

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal enerji üretim tesislerinin

te vik edilmesine özellikle son dönemde büyük önem verilmektedir. 4628 Say l

Elektrik Piyasas Kanunu ile elektrik enerjisi üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji

kaynaklar n n kullan m n özendirmek amac yla gerekli tedbirlerin al nmas ve bu

konuda te vik uygulamalar gündeme gelmi tir. Bu çerçevedeki uygulamalardan biri,

200 milyon dolar tutar nda uygun ko ullu Dünya Bankas kredisinin Türkiye Sanayi

Kalk nma Bankas ve Türkiye Kalk nma Bankas arac l ile yenilenebilir enerji

yat r mlar için özel giri imcilere kulland r lmas d r. Bu konuda yap lan çal malar

tamamlanm  olup uygulamaya geçilecektir.

Bu bo lu un giderilmesi ve enerji politikas n n toplumun refah ile çevrenin

korunmas n bir arada sa layacak bir "Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Kanun

Tasla " haz rlanmas için; çal malara ba lanm olup tasla n a a daki sorunlar

gidermek üzere uygun tedbirleri bünyesine almas  beklenmektedir.
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Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu taraf ndan tan mlanan kapsamdaki
yenilenebilir enerji kaynaklar m z n önemli büyüklükteki ekonomik potansiyeline
ra men, günümüzdeki kullan m oran n çok cüz-i olmas ve ayr ca yenilenebilir
kaynak kullan m n n daha az d a ba ml l k, temiz çevre, uzun dönemde dü ük
maliyet, AB kriterlerine uyumluluk ve ye il enerji ihracat imkanlar bak m ndan
getirece i avantajlar, bu kaynaklar m z n belirli bir geçi döneminde stratejik bak
ile harekete geçirilmesi için yeterli gerekçeyi te kil etmektedir.

5316 say l "Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçl Kullan m na li kin Kanun" 10.05.2005 tarihinde TBMM'de kabul edilerek
uygulamaya konulmu tur. Yakla k bir y l gündeme al nmayarak komisyonlarda
tutulan bu yasan n belirli eksiklikleri olmas na kar n; yasala mas olumlu bir ad m
olarak görülmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Kanunu'yla; ithalata ba ml l azaltmak,
kaynak çe itlili ini art rmak, temiz çevre gereksinimlerini yerine getirmek, imalat
sektöründeki üretim ve istihdam geli tirmek, tar m ve madencilik sektörlerinin
enerji pazar na girmelerine katk da bulunmak gibi unsurlar n düzenlenmesi
dü ünülmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklar kanununda, kapsama al nacak kaynaklar; 50
MW'a kadar hidrolik enerjisi kaynaklar , rüzgâr enerjisi kaynaklar , jeotermal enerji
kaynaklar , güne enerjisi kaynaklar , biyokütle enerjisi kaynaklar , hidrojen
kaynaklar  ve geli mekte olan di er kaynaklard r.

Jeotermal enerji ile ilgili fizibilite yöntemleri üzerinde gerekli haz rl klara ve
Türkiye'nin "Jeotermal Enerji Potansiyeli Atlas (JEPA)" geli tirme çal malar
yap lmaktad r. Jeotermal s pompalar n n yayg nla t r lmas n n ekonomik fizibilitesi
üzerindeki çal malara devam edilecektir.

Rüzgâr enerjisinden azami fayda sa lanabilmesi için, 2002 y l nda
geli tirilmi olan Türkiye "Rüzgâr Atlas "n n, rüzgâr de erleri, arazi yap s ve
ebekeye ba lant durumlar dikkate al narak Türkiye “Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli

Atlas ”na (REPA) dönü türülmesi ile ilgili proje ba lat lm olup, bu kapsamda
rüzgâr gözlem istasyonu say s  19'dan 24'e ç kart lm t r.

Bugün için; ekonomik olmayan hidrolik potansiyelimizden de
faydalanabilmek için gerekli AR-GE çal malar Enerji Bakanl ’nca
sürdürülmektedir. Dünya’da hidroelektrik potansiyeli içinde %5-10 aras nda paya
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sahip küçük hidroelektrik santrallerin ülkemizdeki pay sadece %2'dir. Oysa
ülkemizin topografik ve hidrolik yap s , bu oran n %10'lara ç kmas na uygun
bulunmaktad r.

Halen 126 milyar kwh civar nda olan ekonomik HES potansiyelimizin,
sürdürülmekte olan çal malarla, büyük bir bölümü küçük HES'lere ait olmak üzere,
38 milyar kwh ilave ile 164 milyar kwh’e ula mas  hedeflenmektedir.

Sadece; bu y l içerisinde, Do u Karadeniz, Küçük ve Büyük Menderes, Bat
ve Orta Akdeniz havzalar nda toplam 364 MW’l k kurulu güce kar l k yakla k 2
milyar kwh’lik Küçük HES potansiyeli ilk etüt düzeyinde belirlenmi tir. Ülke
genelinde küçük HES potansiyelimizi belirlemeye yönelik ba lat lan çal malar
üretime al nmaktad r.

Bu potansiyelin de erlendirilmesi amac yla; mikro güçlü üniteli hidroelektrik
santrallerin tamamen yerli kaynaklarla yap m na öncelik verilecektir. Çal malar,
Türkiye Elektro Mekanik Sanayisi, TEMSAN' n koordinatörlü ünde ülkemizdeki
küçük ve orta ölçekli sanayi kurulu lar yla i birli i içinde yürütülmektedir.

Biyodizel; kanola, kozla, ay çiçe i, soya, aspir gibi ya l tohum bitkilerinden
ve at k ya lardan elde edilen ve yak t olarak dizel araçlarda kullan lan bir üründür.
Bu bitkilere yönelik enerji tar m n , at k ya potansiyelini, biyodizel üretim
tekniklerini, da t m yöntemlerini ve tar m ve nakliye sektörü öncelikli olmak üzere
tüketim portföyünü içine alan ekonomik fizibilite çal malar  devam etmektedir.

Biyodizel konusunda 150 lt/gün kapasiteli pilot üretim tesisi kurulmu , proses
ve kalite iyile tirme çal malar sürdürülmektedir. Tar m, orman ve hayvan at klar n
kullanarak biyogaz üreten küçük ölçekli tesisler için de, biyodizel çal malar na
benzer çal malar üniversite ve sanayi i birli i ile tan t m faaliyetleri yap lmaktad r.

Türkiye'nin hidrojen enerjisinden yararlanma konusunda gecikmemesi için,
buna imkan sa layacak olan "Hidrojen Master Plan "n n, Elektrik leri Etüt daresi
Genel Müdürlü ü'nün koordinatörlü ünde, ODTÜ ve TÜB TAK i birli inde
geli tirilmesi için proje çal malar na ba lanm t r.

1998 y l ndan bu yana Enerji Bakanl yat r m program nda yer alan
Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi'nin kurulmas projesini canland rmak üzere,
Birle mi Milletler UNIDO ile 21 Ekim 2003 tarihinde Güvence Fonu Anla mas
imzalanarak Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi'nin ülkemizde,
stanbul'da kurulmas yla ilgili bir ad m at lm t r ( KV, 2004).
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6. MATERYAL VE METOT

6.1. Materyal

Bu çal ma tez kapsam nda; ilk a amas nda; dünya enerji profilinden k saca

bahsedilmekte, ikinci olarak Türkiye enerji profili ayr nt l olarak incelenmekte,

üçüncü a amada Türkiye enerji kaynaklar n n üretim ve tüketimleri, dördüncü

a amada enerji politikalar ve enerji projeksiyonlar , son a ama ise Türkiye’nin

ekonomik göstergeleri verilmektedir.

6.1.1. Dünya Enerji Profili

Dünya’daki enerji kaynaklar n n %36’s petrol, %28’i kömür, %24’ü do al

gaz, %6’s nükleer enerji ve hidrolik-yenilenebilir %6’s ndan olu maktad r (BP,

2006). Petrolün stratejik önemi, enerji kaynaklar içinde sahip oldu u yüksek paydan

kaynaklanmaktad r (MGA 54. Müdavimleri, 2003).

Kömür, 50'nin üzerinde ülkede üretilmekte ve 70'in üzerinde ülkede

tüketilmektedir (WCI, 2005a). Dünya kömür üretimi 2003 y l nda 5124 milyon ton

olarak gerçekle mi tir. Bu miktar n 4231 milyon tonu ta kömürü ve 893 milyon tonu

ise linyit üretimidir (WCI, 2005b).

Dünya ta kömürü üretiminin yakla k %93'ü 11 ülke taraf ndan

yap lmaktad r. Bu ülkeler; Çin, ABD, Hindistan, Avustralya, Güney Afrika

Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Endonezya, Ukrayna, Kazakistan ve Kolombiya'd r.

2003 y l nda en yüksek üretim, yakla k 1.5 milyar ton ile Çin taraf ndan

gerçekle tirilmi tir. Bu ülkeyi, 890 milyon ton ile ABD, 340 milyon ton ile

Hindistan, 275 milyon ton ile Avustralya, 240 milyon ton ile Güney Afrika

Cumhuriyeti ve 190 milyon ton ile Rusya izlemektedir (WCI, 2005b).

En önemli linyit üreticisi ise, dünya üretiminin %20'sini kar layan

Almanya'd r (WCI, 2005b). Dünya linyit üretiminin ise; %75'i 9 ülke taraf ndan

üretilmektedir. Bu ülkeler; Almanya, Rusya, ABD, Yunanistan, Avustralya, Türkiye,

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Kanada'd r (UEA, 2003).
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Dünya toplam kömür tüketimi, üretimlere nazaran daha dengeli

da lmaktad r. Yakla k 2.6 Mtep olan 2003 y l tüketiminin %31.9'u Çin'in ve

%22'si ise; ABD'nin tüketimidir. Bu iki ülkeyi, %7.3 ile Hindistan, %4.3 ile Japonya,

%4.2 ile Rusya, %3.4 ile Güney Afrika Cumhuriyeti, %3.3 ile Almanya ve %1.9 ile

Avustralya izlemektedir. Kalan %21.7 ise; di er ülkelerin talebini olu turmaktad r

(BP, 2005b). Dünya kömür üretiminin profili 2004 y l itibariyle tüketiminin

%20.7'si Avrupa-Avrasya ve %51.5'i ise Asya-Pasifik ülkeleri taraf ndan

tüketilmektedir.

Dünya kömür talebinin, %56 art la 2025 y l nda 8.2 milyar ton düzeyine

yükselece i öngörülmektedir (DOE/EIA, 2005). Söz konusu öngörüye göre, ayn

dönemde kömüre olan talep Bat Avrupa ülkelerinde yakla k %20 azal rken; Do u

Avrupa ve Eski Sovyet Cumhuriyeti ülkelerinde %14, Kuzey Amerika'da %41 ve

Asya-Pasifik ülkelerinde ise %96 artacakt r.

Dünya kömür ticaret hacmi, 2004 y l nda 755 milyon tona ula m t r. Söz

konusu ticaretin %91.3'ü 9 ülkenin elinde bulunmaktad r. Bunlar; Avustralya %29,

Endonezya %14.2, Çin %11.4, Güney Afrika Cumhuriyeti %8.9, Rusya %8.6,

Kolombiya %6.9, ABD %5.7, Kanada %3.6 ve Kazakistan %3 oran ndad r (WCI,

2005b). Kömür ithalat nda ise; Avrupa ülkeleri en büyük pay almaktad r. Ticareti

yap lan kömürün yakla k %40' Avrupa'ya sat lmaktad r. Japonya %24.2'sini ve

Güney Kore ise; %10.5'ini sat n almaktad r. Elektrik ya da s üretimi amac yla

kömür ithal eden ülkeler aras nda; Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya,

Fransa, rlanda, talya, Japonya, Güney Kore, Hollanda ve Portekiz de

bulunmaktad r.

Dünya kömür üretiminin yakla k %69'u elektrik üretimi amac yla

kullan lmaktad r. Di er kullan mlar ise; s nma, demir çelik ve çimento sektörlerinde

yo unla m t r. Elektrik üretimi amaçl kullan m n 2030 y l nda %79 düzeyine

yükselece i tahmin edilmektedir (WCI, 2005). Dünya toplam elektrik üretimi, 2003

y l nda, 16661 TWh olarak gerçekle tirilmi tir. Elektrik üretiminde kullan lan

kaynaklar içerisinde en büyük pay, %40.1 (6681 TWh) ile kömüründür. Kömürü
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%19.4 ile do al gaz, %15.9 ile hidrolik, %15.8 ile nükleer, %6.9 ile petrol ve %1.9

ile di er kaynaklar izlemektedir (IEA, 2005a).

2004 y l itibariyle Dünya’da do al gaz üretimi 2692 milyar m3, tüketimi ise;

2689 milyar m3’tür. 2020 y l nda tüketimin 4.72 trilyon m3’e ula aca tahmin

edilmektedir. Do al gaz n elektrik üretiminde kullan m  y llar itibariyle artan bir

seyir izlemektedir.

Do al gazda ise; dünya rezervinin %27.8’lik k sm n elinde bulunduran

Rusya ba rolde yer ald görülmü tür. Milenyum yak t olarak adland r lan do al

gaz n en büyük tüketim bölgelerinin Kuzey Amerika ve Eski SSCB oldu u, bu

bölgeleri de Avrupa ve Pasifik bölgelerinin takip etti i görülmü tür.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya bölgesinde bulunan geli mi ülkeler dünya

tüketiminin %70’ini gerçekle tirmektedirler. Bu bölgelerdeki tüketim art n n

nedenleri aras nda di er fosil yak tlar n çevreye vermi olduklar zararlar ile do al

gaz n çevreye daha az zarar vermesi, ta nabilir olu u ve kolay kullan m say labilir.

Sonuç olarak; do al gaz kullan m n n dünyada önümüzdeki 20 y lda artaca ,

tüketim art n n özellikle geli mekte olan ülkelerde olaca , do al gaz n a rl kla

elektrik üretiminde kullan laca ve ülkelerin ithal ve ihraç kaynaklar n

çe itlendirmedeki çal malar n n yo unluk kazanaca anla lmaktad r.

Dünya’da do al gaz yeralt stoklar , fiyat hareketlerinden etkilenmemek, gaz

kullan m nda kesintiyi önlemek ve arz-talep dengesini sa lamak amac yla talebin az

oldu u yaz aylar nda depolama yap larak sa lanmaktad r. Do al gaz n nerelerde

depolanabilece i incelendi inde; i levi bitmi do al gaz ve petrol yataklar n n,

yeralt ndaki kaya tuzu yataklar n n tatl suyla eritilmesi ile elde edilen bo luklar n,

kapasitesi s n rl olarak in a edilen çelik tanklar veya bas nçl çelik depolar n,

belirlenebilmi yeralt tabii bo luklar n, izolasyon ve s zd rmazl klar n sa lanm ,

terkedilmi yeralt maden yataklar n n do al gaz depolama amaçl kullan lmakta

oldu u görülmektedir.
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Avrupa'da en büyük do al gaz tedarikçisi Gaz de France' n toplam depolama

kapasitesi, 9.9 milyar m3, Alman Ruhrgas irketinin 12 yeralt depolama tesisinin

kapasitesi ise 5.2 milyar m3’tür.

BP Statistical Review of World Energy 2005 verilerine göre; haz rlanan

önemli petrol üreticisi ülkeler ve gerçekle tirilen üretim oranlar incelendi inde,

dünya ham petrol üretiminin %30.7’sinin Ortado u’da gerçekle ti i görülmektedir.

Bu bölgede ise; en fazla üretici ülke %13.1’lik oranla Suudi Arabistan’d r. Afrika

%11.4 (Nijerya %3.2), Asya Pasifik %9.8 (Çin %4.5), Kuzey Amerika %17.3 (ABD

%8.5), Orta ve Güney Amerika %8.8 (Venezüella %4), Avrupa ve Avrasya %22.0

(Rusya %11.9)’dur ( irin ve di erleri, 1997).

BP Statistical Review of World Energy 2005 istatisti i verilerine göre; dünya

da ham petrol tüketiminin %24.9’luk k sm n n ABD’de gerçekle mi tir (Prugh ve

Di erleri, 2003). Rezerv bak m ndan ilk s rada yer alan Ortado u’nun, toplam

tüketim içindeki pay ise; %6.7 seviyesindedir. Asya-Pasifik %28.9 (Çin %8.2),

Kuzey Amerika %29.8 (ABD %24.9), Afrika %3.3, Ortado u %6.7, Avrasya %25.4

(Rusya %3.4), Orta ve Güney Amerika %5.9’dur.

International Energy Outlook 2005’in verilerine göre; tüketimindeki ilk 5

s rada yer alan ülkeler ve enerji türlerine göre; tüketim miktarlar ve bu miktarlar n

dünya enerji tüketim miktar na oranlar Çizelge 6.1‘de incelenmektedir. Buna göre;

dünya tüketiminde %24.4’ünü olu turan ABD görülmektedir (Karaosmano lu,

2004).

Dünya ham petrol üretiminin %30.7’sinin Ortado u’da gerçekle tirmekte

olup bu bölgede en fazla üretici ülke ise %13.1’lik oranla Suudi Arabistan’d r. Buna

kar l k; ham petrol tüketiminin %24.9’luk k sm n n ABD’de gerçekle ti i

görülmektedir.

Petrol ve do al gaz rezervlerinin Ortado u, Rusya ve Hazar Havzas ndaki

baz Türk Cumhuriyet’lerinde toplanmas , ABD’nin ve AB’nin bölgeye artan ilginin

sebebini ortaya koymaktad r. BP Statistical Review of World Energy 2005’e göre;

dünya birincil enerji tüketim miktarlar Çizelge 6.2‘de incelenmektedir.
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Çizelge 6.2 incelendi inde; enerji tüketimi içinde do al gazda ciddi art

gerçekle ecektir. Y ll k ortalama %2.3 oran nda artan do al gaz kullan m 2030

y l na gelindi inde bugünkü tüketiminden %90 daha fazla olacak ve toplam enerji

tüketimi içinde kömürü geçerek petrolün ard ndan 2. s raya yerle ecektir

(OECD/IEA, 2004).

Çizelge 6.1. Dünya Birincil Enerji Türlerinin Ülkelere Göre Tüketim Miktarlar
(Mtep) (IEA, 2005)

Ülkeler Petrol Do al
Gaz Kömür Nükleer

Enerji Hidroelektrik Toplam Toplamdaki
Pay  (%)

ABD 894.3 600.7 553.8 185.8 58.2 2293.0 24.4

Çin 245.7 27.0 663.4 5.9 55.8 997.8 10.6

Rusya 122.9 349.6 98.5 32.0 37.2 640.2 6.8

Japonya 242.6 69.7 105.3 71.3 20.5 509.4 5.4

Almanya 127.2 74.3 84.6 37.3 5.9 329.4 3.5

Toplam 3522.5 2282.0 2397.9 610.6 592.1 9405.0 100

Çizelge 6.2. Yak tlara Göre Dünya Birincil Enerji Tüketimi (OECD/IEA, 2004)

Y llar

Enerji Türleri

1971 2002 2010 2020 2030

Ortalama
Y ll k Oran
De i imi

(%)
(2002-2030)

Petrol 2413 3676 4308 5074 5766 1.6
Kömür 1407 2389 2763 3193 3601 1.5

Do al Gaz 892 2190 2703 3451 4130 2.3

Nükleer 29 692 778 776 764 0.4
Hidro 104 224 176 321 365 1.8

Biomas 687 1119 1264 1428 1605 1.3
Di er

Yenilenebilir
4 55 101 162 256 5.7

Toplam 5536 10345 12194 14404 16487 1.7

Dünya elektrik enerjisi üretiminin yakla k olarak %64'ü fosil yak tlardan,

%16's nükleer ve %20'si yenilenebilir enerji kaynaklar ndan sa lanmaktad r. Genel

enerji tüketimindeki pay %38 civar nda olan petrolün bu egemenli ini gelecekte de
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sürdürece i net olarak görülmektedir. Önümüzdeki 25 y ll k süreçte de dünya enerji

ihtiyac n n %38-40' n yine petrol sa layacakt r.

Bu süreçte pay ve önemi giderek artacak olan di er bir enerji kayna da

do al gaz olacakt r. Yine; önümüzdeki 25 y l içerisinde do al gaz n dünya toplam

enerji kullan m ndaki pay %28 civar nda olacakt r. Ancak; s n r a an do al gaz boru

hatlar , jeopolitik faktörler de dikkate al nd nda sorun yaratabilecek potansiyele

sahiptir. Fiyatlar konusunda da, politik faktörler söz konusu olmaktad r. Bütün bu

belirsizliklere ve risklere ra men do al gaza yönelim e ilimi bulunmaktad r.

Kömür bugün için dünya enerji talebinin %12.6's n kar lamakta olup

gelecekte de ayn durumunu koruyaca görülmektedir. Ulusal ve bölgesel

özelli inden ve ta nma, depolanma kullanma kolayl na ek olarak; dü ük

maliyetleri, fiyat istikrar ile güvenilir ve tercih edilebilir bir kaynak olmaya devam

edecektir. Yaratm  oldu u çevre sorunu giderek önem arz etmekte olup temiz kömür

ve CO2 tutma teknolojilerinin geli tirilmesi konusundaki çabalara ra men bu

geli melerin k sa zaman da sonuç verece i beklenmemektedir.

Hidroelektrik enerjisi, Dünya'da üretilen toplam elektrik enerjisinin yakla k

%20’sini sa lamaktad r. Hidroelektrik, 65 ülkenin ulusal elektri inin %50’sini, 32

ülkenin %80’ini ve 13 ülkenin de enerji ihtiyac n n neredeyse tamam n

kar lamaktad r. Çok say da ülke, hidroelektri i gelecekteki ekonomik geli melerinin

anahtar olarak görmekte ve bu yönde ulusal bir strateji belirlemektedir. Dünyan n en

fazla hidroelektrik enerji üreten ülkesi konumundaki Kanada'n n 2002 y l üretimi

353.2 TWh olup 27 Avrupa ülkesinin toplam na (364.5 TWh) çok yak nd r.

Dünya'da en yüksek hidroelektrik üretimi sa layan ilk 10 ülkenin toplam n n,

Dünya hidroelektrik üretiminde %66 paya sahiptir. Kanada, ABD ve Brezilya’n n

y ll k üretimleri 300 TWh dolay nda veya üstündedir. Bu ülkeleri 4. s rada Çin Halk

Cumhuriyeti, 5. s rada Rusya Federasyonu takip etmektedir. Hidroelektrik üretimde

dünyada 1. s ray koruyan ülke olan Kanada, bu üretimi büyük ve orta kapasiteli 450

HES ve 10 MW' n alt nda 200’den fazla küçük HES'den sa lamaktad r. Türkiye ise;

45300 GWh/y l ortalama ile Dünya'da 14. s rada yer almaktad r.
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Avrupa'da; Türkiye 45300 GWh/y l ortalama hidroelektrik üretimle Norveç,

Fransa, sveç ve talya'dan sonraki s rada bulunmaklad r. Hidroelektrik enerji

aç s ndan öz kaynaklar n azami bir ekilde kullanan bir ülke olan Norveç, 2300 baraj

ile ulusal elektrik üretiminin %99’unu hidroelektrik enerjiden sa lamaktad r.

AB'de yap lan gelece e yönelik planlama çal malar nda, yenilenebilir enerji

kaynaklar nda 50 MW ve üstü kapasitede büyük hidroelektrik santraller yerine 50

MW'den küçük hidroelektrik santraller ve rüzgâr gibi di er yenilenebilir kaynaklar

te vik edilmektedir. Mevcut büyük hidrolik potansiyelinin önemli bir k sm n

i letmeye sokmu olan Avrupa, yenilenebilir enerji hedeflerini tutturabilmek için

ba ta rüzgâr olmak üzere küçük hidrolik, biyokütle ve di er yenilenebilir enerjilere

yönelmektedir.

Avrupa’da hidroelektrik enerji üretimi ve tüketimine destek verildi i bu

dönemde, Avrupa ülkeleri halen ekonomik yap labilir hidroelektrik enerji

potansiyelinin %72’sini de erlendirmi bulunmaktad r. Hidroelektrik potansiyele

sahip bir çok ülke, bu potansiyeli ekonomik kalk nmalar n n önemli bir arac olarak

görmü ve enerji politikalar n bu do rultuda belirlemi tir. Enerji politikas aç s ndan

bu yönde bir tercih, enerjide d a ba ml l azalt c yönde bir i lev görmektedir.

Dünyada küçük HES potansiyelinin en geli mi oldu u ülke, Çin Halk

Cumhuriyeti'dir. Çin'de kurulu gücü 26000 MW olan toplam 43000 küçük HES

i letilmekte olup, her y l bu potansiyel geli tirilmektedir. Japonya'da ise, 3463 MW

kurulu güçte (18665 GWh/y l) 1300'e yak n küçük HES i letmede bulunmaktad r

(World Atlas&Industry Guide, 2003).

Bugün için hidroelektrik Dünya'da üretilen toplam elektrik enerjisinin

yakla k %20'sini sa lamaktad r. Bugün yakla k 15000 TWh/y l olan Dünya elektrik

tüketiminin 2020 y l nda 22000 TWh mertebesine ula aca tahmin edilmektedir.

Ki i ba na y ll k elektrik tüketimi Norveç'te 26280 kwh, Kanada'da 17635 kwh ve

ABD'de 13800 kwh iken, Afrika ülkelerinin bir ço unda 100 kwh'in alt ndad r

(Bartle ve di erleri, 2001).
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Güne enerjisi üretiminde en fazla güne kollektörü olan ülke 15 milyon m2

ile ABD'dir. Bunu 9-10 milyon m2 ile Japonya ve Türkiye izlemektedir. Avustralya 4

milyon m2 ile önemli güne kollektörü kullan c lar aras nda yer almaktad r.

Yunanistan'da kurulu miktar 2 milyon m2, Almanya'da 1 milyon m2 olup, Avusturya,

Fransa ve Portekiz daha dü ük rakamlarla bu s ralamada yer almaktad r, srail’deki

kurulu güç 2.8 milyon m2'dir. Bu s ralama içinde Türkiye 10 milyon m2 kurulu güne

kollektörleri ile son derece iyi bir yerde bulunmaktad r. Ancak; bu kurulu alan

miktarlar n , nüfus ile orant lamakta da fayda vard r. Bu aç dan bak lacak olursa; ki i

ba na dü en güne kollektörü alan olarak dünyada en çok kullan m 0.85 m2 /ki i ile

K br s, bunu 0.55 m2/ki i ile srail ve 0.2 m2/ki i ile Yunanistan izlemektedir.

Ülkemizdeki durum ise; 0.15 m2/ki i ile bunlar n gerisindedir. ABD, Japonya ve

Almanya gibi ülkeler de bu aç dan Türkiye ile ayn  durumdad r.

Uluslararas Enerji Ajans 'na (IEA) üye ülkeler, ya ad klar enerji

krizlerinden sonra enerji ormanc l projelerine ba layarak kavak, sö üt, k z la aç,

akçaa aç, hu , akasya, okaliptüs gibi h zl büyüyen yaprakl  a aç türlerinden elde

ettikleri odunlar yongalay p kurulu güçleri 1-240 MW aras nda de i en s

tesislerinde yakarak s ve elektrik enerjisi üretmektedirler. Günümüzde Finlandiya

ülke enerji gereksiniminin %22'sini, sveç ise; %18'ini bu sistemle sa layan ilk iki

lider ülkedir. IEA'ya üye ülkeler, 2050'li y llarda enerji gereksinimlerinin %20-

50'sini enerji ormanc l ile kar lamay hedeflemektedir. ABD'de kurulu gücü 7000

MW'tan fazla olan 376 biyokütle s tesisi ile 66000 ki iye i olana sa lanm t r.

2010 y l nda s tesisi say s 500'ün, kurulu güç miktar n n 13000 MW' n üzerine

ç kar lmas , 1.6 milyon hektar alanda enerji bitkilerinin yeti tirilmesi ve 170000

ki iye i olana ile bölge ekonomilerine büyük katk sa lanmas , petrol ithalat n n

%40 oran nda azalt lmas  planlanmaktad r (Saraço lu, 2003).

Kanada ve sveç, ülkelerinin petrol konusundaki d a ba ml l klar n

azaltabilmek için dünyada enerji ormanc l konusunda uygulanan en büyük iki

projeyi yürütmektedir. Kanada ENFOR (Energy From the Forest) projesi ile orta ve

uzun dönem sonunda enerji ormanc l n n ülkenin birincil enerji kayna olmas n
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amaçlam t r. Kanada 2050'li y llarda enerjisinin yakla k %50'sini enerji ormanc l

ile kar lamay planlamaktad r, sveç hükümeti ise, 1976 y l nda enerji ormanc l na

ba lam olup toplam 4 milyar hektar potansiyel alana sahiptir. Günümüzde mevcut

enerji ormanlar ndan sa lanan odun materyalinin s tesislerinde yak larak elektrik ve

s enerjisine dönü türülmesi ile, ülkenin enerji gereksiniminin yakla k %16's

kar lanmakta olup bu oran n 2010'lu y llarda %20'nin üzerine ç kar lmas için yo un

çal malar yap lmaktad r (Saraço lu, 2003).

Dünyada biyogaz kullan m Çin ba ta olmak üzere; ABD, ngiltere, Fransa,

Almanya, Japonya gibi geli mi ülkelerle birlikte Hindistan, Malezya, Nijerya ve

Cezayir gibi geli mekte olan ülkelerde de biyogaz üretimi mevcuttur. Çin'de daha

çok ayd nlatma ve yemek pi irme amaçl 5 milyondan fazla küçük biyogaz tesisi

mevcuttur. Say lar 10000 civar nda olan orta ve büyük ölçekli tesislerden üretilen

biyogaz ise, elektrik üretimi ve büyük fabrikalar n enerji gereksinimi için

kullan lmaktad r. Almanya'da 1650 adet, Avusturya'da 140 adet biyogaz tesisi

bulunmaktad r (Bu utekin ve di erleri, 2004).

Ülkelere göre 2010 y l yenilenebilir enerji kullan m hedefleri; Belçika %6,

Danimarka %29, Almanya %12.5, spanya %29.4, Yunanistan %20.1, Fransa %21,

rlanda %13.2, Lüksembourg %5.7, sveç %60, Hollanda %9, Avusturya %78.1,

Portekiz %39, Finlandiya %31.5, ngiltere %10’dur (Dündar ve di erleri, 2003).

Nükleer enerji santralleri ise; dünya toplam elektrik enerjisi üretiminde %16

pay ile yer almaktad rlar. Uluslararas Enerji Ajans n n öngörülerine göre; bu oran

2030'lu y llarda %9'a dü ecektir. Son dönemlere kadar nükleer santraller, ilk kurulu

maliyetlerinin çok yüksek olmas ve at klar sorununa kal c çözüm bulunamam

olmas nedeni ile giderek kullan mdan ç kart lmakta idi. Son zamanlarda Bat ’n n

Rusya ve Ortado u'daki kaynaklara fazlas yla ba ml hale gelmesinin ve iklim

de i ikli ine kar fosil yak tlar n kullan m na a rl k verilmemesi yönündeki

e ilimlerin sonucunda nükleer enerjinin yeniden üst s ralara ta nmaya çal ld

anla lmaktad r. Bu nedenle; fosil yak tlara karbon vergisi koymak, nükleer
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santrallerin yat r m sürelerini a a ya çekmek yada çe itli kamu destekleri sa lamak

gibi yöntemlerin aray içine girilece i anla lmaktad r (TMMOB, 2006).

Dünyada tüketilmekte olan toryumun ana kayna , nadir toprak elementleri

ve bir toryum fosfat minerali olan monazittir. Monazitin toryum içeri i %4 ile %12

aras nda de i mektedir. En büyük toryum tüketicilerinden biri olan ABD'de 1994

y l ndan bu yana monazit üretimi yap lmamakta ve monazit ihtiyac n n tamam

Fransa'dan, toryum bile ikleri ise; Fransa, Kanada, Japonya ve Singapur'dan

kar lanmaktad r. Toryum tek ba na nükleer yak t olarak kullan lamaz. Fertil bir

izotop olan Th-232'nin bir nötron yutarak fisyon yapabilen bir izotop olan U-233'e

dönü türülmesi gerekir.

Almanya, Hindistan, Japonya, Rusya Federasyonu, ngiltere ve ABD'de AR-

GE çal malar bulunmaktad r. Ticari ölçekte tüketimin olamamas nedeniyle, halen

toryum nükleer enerji hammaddesi olarak tüketimi yok denilecek düzeydedir.

De i ik kullan m alanlar nda tüketilen toryum miktar n n fazla olmamas ve y ll k

700 ton Th02 civar nda olan dünya üretiminin tamamen monazitten yan ürün olarak

elde edilmesi nedeniyle, sadece toryum için i letilen yatak bulunmamaktad r.

Uranyum üretimi veya nükleer yak t üretimi, ABD, Kanada, Almanya ve

Japonya gibi ülkelerde özel kurulu lar taraf ndan gerçekle tirilmektedir. Fransa,

ngiltere, Arjantin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde ise, nükleer yak t üretimi

büyük ölçüde devlet kurumlar veya devletin yard m yla kurulmu ortakl klar eliyle

yerine getirilmektedir. Dünya uranyum üretiminin %70'ini 3 irket elinde

bulundurmaktad r. Bunlar; Cameco, (Canadian Mining Energy Co.) adl Kanada

irketi, Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) adl Frans z irketi

ve RTZ (Rio Tinto Zinc Co.) adl ngiliz irketidir. Dünya uranyum üretiminde

oldu u kadar baz di er madenlerin üretiminde söz sahibi, bu irketlerin dünyadaki

toplam üretim içindeki paylar ; Cogema, %30; Cameco %20 ve RTZ %20’dir.

Bu irketlerin üretim yapt klar ülkeler: Cameco; Kanada. Cogema;

Avustralya, Kanada, Nijerya, Fransa, Gabon, ABD. RTZ; Avustralya, Kanada,

Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD’dir. Kurulu lar n 2003 y l U miktarlar ;
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Cogema 6881 ton U, Cameco 6113 ton U, ERA 3804 ton U, KazAtomProm 2800 ton

U, Priargunsky 2700 ton U, WMC 2451 ton U, Rossing 2333 ton U, Navoi 1860 ton

U’dur (UIC, 2003).

6.1.2. Türkiye Enerji Profili

6.1.2.1. Fosil Enerji Kaynaklar n n Üretimi ve Tüketimi

6.1.2.1.(1). Kömür Üretim ve Tüketimi

6.1.2.1.(1a). Ta kömürü Üretim ve Tüketimi

Ülkemizde ta kömürü üretim seviyesinde, genelde dü me olmakla birlikte

y ldan y la ini ler ç k lar tespit edilmi tir. 1980-1982’de artma, 1982-1983’de

dü me, 1983-1984’de artma, 1984’den sonra ise sürekli dü me gözlenmektedir.

1980'li y llarda 3000-4000 ton civar nda olan üretim, 1990 y l ndan itibaren dü meye

ba layarak 2004 y l nda yakla k olarak 1.9 milyon ton olarak gerçekle mi tir.

Ta kömürü üretiminde baz teknik ve ekonomik zorluklar nedeniyle dü ü ler

ya anm t r. Çizelge 6.3’de 1980-2005 y llar aras ndaki ta kömürü üretim ve

tüketimleri verilmektedir (ETKB, 2006).

6.1.2.1.(1b). Linyit Üretim ve Tüketimi

Linyit üretimleri, 1980’li y llar n ba ndan itibaren artarak devam etmektedir.

Üretimin en yüksek de erine, 1998 y l nda ula lm ve üretim yakla k 65.2 milyon

ton olarak gerçekle mi tir. Ancak; bu tarihten itibaren, özellikle do al gaz al m

anla malar nedeniyle, sürekli bir ini ya ayan linyit üretimi 2004 y l nda 43.7

milyon tona kadar dü mü tür. Linyit üretimindeki bu azalma, yerli linyitlerimizin

elektrik enerjisi amac yla kullan m oran ndaki azal la paralel gitmektedir. Çizelge

6.4’de 1980-2005 y llar aras ndaki linyit üretim ve tüketimleri verilmektedir (ETKB,

2006).
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6.1.2.1.(1c). Asfaltit Üretim ve Tüketimi

Asfaltitlerin üretim ve tüketimleri istikrarl bir ilerleme göstermemektedir.

1980’li y llardan itibaren en fazla üretim 1982 ve 2005 y l nda olmu tur. 1982’de

860 bin ton ve 2005 y l nda 888 bin ton üretim yap lm t r. 1994 y l nda üretim

yap lmam t r. Çizelge 6.5’te 1980-2005 y llar aras ndaki asfaltitlerin üretim ve

tüketimi verilmektedir (ETKB, 2006).

Çizelge 6.3. 1980-2005 Y llar  Ta kömürü Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)
Y llar Ta kömürü Üretimi

(Bin Ton)
Ta kömürü Tüketimi

(Bin Ton)
1980 3598 4630
1981 3970 4522
1982 4008 5044
1983 3539 5336
1984 3632 5678
1985 3605 6189
1986 3526 6545
1987 3461 7220
1988 3256 7525
1989 3038 6825
1990 2745 8191
1991 2762 8824
1992 2830 8841
1993 2789 8544
1994 2839 8192
1995 2248 8548
1996 2441 10892
1997 2513 12537
1998 2156 13146
1999 1990 11362
2000 2392 15525
2001 2494 11176
2002 2319 18830
2003 2059 17535
2004 1946 18904
2005* 2170 19421

*Geçici
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Çizelge 6.4. 1980-2005 Y llar Linyit Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)
Y llar Linyit Üretimi

(Bin Ton)
Linyit Tüketimi

(Bin Ton)
1980 14469 15343

1981 16476 16179

1982 17804 17716

1983 20956 20663

1984 26115 25632

1985 35869 34767

1986 42284 42354

1987 42896 40653

1988 35338 33080

1989 48762 47557

1990 44407 45891

1991 43207 48851

1992 48388 50659

1993 45685 46086

1994 51533 51178

1995 52758 52405

1996 53888 54961

1997 57387 59474

1998 65204 64504

1999 54019 64049

2000 60854 64384

2001 59572 61010

2002 51660 52039

2003 46168 46051

2004 43709 44823

2005* 55282 56577

*Geçici

6.1.2.1.(2). Petrol Üretim ve Tüketimi

Türkiye’de linyit d ndaki fosil yak tlar n yeterli rezervleri yoktur ve bu

üretimleri dü ük seviyededir. Özellikle; petrol ve do al gaz rezervleri ve üretimi

aç s ndan Türkiye oldukça yetersiz bir ülkedir. 1990-2000 y llar nda petrol
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üretiminde art lar gözlense bile düzenli olarak dü meler kaydedilmektedir. Petrol

ihtiyac n n önemli bir bölümü ithalatla kar lanmaktad r. Çizelge 6.6’da 1980-2005

y llar aras ndaki petrol üretim ve tüketimi verilmektedir (ETKB, 2006).

Çizelge 6.5. 1980-2005 Y llar Asfaltit Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)
Y llar

Asfaltit Üretimi
(Bin Ton)

Asfaltit Tüketimi
(Bin Ton)

1980 558 558

1981 560 560

1982 860 861

1983 750 750

1984 225 225

1985 523 523

1986 607 607

1987 631 631

1988 624 624

1989 416 409

1990 276 287

1991 139 139

1992 213 197

1993 86 102

1994 - -

1995 67 66

1996 34 34

1997 29 29

1998 23 23

1999 29 29

2000 22 22

2001 31 31

2002 5 5

2003 336 336

2004 722 722

2005* 888 738

*Geçici
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Çizelge 6.6. 1980-2005 Y llar Petrol Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)

*Geçici

6.1.2.1.(3). Do al Gaz Üretim ve Tüketimi

Do al gaz üretiminde, istikrarl bir üretim geli imi sa lanamam t r. 1983

y l nda do al gaz üretiminde büyük dü ü gözlenmektedir. Elektrik üretiminde

Y llar
Petrol Üretimi

(Bin Ton)
Petrol Tüketimi

(Bin Ton)
1980 2330 15309

1981 2363 15090

1982 2333 16127

1983 2203 16705

1984 2087 16990

1985 2110 17270

1986 2394 18688

1987 2630 21239

1988 2564 21302

1989 2876 21732

1990 3717 22700

1991 4451 22113

1992 4281 23660

1993 3892 27037

1994 3687 25859

1995 3516 27918

1996 3500 29604

1997 3457 29176

1998 3224 29022

1999 2940 28862

2000 3749 31072

2001 2551 29661

2002 2420 29776

2003 2375 30669

2004 2276 31729

2005* 2281 30016
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giderek artan düzeyde yine ithal bir kaynak olan do al gaza dayal hale gelmi tir.

Do al gaz n kurulu güç içindeki pay %35.7'dir. Türkiye’nin do al gaz üretimi

tüketimini kar layamad ndan ithal etmektedir. Y llar geçtikçe do al gaz talebi

artacakt r. Do al gaz tüketimi, 1986 y l na kadar üretimi kar lamaktad r. 1986

y l nda üretim 457 milyon m3 seviyesine kadar ç kar lm ithalat n ba lamas yla yerli

üretim 1987 y l nda 297 milyon m3’e, 1994 y l nda 200 milyon m3’e dü mü tür.

2005 y l nda 980 milyon m3’e yükselmi tir. Çizelge 6.7’de 1980-2005 y llar

aras ndaki do al gaz n üretim ve tüketimi verilmektedir (ETKB, 2006).

6.1.2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Üretim ve Tüketimleri

Türkiye'de 1990 y l nda 23 TWh olan yenilenebilir kaynakl üretim 58 TWh

olan toplam elektrik üretiminin %40' na kar l k gelirken, 2003 y l nda %53 art la

35 TWh'e yükselen yenilenebilir enerji kaynakl üretimi ayn dönemde %144 art la

141 TWh olarak gerçekle en toplam elektrik üretiminin %25'ini kar layabilmi tir.

2003 y l nda talebin %25'i (35 TWh) yenilenebilir enerji kaynaklar ndan

kar lan rken, 2010 y l nda talebin %26's (62 TWh) ve 2020 y l nda %24'ünün (118

TWh) yenilenebilir enerjilerden kar lanaca  öngörülmektedir (TMMOB, 2006).

TE A  i letme halinde, in a halinde ve lisans alm öngörülen tarihlerde

devreye girmesi beklenen santraller üzerinden 2006-2015 dönemine ait bir üretim

kapasitesi çal mas yapm t r (TE A , 2004). Bu çal maya göre; 2010 y l nda

hidrolik 16698 MW ve jeotermal 82 MW olmak üzere yenilenebilir kaynaklara

dayal kurulu gücün toplamdaki oran %38.25, 2015 y l nda ise hidrolik 17020 MW,

rüzgâr 348 MW, biyogaz+at k 30 MW ve jeotermal 82 MW olmak üzere söz konusu

oran n %38.7 olaca beklenmektedir. Söz konusu; dönemde yenilenebilir

kaynaklar n proje üretim kapasitesi içindeki oran da %23.5 civar nda olmaktad r.

Yenilenebilir enerji konusundaki yasal düzenlemeye ra men inceleme

döneminde hidroelektrik enerjisi d ndaki yenilenebilir kaynaklarda bir geli me

gözlenmemektedir (TMMOB, 2006).
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6.1.2.2.(1). Hidroelektrik Enerjisi Üretim ve Tüketimi

Ya ko ullar na büyük oranda ba l olan hidrolik üretimde 1987 ve 1988

y llar nda büyük art lar gerçekle tirilmi , ancak; 1989 y l nda üretimde bir gerileme

görülmü tür. Ülkemizde elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar n %99'unu

hidroelektrik enerjisi olu turur (TMMOB, 2006).

Çizelge 6.7. 1980-2005 Y llar Do al Gaz Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)
Y llar

Do al Gaz Üretimi
(106 m3)

Do al Gaz Tüketimi
(106 m3)

1980 23 23

1981 16 16

1982 45 45

1983 8 8

1984 40 40

1985 68 68

1986 457 457

1987 297 735

1988 99 1225

1989 174 3162

1990 212 3418

1991 203 4205

1992 198 4612

1993 200 5088

1994 200 5408

1995 182 6937

1996 206 8114

1997 253 10072

1998 565 10648

1999 731 12902

2000 639 15086

2001 312 16339

2002 378 17694

2003 561 21374

2004 708 22446

2005* 980 27314

*Geçici
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Hidroelektrik enerjisi üretimi, 1980 y l nda 11349 GWh iken 1996 y l nda

40475 GWh gözlenmektedir. 2004 y l nda ise en yüksek seviyelerde olmu tur.

Türkiye'de ekonomik olarak kullan labilir hidrolik kapasite yakla k 130 milyar kwh

olarak kabul edilmektedir (TMMOB, 2006). Çizelge 6.8’de 1980-2005 y llar

aras ndaki hidroelektrik enerjisinin üretim ve tüketimi verilmektedir (ETKB, 2006).

Çizelge 6.8. 1980-2005 Y llar Hidrolik Enerji Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)
Y llar Hidrolik Enerji Üretimi (GWh) Hidrolik Enerji Tüketimi (GWh)

1980 11348 11348

1981 12616 12616

1982 14167 14167

1983 11343 11343

1984 13426 13426

1985 12045 12045

1986 11873 11873

1987 18618 18618

1988 28950 28950

1989 17940 17940

1990 23148 23148

1991 22683 22683

1992 26568 26568

1993 33951 33951

1994 30586 30586

1995 35541 35541

1996 40475 40475

1997 39816 39816

1998 42229 42229

1999 34678 34678

2000 30879 30879

2001 24010 24010

2002 33684 33684

2003 35330 35330

2004 46084 46084

2005* 39561 39561

*Geçici
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6.1.2.2.(2). Jeotermal Enerji Üretim ve Tüketimi

Türkiye, jeotermal kaynaklar aç s ndan zengin rezervlere sahiptir. Ancak;

jeotermal kaynaklar n elektrik üretimi aç s ndan kullan m oldukça s n rl d r

(TÜS AD, 1998). Ülkemizde 15 MW kurulu gücündeki ilk jeotermal santral,

Denizli-K z ldere mevkiinde 1984 y l içinde üretime ba lanm t r. Elektrik üretimi

d nda jeotermal enerjinin s tma amac yla de erlendirilmesi üzerinde de çal malar

1980 y l nda ba lam t r. Her geçen y l jeotermal enerjisinin de erlendirilmesi

artmaktad r. Çizelge 6.9’da 1980-2005 y llar aras ndaki jeotermal enerjinin üretim

ve tüketimleri verilmektedir (ETKB, 2006). Jeotermal enerjiden elektrik üretimi ve

s tma amac yla de erlendirilmesinde art lar gözlenmektedir. Jeotermal enerjisinden

elektrik üretimi 2002 y l nda, s üretimi ise 2005 y l nda en yüksek seviyelerde

oldu u gözlenmektedir.

6.1.2.2.(3). Rüzgâr Enerjisi Üretim ve Tüketimi

Bugünkü teknik ko ullarda 10 metre yükseklikteki ortalama 6 m/s h zda,

y lda 2800 saat kullanma süresi ile kurulabilecek ekonomik rüzgâr potansiyeli 10000

MW yani 28 milyar kwh (88000 MW teknik potansiyel) düzeyindedir. Bu ekonomik

potansiyelin y ll k çal ma saatinin en kötü rüzgâr ko ulunda (güvenilir üretim) 1400

saate kadar dü erek, 14 milyar kwh üretim gerçekle tirebilece i dü ünülmektedir.

Rüzgâr potansiyeli bak m ndan zengin olan yörelerimiz ba ta; Ege, Marmara ve

Do u Akdeniz olmak üzere k y lar m zd r (TMMOB, 2006). Çizelge 6.10’da 1998-

2005 y llar aras ndaki rüzgâr enerjisinin üretim ve tüketimi verilmektedir. Rüzgâr

enerjisinden elektrik üretimi 1998 y l nda ba lam t r (ETKB, 2006).

6.1.2.2.(4). Güne Enerjisi Üretim ve Tüketimi

Güne ve enerjisi aç s ndan da önemli bir potansiyeli olmas na ra men bu

konuda da etkin bir enerji sistemine geçilememi tir (TÜS AD, 1998). Türkiye güne

ku a içerisinde bulunan bir ülke olup güne enerjisince zengindir. Bölgelere göre;
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y ll k toplam güne lenme süresi 1971-2993 h/y l aras nda de i irken, enerji

yo unlu u 1120-1460 kwh/m2-y l s n rlar ndad r. Türkiye'nin tüm yüzeyine kar l k

gelen güne gücü brüt olarak 111500 GW kadard r. Ancak; teknik potansiyel 1400

GW olup, kullan labilir potansiyel 116 GW olarak hesaplanmaktad r (TMMOB,

2006).

Güne enerjisinin teknik olarak de erlendirilmesi güne pilleri ve güne

kolektörleriyle gerçekle mektedir. Güne pilleri bugün için pahal olmakla birlikte

gelecekte ucuzlamalar beklenmektedir, ekonomik olarak kullan labilir de ildir.

Güne kolektörleri vas tas yla güne ten su s tmak amac yla 350 Btep’lik enerji

sa lanmaktad r. Teknik potansiyel olarak evlerin çat lar nda bu miktar n 5 kat yer

bulunmaktad r (TMMOB, 2006). Güne enerjisinin kullan m hemen hemen

jeotermal enerji ile ayn dönemlere rastlar. Yenilenebilir enerji kayna  olan güne ten

1986 y l ndan itibaren yükselen geli meler gözlenmektedir. Çizelge 6.11’de 1986-

2005 y llar aras ndaki güne enerjisinin üretim ve tüketimi verilmektedir (ETKB,

2006).

6.1.2.2.(5). Biyomas Enerjisinin Üretim ve Tüketimi

Türkiye'de klasik biyokütle enerjisinin teknik potansiyeli 10000 Btep/y l ve

kullan labilir potansiyeli 7000 Btep/y l kadard r. Genelde ticari karakterde olmayan

klasik biyokütlenin yerine modern biyokütlenin kullan lmas uygun olup, modern

biyokütle teknik potansiyeli 40000 Btep/y l, kullan labilir potansiyeli 25000 Btep/y l

düzeyindedir.

Hububat bitkileri ba ta olmak üzere çe itli bitkilerden elde edilen bitkisel

art n kuru bazda hesaplanan toplam miktar 55-70 milyon ton olmakla birlikte,

elektrik santralleri dahil olmak üzere çe itli yerlerde kullan labilecek biyokütle yak t

miktar 37-48 milyon ton düzeyinde olup sa lanabilecek enerji 14800-19000 Btep/y l

d r. Türkiye'de hayvanlardan elde edilebilecek at k miktar 10.8 milyon ton kuru

madde/y l olup, 1 ton hayvan gübresinden sa lanacak biyogaz 200 m3 olup biyogaz

potansiyeli ise 1117 Btep/y l kadard r.
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Türkiye'nin çöp toplam 21 milyon ton/y l düzeyinde biyoenerji potansiyeli

7150 Btep/y l kadard r. Ülkemizde odun ve tezek biçiminde klasik biyokütle

kullan m olmas na kar n, enerji ormanlar ve enerji tar m ürünlerinin özel

tekniklerle de erlendirilmesine ili kin modern biyokütle kullan m yoktur (TMMOB,

2006). Çizelge 6.12’de 1980-2005 y llar aras ndaki odun, hayvan ve bitki

art klar n n üretim ve tüketimleri verilmektedir (ETKB, 2006).

Çizelge 6.9. 1980-2005 Y llar Jeotermal Enerjisi Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)
Jeotermal Enerji Üretimi Jeotermal Enerji Tüketimi

Y llar
Elektrik (GWh) Is

(Bin Tep) Elektrik (GWh) Is
(Bin Tep)

1980 - 60 - 60

1981 - 60 - 60

1982 - 82 - 82

1983 - 100 - 100

1984 22 178 22 178

1985 6 232 6 232

1986 44 304 44 304

1987 58 324 58 324

1988 68 340 68 340

1989 63 342 63 342

1990 80 364 80 364

1991 81 365 81 365

1992 70 388 70 388

1993 78 400 78 400

1994 79 415 79 415

1995 86 437 86 437

1996 84 471 84 471

1997 83 531 83 531

1998 85 582 85 582

1999 81 618 81 618

2000 76 648 76 648

2001 90 687 90 687

2002 105 730 105 730

2003 89 784 89 784

2004 93 811 93 811

2005* 94 926 94 926

*Geçici
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Çizelge 6.10. 1998-2005 Y llar Rüzgâr Enerji Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)

Y llar Rüzgâr Enerji Üretimi
(GWh)

Rüzgâr Enerji Tüketimi
(GWh)

1998 6 6

1999 21 21

2000 33 33

2001 62 62

2002 48 48

2003 61 61

2004 58 58

2005* 59 59

*Geçici

Çizelge 6.11. 1986-2005 Y llar Güne  Enerji Üretim ve Tüketimi (ETKB, 2006)
Y llar

Güne  Enerjisi Üretimi
(Bin Tep)

Güne  Enerjisi Tüketimi
(Bin Tep)

1986 5 5

1987 10 10

1988 13 13

1989 19 19

1990 28 28

1991 41 41

1992 60 60

1993 88 88

1994 129 129

1995 143 143

1996 159 159

1997 179 179

1998 210 210

1999 236 236

2000 262 262

2001 287 287

2002 318 318

2003 350 350

2004 375 375

2005* 385 385

*Geçici
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6.1.2.2.(6). Gel-Git Enerjisi Üretim ve Tüketimi

Deniz kökenli yenilenebilir enerjiler; deniz dalga enerjisi, deniz s cakl k
gradyant enerjisi, deniz ak nt lar enerjisi (bo azlarda) ve gel-git (med-cezir)
enerjisidir. Türkiye'de gel-git enerjisi olana yoktur. Ülkemiz için söz konusu enerji
grubu içerisinde deniz dalga enerjisi ve bo azlarda deniz ak nt lar enerjisi vard r.
Türkiye k y lar n n be te birinden yararlan larak sa lanabilecek dalga enerjisi teknik
potansiyeli 9000 MW güç ve 18 TWh/y l enerji düzeyindedir (TMMOB, 2006).

Çizelge 6.12. 1980-2005 Y llar Odun, Hayvan ve Bitki Art klar Üretim ve Tüketimi
(ETKB, 2006)

Y llar Odun Üretimi
(Bin Ton)

Odun Tüketimi
(Bin Ton)

Hayv. Bit. Art k
Üretimi

(Bin Ton)

Hayv. Bit. Art k
Tüketimi
(Bin Ton)

1980 15765 15765 12839 12839
1981 16023 16023 12689 12689
1982 16760 16760 12607 12607
1983 17086 17086 12748 12748
1984 17256 17256 11978 11978
1985 17368 17368 11039 11039
1986 17570 17570 11343 11343
1987 17693 17693 11059 11059
1988 17711 17711 10987 10987
1989 17815 17815 10885 10885
1990 17870 17870 8030 8030
1991 17970 17970 7918 7918
1992 18070 18070 7772 7772
1993 18171 18171 7377 7377
1994 18272 18272 7074 7074
1995 18374 18374 6765 6765
1996 18374 18374 6666 6666
1997 18374 18374 6575 6575
1998 18374 18374 6396 6396
1999 17642 17642 6184 6184
2000 16938 16938 5981 5981
2001 16263 16263 5790 5790
2002 15614 15614 5609 5609
2003 14991 14991 5439 5439
2004 14393 14393 5278 5278
2005* 13819 13819 5127 5127

*Geçici
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6.1.2.3. Elektrik Santrallerinde Kurulu Güç, Üretim ve Tüketim

1980-2003 y llar aras ndaki elektrik santrallerinde kurulu güç, üretim ve

tüketim oranlar , santrallere göre elektrik enerjisi üretimi (brüt) ve elektrik enerjisi

tüketimi farkl l klar göstermekle birlikte bu durumlar Çizelge 6.13, 6.14 ve 6.15’de

verilmektedir (TÜ K, 2004).

Çizelge 6.13. 1980-2003 Y llar Elektrik Santrallerinde Kurulu Güç, Üretim ve
Tüketimi (TÜ K, 2004)

Y llar
Kurulu Güç

(103 kw)

Ki i Ba na
Kurulu Güç

(W)

Brüt Üretim
(106 kwh)

Tüketim
(106 kwh)

Ki i Ba na
Tüketim (kwh)

1980 5118.7 115 23275.4 20398.2 459

1981 5537.6 122 24672.8 22030.0 484

1982 6638.6 142 26551.5 23586.8 505

1983 6935.1 145 27346.8 24465.1 511

1984 8459.1 172 30613.5 27635.2 563

1985 9119.1 181 34218.9 29708.6 591

1986 10112.7 197 39694.8 32209.7 626

1987 12492.6 238 44352.9 36697.3 698

1988 14518.1 270 48048.8 39721.5 739

1989 15805.7 288 52043.2 43120.0 786

1990 16315.1 291 57543.0 46820.0 835

1991 17206.6 300 60219.1 49282.9 864

1992 18713.6 320 67342.2 53984.7 932

1993 20335.1 342 73807.5 59237.0 996

1994 20857.3 344 78321.7 61400.9 1013

1995 20951.8 340 86247.4 67393.9 1092

1996 21246.9 338 94861.7 74156.6 1180

1997 21889.4 342 103295.8 81884.9 1280

1998 23351.5 359 111022.4 87704.6 1346

1999 26116.9 394 116439.9 91201.9 1376

2000 27264.1 404 124921.6 98295.7 1457

2001 28332.4 413 122724.7 97070.0 1417

2002 31845.8 457 129366.8 102947.8 1479

2003 35587.0 503 140580.5 111766.0 1581
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6.1.2.4. Türkiye’nin Elektrik Enerjisinin thalat ve hracat

Ülkemizde, 2005 y l n n ilk 8 ay nda, 106.6 TWh brüt elektrik üretimi
gerçekle tirilmi tir. Söz konusu üretimin kaynaklara da l m , %43.5 do al gaz,
%25.6 hidrolik, %19.3 yerli kömür, %6.2 ithal kömür ve %5.4 di er kaynaklar
eklindedir. Yap lan planlamalarda, 2020 y l nda do al gaz n pay n n %34.3'e

çekilece i, nükleer pay n n %6.6'ya ve kömür pay n n ise %33.3'e yükseltilece i
öngörülmektedir. Bununla beraber, söz konusu planlamalara göre, kömürün
pay ndaki yükseli ithalat ile sa lanacakt r (TÜ K, 2006). Çizelge 6.16’da 1980-2005
aras ndaki elektrik enerjisinin ithalat  ve ihracat  verilmektedir (ETKB, 2006).

Çizelge 6.14. 1980-2003 Y llar Santrallere Göre Elektrik Enerjisi Üretimi (Brüt)
(TÜ K, 2004)

Y llar Toplam
(106 kwh)

Termik
(106 kwh) % Hidrolik

(106 kwh) %

1980 23275.4 11927.2 51.2 11348.2 48.8
1981 24672.8 12056.7 48.9 12616.1 51.1
1982 26551.5 12384.8 46.6 14166.7 53.4
1983 27346.8 16004.1 58.5 11342.7 41.5
1984 30613.5 17187.2 56.1 13426.3 43.9
1985 34218.9 22174.0 64.8 12044.9 35.2
1986 39694.8 27822.2 70.1 11872.6 29.9
1987 44352.9 25735.1 58.0 18617.8 42.0
1988 48048.8 19099.2 39.7 28949.6 60.3
1989 52043.2 34103.6 65.5 17939.6 34.5
1990 57543.0 34395.4 59.8 23147.6 40.2
1991 60246.3 37563.0 62.3 22683.3 37.7
1992 67342.2 40774.2 60.5 26568.0 39.5
1993 73807.5 39856.6 54.0 33950.9 46.0
1994 78321.7 47735.8 60.9 30585.9 39.1
1995 86247.4 50706.5 58.8 35540.9 41.2
1996 94861.7 54386.5 57.3 40475.2 42.7
1997 103295.8 63479.7 61.4 39816.1 38.6
1998 11022.4 68793.4 62.0 42229.0 38.0
1999 116439.9 81762.4 70.2 34677.5 29.8
2000 124926.0 94009.7 75.3 30916.3 24.7
2001 122724.7 98714.8 80.4 24009.9 19.6
2002 129399.5 95667.8 73.9 33731.7 26.1
2003 140580.5 105189.6 74.8 35390.9 25.2
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6.1.3. Türkiye Enerji Projeksiyonlar

Ülkemizde, 2002 y l itibariyle toplam birincil enerji arz , 75.42 milyon ton

petrol e de eri olmu tur. Söz konusu arz n kaynaklara da l m nda, %40.5 ile petrol

ilk s radad r. Petrolü, %26.2 ile kömür (%15.3'ü yerli kömür ve %10.9'u ithal

kömür), %19.5 ile do al gaz, %8 ile odun, hayvan ve bitki art klar , %3.8 ile hidrolik

ve %2 ile di er kaynaklar izlemektedir (IEA, 2005).

2002 y l nda toplam enerji arz n n %32.4'ü yurtiçi kaynaklardan ve %67.6's

ise ithal kaynaklardan sa lanm t r. Toplam 24.43 milyon ton petrol e de eri

tutar ndaki yurtiçi birincil enerji üretimi içerisinde kömürün pay %47.6'd r. Di er

kaynaklar ise, s ras yla, %24.8 odun, hayvan ve bitki art klar , %11.9 hidrolik

kaynaklar, %9.8 petrol ve %5.9 di er kaynaklar eklindedir. thal kaynaklar n

da l m nda ilk s ray %54.9 ile petrol almaktad r. Petrolü %28.3 ile do al gaz ve

%16.3 ile kömür izlemektedir (IEA, 2005).

Toplam enerji arz n n 2020 y l nda 222.27 milyon ton petrol e de eri olaca ,

bu miktar n %30'unun yurtiçi kaynaklardan ve %70'inin ise ithal kaynaklardan

kar lanaca öngörülmektedir (IEA, 2005). Toplam birincil enerji arz içerisinde

2002 y l nda %15.3 olan yerli kömürlerin pay n n 2020 y l nda yakla k sabit

tutulmas , ithal kömür pay n n ise %100'e varan bir art la %10.9'dan %19.6'ya

yükseltilmesi planlanmaktad r. Ayn planlamalara göre; toplam arz içerisinde do al

gaz n pay %3.7 art la 2020 y l nda %23.2'ye ç kar lacak, yeni tesis edilecek nükleer

santral ile nükleerin pay %3.7 olacakt r. Çizelge 6.17’de Türkiye’nin enerji üretim

projeksiyonlar ve Çizelge 6.18’de Türkiye’nin enerji tüketim projeksiyonlar

verilmektedir (IEA, 2003).

6.1.4. Türkiye’nin Ekonomik Göstergeleri

Ülkemizde 1980'li y llarda ya anan iktisadi geli melere paralel olarak enerji

üretim ve tüketimi büyük çapta artm t r. Bu art n yaratt  olumlu etkilerin yan nda

d ticarette serbestle meye gidilmesi ve d gelirlerindeki art enerji ithalat n hem
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kolayla t rm hem de ithalatta ya anan döviz darbo az n n a lmas n sa lam t r.

Yak n bir gelecekte yeterli enerji temininde güçlükler çekilece i endi eleri dile

getirilse de; günümüzde enerji talebi yap lan ithalat ile birlikte bütünüyle

kar lanabilmektedir.

Çizelge 6.15. 1980-2003 Y llar  Elektrik Enerjisi Tüketimi (TÜ K, 2004)

Y llar
Toplam

(106 kwh)
Ev ve Ticarethane Resmi Daire

Sokak
Ayd nlatmas

Sanayi ve
Di er

1980 20632.4 4897.5 609.0 290.0 14797.3

1981 22030.0 4921.9 638.0 298.0 16171.6

1982 23586.8 5221.8 596.0 309.0 17459.9

1983 24465.1 5423.9 687.0 296.0 18057.9

1984 27635.2 5874.8 767.0 331.0 20662.9

1985 29708.6 6311.4 892.0 407.0 22098.4

1986 32209.7 7641.5 1036.0 666.0 22865.9

1987 36697.3 8254.1 1169.0 786.0 26488.2

1988 39721.5 9593.7 1269.4 815.4 28043.0

1989 43120.0 10564.7 1278.3 915.7 30361.3

1990 46820.0 11617.6 1463.3 1231.4 32507.7

1991 49282.9 13887.4 1864.3 1417.9 32113.3

1992 53984.7 14752.0 2008.6 1859.7 35364.4

1993 59237.0 16164.4 266.4 2270.3 38535.9

1994 61400.9 17154.4 3315.1 2502.1 38429.3

1995 67393.9 18687.7 3011.6 3105.9 42588.7

1996 74156.6 22135.1 3002.5 2933.2 46085.8

1997 81884.9 24599.9 4384.7 3117.2 49783.1

1998 87704.6 27767.9 4271.6 3691.2 51974.0

1999 91201.9 30792.3 3775.1 3691.2 52468.2

2000 98295.7 33227.0 4107.9 4185.3 56403.1

2001 97070.0 32993.8 4841.2 4557.7 54360.8

2002 102947.8 34426.8 4580.5 4888.2 58836.6

2003 111766.0 38066.8 45554.0 5103.9 64170.4
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Çizelge 6.16. 1980-2005 Y llar  Elektrik Enerjisi thalat  ve hracat (ETKB, 2006)
Y llar Elektrik thalat  (GWh) Elektrik hracat  (GWh)

1980 1341 -

1981 1616 -

1982 1713 -

1983 2221 -

1984 2621 -

1985 2142 -

1986 777 -

1987 572 -

1988 381 -

1989 559 -

1990 176 907

1991 759 506

1992 189 314

1993 213 589

1994 31 570

1995 - 696

1996 270 343

1997 2492 271

1998 3299 298

1999 2330 285

2000 3791 437

2001 4579 433

2002 3588 435

2003 1158 588

2004 464 1144

2005* 636 1798

*Geçici

Türkiye'de birincil enerji kaynaklar n n üretimi konusundaki geli melere

bakt m zda; 1970'ler öncesinde bol ve ucuz olmas ndan dolay , enerji kullan m n n

h zla artt n söyleyebiliriz. 70'li y llarda ba layan enerji darbo azlar (1974 petrol

krizi) ekonomilerin enerjiye mutlak ekilde ba l oldu unu göstermi tir. Bu

durumdan da en çok, gerek mevcut sanayilerini çal t rmak gerek yeni sermaye
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yat r mlar n gerçekle tirmek için bol ve ucuz enerjiye gereksinim duyan sanayile me

yolundaki ülkeler ile birlikte Türkiye’de etkilenmi tir. Söz konusu; enerji darbo az ,

geli mi ülkelerde ya anan ekonomik durgunluk dönemi ile birlikte, 1984 y l na

kadar sürmü tür. 1980'li y llar n sonuna do ru ise; özellikle geli mi ülkelerdeki

sanayile me hamleleri ile birlikte enerji talebi tüm dünyada h zla artarken Türkiye'de

de artm t r. Buna paralel olarak; yeni enerji kaynaklar na ihtiyaç duyulmaya

ba lanm t r.

Çizelge 6.17. Enerji Üretim Projeksiyonlar (IEA, 2003)
Enerji Kayna 2005 2010 2020 2030

Kömür (Mtep) 20.69 26.15 32.00 35.13

Petrol (Mtep) 1.66 1.13 0.49 0.17

Do al Gaz
(Mtep)

0.16 0.17 0.14 0.10

Yenilenebilir ve
Art klar (Mtep)

5.33 4.42 3.93 3.75

Jeotermal (Mtep) 1.89 0.97 1.71 3.64

Nükleer (Mtep) - - 7.30 14.60

Hidro (Mtep) 4.16 5.34 10.00 10.00

Güne -Rüzgâr-
Di er (Mtep)

0.22 1.05 2.27 4.28

Elektrik - - - -

Toplam (Mtep) 34.12 39.22 58.20 71.68

Küreselle me çerçevesinde; dünya enerji sektöründeki geli meleri yak ndan

takip ederek politikalar n buna göre ekillendiren 1980 y l nda 44737000 olan

nüfusu ve ki i ba na dü en 1539 $'l k (Merkez Bankas , GSMH y ll k) milli

has las na sahipken Türkiye; y ll k ortalama %8.2 art la, 2004 y l ndaki nüfusu

tahminen 71789000 ve 2004 y l ki i ba na dü en 4172 $'l k (Merkez Bankas ,

GSMH y ll k) milli has las ile h zla sanayile en bir ülke konumundad r. Ekonomik

yap önemli oranda de i mi ve tar m n pay azal rken, hizmet sektörlerinin pay

artm t r.

1980 y l GSMH's 1968 fiyatlar yla hesaplanm t r. 1980 y l GSMH's n n

%24.2’sini tar m, bal kç l k ve ormanc l k, %20.5’ini sanayi ve in aat, %55.4’ünü
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hizmet sektörleri olu tururken, 2004 y l n n GSMH’s n n de erleri, 1987 fiyatlar yla

hesaplanm t r. 2004 y l GSMH's n n %11.6's n tar m, bal kç l k ve ormanc l k,

%29.2'sini sanayi ve in aat, %59.2'sini hizmet sektörleri olu turmu tur.

Çizelge 6.18. Enerji Tüketim Projeksiyonu (IEA, 2003)
2005 % 2010 % 2020 % 2030 %

Kömür (Mtep) 18.65 20.5 15.56 13.9 55.68 28.2 112.3 34.9

Petrol (Mtep) 36.59 40.3 44.17 39.5 63.07 31.9 90.64 28.2

Do al Gaz
(Mtep) 14.47 15.3 25.25 22.6 29.71 15.0 3376 10.2

Yenilenebilir
ve Art klar

(Mtep)
5.33 5.9 4.42 3.9 3.93 2.0 3.75 1.2

Nükleer (Mtep) - - - - - - - -
Hidro (Mtep) - - - - - - - -

Jeotermal
(Mtep) 1.82 2.0 0.89 0.8 1.64 0.8 3.56 1.1

Güne -Rüzgâr-
Di er (Mtep)

0.22 0.2 0.60 0.6 1.12 0.6 1.93 0.6

Elektrik 13.71 100.0 20.95 100.0 42.39 100.0 76.04 100.0

Toplam(Mtep) 90.79 100.0 111.8 100.0 197.5 100.0 322.0 100.0

Günümüzde Türkiye; h zla geli en sanayisini, ekonomik geli imini,

gelece ini ve enerji ihtiyaçlar n dikkatle takip etmekte ve gereken planlamalar

yapmaktad r.

Fiyat istikrar , 1980 sonras dönemde, Türkiye ekonomisinin önde gelen

sorunlar ndan birini olu turmu tur. 1980 y l nda %93.71 oran nda olmu tur. 1981

y l nda %27.06 olan 12 ayl k TÜFE oran , ciddi bir art  e ilimine girerek, 1987

y l nda %55.05'e yükselmi ; 1994 y l nda ya anan ekonomik krizle birlikte, yakla k

%125.50 seviyesine ula m t r. Enflasyon oran , 1980 sonras  y llarda azalma e ilimi

göstermi , ancak; 2001 y l nda ya anan ekonomik krizle birlikte %68.50 düzeyine

ula m t r. 2002 y l nda ise; %29.70 oran nda, 2004 y l nda ise; %9.30 olmu tur

(TÜ K, 2004).

Geli mekte olan ülkeler ko ulunda enerji tüketiminin artmas , büyümenin

göstergesidir. Bundan dolay ; enerji tüketimi ekonomik geli menin ve sosyal refah n

en önemli göstergelerinden biridir. Tüketilen enerji ile gayri safi milli has la

(GSMH) aras nda s k bir i birli i bulunmaktad r. Bu nedenle; ülkelerin ki i ba na
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tükettikleri enerji miktar , o ülkedeki hayat standard n yans tmas bak m ndan büyük

önem ta r.

1980 y l için elektrik enerjisi toplam üretim, 23275.4 milyar kwh iken;

1991’de 60246.3 milyar kwh, 2001’de 122724.7 milyar kwh, 2003’de 140580.5

milyar kwh olmu tur. Toplam elektrik üretimi; 1980 y l nda %51.2 oran nda termik

santrallerde 11927.2 milyar kwh ve hidrolik santrallerde %48.8 oran nda 11348.2

milyar kwh üretilmektedir. 1991, 2001 ve 2003 y llar nda elektrik üretimi termik

santrallerde s rayla, %62.3 oran nda 37563 milyar kwh, %80.4 oran nda 98714.8

milyar kwh, %74.8 oran nda 105189.6 milyar kwh’dir. 1991, 2001 ve 2003 y llar nda

elektrik üretimi hidrolik santrallerde, %37.7 oran nda 22683.3 milyar kwh; %19.6

oran nda 24009.9 milyar kwh ve %25.2 oran nda 35390.9 milyar kwh’dir.

1980 y l için elektrik enerjisi toplam tüketim 20632.4 milyon kwh iken 1991

y l nda, 49282.9 milyon kwh 2001 y l nda, 97070.0 milyon kwh 2003’de 1117666.0

milyon kwh olmu tur. Toplam elektrik tüketiminin sanayideki de i imi ise; 1980

y l nda %71.7 oran yla 14797.3 milyon kwh, 1991 y l nda %65.2 oran yla 32113.3

milyon kwh, 2001 y l nda %56.0 oran nda 54360.8 milyon kwh, 2003 y l nda ise;

%57.4 oran yla 64170.4 milyon kwh elektrik tüketilmi tir.

1980 y l için enerji tüketimi ki i ba na 459 kwh iken 2005 y l için

Türkiye'de ki i ba na enerji tüketimi 2200 kwh'a ula m olmas na ra men, bu

rakam n Avrupa 'da 6500 kwh/ki i ve dünya ortalamas n n ise 2500 kwh/ki i oldu u

dikkate al n rsa, ülkemiz için ki i ba na dü en elektrik enerjisi tüketiminin oldukça

dü ük seviyede oldu u gözlenmektedir. Bu nedenle; enerji arz n n art r lmas n n

gere i ortadad r.

Enerji arz sisteminin sürekli de i mesi, yeni yeni teknolojilerin

geli tirilmekte olu u, enerji materyallerinin fiyatlar n n k sa periyotlar içinde

dramatik de i iklikler sergilemesi, özellikle; dünyadaki stratejik dengeleri zaman

zaman yerinden oynatan petrolün fiyat istikrar n n bulunmay , bütün bunlara

kar n; enerjinin gündelik hayat m zdaki kullan m oran n n ve vazgeçilmezli inin

son y llarda fevkalâde artm olmas ; enerji ve elektrik enerjisi sistemlerinde stratejik

planlamay zorunlu hale getirmektedir.
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Elektrik enerjisine olan talebin gitgide yükseldi i ve sadece 2001 y l nda

iddetli ekonomik krizden dolay küçük bir gerileme gösterdi i Türkiye'de, bugüne

kadar enerji piyasas na yap lan arz n talebi kar lamakta güçlük çekti i, iyi durumda

ise; taleple arz n ba a ba geldi i gözlenmektedir. lk defa 2002'de hem elektrikte ve

hem de do al gaz sebebiyle genel enerjide bir arz fazlas meydana gelmi tir.

Sabit sermaye yat r mlar n n milli gelir içindeki pay 1980 y l nda %21.8

iken, 1993-97 döneminde %25 dolaylar na yükselmi ve izleyen y llarda gerileme

göstererek 2001 y l nda %18.4 olarak gerçekle mi tir.

Ekonominin d a aç lmas na paralel olarak, AB'den ithalat ba ta olmak üzere

d ticaret hacminde önemli art lar ya anm t r. D ticaret hacmi 1980 y l nda 10.8

milyar dolardan, 2004 y l nda 160.6 milyar dolar düzeyine ula rken, ihracat ayn

dönemde 2.9 milyar dolardan 63.12 milyar dolara, ithalat ise 7.9 milyar dolardan

97.53 milyar dolara yükselmi tir.

1980'li y llar n ba nda ihmal edilebilecek düzeyde bulunan do rudan yabanc

sermaye giri i 2000 y l na kadar oldukça dü ük düzeylerde kalm t r Türkiye’nin

AB’ye yakla mas için gerekli y ll k yat r m 4.5 milyar dolar olmas gerekirken 2005

verilerine göre; i letme ve yenileme yat r mlar (y ll k) 1.5 milyar dolard r

(MÜS AD, 2006).

6.2. Metot

Tez çal mas n n bu k sm nda; enerji üretim ve tüketim de erleri, enerji

fiyatlar , enflasyon oranlar , gayri safi milli has la de erleri, büyüme oranlar , ithalat-

ihracat de erleri, ve nüfus vb ekonomik göstergeler aras ndaki ili ki istatistiksel

olarak irdelenecek, yak n ili kiler kullan larak gelece e ait projeksiyonlar tahmin

edilecektir. Enerji tüketim de erleri-gayri safi milli has la, enerji tüketim-büyüme

oranlar , enerji tüketim-milli gelir, döviz kuru-enerji tüketimi, enerji tüketimi-nüfus

aras ndaki ili kiler detayl  olarak incelenecektir.
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7. ARA TIRMA BULGULARI

Türkiye’nin toplam birincil enerji üretimleri 1980-2005 y llar aras nda göze

çarpan bir de i im olmam t r. Di er taraftan; y llar geçtikçe enerji tüketimlerinde

düzenli art lar oldu u gözlenmektedir. Tüketimdeki h zl art , ithalat ihtiyac n n da

artmas na neden olmu tur. 1980 y llar nda göze çarpan bir aç k yok iken; 1990’dan

sonra enerji aç klar nda art lar görülmektedir. 1980 y l nda toplam tüketimin

%45.71’i ithalatla kar lan rken bu oran 2005 y l nda %72.50’e yükselmi tir.
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ekil 7.1. 1980-2005 Y llar Birincil Enerji Üretim, Tüketim ve Aç k Durumlar
(Mtep)

H zl geli me çabas içinde olan ve bu nedenle enerji gereksinimi her y l artan

Ülkemizde enerji konusu sürekli ön planda yer almaktad r. Ayr ca; s n rl enerji

kaynaklar na sahip olunmas ve üretim art n n talebi kar layamamas enerji ithalini

zorunlu k lmakta ve bu durum Ülkemizin enerji politikalar n n belirlenmesinde

uluslararas geli melerin izlenmesini gerektirmektedir ( ekil 7.1).

Türkiye’nin birincil enerji kaynaklar n n üretimlerinin % oranlar nda y llar

itibariyle azalmalar görülmektedir. Özellikle; 1990’dan sonra azal lar daha belirgin
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duruma gelmi tir. 1992’ye kadar enerji aç klar nda göze çarpan bir art olmaz iken,

bu y llardan sonra h zla enerji aç klar n n % oranlar belirgin duruma gelmi tir.

Özellikle; 2003’den sonra enerji aç klar maksimum düzeye ula m ve ayn

geli menin devam etti i gözlenmektedir ( ekil 7.2).
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ekil 7.2. 1980-2005 Y llar Birincil Enerji Üretim ve Aç k Durumlar (%)

Türkiye’de enerji; sanayi, konut, ula m, tar m ve di er sektörlerde

tüketilmektedir. Geçen 10 y l n içerisinde konut, ula m, tar m ve di er sektörlerde

elektrik kullan m oranlar nda gözle görülür önemli ölçüde bir de i im gözlenmez

iken sanayide bu tüketim oran her y l artan oranda kullan lmaktad r. Sanayile menin

artmas yla bu oran daha da artaca beklenmektedir. Sanayile menin artmas ,

ekonomik kalk nman n ve sosyal refah n artmas yla paralel olarak ula mda da enerji

tüketiminin artmas gözlenmektedir. Her geçen y l nüfusun art göstermesiyle bu

ihtiyaç daha da artaca tahmin edilmektedir ( ekil 7.3).

Türkiye’de kömür üretimleri, 1980’li y llar n ba ndan itibaren artarak devam

etmektedir. 1980 y l nda toplam kömür üretimi 19.18 Mtep ve toplam tüketim 20.43
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Mtep iken; 2005 y l nda toplam kömür üretimi 59.23 Mtep ve toplam tüketim 76.74

Mtep olmu tur.
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ekil 7.3. 1995-2005 Y llar Sektörel Bazda Enerji Tüketimi

Toplam kömür üretimi, 1980’li y llar n ortalar nda en yüksek seviyelerine

ula rken; son y llarda do al gaz kullan m n n art na ba l olarak üretimde dü ü ler

görülmektedir. Kömür tüketiminin her y l h zla artmas ndan dolay üretim, talebi

kar layamamaktad r. 1991’e kadar aç klar yok denecek kadar az iken; 1991’de bir

art görülmektedir. Kömür tüketimlerinin aç k oranlar ; 1980 y l nda %6.11 iken

1991 y l nda %20.01 olmu tur. 2001 y l ndan itibaren aç klardaki oran h zla artmaya

ba lam t r. 2004 y l nda %26.92 oran yla en yüksek seviye, 2005 y l nda ise;

%22.82’e ula m t r. Kömür tüketimlerinde çok az oranda olsa bile ithal kömüre

yönelim olmu tur ( ekil 7.4).

1980-1990 y llar aras nda Türkiye’nin petrol üretim art lar  y llar itibariyle

çok fazla bir de i im göstermemesine ra men 1991’de en yüksek seviyede oldu u

gözlenmi tir. Bu tarihten sonra petrol üretiminde azal olmu tur. 1980 y l nda petrol

üretimi %15.22 oran nda gerçekle ir iken 1991 y l nda %20.05 oran yla y llar
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geçtikçe yüksek seviyede üretim yap lm t r. 2005 y l nda bu oran %7.8 olarak dü ük

seviyede petrol üretimi gerçekle mi tir.
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ekil 7.4. 1980-2005 Y llar Kömür Üretim Aç k Durumlar

Ülkemizde petrol rezervinin yeterli olmamas ndan dolay petrol üretimi,

talebi kar layamamakta ve her y l ithalat artmaktad r. 1980’den sonra petrol aç klar

artar iken; 1991’de bu art gözle görülür bir ekilde azalm t r. Fakat; bu tarihten

itibaren petrol tüketim aç klar nda h zl art lar gözlenmektedir. Bu da; Türkiye’yi

zorunlu bir ithalata zorlam t r. 1980 y l nda petrol tüketiminde aç k oran %84.78

iken 1991 y l nda %79.95 seviyesiyle en dü ük oran olu turmu tur, daha sonraki

y llarda bu aç k artm 2004 y l nda %92.83 oran yla en yüksek seviyeye ula m t r.

2005 y l nda ise bu oran %92.42 aç kla ithalata ba ml bir duruma gelmi tir ( ekil

7.5).

Do al gaz üretiminde, istikrarl bir geli me sa lanamam t r. Elektrik

üretiminde giderek artan düzeyde yine ithal bir kaynak olan do al gaza dayal hale

gelmi tir. 1980-1986 y llar aras nda Türkiye’nin do al gaz üretimleri, talebi

kar lamakta iken; 1987 y l ndan itibaren ülkenin do al gaz rezervlerinin k s tl

olmas ndan dolay  d al mlara yönelinmi tir. Bu da; Türkiye’yi ithalatç bir ülke
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konumuna sokmu tur. Do al gaz üretimi, y llar itibariyle talebini 1980-1986 y l na

kadar %100 oran nda kar lar iken 1987 y l nda bu oran %40.41’e dü mü tür. Bu

tarihten itibaren üretim oranlar nda dü ü ler gözlenmektedir. 2001 y l krizinden

dolay do al gaz üretimi %1.91 oran yla en dü ük seviyede gerçekle mi tir. Daha

sonraki y llarda bu üretim oran nda art lar gözlenmektedir. 2005 y l nda %3.59

oran yla do al gaz üretimi gerçekle mi tir.
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ekil 7.5. 1980-2005 Y llar Petrol Üretim Aç k Durumlar

1980-1986 y l na kadar do al gaz tüketim aç klar gözlenmez iken 1987’de

tüketimlerin artmas yla ülkenin do al gaz rezervlerinin k s tl olmas ndan dolay

üretim talebi kar layamamaktad r. Bu nedenle; do al gaz aç klar meydana

gelmi tir. Y llar itibariyle bu aç k oran  h zl bir ekilde art göstermekte ve her

geçen y l daha fazla ithalatç ülke konumuna gelmemize neden olmaktad r. 2001

y l nda do al gaz tüketiminde aç k oran %98.09 ile en yüksek seviyeye ula m t r.

2005 y l nda bu oran %96.41 olmu tur ( ekil 7.6).

Türkiye’nin elektrik enerjisi üretim oranlar  y llar itibariyle ini li ç k l bir

geli me göstermektedir. Özellikle; termik santrallerinde art lar çok daha fazlad r.

1980 y l nda elektrik üretimi termik santrallerinde %51.2 oran yla gerçekle irken
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hidrolik santrallerinde %48.8 oran nda gerçekle mektedir. 1980 y l nda termik

santraller ve hidrolik santrallerin üretim oranlar birbirine yak n iken; do al gaz

ithalat n n ba lamas yla do al gaz kaynakl santrallerin artmas yla 1986’da termik

santral %70.1 oranla elektrik üretimi, hidrolik santrallerindeki %29.9 oran yla

yakla k olarak iki kat elektrik üretimi gerçekle mi tir.
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ekil 7.6. 1980-2005 Y llar Do al Gaz Üretim Aç k Durumlar

1986’dan sonra termik santrallerinde elektrik üretiminde azalmalar olsa bile

2000’den sonra bu üretim oran artm  2001 y l nda %80.4 oranla en yüksek seviyeye

ula m t r. En dü ük seviyeye ise 1988 y l nda %39.7 oran nda gerçekle mi tir. 2003

y l nda ise %74.8 oran nda termik santrallerde elektrik üretilmi tir.

Hidrolik santrallerinde de elektrik üretimi ini li ç k l geli meler

göstermektedir. Elektrik üretimi oran 1980 y l nda %48.8 oran nda gerçekle irken

bundan sonraki y llarda hidrolik santrallerdeki elektrik üretim oran nda azalmalar

görülmektedir. Hidrolik santrallerindeki elektrik üretimi 1988 y l nda %60.3

oran nda maksimum seviyeye ula m t r. Takip eden y llarda ise, azal lar devam
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etmektedir. 2001 y l nda %19.6 oran yla en dü ük seviyelerdedir. 2003 y l nda ise

%25.2 oran nda gerçekle mi tir ( ekil 7.7).
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ekil 7.7. 1980-2003 Y llar  Elektik Üretim Durumlar (Termik-Hidrolik)

Birincil enerji kaynaklar n n tüketimlerinde y llar itibariyle do rusal bir art

görülmektedir. Günümüzde oldu u gibi gelecekte de bu art lar n devaml l k

gösterece i tahmin edilmektedir. Hesaplanan yüksek R2 de erinin 1’e yak n olmas

bu ili kiyi göstermektedir. Rekreasyon say s oldukça yüksek ç km t r. Bu katsay ,

y llar geçtikçe istikrarl bir ekilde birincil enerji kaynaklar n n tüketimlerinde

geli meler olaca n göstermektedir ( ekil 7.8).

Kömür tüketimleri y llar itibariyle istikrarl bir de i im göstermemektedir.

Y llar geçtikçe kömür tüketimlerinde ini li ç k l geli meler gözlenmekte, ilk en

yüksek tüketim 1989 y l nda gerçekle mi tir. Daha sonraki y llarda enerji

tüketimlerinde do al gaza yönelim olmas na ra men kömür tüketimlerinde gözle

görülür bir azalma gözlenmemektedir. Y llar itibariyle enerji tüketimlerinde pay n

korumu tur. Rekreasyon katsay s çok dü ük say lmamaktad r. Kömür tüketim
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miktar ndaki art mevcut olan rezervlerin sonuna kadar kullan m yla daha da

artaca tahmin edilmektedir ( ekil 7.9).

y = 2407,2x - 5E+06
R2 = 0,9873
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ekil 7.8. 1980-2005 Y llar Birincil Enerji Tüketimi statistiksel Analizi

y = 1496,5x - 3E+06
R2 = 0,656
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Türkiye’de hidrolik enerji kullan m istikrarl bir art göstermemektedir.

Y llar itibariyle ini li ç k l bir geli me gözlenmektedir. Fakat; her geçen y l arz

miktar artmaktad r ve bundan sonraki y llarda tüketim art n n da devam edece i

sonucuna ula lmaktad r. Gelecekte de yeni kurulacak hidrolik santrallerin

kurulmas yla bu alandaki enerji tüketimlerinde art lar olaca beklenmektedir.

Türkiye bu hidrolik enerjisi aç s ndan ansl bir ülke durumundad r. Bu tahminlere

göre; Türkiye’deki enerji aç n n kar lanmas mümkün görülmektedir. Rekreasyon

katsay s da oldukça yüksek ç km t r. Bu katsay  y llar itibariyle hidrolik enerji

kullan m oranlar n n artaca n n kan t d r ( ekil 7.10).

y = 1268,8x - 3E+06
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ekil 10. 1980-2005 Y llar Hidrolik Enerji Tüketimi statistiksel Analizi

Petrol tüketimlerinde y llar itibariyle ini li ç k l bir geli me göstermektedir.

Bunu da, Dünya petrol fiyatlar ve krizleriyle aç klayabilmek mümkündür.

Günümüzde oldu u gibi gelecekte de bu art lar n devaml l k gösterece i tahmin

edilmektedir. Petrol tüketimlerinin artmas kullan m oranlar n da etkiler. Her geçen
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y l enerji ihtiyaçlar artaca ndan bu durum petrol tüketimine de yans yacakt r ( ekil

7.11).

y = 721,74x - 1E+06
R2 = 0,9428
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ekil 7.11. 1980-2005 Y llar Petrol Tüketimi statistiksel Analizi

Do al gaz da t pk petrolde oldu u gibi ithal yollarla kar lad m z enerji

kaynaklar ndan biridir. Do al gaz üretimleri 1985 y llar na kadar tüketimleri

kar lamas na ra men bu y llardan sonra tüketimlerle birlikte aç klarda artmakta ve

di er ülkelerden ithal edilmeye gidilmi tir. Do al gaz arz çok az yükselme

göstermi tir. 1996 y l ndan itibaren ise yükseli trendini h zland rm t r. Do al gaz n

yükseli trendini, günümüzde oldu u gibi gelecekte de bu art lar n devaml l k

gösterece i tahmin edilmektedir. Enerji ihtiyaçlar artaca ndan bu durum do al gaz

tüketimine de yans yacakt r ( ekil 7.12).

Türkiye‘de jeotermal enerjisi kullan m , 1984 y l itibariyle ba lanm ve

ileriki y llarda kullan m oranlar nda istikrarl bir art görülmemektedir. 1985-1990

y llar aras nda art lar olmu tur, fakat bu y llardan sonra bir azal görülmektedir.

Buna ra men; 2000 y l ndan sonra günümüze kadar jeotermal enerji kullan mlar nda

tekrar bir art oldu u saptanm t r. Tamam yla co rafik özelliklere ba l olan bu
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enerji kayna temiz olmas nedeniyle de kullan mda tercih edilen bir enerji

kayna d r ( ekil 7.13).

y = 988,46x - 2E+06
R2 = 0,8775
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ekil 7.12. 1980-2005 Y llar Do al Gaz Tüketimi statistiksel Analizi

y = 30,973x - 61284
R2 = 0,9667
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Türkiye‘de rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimleri, 1985 y l itibariyle ba lam ,

bu tarihi izleyen y llarda arz miktarlar yükselen bir geli me göstermi tir. lk y llarda

tüketimlerinde çok az bir de i im olmas na ra men 1990 y l ndan itibaren art lar

do rusal oranda h zla geli me göstermektedir. Gelecekte de yap lmas planlanan

rüzgâr çiftlikleri projesiyle bu kullan m oranlar nda artmalar beklenmektedir ( ekil

7.14).
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ekil 7.14. 1980-2005 Y llar Rüzgâr Enerji Kullan m statistiksel Analizi

Ki i ba na enerji tüketimleri artarken do rusal bir art göstererek nüfus

oranlar nda da bir art olu mu tur. leriki y llarda da nüfusun artmas yla enerji

ihtiyaçlar nda art lar beklenmektedir. Talebin her geçen y l daha da artaca tahmin

edilmektedir. Rekreasyon katsay s oldukça yüksektir. Bu da, elektrik tüketimi ile

nüfus art oranlar n n aras ndaki ili kinin yüksek oldu unu göstermektedir ( ekil

7.15).
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y = 0,0218x + 36,947
R2 = 0,9822
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ekil 7.15. 1980-2003 Y llar Ki i Ba na Dü en Enerji Tüketimi Nüfus Art
statistiksel Analizi

1980’li y llarda ekonomik faaliyetlerdeki canlanma, enerji sektörüne milli

has ladan daha fazla pay ayr lmas ve sektöre daha fazla önem verilmesi, enerji

sektörünün darbo azdan ç kmas nda etken olmu , sektördeki rahatlama ekonomik

kalk nma ve sosyal refah n artt r lmas na yard m etmi tir. Türkiye’de ki i ba na

dü en enerji tüketimi y llar itibariyle h zla art lar göstermektedir. Ki i ba na dü en

enerji tüketimi ile GSMH büyüme oran aras ndaki ili ki de bu art lara yans m t r.

Ekonomik kalk nma artmakta bununla birlikte sosyal refahta artmaktad r.

Ki i ba na enerji tüketimindeki art ; Türkiye’nin kalk nmas n n da bir

göstergesidir. Bu art n fazla olmas na ra men, geli mi ülkelerin seviyesine yeteri

kadar eri ememi tir. Kalk nm l k düzeyinin göstergelerinden biri olarak say lan ki i

ba na dü en elektrik tüketimimiz halen dünya ortalamas n n yar s civar ndad r.

Ülkemizin h zla kalk narak geli mi ülkeler aras nda yerini alabilmesi için

gayri safi milli has las n n h zla artmas gerekmektedir. Bu geli menin temini için en

önemli etken sanayi üretiminin artmas d r. Bunun sa lanmas için ise enerji temini

büyük önem ta maktad r. Ayr ca; sosyal kalk nman n sa lanabilmesi enerji temini
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gerekmektedir. Bütün bu hususlar, bir ülkenin gerek ekonomik gerekse sosyal

kalk nmas nda enerjinin en önemli oldu unu vurgulamaktad r ( ekil 7.16).

y = -0,0012x + 4,9355
R2 = 0,0074
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ekil 7.16. 1980-2003 Y llar Ki i Ba na Dü en Enerji Tüketimi Büyüme Oran
statistiksel Analizi

Ki i ba na dü en enerji tüketimleri art kça Türkiye’de gerçekle en ihracat

oranlar nda da art lar görülmektedir. Sanayile menin artmas yla kullan lan enerji

tüketimlerinde de art lar olmaktad r. leriki y llarda da bu art lar n daha artaca

tahmin edilmektedir. lk y llarda, h zl bir de i im gösteren do rusal art olsa bile

sonraki y llarda bu oran daha az bir de i im gösteren duruma gelmi tir. Rekreasyon

katsay s  veriler aras nda da yak n ili kinin oldu unu göstermektedir ( ekil 7.17).

Ki i ba na dü en enerji tüketimleri y llar itibariyle döviz kuru aras nda bir

ili ki gözlenmemektedir. Rekreasyon katsay s bunu en iyi ekilde göstermektedir.

Döviz kurlar , para politikas nda de i im gösterdiklerinden her hangi bir art , ki i

ba na dü en enerji tüketim miktarlar n ne olumlu ne de olumsuz etkilememektedir.

Birbirlerinden serbest ekilde y llar itibariyle art lar göstermektedir ( ekil 7.18).
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y = 0,0331x + 47,647
R2 = 0,701
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ekil 7.17. 1980-2003 Y llar Ki i Ba na Dü en Enerji Tüketimi hracat Art
statistiksel Analizi

y = 1051,6x - 729608
R2 = 0,5732
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ekil 7.18. 1980-2003 Y llar Ki i Ba na Dü en Enerji Tüketimi Döviz Kuru (ABD
Dolar ) Art statistiksel Analizi

Yap lan projeksiyonlara göre; tüm geli mekte olan ülkeler gibi ülkemizin de

enerjiye olan talebinin artmaya devam edece i ve bütün enerji kaynaklar na ihtiyaç
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duyulaca bilinen bir gerçektir. 2030 y l na kadar kömür, hidrolik ve yenilenebilir

enerji kaynaklar n n üretimlerine a rl k verilecektir. Türkiye’nin petrol ve do al gaz

rezervlerinin s n rl olmas ndan dolay , petrol ve do al gaz üretim oranlar nda azalma

beklense bile gelecekte de enerji kaynaklar n n üretimlerinde önemli bir yer alacakt r.

Türkiye’nin 2005 y l ndaki toplam birincil enerji üretimi 25.19 Mtep iken, 2010

y l nda 39.22 Mtep, 2020’de 58.2 Mtep ve 2030’da 71.68 Mtep olaca tahmin

edilmektedir ( ekil 7.19).
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ekil 7.19. 2010, 2020 ve 2030 Y llar  Enerji Üretim Projeksiyonlar

Ülkemizde birincil enerji kaynaklar n n üretiminin tüketimi kar lama oran

oldukça dü üktür. Yap lan projeksiyonlara göre; enerji tüketim oran n n

yüksekli inden dolay talebin daha da artaca ve arz aç meydana gelece i tahmin

edilmektedir. Türkiye’nin h zla artan enerji talebini kar lamak ve gelecek y llarda

olu acak enerji aç n kapatmak üzere yerli enerji kaynaklara dayal projelerin

ya ama geçirilmesi gerekmektedir.
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Türkiye'nin geli mekte olan bir ülke olu u nedeniyle enerjiye olan talebi gün

geçtikçe artmakta ve mevcut tüm potansiyelleri de erlendirilse dahi tek ba na yerli

kaynaklarla artan talebin kar lanmas n n mümkün olmad n  ortaya koymaktad r.

Bu yönden; yeni aramalarla kömür rezervlerimizin art r lmas büyük önem

ta maktad r. Ülkemizde do al gaz n pay n n optimal seviyeye dü ürülüp yerli enerji

kaynaklardan kömür ve hidroli in yan  s ra di er enerji kaynaklar n n dengeli bir

ekilde kullan m esas al nmal d r.

Türkiye’nin 2005 y l ndaki genel enerji talebi 91.58 Mtep olurken, 2010

y l nda 111.8 Mtep, 2020’de 197.5 Mtep ve 2030’da 322 Mtep olaca tahmin

edilmektedir. Temiz kömür üretim teknolojisiyle kömürden en iyi ekilde

faydalan lmas yla kullan m oran artt r larak gelecekteki pay nda da h zl bir art

gözlenmektedir. Do al gaz, hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynaklar nda normal

art lar gözlenirken, kömür ve petrol de oldukça büyük yükseli  e imleri

görülebilece i tahmin edilmektedir ( ekil 7.20).
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8. SONUÇLAR VE ÖNER LER

Ekonomik kalk nman n ve toplumsal geli menin vazgeçilmezlerinden olan
enerji, özellikle yerli kaynaklar  s n rl olan ülkeler için kritik bir öneme sahiptir.
Buna göre; dengeli ve ileri kalk nmada enerji, insanlar n refah ve ülke ekonomisinin
geli mesinde belirleyici unsur olmaktad r. Enerji talebinin; her dönemde yeterince
verimli, güvenilir, ekonomik, devaml ve çevreye dost ko ullarda sa lanmas temel
hedefler aras nda olmas gerekmektedir. Enerji potansiyeli aç s ndan olabildi ince
ba ms z kalabilmenin ve çe itlendirmeye gidebilmenin anahtar , öz kaynaklar n
geli tirilmesidir.

Türkiye enerji kaynaklar n n; dünya rezervleri içerisindeki yeri
incelendi inde, kömür kaynaklar m z n dünya kömür rezervi içerisindeki pay n n
%0.6, jeotermal potansiyelimizin dünya potansiyelinin %0.8'i oldu u, hidrolik
potansiyelimizin pay n n ise %1 civar nda oldu u, uranyum rezervlerinin dünya
rezervlerinin binde birini olu turdu u belirlenmektedir. Petrol ve do al gaz
rezervlerimiz k s tl  ve ekonomiklik s n r na girmemektedir.

Yap lan tez çal mas na göre; Türkiye’nin 1980-2005 y llar nda toplam
birincil enerji üretimlerinde önemli de i im olmaz iken; tüketimlerinde y llar
geçtikçe düzenli art lar oldu u gözlenmektedir. Tüketimdeki h zl art , ithalat
ihtiyac n n da artmas na neden olmu tur. 1980 y l nda toplam tüketimin %45.71’i
ithalatla kar lan rken bu oran 2005 y l nda %72.50’e yükselmi tir. H zl geli me
çabas içinde olan ve bu nedenle enerji gereksinimi her y l artan Ülkemizde enerji
konusu sürekli ön planda yer almaktad r.

Geçen 10 y l n içerisinde konut, ula m, tar m ve di er sektörlerde elektrik
kullan m oranlar nda önemli ölçüde bir de i im gözlenmez iken; sanayide art lar
görülmektedir. Sanayile menin artmas yla bu oran n daha da artaca tahmin
edilmektedir. Sanayile menin artmas , ekonomik kalk nman n ve sosyal refah n
artmas yla paralel olarak ula mda da enerji tüketiminin artmas gözlenmektedir. Her
geçen y l, nüfusun art göstermesiyle bu ihtiyaç daha da artaca tahmin
edilmektedir.

Türkiye’de toplam kömür üretimleri, 1980’li y llar n ortalar nda en yüksek
seviyelerine ula rken; son y llarda do al gaz kullan m n n art na ba l olarak
üretimde dü ü ler görülmektedir. Kömür tüketiminin her y l h zla artmas ndan dolay
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üretim, talebi kar layamamaktad r. 1980 y l ndaki toplam kömür üretim ve
tüketimleri s ras yla; 19.18 Mtep ve 20.43 Mtep iken; 2005 y l nda ise 59.23 Mtep ve
76.74 Mtep olmu tur. Kömür tüketimlerinin aç k oranlar ; 1980 y l nda %6.11 iken;
2005 y l nda ise %22.82’e ula m t r. Kömür tüketimlerinde çok az oranda olsa bile
ithal kömüre yönelim olmu tur.

Türkiye’nin 1980 y l ndaki petrol üretimi %15.22 oran nda gerçekle ir iken;
2005 y l nda bu oran %7.8 olmu tur. Ülkemizde petrol rezervinin yeterli
olmamas ndan dolay petrol üretimi, talebi kar layamamakta ve her y l ithalat
artmaktad r. Petrol tüketiminin aç k oranlar , 1980 y l nda %84.78 iken; 2005 y l nda
ise bu oran %92.42’e ula m t r.

Do al gaz üretiminde, istikrarl bir geli me sa lanamam t r. Elektrik
üretiminde giderek artan düzeyde yine ithal bir kaynak olan do al gaza dayal hale
gelmi tir. 1980-1986 y llar aras nda Türkiye’nin do al gaz üretimleri, talebi %100
oran nda kar lar iken (hiç aç k yokken); 1987 y l ndan itibaren ülkenin do al gaz
rezervlerinin k s tl olmas ndan dolay  d al mlara yönelinmi tir. Bu da; Türkiye’yi
ithalatç bir ülke konumuna sokmu tur. 2005 y l nda talebi kar lama oran %3.59
olmu  ve tüketim aç ise %96.41 düzeyinde gerçekle mi tir.

Türkiye’nin elektrik enerjisi üretim oranlar  y llar itibariyle ini li ç k l bir
geli me göstermektedir. Özellikle; termik santrallerinde art lar çok daha fazlad r.
1980 y l nda elektrik üretimi, termik ve hidrolik santrallerinde s ras yla; %51.2 ve
%48.8 oran yla gerçekle irken, do al gaz ithalat n n ba lamas yla birlikte do al gaz
kaynakl santrallerin artmas yla termik santrallerden elektrik üretim oran nda da
art lar gözlenmektedir. 2003 y l nda elektrik üretimi, termik ve hidrolik santrallerde
s ras yla; %74.8 ve %25.2 oran nda gerçekle mi tir.

Yap lan istatistiksel analizlerde ise; birincil enerji kaynaklar n n
tüketimlerinde y llar itibariyle do rusal bir art görülmektedir. Günümüzde oldu u
gibi gelecekte de bu art lar n devaml l k gösterece i tahmin edilmektedir.
Hesaplanan yüksek R2 de erinin 1’e yak n olmas bu ili kiyi göstermektedir.
Rekreasyon say s oldukça yüksek ç km t r. Bu katsay , y llar geçtikçe istikrarl bir
ekilde birincil enerji kaynaklar n n tüketimlerinde geli meler olaca n

göstermektedir.
Kömür tüketimleri y llar itibariyle istikrarl bir de i im göstermemekte, ini li

ç k l geli meler gözlenmektedir. Rekreasyon katsay s çok dü ük say lmamaktad r.
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Y llar itibariyle kömür tüketim miktar ndaki art , mevcut olan rezervlerin sonuna
kadar kullan m yla daha da artaca tahmin edilmektedir.

Türkiye’de hidrolik enerji kullan m istikrarl bir art göstermemekte, ini li
ç k l bir geli me gözlenmektedir. Fakat; her geçen y l arz miktar artmakta ve
bundan sonraki y llarda tüketim art n n da devam edece i sonucuna ula lmaktad r.
Gelecekte de yeni kurulacak hidrolik santrallerin kurulmas yla bu alandaki enerji
tüketimlerinde art lar olaca beklenmektedir. Rekreasyon katsay s da oldukça
yüksek ç km t r. Bu katsay , y llar itibariyle hidrolik enerji kullan m oranlar n n
artaca n n kan t d r.

Petrol tüketimlerinde y llar itibariyle ini li ç k l bir geli me göstermektedir.
Rekreasyon katsay s oldukça yüksek ç km t r. Hesaplanan yüksek R2 de erinin 1’e
yak n olmas , bu ili kiyi göstermekte; günümüzde oldu u gibi gelecekte de bu
art lar n devaml l k gösterece i ifade etmektedir. Her geçen y l enerji ihtiyaçlar
artaca ndan bu durum petrol tüketimine de yans yacakt r.

Do al gaz da t pk petrolde oldu u gibi ithal yollarla kar lad m z enerji
kaynaklar ndan biridir. Do al gaz üretimleri 1985 y llar na kadar tüketimleri
kar lamas na ra men bu y llardan sonra tüketimlerle birlikte aç klarda artmakta ve
di er ülkelerden ithal edilmeye gidilmi tir. Rekreasyon katsay s oldukça yüksek
ç km t r. Do al gaz n yükseli trendini, günümüzde oldu u gibi gelecekte de bu
art lar n devaml l k gösterece i tahmin edilmektedir.

Türkiye‘de jeotermal enerjisi kullan m , 1984 y l itibariyle ba lanm ve
ileriki y llarda kullan m oranlar nda istikrarl bir art görülmemekte, ini li ç k l bir
geli me göstermektedir. Tamam yla co rafik özelliklere ba l olan bu enerji kayna
temiz olmas nedeniyle de kullan mda tercih edilen bir enerji kayna d r. Rekreasyon
katsay s oldukça yüksek ç km t r. Bu katsay ; y llar itibariyle jeotermal enerji
kullan m oranlar nda geli meler olaca n göstermektedir.

Türkiye‘de rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimleri, 1985 y l itibariyle
ba lanm , bu tarihi izleyen y llarda arz miktarlar yükselen bir geli me göstermi tir.
lk y llarda tüketimlerinde çok az bir de i im olmas na ra men do rusal oranda h zla

geli me göstermektedir. Rekreasyon katsay s oldukça yüksektir. Gelecekte de
yap lmas planlanan rüzgâr çiftlikleri projesiyle bu kullan m oranlar nda artmalar
beklenmektedir.

Ki i ba na enerji tüketimleri artarken do rusal bir art göstererek nüfus
oranlar nda da bir art olu mu tur. leriki y llarda da nüfusun artmas yla enerji
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ihtiyaçlar nda art lar beklenmektedir. Rekreasyon katsay s oldukça yüksektir. Bu
da, elektrik tüketimi ile nüfus art oranlar n n aras ndaki ili kinin yüksek oldu unu
göstermektedir.

Türkiye’de ki i ba na dü en enerji tüketimi y llar itibariyle h zla art lar
göstermektedir. Ki i ba na dü en enerji tüketimi ile GSMH büyüme oran aras ndaki
ili ki de bu art lara yans m t r. Ekonomik kalk nma artmakta bununla birlikte
sosyal refahta artmaktad r. Ki i ba na enerji tüketimindeki art ; Türkiye’nin
kalk nmas n n da bir göstergesidir. Bu art n fazla olmas na ra men, geli mi
ülkelerin seviyesine yeteri kadar eri ememi tir. Kalk nm l k düzeyinin
göstergelerinden biri olarak say lan ki i ba na dü en elektrik tüketimimiz halen
dünya ortalamas n n yar s civar ndad r.

Ki i ba na dü en enerji tüketimleri art kça Türkiye’de gerçekle en ihracat
oranlar nda da art lar görülmektedir. Sanayile menin artmas yla kullan lan enerji
tüketimlerinde de art lar olmaktad r. leriki y llarda da bu art lar n daha artaca
tahmin edilmektedir. lk y llarda, h zl bir de i im gösteren do rusal art olsa bile
sonraki y llarda bu oran daha az bir de i im gösteren duruma gelmi tir. Rekreasyon
katsay s  veriler aras nda da yak n ili kinin oldu unu göstermektedir.

Ki i ba na dü en enerji tüketimleri y llar itibariyle döviz kuru aras nda bir
ili ki gözlenmemekte, rekreasyon katsay s bunu en iyi ekilde göstermektedir.
Birbirlerinden serbest ekilde y llar itibariyle art lar göstermektedir.

Y llar geçtikçe tüm geli mekte olan ülkeler gibi ülkemizin de enerjiye olan
talebinin artmaya devam edece i ve bütün enerji kaynaklar na ihtiyaç duyulaca
bilinen bir gerçektir. 2030 y l na kadar kömür, hidrolik ve yenilenebilir enerji
kaynaklar n n üretimlerine a rl k verilecektir. Türkiye’nin petrol ve do al gaz
rezervlerinin s n rl olmas ndan dolay , petrol ve do al gaz üretim oranlar nda azalma
beklense bile gelecekte de enerji kaynaklar n n üretimlerinde önemli bir yer alacakt r.
Türkiye’nin 2005 y l ndaki toplam birincil enerji üretimi 25.19 Mtep iken; 2010
y l nda 39.22 Mtep, 2020’de 58.2 Mtep ve 2030’da 71.68 Mtep olaca tahmin
edilirken; tüketimleri ise, ayn  y llar için 90.79, 111.8, 197.5 ve 322 Mtep düzeyinde
olmas  beklenmektedir.

Türkiye'nin geli mekte olan bir ülke olu u nedeniyle enerjiye olan talebi gün
geçtikçe artmakta ve mevcut tüm potansiyelleri de erlendirilse dahi tek ba na yerli
kaynaklarla artan talebin kar lanmas n n mümkün olmad n ortaya koymaktad r.
Bu yönden; yeni aramalarla kömür rezervlerimizin art r lmas büyük önem
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ta maktad r. Ülkemizde do al gaz n pay n n optimal seviyeye dü ürülüp yerli enerji
kaynaklardan kömür ve hidroli in yan  s ra di er enerji kaynaklar n n dengeli bir
ekilde kullan m esas al nmal d r.

Türkiye co rafi konumu nedeniyle petrol ve do al gaz rezervleri zengin
üretici ülkelerle enerji tüketimi yo un endüstriyel ülkeler aras nda ve Asya-Avrupa
yolu üzerinde bulunmaktad r. Tarihteki pek Yolu gibi bugün için enerji yolu
Türkiye üzerinden geçebilir. Türkiye'nin Asya-Avrupa aras nda enerji köprüsü ve
enerji terminali durumuna getirilmesi Türkiye'ye ç kar sa layacak bir geli medir. Bu
nedenle; uluslararas petrol ve do al gaz boru hatlar ülkemizin enerji ve ekonomi
politikas ile d  politikas aç s ndan çok iyi de erlendirilmelidir.

Di er yandan; 21. yüzy l n enerji kayna olarak; birçok ülkenin gündeminde
oldu u gibi ülkemizde de önemle üzerinde durdu u hidrojenin nükleer güç santralleri
kullan larak üretilmesi durumunda, hidrojen ta y c olarak kullan lan bor
bak m ndan da ülkemizin zenginli i göz önüne al nd nda, ülkemizin enerji temini
güvenilirli i ciddi ölçülerde iyile tirebilecektir.

Türkiye'de yeni üretim teknolojileri, yeralt nda enerji depolama teknikleri
kullan ma sokulmal , enerjide ileri teknoloji olu turmaya yönelik AR-GE çal malar
desteklenmelidir. Ülkemizde dü ük kaliteli linyitlerin elektrik üretiminde verimli
kullan lmas ve çevre kirlili inin azalt lmas için ak kan yatakta yakma
teknolojisinden yararlan lmal d r.

Türkiye'de ula lmas mümkün tüm kaynaklardan etkin biçimde enerji
üretilirken üretilen enerjinin yüksek verimlilikle etkin kullan m çok önemlidir.
Geli en teknoloji GSMH ba na dü en enerji tüketimini azaltmay hedeflemi tir.
Amaç; daha az enerji ile daha çok mal ve hizmet üretimidir. Bu amaca uygun olarak;
enerji üretimi, sanayisi, ula m, konut ve hizmet sektörlerinde enerjinin ak lc
kullan m na yönelik enerji tasarruf önlemleri uygulanmal d r.

Enerji politikalar n n ba ar s için; ekonomik ve sosyal kalk nmay
destekleyecek yeterli, güvenilir ve ekonomik enerji arz n n sa lanmas ; enerji arz n n
emniyetli olarak yap lmas ; artan enerji talebinin kar lanmas için gereken sermaye
yat r mlar n n te vik edilmesi gerekmektedir.
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