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KISALTMALAR
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ÇEVR�M KATSAYILARI 

Enerji Kaynaklar�n�n TEP’ e Dönü�türülmesi 

    
Çevrim Katsay�s�(*)

TEP 
Is�l De�er 
(kcal/kg)   

1 Ton Ta�kömürü 0,6100  6100   
1 Ton  Linyit (teshin ve sanayi) 0,3000  3000   
1 Ton  Linyit (santral) 0,2000  2000   
1 Ton Linyit (Elbistan) 0,1100  1100   
1 Ton Asfaltit 0,4300  4300   
1 Ton Kok 0,7000  7000   
1 Ton Briket 0,5000  5000   
1 Ton Hampetrol 1,0500  10500   
103 m3  Do�algaz 0,9100  9100 (**) 
103 kwh  Elektrik Enerjisi 0,0860  860 (***)
103kwh Jeotermal Enerji (elektrik) 0,8600  8600 (***)
103 kwh Nükleer Enerji 0,2606  2606 (***)
1 Ton Odun 0,3000  3000   
1 Ton Hayvan ve Bitki Art�klar� 0,2300   2300   
 
(*) Is�l De�er/10000 
(**)   kcal/103 m3 
(***)  kcal/kwh 
 
Ham Petrol Dönü�üm Katsay�lar� 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

HAM PETROL Ton Kilolitre Varil ABD galonu Ton/y�l 

Ton 1 1.165 7.33 307.86 - 

Kilolitre 0.8581 1 6.2898 264.17 - 

Varil 0.1364 0.159 1 42 - 

ABD galonu 0.00325 0.0038 0.0238 1 - 

Varil/gün - - - - 49.8 

ENERJ� B�R�MLER�

kW : Kilowat = 103 watt
MW : Megawatt = 103 kW
GW : Gigawatt = 103 MW
TW : Terawatt = 103 GW
kWh : Kilowatt - saat (103 watt-saat)
GWh : Gigawatt - saat (106 kWh)
TWh : Terawatt - saat (109 kWh)
Kep : Kilogram petrol e�de�eri
TEP : Ton petrol e�de�eri
MTEP : Milyon ton petrol e�de�eri
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SUNU�

Enerji konusunda evrensel ölçekte çal��malar yapan Dünya Enerji Konseyi’nin ana temas� 
�öyle belirlenmi�tir :

“Herkesin en yüksek ölçüde faydas� olacak �ekilde, enerjinin sürdürülebilir olarak arz�n� 
ve kullan�m�n� te�vik etmek.”

Bu uluslararas� kurulu�un ulusal temsilcisi olan Millî Komitemiz, ülkemiz gerçeklerini dik-
kate alarak, enerji sektöründe çal��malar yapmakta, bu çal��malar�n� de�i�ik nitelikteki 
raporlar, kitaplar ve sunumlarla kamuoyuna iletmektedir. 

Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalk�nmas�n�n en temel girdilerinden biri olan enerjinin, 
durumu, geli�meleri ve sorunlar� hakk�nda, her y�l, çe�itli toplant�lar düzenlenmekte ve 
tart��malar yap�lmaktad�r. Tüm bu etkinliklerde, konunun en iyi �ekilde ele al�nabilmesi 
için sektöre ait bilgilerin elde edilmi� olmas�n�n büyük faydas� vard�r. Ayr�ca, enerji ko-
nusunda yat�r�m yapmak isteyenler ile onlara � nansman sa�layacak olan bankalar�n da 
sektör hakk�ndaki bilgilere kolayca sahip olabilmeleri, bas�n ve yay�n kurulu�lar�n�n,       
enerji konusunda yapacaklar� yay�nlar� için gerekli bilgilerin haz�r olabilmesi, özetle, ilgili 
herkesin enerji sektörü bilgilerine kolayl�kla ula�abilmesi, bu konudaki bilgilerin, güve-
nilir ve güncel olarak derlenmesini zorunlu hale getirmi�tir. Dünyada “dü�ük karbonlu 
enerji” döneminin aç�lmakta oldu�u bu günlerde, ülkemiz enerji gerçeklerini iyi bilmek ve 
do�ru de�erlendirmeler yapmak durumunday�z.

Bu durumu bir görev olarak de�erlendiren Millî Komitemiz, olu�turdu�u Çal��ma Grubu 
ile “2010 Y�l� Türkiye Enerji Raporu”nu haz�rlam��t�r. Rapor’un, ula��labilen en güncel 
bilgilerle haz�rlanmas�na özen gösterilmi�tir. 

Eme�i geçen bütün üyelerimize te�ekkür ediyor, Rapor’un, enerji sektörüyle ilgilenecek 
herkes için, yapacaklar� çal��malarda, ba�ar�lar�nda katk� sa�lamas�n� diliyorum.

Sayg�lar�mla
Süreyya Yücel Özden
Yönetim Kurulu Ba�kan�                       
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1. GENEL ENERJ� 
 

 
1.1. Dünya’daki Geli�meler 
 
Dünya’da 2008 y�l�nda ba�layarak devam eden finansman krizi tüm ülkeleri ekonomik ve 
sosyal anlamda etkiledi. Hükümetler, politika belirleyiciler ve i� çevreleri büyük bir çaresizlik 
içinde kald�. Bu geli�meler en fazla petrol ve do�al gaz sektörlerini etkilendi.  

Petrol ve do�al gaz talebi önemli seviyede dü�tü, buna kar��l�k petrol ve do�al gaz fiyatlar� 
belli bir fiyat band� aras�nda küçük art�� ve azal��larla oynad�. 

2008 y�l�nda 3,934 Milyon ton olan petrol tüketimi 2009 y�l�nda 3,821 milyon tona dü�tü. 2010 
y�l�nda ise petrol tüketiminin 2009 y�l� seviyesinde olaca�� tahmin edilmektedir. Bu talep 
dü�ü�ü petrol fiyatlar�n�n 70-80 $/varil de�erinde sabitlenmesine neden oldu. 

Ayn� �ekilde Dünya do�al gaz talebi 2008 y�l�nda 3,061 Milyar m3 iken 2009 y�l�nda 2,987 
Milyar m3’e dü�tü Esas�nda bu geli�meye paralel olarak do�al gaz fiyatlar�nda da bir 
sabitle�me beklenmesine ra�men, AB’ye ve Türkiye’ye en büyük tedarikçi pozisyonunda olan 
Rusya’n�n do�al gaz fiyatlar�n� bir miktar dü�ürdü�ü görülmektedir. 

2010 y�l� k���n�n ABD ve Avrupa’da oldukça so�uk geçmesi nedeniyle petrol ve do�al gaz 
talebinin ve fiyatlar�n�n art�raca�� beklentisi olmas�na ra�men bu beklenti gerçekle�memi�tir. 
Ekonomik krizin petrol ve do�al gaz talebini ciddi seviyede dü�ürdü�ü anla��lmaktad�r. 

2009 y�l�n�n Aral�k ay� sonuna do�ru Türkmenistan-Çin aras�nda do�al gaz boru hatt� aç�l��� 
Çin ve Türkmenistan ba�kanlar� taraf�ndan törenle aç�ld�. 

Türkmenistan’�n büyük do�al gaz potansiyelini Rusya’n�n kontrolünden bir ölçüde ç�kartan ve 
Çin’e enerji güvenli�i aç�s�ndan yeni imkanlar yaratan bu devasa proje, ayn� zamanda 
Özbekistan ve Kazakistan topraklar�ndan geçerek Çin’in Sincan eyaletine do�al gaz hatt�n� 
ba�lamaktad�r. 

Çin’in do�al gaz tüketiminin y�lda 80 milyar m3 oldu�u bilinmektedir. Bu proje ile y�lda 40 
milyar m3 do�al gaz Çin’in tüketimine sunulacakt�r. Bu projenin ticari de�erinden daha özelli�i 
ekonomik ve politik de�erinin a��rl�kl� olarak bulunmas�d�r. 

Eski Sovyetler Birli�i’nin üyesi Orta Asya Ülkelerinin art�k daha az seviyede Rusya’ya ba��ml� 
olduklar� ve bunu sa�lamak için siyasi bir irade içinde olduklar� anla��lmaktad�r. 

Halen Türkmenistan 70 milyar m3 do�al gaz üretmekte ve bu gaz�n tümüne yak�n bir k�sm� 
Rusya taraf�ndan sat�n al�nmaktad�r. 

2009 y�l�n�n Nisan ay�nda Türkmenistan ile Rusya aras�ndaki do�al gaz hatt�nda meydana 
gelen bir kaza nedeniyle sevkiyatta aksamalar olmu� ve iki ülke yetkilileri yeni sevkiyat 
�artlar� konusunda anla�ma sa�layamam��lard�r. Bu durum Türkmenistan’�n do�al gaz 
gelirlerinin ayda 1 milyar $ kayb�na neden olmu�tur. 
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Bu olaydan sonra Türkmenistan devlet ba�kan� alternatif sevkiyat güzergahlar� 
dü�ündüklerini aç�kça ve hararetle ifade etmi�tir. 

Türkmenistan ayn� zamanda �ran üzerinden AB taraf�ndan desteklenen Nabucco Do�al Gaz 
Hatt�na gaz vermek üzere bir proje ba�latm��t�r. �ran üzerinden gelecek bu hatt�n ayn� 
zamanda da �ran do�al gaz�n�n Nabucco’yu beslemesi kaç�n�lmazd�r. Ancak, �ran’daki iç ve 
d�� politika geli�melerinin Nabucco’nun gerçekle�mesi için anahtar bir rol oynad��� aç�kt�r. 
2010 y�l� içindeki �ran ile ilgili siyasi geli�meler Nabucco’nun yak�n gelece�ini belirleyecektir. 

Ukrayna’da seçimleri Rusya yanl� bir politikan�n kazanmas� Rusya-Ukrayna do�al gaz 
anla�mazl���n� bir süre önlemi� görünüyor. Bu durumun AB’nin güvenli�ini bir miktar 
düzelmi� olmas� gerekir. 

2010 y�l�nda nükleer enerjide önemli geli�meler olaca�� dü�ünülmektedir. Nükleer enerjiye 
so�uk bakan birçok ülke politikalar�nda farkl�l�k i�aretleri görülmektedir. Örne�in; �sveç, y�llar 
öncesinde referandum ile “nükleer santralleri kademeli olarak kapatma-nükleer moratoryum” 
karar�n� gözden geçirmek üzere çal��malara ba�lad�. Bu yöndeki de�i�iklikler di�er Avrupa 
ülkelerinde de görülmektedir. Örne�in; �talya’da nükleer enerjini tekrar gündeme gelmesi 
yönünde çal��malar izlenmektedir. Özellikle “�klim De�i�ikli�i” konusunun ve giderek ba��ml� 
hale gelen enerji arz�n�n bu yönde etkili oldu�u bilinmektedir. Bu arada bir AB üyesi olan 
Litvanya, Çernobil reaktörü tipi bir nükleer santral�n� kapatm��t�r. Bu durumda Litvanya bu 
karar� ile elektrik üretiminde tamamen d��a ba��ml� hale gelmi�tir. 

OECD ülkelerinde enerji talebi istikrarl� durumdad�r. Günümüzde enerji talebinin oldukça 
büyük bölümü geli�mekte olan ülkelerden gelmektedir. Bu e�ilim yak�n gelecekte de devam 
edecektir. Enerji talebindeki büyümenin hemen hemen tamam� Çin, Ortado�u ülkeleri ve 
Hindistan olmak üzere üç ana bölgede olacakt�r. Dünya enerji talebindeki büyümenin 
yakla��k olarak %40’� Çin taraf�ndan gerçekle�tirilecektir. Bu sebeple Çin’in alaca�� bir 
ekonomik karar veya uygulamaya koyaca�� enerji teknolojilerine yönelik bir uygulama tüm 
dünyay� ilgilendirmektedir. Ayr�ca global finansal kriz nedeniyle 2008-2009 döneminde pek 
çok enerji yat�r�m� beklemeye al�nm��t�r. 2010 y�l�nda ekonomide beklenen toparlanma 
gerçekle�irse, 2010-2011 döneminde söz konusu yat�r�mlar�n tekrar devreye al�nmas� söz 
konusu olabilecektir.  

2009 y�l�nda finansal krizin etkisiyle, petrol üretim yat�r�mlar�nda %19 oran�nda bir dü�ü� 
olmu�tur. Petrol üretim yat�r�mlar�ndaki dü�ü�ün devam etmesi halinde, geli�mekte olan 
ülkelerden gelecek olan enerji talebi ve kriz sonras� global piyasalardaki düzelmeyle birlikte 
geli�mi� ülkelerdeki reel sektör tabanl� enerji talebindeki art��la birlikte petrol talebi 
beklendi�inden h�zl� artacakt�r. Bu geli�menin mevcut petrol fiyatlar�nda yükseltici yönde bir 
etki olu�turaca�� ku�kusuzdur. Bu senaryonun gerçekle�mesi halinde halen k�r�lgan olan 
dünya ekonomisi aç�s�ndan önemli bir risk olu�turmaktad�r. Bundan dolay� petrol üretim 
yat�r�mlar�ndaki azalma önemli bir parametredir. Mevcut global günlük petrol üretimi 85-86 
milyon varil aras�ndad�r. Bugünkü tüketim e�ilimine göre 2008’de 85 milyon varil olan petrol 
talebinin 2030 y�l�nda 105 milyon varil olmas� beklenmektedir.  

2009 ve 2010 y�llar� aras�nda dünya petrol talebinde art�� olmamas� ve ekonomik büyümenin 
s�f�r olmas� durumunda, 2030 y�l�nda da petrol üretiminin 85-86 milyon varil olaca�� kabulü 
yap�labilir. Buna göre sadece mevcut petrol üretimindeki azalmay� kar��lamak için bugün ile 
2030 y�l� aras�nda y�ll�k 45 milyon varillik bir üretim gerçekle�tirilmesi gerekmektedir. Ancak 
kullan�lmakta olan petrol yataklar�n�n ço�u tepe noktas�na ula�m�� ve üretim düzeyi dü�üktür. 
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Bu durum petrol politikalar�, yat�r�m maliyeti ve jeolojik faktörler aç�s�ndan bir problem 
olu�turmaktad�r. Bu senaryoya göre ucuz petrol döneminin bitmi� oldu�u söylenebilir.  

Mevcut do�al gaz rezervlerinin %50’si Rusya ve �ran bölgesinde bulunmaktad�r. Dünyadaki 
y�ll�k do�al gaz üretimi 3 trilyon m3 civar�ndad�r. Mevcut do�al gaz sahalar�n�n üretimi 2030 
y�l�nda yar� yar�ya dü�ecektir. Söz konusu bu dü�ü�ü dengelemek ve talepteki büyümeyi 
kar��lamak için y�ll�k yakla��k 2,7 trilyon m3’lük yeni üretime ihtiyaç vard�r. Bu nedenle do�al 
gaz alan�nda arama ve üretim yat�r�mlar�na ihtiyaç bulunmaktad�r.  

Son zamanlarda özellikle Avrupa genelinde do�algaz tüketiminde finansal kriz nedeniyle bir 
dü�ü� gerçekle�mi�tir, ayr�ca kaya gaz� üretiminden dolay� da ABD’deki LNG kullan�m�nda 
yüksek oranda dü�ü� gerçekle�mi� durumdad�r. Bu durumdan dolay�, hem do�algaz hem de 
s�v�la�t�r�lm�� do�al gaz fiyatlar�nda dünya çap�nda bir dü�ü�ün olaca��, bu sebeple gaz 
kontratlar�n�n yeniden gözden geçirildi�i veya geçirilece�i yönünde beklentiler bulunmaktad�r.  

ABD’deki kaya gaz� üretimi nedeniyle önümüzdeki 3 y�l içinde ABD’nin s�v�la�t�r�lm�� do�al 
gaz ithalat�n�n azalmaya ba�lamas� beklenmektedir. Bu durum, ABD’ye gaz ihraç etmekte 
olan ülkelerin (Rusya, Ortado�u ve Kuzey Afrika ülkeleri) ekonomik planlar�n� ve yat�r�m 
projelerini etkileyecektir.  

2020 y�l�na kadar elektrik enerjisi ihtiyac�n�n %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklar�ndan 
elde edilmesi konusunda Avrupa Birli�i ülkeleri taraf�ndan belirlenmi� hedefe ula�mak teknik 
olarak mümkün gözükmekle birlikte finansal kaynak tahsisi konusunda engeller mevcuttur.  

Akdeniz bölgesinin gerek rüzgâr ve gerekse güne� enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir. 
Ancak bölge ülkelerinin elektrik �ebekeleri izole/yar� izole sistemlerden olu�tu�u için söz 
konusu ülkeler aras�nda elektrik enerjisi transferi etkin bir �ekilde yap�lamamaktad�r. Bölge 
ülkelerinin rüzgâr ve güne� enerjisi potansiyellerinin etkin bir �ekilde de�erlendirilebilmesi için 
ülkeler aras�nda elektrik enerjisi transferinin mümkün k�labilecek olan “super grid” projesinin 
hayata geçirilmesi gereklidir.  

Son y�llarda, Avrupa Birli�i’nde, ba�ta CO2 olmak üzere, sera gazlar�n�n azalt�lmas� dikkate 
al�nan en önemli hususlardan birisi olup, enerji politikalar� bu çerçevede olu�turulmaktad�r.  
Dünyadaki mevcut enerji yap�s�na ve trendlerine göre önümüzdeki on y�llarda küresel 
s�cakl�k de�erinde art�� beklenmektedir. Bu art���n 2 oC seviyesinde kalabilmesi için 
atmosferdeki CO2 birikiminin 450 ppm seviyesinde olmas� gerekmektedir. Dünyada ki sera 
gazlar�n�n 2/3’ü enerji üretimi ve kullan�m� kaynakl�d�r. Bu konuda yap�lacak yat�r�mlar enerji 
verimlili�i, yenilenebilir enerji teknolojileri, nükleer enerji ve kömür teknolojilerinin 
geli�tirilmesine yönelik olmal�d�r. 2030 y�l�na kadar karbondioksit emisyonundaki azalmay� 
sa�lamak için, enerji verimlili�i ve enerji teknolojilerini geli�tirmek için 10,5 trilyon dolarl�k ek 
yat�r�ma ihtiyaç vard�r. Bu de�er 2030 y�l�ndaki dünya GSMH’n�n %1,1’ne kar��l�k 
gelmektedir.  

CO2 emisyonun azalt�lmas� amac�yla enerji paradigmas�nda de�i�ime gidilmesi halinde 
Avrupa Birli�i enerji sektöründe önemli de�i�iklikler olacakt�r. Bu kapsamda nükleer enerji, 
rüzgâr enerjisi, güne� enerjisi, at�ktan enerji elde etme teknolojilerine önemli yat�r�mlar 
yap�lmas� ve söz konusu teknolojilerin yayg�nla�mas� beklenmektedir. Ayr�ca, Avrupa birli�i 
ülkelerinde günümüzde elektrikli otomobillerin kullan�m oran� %1 düzeyindedir. �u an 
elektrikli otomobil teknolojisine Çin, ABD, Japonya, Fransa ve Almanya’da büyük yat�r�mlar 
yap�lmaktad�r. CO2 emisyonun dü�ürülmesine kar�� uygulanacak hareket plan� kapsam�nda 
2030 y�l�nda elektrikli otomobillerin kullan�m oran�n�n %50 olmas� hedeflenmektedir. 2009-
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2030 dönemi aras�nda elektrik sektörüne yap�lacak yeni yat�r�mlar�n %71’nin yenilenebilir 
enerji yat�r�mlar� olmas� beklenmektedir.  

1.2. Türkiye’deki Geli�meler 

Türkiye’de artan GSMH ve nüfusa paralel olarak enerji tüketimi de artmaktad�r. Bu konuda 
yap�lm�� olan istatistiki bir analizde elektrik tüketimi ile ki�i ba��na dü�en gayri safi yurt içi 
has�la (GSY�H) aras�nda yüksek korelasyon sa�layan ili�ki tespit edilmi�tir. 

 
                          

�ekil 1.1: Milli Gelir ve Elektrik Tüketimi Aras�ndaki �li�ki  
Halen 9000 $ seviyelerinde olan ki�i ba��na dü�en GSY�H’ya kar��l�k 2700 kWh/ki�i 
mertebesinde elektrik tüketimi gerçekle�mektedir. �ekil 1.1’de yer alan matematiksel ili�kiye 
göre ki�i ba��na dü�en GSY�H 20000 $ seviyelerine ula�t���nda ki�i ba��na tüketimimizin 
5000 kWh’e a�mas� beklenmektedir. 

 
            Kaynak: Deloitte 

�ekil 1.2: Ki�i Ba��na Dü�en GSY�H ve Mukayeseli Elektrik Tüketimi 
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Elektrik enerjisi için yap�lan bu analiz birincil enerji tüketimi için de yap�labilir. 

2009 y�l�nda Türkiye birincil enerji tüketimi bir önceki y�la göre %-3,8 azalarak 99 mtpe 
gerilemi�tir. Birincil enerji tüketimindeki gerileme 2007 y�l�ndan bu yana sürmektedir. 

2009 y�l�ndaki tüketim de�eri ile Türkiye birincil enerji arz� 4 y�l gerileyerek 2006 y�l�ndaki 
de�erine dü�mü�tür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
�ekil 1.3: Türkiye Birincil Enerji Tüketimi 

 

Dünya’da etkili olan finansal kriz 2009 y�l�nda Türkiye’de sonuçlar�n� ciddi bir �ekilde 
göstermi�tir. Gerçi 2009 y�l�nda global ekonomik kriz nedeniyle enerjinin tüm çe�itlerinde 
tüketimde azalma görülmü� olmas�na ra�men, 2010 ile 2011 ve gelecek di�er y�llarda enerji 
tüketimimizin %5’i a�acak oranda olmas� beklenmektedir. 

2010 y�l�nda Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin 105 mtpe ula�mas� beklenmektedir. Elektrik 
enerjisi talebindeki art���n daha yüksek seviyelerde olaca�� tahmin edilmektedir. 2010 y�l�n�n 
A�ustos ay�nda elektrikte peak talep 35000 MW’a ula�m��t�r. 2010 y�l� elektrik enerjisi 
tüketim miktar�n�n 205 milyar kWh’i a�mas� beklenmektedir. 

Enerji talebinin ülkemiz kaynaklar�ndan kar��lanabilme oran� giderek azalm�� ve enerjide 
“d��a” ba��ml�l���m�z %73 düzeyine ula�m��t�r. 

2010 y�l�nda enerji fiyatlar�nda bir iyile�me olmam��t�r. Enerji fiyatlar�ndaki pahal�l���n ana 
nedeninin a��r� vergiler ve enerji üretimindeki verimsizlili�imizdir.  

Yenilenebilir enerji konusunda beklenen geli�meler 2010 y�l�nda gerçekle�memi�tir. 
Yenilenebilir enerji yasas� yat�r�mc� taraf�ndan beklenmektedir. Bu yasan�n yürürlü�ü ile 
yenilenebilir enerjide özellikle güne� ve rüzgarda hareketlilik ba�layaca�� tahmin 
edilmektedir. 
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Y�l içinde Akkuyu’da kurulmas� dü�ünülen nükleer güç santral�n�n yap�m� için ad�mlar 
at�lm��t�r. Sinop’ta kurulmas� dü�ünülen di�er bir nükleer güç santral� için Kore’nin elektrik 
üretim �irketi ile görü�meler yap�lmaktad�r. 

Özet olarak 2010 y�l�nda enerjide a��r� pahal� olan enerji fiyatlar�nda bir iyile�tirme olmam��, 
enerji üretim ve tüketimimizdeki verimlilik çal��malar� ile yerli enerji kaynaklar�n�n hizmete 
al�n���ndaki zorluklar devam etmi�, 4628 say�l� yasan�n yetersizliklerini önlemek için yeni 
düzenlemeye gidilememi� ve enerji yöneti�imindeki sorunlar giderilememi�tir. 

Dünya Enerji Konseyi (WEC) için Türkiye’nin enerji kaynaklar� ile ilgili olarak son durumunu 
gösteren özet bilgileri içeren tablolar haz�rlanm��t�r. Enerji aç�s�ndan Türkiye’nin durumuna 
genel bir bak�� sa�layan söz konusu tablolar Raporumuzun EKLER Bölümünde yer 
almaktad�r.  

 

KAYNAKLAR: 

 
1- 3rd Annual Climate and Energy Security Summit for Southeast Europe and the 

Mediterranean/2010 Athens 
2- International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2009-Presentation of Dr. 
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2. PETROL VE DO�AL GAZ 

2.1. Dünya’daki Geli�meler 
Petrol �hraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ''Ocak 2010 Petrol Piyasas� Raporu'’na göre, 
2010 y�l�nda küresel petrol talebinin günlük 800 bin varil artarak 85,15 milyon varil olaca�� 
beklenmektedir.  

Ham petrol, OPEC üyesi ülkelerin temel ihracat kalemi oldu�u için petrol fiyatlar�ndaki dü�ü� 
ülkelerin gelirlerinin de büyük oranda gerilemesine neden olmaktad�r. Küresel ekonomideki 
toparlanman�n petrol talebini art�rmas�yla, fiyatlar�n dengeli bir seyir izleyece�i ve bu y�l 
petrolün varil fiyat�n�n 70 ile 80 dolar aras�nda de�i�ece�i tahmin edilmektedir.  

Raporda, küresel büyüme beklentisinin ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e ç�kar�larak, ''gelecek 
aylarda, petrol piyasas�n�n yönü, küresel ekonomideki mevcut olumlu görünümün devam�na 
ba�l� olacak'' denilmektedir.    

OPEC Ba�kan� Pinto, ”petrolde genel e�ilimin makul fiyat istikrar�na do�ru gitti�ini, bu y�l 
herhangi bir kriz senaryosu beklenmedi�ini ve OPEC’in dünya petrol üretimindeki pay�n�n bu 
y�l sabit kalaca��n�, OPEC üyesi ülkelerin 2010’da küresel ham petrol arz�n�n yüzde 40’�ndan 
sorumlu olaca��n�” dile getirmi�tir. Geçti�imiz y�l finansal krizin etkisinin petrol talebinde tarihi 
bir dü�ü� yaratmas� neticesinde, OPEC geçen y�l bugüne kadarki en büyük arz kesintisini 
gerçekle�tirmi�tir.  

Petrol �hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2010 y�l�na ili�kin petrol talebi tahminini art�rm��t�r. 
Dünya petrol arz�n�n %35’ini kar��layan 12 üyeli örgütün A�ustos ay� Petrol Piyasas� 
Rapor’unda, ABD’nin petrol talebi ve küresel ekonomideki toparlanma sinyallerinin 2010 y�l� 
petrol talebi tahmininin 100 bin varil art�r�lmas�nda etkili oldu�u belirtilmi�tir. Raporda, bu y�l 
küresel petrol talebinin geçen y�la göre günlük ortalama 1,05 milyon varil artarak, toplam 85,5 
milyon varil olmas�n�n beklendi�i ifade edilmi�tir. Petrol talebinde beklenen art���n OECD 
bölgesi d���ndan Çin, Hindistan, Orta Do�u ve Latin Amerika’dan gelmesinin beklendi�i 
vurgulanm��t�r. 

Günlük üretim kapasitesine 2015 y�l�na kadar 12 milyon varil eklemeyi planlayan OPEC'in �u 
anda resmi olarak günlük petrol üretimi 24 milyon 845 bin varil seviyesinde bulunuyor.  

Öte yandan, Uluslararas� Enerji Ajans� (IEA) Nisan ay�nda yay�mlad��� ayl�k raporunda, 
küresel petrol talebinin günlük ortalama 30 bin varil ya da geçen y�la göre %2 oran�nda 
artmas�n�n beklendi�ini aç�klam��t�r. 

Bu y�l küresel petrol talebindeki art���n genelinin, ba�ta Asya ülkeleri olmak üzere, Ekonomik 
��birli�i ve Kalk�nma Örgütü’ne (OECD) üye olamayan ülkelerden gelece�ine dikkati çeken 
OPEC ayr�ca, sektörel bazda, en çok ula�t�rma ve petro-kimya sanayinin petrol talep 
edece�ini bildirmi�tir.  

Nisan 2010’da �ngiliz petrol �irketi, British Petroleum (BP) Meksika Körfezi’nde Deepwater 
Horizon petrol platform kazas�na neden olmu�tur. Bunun sonucunda Meksika Körfezi’nde 
deniz taban�ndaki petrol s�z�nt�s� ortaya ç�km��t�r. 
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Aç�klanan son verilere göre, s�z�nt�n�n ba�lad��� 20 Nisan tarihinden bu yana Meksika 
Körfezi’ne yakla��k 5 milyon varil petrol s�zm��t�r. Deepwater Horizon platformunda ya�anan 
patlaman�n sonras�nda ba�layan s�z�nt�, 1979’da yine Meksika Körfezi’nde ya�anan petrol 
s�z�nt�s�n� geride b�rakm��t�r. Ixtoc kuyusunda ya�anan petrol s�z�nt�s�nda Campeche 
Körfezi’ne 3,3 milyon varil petrol akm��t�r.  

Florida State Ünviersitesi'nden Ian MacDonald, BP petrol s�z�nt�s�n�n ABD kara sular�nda 
ya�anan en büyük çevre felaketine dönü�mesinin ard�ndan �imdi de dünyan�n en büyük 
petrol felaketi oldu�unun ortaya ç�kt���n� söylemi�tir. MacDonald, dünyan�n bugüne kadar 
ya�ad��� en büyük petrol s�z�nt�s�n�n ekosistem üzerinde büyük etkiler yaratabilece�ini ve 
ony�llar boyu sürecek olumsuzluklarla kar��la��laca��n� söylemi�tir. Körfez facias� ciddi bir 
kaza durumunda sektörün haz�rl�ks�z oldu�unu aç�kça sergilemi�tir. 

Körfez facias�ndan sonra petrol sektörü birtak�m köklü de�i�imlerle kar�� kar��yad�r. Bunlar�n 
ba��nda deniz sondaj güvenli�i ile ilgili düzenleme standartlar�n�n revize edilip uygulamaya 
sokulmas� bulunmaktad�r. Bu düzenlemelerde ana ilke, güvenlik konusunda hiçbir ödün 
verilmemesi, ayn� güvenli�i sa�layan birden fazla yöntem ya da arac�n sondajda devreye 
sokulmas� yer almaktad�r. Buna paralel olarak kurumsal denetlemenin önemi de ortaya 
ç�km��t�r. 

Yeni yasal hükümler Körfez'de yat�r�m yapacak petrol �irketlerini ürkütmemelidir. Körfez'deki 
derin deniz petrol üretimi ABD petrol üretiminin %25'i düzeyindedir. ABD'nin bu kaynaktan 
feragat etmesi oldukça zordur. 

Körfez felaketi, �irket sigorta primleri dahil "offshore" faaliyetlerinin maliyetini artt�racak ve 
petrol fiyatlar�n� yukar� do�ru körükleyecektir. Ortaya ç�kan do�a kirlili�i ise uzun y�llar yerini 
koruyacakt�r. 

2.1.1. Petrol Fiyatlar� 
Global ekonomik krizin etkilerinin hissedilmeye ba�land��� 2008 y�l� ba��nda petrol fiyatlar� 
140 $/varil olmu� ve 2009 y�l� içerisinde son derece dalgal� bir seyir izlemi�tir. 2009 y�l� yaz 
aylar�nda 150 $’a ula�an bir varil petrolün fiyat�, son alt� ayda zaman, zaman 40 $’�n alt�na 
dü�mü�tür.  

Bir taraftan ekonomik krizin sat�n alma gücünü azaltmas�, di�er taraftan petrol fiyatlar�ndaki 
yükseli� sebebiyle Türkiye’de ve dünyada petrol ve petrol ürünleri talebinin azald��� 
görülmektedir. 2009 y�l� ortalama Dated Brent ham petrol fiyat� 61,5 $/varil olarak 
gerçekle�mi� olup, ba�lang�çta yüksek fiyatlar nedeniyle talep �oku ya�ayan piyasalar, 
mevcut durumda durgunluk �oku ya�amakta ve petrol fiyatlar� dü�me e�ilimi göstermektedir. 

2010 y�l�n�n ilk üç ay�nda ise ekonomide canlanma ve kriz ortam�ndan k�smi �ekilde 
uzakla�ma neticesinde Çin ve Amerika ekonomilerindeki canlanma ile Brent ortalama petrol 
fiyat�n�n 77 $/varil civar�nda gerçekle�ti�i görülmektedir (Bkz. �ekil 2.1). 
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        Kaynak: Platt’s Oilgram Bulletin 

�ekil 2.1: Ham Petrol Fiyatlar�n�n Günlük De�i�imi ($/varil) 

Dünyan�n en büyük petrol tüketicisi ABD'de ABD Enerji Enformasyon �daresinin (EIA), 
Nisan ay� ortalar�nda ABD ham petrol stoklar�n�n 1,6 milyon varil artmas� beklenirken 2,2 
milyon varil azald��� yönündeki aç�klamas�, Çin’in ilk çeyrekte beklentinin üzerinde 
büyümesi, petrol fiyat�n� h�zla yükseltmi�tir.  

May�s ay�nda ABD’den olumlu ekonomi haberleri gelirken, Çin ve Avrupa ekonomilerine 
ili�kin olumsuz haberler petrol piyasalar�n� etkilemi�tir. Çin’in üretimi May�s ay�nda bir 
önceki aya göre yava�larken; sat�n alma endeksinin de May�s ay�nda 55,7’den 53,9’a 
dü�mesi piyasalar� olumsuz etkilemi�tir. ABD’deki ev sat��lar�n�n geçen aya göre %6 
artmas� ve ayr�ca üretim sektörünün 10. kez üst üste yükselmesi (ABD’de The Institute 
for Supply Management (ISM) endeksi 59,7’den 60,4’e ç�km��t�r.) ise yat�r�mc�lar� 
sevindirmi�tir.  

Böylece May�s ay�nda h�zl�ca dü�en petrol fiyatlar� Haziran ay�nda toparlanarak, 75 
$/varil seviyesinde tutunmay� ba�arm��t�r. Brent ve WTI petrolü Temmuz ay�n� 76 
$/varil’den kapat�rken, OPEC Basket petrolü 72,5 $/varil düzeyinde kalm��t�r.  
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Kaynak: Platt’s Oilgram Bulletin 

�ekil 2.2: Ham Petrol Fiyatlar� ($/varil) 
 

Temmuz ay�nda sürekli yükseli� e�ilimi izleyen petrol fiyatlar� A�ustos ay�n�n ilk haftas�nda 
son üç ay�n en yüksek seviyesine gelip, Dünyan�n en büyük ekonomisi ABD'de ekonomiye 
ili�kin verilerin kötü ç�kmas� ve ham petrol stoklar�ndaki h�zl� yükseli� uluslararas� piyasalarda 
petrol fiyat�n�n 75 dolar�n alt�na dü�mesine ve Avrupa'da borsalar�n gerilemesine yol 
açm��t�r. Brent Petrol ortalama fiyat� A�ustos ay�nda 78 $/varil olmu�tur. 

ABD ham petrolünün eylül ay� teslimi varil fiyat� 1,15 dolar de�er kaybederek 74,27 dolara, 
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyat� da 1,24 dolar azalarak 75,23 dolara inmi�tir. ABD 
ham petrolünün varil fiyat� bir ara 73,96 dolar� görmü�tür. 

 

 
     Kaynak: Platt’s Oilgram Bulletin 

�ekil 2.3: Dated Brent Spot Fiyatlar� ($/varil) 



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi   •   Enerji Raporu 2010 11

 

2.1.2. Türkiye ve Avrupa Birli�i (AB) Akaryak�t Fiyatlar� ve Vergiler 

Türkiye’nin ekonomik kalk�nmas�nda temel girdiler aras�nda yer alan enerji kaynaklar� 
içerisinde petrol, günümüzde yerini ve önemini korumakta ve gelecekte de bunu sürdürece�i 
beklenmektedir. Üretimden tüketime kadar pek çok sektörde kullan�lan petrol ve ürünleri, 
ülke enerji ihtiyac�n�n yakla��k %30’luk k�sm�n� kar��lamaktad�r.  

2010 y�l�nda petrol fiyatlar�n�n 2009 y�l�na göre dü�mesine ra�men Türkiye’de ve dünyada 
pompa fiyatlar�n�n ayn� oranda dü�memesi tart��malara neden olmaktad�r. 

Yap�lan ara�t�rmaya göre, Türkiye’de akaryak�t fiyatlar�n�n AB ülkelerine k�yasla oldukça 
yüksek oldu�u dikkati çekmektedir.  

Türkiye’de petrol ve petrol ürün fiyatlar�n�n olu�umunda ve art���nda, dünya fiyatlar� ve döviz 
kurlar�n�n yan�s�ra, akaryak�t ürünlerinin rafineri ç�k�� fiyatlar� üzerinden al�nan Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) ve Katma De�er Vergisi (KDV) önem ta��maktad�r.  

Günümüzde kur�unsuz benzin pompa sat�� fiyatlar�n�n %66-68 kadar� ÖTV ve KDV olarak 
devlete kal�rken, yakla��k % 24’ü rafineri fiyat� olmakta ve % 10,5’i da��t�m pay� olarak 
bayilere ve ana da��t�m �irketlerine kalmaktad�r. Motorinde ise pompa sat�� fiyat�n�n vergi 
yükü %56 olup, rafineri fiyat� %33 ve %11’i de da��t�m pay� olarak bayilere ve ana da��t�m 
�irketlerine kalmaktad�r. Vergi miktar� dünya fiyatlar�ndaki geli�melere göre, Bakanlar Kurulu 
taraf�ndan genellikle revize edilmekte olup, söz konusu da��l�mdaki oranlar sabit 
kalmamaktad�r. Tablo 2.1’de Ocak 2010 itibariyle akaryak�t fiyatlar�nda vergi oranlar� ve 
miktarlar�, �ekil 2.4’de ise akaryak�t pompa sat�� fiyatlar� verilmektedir.  

 

Tablo 2.1:  Akaryak�t Fiyatlar�nda Vergi (Ocak 2010) 

 
ÖTV 
(TL) 

KDV 
(TL) 

Toplam 
Vergi (TL) 

Pompa Fiyat� 
�çindeki Pay (%)

Kur�unsuz Benzin (95 oktan lt) 1,89 0,50 2,39 66 

Kur�unsuz Benzin (98 oktan lt) 2,01 0,51 2,52 68 

Katk�l� Kur�unsuz Benzin (95 oktan lt) 1,89 0,50 2,39 66 

Gazya�� 0,76 0,34 1,10 45 

Motorin 1,30 0,42 1,72 56 

Kalorifer Yak�t� 0,48 0,26 0,74 39 

Fuel oil No: 6 0,22 0,20 0,42 29 

LPG 0,72 0,28 0,99 49 

       Kaynak: EPDK 
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AKARYAKIT POMPA SATI� F�YATI OLU�UMU ( TL/ lt )

Rafineri Sat�� Fiyat� Da��t�m + Bayi +Nakliye Toplam Vergi
 

   Kaynak: 21.11.2008 TÜPRA� Bas�n Aç�klamas�(2008 y�l� fiyatlar� için) 

�ekil 2.4: Akaryak�t Pompa Fiyatlar� Olu�umu 

 

Türkiye’de enerji piyasalar�n�n serbestle�me sürecinde ülkemizde Türkiye’de akaryak�t 
fiyatlar� mevzuat�na bakacak olursak; 

23.02.1998 tarih ve 98/10745 say�l� kararname petrol ürünlerinin fiyatlar�n�n tespiti; otomati�e 
ba�lanm��t�r (Otomatik Fiyat Sistemi). 

20.12.2003 tarihinde yürürlü�e giren 5015 say�l� Petrol Piyasas� Kanunu gere�ince 
01.01.2005 tarihinden y�l�ndan itibaren serbest piyasa modeline geçilmi�tir. 

Serbest Piyasa Modeline göre; petrol sektöründeki akaryak�t da��t�m �irketleri, farkl� fiyat 
politikalar�na göre depo sat�� fiyat�n� belirlemekte, bayiler ise da��t�m �irketleri taraf�ndan 
kendilerine tavsiye edilen tavan pompa sat�� fiyatlar�n� uygulamakta veya bulunduklar� 
bölgenin rekabet ko�ullar�na göre kendi pompa sat�� fiyatlar�n� uygulamakta serbesttirler.   

Rafineri Sat�� Fiyat� Tesbiti: 

Petrol ve petrol ürünleri al�m sat�m�nda fiyatlar; Petrol Piyasas� Yasas�’na göre, en yak�n 
dünya serbest piyasa ko�ullar�na göre olu�maktad�r. 

Petrol ürünlerinin sat���nda gümrüksüz rafineri fiyat�n�n üzerine ÖTV ve EPDK pay� eklenerek 
rafineri sat�� fiyat� bulunmaktad�r.  ÖTV sabit olarak uygulanmakta olup, ürüne göre de�i�im 
göstermekte ve Bakanlar Kurulu Karar� ile belirlenmektedir. 

Gümrüksüz Rafineri Fiyat� + ÖTV + EPDK Pay� = Rafineri Sat�� Fiyat� (KDV hariç) 

EPDK Pay� Tesbiti: 

5015 say�l� Petrol Piyasas� Kanununun 27. Maddesinin C Bendinde EPDK kat�lma pay� yer 
almaktad�r. 
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“(a) alt bendindeki kat�lma pay�n�n mükellefi; rafinaj, i�leme, da��t�c�, iletim, ta��ma, ihrakiye, 
depolama, bayi ve madeni ya� üretim lisans� sahibi gerçek ve tüzel ki�ilerdir. Mü�terek lisans 
sahipleri kat�lma pay�n� toplam net sat��lar� üzerinden öder. Kat�lma pay�, lisans sahiplerince 
y�ll�k gelir tablolar�nda yer alan net sat��lar tutar�n�n binde biri oran�n� ve iki milyon ABD 
Dolar�n� a�mayacak �ekilde Kurul taraf�ndan belirlenir. Y�l içinde uygulanacak kat�lma pay� 
oran� bir önceki y�l�n Aral�k ay� içinde aç�klan�r.”  

14.10.2008 tarihli ve 27024 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan Petrol Piyasas� 
Fiyatland�rma Sistemi Yönetmeli�i çerçevesinde, 31.12.2009 tarihli ve 27449 say�l� Mükerrer 
Resmi Gazetede yay�mlanan 24.12.2009 tarih ve 2371 no’lu Kurul Karar�na göre; 2010 y�l� 
için uygulanacak kat�lma pay� belirlenmi�tir.                                   

EPDK’n�n Resmi Gazete’de yay�mlanan Petrol Piyasas� Lisans Yönetmeli�ine göre,   
gümrüksüz rafineri fiyat� üzerinden al�nan EPDK (Enerji Piyasas� Düzenleme Kurulu)  gelir 
pay�d�r. Beyaz ürünler için bu pay 2010 y�l� için yakla��k 1,74 TL/ m3 ve siyah ürünler için 
1,84TL/Ton’dur. 

AB Ülkeleri ve Türkiye: 

Ülkemizde akaryak�t sektörünün en önemli sorunlar�ndan biri ÖTV vergisinin yüksek 
olu�udur. Avrupa Birli�i’ne geçi� sürecinde, AB ülkelerindeki akaryak�t fiyatlar� ve 
akaryak�ttan al�nan vergiler ile Türkiye’yi k�yaslad���m�zda; Türkiye yeni vergi art��lar� ile 
birlikte akaryak�tta en çok vergi alan iki ülkeden birisi konumundad�r. �ekil 2.5’de yer alan 
verilere bakt���m�zda; 1 litre benzinden al�nan vergi oran� Hollanda’da %66,06 ile en yüksek 
olup, Türkiye’de ise bu oran %65,5 olarak hesaplanmaktad�r. Hollanda ve Türkiye’yi %65,2 
ile �ngiltere takip etmektedir. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Portekiz ve 
�sveç’te ise %60,5 ile %64,5 aras�nda de�i�mektedir. Ayn� zamanda AB ortalamas�n�n %61,6 
oldu�unu görmekteyiz. (AB akaryak�t fiyatlar� 18.01.2010 tarihlidir) 

 

 
Kaynak:www.europa.eu 

�ekil 2.5: AB ve Türkiye Benzin Fiyatlar�nda Vergi(%) 
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Di�er taraftan, fiyat aç�s�ndan bak�ld���nda, ise Türkiye, aç�k ara ile Avrupa ve dünyan�n en 
pahal� benzininin sat�ld��� ülke durumundad�r. Türkiye’de 95 oktanl� 1 litre benzinin sat�� fiyat� 
1,76 euroya denk gelmektedir. AB ortalamas� ise 1,26 euro/lt’dir  (1 �ubat 2010; 1 euro 2,072 
TL,1$ 1,48 TL olarak al�nm��t�r). 

Avrupa’da Türkiye’den sonra en pahal� benzini satan ülke Hollanda olup 1 litre benzin 1,44 
euroya sat�lmaktad�r. 

�ekil 2.6’dan görüldü�ü gibi; Türkiye’de yakla��k 1,76 euro/lt olan benzin fiyat�n�n %65.5’una 
kar��l�k gelen 1,15 euro’luk k�sm� vergilerden olu�maktad�r. Bu miktar�n, Hollanda için 0,95 
euro/lt (%66,1), AB ortalamas� için ise 0,78 euro/lt (%62) oldu�unu görüyoruz. 0,61euro/lt‘si 
ise kur�unsuz benzinin vergisiz fiyat�d�r. 

 

 
Kaynak:www.europa.eu,Türkiye için mevcut verilerle hesaplanm��t�r. 

�ekil 2.6: AB ve Türkiye Kur�unsuz Benzin Fiyat�lar� (2010 Y�l�)  

 

Vergi Gelirleri: 

2008 y�l� sonunda ba�layan küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri, 2009 y�l� boyunca 
akaryak�t sektöründe de tüketim azalmas� ile kendini göstermi�tir. 

2009 y�l�nda, beyaz ürün tüketiminin 2008 y�l�na göre %4,3 azalarak 19,6 milyon m3’ten 18,9 
milyon m3’e dü�tü�ü görülmektedir. 2009 y�l�nda, toplam benzin tüketimi, %2,7 oran�nda 
azalarak 2,9 milyon m3 olmu�tur. Buna kar��l�k, akaryak�t vergi gelirlerinin ise bir önceki y�la 
göre yüzde 17 artarak, yakla��k 36,2 milyar TL’ye ula�m��t�r.  
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Vergi gelirlerine ili�kin 2007-2010 y�llar�na ait veriler incelendi�inde (Tablo 2.2); vergi 
gelirlerinde her y�l belli bir seviyede art�� oldu�u görülmektedir. 

Tablo 2.2’de de görüldü�ü gibi ülkemizde bütçe içinde yeralan vergi gelirlerinin yakla��k 
be�te birini (%20-%21) akaryak�t vergileri kar��lamaktad�r. 2010 y�l�nda bu oran yakla��k %21 
olarak öngörülmü�tür. 

 

Tablo 2.2: Toplam Vergi Gelirleri ve Akaryak�t Vergileri 
Toplam Vergi Gelirleri ve Akaryak�t Vergileri (Milyar TL) 

 Toplam 
Vergi 
Geliri 

Toplam 
ÖTV 
Geliri 

 

Akaryak�t 
ÖTV’si 

 

ÖTV’nin 
KDV’si 

 

Di�er 
KDV 

Akaryak�t 
Vergileri 
Toplam� 

Akaryak�t Vergi 
/ Toplam Vergi 

(%) 

2007 153 39,1 22,1 4,0 2,6 28,7 18,76 

2008 168 41,8 23,9 4,3 2,8 31,0 18,45 

2009 172 43,6 27,9 5,0 3,3 36,2 21,05 

2010 193 54,6 30,7 5,5 3,6 39,8 20,60 

Kaynak: www.muhasebat.gov.tr 

Sonuç olarak; serbest piyasa modeline geçi� sonras� fiyat rekabeti beklenirken, rekabetin 
daha çok promosyonda ya�and��� gözlenmektedir. Ayr�ca, serbest fiyatland�rmaya geçilmesi 
ile fiyatlar�n dü�me yönünde de�il, daha ziyade art�� yönünde hassasiyet gösterdi�i dikkati 
çekmektedir. Vergilerin akaryak�t fiyatlar�n�n yüksekli�inde önemli bir etken oldu�u a�ikard�r. 
Ancak, yap�lan incelemeye göre; vergi d��� fiyatlar bak�m�ndan da Türkiye’de akaryak�t 
fiyatlar� AB ülkelerine göre oldukça yüksektir. Burada rafineri ç�k�� fiyatlar�, da��t�m 
�irketlerinin kar paylar�, nakliye, depolama vb. ücretler fiyatlar�n yüksek olmas�nda etkili 
görülmektedir. 

 
2.1.3. Petrol ve Do�al Gaz 

�
Tüm dünyada, birincil enerji kaynaklar� aras�nda ilk s�rada yer alan fosil yak�tlardan petrolün, 
stratejik konumunu uzun y�llar sürdürmesi beklenmektedir.  

2009 y�l� Ekim ay�nda �ngiliz uzmanlar taraf�ndan haz�rlanan bir ara�t�rmada, küresel petrol 
üretiminin 2020'de zirve yapaca��, bu tarihten sonra dü�ü�e geçece�i tahmin edilmektedir. 
�ngiltere Enerji Ara�t�rma Merkezi (UKERC) taraf�ndan, üretimdeki dü�ü� riskinin bu boyuta 
gelmesinin, bulunan sahalarda kaynaklar�n h�zla tükenmesi ve yerlerinin 
doldurulamamas�ndan kaynakland��� belirtilmi�tir.  

Raporda, yeni bulunan kaynaklar� ç�kar�p i�lemenin daha zor olaca��, bunlar�n daha derinde, 
ya da ayr�lmas� daha zor durumda olaca�� belirtmektedir. Çal��mada, "Yaln�zca üretim 
düzeyini sabit tutmak için, 2030 itibariyle ham petrol üretim kapasitesinin üçte ikisinden 
fazlas�n�n yerine yenilerinin konmas� gerekebilir" denilmektedir.  
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2009 sonu itibariyle küresel enerji tüketiminde %35 pay alan petrolün Uluslararas� Enerji 
Ajans�’n�n projeksiyonlar�na göre, 2030 y�l�nda toplam enerji tüketimindeki pay�n�n %29,8 
olaca��, %24 olan do�al gaz pay�n�n ise %21,2 olaca�� tahmin edilmektedir.  

Dünya genelinde h�zla artan enerji talebini kar��layabilmek ve buna ba�l� olarak kaynaklar 
aras�nda yerlerini koruyacak olan petrol ve do�al gaz�n temini aç�s�ndan, belli bölgeler ve 
ülkeler; arz bölgeleri, ta��ma güzergah� üzerindeki ülkeler ya da büyük tüketim bölgeleri farkl� 
stratejik a��rl�k ta��yacaklard�r.  

2.1.3.1 Rezervler 

Petrol ve do�algaz�n dünyadaki da��l�m� incelendi�inde; özellikle bilinen üretilebilir petrol 
rezervlerinin büyük oranda Ortado�u bölgesinde, Do�algaz�n ise Rusya Federasyonu 
topraklar�nda yo�unla�t��� görülmektedir.  

Son on y�lda petrol rezervleri %23 art�� göstermi�tir. 1999 sonu itibariyle 1.085,6 milyar varil 
olan rezerv miktar� 2009 sonunda 1.332,4 milyar varil (181,7 milyar ton) olmu�tur. En büyük 
art���n Venezuella, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Libya ve Nijerya’da gerçekle�ti�ini 
görmekteyiz.  

 

Dünya �spatlanm�� Petrol Rezervleri, 2009 Sonu
(milyar ton)

Asya Pasifik
5.6

Orta Do�u
102.0

Avrupa Birli�i          0.8
Avrupa  & Avrasya 18,5

Afrika
16.9

G.& O. 
Amerika

28.5

(Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2010)

Eski SSCB
16.7

Kanada Petrollü Kumlar�:
23.3

K. Amerika
10.2

OPEC: 140.4
OECD: 12.4

Dünya Toplam �spatlanm�� Petrol Rezervi:181.7 milyar ton
(�spatlanm��) Rezervin Ömrü: 45.7y�l

 
                     Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 

�ekil 2.7: Dünya Ispatlanm�� Petrol Rezervleri, 2009 Sonu (milyar ton) 

 

2010 ba��nda Dünya’da ham petrol rezervi; 181,7 milyar ton’dur. Ortado�u ülkeleri %56,6 ile 
en büyük pay� almaktad�rlar. Bunu %14,9 ile Güney ve Orta Amerika ülkeleri izlemektedir. 
OPEC üyesi ülkeler dünya petrol rezervlerinin %77,2’sine sahiptirler.  

Rezervler ve yeni bulu�lar, üretim ve tüketim ile birlikte de�erlendirildi�inde, dünyada 46 y�ll�k 
süre için ham petrol arz sorunu görülmemekle birlikte, petrolün sava� nedeni olmas� arz-talep 
dengesinden çok co�rafi da��l�m�ndan kaynaklanmaktad�r.  
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                      Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 

�ekil 2.8: 2009 Sonu Dünya Petrol Rezervleri (Milyar Ton) 
 

Son on y�lda do�al gaz rezervleri %25 art�� göstermi�tir. 1999 sonu itibariyle 149 trilyon m3 
olan rezerv miktar� 2009 sonunda 185 trilyon m3 olmu�tur. En büyük art���n Katar ve 
Türkmenistan’da gerçekle�ti�i görülmektedir.  

2010 ba��nda dünya do�al gaz rezervlerinin ise, 187,5 trilyon m3 seviyesinde oldu�u 
saptanm��t�r (Bkz. �ekil 2.9 ve �ekil 2.10). Ortado�u ülkeleri %40,6’l�k bir payla ilk s�rada 
iken, bunu %31,2 pay ile eski Sovyetler Birli�i Ülkeleri izlemektedir.  

 
                 Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 

�ekil 2.9. Dünya Ispatlanm�� Do�al Gaz Rezervleri, 2009 sonu (Trilyon m3) 

 

Dünya’da 63 y�l daha yetecek do�al gaz rezervi bulunmaktad�r.  



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi   •   Enerji Raporu 201018

 
                            Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 

�ekil 2.10. 2009 Sonu Dünya Do�al Gaz Rezervleri (Trilyon m3) 
 

Tablo 2.3: Dünya Petrol ve Do�al Gaz Rezervleri (2009 Y�l� Sonu) 
 Petrol Do�al Gaz 

 Milyon Ton % 
Rezerv/ 
Üretim 

 
Trilyon m3

% 
Rezerv/ 
Üretim 

Kuzey Amerika      10,2    5,5      15,0     9,16    4,9     11,3 

Orta ve Güney Amerika      28,5  14,9      80,6     8,06    4,3     53,2 

Avrupa ve Avrasya      18,5  10,3      21,2   63,09  33,7     64,8 

Ortado�u    102,0  56,6      84,8   76,18  40,6        * 

Afrika      16,9    9,6      36,0   14,76    7,9     72,4 

Asya Pasifik        5,6    3,2      14,4   16,24    8,7     37,0 

Toplam    181,7  100,0      45,7   187,49 100,0     62,8 

Avrupa Birli�i        0,8   0,5        8,2       2,42   1,3     14,1 

OECD      12,4   6,8      13,5     16,18   8,6     14,4 

OPEC    140,4  77,2      85,3    

OPEC-D��� **      24,6  13,6      14,7    

Eski Sovyetler Birli�i      16,7   9,2      25,5     58,53  31,2      84,2 

Kanada Petrol Kumlar�      23,3      

�spatlanm�� Petrol rezervi
ve Petrol Kumlar�      205,0      

*  100 y�ldan fazla       

* * Eski Sovyetler Birli�i Hariç      
       Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 
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2.1.3.2. Üretim 
Dünya’da toplam ham petrol üretimi 1982’den sonra en fazla dü�me e�ilimi göstermi� ve 
2009 y�l�nda, 2008‘e göre %2,6 dü�ü� göstererek 3,8 milyar ton olarak gerçekle�mi�tir. ABD 
ham petrol üretimi %7 ile en yüksek art��� göstermi�tir. Rusya, Brezilya, Kazakistan ve 
Azerbaycan’da üretim artm�� olup, OPEC’in üretimi k�sma karar� neticesinde 1983’den bu 
yana %7,3 ile OPEC üretiminde en büyük dü�ü� gerçekle�mi�tir. Üretimde ilk s�ray� %30 ile 
Orta Do�u ülkeleri, bunu %12,4 pay ile Rusya Federasyonu ve %8,5 ile ABD izlemektedir.  

 

 
                     Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 

�ekil 2.11: 2009 Y�l� Dünya Petrol Üretim-Tüketim (Milyon Ton) 
 

2009 y�l� dünya do�al gaz üretimi bir önceki y�la göre %2,1 dü�mü�tür. En fazla dü�ü� 
Türkmenistan’da gerçekle�mi�tir. Do�al gaz üretimi 3 trilyon m3 olarak gerçekle�mi�tir. ABD 
%20’lik pay ile en büyük üretici konumundad�r. Bunu Rusya Federasyonu ve Kanada 
izlemektedir.  

 

 
                     Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 

�ekil 2.12: 2009 Y�l� Dünya Do�al Gaz Üretim-Tüketim (Milyon TEP) 
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2.1.3.3. Tüketim 
Dünya petrol tüketiminde de 2009 y�l�nda 1982’den sonra en büyük dü�ü� ya�anm��t�r. 2009 
y�l�nda 2008‘e göre %1,7 dü�ü� göstermi�tir. OECD ülkeleri d���nda tüketimin azda olsa 
artt���n� görülmektedir.  

Dünya petrol tüketimi ise 3.9 milyar ton olup, bunun %21,7’sini ABD tüketilmektedir.  

2009 y�l�nda yak�t tüketimi içinde en fazla dü�ü� do�al gaz tüketiminde gerçekle�mi�tir. Orta 
Do�u ve Asya Pasifik Bölgesi d���nda tüm bölgelerde tüketimin dü�tü�ü görülmektedir. 
Do�algaz tüketimi 2,7 milyon ton petrol e�de�eri olup, en fazla tüketim %22,2 ile ABD’de 
gerçekle�mi�tir. Bunu %13,2 ile Rusya Federasyonu takip etmi�tir. Tüketimdeki en büyük ve 
çarp�c� art�� ise %25,9 ile Hindistan’da olmu�tur.  

 

Tablo 2.4: Dünya Petrol ve Do�al Gaz Üretim ve Tüketimi (Milyon TEP) 
 Petrol Do�al Gaz 

Üretim % Tüketim % Üretim % Tüketim % 
 
Kuzey Amerika 

   
  628,5 

  
 16,5 

  
1025,5 

  
  26,4 

   
  739,4 

  
  27,4 

  
  736,6 

  
  27,8 

 
Orta ve Güney Amerika 
 

338,5 8,9 256,0  6,6 136,4  5,1 121,2 4,6 

 
Avrupa ve Avrasya 
 

854,8 22,4 913,9 23,5 875,7 32,5 952,8 35,9 

 
Ortado�u 
 

1156,4 30,3 336,3  8,7 366,4 13,6 311,0 11,7 

 
Afrika 
 

459,3 12,0 144,2  3,7 183,5  6,8 84,6  3,2 

 
Asya Pasifik 
 

383,1 10,0 1206,2 31,1 394,6 14,6 446,9 16,8 

 
TOPLAM 
 

3820,5 100,0 3882,1 100,0 2696,0 100,0 2653,1 100,0 

     Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 

 

Enerji kaynaklar�n� üreten ve tüketen ülkeler aras�ndaki ili�kilerde, özellikle fosil kaynaklara 
yönelik temin politikalar�, yeni stratejik dengelerin olu�mas�nda ve mevcut dengelerin 
de�i�imini do�rudan etkileyen unsurlar olarak ortaya ç�kmaktad�r.  

 
2.1.3.4. Rafinaj 

K�sa vadede krizin etkileri rafinajda da kendisini göstermi�tir. Ancak dünya çap�ndaki gayri 
safi yurtiçi has�ladaki toparlanmaya ra�men, rafinaj sektörü halen kriz öncesi durumuna 
ula�amam��t�r. Sektör yeniden yap�lanma ve konsolidasyon sürecine girmi�tir.  
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Tablo 2.5. Dünya’da 2009 y�l� Bölgelere göre Rafinaj Kapasiteleri (milyon varil/gün) 
Bölgeler 2007 2008 2009 

Kuzey Amerika 20,9 21,1 21,1 

Orta-Güney Amerika 65,1 66,7 66,9 

Avrupa ve Avrasya 25,0 24,9 24,9 

Orta Do�u 7,5 7,6 7,9 

Afrika 3,0 3,2 3,3 

Asya Pasifik 24,7 25,2 26,8 

TOPLAM 87,7 88,7 90,7 

              Kaynak: BP Statistical Review Of World Energy June 2010 
 

Dünya toplam rafinaj kapasitesi son y�llarda önemli bir de�i�iklik göstermemi�tir. 2009 y�l� 
sonu itibar�yla günlük toplam rafinaj kapasitesi 90,7 milyon varil düzeyindedir. Bölgelere göre 
ise; en büyük rafinaj kapasitesi Orta-Güney Amerika’da bulunmaktad�r. Bunu Asya ve Avrupa 
bölgeleri takip etmektedir. Ülkelere göre en yüksek rafinaj kapasitesine sahip be� ülke ise 
Amerika Birle�ik Devletleri, Çin, Rusya, Japonya ve Güney Kore’den olu�maktad�r.  

OECD ülkeleri ile OECD d���ndaki Rusya, Çin ve Hindistan gibi önemli ülkelerin rafinaj 
sektörleri ele al�nd���nda önemli sonuçlar ortaya ç�kmaktad�r.  

OECD ülkelerinde 2004 - 2008 döneminde ham petrol i�lenmesi ile 2009 y�l�ndaki ham petrol 
i�leme verileri kar��la�t�r�ld���nda bir dü�ü� e�ilimi gözlenmekte; OECD ülkeleri d���ndaki 
Rusya, Çin ve Hindistan’da ise 2009 y�l�nda rafinaj�n 2004-2008 dönemindeki rafinaj 
miktar�n�n üzerine ç�kt��� görülmektedir.  

Dolay�s�yla OECD d���ndaki geli�mekte olan ülkelerde rafinaj sektöründeki büyüme e�ilimi bir 
hayli dikkat çekicidir. Bu geli�me bu ülkelerde rafinaj ihtiyac�n�n h�zla kar��lanmas� olarak da 
de�erlendirilebilir.  

2.2.Türkiye’deki Geli�meler 
Türkiye’de, ETKB taraf�ndan yap�lan projeksiyonlara göre 2020 y�l� için petrol talebinin, 2000 
y�l�ndaki kullan�ma göre iki kat artmas�na kar��n toplam enerji tüketimi içindeki pay�n�n 
%40,6’dan %21,6’ya dü�mesi, do�al gaz�n pay�n�n ise  %16’dan  %25,2’ye yükselmesi 
beklenmektedir. 

 

Tablo 2.6: Türkiye Genel Enerji Tüketiminde Kaynaklar�n Paylar� 
  Kaynak Paylar� (%) 

2000 2010 2020 

Petrol 40,6 26,1 21,6 
Do�algaz 16,0 29,3 25,2 
Kömür 30,4 37,3 42,5 
Hidroelektrik   3,0   3,3   2,8 
Di�er 10,0   4,0   7,9 

  Kaynak: ETKB 
  
Ülkemizde, 2009 y�l�nda, birincil enerji tüketiminde petrolün pay� %31, do�al gaz�n pay� ise 
%32 olmu�tur. �htiyaç duyulan petrolün %92’si, do�al gaz�n ise %97’si ithal edilmi�tir.  
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2.2.1. Petrol ve Do�al Gaz Arama Faaliyetleri 

1926 y�l�nda ç�kart�lan 791 Say�l� “Petrol ve Alt�n ��letme” Yasas�’ndan sonra 1935 y�l�nda 
petrol arama görevi bu yasa ile Maden Tetkik Arama Enstitüsü’ne (MTA) verilmi�tir. 
��letmeye uygun ilk petrol kuyusu, 1948 y�l�nda MTA taraf�ndan Batman yöresinde 
bulunmu�tur. Bu y�llarda çok uluslu �irketler Türkiye’de yat�r�m yapmak yerine, ithal ettikleri 
petrol ürünlerini pazarlay�p satmay� tercih etmi�lerdir. Daha sonralar� 791,2189 ve 2804 say�l� 
petrol yasalar�ndan �ikâyetçi olan yabanc� petrol �irketleri, Max W. Ball’�n önerileri 
do�rultusunda haz�rlanan son derece liberal olan 1954 tarih ve 6326 say�l� Petrol Yasas� ile 
Türkiye’de petrol ile ilgili her türlü faaliyeti yürütme olana�� bulmu�lard�r. 

1954 y�l�nda bu yasa ile Türkiye’de petrol ve do�algaz kaynaklar�n�n aramas�, üretilmesi, 
rafinaj�, ta��nmas� ve pazarlanmas� yoluyla ülke ekonomisine katk� sa�lama görevi Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortakl���’na (TPAO) verilmi�tir. 

TPAO; dünyadaki tüm petrol �irketlerinde oldu�u gibi, TÜPRA�, BOTA�, POA�, D�TA�, 
�GSA� ve �PRAGAZ ile entegre bir yap�da olu�turulmu�tur. Ancak 1983 y�l�ndan sonra 
özelle�tirmelere haz�rl�k amac�yla bu zincirleme yap� parçalanarak TPAO, yaln�zca 
hidrokarbon arama ve üretiminden sorumlu petrol �irketine dönü�türülmü�tür. Böylece TPAO 
petrol ürünlerinin da��t�m ve pazarlanmas�ndan sa�lanan kar i�levinden mahrum 
b�rak�lm��t�r.  

2009 y�l�nda ülkemizde 24 adet yerli ve 24 adet yabanc� olmak üzere toplam 48 adet �irket 
petrol ve do�algaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmu�lard�r. Bu �irketlere ait toplam 
415 adet arama ruhsat� bulunmaktad�r. Bu ruhsatlar�n %36’s�na kar�� gelen 151 adedi 
TPAO’ya, 44 adedi (%11) yerli+yabanc� �irketlere, 105 adedi yerli �irketlere (%32), 101 adedi 
yabanc� �irketlere (%18), 14 adedi (%3) TPAO+Ortak �irketlere aittir.  

 

Toplam�415�ruhsat�n,�%37'sini�olu�turan�151 adedi�TPAO'ya,�
%63'ünü�olu�turan�264�adedi�ise�di�er��irketlere�aittir.

Yerli
105 adet

32%

Yabanc�
101 adet

18%TPAO&Ortaklar�
14 adet

TPAO
151 adet

36%

Yerli+Yabanc�
44 adet

11%

Yerli 

Yabanc�

TPAO&Ort

TPAO

Yerli+Yabanc�

 
             Kaynak: P�GM 

�ekil 2.13: 2009 Y�l Sonu Toplam 415 Adet Arama Ruhsat�n�n �irketlere Göre Da��l�m� 
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2009 y�lsonu itibariyle toplam 382.000 km2 Arama Ruhsat Alan�n�n �irketlere Göre Da��l�m� 
ise; TPAO 261.000 km2 (%68), Yabanc� Sermayeli 47.000 km2 (%12), Yerli Sermayeli 48.000 
km2 (%13), Yerli ve Yabanc� Sermaye Ort. 26.000 km2 (%7) �eklindedir.  
 

Toplam�382�bin�km2�lik�ruhsat�alan�n�n,�%68'ini�olu�turan�261�bin�km2�lik�alan�

TPAO'ya,�%32'sini�olu�turan�121�bin�km2�lik�alan�ise�di�er��irketlere�aittir.

TPAO
261 bin km2 

68%

Yerli ve Yabanc� 
Sermayeli
26 bin km2 

7%

Yerli Sermayeli
48 bin km2

13%

Yabanc� Sermayeli
47 bin km2

12%

TPAO
Yerli ve Yabanc� Sermaye Ort. 
Yerli Sermayeli
Yabanc� Sermayeli

 
            Kaynak: P�GM 
�ekil 2.14: 2009 Y�l Sonu Toplam 382.000 km2 Arama Ruhsat Alan�n�n �irketlere Göre 

Da��l�m� 
 

1954 y�l�ndan 2009 sonuna kadar 3.819,8 ekip/ay jeolojik, bu y�llar aras�nda; Kara 
alanlar�nda toplam; 171.672,28 km 2-Boyutlu, 9.032,18 km2 3-Boyutlu Sismik veri 
toplanm��t�r. Denizlerde toplam; 152.914,2 km 2-Boyutlu, 23.493,75 km2 3-Boyutlu Sismik 
veri toplanm��t�r. Ülkemizde toplam; 324.586,48 km 2-Boyutlu, 32.525, 93 km2 3-Boyutlu 
Sismik Veri toplanm��t�r. Saha çal��malar� çerçevesinde 3.727 adet kuyu delinerek 
7.025.621,1 metre sondaj gerçekle�tirilmi�tir. Bu kuyulardan 1.424’ü arama, 689’u tespit, 
1.495’i üretim, 31’i enjeksiyon, 88’i jeolojik istik�af amaçl�d�r (�ekil 2.15). 2009 y�l�nda 51 
adet arama, 50 adet tespit ve 42 adet üretim olmak üzere toplam 143 kuyu aç�lm�� olup 
243.255 metre sondaj yap�lm��t�r (�ekil 2.16).  

TOPLAM�KUYU�SAYISI:�3727,TOPLAM�KUYU�METRAJI:�7.025.621,1�M.�

1495

1424

689

88 31

ÜRET�M�KUYUSU

ARAMA�KUYUSU

TESP�T�KUYUSU

JEOLOJ�K��ST�K�AF�KUYUSU

ENJEKS�YON�KUYUSU

 
        Kaynak: P�GM 

�ekil 2.15: 2009 Y�l� Sonu �tibariyle Türkiye'de Kaz�lan Kuyular�n Da��l�m� 
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TOPLAM�KUYU�SAYISI:�143

42

51

50

ÜRET�M�KUYUSU
ARAMA�KUYUSU
TESP�T�KUYUSU

 
Kaynak: P�GM 

�ekil 2.16: 2009 Y�l�nda Türkiye'de Kaz�lan Kuyular�n Da��l�m� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Kaynak: P�GM 

�ekil 2.17: 2009 Y�l� Sonuna Kadar Türkiye'de Kaz�lan Tüm Kuyular�n �irketlere Göre 
Da��l�m� 

 
2009 y�l� faaliyetleri Trakya, �ç Basenler, Do�u Anadolu ve Güneydo�u Anadolu Bölgeleri ile 
özellikle denizlerimizde yo�unla�m��t�r. Günümüzde, ülkemizin sürekli artan petrol ve do�al 
gaz talebini kendi öz kaynaklar�ndan kar��lamay� hedefleyen sektör bile�enleri, Türkiye’nin 
aranmam�� basenlerine ve özellikle deniz alanlar�na yönlendirmi�tir.  

Kara Alanlar� 

2009 y�l�nda, Petrol �irketleri Trakya, Marmara, Ege, Karadeniz, �ç Anadolu, Akdeniz, Do�u 
ve Güneydo�u Anadolu Bölgelerinde yer alan 11 ayr� Petrol Arama Bölgesinde, 32,4 ekip/ay 
saha jeolojisi çal��mas� yap�lm��t�r. 2423,9 km 2-Boyutlu ve 913,4 km2 3-Boyutlu sismik veri,  
19020 nokta gravite-manyetik veri toplanm��t�r.  
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Deniz Alanlar� 

Denizlerimizde, 2009 y�l� içinde 9.747,3 km 2-Boyutlu ve 4.039,7 km2 3-Boyutlu sismik 
program gerçekle�tirilmi�tir. 

Karadeniz’in hidrokarbon potansiyelinin ara�t�r�lmas�, yeni çal��malar�n önünün aç�lmas� ve 
elde edilen bilgilerin bölgesel ölçekte de�erlendirilmesi için gerekli gayret gösterilmektedir.  

Karadeniz’de Petrol Aramalar� 

 
                            Kaynak: TPAO 

�ekil 2.18: ExxonMobil Karadeniz'de arama yapacak sondaj platformu 
 

Ülkemizin petrol konusunda umut ba�lad��� önemli alanlardan birisi de Karadeniz’dir. Üç 
taraf� denizlerle çevrili olan ülkemizde, deniz aramalar�n�n karaya nazaran daha pahal� 
olmas� ve ileri teknoloji ile desteklenmesi zorunlulu�u deniz aramalar� yat�r�mlar� konusunda 
çe�itli zorluklarla kar��la��lmas�na neden olmaktad�r. Bu faktörleri göz önünde bulunduran 
TPAO, deniz aramalar�n� uluslararas� petrol �irketleri ile yapt��� ortakl�klarla yürütmektedir.  

Karadeniz’de 2004-2009 y�llar�nda yap�lan ve halen sürdürülen yo�un sismik program, bu 
bölgeyi büyük petrol �irketlerinin ilgi oda�� haline getirmi�tir. Brezilya millî petrol �irketi 
Petrobras ile 2006 y�l�nda Sinop ve K�rklareli aç�klar�nda ortakla�a derin deniz aramas� 
yapmak ve ABD petrol �irketi Exxon Mobil ile de 2008 y�l�nda Karadeniz’in derin alanlar�nda 
arama yap�lmas� amac�yla Arama-Üretim Anla�malar� imzalanm��t�r.  

Exxon Mobil’in Kastamonu, Bart�n, Samsun illerini kapsayan deniz ruhsatlar�nda Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortakl��� (TPAO) ile %50-%50 ortakl�k yaparak yakla��k 200 milyon dolar 
yat�r�m yapaca�� ve 2 tane derin deniz kuyusu kazaca�� bilinmektedir. Ayr�ca Karadeniz’deki 
yat�r�mlar�n� geni�letmek üzere 12 Ocak 2010’da Sinop, Ayanc�k ve Çar�amba bölgesini 
kapsayan AR/TPO/3922 No’lu deniz ruhsat�nda %50 hissesi bulunan Petrobras’dan 
hissesinin %25’ini sat�n alm��t�r. Bu ruhsattaki ortakl�k %50 TPAO, %25 Exxon Mobil, %25 
Petrobras �eklinde olmu�tur. Böylece dünyan�n iki dev �irketi Karadeniz’e toplamda 750 
milyon dolar civar�nda yat�r�m yapm�� olacakt�r.  

Karadeniz’in orta kesiminin derin alanlar�nda Petrol Aramalar�n� ilk kez ba�latacak olan 
dünyan�n en büyük 2.ci Sondaj Platformu "Leiv Eiriksson", TPAO-Petrobras-Exxon Mobil 
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ortakl���ndaki ruhsatta sondaj yapmak üzere 31 Aral�k 2009’da �stanbul Bo�az�n’dan 
giri� yapm��t�r. Karadeniz’de Sinop-1 isimli ilk kuyunun sondaj�na 2200 m. su derinli�inde 
26 �ubat 2010 tarihinde ba�lanm�� ve 3 A�ustos 2010 tarihinde 5531 m. son derinlikte 
bitirilmi�tir. Hidrokarbon aç�s�ndan olumlu bir sonuç aç�klanmam��t�r.   

Ayn� paltform Sinop-1 kuyusun bitirilmesinden sonra Orta Bat� Karadeniz’in derin alanlar�nda 
TPAO’nun tamam� kendisine ait kendi ruhsat�nda son derinli�i 5.500 m. olarak planlanan 
Yass�höyük-1 kuyusunun sondaj�na 9 A�ustos 2010 tarihinde ba�lanm��t�r. TPAO 
Yass�höyük-1 kuyusunun aç�laca�� ruhsattaki çok yüksek maliyetler ve riskleri payla�mak 
amac�yla ç�kt��� Farmout görü�melerinde Dünyan�n dev petrol �irketlerinden Chevron ile 
kuyunun sondaj� devam ederken 20 Eylül 2010 tarihinde ortakl�k anla�mas� imzalam��t�r. 
Yap�lan anla�ma ile Chevron, Yass�höyük-1 kuyusun tüm maliyetlerini üstlenmi�, ayr�ca ikinci 
bir kuyu açaca��n�, herhangi bir nedenle kuyuyu açmaktan vazgeçerse TPAO’ya 100 milyon 
USD verece�ini belirtmi�tir. Anla�mada 80 milyon USD past cost ve 50 milyon USD bonus 
verilece�i belirtilmi�tir. Kuyuda petrol ke�fi olmas� durumunda yap�lacak olan üretim payla��m 
anla�mas�nda TPAO % 70, CHEVRON % 30 pay alacakt�r. Böylece TPAO Karadeniz’deki 
pahal� ve riskli yüksek teknoloji gerektiren yat�r�mlar�n� dünyan�n dev �irketleriyle yapt��� 
anla�malarla yerine getirmektedir. Yap�lan bu ortak çal��malar TPAO’nun petrol dünyas�nda 
tan�nmas�na ve personelinin dünya standartlar�nda deneyim kazanmas�na önemli katk�s� 
olacakt�r.  

 
                    Kaynak: TPAO 

�ekil 2.19: Karadeniz Ruhsat Da��l�m� 
Ayr�ca, ‘’1970'li y�llardan bugüne kadar Karadeniz’de yap�lan sismik çal��malar ve aç�lan 
kuyular dikkate al�nd���nda bugüne kadar toplam 4 milyar dolarl�k yat�r�m yap�lm��t�r. 
Karadeniz'de arama yat�r�mlar� bitmi� olup, sondaj yat�r�mlar� ba�lam��t�r. Kuyular�n her birisi 
yakla��k 250 milyon dolara mal olacakt�r. Esas harcama üretim a�amas�nda olacakt�r. O 
zaman her bir sahada üretim için 8-10 milyar dolar yat�r�m gerekecektir. Bunlar�n hepsini 
dü�ündü�ünüz zaman Karadeniz'de 50-60 milyar dolardan fazla yat�r�m söz konusu olacak. 
Ama bizim y�ll�k enerji faturam�z�n ortalama 30 milyar dolar oldu�unu dü�ünürsek, 2 y�lda 
yat�r�m paras� ç�km�� olacak. ''�eklinde aç�klama yap�lm��t�r.  

Bat� Karadeniz 
Karadeniz karasular�m�z içerisinde 2004 y�l�nda Akçakoca-Ayazl�-Akkaya ve Do�u Ayazl� 
sahalar�nda do�algaz ke�fi gerçekle�tirilmi�tir. Ayazl�-Akkaya ve Do�u Ayazl� sahalar� 
üretime al�nm��t�r. TPAO- Petrol Ofisi-STRATIC ve TIWAY OIL ortakl���nda günde yakla��k 
500 bin m3 gaz üretimi devam etmektedir. Ayr�ca, Akçakoca sahas�nda yeni kuyular aç�larak 
üretime alma çal��malar� da sürdürülmektedir.  
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2.2.2. Petrol ve Do�al Gaz  

2.2.2.1. Rezervler 

2009 y�l� sonu itibariyle 172,5 milyon ton üretilebilir ham petrol rezervimiz bulunmaktad�r. 
Bunun 133,1 milyon ton’u üretilmi� olup, kalan üretilebilir rezervimiz ise 44,4 milyon ton’dur. 
2009 y�l� sonu itibariyle kalan ham petrol rezervimiz bugünkü üretim ve yeni ke�ifler 
olmamas� halinde 15 ayl�k ihtiyac�m�z� kar��layabilecek seviyededir.  

 

Tablo 2.7: 2009 Y�l� Sonu �tibariyle Türkiye Ham Petrol Rezervleri 
Rezervuardaki Petrol (*) Üretilebilir Petrol Kümülatif Üretim Kalan Üretilebilir Petrol 

M. Ton(**) Varil M. Ton(**) Varil M. Ton(**) Varil M. Ton(**) Varil 

6.786.346.485 994.373.751 1.238.298.366 177.442.701 938.478.516 133.071.872 29 .819.850 44.370.829 
   (*)  �spatlanm��, muhtemel ve mümkün rezervler toplam�d�r.  
   (**) Metrik Ton 
   Kaynak: P�GM 

177,4 

133,1

44,3

Üretilebilir Rezerv Üretim Kalan Üretilebilir
Rezerv

2009 Y2009 Y��ll�� Sonu Sonu ��tibariyle Ham Petrol tibariyle Ham Petrol 
Rezerv DurumuRezerv Durumu

Milyon Ton

 
             Kaynak: P�GM 

�ekil 2.20: 2009 Yl� Sonu �tibariyle Ham Petrol Rezerv Da��l�m� 
 

2009 y�lsonu itibariyle 17,5 milyar m3 üretilebilir do�algaz rezervimiz bulunmaktad�r. Bunun 
11,3 milyar m3’ü üretilmi� olup, kalan üretilebilir rezervimiz ise 6,2 milyar m3’tür. 2009 y�l� 
sonu itibariyle kalan do�algaz rezervimiz bugünkü üretim ve yeni ke�ifler olmamas� halinde 2 
ayl�k ihtiyac�m�z� kar��layabilecek seviyededir.  

Tablo 2.8: 2009 Y�l� Sonu �tibariyle Türkiye Do�al Gaz Rezervleri  

Rezervuardaki Gaz 
 

(m3) 

Üretilebilir Gaz  Kümülatif Üretim Kalan Üretilebilir Gaz
 

 (m3) (m3)  (m3) 

23.140.059.653 17.524.217.546 11.303.291.166 6.220.926.380 

(*) �spatlanm��, muhtemel ve mümkün rezervler toplam�d�r.  

Kaynak: P�GM 
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17,5 m3

11,3 m3

6,2 m3

Üretilebilir Rezerv Üretim Kalan Üretilebilir
Rezerv

2009 Y�l� Sonu �tibariyle Do�al Gaz Rezervi

Milyar MMilyar M33

 
Kaynak: P�GM 

�ekil 2.21: 2009 Y�l� �tibariyle Do�al Gaz Rezervi 
Kalan üretilebilir rezervin: ham petrolde; %95’i Güneydo�u Anadolu, %5‘i ise Marmara 
bölgesindedir. Do�al gazda ise; %52’si Güneydo�u Anadolu, %32’si Trakya, 11’i Bat� 
Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktad�r.  

Ülkemizde gerçekle�tirilen arama çal��malar�n�n %75’i Güneydo�u Anadolu’da, %17’si 
Trakya’da, %8’i ise di�er bölgelerde gerçekle�tirilmi�tir.  
 

2.2.2.2. Üretim Faaliyetleri 
2009 y�l� sonu itibariyle ham petrol üretimimiz 2, 4 milyon ton, ortalama günlük üretim 41 bin 
varil olup, üretimin tüketimi kar��lama oran� %8 olarak gerçekle�mi�tir.  

2009 y�l�nda üretilen yakla��k 2,4 milyon ton ham petrolün, %69’unu olu�turan 1,65 milyon 
tonu TPAO, %31’ini olu�turan 0,75 milyon tonu ise di�er �irketler taraf�ndan 
gerçekle�tirilmi�tir.  

 

Tablo 2.9: Türkiye’de Petrol Üretimi 
�irket Ad�                    Üretim (ton) 

TPAO 1. 647. 200 

Perenco 342.252 

TPAO ve Ortaklar� (Perenco, Tiway, Amity, Tpic) 311.361 

Petroleum – Dorc. 77.091 

Aladdin Middle East ve Ortaklar� 19.803 

Toplam 2.397.707 

         Kaynak: P�GM 
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Kaynak: P�GM 

�ekil 2.22:Y�llar itibariyle Türkiye Ham petrol Üretimi, (Milyon Ton) 
 

2009 y�l�nda TPAO taraf�ndan 366 milyon dolar, di�er �irketler taraf�ndan ise 350 milyon 
dolar olmak üzere 716 milyon dolar petrol ve do�al gaz arama ve üretim yat�r�mlar� 
gerçekle�tirilmi�tir.  

D��a ba��ml�l���n bu denli yüksek oldu�u ülkemizde, do�al gaz üretimi 2007’de 893 milyon 
m3 olurken, ithalat 35.883 milyon m3 olmu� ve yerli üretim 36.682 milyon m3’lük arz�n 
yaln�zca %2,43’ünü kar��layabilmi�tir. Yerli üretim 2008’de 1 milyon m3’e yükselmi�, 2009’da 
725 milyon m3 olarak gerçekle�mi�tir. TPAO’nun Akçakoca aç�klar�nda gaz buldu�u 
kuyular�n tamam�n�n ve Trakya’da gaz bulunan yeni kuyular�n önümüzdeki y�llarda devreye 
al�nmas�yla; yerli üretim bir miktar daha artabilecektir. 

2009 y�l� sonu itibariyle, ülkemizin do�al gaz üretimi 725 milyon m3 olup, ortalama günlük 
üretim 2,8 milyon m3 olarak gerçekle�mi�tir, Üretimin tüketimi kar��lama oran� %3’dür. 
 
 

 
    Kaynak: P�GM 

�ekil 2.23: 2009 Y�l� Do�al Gaz Üretiminin �irketler Baz�nda Da��l�m� 
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2009 y�l�nda üretilen 729 milyon m3 do�al gaz�n, %38’ini olu�turan 277 milyon m3’ü TPAO 
(Ortakl�k hissesi dahildir), %62’sini olu�turan 452 milyon m3’ü ise di�er �irketler taraf�ndan 
üretilmi�tir.  

 
   Kaynak: P�GM 

�ekil 2.24: Y�llar �tibariyle Türkiye Do�al Gaz Üretimi, Milyon Sm3, 
 

2.2.2.3.  Tüketim 
 

 
               Kaynak: P�GM 

�ekil 2.25: 2000-2009 Y�llar� Petrol Tüketimi 

Türkiye’nin petrol tüketiminde 2000-2008 y�llar� aras�nda çok büyük de�i�iklikler olmam��t�r. 
Ancak, 2009 y�l�nda ya�anan kriz nedeniyle petrol tüketiminde yakla��k %30 civar�nda 
azalma olmu�tur. 2000 y�l�nda toplam enerji tüketimi içinde petrol pay� %40,6 civar�nda iken 
2008 y�l�nda bu oran %30’lara dü�mü�tür. 
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Türkiye’de do�al gaz tüketimi 1987 y�l�ndan bu yana sürekli artan bir e�ilim içindedir. Do�al 
gaz arz� 2009 y�l� sonunda; 0,729 milyar m3’ü yerli üretim, 35,8 milyar m3’ü ithal olmak üzere 
toplam 36,6 milyar m3’e ula�m��t�r. Do�al gaz tüketim miktar�n�n 2010 y�l�nda 45 milyar m3’e, 
2015 y�l�nda 57 milyar m3’e ç�kaca�� tahmin edilmektedir. 

Türkiye genel enerji tüketiminde; do�al gaz tüketimi petrolün ard�ndan %29 pay ile ikinci 
s�rada yer almaktad�r. Böylece, Türkiye ‘de do�al gaz tüketimi 22 y�lda yakla��k 64 kat artm�� 
olacakt�r. Artan talebin en büyük bölümünü, elektrik enerjisi üretimi için do�al gaz tüketimi 
olu�turmaktad�r. 2008 y�l� do�al gaz tüketiminin sektörel da��l�m�nda elektrik enerjisi üretimi 
için do�al gaz kullan�m�, %57‘lik pay ile ba�ta gelmektedir. Elektri�i %22 ile konut, %20 ile 
sanayi ve %0,7 ile gübre sektörü izlemektedir. 

2009 y�l� ulusal do�al gaz tüketiminin sektörel da��l�m�; elektrik %53, sanayi %25 ve konut 
%22 olarak gerçekle�mi�tir. 

 
              Kaynak: BOTA� 

�ekil 2.26: 2009 Y�l� Sektörel Do�al Gaz Tüketimi 
 

       Tablo 2.10:  

 
        Kaynak: BOTA� 
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2.2.2.4.  �thalat 
Yerli üretimin çok k�s�tl� olmas� nedeniyle do�al gaz tüketiminin tamam�na yak�n� ithalatla 
kar��lanmaktad�r. Bu aç�dan, do�al gaz sektöründe; arz güvenli�inin sa�lanmas� ve rekabet 
ko�ullar�n�n sa�land��� bir ortam�n olu�turulmas� gerekmektedir. Tüketicilere tedarikçilerini 
serbestçe seçme olana�� tan�narak do�algaz�n sürekli ve ekonomik olarak tüketicilerin 
kullan�m�na sunulmas� sektörün öngörülen yap�ya kavu�turulmas�nda önemli bir rol 
oynamaktad�r.  

Tablo 2.11: Y�llar �tibar�yla �thal Edilen Do�al Gaz Miktarlar� (Milyon Sm³) 

YIL M�KTAR YIL M�KTAR 

1987    433,00 1998 10.233,00 

1988 1.136,00 1999 12.358,00 

1989 2.986,00 2000 14.822,00 

1990 3.246,00 2001 16.368,00 

1991 4.031,00 2002 17.624,00 

1992 4.430,00 2003 21.188,00 

1993 4.952,00 2004 22.174,00 

1994 5.375,00 2005 27.028,00 

1995 6.858,00 2006 30.741,00 

1996 8.040,00 2007 36.450,00 

1997 9.874,00 2008 37.793,00 

  2009 35.856.00 

               Kaynak: BOTA� 

 
Tablo 2.12: Do�al Gaz Al�m Anla�malar� 

Mevcut Anla�malar Miktar (Plato) 
(Milyar m³/y�l) �mzalanma Tarihi Süre 

(Y�l) Durumu

Rus.Fed. (Bat�) 6,0 14 �ubat 1986 25 Devrede

Cezayir (LNG) 4,0 14 Nisan 1988 20 Devrede

Nijerya (LNG) 1,2 9 Kas�m 1995 22 Devrede

�ran 10,0 8 A�ustos 1996 25 Devrede

Rus. Fed. (Karadeniz) 16,0 15 Aral�k 1997 25 Devrede

Rus. Fed. (Bat�) 8,0 18 �ubat 1998 23 Devrede

Türkmenistan 16,0 21 May�s 1999 30 - 

Azerbaycan 6,6 12 Mart 2001 15 Devrede

     Kaynak: BOTA� 
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Yukar�daki tabloya göre,2012 y�l�nda Gazexport-Rusya Federasyonu ile 6 milyar m3 ve 2014 
y�l�nda Sonatrach-Cezayir ile 4 milyar m³ olmak üzere toplam 10 milyar m³’lük do�al gaz al�m 
anla�mas� sona erecektir. Rusya Federasyonu ile 6 milyar m³’lük anla�man�n süresin 
uzat�laca�� ve bu sözle�menin Gazprom’un Türkiye’de ortak oldu�u �irkete ve bu �irketin 
birlikte çal��aca�� yerli gruba devredilece�i haberleri bas�nda yer alm��t�r.Ancak sözle�menin 
hangi �artlarda,ne kapsamda yenilenece�i kamuoyu taraf�ndan bilinmemektedir.  

Önümüzdeki y�llarda daha da artmas� beklenen do�al gaz tüketimi dikkate al�nd���nda 
Türkiye’nin mevcut do�al gaz �ebeke alt yap�s�n�n geli�tirilmesi, bu amaçla BOTA�’�n 
güçlendirilmesi ve yeni do�al gaz al�m sözle�meleri yapabilmesi gerekmektedir.  

 
Kaynak: BOTA� 

�ekil 2.27: 2009 Y�l� Ülkelere Göre Do�al Gaz �thalat�n�n Yüzde Pay�. 
 

Rusya’yla 1986 y�l�nda imzalanan y�ll�k 6 milyar m3 miktar�ndaki ilk al�m anla�mas�n�n 
ard�ndan, arz kaynaklar�n�n çe�itlendirilerek arz güvenli�inin ve tedarikte esnekli�in 
art�r�lmas� amac�yla 1988 y�l�nda imzalanan al�m anla�mas� kapsam�nda 1994 y�l�ndan 
itibaren Cezayir’den, 1995 y�l�nda imzalanan al�m anla�mas� kapsam�nda ise 1999 y�l�ndan 
itibaren Nijerya’dan LNG al�m�na ba�lanm��t�r. Artan tüketim miktar�n�n kar��lanabilmesi 
amac�yla imzalanan di�er al�m anla�malar� kapsam�nda s�ras�yla Rusya (�lave Bat� Hatt�), 
�ran ve Rusya (Mavi Ak�m Hatt�)’dan do�al gaz al�m�na devam edilmi�tir. 

12.03.2001 tarihinde imzalanan al�m anla�mas� kapsam�nda 2007 y�l�ndan itibaren 
Azerbaycan’dan da gaz al�m�na ba�lanm��t�r. Böylece mevcut durum itibariyle Türkiye, 1999 
y�l�nda imzalanmakla birlikte henüz devreye girmedi�i için toplama dahil edilmeyen 
Türkmenistan anla�mas� hariç olmak üzere, 5 farkl� ülkeden uzun dönemli do�al gaz al�m 
anla�malar� kapsam�nda do�al gaz ithalat� gerçekle�tirmektedir. 

1999-2009 dönemi içerisinde ithal kaynaklar�n�n paylar� incelendi�inde Mavi Ak�m hatt�ndan 
gaz al�m�n�n ba�lad��� ve �ran’dan al�nan do�al gaz miktar�nda önemli bir art���n gerçekle�ti�i 
2003 y�l�ndan itibaren, Bat� Hatt�ndan gelen do�al gaz ile Cezayir ve Nijerya’dan al�nan 
LNG’nin toplam ithalat içindeki pay�nda oransal azalma oldu�u, ithalatta Rusya’n�n a��rl���n� 
korudu�u görülmektedir. 
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2.2.2.5.  �hracat 
�thal edilmi� veya yurt içinde üretilmi� do�al gaz�n yurt d���na ihraç edilebilmesi faaliyeti, 
EPDK’dan ihracat lisans� alm�� olan tüzel ki�iler taraf�ndan gerçekle�tirilebilmektedir. 

2009 y�l� itibariyle sadece BOTA�’�n ihracat lisans� bulunmakta olup söz konusu lisans 
Türkiye-Yunanistan boru hatt� vas�tas�yla 06.04.2004 tarihinden itibaren 10 y�l süre ile 
Yunanistan’a do�al gaz ihraç etme yetkisini kapsamaktad�r. 

Tablo 2.13: Y�llar �tibar�yla Do�al Gaz �hracat Miktarlar� (Milyon Sm³) 
YIL M�KTAR 

2007   31,00 

2008 443,00 

2009 (*) 721,00 

* Aral�k ay� itibar�yla gerçekle�me miktarlar�d�r. 
Kaynak: BOTA� 

2.2.3 Do�al Gaz Depolama 

Do�al gaz�n yayg�n olarak kullan�ld��� bütün ülkelerde oldu�u gibi, Türkiye’de de do�al gaz 
talebi mevsimlere göre de�i�mekte, k�� aylar�ndaki talep yaz aylar�ndaki talebin iki kat�na 
kadar ç�kabilmektedir. Bu nedenle, yaz aylar�nda talep fazlas� gaz�n saklanabilece�i, k�� 
aylar�nda da depolanan bu gaz�n artan talebi kar��lamak için kullan�ma sunulabilece�i gaz 
depolar�na uzun süredir ihtiyaç duyulmaktad�r.  

Di�er taraftan, 18.04.2001 tarih ve 4646 say�l� Do�al Gaz Piyasas� Kanunu, do�al gaz ithal 
eden �irketlerden ithal ettikleri do�al gaz�n %10’unu yurtiçinde depolama konusunda, 
depolama �irketleriyle anla�ma yapmas� �art�n� aramaktad�r. Ayr�ca, do�al gaz�n toptan 
sat���n� yapacak olan �irketlerin de gerekli depolama önlemlerini almalar� zorunlu 
tutulmu�tur.  

1994 y�l�nda devreye al�nm�� olan ve halen BOTA� mülkiyet ve i�letmesinde olan Marmara 
Ere�lisi ile 2001 y�l�nda �zmir Alia�a’da kurulan ve 2006 y�l�nda kullan�lmaya ba�lanan 
EGEGAZ LNG Terminalleri, ithal edilen LNG’nin gazla�t�r�larak sisteme verilmesinde ve 
do�al gaz�n en fazla tüketildi�i pik kullan�m dönemlerinde azami çeki�leri düzenleyerek talep 
de�i�imlerinin kar��lanmas�nda kullan�lmak üzere kurulmu� olan tesislerdir. 

TPAO’nun Trakya’daki Kuzey Marmara ve De�irmenköy do�al gaz üretim sahalar�ndaki 
mevcut do�al gaz�n tüketimi sonras� yer alt� do�al gaz depolama tesisi olarak kullan�lmas�na 
ili�kin olarak BOTA� ve TPAO aras�nda 21 Temmuz 1999’da Do�al Gaz Yer Alt� Depolama 
ve Yeniden Üretim Hizmetleri Anla�mas� imzalanm��t�r. Türkiye’nin, ilk yer alt� do�al gaz 
depolama tesisleri olan Silivri’deki Kuzey Marmara ve De�irmenköy yer alt� do�al gaz 
depolama tesisleri Temmuz 2007’de i�letmeye aç�lm��t�r. 1,6 milyar m3 kapasiteli Silivri-
De�irmenköy Do�al Gaz Depolama Tesislerinin depolama kapasitesinde art�� sa�lanmas� ve 
yeni depolama sahalar�n�n tesis edilmesine ili�kin çevre, fizibilite ve teknik çal��malar 
sürdürülmektedir. Bu tesislerin, depolama kapasitesinin 3,0 milyar m3’e, geri üretim 
kapasitesinin ise 50 milyon m3/gün’e ç�karabilmek için gerekli çal��malar yürütülmektedir. 
Mevcut kapasitenin 2014 y�l� sonuna kadar %77 oran�nda art�r�lmas� yönelik çal��malar 
sürdürülmektedir.  

Bunun yan� s�ra Tuz Gölü Havzas�’nda olu�turulacak tuz domlar�n�n do�al gaz� yer alt�nda 
depolamak amac�yla kullan�m� için geli�tirilen Tuz Gölü Do�al Gaz Yer Alt� Depolama 
Projesi’nin mühendislik çal��malar�na Temmuz 2000’de ba�lanm�� ve 2010 y�l�nda yap�m 
ihalesine ç�k�lm�� olup, teklifler de�erlendirme a�amas�ndad�r. 
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Tablo 2.14: Depolama Faaliyetine �li�kin Veriler 
��RKET ADI L�SANS SÜRES� DEPOLAMA 

TES�SLER� 
DEPOLAMA 
KAPAS�TES� 

BOTA�  
(LNG) 

04.04.2003 tarihinden 
itibaren 10 y�l 

Marmara Ere�lisi/Tekirda� 255.000 m3 LNG 
(85.000 m3 x 3) 

EGE GAZ 
A.�. (LNG)  

04.04.2003 tarihinden 
itibaren 30 y�l 

Alia�a/�zmir 280.000 m3 LNG 
(140.000 m3 x 2 

TPAO 
(DO�AL GAZ) 

18.04.2003 tarihinden 
itibaren 30 y�l 

Silivri/�stanbul 1.600.000.000 m3

BOTA� 
(DO�AL GAZ) 

27.06.2007 tarihinden 
itibaren 30 y�l 

Sultanhan�/Aksaray 960.000.000 m3 

   Kaynak: EPDK 
 

4646 say�l� Do�al Gaz Piyasas� Kanunu ile do�al gaz piyasas�nda serbestle�me 
hedeflenmi�tir. 4646 say�l� Do�al Gaz Piyasas� Kanunu hukuki olarak BOTA�’�n tekel 
konumunu ortadan kald�rm��t�r. Kanunda öngörüldü�ü üzere �ehir içi da��t�m lisanslar� için 
EPDK taraf�ndan ihaleler düzenlenmektedir  

2.2.4. Nabucco Do�al Gaz Boru Hatt� Projesi 
Ortado�u ve Hazar Bölgesi do�al gaz rezervlerini Avrupa pazarlar�na ba�lamay� öngören 
Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Do�al Gaz Boru Hatt� (Nabucco) ile ilk 
etapta güzergah üzerindeki ülkelerin gaz ihtiyac�n�n kar��lanmas� amaçlanmakta olup, takip 
eden y�llarda ise ta��nan gaz�n yakla��k %50’si Avusturya'da bulunan gaz depolama tesisine 
teslim edilecek ve di�er ülkelerin gaz taleplerindeki geli�melere göre Bat� Avrupa'daki gaz 
mü�terilerine ula�t�r�lacakt�r. 

Yakla��k uzunlu�unun 3.300 km, kapasitesinin ise 25,5-31 milyar m3/y�l olmas�, 2013 y�l�nda 
ilk kapasite ile devreye al�nmas� planlanmaktad�r. 

Boru hatt� güzergah�n�n planlanan uzunlu�u : 

Nabucco Boru Hatt� Toplam Uzunlu�u (Besleme Hatlar� Hariç): 2.841 km 
Nabucco Boru Hatt� Toplam Uzunlu�u (Besleme Hatlar� Dahil): 3.282 km 

Tablo 2.15: Nabucco Do�al Gaz Boru Hatt� Projesi 
�

Ana Nabucco Hatt�: Türkiye : 1.558 km 
 Bulgaristan : 392 km 
 Romanya : 457 km 
 Macaristan : 388 km 
 Avusturya : 46 km 

 
Besleme Hatlar�: Gürcistan s�n�r� - Horasan : 226 km 

 �ran s�n�r� - Horasan : 214 km 
 

 
TÜRK�YE TOPLAM    
 

 
 : 1.988 km 

�

              Kaynak: BOTA� 
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Mevcut �artlara bak�ld���nda, Azerbaycan �ah Deniz, Türkmenistan ve di�er Trans-Hazar 
kaynaklar� ile �ran gaz�n�n ta��nmas� öngörülmektedir. Uzun vadede Irak ve Suriye üzerinden 
M�s�r gaz kayna�� ba�ta olmak üzere di�er çevreleyen kaynaklardan da gaz ta��nmas� 
planlanmaktad�r. 

Proje çal��malar� �ubat 2002’de BOTA�’�n giri�imi ve Bulgargaz (Bulgaristan), Transgaz 
(Romanya) ve OMV Erdgas (Avusturya-�imdiki OMV Gas) �irketleri ile yapt��� görü�meler 
sonucunda olu�turulan çal��ma grubu ile ba�lat�lm��t�r. 

Nabucco hatt�n�n yap�m� ile ilgili olarak finansman modelinin geli�tirilmesi, yat�r�mc�lar için 
uygun te�viklerin ara�t�r�lmas�, pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu ve muhtemel 
tedarikçiler ile kontrat müzakerelerinin gerçekle�tirilmesi i�lerinin tek bir elden yürütülmesi 
amac� ile ilgili 5 �irket taraf�ndan merkezi Viyana’da “Nabucco Company Study Pipeline 
GmbH” �irketi kurulmu�tur. 

 2004 y�l�nda ortaklarca Ortakl�k Anla�mas� imzalanm��t�r. Ortakl�k Anla�mas�n�n 
imzalanmas� ile proje mühendislik, in�aat, finansman tedariki gibi konularda daha geni� i� 
kapsam� tarifi yap�lm��t�r. Ancak proje geli�tirme sürecinde gelinen a�ama göz önünde 
bulundurularak projenin finansman�n� sa�lay�p yat�r�mlar�n� gerçekle�tirmesi amac� ile 2005 
y�l�nda �irketin Nabucco Gas Pipeline International �irketine (NIC) dönü�ümü kabul 
edilmi�tir. Bununla birlikte her bir transit ülkede de Nabucco Yerel �irketleri (NNC) 
kurulacakt�r. NNC �irketleri boru hatt�n�n geli�tirilmesi, yap�m�, i�letimi ile bak�m� ve 
idamesinden sorumlu olacakt�r. Halihaz�rda Romanya, Macaristan Avusturya ve 
Bulgaristanda’da NNC kurulumlar� tamamlanm�� olup, Türkiye NNC kurulumlar�na dair 
giri�imleri sürdürmektedir. 

Nabucco Projesi’ne ili�kin olarak yap�lmas� öngörülen anla�malar (Ortakl�k Anla�mas�, 
Hükümetleraras� Anla�ma, ��letme Anla�mas�, Ev Sahibi Ülke Anla�mas� v.s) ve di�er i�ler 
üzerinde çal��mak üzere olu�turulan Hukuk Çal��ma Grubu çal��malar�n� sürdürmektedir.  

“Majör Yeni �irket Orta��” adaylar� içerisinde öncelikli olarak tespit edilen �irketler ile projeye 
e�it oranda (~16,6%) kat�l�m için görü�meler sürdürülmü�tür. 05.02.2008 tarihinde RWE 
Midstream GmbH �irketi resmi olarak Nabucco Projesi’nin 6. orta�� olmu�tur. 

Hükümetleraras� anla�ma 13 Temmuz 2009’da Ankara’da imzalanm��t�r. 

Bu anla�man�n imzalanmas� ile yo�un bir sürece girilmi�tir. Anla�ma uyar�nca önümüzdeki 
günlerde ülkemizde de Nabucco Ulusal �irketi kurulacakt�r. 

Projenin gerçekle�mesinde en önemli husus projeye hangi kaynaktan gaz sa�lanaca��n�n 
netle�mesidir. 

Nabucco, Türkiye ve Avrupa için kaynaklar�n ve güzergahlar�n çe�itlendirilmesi aç�s�ndan 
önem ta��yan bir projedir. Ayr�ca, AB’ye üye olan ve olmayan Avrupa ülkelerinin tamam�nda 
h�zla artan elektrik üretim talebinin gaz satrallerinden kar��lanmas� ve bunun için gerekli 
gaz�n temini de Nabucco projesinin önemini vurgulamaktad�r. 

Proje için “ba�lang�ç gaz�“ sorunu bulunmakta olup, ba�lang�ç gaz� Azeri �ahdeniz Faz II 
olmas� söz konusuydu. Ancak ayn� gaz için gerçekle�tirilmesi planlanan iki ayr� projeden; 
ITG-Poseidon Boru Hatt� Projesi ve Trans-Adriyatik Boru Hatt� Projesi teklif gelmi�tir. 

Böylece serbest piyasa ko�ullar�nda Faz II gaz� için rekabet ortam� olu�mu�tur. Nabucco 
projesinde Avrupa’ya gaz tedariki yan�nda fiyat�n da a�a�� yönlü olmas� amaçlan�rken 
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böylesine bir rekabet ortam� fiyatlar�n yukar� yönle hareket etmesine neden olmu�tur. Di�er 
taraftan bu rekabet ortam�nda Azeri gaz� için �ran ve Rusya da teklif vermi�lerdir. 

Bu çerçevede, Azeri gaz� için Rusya ile örnek anla�ma yap�lm�� olup, Rusya istedi�i kadar 
Azeri gaz�n� alabilece�ini duyurmu�tur. Ayn� zamanda Rusya’n�n kendi gaz üretimlerine 
ilaveten, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan ile miktarlar� artt�r�labilir gaz 
kontratlar� bulunmaktad�r. 

Bütün bunlar dikkate al�nd���nda; söz konusu Nabucco Projesinin gerçekle�tirilebilmesi için 
Rus gaz�na ihtiyaç duyuldu�u ve Rus gaz�n�n bu projeye kat�l�m�n�n gündeme geldi�ini de 
görmekteyiz.  

Nabucco için, gerekli gaz miktar�n�n kontrat alt�na al�nmas� hususunun fiyattan daha da 
öncelikli oldu�unu görmekteyiz.  

�lk a�amada Azerbaycan’dan gelecek 8 milyar m3 gaz ile hatt�n devreye girece�i 
konu�ulmaktad�r. Sonraki a�amalarda di�er üretici ülkelerin kat�l�m� ile arz�n artt�r�lmas� 
planlanmaktad�r. 

- Azeri gaz�n�n Nabucco ile mi, Rusya’n�n alternatif hatlar�ndan m� Avrupa’ya ula�t�r�laca��, 

- Irak’ta ne zaman stabilizasyon sa�lanaca�� ve yeterli miktarda ihracata ba�lanaca��, 

- �ran’�n projeye dahil olup, olmayaca��, 

gibi konular proje için önemli problemlerdir. 

Ayr�ca, ekonomik krizin Avrupa do�algaz talebini azaltt��� hususu da önemli bir faktördür. 

2010 y�l�n�n son çeyre�inde Nabucco Uluslararas� �irketi open-season denilen döneme 
girecektir. Bu dönemde Nabuccoyu kullanmak isteyenler, al�c� ve sat�c�lar anlam�nda 
görü�meler yap�lacakt�r. �u anda Nabucco Konsorsiyumu üretici ülkeler ve tüketici �irketler 
�le görü�melerini sürdürmektedir. 

Türkiye Nabucco projesi kapsam�nda Avrupa Birli�i ile Güney Ak�m projesi kapsam�nda da 
Rusya Federasyonu ile ili�kilerini yo�un biçimde sürdürecektir. 

 
                      Kaynak: BOTA�  

�ekil 2.28: Avrupa’ya Do�al Gaz Arz� Projeleri  
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�

2.3. RAF�NAJ SEKTÖRÜ 
 

Ülkemizde, Türkiye Petrol Rafinerileri A. �. (TÜPRA�)’ne ait �zmit, �zmir, K�r�kkale ve Batman 
olmak üzere toplam dört adet rafineri faaliyet göstermektedir. 1962 y�l�nda i�letmeye al�nan 
ATA� Rafinerisi ise Temmuz 2004 tarihinde depolama faaliyetlerine yönelerek rafineri 
faaliyetlerine son vermi�tir. Ata� Rafinerisinin faaliyetlerine son vermesi ile 32 milyon ton/y�l 
olan Türkiye toplam rafineri kapasitesi 28,1 milyon ton/y�l’a dü�mü�tür. 2007 y�l�nda Do�u 
Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi’ne 15 milyon ton/y�l 
kapasiteli Ceyhan/ADANA’da, 2010 y�l�nda ise Socar & Turcas Rafineri Anonim �irketi’ne 10 
milyon ton/y�l kapasiteli Alia�a/�zmir’de rafineri kurulmas� için lisans verilmi�tir. 

Tablo 2.16: Rafinaj Sektöründe Kurulu Kapasite ve Kapasite Kullan�m Oranlar� 

Rafineri Kapasite ve KKO* 
(Mton/y�l ve %) 

Y�llar
2007 2008 2009 

 
�zmit 

Kapasite         11         11         11 
KKO       100         94         75 

 
�zmir 

Kapasite         11         11         11 
KKO         97         93         67 

 
K�r�kkale 

Kapasite           5           5           5 
KKO         63         58         62 

 
Batman 

Kapasite           1,1           1,1           1,1 
KKO         71         72         58 

 
TOPLAM 

Kapasite         28,1         28,1         28,1 
KKO         91,1         86         69 

                 * KKO: Kapasite Kullan�m Oran� 
           Kaynak: TÜPRA�  

2.3.1. Rafinerilerde ��lenen Ham petrol 

Ülkemizde 2009 y�l�nda 0, 5 milyon tonu stoktan olmak üzere, toplam 16, 98 milyon ton ham 
petrol i�lenmi�tir.  

�ubat 2009 tarihinde kriz ortam�ndaki talep yetersizli�i nedeniyle �zmir Rafinerisinde planl� 
duru� gerçekle�tirilmi�tir.  

 
    Kaynak: TÜPRA�  

�ekil 2.29: 2009 Y�l� Rafineri Baz�nda ��lenen Ham Petrol Miktar� (Milyon Ton) 
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2.3.2. Rafinerilerde Üretilen Petrol Ürünleri 
2009 y�l�nda petrol ürünleri üretimi 15,97 milyon ton olarak gerçekle�mi� olup, 2008 y�l�na 
göre %29,9 oran�nda azalm��t�r.  

 
Kaynak: TÜPRA� 

�ekil 2.30:  2009 Y�l� Türkiye Rafinerilerinde Üretilen Petrol Ürünleri Da��l�m� 
 

2.3.3. Türkiye’nin Petrol �thalat ve �hracat� 
Net petrol ithalatç�s� konumunda olan Türkiye’nin ithal etti�i petrolün miktar� ve de�eri, genel 
olarak uluslararas� petrol fiyatlar�na ba�l� olarak de�i�meler göstermektedir. Türkiye’nin 
toplam enerji ihtiyac�n�n yakla��k %44’ü petrolden sa�lanmaktad�r. Ancak son y�llarda 
do�algaz kullan�m�n�n artmas� bu oran�n biraz dü�mesine neden olmu�tur.  

Türkiye’nin petrol ihtiyac�n�n %92’si, do�algaz ihtiyac�n�n ise tamam�na yak�n� ithalat yoluyla 
kar��lanmaktad�r. Türkiye’nin toplam ithalat�n�n yakla��k %9’unu ham petrol olu�tururken, 
GSMH’n�n %2,27’si petrol ithalat� için harcanmaktad�r.  

Tablo 2.17: Ham Petrol �thalat�  

ÜLKE Miktar (Ton) Pay (%) 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

�ran    8.356    7.800     3.228      36      36       23 
Rusya    9.365    7.137     5.762      40      33       41 
S.Arabistan    3.556    3.073     2.096      15      14       15 
Irak      865    1.874     1.733        4        9       12 
Kazakistan       -       636       522        -        3         4 
Suriye      244       515       160        1        2         1 
�talya      447       447       249        2        2         2 
�ngiltere -       184 - -        1 - 
Azerbaycan -         77    77 -      <1       <1 
Libya      612 -       139        3 -       <1 
Gürcistan - -         36 - -       <1 
Nijerya - -       190 - -         1 
TOPLAM  23.445 21.743  14.192     100     100      100 
Kaynak: EPDK 
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Türkiye’de  rafinerilerin  toplam  ham  petrol  ithalat�  2008  y�l�nda  21,74  milyon  ton 
düzeyinde  gerçekle�mi�ken,  2009  y�l�nda  bu  rakam  yakla��k  7,55  milyon  ton  azalarak 
14,19  milyon  ton  düzeyinde  gerçekle�mi�tir.  Tablo  17’de  yer  alan  ham  petrol  ithalat 
miktarlar�n�n  incelenmesi  neticesinde  ham  petrol  ithalat�nda  en  yüksek  pay�n  �ran  ve 
Rusya’ya  ait  oldu�u  görülmektedir.  2009  y�l�nda  �ran,  Rusya  ve  S.  Arabistan’�n  toplam 
ithalat  içindeki  pay�  yakla��k  olarak  %79’dur. 
  
Tablo 17’den  görüldü�ü  üzere,  rafineri  lisans�  sahiplerinin  2009  y�l�  ham  petrol  ithalat� 
2008  y�l�  ithalat�na  göre  önemli  miktarda  azalm��t�r.  Bu  azal���n  en  önemli  nedeni 
2008  y�l�n�n  son  çeyre�inde  ba�layan  ve  tüm  dünyay�  etkileyen  küresel  krizdir. Rafineri 
lisans�  sahipleri,  2009  y�l�nda  olu�an  at�l  kapasiteyi  kullanmak  için  ham  petrol  yerine 
ara  ürün  (HVGO,  LCO,  ASRFO,  HSG  vb.)  ithalat�na  a��rl�k  verirken,  rafinaj  i�lemi 
sonucu  elde  ettikleri  ara  ürünleri  ise  geçmi� y�llarda  oldu�u  gibi  ihraç  etmek  yerine 
kendi  rafinaj  i�lemlerinde  kullanm��lard�r.   

   

 

�  
      Kaynak:P�GM 

�ekil 2.31: Y�llara Göre Ham Petrol �thalat� ve Ödenen Döviz 
 
2.4. Do�al Gaz Piyasas� 

2.4.1. Türkiye Do�al Gaz Piyasas�n�n Tarihsel Geli�im Seyri 
Türkiye’de do�al gaz kullan�m�, TPAO taraf�ndan 1970 y�l�nda Hamitabat ve Kumrular 
do�al gaz sahalar�nda ke�fedilen do�al gaz�n 1976 y�l�nda P�narhisar Çimento 
fabrikas�nda kullan�lmas�yla ba�lam��t�r. 
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Nüfus art��� ve sanayile�meye ba�l� olarak artan enerji ihtiyac�n�n kar��lanmas�nda 
alternatif bir enerji kayna�� olarak do�al gaz�n pay�n� art�rmak ve baz� �ehirlerde gittikçe 
yo�unla�an hava kirlili�ine bir çözüm bulmak amac�yla 18.09.1984 tarihinde Türkiye ve 
SSCB aras�nda do�al gaz sevkiyat�na ili�kin olarak imzalanan anla�man�n ard�ndan, 
BOTA� ile SSCB.’nin do�al gaz ticareti konusunda yetkili kurulu�u SOYUZGAZ EXPORT 
aras�nda 14.02.1986 tarihinde 25 y�l süreli ve plato de�eri y�ll�k 6 milyar m3 olan bir do�al 
gaz al�m-sat�m anla�mas� imzalanm��t�r. SSCB ile yap�lan ilk al�m anla�mas�n�, artan 
do�al gaz ihtiyac�n�n kar��lanmas� amac�yla di�er al�m anla�malar� izlemi�tir. 

14.02.1986 tarihli al�m-sat�m anla�mas� sonras�nda, 26.10.1986 tarihinde in�as�na ba�lanan 
842 km uzunlu�undaki Rusya Federasyonu-Türkiye Do�al Gaz Boru Hatt�, Bulgaristan 
s�n�r�ndaki Malkoçlar mevkiinden Türkiye’ye girerek 23.06.1987’de Hamitabat’a ula�m��t�r. 
Daha sonra, boru hatt� Ambarl�, �stanbul, �zmit, Bursa ve Eski�ehir güzergâh�n� takip ederek 
A�ustos 1988’de Ankara’ya kadar uzanm��t�r. Söz konusu do�al gaz hatt� ile Trakya 
bölgesinde bulunan Hamitabat ve Ambarl� do�al gaz kombine çevrim santrallerine, �GSA� 
(�stanbul Gübre Sanayi A.�.) ve TÜGSA� (Türkiye Gübre Sanayi A.�.) gübre tesislerine ve 
do�al gaz boru hatt�n�n geçti�i güzergâh üzerinde bulunan �ehirlere do�al gaz ula�t�r�lm��t�r. 
Do�al gaz, Ekim 1988’de Ankara’da, Ocak 1992’de �stanbul’da, Aral�k 1992’de Bursa’da, 
Eylül 1996’da �zmit’te, Ekim 1996’da Eski�ehir’de konut ve ticari sektörün kullan�m�na 
sunulmu�tur. 

 

 
         Kaynak: BOTA� Genel Müdürlü�ü 

�ekil 2.32: Do�al Gaz ve Petrol Boru Hatlar�  
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Üretimin ba�lad��� 1976 y�l�ndan itibaren, söz konusu al�m-sat�m anla�mas� gere�i ithalat�n 
ba�lad��� 1987 y�l�na kadar toplamda yakla��k 747 milyon m3’lük s�n�rl� bir üretim ve tüketim 
miktar�na ve toplam enerji tüketimi içinde ihmal edilebilir paylara sahip olan do�al gaz, 
kullan�m oran�n�n giderek artmas� sonucunda tüketim miktar�nda ve toplam enerji 
tüketimindeki pay�nda h�zl� art��lar göstermi�tir. 

 

 
 

Kaynak: ETKB verilerinden yararlan�larak olu�turulmu�tur. 

      �ekil 2.33: Y�llar �tibariyle Do�al Gaz�n Toplam Enerji Tüketimi �çindeki Pay� 
 

Türkiye do�al gaz sektörüne ili�kin hukuki süreç, 350 say�l� Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK)’nin 1988 y�l�nda yürürlü�e girmesiyle ba�lam��t�r. Bu KHK ile 7/7871 say�l� 
Kararnameye istinaden 15.08.1974 tarihinde TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl���)’nun 
ba�l� ortakl��� olarak boru hatlar� ile petrol ta��mac�l��� faaliyeti yapmak üzere kurulmu� olan 
BOTA�, do�al gaz�n ithali alan�nda yetkilendirilen tek kurulu� olarak belirlenmi�tir. 
02.01.1990 tarih ve 397 say�l� Do�al Gaz�n Kullan�m� Hakk�nda Kanun Hükmünde 
Kararname ile 350 say�l� KHK yürürlükten kald�r�lm�� ve do�al gaz�n (s�v�la�t�r�lm�� hali dahil) 
ithali, sat�� fiyat�n�n tespiti ve ülke içinde da��t�m� yetkisi BOTA�’a verilmi�tir. Ayr�ca, söz 
konusu KHK gere�ince; �ehirlerde BOTA�’�n veya do�al gaz da��t�m� ile ilgili hizmet vermek 
üzere kurulmu� sermaye �irketlerinin, do�al gaz da��t�m tesisleri kurmas�na, i�letmesine ve 
do�al gaz�n sat���n� yapmas�na Bakanlar Kurulunca izin verilebilecek, do�al gaz da��t�m 
�ebekesi yap�m�na ve do�al gaz sat���na ba�lam�� kurulu�lar�n bu çal��malar� (BOTA�’ca 
ithal edilen veya sat�n al�nan yerli do�al gazdan; y�lda 1 milyon m3’den fazla do�al gaz 
kullanan sanayi kurulu�lar� ve organize sanayi bölgelerine do�al gaz sat��� yetkisinin 
BOTA�’a veya BOTA� taraf�ndan yetki devri yap�lan di�er �irketlere ait olmas� hükmü sakl� 
kalmak üzere) devam edecektir. 
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02.05.2001 tarih ve 4646 say�l� Do�al Gaz Piyasas� Kanunu’nun ilgili maddesi gere�i 397 
say�l� KHK’nin yürürlükten kald�r�lmas�na kadarki dönem; ithalat, toptan sat�� ve iletim (do�al 
gaz�n ülke içinde da��t�m�) ile Bursa ve Eski�ehir’deki �ehir içi do�al gaz da��t�m 
faaliyetlerinin BOTA� taraf�ndan yürütüldü�ü bir dönemdir. Ankara, �stanbul ve �zmit 
�ehirlerindeki do�al gaz da��t�m� ise belediye �irketi niteli�indeki EGO (Ankara), �GDA� 
(�stanbul) ve �ZGAZ (�zmit) taraf�ndan yürütülmü�tür. 

2.5.2001 tarihli 4646 say�l� Do�al Gaz Piyasas� Kanunu’nun yay�mlanmas�ndan bugüne 
dokuz y�l geçmi�tir.  

18.04.2001 tarihinde, 4646 say�l� Do�al Gaz Piyasas� Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
taraf�ndan kabul edilmi�tir. Kanunun amac�; “Do�al gaz�n kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete 
dayal� esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek �ekilde tüketicilerin kullan�m�na 
sunulmas� için, do�al gaz piyasas�n�n serbestle�tirilerek mali aç�dan güçlü, istikrarl� ve �effaf 
bir do�al gaz piyasas�n�n olu�turulmas� ve bu piyasada ba��ms�z bir düzenleme ve denetimin 
sa�lanmas�” olarak ifade edilmektedir.  

Yasada, do�al gaz piyasa faaliyetleri �thalat, �letim, Depolama, Toptan Sat��, Da��t�m, 
�hracat, CNG Da��t�m� ve �letimi olarak ayr��t�r�lm��t�r. 

Kanunun geçici 2. maddesi uyar�nca, 2009 y�l�na kadar BOTA�’�n, mevcut do�al gaz al�m 
veya sat�m sözle�melerini, her takvim y�l�nda devredilen miktar�n 2001 y�l�ndan itibaren y�ll�k 
%10’un alt�nda olmamas� �art�yla devrederek, ithalat�n� ulusal tüketimin %20’sine dü�ürmesi 
öngörülmektedir. Bu do�rultuda do�al gaz al�m sözle�melerinin özel sektöre devri amac�yla, 
64 lot (16 milyar m³) için ihaleye ç�k�lm��t�r. 4 milyar m³ kar��l��� toplam 16 lot için geçerli 
teklif veren 4 istekli ile sözle�me devri yap�lm��t�r. Ya�anan süreç kanunun BOTA�’�n 
ithalattaki pay�n�n %20’ye dü�ürülmesini öngören hükmünün uygulanamaz oldu�unu ortaya 
koymu�tur. 

Halen Do�al Gaz Piyasas� Yasas�n� de�i�tirmeye yönelik baz� çal��malar�n oldu�u bas�nda 
yer almakta, de�i�ikliklerin TBMM’ye getirilece�i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� taraf�ndan 
da ifade edilmektedir.  

�effaf bir do�al gaz sektörü için; tasar� ilgili tüm taraflar�n, BOTA� ve ilgili di�er kamu 
kurulu�lar�n�n, sektör derneklerinin, mühendis odalar�n�n, meslek odalar�n�n, uzmanlar�n 
kat�l�m�yla, kamuoyunun eri�iminde, �effaf bir ortamda, ortak uzla��y� yans�tacak bir �ekilde 
haz�rlanarak TBMM’ye sunulmas�nda fayda görülmektedir. 

Do�al Gaz Piyasas� Yasas�nda yap�lacak de�i�ikliklerle; i�lemedi�i aç�kça belli olan 
sözle�me devirleri uygulamas�ndan ve BOTA�’� ikiye bölme planlar�ndan vaz geçilmelidir. 
Tersine do�al gaz ve petrol sektörlerinde dikey bütünle�meyi sa�layacak yasal düzenlemeler 
yap�lmal�d�r.  

Yerli do�al gaz kaynaklar�n�n istikrarl� bir art�� e�iliminde olan tüketim miktar�n� 
kar��lamaktaki yetersizli�inin do�rudan sonucu olarak Türkiye’nin do�al gazda ithalat 
ba��ml�l��� ve ithalatta da Rusya lehine bir kaynak ba��ml�l��� söz konusudur. 2005-2009 
y�llar� ithalat miktarlar� Tablo 2.18’de görülmektedir. 
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Tablo 2.18:2005-2009 Y�llar� Do�al Gaz �thalat Miktarlar� (milyon m3 9155 kcal/m3 baz) 
Y�l Rus 

Bat� 
Mavi 
Ak�m 

�ran Azerbaycan Cezayir Nijerya Spot Toplam

2005 12.639 4.485 4.248 0 3.786 1.013  0 26.571 

2006 12.038 7.278 5.594 0 4.132 1.100  79 30.221 

2007 13.574 9.188 6.054 1.258 4.205 1.396 167 35.842 

2008 13.353 9.806 4.113 4.580 4.148 1.017 333 37.350 

2009 9.946 9.527 5.252 4.960 4.487  903 781 35.856 
 Kaynak: BOTA� 

 

 

2.4.2. Ülkemizde Petrol ve Do�al Gaz Arama, Üretim ve Piyasa Sektörleri için 
Öneriler 

Petrol ve do�al gaz arama ve üretim faaliyetleri kapsam�nda; 

1- “Ulusal Petrol Arama Stratejisi” �htiyac� 
2- Hukuki Belirsizlik ye Mevzuat Yetersizli�i 
3- Veri Bankas�n�n Olmamas� ve Saha Verilerine Eri�im Zorlu�u ve Bilgi Paketi Eksikli�i 
4- Petrol Sektöründe Uluslararas� Alanda Yerimiz 
5- Kamuoyunda Yerle�ik Önyarg�lar ve Bilgi Kirlili�i 
6- Destek ve te�vik ihtiyac� 
7- Ekipman ve Hizmet Al�m�nda D��a Ba��ml�l�k 
8- Yeni Yat�r�m Sermayesi Bulmada Ya�anan Zorluklar 
9- P�GM’in �dari ve Mali Aç�dan Güçlendirilmesi Mecburiyeti 
10- Petrol Sektörü Hizmet ve Sanayisinin Geli�tirilmesi Di�er Sektörlere de Katk� 

Sa�lanmas� ( Jeotermal ve Kömür gibi) 
11- Yerli Ham Petrolün Fiyatland�r�lmas�ndaki S�k�nt�lar� 
12- Özel Güvenlik Te�kilat� Kurma Zorunlulu�u 

önem kazanmaktad�r. 

Do�al gaz piyasas�nda arz güvenli�inin sa�lanabilmesi amac�yla yeni depolama tesisleri, 
iletim hatlar� gibi altyap� yat�r�mlar�n�n devaml�l��� önem arz etmektedir. Özellikle talep 
de�i�kenlikleri ve k�� aylar�nda do�algaz ithalat�nda ya�anan geçici s�k�nt�lar dikkate 
al�nd���nda, arz güvenli�inin sa�lanmas� için y�ll�k do�al gaz tüketimimizin %10–15’i 
hacminde depolama sistemlerinin TPAO, BOTA� ve özel sektör taraf�ndan bir an önce 
yap�larak i�letmeye al�nmas� gerekmektedir. Bu do�rultuda TPAO Silivri Do�al Gaz 
Depolama Tesislerinin kapasitesini y�ll�k 3 milyar m3’e ç�kar�lmas� yat�r�m�na ve BOTA�’�n 
Tuz Gölü Do�al Gaz Depolama Projelerine a��rl�k verilmesi gerekmektedir. 

Tüm dünyada petrol ve do�al gaz�n yap�s� gere�i birbirleriyle ayr�lmaz bütünlü�ü; arama ve 
üretimden, iletim ve tüketiciye ula�mada petrol ve do�al gaz�n de�er zincirindeki halkalar�n�n 
ayr�lmaz oldu�u göz önüne al�nmal� ve dünyan�n bir çok ülkesinde oldu�u gibi ülkemizde de, 
petrol ve do�al gaz arama, üretim, rafinaj, iletim, da��t�m ve sat�� faaliyetleri dikey 
bütünle�mi� bir yap�da sürdürülmelidir.  
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Bu amaçla, TPAO ve BOTA�’� da bünyesine alacak TPDK, Türkiye Petrol ve Do�al Gaz 
Kurumu olu�turulmal�d�r.  

Bu Kurum faaliyetleri itibariyle:  

-Yurt içi ve d���nda petrol ve do�al gaz arama ve üretim faaliyetlerini,  

-Petrol ve do�al gaz iletim hatlar� tesis ve i�letme faaliyetlerini,  

-Petrol rafinerileri kurma ve i�letme faaliyetlerini,  

-Petrol ve do�al gaz uygulamalar� için mühendislik ve mü�avirlik faaliyetlerini,  

-Petrol ve do�al gaz teknolojileri ara�t�rma, geli�tirme faaliyetlerini,  

-Petrol ve do�al gaz ticaret, ithalat, ihracat, toptan sat�� ve da��t�m faaliyetlerini,  

-LNG terminalleri tesis ve i�letme faaliyetlerini,  

-Yer alt� do�al gaz depolama kurma ve i�letme faaliyetlerini,  

-Petrol depolama tesisleri kurma ve i�letme faaliyetlerini, gerçekle�tirmeye uygun bir yap�da 
kurulmal�d�r.  

Arz güvenli�i aç�s�ndan iletimin kamu tekelinde olmas�n�n yan� s�ra, ithalat ve depolamada da 
kamunun ciddi bir a��rl��� olmas� gerekir. �letim, ithalat, toptan sat��, LNG gazla�t�rma ve 
depolama alanlar�nda faaliyet gösterecek BOTA� esasl� kamu �irketleri, kurulmas� önerilen 
Türkiye Petrol Ve Do�al Gaz Kurumu bünyesinde faaliyet göstermelidir.  

Olu�turulacak Türkiye Petrol ve Do�al Gaz Kurumu, çal��anlar�n yönetim ve denetimde söz 
ve karar sahibi olaca�� bir yap�da, kamu bünyesinde idari ve mali aç�dan özerk bir �irket 
olmal� ve gündelik siyasi çeki�melerden etkilenmeyecek, liyakat sahibi kamu yöneticileri 
taraf�ndan yönetilmelidir.  

TPAO 1980’li y�llardan buyana yurtd���nda birçok ülkede yat�r�m yapmaktad�r.TPAO’nun 
mevcut yurtd��� ortak arama ve üretim yat�r�mlar�n� artt�rmak üzere(Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, �ran, Irak, Katar, Libya v. b. ülkeler) gerekli siyasi, 
ekonomik destek verilmelidir. 

Do�al gaz al�m sözle�melerinin haz�rl�k süreçlerinin zaman almas� ve süresi bitecek 
sözle�melerin olmas� nedeniyle önümüzdeki y�llarda arz aç��� olu�mas� ihtimali göze 
al�narak, uygulanan do�al gaz ithalat yasa�� son bulmal� ve ETKB taraf�ndan haz�rlanacak 
gerçekçi ve güncel bir do�al gaz arz plan� çerçevesinde BOTA� ile talepte bulunan di�er 
kurulu�lara yeni do�al gaz al�m sözle�mesi yapma ve ithalat hakk� verilmelidir.  

Mevcut do�al gaz al�m sözle�meleri “takrir-i müzakere” konusu yap�lmal�, anla�malarda fiyat 
iyile�tirmeleri hedeflenmeli, al�nmayan gaz�n bedelinin ödenmesine cevaz veren, gaz�n 
üçüncü ülkelere sat�lmas�n� önleyen hükümler iptal edilmelidir.  

Gaz ihracatç�s� kurulu�larla yap�lacak ayr� ticari anla�malarla sat�n al�nan gaz bedellerinin 
mal ve hizmet ihrac�yla ödenmesi sa�lanmal�d�r. Gaz teslimatlar�nda ihracatç� ülkelerden 
kaynaklanan eksiklikler ve aksamalar ciddi tazminat konusu olmal�d�r.  

ETKB taraf�ndan arz güvenli�i için gerekli önlemler al�nmal� ve kriz durumlar� için 
uygulanabilir acil eylem planlar� haz�rlanmal�d�r.  

BOTA�’�n yürüttü�ü Hazar ve Ortado�u ülkelerinin gaz arz�n� Yunanistan üzerinden 
�talya’ya, Bulgaristan, Romanya Macaristan, Avusturya üzerinden Orta Avrupa’ya ula�t�rmay� 
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öngören projeler, Türkiye’nin basit bir transit ülke olmas� anlay��� bir kenara itilerek, do�al 
gaz ta��ma ve ticaret merkezi olmas�n� öngören bir içeri�e kavu�acak �ekilde 
düzenlenmelidir. Bu kapsamda, do�al gaz�n transit ta��malar� ve ticareti ile ilgili yasal 
düzenlemeler tamamlanmal� ve do�al gaz ihracat� mümkün olmal�d�r.  

Temel bir ihtiyaç olan do�al gaz fiyatlar� üzerindeki %18 KDV %1’e dü�ürülmeli, ÖTV 
kald�r�lmal� ve ÖTV’den de KDV al�nmas� uygulamas� son bulmal�d�r.  

Kentsel da��t�m �ebekelerinde, bina servis ba�lant�lar�nda, bina iç tesisatlar�nda, gaz�n 
y�llard�r kullan�ld��� kentlerdeki uygulamalar ve deneyimin �����nda, bütün ülke çap�nda 
geçerli ve zorunlu olacak:  

-Ulusal kentsel gaz da��t�m �ebekesi tasar�m ve yap�m standartlar� ve �artnameleri,  

-Ulusal bina servis ba�lant� standartlar� ve �artnameleri,  

-Ulusal bina iç tesisat standartlar� ve �artnameleri,  

-Ulusal endüstriyel tesis do�al gaz dönü�üm standartlar� ve �artnameleri,  

-Ulusal do�al gaz yap�m i�leri denetim standartlar� ve �artnameleri,  

ETKB koordinasyonunda, TSE, EPDK, gaz �irketleri, meslek odalar� ve uzmanl�k örgütlerinin 
kat�l�m�yla kesinle�tirilmeli ve bir an önce uygulamaya konulmal�d�r.  
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3. KÖMÜR 
 

Kömür, fosil yak�tlar aras�nda dünyada en çok ve yayg�n olarak bulunan enerji kayna��d�r. Bu 
nedenle kömürün, di�er fosil yak�tlara göre giderek artan oranda ve çok daha uzun y�llar 
dünyan�n enerji gereksinimini kar��layaca��n� söyleyebiliriz. 
 
3.1. Dünya�Kömür�Rezervleri�

 
2008 y�l� itibariyle Dünyan�n toplam kömür rezervleri 826 milyar ton dur. Ülke baz�nda ABD 
238 milyar ton olan kömür rezerviyle Dünya kömür rezervlerinin %28,8’ine sahip iken Rusya 
%19, Çin %14, Avustralya %9,2, Hindistan % 7,1, Ukrayna % 4,1, Kazakistan %3,8, G. 
Afrika %3,7, di�er ülkeler ise %10,4’üne sahiptirler. Görüldü�ü gibi Dünya kömür 
rezervlerinin %90’� 8 ülke aras�nda da��lmaktad�r. Dünya kömür rezervlerinin %90’� be� 
k�taya da��lm�� olmas�na kar��n en büyük pay Asya k�tas�ndad�r. Türkiye toplam 12,8 milyar 
ton kömür rezerviyle dünya kömür rezervinin %1,5’ine sahiptir (�ekil 3.1). 

 
              

         
                   Kaynak: BP 2010        

�ekil 3.1: Dünya Kömür Rezervleri 

                                  
Di�er taraftan, 2009 y�l� itibariyle 150 milyar ton olan dünya linyit rezervlerinin en önemli pay� 
(%25) Avustralya da bulunmaktad�r. Türkiye 11,5 milyar ton linyit rezerviyle Dünya linyit 
rezervlerinin  %7,7’sine sahiptir. 

3.1.1. Dünya Kömür Üretim ve Tüketimleri  

Kömür kayda de�er anlamda 30’un üzerinde ülkede üretilmekte ve 60’�n üzerinde ülkede 
tüketilmektedir. Global krizin en �iddetli hissedildi�i 2009 y�l�nda ise dünya kömür üretimi 
2008 y�l�na göre %2,4 artarak 3408,6 milyon TEP olmu�tur. Bu art�� 2009 y�l�ndan önceki 
be� y�lda ortalama % 5,6 olmu�tur (BP 2010). 
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Dünya da 1999 y�l�ndan itibaren geçen on y�lda, y�ll�k kömür üretimi %53 artm��t�r. Kömür 
üretimindeki art��, çok büyük k�sm� Çin olmak üzere Asya k�tas�ndaki elektrik enerjisi 
talebinden kaynaklanmaktad�r. Genel olarak �s�nma, ta��ma ve sanayi sektörlerinin talebi ya 
dura�an ya da dü�mektedir. Kömür tüketiminin, geli�mekte olan ülkelerde geli�mi� ülkelere 
göre daha fazla artmakta olu�unun nedenleri aras�nda; yüksek ekonomik büyüme oranlar�, 
artan elektrifikasyon ve ba�ta Avrupa Birli�i olmak üzere geli�mi� ülkelerin elektrik üretiminde 
do�al gaz� tercih etmeleri gelmektedir.   

�

 
   Kaynak: BP 2010 

�ekil 3.2. 2009 Y�l� Dünya Kömür Üretimi 

 

3,48 Milyon TEP e�de�eri olan 2009 y�l� Dünya kömür üretiminin %45’ini tek ba��na Çin 
gerçekle�tirmi�tir. Çin’den sonra %15,8 ile ABD gelmektedir. Di�er ülkelerin dünya 
üretimindeki paylar�na bak�ld���nda, Avustralya %6,7, Hindistan %6,2, Endonezya %4,6, G. 
Afrika %4,1, Rusya %4,1, Polonya %1,7, Kazakistan %1,5, Almanya %1,3’dür. Türkiye ise 
17,4 milyon tep üretimi ile Dünya üretiminin %0,5‘ini üretmi�tir. Küresel kömür üretiminin 
giderek daha büyük bölümünün daha az say�da ülkenin elinde toplanmaya ba�lad��� 
gözlenmektedir. 1986 y�l�nda üretimin yakla��k %80’i toplam 10 ülke taraf�ndan 
yap�lmaktayken, 2009 y�l� itibariyle %88’i 8 ülke taraf�ndan yap�lmaktad�r. Çin, ABD, 
Hindistan, Avustralya, Rusya ve Güney Afrika dünya kömür üretiminin %78’ini 
gerçekle�tirmi�tir (�ekil 3.2).  
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�
    Kaynak: BP 2010 

�ekil 3.3: 2009 Y�l� Dünya Kömür Tüketimi 
�

2009 y�l� Dünya Kömür üretimi ve tüketimi de�erleri incelendi�inde üretimde oldu�u gibi Çin 
Dünya kömür tüketiminin %47’sini, ABD%15, Hindistan %7,5 ‘ini tüketirken, kayda de�er 
miktarda kömür üretmemelerine kar��n Japonya %3,3 ‘ünü G.Kore ise %2,1’ini tüketmi�lerdir. 
Türkiye ise 2009 y�l�ndaki 27 Milyon TEP kömür tüketimiyle Dünya kömür tüketiminin %0,8 
‘ini gerçekle�tirmi�tir. Ba�ta Avustralya ve Endonezya olmak üzere baz� ülkeler de 
tüketimlerinden oldukça fazla ürettikleri görülmektedir. Bu ülkelerden, Avustralya 177,  
Endonezya 124, Rusya 57, G. Afrika 42 Milyon TEP tüketimlerinden daha fazla kömür 
üretmi� olup Dünya kömür ticaretinde ba�ta gelen ülkelerdir (�ekil 3.3). 

1 milyar ton olan 2008 y�l� Dünya linyit üretiminin ise %70’i 8 ülke taraf�ndan üretilmi�tir. Bu 
ülkelerin Dünya linyit üretimindeki paylar�; Almanya’da %17,1, Çin’de %11,2, Rusya’da %8, 
Türkiye’de %7,5, Avustralya’da %7,1, ABD’de %6,7, Yunanistan’da %6,4 ve Polonya’da 
%5,8 olarak gerçekle�mi�tir.  

Dünya Linyit üretiminin hemen hemen tamam� aç�k ocaklardan üretilmektedir. Linyit büyük 
oranda elektrik üretiminde kullan�l�rken, baz� ülkelerde endüstride ve ev �s�nmas�nda da 
kullan�lmaktad�r. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Almanya, Avustralya, Macaristan ve Polonya 
gibi ülkelerde ise elektri�in önemli bir k�sm� linyit kömüründen üretilmektedir.  

Dünyada üretilebilir kömür rezervleri 70 ülkede ve her k�tada yeterli miktarda bulunmaktad�r. 
Mevcut tüketim trendi ile mevcut üretilebilir rezerv yakla��k 122 y�lda tüketilebilecektir. Buna 
kar��n do�al gaz ve petrol rezervleri ayn� �ekildeki bir hesapla s�ras� ile 42 ve 60 y�l içinde 
tüketilmektedir. Petrol rezervinin %67’si ve do�al gaz rezervinin ise %66’s� Orta Do�u’da 
bulunmaktad�r. Dünya’n�n siyasi olarak en istikrars�z ve çat��malara müsait bu bölgesi petrol 
ve do�al gaz arz güvenirli�inin önemli ölçüde tehdit etmektedir. Kömürün ise arz güvenilirli�i 
aç�s�ndan herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir. 
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3.1.2. Dünya Kömür Sektörü Pazar Durumu  

Dünya kömür ticaret hacmi, 2008 y�l�nda 929 milyon tona ula�m��t�r (WCI 2009). En büyük 
ihracatç� 260 milyon ton ile Avustralya’d�r. Dünya kömür ihracat�n�n %90’� 8 ülke taraf�ndan 
gerçekle�tirilmektedir: Avustralya, Endonezya, Rusya, ABD, Kolombiya, Güney Afrika, Çin ve 
Kanada. Kömür ithalat�nda ise, Asya-Pasifik bölgesindeki 3 ülke %38,5 ile en büyük pay� 
almaktad�r: Japonya, küresel ticareti yap�lan kömürün %20’sini, Güney Kore %10,7’sini, 
Tayvan %7,1’ini sat�n alm��t�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,  Portekiz ve 
Türkiye de bulunmaktad�r. Dünya kömür ticaretinin yakla��k tamam� ta�kömürüne ili�kindir. 
Linyit kömürünün ülkeler aras�nda ta��nmas� ya da ticareti yoktur. Küresel ölçekte ticareti 
yap�lan ta�kömürünün iki ana kullan�m amac� bulunmaktad�r: Elektrik üretimi (buhar kömürü) 
ve demir çelik endüstrisinin kullan�m� için kokla�abilir kömür veya kok kömürü ticareti 
yap�lmaktad�r. 2008 y�l� rakamlar�na göre 938 milyon ton olan Dünya kömür ticaretinin     
%72’ si 676 milyon ton buhar kömürü ve %28 ’i ise 262 milyon ton kok kömürüdür.  

 
3.1.3. Dünya Birincil Enerji Arz� içinde Kömür Miktar� 

Yap�lan de�erlendirmelere göre 2007 y�l�nda Dünya birincil enerji arz� içindeki kömürün pay� 
3187,7 mtep ve %26,5 dan 2030 y�l�nda 4908,0 MTEP ve %28,8 e ç�kaca�� ve 2007 y�l�na 
göre 2030 y�l�nda yenilenebilir ve hidrolikten sonra en fazla art�� %54 oran� ile kömür de 
olaca�� öngörülmektedir (Tablo 3.1,Grafik 3.4). Sonuç olarak kömür, fosil yak�tlar aras�nda 
en yayg�n olan�d�r. Yap�lan projeksiyonlarda, kömür, Dünya birincil enerji arz� içinde 
petrolden sonra en yüksek oranda kullan�lan yak�t olma niteli�inin 2030 y�l�na kadar artarak 
devam edece�i öngörülmektedir. 

 

Tablo 3.1: Dünya Birincil Enerji Arz� �çinde Enerji Kaynaklar� Miktarlar� (Milyon tep) 

  Kaynak: IAE 2009  

 

 
Petrol Kömür Do�al 

Gaz 
Odun, Çöp, 

v.b. Nükleer Hidrolik Jeo, Güne�, 
Rüzgar Toplam 

1973 2819 1498,2 978,4 648,2 55 110,1 6,1 6115 

2007 4089,9 3187,7 2514,1 1178,8 709,7 264,6 84,2 12029 

2030 5109 4908 3670 1662 901 414 350 17014 
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Kaynak: IAE 2009 
 

�ekil 3.4: Dünya Birincil Enerji Arz� içinde Kömür ve Di�er Yak�tlar�n Paylar� 
 

3.1.4. �Dünya Elektrik Üretiminde Kömürün Pay� ve Türkiye’nin Durumu 

2007 y�l� itibariyle 8205,0 TWh olan Dünya elektrik enerjisi üretiminde kömür %41,5 oran�nda 
kullan�lm��t�r (Kaynak: IEA 2009). De�erlendirmelere göre dünya elektrik üretimi 2030 y�l�nda 
14596,0 TWh’e yükselecek ve kömürün elektrik içerisindeki pay� %43,9 olacakt�r (IEA 2009).   

Petrol ve do�al gaz rezervlerinin belirli bölgelerde toplanm�� olmas� ve fiyatlar�ndaki yüksek 
de�i�kenlik derecesi, nükleer kaynaklar�n at�k sorunu ve kamuoyu tepkisi, yeni-yenilenebilir 
kaynaklar�n yüksek maliyetleri, kömürü, günümüz dünyas�nda elektrik üretiminde en avantajl� 
ve yayg�n kullan�lan yak�t konumuna getirmi�tir. Bu nedenle bir ülkede zengin kömür 
rezervlerinin bulunmas�, o ülke için enerji arz güvenli�inin sa�lanmas� bak�m�ndan büyük bir 
avantaj anlam�na gelmektedir.  
�

�
   Kaynak: IAE 2009 

�ekil 3.5: 2007 Y�l� Ülkelerin Elektrik Üretiminde Kömürün Pay�                    
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2007 y�l� itibariyle dünya elektrik enerjisi üretiminde kömür %41,5 oran�nda kullan�lm��t�r 
(Kaynak: IEA 2009). Dünya kömür rezervlerinin %70’ini bulunduran 7 ülkede elektrik 
üretiminde kömürün pay� %49 - %95 aras�nda de�i�mektedir. Bu ülkeler ile birlikte, elektrik 
üretiminde kömür kullan�m paylar� önemli miktarda olan ülkelerden 2007 y�l� itibariyle, Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nde %95,  Polonya’da %93, Çin’de %81, Avustralya’da %76, Kazakistan, 
�srail ve Hindistan’da %70, Çek Cumhuriyeti’nde %63, Fas‘da %58, Yunanistan’da %55, 
Danimarka’da %51,  ABD ve Almanya’da  %49, Türkiye’de ise %28 �eklindedir (�ekil 3.5).  

2007 y�l� itibariyle kömür rezervleri fazla olan ve dünyada en çok elektrik üreten büyük 
ülkelere bak�ld���nda da, kömürün elektrik üretimindeki paylar�n�n çok yüksek oldu�u, 
Rusya’n�n ise kömür rezervlerine kar��n büyük do�al gaz ve petrol rezervlerinin olmas� 
nedeniyle bu oran %17 olmu�tur. Bu oranlar kömür yan�nda petrol ve gaz rezervi olan 
k�talardan Asya da %47, Afrika ve Kuzey Amerika da %43 olurken ve Dünya ortalamas�n�n 
da %42 oldu�u görülmektedir (�ekil 3.6). 

 

�
 Kaynak: IAE 2009 

  �ekil 3.6: Dünya Elektrik Üretiminde Büyük Ülkeler, K�talar ve Birliklerde Kömürün Pay��

 

Türkiye ise sahip oldu�u kömür rezervleri yan�nda di�er fosil kaynaklar�n�n olmay��� da 
dikkate al�nd���nda; kömürün elektrik üretimindeki pay�n�n son derece dü�ük kald��� 
görülmektedir. Geli�mekte olan ülkelerde ise, 2003 y�l� de�erlerine göre 2030 y�l�nda, kömüre 
dayal� elektrik üretimi 3 kat�ndan fazla artaca�� tahmin edilmektedir.   

3.2. Türkiye Kömür Rezervleri (Kaynak ETKB 2010) 

Ülkemizde, çok s�n�rl� do�al gaz ve petrol rezervlerine kar��n, 535 milyon tonu görünür 
olmak üzere, yakla��k 1,3 milyar ton ta�kömürü ve 9,8 milyar tonu görünür rezerv 
niteli�inde toplam 11,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktad�r.  
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Ülkemizde Zonguldak bölgesinde ç�kar�lan ta�kömürü bitümlü kömür kategorisinde yer 
almakta olup �s�l de�eri 6200-7200 kcal/kg aras�nda de�i�mektedir. Türkiye’de bulunan 
ta�kömürü Türkiye Ta� Kömürü Kurumu (TTK) taraf�ndan i�letilmekte olup rezerv miktar� 
Tablo 3.2’ de görülmektedir.  
�

Tablo 3.2: Türkiye Ta�kömürü Kurumu Ruhsatl� Kömür Sahalar�na Ait Rezervler (2009) 
. 2009 YILI TTK TA�KÖMÜRÜ REZERVLER� 

YER� REZERVLER ( 1.000 ton) Alt Is�l De�.  
(AID) 

kcal/kg �L �LÇE GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM 
Zonguldak Ere�li   11.241   15.860     7.883   34.984 6650 
Zonguldak Merkez 351.272 294.043 239.029  884.345 6650 
Bart�n Amasra 172.107 115.052 121.535  408.694 6000 
Bart�n Kurca�ile     1.000      1.000 6500 
Kastamonu Azdavay     5.593       5.593 6500 
TOPLAM 534.620 431.548 368.447 1.334.615  

       Kaynak ETKB 2010 
 

2009Y�l� sonu itibari ile Türkiye ta�kömürü rezervimiz toplam 1 milyar 334 milyon ton’dur. 
Bununla beraber, ülkemizin linyit potansiyeli henüz tam olarak ortaya konmu� de�ildir. 
Türkiye’de kömür genel olarak linyit ve ta�kömürü ba�l�klar� alt�nda de�erlendirilmekte olup 
ta�kömürü rezervleri TTK taraf�ndan, linyit rezervlerimiz ise Elektrik Üretim Anonim �irketi 
(EÜA�), Türkiye Kömür ��letmeleri(TK�) ve özel sektör taraf�ndan i�letilmektedir. Ta� 
kömürlerinin tamam� linyitlerin ise %86 s� kamuya ait ruhsat s��n�rlar� içinde bulunmaktad�r. 

 Özellikle 2005-2008 y�llar� aras�nda EÜA� taraf�ndan finanse edilen ve Maden Tetkik 
Arama(MTA) taraf�ndan uygulanan Af�in-Elbistan Linyit Havzas� detayl� linyit aramalar� ve 
di�er havzalarda TK� taraf�ndan desteklenen ve MTA taraf�ndan yap�lan arama çal��malar� 
ile Türkiye linyit rezervi önemli ölçüde art�r�lm��t�r. Linyit rezervleri ülke geneline yay�lm��t�r. 
Hemen hemen bütün co�rafi bölgelerde ve k�rktan fazla ilde linyit rezervlerine 
rastlan�lmaktad�r. Linyit rezervlerinin %21’i TK�, %42’si EÜA�, %23’ü MTA ve %13’ü ise özel 
sektör elindedir. 
 

Tablo 3.3: Sonu �tibar�yla Kurumlara Ait Linyit Rezervleri (2009) �

2009 YILI TÜRK�YE, KURUMLARA A�T L�NY�T REZERVLER� (1.000 ton) 
KURUMLAR Görünür Muhtemel Mümkün Toplam Pay (%)

EÜA� 4.718   104   4.822     42 
TK� 2.239   218    1  2.458 21,5 

MTA 1.803   685 123  2.611     23 
Özel Sektör 1.077   337 138  1.554 13,5 

TOPLAM 9.837 1.344 262 11.445 100,0 
    Kaynak: ETKB 2010 

Linyit rezervleri ülke geneline yay�lm��t�r. Hemen hemen bütün co�rafi bölgelerde ve 40  dan 
fazla ilde linyit rezervlerine rastlan�lmaktad�r. Linyit rezervlerinin %42’si EÜA�,%23’ü 
MTA,%21,5’i TK�, geri kalan %13,5’i ise özel sektör elindedir. 
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Tablo 3.4: 2009 Y�l� Türkiye Linyit Rezervleri 
2009 YILI TÜRK�YE, KAMU SEKTÖRÜ(EÜA�,TK�, MTA) L�NY�T REZERVLER� 

YER� REZERVLER (1.000 ton) Alt Is�l De�.   
(AID) kcal/kg�L �LÇE Görünür  Muhtemel Mümkün Toplam 

Adana Tufanbeyli 323.329      323.329 1298 
Ankara Beypazar� 235.295 104.500 -   339.795 2000-2400 
Ayd�n Merkez      2.939         2.939 3260 

Bal�kesir Balya     1.024     4.569         5.593 500-3500 
Bingöl Karl�ova   88.662   15.000     103.662 1460 
Bolu Göynük   37.247     1.000       38.247 2340 

Bursa Keles   44.511   19.945    1.560     66.016 1900-2340 
Bursa Orhaneli  34.885        34.885 2500 

Çanakkale Çan   82.924        82.924 3000 
Çorum Alpagut   12.647   2.465       15.112 3150 
Çorum Osmanc�k    6.575   7.430       14.005 1470 
Denizli Dinar     25.000   5.000  -     30.000 1480 

Eski�ehir  Alpu 75.000      100.000 100.000   275.000 2100 
�stanbul Çatalca     203.169   50.779     253.948 1894-2086 
K.Mara� Elbistan*  4.402.890 - -   4.402.890 1031-1201 
K.Mara� Elbistan    515.055        515.055 950-1115 
Konya Bey�ehir      81.011          81.011 1110-1150 
Konya Ilg�n      20.306      974         21.280 2180-2250 
Konya Karap�nar     800.000     480.000  - 1.280.000 1320 

Kütahya Seyitömer    152.509      152.509 2080-2510 
Kütahya Tav�anl�    283.017      283.017 2560 
Manisa Soma     608.088 57.995     666.083 2080-3340 
Mu�la Milas    277.844      277.844 1642-2279 
Mu�la Yata�an    160.651      160.651 1903-2692 

Tekirda� Çerkezköy     95.000 20.000   20.000   135.000 2060 
Tekirda� Merkez     89.451 29.646     2.964   122.061 2183-2865 
Tekirda� Saray     23.581     105.570     129.151 2080 

S�vas Kangal     79.393 - -     79.393 1282 
KAMU TOPLAMI 8.759.064   1.007.812 124.524 9.891.400   
ÖZEL SEKTÖR 1.077.834 337.569 138.617 1.554.020   

TÜRK�YE TOPLAMI 9.836.898   1.345.381 263.141 11.445.420   
    Kaynak: ETKB 2010 

*En büyük rezerv art��� olarak, EÜA�’a ba�l� Elbistan Linyit havzas�n�n büyük bölümünde MTA’n�n 
yapt��� etüt ve sondajlardan sonra havzan�n toplam görünür rezervi 4,4 milyar tona yükselmi�tir. 
Havzan�n di�er bölümlerinde TK�’nin yapt��� de�erlendirmelerle birlikte Havzan�n görünür rezervi 
daha da artmaktad�r. 

�
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Tablo 3.5: 2009 Y�l� Türkiye Özel Sektör Linyit Rezervleri�

2009 YILI ÖZEL SEKTÖR L�NY�T REZERVLER� 
YER� REZERVLER ( 1.000 ton) 

�L �LÇE Görünür  Muhtemel Mümkün Toplam AID 
kcal/kg 

Adana Tufanbeyli 100.800   100.800 1940
Ad�yaman Gölba�� 51.325   51.325 1385
Çank�r� Orta 94.390   94.390 860-1000
Edirne Uzunköprü 16.500 12.600 2.100 31.200 4200
�stanbul Silivri 31.500    31.500 1500
Karaman Ermenek 45.723   45.723 4000
K�rklareli P�narhisar 60.480 1.620  62.100 4000
Konya Ilg�n 143.000    143.000 4000
Manisa K�rka�aç 27.000 20.040 15.000 62.040 4900
 Ba�l�ca Özel Sek. Toplam� 570.718 34.260 17.100 622.078 
Di�er Özel Sektör Toplam� 507.116 303.329 121.517 931.940 
TOPLAM ÖZEL SEKTÖR 1.077.834 337.569 138.617 1.554.018 
       Kaynak ETKB 2010 

Türkiye linyit rezervleri toplam�n�n yüzde on üçüne sahip olan özel sektörün uhdesinde 420 
adetten fazla linyit rezervleri ruhsat� bulunmaktad�r. Ancak toplam rezervi 30 milyon tonun 
üzerindekiler s�n�rl� olup di�erleri daha küçük rezervli sahalardan olu�maktad�r (Tablo 3.5). 

Linyit rezervlerimizin ço�unlu�u 1976–1990 y�llar� aras�nda bulunmu�tur. Bu dönemden 
sonra kapsaml� rezerv geli�tirme etüt ve sondajlar� 2005–2008 y�llar� aras�ndaki linyit arama 
çal��malar�d�r. 

Enerjide d��a ba��ml�l���m�z�n giderek artmas� yan�nda pahal� olu�u, yerli kaynaklara daha 
fazla yönelmemizi gerektirmi�tir. Bu anlay��la “Linyit Rezervlerimizin Geli�tirilmesi ve Yeni 
Sahalarda Linyit Aranmas�” Projesi TK� koordinatörlü�ünde, teknik olarak MTA’n�n 
öncülü�ünde ve sorumlulu�unda, ET� Maden, TPAO, EÜA�, TTK ve DS�’nin kat�l�m� ile 2005 
y�l�nda ba�lat�lm��t�r. Proje ile ba�ta MTA ve TK� ar�ivlerindeki linyit arama raporlar� olmak 
üzere di�er kurulu�lar�n kömürle ilgili verileri de�erlendirilerek ara�t�r�lacak alanlar 
belirlenmi�tir.  

Bu çal��malar ile Af�in-Elbistan Linyit Havzas� d���nda Trakya havzas�nda, Soma 
havzas�nda, ve Karap�nar havzas�nda yeni kömürler bulunmu�, bilinen sahalarda ise rezerv 
art��lar� sa�lanm��t�r. Yap�lan çal��malarda Af�in – Elbistan’da 500.000.000 ton, Konya 
Karap�nar havzas�nda 1.280.000.000 ton, Eski�ehir Alpu’da 275.000.000 ton ba�ta olmak 
üzere Trakya ve Soma havzalar�nda ki art��larla toplam linyit rezervimiz 11,5 milyar tona 
ula�m��t�r (Tablo 3.4). 

Türkiye’deki linyitler standartta belirtilen üst �s�l de�erin oldukça alt�ndad�r. Ülkemiz linyit 
rezervlerinin kalorifik de�eri 1000 kcal/kg ile 4200 kcal /kg aras�nda de�i�iklik göstermektedir. 
Örne�in, en büyük rezervin bulundu�u Af�in-Elbistan havzas�ndaki linyit kömürünün üst �s�l 
de�eri 1000-1400 kcal /kg, alt �s�l de�eri ise 900-1250 kcal/kg’d�r (�ekil 3.7).  
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�
Kaynak: ETKB 2010  

�ekil 3.7: Türkiye Linyit Rezervlerinin Kalorifik Da��l�m��

 

3.2.1.Türkiye Asfaltit Rezervleri, Üretimi ve Tüketimi   
    

Tablo 3.6: 2010 Türkiye Asfaltit Rezervleri�
2010 TÜRK�YE ASFALT�T REZERVLER� 

YER� REZERVLER(1.000 Ton) 
AID    

kcal/kg 

 
Ruhsat 
Sahibi �L �LÇE Görünür Muhtemel Mümkün Toplam 

�IRNAK Silopi 31.812 16.210 1.000 49.022 5310 TK� 
�IRNAK Merkez 7.724 13.260 6.300 27.284 5330 TK� 

TOPLAM 39.536 29.470 7.300 76.306    

��������Kaynak: TK� 2010  

Türkiye asfaltit rezervlerinin tamam�na yak�n k�sm� TK� uhdesindedir(Tablo 6). Asfaltit üretimi, 
1992 y�l�na kadar TK� taraf�ndan, 1992-2002 y�llar� aras�na TK� ve ��rnak valili�i, 2002 
y�l�ndan sonraki y�llardaki üretimi ise ��rnak valili�i ve özel sektör taraf�ndan rödövans 
kar��l��� yap�lmaktad�r. Özel sektör, üretti�i asfaltiti Silopi’de kurdu�u 135 MW Kurulu 
gücündeki santralda tüketirken, ��rnak valili�i bölgenin teshin ve sanayi ihtiyaçlar� için 
üretmektedir. 2009 y�l� itibariyle, valilik yakla��k 700 bin ton, özel sektör ise 238 bin ton üretim 
yapm��t�r. Ancak yeni kurulan termik santral�n tam kapasitede üretim yapmas� durumunda, 
santralda tüketilen bu miktar�n yakla��k iki kat� asfaltitin üretimi ve tüketimi söz konusudur. 

3.2.2. Türkiye’de Kömür Üretimi ve Tüketimi 

Ülkemizdeki linyit üretimi; Enerji Sektörü (Termik Santral), Sanayi sektörü ve Is�nma (konut) 
Sektörü olmak üzere 3 ana sektörün taleplerinin kar��lanmas�na yöneliktir. 2009 y�l� itibariyle, 
linyit üretiminin %50’si TK�, geri kalan ise EÜA� ve Özel sektör taraf�ndan yap�lm��t�r. Linyit 
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tüketiminde en büyük pay %82 ile termik santrallere aittir. Türkiye kömür üretimi 2009 y l nda 
ta kömüründe 2,87 milyon ton, linyitte ise 75,6 milyon ton olmu tur. Linyit üretiminde 2008 
y l na göre 2009 y l nda, % 0,8 dü ü  olurken ta  kömürü üretimi %1 oran nda artm t r. 2009 
y l nda ya anan büyük ekonomik kriz nedeniyle Türkiye ekonomisindeki küçülme oran  yüzde 
4,7 olurken Türkiye linyit üretimi miktar  ayn  oranda etkilenmedi i gibi Türkiye ta kömürü 
üretiminde art  olmu tur. 

Türkiye ta kömürü üretiminin 1974–2009 y llar  aras ndaki üretim de erleri genel olarak 
irdelendi inde, 1974 y l nda y ll k yakla k 5 milyon ton olan üretimi geçen 30 y ll k süre 
sonunda küçük de erlerdeki ini -ç k lar d nda sürekli dü erek 2004 y l nda 35 y ll k 
dönemin en dü ük de erine inmi tir. Ta  kömürü y ll k üretimi 2004 y l nda 1974 y l na göre 3 
milyon ton azalarak 1,946 milyon ton olarak %61 oran nda dü mü tür. 2009 y l ndaki 
ta kömürü üretimi ise 1974 y l na göre %42 oran nda dü erek 2,88 milyon ton düzeyine 
inmi tir ( ekil 3.8). 

2004 y l  üretim de erlerine göre 2009 y l nda %48 oran nda 933 bin ton üretim art  
olmas na kar n, bu art  miktar , Bakanl kça 20011 y l  için hedeflenen y lda 9 milyon ton 
üretim miktar ndan çok uzak de erde kalm t r.  

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

4.
96

5

1.
94
6

2.
87

9

Bin ton 1973-2009 Y llar  TürkiyeTa kömürü Üretimleri

   Kaynak:  ETKB 2010 

ekil 3.8: Y llara Göre Türkiye Ta kömürü Üretim Miktar  Grafi i

1973–2008 y llar  aras nda ki 35 y lda Türkiye Linyit üretim miktarlar  de erlerine göre; bu 
süre sonunda y ll k 68 milyon ton art la yakla k on kat artm  oldu u görülür (Grafik 9). 

Türkiye linyit üretiminde geçen y llar irdelendi inde en büyük üretim art  2004-2008 y llar  
aras ndaki dört y lda olmu tur. 2004 y l na göre, 2008 y l ndaki linyit üretimi %74 oran nda ve 
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32,5 milyon ton art la y lda 73 milyon tonu a m t r. Dört y ldaki üretim art n n nedeni de 
enerji ye talebin artmas yla kömür santrallar n n tekrar kapasitelerine yak n üretim yapmas  
olmu tur. 

Ancak üretimde en fazla dü ü  de 1999–2004 y llar  aras ndaki be  y lda ya anm t r. 1999 
y l na göre, 2004 y l nda Türkiye Linyit üretimi, %33 oran nda ve 21,3 milyon ton azal la 
y ll k 43,7 milyon tona dü mü tür. 2001 y l nda ki ekonomik küçülmenin etkisi olsa da,          
bu dü ü ün as l nedeni, elektrik üretiminde do al gaz pay n n %44 ‘e ç kmas  sonucunda 
linyit santrallar n n kapasitelerinin çok alt nda kömür tüketmesi olmu tur. Linyit üretimi ve 
tüketimindeki bu dü ü  elektri in pahalanmas n n yan nda i sizli i art rm  ve önemli 
ekonomik kay plara neden olmu tur.  

Son y llarda Türkiye elektrik üretiminde %50’yi bulan do al gaz santrallar n n pay n n, kömür 
ve di er kaynaklar m za dayal  santrallarla dü ürülememesi halinde, ekonomik bak mdan 
daha büyük olumsuzluklar ya anabilir.  
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 Kaynak: ETKB 2010
ekil 3.9: Y llara göre Türkiye Linyit Üretimi Grafi i                           

 

Ülkemizdeki linyit üretimi; Enerji Sektörü (Termik Santral), Sanayi Sektörü ve Is nma (konut) 
Sektörü olmak üzere 3 ana sektörün taleplerinin kar lanmas na yöneliktir. 2009 y l  itibariyle, 
linyit üretiminin %50’si TK , geri kalan ise EÜA  ve Özel sektör taraf ndan yap lm t r. Linyit 
tüketiminde en büyük pay %82 ile termik santrallara aittir.  
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3.2.3. Kömür Rezervlerinin Termik Santral Potansiyeli ve Elektrik Arz 
Güvenirli�i 

a) Linyit ve Asfaltit rezervleri 
2009 y�l� sonu itibariyle Türkiye Linyit Rezervlerine dayal� Mevcut santrallar 8109,7 MW olup 
toplam�n %18 ini olu�turmaktad�r. 2004 y�l�ndan itibaren Linyit rezervlerine dayal� santral 
devreye girmedi�i gibi in�aat� ba�layan her hangi bir santral yoktur. Büyük bölümü EÜA�’�n 
uhdesindeki linyit rezervlerimizin santral potansiyeli a�a��da de�erlendirilmi�tir. 

1. Kahraman Mara�-Elbistan; Ruhsat� EÜA�’a ait ve 43 y�l önce bulunan Af�in-Elbistan 
Havzas�nda, TK�’nin yapt��� çal��malar ve MTA’n�n son y�llarda yapt��� ayr�nt�l� 
inceleme ve sondajlar sonunda Havzan�n toplam üretilebilir rezervi en az 4.35 milyar 
ton olaca�� anla��lm��t�r. Af�in–Elbistan havzas�n�n mevcut iki santrala ait rezervler 
d���nda, yakla��k 3,3 milyar ton üretilebilir kömür rezervi bulunmaktad�r. Bu rezerv ile 
en az 7200 MW santral kurulabilecektir. Ancak havzada bu büyüklükte santrallar�n 
kurulabilmesi için �haleye ç�k�lacak Elbistan C ve D santallar�ndan önce yeni üretim 
planlamas� yap�lmal�d�r.  

2. Adana-Tufanbeyli Sahas�, TK� ve özel sektöre ait biti�ik iki sahada yakla��k 1050 MW 
Kurulu gücünde santral için yakla��k 550 milyon ton rezerv bulunmaktad�r. Özel 
sektör 450 MW l�k santral için ruhsat alm�� olup kurulu�la ilgili çal��malar devam 
etmektedir. 

3. Konya–Kurugöl, özel sektöre ait bu sahan�n toplam rezervi 143 milyon ton  olup 
kurulabilecek santral�n kapasitesi 500MW  d�r.  

4. Bolu–Göynük ruhsat� TK�’ye ait olup ��letmesi özel sektöre verilen sahan�n toplam 
rezervi 39 milyon ton olup santral kapasitesi 2x135 MW olup santral�n kurulu� 
çal��malar� devam etmektedir. 

5. Tekirda�-Saray ruhsat� TK�’ye ait olan sahan�n toplam rezervi 129 milyon tondur. 
Sahan�n santral kapasitesi 2x150 MW olup, uygun ÇED raporu al�namad��� için 
i�letmesi özel sektöre verilen bu saha TK�’ye iade edilmi�tir. 

6. Çank�r�-Orta, ruhsat� Özel sektöre verilen sahada toplam 50-75 milyon ton aras�nda 
rezervi olup 170 MW kurulu gücündeki santral�n kurulmas� için ara�t�rma çal��malar� 
devam etmektedir. 

7. ��rnak- Asfaltit sahas� olup ruhsat� TK�’ye ait olan bu sahada, özel sektör taraf�ndan, 
yakla��k 30 milyon ton asfaltit rezervi kar��l��� 2x135 MW lisans al�nm�� olup haz�rl�k 
çal��malar� devam etmektedir. Ayr�ca Silopi’de mevcut santral� i�leten �irketin 
2x135MW kurulu gücünde ilave santral kurmas� söz konusu olup bu santrallar için 
yeterli miktarda asfaltit rezervi bulunmaktad�r. Böylece asfaltit rezervlerine yönelik 
toplam kurulu gücü 540 MW olan santrallar kurulabilecektir. 

8. Eski�ehir-Mihal�çç�k da özel sektör taraf�ndan, bir bölümü EÜA�’ a ait olan yakla��k 
55 milyon ton üretilebilir linyit rezervine kar��l�k kurulacak olan 2x135 MW gücündeki 
santral�n kurulu� çal��malar� devam etmektedir.  

9. Ad�yaman - Gölba��, özel sektöre ait sahan�n toplam rezervi 51 milyon ton santral 
kapasitesi 150 MW d�r. 

Bunlar�n d���nda sahadaki mevcut rezervleriyle ilave santral kurulabilecek olan havzalar; 
10. Manisa-Soma 600MW için  
11. Kütahya-Tunçbilek 300 MW 
12. Ankara- Çay�rhan 300 MW 
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Böylece yakla��k toplam11.650 MW Kurulu gücünde linyite dayal� ilave santrallar yap�labilir. 
Son y�llarda yap�lan etüt ve aramalarla bulunan yakla��k 2 milyar ton ilave linyit rezervinin 
özellikleri tam olarak bilinmese de bilinen ön bilgilere göre en az 4000MW ilave santrallar�n 
planlanabilece�i anla��lm��t�r. Böylelikle 2009 y�l� itibariyle Türkiye linyit rezervleriyle, 
mevcutlar d���nda toplam 15650 MW kurulu gücündeki termik santrallar yap�labilecektir.  

b) Ta� Kömürü Rezervleri 
Toplam görünür rezervi 351 milyon ton olan Zonguldak sahas�nda, 300 MW gücündeki 
mevcut santral d���nda, Özel sektör taraf�ndan 1.360 MW gücündeki santral kurularak 
deneme üretimlerine ba�lam��t�r. 172 milyon ton görünür rezervi olan Bart�n-Amasra ta� 
kömürü sahas�nda ise lisans� al�nan 1.100 MW üzerinde santral�n yap�m� için planlamalar 
yap�lmaktad�r. Ta� kömürü kaynaklar�m�za ve üretim miktarlar�na göre kurulan ve planlanan 
bu santrallar�n kurulu güç de�erleri daha önce planlanan santral de�erlerinin üzerinde oldu�u 
görülmektedir. Zonguldak’taki santrallar için bu günkü üretim seviyeleri ve olas� üretim 
art��lar� da dikkate al�n�rsa bu santrallar�n yak�t gereksiniminin önemli k�sm�n�n ithal kömürle 
kar��lanaca�� anla��lmaktad�r. 

Gerek Zonguldak ve Amasra’daki santrallar gerekse direk ithal kömüre dayal� di�er 
planlanan ve yap�m� süren santrallar enerji arz güvenirli�i aç�s�ndan do�algaz santrallar�na 
göre daha avantajl� olabilir. Ancak daha çok istihdam, katma de�er yarat�lmas� yan�nda enerji 
arz güvenirli�inin tam olarak sa�lanmas� bak�m�ndan, önceli�in yerli kömür üretimlerine ve 
di�er yerli kaynaklara dayal� santrallara verilmesi gerekir.  

Enerji tüketiminde yüzde yetmi�lerin üzerinde d��a ba��ml� hale gelen ülkemizde, enerji arz 
güvenilirli�inin sa�lanmas� için en önemli seçenek yerli kömürlerimizin bir an önce 
de�erlendirilmesi olarak görülmektedir. Bunun yan�nda yerli kömüre dayal� elektrik 
üretimlerinde di�er kaynaklarla k�yasland���nda 10 kata kadar daha fazla do�rudan istihdam 
sa�land��� göz önüne al�n�rsa, bu aç�dan da elektrik üretiminin mümkün oldu�u kadar yerli 
kömüre dayal� olmas� gerekmektedir.  

3.2.4. AR-GE Faaliyetleri 

Kömür konusunda Ara�t�rma-Geli�tirme (Ar-Ge), Ürün-Geli�tirme (Ür-Ge), ve Proses-
Geli�tirme çal��malar�n�n belirlenip aktif hale getirilmesi için çe�itli ulusal ve uluslararas� 
ara�t�rma kurumlar� ve üniversiteler ile sürekli i�birli�i içinde bulunan TK�, dünyada geli�en 
temiz kömür teknolojilerinden yararlanmak için bir dizi Ar-Ge faaliyetlerini ve projelerini 
yürütmektedir.  

Bu kapsamda; Üniversiteler ve ara�t�rmac� Kurum ve Kurulu�larla do�rudan i�birli�i yapmak, 
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunmak, te�viklerden yararlanmak ve uygun i�birli�i 
platformlar� olu�turmak üzere çal��malar yap�lmaktad�r. 

TK� taraf�ndan ele al�nan di�er bir Ar-Ge çal��mas� olarak; Ülkemiz linyitlerinden kalorisi 
yüksek, daha dü�ük emisyon veren temiz kömür elde edilmesi, ayr�ca kömürden gaz ve s�v� 
yak�t üretimi ile ilgili teknolojik ara�t�rmalar yap�lmas� planlanmaktad�r. Bu amaçla 
Tunçbilek’te büyük bölümü tamamlanan 250kg/saat kapasiteli pilot tesiste, linyitlerimizin 
gazla�t�r�lmas� test edilerek sentez gaz�, s�v� yak�t ve muhtelif kimyasallar üretimi için 
ara�t�rma faaliyeti gerçekle�tirilecektir.  
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Ayr�ca; TK� taraf�ndan kömürün alternatif olarak kullan�m� yönünde yap�lan çal��malar 
sonucunda Konya Ilg�n’da hümik asit pilot tesisi kurulmu�tur. 2007 y�l�nda deneme üretimine 
ba�lanm�� olan bu tesiste; leonardit, gidya ve linyit sahalar�m�z�n de�erlendirilmesi     
amac�yla Ülkemizde, yeni ve do�al organik madde düzenleyicisi olarak kullan�labilecek, en 
önemli maddelerden olan hümik ve fülvik asitin pilot ölçekte üretilmesine imkan 
sa�lanmaktad�r. 30.000 lt/y�l kapasitesindeki bu tesiste 2009 y�l� sonu itibariyle 550.000 lt 
hümik ve fülvik asit üretilmi�tir. Bu ürünlerin uyguland��� tar�m alanlar�nda çok olumlu 
sonuçlar al�nm��t�r. Kömür üretimi s�ras�nda, ülkemiz için önemli olan bu ürünün ham 
maddesinin de de�erlendirilmesine özen gösterilmelidir. 

3.2.5. Kömür ithalat� 

2007 y�l�nda ta� kömürü ithalat� 22.946.000 ton iken 2008 y�l�nda kömür ithalat� %15 
azalarak 19.489.000 ton olmu�tur. 2009 y�l�nda ise 2008 y�l�na göre %4,5 artarak 20.367.000 
ton olmu�tur. Ekonomik krize ra�men ithalattaki art���n en önemli nedeni ithal kömür 
tüketiminin konut ve sanayi de bir miktar artmas� yan�nda al�m garantili ithal kömüre dayal� 
elektrik üretiminin devam etmesine ba�layabiliriz (�ekil 3.10). 
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�ekil 3.10:Y�llara Göre Türkiye Ta�kömürü �thalat� (Bin Ton) 

 

3.2.6. Türkiye’deki Geli�meler ve Elektrik Üretiminde Yerli Kömür Kaynaklar�n�n 
Te�viki  

Türkiye’nin enerji tüketiminde d��a ba��ml�l���n�n %73 seviyesine ç�kmas�, uzunca bir 
süreden beri hükümetler taraf�ndan yerli kaynaklara öncelik vermek ya da tüm kömür ve 
hidrolik kaynaklar�n 2023 y�l�na kadar tamam�n�n elektrik enerjisi üretimi amac�yla 
de�erlendirilmesi yönünde beyanlara neden olmu�tur. Bu beyanlar�n bir sonucu olarak 
Yüksek Planlama Kurulu’nun 18.05.2009 tarih ve 2009/11 say�l� karar� ile “Elektrik Enerjisi 
Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesi” kabul edilmi�tir.  
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Bu karar gere�ince bilinen linyit ve ta�kömürü kaynaklar�n�n 2023 tarihine kadar tamam�n�n 
elektrik üretim amac� ile de�erlendirilmesi ve halen elektrik enerjisi üretiminde %50’yi a�an 
ithal do�al gaz tüketiminin %30’un alt�na indirilmesi hedeflenmektedir.  

Bu hedef oldukça iddial� olup yakla��k 13-14 y�lda bu hedefe ula�abilmek için önemli 
kararlar�n al�n�p uygulamaya konulmas� gereklidir.  

Halen kamu ve özel sektör uhdesinde bulunan ve elektrik üretimi amac� ile 
de�erlendirilebilecek linyit sahalar�n�n yak�t potansiyel kurulu güç kapasitesi yakla��k 11000 
MW’t�r. Bu potansiyelin d���nda MTA Genel Müdürlü�ü taraf�ndan tamamlanan “Türkiye 
Maden ve Jeotermal Kaynak Rezervlerinin Geli�tirilmesi ve Yeni Sahalar�n Bulunmas� 
Projesi” kapsam�nda bilinen linyit potansiyeline ilaveten yakla��k 2 milyar tonu a�k�n bir 
rezerv ilave edilmi�tir. Yarat�lan bu rezerv art��� ile birlikte Türkiye’de elektrik üretimi amac�yla 
en az 15000 MW Kurulu gücü besleyebilecek linyit potansiyelinin oldu�u görülür.  

Halen yerli kömürlerimize dayal� mevcut i�letmedeki termik santrallar�n toplam kurulu gücü 
8580 MW’t�r.  

Geli�tirilen yeni linyit rezervleri ile birlikte mevcut kurulu gücün iki kat�na yak�n elektrik 
kapasitesi yaratabilme imkân� mevcuttur. Bu kapasite ile yakla��k 100 milyar kwh/y�l elektrik 
ek olarak yerli kömür kaynaklar�ndan kar��lanabilir ve %70’leri a�an d�� enerji kaynaklar�na 
ba��ml�l���m�z önemli ölçüde azalt�labilir.  

�üphesiz linyit kaynaklar�m�za dayal� bu geli�me f�rsat� hidrolik kaynaklar�m�zda da 
mevcuttur.  

Yüksek Planlama Kurulu’nun 18. 05. 2009 tarih ve 2009-11 Say�l� Karar�na esas te�kil eden 
“Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesi”nde belirlenen hedeflerin 
önümüzdeki 13-14 y�lda ula��labilmesi için “Yerli Kömür Kaynaklar�n�n Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçl� Kullan�m�na �li�kin Kanun” ç�karmak gerekmektedir. Bu kanun ile tavan� 
Türkiye ortalama elektrik enerjisi sat�n al�m bedelini a�mayacak �ekilde ve Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt Anonim �irketi (TETA�) taraf�ndan belirlenecek bedel üzerinden 15 y�l 
süre ile elektrik enerjisi sat�n al�m�na imkân tan�nmal�d�r. Bu madde projelerin uluslararas� 
finansman� için kaç�n�lmazd�r. Ancak bununda tek ba��na yeterli olmad��� Elbistan C ve D 
santrallar�n�n ihalesinde görülmü�tür. Buna ilave olarak, yerli kömür ç�kartan maden 
i�letmelerinin mazot giderleri ve linyitle çal��an termik santrallar�n ikincil yak�tlar�ndan al�nan 
yüksek Özel Tüketim Vergisi(ÖTV), direkt olarak santral yak�t maliyetlerini etkilemektedir. 
Yakla��k olarak yerli kömür santral yak�t maliyetinin %15’ni ÖTV olu�turmaktad�r. Halen, ithal 
do�al gaz ile çal��an termik santrallarda ithal do�al gaza uygulanan ÖTV %4 oran�ndad�r. 
Ayr�ca yerli yak�t ile çal��an termik santralar�n i�letme maliyetlerinin iyile�tirilmesi için bu 
tesislerin baz yükte çal��t�r�lmas� prensip olarak benimsenmelidir.  

Yerli yak�tlar için olu�mu� bulunan bu haks�z durumun acilen düzeltilmesi gerekir ve bu 
düzenlemeyi Maden Kanunu’na yönelik olarak yapmak gerekecektir.  

Örne�in, “Yerli kömür kaynaklar�ndan elektrik enerjisi için kullananlar IV. Grup madenlerin 
i�letilmesinde kullan�lan akaryak�t bedelinde uygulanan ÖTV miktar�nda yüzde elli (50) 
indirim uygulan�r” �eklindeki bir düzenleme yap�labilir. Di�er taraftan yerli kömür kullanan 
termik santrallarda tüketilen ikincil yak�tlardan ÖTV al�nmamal�d�r.  

Ayr�ca yurt içinde elektrik üretimi için üretilen kömürden devlet hakk�n�n al�nmamas� da 
elektrik üretimi amac�yla yerli kömür kullan�m�n� te�vik edecektir.  
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Yerli kaynaklar�m�z aras�nda kömürle birlikte önemli bir paya sahip hidrolik kaynaklar�m�z�n 
da elektrik enerjisi üretimine yönelik geli�tirilmesi için benzer bir �ekilde yasa ile te�vik 
edilmelidir.  

Hem yerli kömür sahalar� hem de hidrolik kaynaklar için elektrik üretim amac� ile geli�tirilen 
projelerin arazi ihtiyaçlar�na ili�kin uygulamalarda kolayl�klar getirilmesi projeleri ekonomik 
aç�dan te�vik etmenin yan�nda projelerin devreye al�nmas�n� h�zland�racakt�r.   

Enerji tüketimimizde yerli kaynak pay�n�n art�r�lmas�na yönelik kararlar�n uygulanmas�n� 
kolayla�t�r�c� ve çabukla�t�r�c� yasal düzenlemelerin süratle ele al�nmas� elzemdir. Aksi 
takdirde Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesinde benimsenen önemli 
hedeflerin süresinde gerçekle�tirilmesi imkâns�z olacakt�r. 

Yerli Kömür Kaynaklar�n�n Te�vik Gerekçeleri: 
Ülkemiz elektrik üretimi kurulu gücü son 12 y�l içerisinde yakla��k iki kat artm��, 1997 y�l� 
sonunda 21.900 MW olan kurulu güç, 2009 y�l� sonu itibariyle yakla��k 44.600 MW olmu�tur. 
Dolay�s�yla son 12 y�lda ülkemizde toplam yakla��k 22.700 MW büyüklü�ünde yeni elektrik 
üretim tesisi devreye al�nm��t�r.  

Geçti�imiz 12 y�lda gerçekle�tirilenlerle birlikte 2009 y�l� sonu itibariyle, Türkiye’deki mevcut 
elektrik üretim tesislerinin, yüzde 35,8’i do�algaz, yüzde 4,3’ü ithal kömür ve yüzde 6,2’si 
fuel-oil ve di�er s�v� yak�tlar olmak üzere, toplam kurulu gücün yüzde 46,3’ü ithal kaynak 
kulland��� görülmektedir. Buna kar��l�k bu santrallerin 2009 y�l� içerisinde üretimdeki toplam 
pay�, %58 olmu�tur. Bu oran, önümüzdeki 4 y�l içerisinde devreye girmesi planlanan, büyük 
ço�unlu�u do�al gaz yak�tl� olmak üzere, ithal yak�tl� birincil kaynaklardan üretilecek elektrik 
miktar� ile %68 seviyesine ula�acakt�r.  

Kömüre dayal� santral toplam kapasitesinin yakla��k yar�s� 1980-1990 y�llar� aras�nda tesis 
edilmi� olup, küçük ölçekli baz� otoprodüktör santraller d���ndakilerin tamam� kamu 
taraf�ndan yap�lm��t�r. 2009 y�l�nda devreye al�nan ��rnak-Silopi’de kurulan asfaltit yak�tl� 135 
MW gücündeki termik santral ile Bolu Göynük linyit kömürlerine dayal� yap�m�na ba�lan�lan 
santral d���nda, özel sektöre ait yerli kömüre dayal� herhangi bir santral tesisinin temeli 
at�lamam��t�r. Bunun do�al sonucu olarak, yerli kömürlerimizin toplam kurulu güç içerisinde 
10 y�l önce yüzde 29,2 olan pay� yüzde 19,5’e kadar dü�mü�tür. Ayn� dönemde, yerli 
kömürün toplam elektrik üretimindeki pay� ise yüzde 31’den 2009 y�l� sonu itibariyle yüzde 
21,85’e kadar gerilemi�tir.  

90’l� y�llar�n ortalar�ndan itibaren, 3096 ve 4283 say�l� yasalar çerçevesinde, mevcut 
i�letilebilir linyit rezervlerimize dayal�, yeni ve geli�mi� temiz yakma teknolojileri kullan�larak 
kurulmas� planlanan yakla��k toplam 4.515 MW kurulu gücünde elektrik üretim tesislerinden 
hiçbiri günümüze kadar geçen 14 sene içerisinde hayata geçirilememi�tir. Bunun yan�nda, 
yine ayn� süre içerisinde, 3096 ve 4283 say�l� yasalar çerçevesinde, yakla��k toplam 1.450 
MW ithal kömür ve yakla��k 8.000 MW do�al gaz yak�tl� elektrik üretim santralleri i�letmeye 
al�nm��t�r.  

4628 say�l� yasan�n yürürlü�e girmesinden itibaren, yakla��k toplam 17.500 MW kurulu 
gücündeki ithal kömüre dayal� özel elektrik santrallerinin yap�lmas� için Elektrik Piyasas� 
Düzenleme Kurulu’na müracaat edilmi�tir. Bu müracaatlar�n bir k�sm�na lisans verilmi� 
olmakla beraber, geçti�imiz son alt� (6) sene içinde gerekli izinleri al�narak, finansman� 
tamamlan�p i�letmeye al�nm�� ve in�aat�na ba�lanm�� ithal kömür yak�tl� elektrik santrallerinin 
kurulu güç toplam�, müracaat edilmi� ve/veya lisans� al�nan toplam kurulu gücün %10 
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civar�ndad�r. Ayn� dönemde lisans� al�nm��, toplam 4,330 MW kurulu güç kapasitesindeki, 
büyük ço�unlu�u linyit olan, yerli kömürlerimize dayal� santrallerin gerçekle�me oran� ise 
sadece %3,1’dir.  

A��rl�kl� olarak 70’li y�llardan ba�lamak üzere ülkemizde kurulumuna h�z verilen yerli linyit 
kömürlerimize dayal� elektrik üretim santralleri, K�br�s meselelerine ba�l� ambargolu y�llarda, 
büyük ço�unlu�u demir perde gerisi ülke teknolojileri ile gerçekle�tirilmi�tir. Bu santrallerin 
sahip oldu�u zay�f ve dü�ük verimli yakma teknolojilerine bir de, santral i�letme modelinden 
ve kömür sahalar� i�letmelerinden kaynaklanan sorunlar eklenince, ortaya günümüzde 
sonuçlar�n� çok aç�k bir �ekilde gözlemleyebildi�imiz, dü�ük kapasite kullan�m� (son 6 y�l�n 
ortalamas� yakla��k %39 civar�ndad�r), çevresel olumsuzluklar, yüksek i�letme maliyetleri gibi 
istenmeyen sonuçlar ç�kmaktad�r. Ülkemizde tamam� kamu mülkiyetinde olan mevcut 
i�letmedeki yerli kömür yak�tl� santrallerin 859 MW’� 30 y�ldan, 1.609 MW’� 25 y�ldan ve 4.224 
MW’� ise 20 y�ldan daha ya�l�d�r.  

Türkiye Elektrik �letim Anonim �irketi’nin (TE�A�) Haziran 2009 tarihli ve 2009–2018 
tarihlerini kapsayan “Türkiye Elektrik Enerjisi Kapasite Projeksiyonu”na göre, 2016 y�l�nda 
ülkemizin kurulu gücünün yüksek senaryoda 56.382 MW ve dü�ük senaryoda ise 54.240 MW 
olaca�� öngörüsü yer almaktad�r. Bu öngörü dikkate al�nd���nda, muhtemel projelerin 
devreye girmemesi durumunda; 2016 y�l�nda, ülkemiz kurulu gücü içinde yerli kömüre dayal� 
santrallar�n pay�n�n %16’ya dü�mesi yüksek bir ihtimaldir. 

2000’li y�llar�n ba�lar�nda devreye giren Yap-��let-Devret (Y�D) ve Yap-��let (Y�) modelleri 
kapsam�ndaki kurulu gücü 4.850 MW olan do�al gaz yak�tl� santrallerle birlikte, 2009 y�l�nda 
Türkiye’de do�al gaz yak�tl� elektrik santralleri toplam� 14.419 MW kurulu güce ula�m��t�r. 
Enerji Piyasas� Düzenleme Kurulundan (EPDK)  lisans alm�� ve in�aat halinde olan do�al 
gaz yak�tl� santrallerin kurulu gücü ise yakla��k 6.500 MW’t�r. Ve bu kapasitenin %90’n�n�n 
önümüzdeki 3-4 y�l içerisinde devreye girecek �ekilde in�aat� ve izin i�lemleri sürmektedir. 
2009 y�l� elektrik üretim verilerine göre büyük k�sm� do�al gaz kaynaklar�na olmak üzere 
birincil yak�t ithalat�na ödenen bedel yakla��k 9 milyar dolar olmu�tur. Elektrik üretimimizin 
ithal kayna�a dayal� yüksek kurulu gücü; d�� ticaret dengesizli�i, elektrik üretim çe�itlili�i, arz 
güvenli�i ve tüketici fiyat istikrar� aç�s�ndan önemli tehlikeler içermektedir. Bunun yan�nda 
ithal yak�tl� santrallerin kurulmas�nda limitli yerli imalat ve hizmet girdisiyle birlikte yarat�lan 
katma de�er s�n�rl� kalmaktad�r.  

Oysaki yerli kaynaklar�m�za dayal� elektrik üretim tesislerinin kurulmas�n�n önünü açmakla, 
hem in�aat döneminde, hem de i�letme döneminde maden i�letmesi ile birlikte, do�al gaz 
santrallar�na göre en az on kat daha fazla sürekli i� istihdam� yaratan bu alan, elektrik üretim 
sektörünün en fazla katma de�er yaratan bir özelli�e sahip olacakt�r.  

Yerli kömürlerimize dayal� elektrik üretimi yat�r�mlar�n�n önünde esas itibariyle dört ana sorun 
bulunmaktad�r; 

1-  Kömür kalitesinin geli�mi� temiz kömür yakma teknolojilerine uygunlu�undaki 
sorunlar ve çözüm maliyetlerinin yüksek olmas�; 

 
� Genel olarak Türkiye’deki linyit havzalar�n�n çok genç kömürlerden olu�mas� 

nedeniyle ayn� havzada veya ayn� rezerv içerisinde dahi farkl� linyit kömür 
karakteristikleri ile kar��la��lmaktad�r. Bu durum, baz� linyit rezervleri için elektrik 
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üretimine elveri�li olamayaca�� veya teknik olarak çok pahal� çözümleri ortaya 
koymaktad�r.  

� Baz� havzalarda ülkemizin genel jeolojik yap�s�ndan kaynaklanan kömür 
i�letmesine dair güçlükler ve maliyeti art�r�c� unsurlar�n bulunmas�.  

� Bu nevi güçlüklerin a��labilmesi, teknik risklerin asgariye çekilmesi için yat�r�m 
öncesi çok dikkatli ve detayl� etüt, inceleme yapmakla mümkündür. Bu da, zaman 
ve maliyet anlam�na gelmektedir.  
 

2- Maden a�z� elektrik santrallar�n�n finansman�ndaki zorluklar; 

Özellikle linyit madeni i�letmesi yat�r�m� ile birlikte kurulmas� planlanan elektrik 
santrallerinin geli�tirme ve in�aat sürelerinin uzunlu�u ile ilk yat�r�m büyüklü�ü 
projelerin finansman�nda baz� güçlükleri beraberinde getirmektedir. Yat�r�m ve i�letme 
dönemlerindeki riskler ve sat�� gelirlerine ba�l� fon ak�m istikrar�n�n teminat alt�na 
al�nmas� gibi sorunlar� içermektedir. Bu ba�lamda yat�r�mc�n�n en az�ndan finansman 
geri ödemesi süresince (15 y�l) sürdürülebilir bir mali fon ak�m� sa�lanmas� elzem 
hale gelmektedir. Finansman kurulu�lar�ndan al�nan kredinin geri ödemesinin, i�letme 
ve bak�m giderlerinin toplam� kadar miktara kar��l�k gelecek bir tarife oran�, elektrik 
al�c� pazar� ile yap�lacak ikili anla�malarla güvenceye al�nmal�d�r.  

 
3- Linyit yak�tl� termik santrallar�n i�letme modelleri; 

Bu tür termik santraller, sahip olduklar� teknoloji gere�i temel yük tesisleri 
niteli�indedir. Bu tür santraller, sistemin veya enerji piyasas�n�n arz – talep dengesi 
içerisinde çok s�kl�kta yük dü�mesi veya devreden ç�kmas�, devreye girmesi �eklinde 
i�letme modeline uygun de�ildir. Bu nedenle, bu tür santrallerin orta veya uzun 
dönem ikili anla�malarla sisteme, sürekli ve mümkün oldu�u ölçüde yüksek i�letme 
kapasitesiyle enerji vermesi, hem projenin ekonomisi ve hem de sistemin istikrarl� 
temel yük ihtiyac� aç�s�ndan elzemdir. Santraller için seçilecek teknoloji de buna göre 
tayin edilmelidir.  
 

4- Karbon emisyonu limitleri ve yükümlülüklerin getirece�i maliyetler.  

Bu konuda önümüzdeki y�llarda, do�al gaz yak�tl� santraller de dahil olmak üzere, 
hem yeni kurulan termik santralar, hem de mevcut santraller belirli bir yükümlülük 
alt�na gireceklerdir. Bu yükümlülükler, Türkiye için, henüz ne derecede i�letmeleri mali 
yönden etkileyece�i net olarak bilinmemektedir. Ancak, bu gibi potansiyel mali 
yükümlülüklerin özellikle yerli kömür yak�tl� santrallerin i�letilmesi esnas�nda elektrik 
piyasas�ndaki rekabet gücünü k�r�c� seviyelere ula�acak boyutlara gelmemesini temin 
etmek veya önlemek amac�yla tedbirler al�nmal�d�r.  

Yukar�da da belirtildi�i �ekliyle, Türkiye’deki i�letilebilir yerli kömür yak�t�na dayal� termik 
santrallerin milli ekonomiye katk�s� ile birlikte, yerli yak�t kayna��na dayal� elektrik üretim 
oran�m�z�n yükseltilerek, birincil enerji girdisi maliyetlerinin gelecek dönemler için kontrol 
alt�na al�nabilmesi yönünden bu milli kaynaklar�m�z�n geli�tirilmesi te�vik edilmesi 
gerekmektedir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklar�m�z�n yan�nda yerli linyit, ta� kömürü, asfaltit vb. yak�tl� elektrik 
üretim tesislerinin pay�n�n yükseltilmesi, ithal birincil enerji kaynaklar�n ileriki dönemlerde 
yak�t maliyetinin (bir termik santraldan üretilen elektri�in maliyetinin yakla��k % 65-%70 oran� 
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yak�ttan gelen girdiler oldu�u göz önüne al�n�nca) dünya piyasalar�ndaki dalgalanmalara aç�k 
olmas�yla kontrol edilemeyen yak�t fiyatlar�ndan üretilecek elektrik enerjisinin dengelemesi, 
d��ar�ya ba��ml���n azalt�lmas�, elektrik enerjisi üretimindeki kaynak çe�itlili�i aç�s�ndan çok 
büyük önem arz etmektedir. Bugün, bu tür yat�r�mlara verilecek tatmin edici te�vikler enerji 
sektörünün gelece�ine, istikrar�na yap�lacak yat�r�m olarak görülmelidir.  

Bunlar�n yan�nda, elektrik üretiminde yerli birincil enerji girdi kaynaklar�m�z�n geli�tirilmesini 
te�vik etmek Türkiye’nin ithal yak�t kaynaklar�na ba��ml�l���n� azaltacak ve ithal yak�t ve ithal 
elektri�in yol açt��� ithalat/ihracat dengesizli�ini ülkemiz lehine de�i�tirecektir. Bunun yan�nda 
maden ve enerji santral yat�r�m ve i�letmeleri önemli boyutlarda direk ve dolayl� i� olana�� 
sa�layarak ülkemizde artan i�sizlik oran�n�n dü�ürülmesine katk� sa�layacak ve ayr�ca 
ülkemizin döviz rezervlerinin erimesine engel olacakt�r.  

Yüksek Planlama Kurulu’nun 18.05.2009 tarih ve 2009-11 say�l� karar� ile kabul edilen 
“Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesi” uyar�nca, bilinen linyit ve 
ta�kömürü kaynaklar�n�n 2023 tarihine kadar tamam�n�n elektrik enerjisi üretimi amac�yla 
de�erlendirilmesi ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n kullan�m� için al�nacak tedbirler 
sonucunda elektrik üretiminde do�al gaz pay�n�n %30’un alt�na indirilmesi hedeflenmektedir. 
Ayn� �ekilde Devlet Planlama Te�kilat� taraf�ndan haz�rlanan ve 28 Haziran 2008 tarih ve 
26920 say�l� Resmi Gazete ’de yay�nlanarak yürürlü�e giren 2009-2011 orta vadeli program, 
“ithal bir kaynak olan do�al gaza a��r� ba��ml�l��� azaltmak üzere yerli ve yenilenebilir 
kaynaklar�n elektrik enerjisi üretimi amaçl� kullan�m�na h�z verilmesi” hedefini belirtmektedir.  

Gerekçeleri aç�klanan ve teklif edilen yasa metni, bu hedeflerin gerçekle�tirilmesi için gerekli 
mevzuat�n olu�turulmas�n� sa�layacakt�r.  

Te�vik maddelerinin gerekçeleri �u �ekildedir: 

Yerli kömüre dayal� santrallar�n yat�r�m ve in�aat�nda ya�anan madencilik, finansman ve 
i�letme risk ve zorluklar�n�n a��lmas� ve bu yat�r�mlar�n gerçekle�tirilebilmesi amac�yla, bu tip 
santral yat�r�mlar�nda uzun dönemli ikili anla�malar ve sürdürülebilir mali fon ak�m� olmazsa 
olmaz bir gereksinimdir.  

Yat�r�mc�lar, santral yat�r�m�na ek olarak maden yat�r�m ve i�letme yük ve risklerini de 
üstlenmektedirler. Bu da projelerin finansmanlar�nda ek bir külfet ve risk unsuru 
yaratmaktad�r. Ülkemizde yer alan kömür kaynaklar�n�n ço�unlu�unu genç linyitlerin 
olu�turmas�, özel yakma teknolojileri ve kazan tasar�mlar� gerektirmektedir. Bu tip santral 
yat�r�mlar�nda kullan�lacak kazanlar özel tasar�m imalatlarla gerçekle�mekte ve projenin 
herhangi bir sebeple durmas� veya sonland�r�lmas� durumunda bu tür ana ekipmanlar�n 
ba�ka bir proje için kullan�lma olanaklar�n� tamamen ortadan kald�rmaktad�r.  

Kömür yak�tl� santrallar, dünya genelinde temel yük tesisi olarak kullan�lmakta ve enerji 
piyasas�n�n arz – talep dengesi içerisinde çok s�kl�kta yük dü�mesi veya devreden ç�kmas�, 
devreye girmesi �eklindeki bir i�letme modeli teknik ve mali olarak mümkün olamamaktad�r. 
Örne�in bir kömür yak�tl� santral ünitesinde so�uk ba�latman�n maliyeti (cold start) yakla��k 
100.000 -120.000 dolard�r. Ünitelerin adedi ve santrallerin devreden ç�kma-girme say�s� 
artt�kça, santral i�letme maliyetlerinde art�� kaç�n�lmaz olmakta ve santralin mali olarak 
i�letilebilmesi mümkün olmamaktad�r. Do�algaz, hidrolik ve di�er çe�it santrallerde bu tip 
yüksek maliyetler ve teknik zorluklar ya�anmazken, kömür santrallerinde devreden ç�kma ve 
devreye girmesi i�letim aç�s�ndan önemli engeller yaratmaktad�r.  
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2007 ve 2008 y�l� ba�lar�na kadar geçen sürede, Avrupa, ABD ve Çin, Hindistan gibi 
geli�mekte olan pazarlarda, santral rehabilitasyonlar�, kapasite art��� ve yeni santral 
yat�r�mlar�ndan kaynaklanan talep art���, santral imalat hammadde fiyatlar�nda 2000’li y�llar�n 
ilk çeyre�ine göre yüksek art��, tasar�m maliyetleri, finansal pazarlarda ya�anan 
olumsuzluklar gibi unsurlar, santral yat�r�m ve finansman maliyetlerini ve teslim sürelerini 
olumsuz yönde etkilemi�tir. Bu olumsuzluklar�n, önümüzdeki y�llarda geli�mesi beklenen 
pazarlardaki yeniden canlanma ile ayn� �ekilde gündeme gelmesi muhtemeldir. Ayr�ca 
çevresel k�s�tlamalar da proje maliyetlerinde her geçen gün yat�r�m ve i�letme aç�s�ndan 
olumsuz bir bask� yaratmaktad�r. Özetle, kömür santral yat�r�mlar�nda, yat�r�mlar�n 
gerçekle�medi�i geçen sürede maliyetleri ve yap�labilirlikleri olumsuz yönde etkilenmektedir.  

Bu olumsuz ko�ullar alt�nda ve mevcut elektrik piyasas� yap�s�nda, ülkemiz elektrik arz 
güvenli�i ve fiyat istikrar� aç�s�ndan önem ta��yan yerli kömür santral projeleri yat�r�mlar�ndaki 
finansman ve i�letme zorluklar�n�n bertaraf edilerek bir an önce gerçekle�tirilmesi 
amaçlanm��t�r. Bu haliyle uzun dönemli ikili anla�ma ve sürdürebilir mali fon ak��lar� 
sa�lanarak, bu tip yat�r�mlar�n en k�sa sürede gerçekle�tirilebilme olana�� sa�lanmal�d�r.  

5177 say�l� kanunla de�i�ik 3213 say�l� Maden Kanunu uyar�nca kömür, linyit vb. madenler 
IV. Grup Maden olarak tan�mlanmakta ve üretilen madenden %2 devlet hakk� al�nmaktad�r. 
5177 say�l� kanunla de�i�ik 3213 say�l� Maden Kanununun 9. maddesi uyar�nca ç�kard��� 
madeni kendi tesisinde i�leyenlerden, devlet hakk� %50 te�vikli al�nmaktad�r.  

Elektrik üretimi amaçl� yerli kömür kullan�m�nda, üretilen kömür direk olarak elektrik üretim 
tesisinin yak�t girdisi olarak elektrik sat�� fiyat� ile bire bir yak�n ili�kide bulunmaktad�r. 
Geli�tirilmekte olan çevresel uygulamalar çerçevesinde, yak�n gelecekte uygulamaya 
geçece�i dü�ünülen karbon vergileri, en çok kömür santrallerini etkileyecek, di�er elektrik 
üretim santrallerine nazaran vergi yükü daha a��r olan kömür santrallar�na ek bir maliyet 
getirecektir. Bu nedenle, yerli kömür santrallerinde mevcut vergi yükünün azalt�lmas� ve 
karbon vergilerinin etkisinin minimize edilmesine yönelik olarak, elektrik üretim amaçl� kömür 
madenlerinden devlet hakk�n�n al�nmamas� önerilmektedir.  

5177 say�l� kanunla de�i�ik 3213 maden kanununun 24. maddesi uyar�nca, i�letme ruhsat� 
alan ruhsat sahibinin 1 y�l içerisinde madeni i�letmeye almas� gerekmektedir. Aksi takdirde 
projesinde belirtilen üretimin %10’u üzerinden devlet hakk� ödeme yükümlülü�ü ve 5 y�l 
içinde 3 y�l i�letme yapmama durumunda ruhsat iptali yapt�r�mlar� uygulanmaktad�r.  

Oysaki bir kömür santralinde, al�nmas� gereken izinlerin çoklu�u ve bürokratik i�lemler, 
santral in�aat�n�n ve donan�m temininin minimum 3-4 y�l aral���nda gerçekle�mesi, bu 
maddenin büyük çapl� kömür yak�tl� santrallara ait maden sahalar�nda uygulanmas�nda 
s�k�nt�lar ya�anmaktad�r. Bu nedenle EPDK lisansl� projelerde bu maddenin hükümlerinin 
uygulanmamas� önerilmektedir.  

EPDK lisansl� yerli kömür santrallerinde, maden i�letme ruhsat hukukunun, EPDK tesis 
lisans� ile ili�kilendirilerek, maden kanunu uyar�nca, hukuken ve fiilen ya�anan uygulama 
zorluklar�n�n giderilmesi, maden ruhsat hukukunun, EPDK lisans hukuku ile e� güdümlü 
�ekilde yürütülmesi gereklidir.  

Ülkemizde elektrik enerjisi üretimi amaçl� i�letilen ve projelendirilen kömür madenlerinin 
büyük ço�unlu�u kamyon-ekskavatör aç�k ocak i�letme metodu ile planlanm�� ve 
i�letilmektedir. Bu tip madencilik i�letmelerinde, akaryak�t, madencilik maliyetinin en az %30-
40’�n� olu�turmakta, bir ba�ka de�i�le elektrik üretiminde yak�t girdisinin %30-40’n� akaryak�t 
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maliyeti olu�turmaktad�r. Bu maliyete, santral�n ilk ate�leme veya dü�ük yükte çal��mas� 
halinde, 2. yak�t olarak kullan�lan akaryak�t dahil edildi�i zaman bu oran daha da 
yükselmektedir.  

Akaryak�t maliyetlerinin önemli bir k�sm�n� ÖTV olu�turmaktad�r. Kazan ilk ate�lemede 
(kazan�n �s�t�l�p kömürün yanma seviyesine getirilip santralin devreye al�nmas� s�ras�nda) 
kullan�lan s�v� yak�t� hariç tutarsak, kömür madeninde kullan�lan güncel s�v� yak�t ve vergi 
tutarlar� da göz önüne al�nd���nda, yerli kömür ile elektrik üretim maliyetlerinin yakla��k 
%16’s�n� ÖTV olu�turmaktad�r. Bu vergi, yenilenebilir enerji kaynaklar�nda bulunmamakta, 
Do�algaz santrallerinde kullan�lan yak�t�n ise güncel fiyatlar ile yakla��k %4 oran�nda ÖTV 
al�nmaktad�r. Bu �ekilde olu�an pazarda, yerli kömür elektrik enerjisi santralleri aleyhine 
rekabet dezavantaj� ve kömür santralleri üzerinde a��r vergi yükleri olu�maktad�r. Teklif 
edilen kanun maddesi ile bu a��r vergi yükünün hafifletilmesi ve rekabet e�itsizli�inin belirli 
oranda azalt�lmas� hedeflenmektedir.  

Bu te�vikin uygulamas�, kontrolü ve yapt�r�mlar� Maliye Bakanl���nca haz�rlanacak 
yönetmeliklerle belirlenebilir ve kötü amaçl� kullan�mlar, a��r yapt�r�m ve denetimlerle kontrol 
alt�na al�nabilir ise, yerli kömür elektrik santrallerin önünde bulunan önemli bir engel 
kald�r�lm�� olacak ve kazan�mlar elektrik tüketicilerine fiyat istikrar� ve dü�ük maliyet olarak 
yans�yacakt�r.  

Ayr�ca, kömür üretimi ve planlanmas� konusunda uzman kurulu� olan TK� kamu kurulu�lar� 
aras�nda en az kömür rezervine sahipken, kömür üretimi konusunda k�s�tl� bilgi ve yetersiz 
say�da eleman� olan EÜA�’�n sorumlulu�undaki kömür rezervi, TK�’nin iki kat� kadard�r. Bu 
durum, yerli kömürlerin de�erlendirilmesindeki gecikmenin önemli nedenlerinden biridir. 

Di�er taraftan yerli kaynaklara dayal� elektrik üretiminde kamu yat�r�mlar�n�n önünün aç�lmas� 
için 4628 say�l� yasan�n yat�r�mlar konusunda, kamu te�ebbüslerine getirmi� oldu�u 
engelinde ortadan kald�r�lmas� ve yerli kaynak kullan�m�na yönelik �ekilde yasan�n yeniden 
ele al�nmas� gerekmektedir.  

Ayr�ca, kömür üretimi ve planlanmas� konusunda uzman kurulu� olan TK� kamu kurulu�lar� 
aras�nda en az kömür rezervine sahipken, kömür üretimi konusunda k�s�tl� bilgi ve yetersiz 
say�da eleman� olan EÜA�’�n sorumlulu�undaki kömür rezervi, TK�’nin iki kat� kadard�r. Bu 
durum, yerli kömürlere dayal� santrallar yap�lmas�n�n gecikme nedenlerinden biri olmu�tur. 
Di�er taraftan yerli kaynaklara dayal� elektrik üretiminde kamu yat�r�mlar�n�n önünün aç�lmas� 
için 4628 say�l� yasan�n yat�r�mlar konusunda, kamu te�ebbüslerine getirmi� oldu�u 
engelinde ortadan kald�r�lmas� ve yerli kaynak kullan�m�na yönelik �ekilde yasan�n yeniden 
ele al�nmas� gerekmektedir.  

KAYNAKLAR: 
1- BP 2010 

2- IAE 2009 

3- ETKB 2010 

4- TK� 2010 

 
 
 



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi   •   Enerji Raporu 2010 69

 
 

4. H�DROL�K ENERJ� 
 

Hidroelektrik enerji üretimi di�er enerji kaynaklar�nda çok nadir bulunan kendine özgü 
faydalara sahip bir enerji üretim çe�ididir. Hidroelektrik temiz, yenilenebilir enerji 
seçeneklerinin en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Sekizinci Be� y�ll�k Kalk�nma Plan�’nda 
“Do�an�n korunmas� amac� dikkate al�narak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n 
geli�tirilmesi, yayg�nla�t�r�lmas� ve tüketimde daha büyük oranlarda yer almas� için tedbirler 
al�nacakt�r. Böylece yerli fosil kaynaklar�n yan�na yenilenebilir enerji kaynaklar� da kat�larak 
ülke enerji potansiyelinin en üst derecede kullan�ma sokulmas� sa�lanacakt�r.” ilkesi yer 
alm��t�r.  

Yenilenebilir enerji kaynaklar�m�z�n en önemlilerinden olan hidroelektrik enerji kaynaklar�m�z 
da bu kapsamda öncelikli olarak geli�tirilmesi gereken kaynaklar aras�na girmektedir. 
Hidroelektrik, yüzy�ldan fazla bir deneyime sahip kan�tlanm�� ve geli�mi� bir teknolojinin 
ürünüdür. Bugünkü santrallar %90-95 dolay�nda en yüksek verimli enerji dönü�üm i�lemi 
sa�lamaktad�r. Bu ayn� zamanda önemli bir çevresel faydad�r. En geli�mi� fosil kaynakl� 
santrallar�n verimi %60, güne� enerji panellerinin ise %18 dolay�ndad�r (104.000 GWh).  

Hidroelektrik di�er büyük ölçekli enerji üretim seçenekleriyle k�yasland���nda, en dü�ük 
i�letme maliyetine ve en uzun i�letme ömrüne sahiptir. 

Hidrolik santrallar�n k�sa sürede devreye al�nabilmeleri, ani elektrik enerjisi taleplerinin 
an�nda kar��lanabilmesi aç�s�ndan önemli bir avantaj ve stratejik yarar sa�lamaktad�r. 
Özellikle depolamal� HES’ler en fazla 3-5 dakika içerisinde devreye al�nabilmekte ve 
devreden ç�kar�labilmektedir. Enerjiye ihtiyaç olmad��� zamanlarda, kaynak kullanarak 
üretime devam etme dezavantaj�n� da ortadan kald�rmaktad�r. Ayr�ca, pik enerji talebinin 
hidroelektrik santralarca kar��lanmas�, optimum kurulu güç ile enerji talebinin kar��lanmas�na 
olanak sa�layacakt�r. 

Depolamal� Hidroelektrik santrallar kulland�klar� suyu biriktirerek suyun di�er amaçlar için 
(tar�m, içme suyu vb.) kullan�labilirli�ini art�r�r. Suyun ak���n� düzenleyerek ta�k�n zararlar�n� 
önler veya azalt�r. Suyun enerji üretimi yan�nda di�er kullan�mlar için de kullan�lacak �ekilde 
depolanabilmesi ve i�letilebilmesi, suyun artan ve gelecekte daha da artacak olan önemi göz 
önüne al�nd���nda; bu projelerin önemini daha da art�racakt�r. Küresel �s�nma tezi, gelecekte 
düzensiz ve az ya��� olaca��n� öngörmektedir. Suyun kullan�m dönemi taleplerini de 
kar��layabilecek �ekilde depolanabilmesi imkan�n� yaratmas�, enerji faydas�na ek olarak proje 
rantabilitesini art�racakt�r.  

Hidroelektrik projeler, kendi ekonomikliklerine ilaveten, toplam elektrik üretim sektörünün 
daha dü�ük maliyet ile arz� kar��layacak kurulu güç kurulmas�na olanak sa�lar. 

Enerji Bakanl��� taraf�ndan 2010-2014 y�llar�n� kapsayan Stratejik Plan haz�rlanm�� olup, bu 
plan çerçevesinde, yap�m�na ba�lanan yakla��k 5000 MW'l�k hidroelektrik santrallar�n 2013 
y�l� sonuna kadar tamamlanmas� sa�lanacakt�r. Bu santrallar�n planlanan tahmini 
tamamlanma tarihleri Tablo 4.1’de verilmektedir. 
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Tablo 4.1: 2013 Y�l� Sonuna Kadar Tamamlanmas� Planlanan Hidrolik Santrallar�n 
Kurulu Gücü 

  

��letmeye Geçi� Tarihi (Tahmini) 
 

2010 2011 2012 2013 

Kurulu Güç (MW) 1.200 1.000 1.500 1.300 

Toplam (MW) 5.000 

                  Kaynak: ETKB Stratejik Plan� 2010-2014,s:18 
 
 
4.1. Dünya’n�n Hidroelektrik Enerji Potansiyeli  

 
Dünyadaki teorik, teknik ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyeli konusunda baz� 
farkl�l�klar bulunmaktad�r. Bu konuda yap�lan çal��malar toplam hidroelektrik enerji 
potansiyelinin yakla��k 35.000 TWh/y�l oldu�unu ortaya koymaktad�r. Bu potansiyelin 14.370 
TWh/y�l'l�k bölümü teknik potansiyel, 8.082 TWh/y�ll�k bölümü teknik ve ekonomik olarak 
yap�labilir potansiyel olarak de�erlendirilmektedir. Dünya hidroelektrik enerji potansiyelinin 
yakla��k yar�s� Asya K�tas�'nda bulunmaktad�r. 
 
Avrupa ve Kuzey Amerika hidrolik enerji potansiyellerinin büyük bölümünü 20. yüzy�lda 
geli�tirmi�tir. Asya'da geli�tirilen hidrolik enerji potansiyeli Çin sayesinde toplam kurulu güç 
bak�m�ndan Avrupa ve Kuzey Amerika'y� bugün itibariyle geçmi� durumdad�r. Asya, Güney 
Amerika ve Afrika hala büyük oranda geli�tirilmemi� hidrolik enerji potansiyeline sahiptir. 
A�a��daki �ekillerde görüldü�ü üzere Avrupa ve Kuzey Amerika hidrolik enerji 
potansiyellerinin %60'�ndan fazlas�n� geli�tirmi�tir. Buna kar��n; Asya, Afrika ve Güney 
Amerika mevcut kullan�lmaya haz�r potansiyellerinin küçük bir bölümünü kullanmaktad�r. 
Örne�in; Afrika geli�tirilebilir hidrolik enerji potansiyelinin ancak %7'sini geli�tirebilmi�tir. 
Dünyadaki hidrolik enerji potansiyellerinin k�talara göre geli�me oranlar� �ekil 4.1'de 
verilmi�tir. 
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Kaynak: The IEA Hydropower Agreement, 2000 

�ekil 4.1: Dünyada Hidrolik enerji Potansiyeli ve Geli�tirilme Durumlar� 
 
Dünya’da 11 bin santral ve 27 bin türbin&jeneratör ile toplam 150 ülkede hidroelektrik 
enerji üretilmektedir. Dünyadaki toplam hidrolik kurulu güç ile ilgili tahminler 850 GW ile 
960 GW aras�nda de�i�mektedir. Avrupa yakla��k 260 GW'l�k hidrolik kurulu güç ile 
dünyada birinci s�radad�r. Dünyan�n bu toplam kurulu güç tahminleri içerisinde, toplam 
kurulu gücü 120 GW ile 150 GW aras�nda oldu�u tahmin edilen pompaj depolamal� 
hidroelektrik santrallar dahil de�ildir. 
 

�ekil 4.2: Dünya’da Kurulu Hidrolik Güç Da��l�m� 
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�ekil 4.3: Dünya’da ��letmede ve Yap�m A�amas�nda olan HES'lerin Kurulu Güçleri 

Tablo 4.2: Dünya'n�n Hidrolik enerji Y�ll�k Üretim Potansiyeli 
 Teknik Potansiyel 

(TWh/y�l) 
Ekonomik Potansiyel 

(TWh/y�l) 

Avrupa   1 495 882 
Afrika   1 750 1 000 
Asya   6 800 3 600 
Kuzey ve Orta Amerika   1 660 1 000 
Güney Amerika   2 665 1 600 
Toplam: 14 370 8 082 
 Kaynak: Hydropower & Dams, World Atlas and Industry Guide, 2000 

 
 
 
Kaynak: The IEA Hydropower Agreement, 2000. 

�ekil 4.4: Dünyada Üretilen Hidroelektrik Enerjinin K�talara Göre Da��l�m� 
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Dünya’daki elektrik enerjisi talebinin %19'u hidroelektrik santrallardan kar��lanmaktad�r. 
 
4.2. Hidroelektrik Enerji ve Türkiye  

 

 
�ekil 4.5: Suat U�urlu Baraj� ve HES  

 

Ülkemizin ortalama yükseltisi 1.131 metre olup 1000 m’den yüksek alanlar toplam yüzeyin 
%55. 5’ini kaplamaktad�r. Ülkemiz arazisinin %64’ünün e�imi %12’nin üzerindedir. Ortalama 
yüksekli�i bir kilometrenin üstünde olan ülkemizde akarsu e�imleri de fazlad�r. Bu topo�rafik 
yap� ve hidrolojik ko�ullar ülkemizi hidroelektrik enerji üretimi aç�s�ndan avantajl� k�lmaktad�r 
(�ekil 4.5, �ekil 4.6). Hidroelektrik enerji santrallerinin yerli kaynak kullanma avantaj�n�n yan� 
s�ra i�letme, çevre ve stratejik aç�lardan da avantajlar� bulunmaktad�r. Tüm bu avantajlar, bu 
tesisleri ulusal ç�karlar�m�z için bir an önce geli�tirilmesi gereken enerji tesisleri aras�na 
koymaktad�r.  

 

 
Kaynak: Mustafa KÜK “Sürdürülebilir Toprak Su Yönetimi Sunumu” (17 Aral�k 2008-4 May�s 2009) 
TÜGEM-Bitki Besleme Tar�msal Mekanizasyon ve Enerji Dairesi Ba�kanl���, 2009 

�ekil 4.6. Türkiye Yükselti Haritas� ( Kük 2009) 
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Kaynak: Mustafa KÜK “Sürdürülebilir Toprak Su Yönetimi Sunumu” (17 Aral�k 2008-4 May�s 2009) 
TÜGEM-Bitki Besleme Tar�msal Mekanizasyon ve Enerji Dairesi Ba�kanl���, 2009 

�ekil 4.7: Y�ll�k Ortalama Ya��� Haritas� ( Kük 2009) 
Ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeli topo�rafik ve hidrolojik özellikler aç�s�ndan tüm 
yurda e�it olarak da��lmam��t�r. Bu da��l�mda Dicle ve F�rat Havzas� ve dolay�s�yla GAP 
bölgesi barajlar� a��rl�kl� bir yer tutmaktad�r. 2005 y�l�nda üretilen hidroelektrik enerjinin 
%47’sinin sadece Keban, Karakaya ve Atatürk barajlar�ndan üretildi�i dikkate al�nd���nda 
F�rat Havzas�’n�n ülkemizin hidroelektrik üretim potansiyeli içindeki yeri ve önemi ortaya 
ç�kmaktad�r. F�rat üzerindeki bu potansiyelin geli�tirilmesi sürecinde kar��la��lan birçok 
engelin a��larak bu projelerin tamamlanmas�n�n ekonomik ve stratejik önemi bugün daha 
aç�k bir �ekilde görülmektedir. Bu durum geli�tirilmeyi bekleyen di�er hidroelektrik 
projelerimiz için örnek olmal�d�r. 

Ülkemizde tüketilen elektrik enerjisinin yakla��k %50’si ise sanayide kullan�lmaktad�r. Elektrik 
üretiminde ise Türkiye’nin di�er do�al kaynaklar� d���nda kullanabilece�i çok zengin bir 
hidroelektrik potansiyeli vard�r. Buna ra�men, Türkiye elektrik üretiminde de giderek daha 
çok d��a ba��ml� hale gelmektedir. 

4.2.1.Teknik Potansiyel  

Türkiye’nin brüt hidrolik potansiyeli 430 milyar kWh/y�l, teknik potansiyeli 215 milyar kWh/y�l 
ve ekonomik olarak kullan�labilir hidrolik potansiyeli de 125 milyar kWh/y�l olarak 
verilmektedir. 

��letmeye aç�lan 125 adet hidroelektrik santral�n (HES) kurulu güç kapasitesi 11.600 MW, 
y�ll�k ortalama enerji üretim potansiyeli ise 42 milyar kWh’tir. Buna göre, ülkemizdeki teknik 
ve ekonomik de�erlendirilebilir hidroelektrik potansiyelin ancak %34’ünün geli�tirildi�ini 
göstermektedir.  

TE�A� taraf�ndan haz�rlanan Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Y�ll�k Üretim Kapasite 
Projeksiyonunda (2009–2018) yer alan Yüksek Talep Senaryosuna göre ülkemizdeki kurulu 
güç kapasitesinin, 2010 y�l�nda 45.011 MW’a, 2018 y�l�nda ise 56.382 MW’a ç�kart�lmas� 
öngörülmü�tür. Ayn� dönemde, hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin ise, 2010 y�l�nda 14.886 
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MW’a, 2018 y�l�nda ise 21.077 MW’a ç�kart�lmas� öngörülmü�tür. Bu da, her y�l ortalama 750 
MW’l�k bir hidrolik kurulu güç kapasitesinin, mevcut sisteme ilavesini gerektirmektedir. 
Elektrik nakil hatlar� hariç, y�lda yakla��k 1,2 milyar dolarl�k yat�r�m gerektiren bu program�n, 
y�ll�k enerji yat�r�m� bütçesi 750.000 dolar seviyesinde sabitlenmi� olan DS� eliyle 
yürütülmesini, bu ko�ullarda olanaks�z k�lmaktad�r.  

Türkiye’nin hidroelektrik enerji projelerinin 2010 y�l� ba�� itibariyle geli�me durumu, Tablo 4.3 
ve Tablo 4.4’de verilmektedir.  
 

Tablo 4.3: Ekonomik olarak yap�labilir Hidroelektrik Santral (HES) Projelerinin Durumu 
Ekonomik olarak yap�labilir 
HES Projelerinin Durumu 

HES 
Say�s� 

Toplam Kurulu 
Kapasite (MW) 

Ortalama Y�ll�k 
Üretim (GWh/y�l) 

Oran (%)

��letmede      172  13700 48.000        35  

�n�a Halinde      148  8.600  20.000         14  

�n�aat�na Henüz 
Ba�lanmayan 

  1.418  22.700  72.000         51  

Toplam Potansiyel   1.738  45.000  140.000       100  

    Kaynak: DS� Genel Müdürlü�ü, 2010 

 

Tablo 4.4: Hidroelektrik Santrallar�n Mevcut Durumu 
��letmede 13, 700 MW (172 HES) 
DS� 10, 700 MW (57 HES)

Di�erleri 3, 000 MW (115 HES)

�n�a Halinde 8, 600 MW
DS� 3, 600 MW ( 23 HES)

Di�erleri 5, 000 MW ( 125 HES)

Geli�mekte Olan 22, 700 MW (1, 418 HES)

4628 veya 3096 say�l� kanunlara göre, özel sektörce
yap�lacak olanlar 18 700 MW (1 401 HES)

4628 veya 5625 say�l� kanunlara göre, �kili ��birli�i projeleri 4 000 MW (17 HES)

TOPLAM POTANS�YEL 45, 000 MW (1, 738 HES)
  Kaynak: DS� Genel Müdürlü�ü, 2010. 
 

4.2.2.Teknik ve Ekonomik Potansiyel  

Ülkemizin 26 adet nehir havzas�nda yap�lan hesaplamalarda net teknik potansiyelin üst 
s�n�r�n�n 190 milyar kWh/y�l olaca�� tahmin edilmektedir. Türkiye’nin hidroelektrik enerji 
potansiyelinin bu safhaya kadar olan hesaplamalar�nda, enerji sektöründe çal��an 
uzmanlar�n görü�lerinde bir mutabakat mevcuttur. Ancak, Türkiye’nin 190 milyar kwh/y�l 
olarak hesaplanan net teknik potansiyelinin içinden, ekonomik olarak yap�labilir hidroelektrik 
tesislerde üretilecek y�ll�k elektrik üretimi miktar�nda çok ciddi görü� ayr�l�klar� bulunmaktad�r.  

De�erlendirilmesi gereken bir di�er önemli husus da; Türkiye’nin kurulu gücü 10 MW’tan 
küçük HES potansiyelinin bugüne kadar kesin olarak hesaplanmam�� olmas�d�r. 130 milyar 
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kWh/y�ll�k ekonomik olarak geli�tirilebilir HES potansiyeli d���nda özel sektörün 4628 say�l� 
yasa kapsam�nda müracaat etti�i, çok büyük bir bölümü nehir ve kanal santral� olan 1095 
adet HES projesi bulunmaktad�r. Toplam 14.000 MW kurulu güç kapasitesinde ve y�lda 
yakla��k 39 milyar kWh enerji üretebilece�i tahmin edilen bu projelerin üretimi ile birlikte 
Türkiye’nin ekonomik hidroelektrik potansiyelinin 170 milyar kWh/y�l’a ula�abilece�i kuvvetli 
bir olas�l�kt�r.  

Nitekim DS� Genel Müdürlü�ü’nün Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yeniden 
de�erlendirmesi ile ilgili yapt��� ön etüt çal��malar�nda teknik ve ekonomik olarak 
geli�tirilebilecek potansiyelin 163 milyar kWh/y�l a yükselebilece�i tahmin edilmektedir.  

Ekonomik kriterlere göre yap�lacak de�i�iklikler ile hidrolik potansiyelimizi de 125 milyar 
kWh’dan 196 milyar kWh’a yükseltmek mümkün gözükmektedir. Ancak bunun teknik ve 
bilimsel çal��malarla netle�tirilmesi gereklidir.  

Sonuç olarak; Ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyelinin geli�mesinden sorumlu Genel 
Müdürlükleri HES projelerinin seçiminde kullan�lan ekonomik kriterleri yeniden gözden 
geçirerek E�E� Genel Müdürlü�ü taraf�ndan 12 havzada tamamlanan çal��malar di�er 
havzalar için de tamamlanarak Türkiye’nin ekonomik hidroelektrik enerji potansiyelini yeniden 
tespit etmelidirler.  

 
4.2.3. Hidroelektrik Enerji tesislerinin Çevre Etkisi ve Yat�r�m Maliyeti  

Hidrolik enerji kaynaklar�n�n geli�tirilmesinin önemli ve zorunlu oldu�u, enerji sorunu ile 
ilgilenen bütün çevrelerin kabul ediyor göründü�ü bir gerçektir. Ancak buna ra�men son 
dönemde baraj ve HES projelerine kar�� geli�tirilen söylemlerinin ard�ndaki gerçek amaç 
anla��lmaya çal���lmal�d�r. Hidroelektrik enerjiye kar�� olan çevrelerin iyi niyetli çevre koruma 
amaçl� olanlar� ile di�er enerji kayna�� lobilerinden etkilenenlerin propagandalar� davran��lar� 
ve söylemlerine kar�� bu projelerin bilinçli olarak savunulmas� gereklidir. HES’lerin ve di�er 
alternatif elektrik santrallar�n�n çevresel etkilerinin d��sal maliyet kar��la�t�r�lmas� �ekil 4.8’de 
verilmi�tir.  

 
                          Kaynak: DS� Genel Müdürlü�ü 2010 

�ekil 4.8: HES’ler ve Di�er Elektrik Santrallar�n�n Çevresel Etkileri 
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Çevre zarar�n�n abart�lmas� gibi hidroelektrik santrallar�n güvenilir olmad��� iddias� da 
yan�lt�c�d�r. Hidroelektrik santrallar�n her y�l üretece�i güvenilir (firm) enerji, uzun dönem de 
üretece�i ortalama enerji, firm enerji d���na üretebilece�i sekonder enerji ile bu enerjileri 
üretebilecek kurulu güç, projenin planlamas� a�amas�nda tespit edilir. Hidroelektrik 
santrallar�n, normal i�letme �artlar�nda her durumda üretece�i güvenilir enerji ( firm enerji) ve 
üretebilece�i enerji ortalamas� bilinir. Y�l�n gelen su miktar�na göre bu miktar y�l�n ilk 
yar�s�ndan önce de kesine yak�n hesaplanabilir. Türkiye’deki hidroelektrik santrallar, her 
y�l üretmeleri planlanan güvenilir enerjiyi üretmi�lerdir. Uzun dönemde üretmeleri 
gereken ortalama enerjiyi üretmi�lerdir. Birçok y�lda öngörülen ortalama üretimin 
üzerinde elektrik üretimini gerçekle�tirmi�tir. A��r� iklim olumsuzluklar� ile uygun olmayan 
baraj i�letmesinin birle�ti�i istisnai y�llardaki planlanan uzun vadeli ortalaman�n alt�nda 
kal�nan y�ll�k üretimler, hidroelektrik santrallar� güvenilmez olarak ilan etmenin malzemesi 
olarak kullan�lmamal�d�r. 

Hidroelektrik santrallar�n gerçekle�mesi için yap�lan yat�r�mlar�n, en yüksek yat�r�m bedeliyle 
gerçekle�tirilenlerinin bile, kendine harcanan paray� yaln�z elektrik üretimi ile dört ile yedi y�l 
içinde geri ödedi�i bilinmektedir.  

Projelerin ilk yat�r�m maliyeti, tek ba��na alternatifler aras�ndaki kar��la�t�rmalarda tek kriter 
de�ildir. Projelerin ekonomik ömürleri içinde ki i�letme bak�m maliyetlerinin de 
de�erlendirildi�i kar��la�t�rmalarda hidroelektrik santralar�n ekonomik oldu�u bilinmektedir. 
Bütün geli�mi� ülkelerin, öncelikle mevcut hidroelektrik projelerini geli�tirmelerinin ana 
nedenlerinden biri, bu projelerin ekonomik olmas�d�r.  

Güne�, rüzgar gibi geli�en yenilenebilir enerji teknolojilerinin uygulama alan�n� geni�letmek 
için gerek duyulan destekleme mekanizmalar� hidroelektrik sektörünün geli�mesinin önüne 
engel ç�karacak bir yap�ya dönü�memelidir.  

Hidroelektrik enerji potansiyeli olan geli�mi� ülkelerin birço�unun büyük barajlar yaparak bu 
potansiyeli geli�tirdikleri bilinmektedir. �statistiki verilere bak�ld���nda Türkiye’deki büyük baraj 
say�s�n�n 547, Norveç ve �sviçrede 491, �spanya’da 1.196 oldu�u görülmektedir. 27 AB 
Ülkesindeki toplam baraj say�s�n�n 4.704 oldu�u dikkate al�nd���nda geli�mi� ülkelerin baraj 
yap�m�ndan imtina etmedikleri ortaya ç�kmaktad�r.  

Bu durumda barajlar�n çevreye en duyarl� bir �ekilde ve kaynaklar�n verimli kullan�lmas�ndan 
sonra yap�lmas� gerekti�i görülmektedir.  
 

4.3. Geli�me Durumu 
Türkiye hidroelektrik potansiyelinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan�n�n 16.11.2009 tarihli 
aç�klamas�na göre 51,8 milyar kWh’lik bölümü i�letmede, 21 milyar kWh’lik k�sm� ise yat�r�m 
a�amas�ndad�r. Potansiyelin yakla��k 97,2 milyar kWH kapasiteye sahip %57,18’lik bölümü 
ise de�erlendirmeyi beklemektedir.  

2009 y�l� sonu itibar�yla i�letmeye aç�lm�� 191 adet HES tesisi bulunmaktad�r. Bu HES 
tesislerinden 106 adedi EÜA� taraf�ndan i�letilmektedir. Yap-��let-Devret (Y�D) kapsam�nda 
18 adet, özelle�tirilen 7 adet ve i�letme hakk� devredilen 3 adet HES tesisi d���nda kalan� ise 
4628 say�l� kanun kapsam�nda özel sektörce i�letilmektedir. DS� taraf�ndan in�a edilerek 
i�letmeye aç�lan ve EÜA�’a devredilen 57 adet HES tesisi bulunmaktad�r. Bu DS� HES 
tesislerinin toplam kurulu gücü 10.784 MW ve toplam üretim kapasiteleri de 38.410 GWh/y�l 
olarak tesis edilmi�tir. DS� taraf�ndan in�a edilen bu HES tesisleri yasa gere�i i�letilmeleri için 
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yap�lan bir protokol ile i�letmeye geçi� a�amas�nda EÜA�’a devredilmi� bulunmaktad�r. 
Bundan sonra DS� taraf�ndan in�a edilecek ve i�letmeye al�nacak olan HES tesisleri de 
EÜA�’a devredilecektir. EÜA� taraf�ndan toplam 106 adet HES tesisi i�letilmekte olup, bu 
i�letmedeki HES’lerin toplam kurulu gücü 11.452 MW olup, toplam kapasiteleri de 38.864 
GWh/y�l’d�r.  

Hidroelektrik enerji üretiminin toplam elektrik enerjisi üretimindeki oran� azal�rken do�algazla 
yap�lan elektrik enerjisi üretiminin artt��� görülmektedir. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar� 
planl� bir �ekilde ve h�zla geli�tirilmezse do�algazla enerji üretimin a�a��daki �ekilde görülen 
art�� e�ilimi ile bu kayna�a ba��ml�l�k yak�n bir gelecekte %60-65 oran�na ula�acakt�r.  

 

 
                 Kaynak: US�AD Sektör Bro�ürü 1 

�ekil 4.9: Do�al Gaz ve Hidroelektrik Enerji Üretimi 
 

Hidroelektrik kurulu gücü ve hidroelektrik enerji üretimi aras�ndaki ili�ki a�a��daki �ekilde 
verilmi�tir. Bu �ekilde kurulu güç tedrici ve sürekli olarak artarken hidroelektrik enerji 
üretiminde belirtili dönemlerde önemli dü�ü�ler görülmektedir. Bu dü�ü�lerin büyük bir 
bölümünün ya���lardaki azalmaya ba�l� oldu�u söylenebilir. Ya���lar�n bol oldu�u 
dönemlerde hidroelektrik enerji üretimindeki azalman�n nedenleri ise daha detayl� 
ara�t�rmalarla sa�l�kl� bir �ekilde belirlenebilir. 

Bu �ekil incelendi�inde 1998 y�l�ndan itibaren hidroelektrik enerji üretiminin dü�tü�ü ve 
bunun yerine do�algaz kombine çevrim santrallar�yla enerji üretiminin h�zla artt��� 
görülmektedir. Ayn� �ekilde 1995 y�l�ndan itibaren do�al gaz ile elektrik enerjisi üretimindeki 
h�zl� art�� e�ilimi dikkat çekmektedir. Bu süreçte Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi üretimi de 
artmaktad�r. 

Do�al gaz kurulu gücünün h�zl� bir art��a geçti�i 1998 y�l�ndan bu yana, hidrolik kurulu güç 
artmas�na ra�men hidroelektrik enerji üretiminde çarp�c� bir üretim dü�ü�ü ortaya ç�km��t�r. 
Bunda k�smen ya�anan kurak periyodun da etkisi olmas�na ra�men ana sebebin “yap�lan 
do�al gaz anla�malar� nedeniyle üretimde do�al gaz santrallar�na verilen öncelik oldu�u” 
görü�ü a��rl�k kazanm��t�r. Bu durum, do�al gaz anla�malar� nedeniyle mevcut HES’in kurulu 
gücünden üretilebilecek enerji miktar�n�n k�s�tland���n� dü�ündürmektedir. 
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            Kaynak: US�AD Sektör Bro�ürü 1 

�ekil 4.10:Türkiye’nin Hidroelektrik Kurulu Gücü ve Hidroelektrik Enerji Üretimi  
(1970-2009) 

 

DS� verilerine göre kurulu güç olarak ülkemizin hidroelektrik potansiyelinin yakla��k %35’i 
kullan�l�rken %14’ü in�aat a�amas�ndad�r. Kalan %51’lik bölüm ise de�erlendirmeyi 
beklemektedir.  

 

 
              Kaynak: DS� Genel Müdürlü�ü  2010 

�ekil 4.11: Türkiye’de Hidroelektrik Potansiyelin Geli�imi 
 

Hidroelektrik potansiyelin geli�tirilmesi amac�yla HES tesislerinin kurulmas� ve i�letimi 
konusunda kamunun yan� s�ra, 3096 ve 4628 say�l� kanunlar�n yürürlü�e girmesiyle özel 
sektör de enerji üretiminde yerini alm��t�r. 2009 y�l� ekim ay� itibar�yla 207 adet HES tesisi 
isletmeye aç�lm�� olup, toplam 14.254 MW kurulu güçteki HES santralleri EÜA� ve özel 
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sektör taraf�ndan isletilmektedir. Her gecen gün bu say� h�zla artmaktad�r. Özellikle 5346 
say�l� YEK Kanunu ile verilen te�vikler sonucunda nehir ve kanal tipi ba�ta olmak üzere 
küçük hidroelektrik santrallerin kurulmas� artm��t�r. 7 Haziran 2010’a kadar i�letmedeki aç�lan 
toplam HES say�s� ve kurulu güçleri a�a��daki tabloda verilmi�tir.  

 

Tablo 4.5: 7 Haziran 2010 Tarihine Kadar ��letmedeki Toplam HES Tesisleri 
HES Gruplar� Adet Toplam Kurulu Güç (MW) Enerji Üretimi (GWh/y�l) 

EÜA� 106 11. 627,78 41. 374,78 

�HD     3 570,12 1.680,00 

ÖZELLE�T�RME     7 92,46 418,20 

Y�D   18 969,65 3. 879,51 

ÖZEL ��RKET (4628)   94                1.243,00 3.135,00 

Toplam 228 14.503,01 50.487,49  

Kaynak: US�AD Sektör Bro�ürü 1 
 

4.4. 4628 Say�l� Yasa ve Uygulamalar�  

4628 say�l� EPDK kanunun yürürlü�e girmesiyle özel sektör ile DS� aras�nda su kullan�m� ve 
i�letme esaslar�n� düzenleyen 26/6/2003 tarih ve 25150 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan 
“Elektrik Piyasas�nda Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullan�m Hakk� Anla�mas�” 
�mzalanmas�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda yönetmelik ortaya konulmu�tur.  

Söz konusu yönetmeli�in amac�, 4628 say�l� Elektrik Piyasas� Kanunu hükümleri 
çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel ki�iler taraf�ndan 
hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulmas� ve i�letilmesine ili�kin üretim, otoprodüktör, 
otoprodüktör grubu lisanslar� için DS� ve tüzel ki�iler aras�nda düzenlenecek Su Kullan�m 
Hakk� Anla�mas� imzalanmas� i�lemlerinde uygulanacak usul ve esaslar� belirlemektir. Özel 
sektör taraf�ndan in�a edilecek, i�letilecek tüm HES tesisleriyle su kullan�m anla�malar� bu 
yönetmeli�e göre yap�lmaktad�r. Bu 4628 say�l� yasa kapsam�nda geli�tirilen ve su kullan�m 
hakk� anla�mas�ndan i�letme a�amas�na kadar ilerleyen HES Projelerinin son durumu Tablo 
4.5 ve �ekil 4.11’de verilmektedir.  
 

Tablo 4.5: HES Projelerinin Son Durumu 

Kaynak . EPDK, 2010.
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�ekil 4.12 HES Projelerinin Tamamlanma Durumu 

 

7 Haziran 2010 itibariyle Lisans alan HES Projelerinin i� ilerleme programlar�na göre 
tamamlanma durumlar� dikkate al�nd���nda yar�s� ve yar�s�ndan fazlas� tamamlanm�� olan 
proje say�s�n�n sadece 55 oldu�u görülmektedir. Di�er taraftan lisans alm�� 338 projenin 
sadece %10’u kadar olan bölümünün tamamlanm�� olmas� ise bu konudaki ilerlemenin yava� 
oldu�unu ortaya koymaktad�r.  

 
          Kaynak: EPDK 

�ekil 4.13: EPDK’na Ba�vuran HES Projelerinin Geli�me Durumlar� 
 

�ekil 4.12’de verilen grafikten de görüldü�ü gibi, 1547 proje ba�vurusu yap�lm�� olup 
bunlar�n �imdiye kadar 583 adedine lisans verilmi� ve sadece 94 adedi tamamlanarak 
i�letmeye al�nm��t�r.  

 

Kaynak . EPDK, 2010.
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       Kaynak: EPDK 

�ekil 4.14: Lisanslanm�� HES Projelerinin Kurulu Güçlere Göre Da��l�m� 
 

7 Haziran 2010 tarihine kadar lisans alan HES projelerine bak�ld���nda bu projelerin 279 ve 
235 adetle daha çok 0-10 MW ve 10-50 MW aras�nda topland��� görülmektedir. Ancak 50 
MW’�n üstündeki 69 adet HES’in de 8.807 MW kurulu güçle toplam kurulu güç aç�s�ndan 
daha öne ç�kt��� görülmektedir.  

4.5. Genel De�erlendirmeler 

4.5.1. Küçük HES'ler �çin Strateji Önerisi 

Küçük hidroelektrik santrallerin geli�tirilmesi ile ilgili stratejik hususlar a�a��da ba�l�klarla 
verilmi�tir.  

a) Küçük HES‘lerin tamam� ilgili kamu kurumunun merkezi planlama anlay��� ve denetimi 
kapsam�nda havza baz�nda planlama esaslar� dikkate al�narak özel sektör taraf�ndan 
in�a edilmeli ve i�letilmelidir.  

b) HES yat�r�mlar�nda kar��lanan bürokratik engeller kald�r�lmal� formaliteler azalt�larak 
süreç h�zland�r�lmal�d�r.  

c) 4628 say�l� yasa ile elektrik enerjisi üretimi için HES lisans� alan özel sektörün te�vik 
edilmesinin yan� s�ra tüm faaliyetleri ve çevre duyarl�l��� etkin ve yayg�n bir �ekilde 
denetlenmelidir.  

d) HES’lerin elektromekanik donan�mlar�n�n tamam� yurt içinden temin edilecek �ekilde bu 
sanayinin geli�tirilmesi te�vik edilmelidir. Bu alanda ba�layan çabalara tam destek 
verilmelidir. TEMSAN’�n bu alanda daha verimli üretim yapabilmesine yönelik tüm idari 
düzenlemeler ve de�i�iklikler yap�lmal�d�r.  

e) AB’nin ye�il enerjiyi destekleme politikalar� belirlenmi� olup kriterleri tespit edilmi�tir. Bu 
kriterlerin ülkemizde de en k�sa zamanda hayata geçirilmesi sa�lanmal�d�r.  
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4.5.2. Büyük HES'ler �çin Strateji Önerisi 

Büyük hidroelektrik santrallerin geli�tirilmesi ile ilgili stratejik hususlar a�a��da belirtilmi�tir.  

a) Depolamal� hidroelektrik tesislerinin DS� Genel Müdürlü�ü taraf�ndan in�a ettirilmesine 
devam edilmelidir. Ancak projenin santral ünitesinin in�as� ve elektro mekanikle teçhizat�n 
temini ve montaj�, �alt sahas� dahil Elektrik Üretim A. � taraf�ndan gerçekle�tirilebilir.  

b) DS� Genel Müdürlü�ü taraf�ndan in�a edilmi� olan tesisler Bakanl�kça, EÜA�’a bedelsiz 
olarak devredilmi�tir. Ayr�ca DS�’nin hükmü �ahsiyeti yok edilerek DS� mülkleri hazine 
mülkiyetine geçirilmi�tir. Bu konu yeniden ele al�narak, DS�’den EÜA�’a devredilen 
HES’lerin bedeli EÜA�’a sermaye olarak aktar�l�p bu kayna��n yeni HES’lerin yap�m�nda 
kullan�lmas� sa�lanmal�d�r. 

c) Türkiye’de özellikle puant saatlerde HES’lerde üretilecek elektri�inin AB ülkelerine 
ihracat� için ba�lant� ve iletim hatt� olanaklar�n�n artt�r�lmas� sa�lanmal�d�r. Bu kapsamda 
olu�acak kaynak HES lerin in�as� veya enerji verimlili�i projeleri için kullan�lmal�d�r.  

d) Finansman dar bo�az�n� açmak için uluslararas� rekabete aç�k %100 kredili ihale 
yönetimini (Torul BARAJI ve HES ihalesi gibi) yayg�nla�t�rmak veya iç borçlanma ile 
kaynak yaratarak enerji sektörü ödeneklerini desteklenmelidir. 

4.5.3. Öneri ve De�erlendirmeler 

1. Ülkemizin elektrik enerjisi konusundaki en temel ihtiyaçlar�ndan biri yasal ve 
kurumsal altyap�n�n ve insan potansiyelinin bir an önce haz�rlanmas� olarak ortaya 
ç�kmaktad�r.  

2. Enerji üretim, iletim ve da��t�m�ndaki planlama hizmetleri merkezi bir yap�da 
gerçekle�tirilmeli ve hiçbir �ekilde özel sektöre devredilmemelidir 

3. Elektrik enerjisi kamu kurumsal yap�s� daha etkili ve i�levsel hale getirilmelidir. Bu 
alandaki havza baz�nda planlamalar acilen yap�lmal�d�r. Bu planlamalar�n yap�m� 
i�i çok iyi bir kamu denetimi, yönlendirmesi ve kontrolü ile Özel Mü�avirlik firmalar� 
taraf�ndan gerçekle�tirilebilir.  

4. Özellikle s�n�ra�an nehirlerimizi üzerinde bulunan Keban, Karakaya, Atatürk gibi 
büyük depolamal� hidroelektrik santralar�n i�letmesinin özelle�tirme kapsam� 
d���nda olaca�� yasal olarak güvence alt�na al�nmal�d�r. Kamunun elindeki 
santrallar�n arz güveli�i sa�lamada öncelikli olarak i�letilmesi planlanmal�d�r.  

5. 18.05.2005 tarihli resmi gazetede yay�nlanan 5346 nolu “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklar�n�n Elektrik Enerjisi Üretim Maksatl� Kullan�m�na �li�kin Kanun “da su 
kullanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklar�: kanal veya nehir tipi veya rezervuar alan� 
onbe� kilometrekarenin alt�ndaki hidroelektrik tesisler” olarak tan�mlanm��t�r. Bu 
tan�m “hidroelektrik tesislerin tümü yenilenebilir enerji kayna��d�r” �eklinde 
de�i�tirilmelidir. Ancak kurulu gücü 100 MW’�n üzerinde HES yapmak isteyen özel 
sektör �irketlerinin, sermayesinin yar�dan fazlas�n�n yerli olmas�, �irket statüsünün 
de�i�tirilmemesi ve devredilememesi kayd�yla bu kanun kapsam�ndaki 
düzenlemelerden ve te�viklerden yararlanabilece�i belirtilmelidir. .  

6. �letim ve da��t�m�n do�al tekel olmas� nedeniyle bu iki sektör tek bir yap� alt�nda 
ele al�nmal�d�r.  
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7. 18.05.2005 tarihli resmi gazetede yay�nlanan 5346 No’lu “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklar�n�n Elektrik Enerjisi Üretim Maksatl� Kullan�m�na �li�kin Kanun” 
kapsam�nda lisans verme i�lemi, ön yeterlilik ve �irketin finansman yeterlili�i gibi 
iki kademede ele al�narak gerçekle�tirilmelidir.  

8. 26.07.2008 tarih ve 5784 say�l� Elektrik Piyasas� Kanunu ve Baz� Kanunlarda 
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunun 3. maddesinde "Yenilenebilir enerji 
kaynaklar�na dayal�, kurulu gücü azami be� yüz kilovatl�k üretim tesisi ile mikro 
kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel ki�iler, lisans alma ve �irket kurma 
yükümlülü�ünden muaft�r. Bu tüzel ki�ilerin ihtiyaçlar�n�n üzerinde ürettikleri 
elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve 
esaslar Kurum taraf�ndan ç�kart�lacak bir yönetmelikle belirlenir. " denmektedir. Bu 
yasadaki gerçek ve tüzel ki�ilerin lisans alma ve �irket kurma yükümlülü�ünden 
muaf olu�u aynen korunmal�, ancak tan�mlanan 500 kW’l�k kurulu güç miktar� 
1000 kW’a ç�kart�lmal� ve yukar�da ad� geçen gerçek ve tüzel ki�iler için daha 
rasyonel ve faydal� bir te�vik yarat�lmal�d�r.  

9. Bu tüzel ki�ilerin ihtiyaçlar�n�n üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme 
verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esaslar�n belirtilece�i 
yönetmelik bir an önce ç�kart�lmal�d�r.  

4628 say�l� yasa tüm ilgili kesimlerin önerileri al�narak de�i�tirilmelidir. 
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5. YEN�LENEB�L�R ENERJ� KAYNAKLARI 

Her geçen gün enerji ihtiyac�n�n artmas� yenilenebilir enerji kaynaklar�n� (YEK) ve 
yenilenebilir enerji teknolojilerini dünyan�n yeni gözdesi haline getirmi�tir. Fosil yak�tlardaki 
maliyet art��lar� ve çevreye verdi�i zararlar, yenilenebilir enerjiyi stratejik sektör konumuna 
getirmi�tir.  

5.1 Dünyadaki Geli�meler 

Günümüzde tüm YEK, enerji talebinin %2,5’lik bölümünü kar��larken, Uluslararas� Enerji 
Ajans� (IEA) 2015 y�l�nda YEK’n�n toplam talebin %3,3’ünü kar��lamas�n� öngörüyor. IEA’n�n 
projeksiyonuna göre, 2001-2030 y�llar� aras�ndaki dönemde YEK’na 10,5 trilyon dolarl�k 
yat�r�m gerçekle�ecektir. OECD ülkeleri aras�nda YEK’n�n enerji üretimindeki pay�n�n %25’e 
ula�mas� beklenmektedir. Karbondioksit oranlar�n�n dü�ürülmesi gereklili�i, fosil yak�tlara 
ba��ml� ülkelerde enerji arz güvenli�inin sa�lanmas� ve YEK’n�n orta ve uzun vadede 
geleneksel enerjilere göre maliyet avantaj� da elde edece�i beklentileri, YEK konusunda 
yat�r�mlar�n ve desteklerin olu�mas�na neden olmu�tur. AB komisyonu da özellikle rüzgar, 
güne�, biyokütle ve hidrolik enerji gibi YEK’n�n geli�mesini enerji politikalar�n�n merkezine 
yerle�tirmi�tir. AB, %6 seviyelerinde olan yenilenebilir enerji kaynakl� enerji tüketimini bu y�l 
itibariyle iki kat�na ç�kartmay� hedeflemi�tir. Türkiye’deki durum ise 2005 y�l�nda ç�kan 
YEK’n�n elektrik enerji üretimi amaçl� kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas�, bu kaynaklar�n 
güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazand�r�lmas�, kaynak çe�itlili�inin 
artt�r�lmas�, sera gaz� emisyonlar�n�n azalt�lmas�, at�klar�n de�erlendirilmesi, çevrenin 
korunmas� ve bu amaçlar�n gerçekle�tirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün 
geli�tirilmesini amaçlayan YEK kanunu, sektörün geli�mesi yönünde önemli bir ad�m 
olu�turmu�tur. 

Yüksek petrol ve do�algaz fiyatlar�, yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n daha geni� oranda 
kullan�m�n� cesaretlendirmektedir. 2030 y�l�na kadar dünya genelinde hidroelektrik ve di�er 
yenilenebilir tüketiminde y�ll�k %3,4’lük art��lar beklenmektedir. Hidrolik d���nda yenilenebilir 
enerji kaynaklar�n�n kurulu güçteki oran� 2007’de %2,5 iken 2030 y�l�nda bu oran�n %8,6’ya 
yükselece�i, hidroelektri�in ise ayn� dönemde %16’dan %14’e gerileyece�i öngörülmektedir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklar�ndaki art��a en büyük katk� ise rüzgar enerjisinden gelecektir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n elektrik üretiminde kullan�m pay�n�n 2007’de %18 
seviyesinden 2030 y�l�nda %22’ye ula�aca�� beklenmektedir. 

OECD ülkelerindeki yenilenebilir enerji kaynaklar�ndaki art���n rüzgar ve biyokütleden 
kar��lanmas� beklenmektedir. Güne� (PV ve yo�un toplaçlar) ve dalga enerjisi uygulamalar� 
ise henüz emekleme a�amas�nda olup 2030 y�l�nda PV için 280 TWh, Yo�un toplaçlar için 
124 TWh ve dalga enerjisi için de 13 TWh’l�k elektrik üretim seviyelerine ula��lmas� 
öngörülmektedir.  

IEA’na göre; CO2 emisyonunun azalt�lmas� amac�yla enerji paradigmas�nda de�i�ime 
gidilmesi halinde Avrupa Birli�i enerji sektöründe önemli de�i�iklikler olacakt�r. Bu kapsamda 
nükleer enerji, rüzgar enerjisi, güne� enerjisi, at�ktan enerji elde etme teknolojilerine önemli 
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yat�r�mlar yap�lmas� ve söz konusu teknolojilerin yayg�nla�mas� beklenmektedir. 2009-2030 
dönemi aras�nda elektrik sektörüne yap�lacak yeni yat�r�mlar�n %71’nin yenilenebilir enerji 
yat�r�mlar� olmas� beklenmektedir. 

Dünyadaki sera gazlar�n�n 2/3’ü enerji üretimi ve kullan�m� kaynakl�d�r. Bu konuda yap�lacak 
yat�r�mlar enerji verimlili�i, yenilenebilir enerji teknolojileri, nükleer enerji ve kömür 
teknolojilerinin geli�tirilmesine yönelik olmal�d�r.  

Avrupa, Yenilenebilir Enerji Direktifi (RES Directive)’ne göre, 2020’deki her tür enerji talebinin 
%20'sinin yenilenebilir kaynaklardan kar��lanmas� hedefinin gerçekle�tirilmesini 
amaçlanmaktad�r. 27 üye ülke taraf�ndan bu Direktif h�zl� ve etkin bir �ekilde uygulanmaktad�r 

Avrupa Enerji Portal� (Brüksel, 11 Mart 2010)’na göre, Üye ülkelerden al�nan tahminler, 
yenilenebilir enerjinin 2020'ye kadar enerji tüketiminin %20'sini sa�layaca��na dair olan 
tahmin hedefine ula��laca��n� göstermektedir. Avrupa Birli�i bugün için %10'undan biraz 
az�n� sa�lamaktad�r.  

Avrupa Komisyonuna sunulan gelece�e ait tahminleri içeren dokümanlarda, 27 üye ülke 
2020’deki hedeflerinin, enerji tüketimlerinin en az %20'sini yenilenebilir enerji kaynaklar�ndan 
sa�lamay� ba�aracaklar�n� beyan etmi�lerdir. Bunlardan 21 üye ülke bu hedefi a�acaklar�n� 
veya ula�acaklar�n� belirtmi�lerdir. 

IRENA Projesi: Bu proje içinde bulundu�umuz on y�l� kaps�yor. Bu projenin 2010 y�l� hedefi, 
yenilenebilir enerji ile ilgili bir "Data Base" olu�turmakt�r. Bilgilerin toplanmas�, 
de�erlendirilmesi ve payla��m� IRENA'n�n en önemli merkezi fonksiyonu olacakt�r. 2010 için 
13,7 milyon dolar bütçe kabul edilmi� olup 143 üye ülke IRENA Statüsünü imzalam��t�r.  

Uluslararas� Enerji Ajans�'n�n '2009 Dünya Enerji Görünümü'nün referans senaryosuna göre 
her �ey normal ak���nda devam ederse Hidro olmayan yenilenebilir enerji teknolojilerinde 
h�zl� bir art�� öngörülmektedir. Art���n en önemli k�sm� güç üretimindedir. 2007'de %2,5’dan 
2030 da %8,6'ya ç�kmakta olup bunda da tart��mas�z en büyük art�� Rüzgar enerjisinde 
olacakt�r. Ula��m sektöründe de biyoyak�tlar�n art��� oldukça önemli olacakt�r.  

Dünyada 2009 y�l�nda devreye giren üretim kapasitesinin %39'u rüzgar türbini, %29'u do�al 
gaz üretim tesisleri, %16's� da güne� pili sistemleri taraf�ndan kar��lanm��t�r. Toplamda 2009 
y�l�nda yenilenebilir enerji teknolojilerinin pay� %61 olarak gerçekle�mi�tir.  

Yenilenebilir Enerji, 2050’yi dü�ünmek: Avrupa Birli�ini %100 yenilenebilir enerjiye dayal� 
k�lmak veya Avrupa Birli�i için %100 Yenilenebilir Enerji Vizyonu olarak tan�mlanabilir. EREC 
(Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi), haz�rlam�� oldu�u yeni raporu olan “RE-thinking 2050” 
de, Avrupa Birli�i’nin elektrik enerjisi, �s�tma ve so�utma ve ula��m ile ilgili enerji 
gereksinimlerinin %100 yenilenebilir enerjiden nas�l sa�lanabilece�ine ve bunun Avrupa’n�n 
enerji tedarik sistemindeki etkilerinin ve CO2 emisyonlar�n�n incelenmesine yönelik bir yol 
haritas�n� özetlemektedir. Rapor, farkl� yenilenebilir enerji teknolojilerinin; bu konuda kuvvetli 
bir politik, sosyal ve ekonomik destek olunmas� �art�yla, 2050 y�l�na kadar tam bir 
sürdürülebilir enerji tedarikine nas�l katk�da bulunabilece�ini de�erlendirmektedir. Rapor, 
ayn� zamanda, AB’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin tam olarak de�erlendirilmesi için 
nelerin gerekli oldu�una dair politik önerileri de içermektedir.  

Avrupa Birli�i Enerji Sisteminin, %100 yenilenebilir enerjiye dayand�r�lmas� dü�üncesinin 
alt�nda yatan neden, AB’nin bugün enerjisinin %55’ini ithal etmekte olmas� ve gelecek 20-30 
y�l içinde bu rakam�n %70’e ç�kacak olmas�d�r. 2030 y�l�nda AB, gaz�n�n %84’ünü, 
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kömürünün %59’unu ve petrolünün %94’ünü ithal edecektir. Avrupa Birli�inde nihai enerji 
talebi a�a��daki �ekildedir: 

 
                Kaynak: EREC (Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi): RE – thinking 2050, Nisan 2010 

�ekil 5.1: AB’nin Nihai Enerji Talebi 
 

“RE-thinking 2050” Raporuna göre, 2020 y�l�na kadar olan yenilenebilir enerji aç�l�m�, 
enerjiye ba�l� y�ll�k CO2 emisyonlar�n�, 1990 y�l� emisyon seviyesinden 1.200 Milyon ton (Mt) 
daha azaltm�� olacakt�r. Bu rakam 2030’da 2.000 Mt, 2050’de 3.800 Mt olacakt�r. 2050 
y�l�nda AB, enerjiye ba�l� CO2 emisyonlar�n� 1990 y�l�ndaki seviyeye göre %90’dan daha 
fazla azaltm�� olabilecektir. Buna ilaveten, Avrupa Birli�i’ni %100 yenilenebilir enerjiye 
dayand�rmak, i� yaratmak aç�s�ndan da önemli bir sosyal yarar sa�lam�� olacakt�r: 
Yenilenebilir enerji sektörü 2020’de 2,7 milyon, 2030’da 4,4 milyon insan istihdam edecektir. 
2050’de ise 6,1 milyon ki�i i�gücüne kat�lm�� olacakt�r. Raporun içeri�ine bakt���m�zda AB 
için ileriye dönük bilgilere ula��lmaktad�r (Tablo 5.1): 

 

Tablo 5.1: Yenilenebilir Elektrik Kurulu Gücü (GW) 
YEK Türü  2007 2020 2030 2050 

Rüzgar 56  180  288,5  462 

Hidro      102  120  148  194 

PV      4,9  150  397  962 

Biomas    20,5  50 58  100  

Jeotermal  1,4  4     21,7   77  
            Kaynak: EREC (Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi): RE – thinking 2050, Nisan 2010 

 

Tablo 5.2: Yenilenebilir Is�tma ve So�utma Tüketimleri ( Mtoe ) 
YEK Türü 2007 2020 2030 2050 

Biomas  61,2  120  175  214,5 

Güne� termal  0,88  12  48  122 

Jeotermal  0,90  7  24  136,1 
            Kaynak: EREC (Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi): RE – thinking 2050, Nisan 2010. 
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Tablo 5.3: Ula��m Sektörü Yak�t Talebine Biyoyak�tlar�n Katk�s� (Mtoe ) 

YEK türü  2007  2020  2030  2050 

Biyoyak�t üretimi  7. 88  34  44. 5  102 
            Kaynak: EREC (Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi): RE – thinking 2050, Nisan 2010 

 

Tablo 5.4: Nihai Enerji Tüketimine Yenilenebilir Enerji Katk�s� (Mtoe): 
YEK türü  2007  2020  2030  2050 

Rüzgar  8. 9  41  72  133. 5 

Hidro   27. 9  33  34. 2  38. 5 

PV  0. 5  15. 5  48  116 

Bioenerji  77. 8  175. 5  226  359. 1 

Jeotermal  1. 4  9. 7  35. 5  188 

Güne� termal  0. 9  12  70  122 
           Kaynak: EREC (Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi): RE – thinking 2050, Nisan 2010 

 

5.2. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklar� 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan�’n�n 2010 y�l� bütçesi ile ilgili olarak yapt��� konu�mada 
rüzgar kurulu gücünün 20.000 MW mertebesine, jeotermal kurulu gücünün 600 MWe 
mertebesine ula�mas�n�n hedeflendi�i ifade edilmi�tir. Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2 y�l 
sonunda 2200 MW'a ula�aca�� tahmin edilmektedir. 2009 sonu itibariyle i�letmeye al�nan 
santrallar�n 375 MW'� rüzgar, 564 MW'� hidroelektrik, 47,4 MW'� jeotermal ve 21 MW'� çöp 
gaz� ve biyogazd�r. Türkiye'nin 140 milyar kwh olan y�ll�k ekonomik hidrolik enerji 
potansiyelinin %37'lik k�sm� i�letmede, %15'lik k�sm� (özel sektör dahil) in�a halindedir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� Stratejik Plan� (2010-2014) 
Yenilenebilir enerji kaynaklar�na ili�kin temel hedef, bu kaynaklar�n elektrik enerjisi üretimi 
içerisindeki pay�n�n 2023 y�l�nda enaz %30 düzeyinde olmas�n�n sa�lanmas�d�r. 2009 sonu 
itibariyle rüzgar kurulu gücü yakla��k 800 MW, jeotermal kurulu gücü yakla��k 80 MW 
düzeyine ula�m��t�r. 

Yap�m�na ba�lanan 5000 MW'l�k hidroelektrik santrallar�n 2013 y�l� sonuna kadar 
tamamlanmas� sa�lanacakt�r.  

� 2009 y�l� itibariyle 802,8 MW olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2015 y�l�na kadar 
10.000 MW'a ç�kar�lmas� sa�lanacakt�r.  

� 2009 y�l� itibariyle 77,2 MW olan jeotermal enerji gücünün, 2015 y�l�na kadar 300 MW'a 
ç�kar�lmas� sa�lanacakt�r.  

� Stratejiler: Ekonomik potansiyel olu�turan yenilenebilir enerji kaynaklar�na ili�kin olarak, 
lisans al�nan projelerin öngörülen sürede tamamlanmas� için gerekli tedbirler al�nacakt�r. 
Üretim planlamalar�, teknolojik geli�melere ve mevzuat düzenlemelerine ba�l� olarak 
yenilenebilir enerji kullan�m potansiyelindeki geli�meler dikkate al�narak haz�rlanacakt�r. 
Elektrik iletim sisteminin daha fazla rüzgar enerjisi santral� ba�lanmas�na imkan verecek 
�ekilde güçlendirilmesi için gerekli çal��malar h�zland�r�lacakt�r. Jeotermal kaynaklar�n 



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi   •   Enerji Raporu 2010 89

kullan�m�ndaki koruma ilkelerine uygun olarak rejenerasyonlar� yap�lacak ve yenilenebilir 
özellikleri devam ettirilecektir. Elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal alanlar�n özel 
sektöre aç�lmas� konusundaki çal��malara h�z kazand�r�lacakt�r. Yenilenebilir enerji 
kaynaklar� alan�nda teknoloji geli�tirme çal��malar�na a��rl�k verilecektir.  

 
5.3. Rüzgâr Enerjisi  

 
5.3.1. Rüzgâr Enerjisi Pazar�ndaki Global Geli�meler 

 
1996’dan beri kümülatif rüzgar kurulu gücü logaritmik olarak art�� göstermektedir. 2009 
y�l�nda 37.466 MW gücünde rüzgâr enerjisi santral�n�n (RES) devreye al�nmas�yla küresel 
rüzgar enerjisi kurulu gücü 157.899 MW’a yükselmi�tir. 2009 y�l�nda devreye al�nan rüzgâr 
gücü 1996’dan bu yana devreye al�nan en büyük güçtür (�ekil 5.2 ve �ekil 5.3). 2009 y�l� 
sonu itibariyle global rüzgar enerjisi pazar�nda %31’lik büyüme görülmü�tür. Küresel finansal 
krizin pek çok sektörü etkiledi�i bu dönemde global rüzgar enerjisi pazar�ndaki bu büyüme 
dikkat çekicidir.  
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 Kaynak: Global Wind Energy Council (GWEC), World Wind Numbers and Graphs for 2009, 2010 

�ekil 5.2: Küresel Kümülatif Rüzgar Kurulu Gücü (1996-2009)  
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Kaynak: Global Wind Energy Council (GWEC), World Wind Numbers and Graphs for 2009, 2010 

�ekil 5.3: Küresel Y�ll�k Kurulan Rüzgâr Kurulu Gücü (1996-2009)  
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Tablo 5.5: Global Rüzgâr Enerjisi Pazar�ndaki �lk On Ülke (2009) 
Ülkeler  Kurulu Güç 

(MW) 
Pazar Pay�  

(%) 
ABD         35.159 22,3 
Almanya         25.777 16,3 
Çin         25.104 15,9 
�spanya         19.149 12,1 
Hindistan         10.926 6,9 
�talya            4850 3,1 
Fransa           4492 2,8 
�ngiltere           4051 2,6 
Portekiz           3535 2,2 
Danimarka          3465 2,2 
En Büyük 10 Pazar     136.508 86,5 
Dünyan�n Geri Kalan�       21.391 13,5 
Dünya Toplam     157.899  

        
 

2009 y�l�nda eklenen en büyük kurulu güç 13.000 MW ile Çin’de olmu� ve Çin’deki rüzgâr 
enerjisi pazar� %110’luk önemli bir büyüme sergilemi�tir. Çin’i 10.526 MW ile Avrupa 
bölgesindeki ve 9.922 MW ile de ABD’deki yat�r�mlar izlemi�tir. 2009 y�l� sonu itibariyle 
dünyadaki en büyük rüzgâr kurulu gücü 35.159 MW ile ABD’de bulunmakta ve onu 25.777 
MW ile Almanya takip etmektedir (Tablo 5.5). 76.152 MW ile toplam dünya kurulu rüzgâr 
gücünün %48’ine sahip Avrupa elektrik enerjisi ihtiyac�n�n %9’unu rüzgâr enerjisi ile 
kar��lamaktad�r.  
 
K�talara göre 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 y�llar�nda eklenen kurulu güçler 
�ekil 3’de ifade edilmi�tir. 2009 y�l�nda Asya k�tas� Çin ve Hindistan’daki geli�meler sebebi ile 
ciddi bir art�� göstermi�tir. 

 
Kaynak:1) Durak, M, 2009 Y�l� Sonu �tibari �le Dünya’da ve Ülkemizde Rüzgâr Elektrik Santral (RES) Projelerinin 

Son Durumu, 2010 
               2) Global Wind Energy Council (GWEC), World Wind Numbers and Graphs for 2009, 2010 

�ekil 5.4: K�talara göre y�ll�k art��  
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Avustralya, 2009 y�l� sonunda 1.712 MW kurulu rüzgar gücüne ula�m��t�r. Eyalet merkezli 
te�vik sistemi ile bu büyüme e�ilimini devam ettirmek istemektedir. 2009 y�l�nda 406 MW 
yeni kapasite eklenmi�tir.  

Genç bir pazar olan Afrika ve Ortado�u’da ise, M�s�r (430 MW), Fas (253 MW) ve �ran (91 
MW) dikkati çekmektedir. %36’ya yak�n bir büyüme gerçekle�tirmi�lerdir.  

Dünyadaki 10 büyük pazar�n ve di�er ülkelerin 2009 y�l�nda ekledi�i kapasite ve kapasite 
art�� de�erleri Tablo 5.6’da ifade edilmi�tir. Görüldü�ü gibi Çin 2009 y�l�nda %34,7’lik art��la 
dünyada ilk s�ray� almaktad�r. 2010 y�l�ndaki geli�melere bak�l�rsa bu durum devam edecek 
gibi gözükmektedir.  
 

Tablo 5.6: Ülkelerin 2009 Kapasite Art��� ve Yüzdesi  
Ülkeler Kapasite Art��� (MW) Art�� Yüzdesi (%) 

Çin  13.000 34,7 

ABD    9.922 26,5 

�spanya   2.459  6,6 

Almanya    1.917  5,1 

Hindistan   1.271  3,4 

�talya    1.114  3,0 

Fransa   1.088  2,9 

�ngiltere    1.077  2,9 

Kanada     950  2,5 

Portekiz    673  1,8 

En büyük 10 33.471 89,3 

Dünyan�n Geri Kalan� 3.994 10,7 

Dünya Toplam 37.466  

     Kaynak: Global Wind Energy Council (GWEC), World Wind Numbers and Graphs for 2009, 2010 

 
Avrupa Birli�i Ülkeleri, rüzgar enerjisi ba�ta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n 
kullan�m oranlar�n�n artt�r�lmas�na yönelik hedeflere odaklanm��t�r. Avrupa’daki ve di�er 
bölgelerdeki ülkeler bu hedefleri tutturabilmek için çe�itli piyasa destek yöntemlerini 
benimsemi�lerdir. Bu ülkeler, üretilen birim enerji ba��na prim ödenmesinden, özel tarifeler 
uygulanmas�na, yenilenebilir enerji kaynaklar�n� kullanan elektrik santrallar�na vergi te�viki ve 
sübvansiyondan enerji üreticilerinin enerji arzlar�n�n gittikçe artan bir yüzdesini yenilenebilir 
kaynaklardan elde etmeye zorunlu olmas�na kadar dayanan bir tak�m yöntemlerden 
faydalanm��lard�r.  
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2009 y�l� içerisinde de Avrupa’da rüzgar enerjisi kullan�m� artarak devam etmi�tir. Almanya 
liderli�ini korumu�tur ve �spanya hemen onu takip etmektedir. �talya ve Fransa’da kullan�m� 
ise gittikçe artmaktad�r. AB’ye yeni üye olan ülkeler RES kullan�m�nda henüz istenilen 
seviyede de�ildir. Orta ve Bat� Avrupa Ülkeleri, Do�u Avrupa Ülkelerine do�ru yönelmektedir. 
Avrupa’daki 4 ana ülke ise, Almanya ve �spanya ba�ta olmak üzere Fransa ve �talya’d�r. 
Ayr�ca denizüstü (offshore) RES kurulu gücü de 2.061 MW olup Avrupa’daki toplam kurulu 
güç olan 76.152 MW içerisinde %2,7 orana sahip olmakla beraber, denizüstü RES 
projelerinin önümüzdeki y�llarda artaca�� tahmin edilmektedir.  

Avrupa Birli�i ülkelerinde 2000 y�l�nda %2 olan rüzgâr enerji kullan�m oran�, 2009 y�l� sonu 
itibariyle %9’a yükselmi�tir. 2009 y�l� sonu itibariyle Avrupa bölgesinde bulunan kurulu rüzgâr 
gücü 76.152 MW seviyesine ula�m��t�r. 2009 y�l� boyunca 10.526 MW’l�k rüzgâr gücü 
devreye al�nm�� olup, bunun 10. 163 MW’� Avrupa Birli�i (AB) ülkeleri taraf�ndan kurulmu�tur. 
10.163 MW’�n 9.581 MW’l�k bölümü onshore sahalara ve 582 MW’l�k bölümü ise offshore 
sahalara kurulmu�tur (Tablo 5.7). 2009 y�l�nda onshore rüzgâr enerjisi pazara önceki y�la 
göre %21 büyürken, offshore rüzgâr enerjisi pazar� %56 büyüme ve Avrupa Birli�i ülkelerinde 
toplam rüzgar enerjisi pazar� 2009 y�l�nda %23’lük büyüme göstermi�tir. �ekil 5.5’de 2009 y�l 
sonu itibariyle Avrupa ülkelerindeki rüzgar enerjisi kurulu güç da��l�m� görülmektedir. 

 

�

Kaynak: 1) Durak, M, 2009 Y�l� Sonu �tibari �le Dünya’da ve Ülkemizde Rüzgâr Elektrik Santral (RES) Projelerinin 
Son Durumu, 2010 

              2) European Wind Energy Association (EWEA), Wind in Power 2009 European Statistics, 2010  
�ekil 5.5: 2009 Y�l� Sonu �tibariyle Avrupa Ülkelerindeki Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü 
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Tablo 5.7: Avrupa Bölgesi Kurulu Gücü 
 2008 Y�l� 

Eklenen Güç 
(MW) 

2008 Sonu 
Kurulu Güç 

(MW) 

2009 Y�l� 
Eklenen Güç 

(MW) 

2009 Sonu 
Kurulu Güç 

(MW) 

AB Ülkeleri 8.268 64.719 10.163 74.767 

AB Aday Ülkeler  312   476     353    829 

EFTA 105   443         6   449 

Di�er              1   103        4   107 

Toplam       8.686        65.741 10.526     76.152 

Onshore       8.312        64.262 9.944      74.091 

Offshore 374          1.479    582 2.061 
Kaynak: 1) Durak, M, 2009 Y�l� Sonu �tibari �le Dünya’da ve Ülkemizde Rüzgâr Elektrik Santral (RES) Projelerinin 

Son Durumu, 2010 
              2) European Wind Energy Association (EWEA), Wind in Power 2009 European Statistics, 2010  

 

2009 y�l�nda AB’de rüzgâr enerjisi yat�r�mlar� için toplam 13 milyar € harcanm�� olup bunun 
11,5 milyar € bölümü onshore rüzgâr enerjisi santralleri kalan 1,5 milyar € bölümü de 
offshore santraller için kullan�lm��t�r.  

2009 y�l�nda s�ras�yla en büyük rüzgâr enerjisi yat�r�mlar�n�n yap�ld��� ilk 5 ülke Tablo 5.8’de 
ifade edilmi�tir. Söz konusu be� ülke 2009 y�l� sonu itibariyle Avrupa bölgesindeki rüzgâr 
enerjisi kurulu gücünün %76’s�n� olu�turmaktad�r (58.319 MW).  

 

Tablo 5.8: Avrupa Bölgesindeki En Büyük Rüzgâr Enerjisi Pazarlar�  
Ülkeler 2009 Y�l� Eklenen Güç 

(MW) 
2009 Sonu Kurulu Güç 

(MW) 
�spanya 2.459 19.149 

Almanya 1.917 25.777 

�talya 1.114 4.850 

Fransa 1.088 4.492 

�ngiltere 1.077 4.051 

Toplam 7.655 58.319 
     Kaynak: European Wind Energy Association (EWEA), Wind in Power 2009 European Statistics, 2010 

 

2009 y�l� süresinde AB’de devreye al�nan toplam 25. 963 MW gücündeki elektrik enerjisi 
santralleri içinde 10. 163 MW’l�k kurulum ile rüzgâr enerjisi santralleri (RES) ilk s�rada yer 
almakta ve RES’leri 6630 MW ile do�al gaz santralleri takip etmektedir. 2009 y�l�nda devreye 
al�nan elektrik enerjisi santrallerinin detaylar� Tablo 5.9’da ifade edilmi�tir.  
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Tablo 5.9: 2009 y�l�nda AB’de Devreye Al�nan Elektrik Santrallar� 
 
Santral Türü 

 
2009 Y�l� Eklenen Kurulu Güç (MW) 
 

RES                       10.163 

Do�al Gaz                         6.642 

Güne� (PV)                         4.200 

Yeni Kömür Teknolojileri                         2.406 

Biokütle                            581 

Fuel-oil                            573 

At�k                            442 

Nükleer                            439 

Büyük Hidroelektrik                            338 

Konsantre Güne� Enerjisi                            120 

Küçük Hidroelektrik                              55 

Jeotermal                               4 

Toplam                       25.963 

Kaynak: Durak, M, 2009 Y�l� Sonu �tibari �le Dünya’da ve Ülkemizde Rüzgâr Elektrik Santral (RES) Projelerinin 
Son Durumu, 2010 

 
5.3.2. Rüzgâr Enerjisi Pazar�ndaki Türkiye’deki Geli�meler 

 
Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlas�na (REPA) göre Türkiye’deki teorik rüzgâr enerjisi 
potansiyeli 48.000 MW civar�ndad�r. Mevcut elektrik �ebeke alt yap�s� dikkate al�nd���nda ise 
elektrik �ebekesine ba�lanabilir rüzgar enerjisi potansiyeli 10.000 MW düzeyinde 
hesaplanm��t�r. Ayr�ca elektrik �ebekesinde yap�labilecek olas� revizyon çal��malar� sonucu 
orta vadede elektrik �ebekesine ba�lanabilir rüzgar enerjisi potansiyelinin 20.000 MW 
seviyesine yükselmesi olas� gözükmektedir ki 2020 y�l�na kadar Türkiye’de rüzgâr kurulu 
gücünde 20.000 MW seviyelerine ula��lmas� öngörülmektedir. Türkiye’de 2005 y�l�nda 20,1 
MW olan rüzgâr kurulu gücü May�s 2010 itibariyle 1.044 MW’a yükselmi� durumdad�r. 
Türkiye’de kurulmu� olan ve yeni kurulacak RES’lerin detaylar� Tablo 5.10’da ifade edilmi�tir.  

Türkiye’de 1 Kas�m 2007 öncesi 7.878 MW’l�k RES lisans ba�vurusu yap�lm��t�r. 1 Kas�m 
2007’de ise 78.151 MW’l�k RES ba�vurusu yap�lm��t�r. �u anda RES projelerinin büyük 
ço�unlu�u Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu (EPDK)’da inceleme ve de�erlendirme 
a�amas�ndad�r. 1 Kas�m 2007 ba�vurular� ile ilgili olarak TE�A� taraf�ndan son geli�meler 
çerçevesinde ba�vuruyu yapan firmalar�n santral bilgi formundaki ba�lant� noktalar� dikkate 
al�nd���nda, 3.872 MW uygun ba�lant� görü�ü verilmi�tir. Bunun 2.028 MW’� tekli ba�vurular 
olup; 1.844 MW’� da çoklu ba�vurudur ve çoklu ba�vurularla ilgili olarak ihaleye aç�lmas� 
dü�ünülmektedir.  
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1 Kas�m 2007 ba�vurular�ndan önceki projelerle ilgili olarak Türkiye Elektrik �letim Anonim 
�irketi (TE�A�) toplam 4.916 MW uygun ba�lant� görü�ü vermi� olup, bunun 3.284 MW’t� 
lisansland�r�lm��t�r. EPDK'n�n 18.02.2010 tarih 2431/10 say�l� kurul karar�n�n (a) maddesi 
gere�ince, TE�A� taraf�ndan yay�nlanan trafo merkezlerinin gerilim seviyelerine göre RES 
ba�lanabilir kapasiteleri orta ve yüksek gerilim düzeyinde toplam 8.474 MW olarak ifade 
edilmektedir.  

Tablo 5.10: Türkiye’de ��letme ve �n�a Halindeki Rüzgar Enerjisi Santrallar� 
(May�s 2010 verilerine göre) 

TÜRK�YE'DE ��LETMEDEK� RÜZGAR ELEKTR�K SANTRAL PROJELER�  
Mevkii �irket Kurulu 

Güç (MW)
Üretime Geçi� 

Tarihi 
Kullan�lan Türbin 

Markas�) 
Kullan�lan Türbin 

Kurulu Gücü (MW) 
Kullan�lan 

Türbin Adedi

�zmir-Çe�me Alize Enerji Elektrik Üretim 
A.�. 1,50 1998 Enercon 0,5 3 

�zmir-Çe�me Ares Alaçat� Rüzgar En. 
Sant. ve Tic. A.�. 7,20 1998 Vestas 0,6 12 

�stanbul-
Had�mköy 

Sunjüt Sun’i Jüt San. ve Tic. 
A.� 1,20 2003 Enercon 0,6 2 

Bal�kesir-
Band�rma 

Yap�san Elektrik Üretim 
A.�. 30,00 2006 GE 1,5 20 

�zmir-Çe�me Mare Manast�r Rüzgar En. 
Sant. San. ve Tic. A.� 39,20 2006 Enercon 0,8 49 

�stanbul-Silivri Teperes Elektrik Üretim 
A.�. 0,85 2007 Vestas 0,85 1 

Çanakkale-�ntepe Anemon Enerji Elektrik 
Üretim A.�. 30,40 2007 Enercon 0,8 38 

Manisa-Akhisar Deniz Elektrik Üretim Ltd. 
�ti. 10,80 2007 Vestas 1,8 6 

Çanakkale- 
Gelibolu 

Do�al Enerji Elektrik Üretim 
A.�. 14,90 2007 Enercon 0.8 ve 0.9  13 adet 800 kW 

+ 5 adet 900 kW 

Manisa-Sayalar Do�al Enerji Elektrik Üretim 
A.�. 34,20 2008 Enercon 0,9 38 

�stanbul-Çatalca Ertürk Elektrik Üretim A.�. 60,00 2008 Vestas 3 20 

�zmir-Alia�a �nnores Elektrik Üretim A.�. 57,50 2008 Nordex 2,5 23 

�stanbul- 
Gaziosmanpa�a Lodos Elektrik Üretim A.�. 24,00 2008 Enercon 2 12 

Mu�la-Datça Dares Datça Rüzgar En. 
Sant.Sanayi ve Ticaret A.�. 29,60 2008 Enercon 0,9 37 

Hatay-Samanda� Deniz Elektrik Üretim Ltd. 
�ti.  30,00 2008 Vestas 2 15 

Ayd�n-Didim Ayen Enerji A.�. 31,50 2009 Suzlon 2,1 15 

Bal�kesir-�aml� Baki Elektrik Üretim Ltd. �ti. 90,00 2009 Vestas 3 30 

Hatay-Belen Belen Elektrik Üretim A.�. 30,00 2009 Vestas 3 10 

Tekirda�-�arköy Alize Enerji Elektrik Üretim 
A.�. 28,80 2009 Enercon 2 ve 0.9  14 adet 2000 kW 

+ 1 adet 800 kW 

�zmir-Urla Kores Kocada� Rüzgar 
Enerji Santral� Üretim A.�. 15,00 2009 Nordex 2,5 6 

Çanakkale-Ezine Alize Enerji Elektrik Üretim 
A.�. 20,80 2009 Enercon 2 ve 0.8  10 adet 2000 kW 

+ 1 adet 800 kW 

Bal�kesir-
Susurluk 

Alize Enerji Elektrik Üretim 
A.�. 20,70 2009 Enercon 0,9 23 

�zmir-Bergama Ütopya Elektrik Üretim 
Sanayi ve Ticaret A.�. 15,00 2009 GE 2,5 6 
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�zmir-Çe�me Maz�-3 Rüzgar Enerjisi 
Santrali Elektrik Üretim A.�. 30,00 2009 Nordex 2,5 12 

Bal�kesir-
Band�rma Akenerji Elektrik Üretim A.�. 15,00 2009 Vestas 3 5 

Bal�kesir-
Band�rma 

Borasco Enerji ve Kimya 
Sanayi ve Ticaret A.�. 60,00 2009 Vestas 3 20 

Osmaniye-Bahçe Rotor Elektrik Üretim A.�. 95,00 2010 GE 2,5 54 

Manisa-Soma Soma Enerji Elektrik Üretim 
A.�. 49,50 2010 Enercon 0,9 55 

Bal�kesir-
Band�rma 

As Makinsan Temiz Enerji 
El. Üretim San. ve Tic. A.�. 24,00 2010 Nordex 3 10 

Mersin-Mut Akdeniz Elektrik Üretim A.�. 33,00 2010 Vestas 3 11 

Çanakkale-
Bozcaada 

Bores Bozcaada Rüzgar 
Enj. Sant. San. ve Tic. A.�. 10,20 2000 Enercon 0,6 17 

�zmir-Alia�a Bergama RES Enerji Üretim 
A.�. 90,00 2010 Nordex 2,5 36 

Edirne-Enez Boreas Enerji Üretim A.�. 15,00 2010 Nordex 2,5 6 

KAPAS�TE TOPLAMI  1044,85         

 
 
 

     

 

�n�aat� Devam Eden ve 2010 y�l�nda Devreye Girecek Kapasite  

Mevkii �irket  Kurulu Güç 
(MW)  

Üretime Geçi� 
Tarihi  

Kullan�lan Türbin 
Markas� 

Kullan�lan Türbin 
Kurulu Gücü (MW) 

Kullan�lan 
Türbin Adedi  

Bal�kesir-Havran Alize Enerji Elektrik Üretim A.�. 16,00 2010 Enercon 2,0 8 

Manisa-K�rka�aç Alize Enerji Elektrik Üretim A.�. 25,60 2010 Enercon 0,8 32 

Osmaniye-Bahçe Rotor Elektrik Üretim A.�. 45,00 2010 GE 2,5 18 

Osmaniye-Bahçe Rotor Elektrik Üretim A.�. 60,00 2010 GE 2,5 24 

Osmaniye-Bahçe Rotor Elektrik Üretim A.�. 50,00 2010 GE 2,5 20 

Manisa-Soma Soma Enerji Elektrik Üretim A.�. 90,90 2010 Enercon 2 ve 0.9 ve 0.8  

33 adet 900 kW 
+ 29 adet 2000 

kW + 4 adet 800 
kW 

�zmir-Alia�a Doruk Enerji Elektrik Üretim A.�. 30,00 2010 Enercon 2,0 15 

Manisa-Soma Bilgin Rüzgar Santrali Enerji 
Üretimi A.�. 90,00 2010 Nordex 2,5 36 

Hatay-Samanda� Ziyaret RES Elektrik Üretim 
Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi 35,00 2010 GE 2,5 14 

�zmir-Bergama 
(Extension) 

Ütopya Elektrik Üretim Sanayi ve 
Ticaret A.�. 15,00 2010 GE 2,5 6 

Bal�kesir-Band�rma Kap�da� Rüzgar Enerjisi Santral� 
Elektrik Üretim San. ve Tic. A.�. 34,85 2010       

�N�A HAL�NDEK� KAPAS�TE TOPLAMI  492,35      
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5.3.3. Elektrik �ebeke Aç�s� ile ilgili Temel Kavramlar  1 

1) Generatörler, trafolar, havai hatlar, kablolar, �önt kapasitörler, seri kapasitörler, �önt ve 
seri reaktörler, senkron ve asenkron motorlar gibi elektrik teçhizatlar� �ebeke elemanlar�d�r. 
Bu teçhizatler�n elektriki yap�lar�, omik direnç (R) ve reaktans (X) bile�enlerinden olu�ur. R ve 
X’in vektörel toplam� empedans� (Z) ifade eder. Eleman�n elektriki yap�s�na göre, 
empedans�n R veya X büyüklükleri ile yapt��� faz aç�s� da farkl�d�r. 
������������������������������������������������������������
1�Elektrik Yüksek Mühendisi Deniz Kültür E�itim Notlar� 
 

2010 Y�l�nda �n�aat� Ba�lamas� Muhtemel Projeler  

Mevkii  �irket  Kurulu Güç (MW) Üretime Geçi� 
Tarihi  

Kullan�lan Türbin 
Markas�  

Kullan�lan Türbin 
Kurulu Gücü 

(MW)  

Kullan�lan 
Türbin Adedi 

Ayd�n-Çine Saba� Elektrik Üretim A.�. 24,00         

Hatay-Merkez Bakras Enerji Elektrik Üretim ve 
Ticaret Ltd. �ti. 15,30   Vestas     

�zmir-Alia�a Kardemir Haddecilik Sanayi ve 
Tic.Ltd.�ti. (Otoprodüktör) 12,50   Nordex 2,50 5 

�zmir-Alia�a Garet Enerji Üretim ve Ticaret A.�. 10,00   GE 2,50 4 

Çanakkale-Ezine Garet Enerji Üretim ve Ticaret A.�. 22,50   GE 2,50 9 

Bal�kesir-Band�rma Galata Wind Enerji Ltd. �ti. 30,00         

Bal�kesir-Band�rma Galata Wind Enerji Ltd. �ti. 93,00   Vestas 3,00 31 

Ayd�n-Söke ABK Enerji Elektrik Üretim. A.�. 30,00         

�zmir-Foça Do�al Enerji Elektrik Üretim A.�. 30,00   Enercon 2,00 15 

�zmir-Alia�a Do�al Enerji Elektrik Üretim A.�. 30,00   Enercon 2,00 15 

Bal�kesir-Kepsut Poyraz Enerji Elektrik Üretim A.�. 54,90   Enercon 2 ve 0.9  
27 adet 2000 
kW + 1 adet 

900 kW 

Bal�kesir-Kepsut Bares Elektrik Üretim A.�. 142,50         

Hatay-Samanda� Ziyaret RES Elektrik Üretim 
Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi 22,50   GE 2,5 9 

Hatay-Samanda� Samanda� RES Elektrik Üretim 
Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi 35,00         

Çanakkale-Ezine Enerjisa A.�. 30,00   Siemens 2,30 13 

K�r�ehir-Mucur Al-Yel Elektrik Üretim Ltd.�ti. 148,28   Repower 3,37 44 

�zmir-Karaburun Ayen Enerji A.�. 30,75   Suzlon 2,10 15 

�zmir-Seferihisar Ayen Enerji A.�. 24,00   Suzlon 2,10 12 

�N�AATA BA�LAYACAK KAPAS�TE TOPLAMI  785,23         

Kaynak:www.tureb.com.tr 
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2) RES gruplar�n�n ba�l� oldu�u yüksek gerilim (380 kV ve 154 kV) ve orta gerilim (34,5 kV 
ve alt�) baralarda olu�an üç fazl� ar�zada bu noktadan �ebekeye bak�ld���nda görülen e� 
de�er aç� �ebeke aç�s� (faz aç�s�) olarak ifade edilir. Bu aç� de�erleri, her baradan farkl� 
de�erde görülecektir. Aç� de�erleri 45 ile 90 o aras�nda de�i�im göstermekte olup gerilim 
seviyesi artt�kça aç� de�eri büyür, gerilim seviyesi azald�kça küçülür. Örne�in, yüksek 
gerilimli �ebekelerde X reaktans de�eri R omik direncine göre büyüktür ve bu aç� 70o ve 
üzerindedir. Orta gerilimli da��t�m �ebekelerinde ise, reaktans, yakla��k olarak omik de�ere 
e�it oldu�undan dolay� �ebeke aç�s� da 45-50o aras�nda de�i�ir. �ebeke aç�lar� genelde 
endüktiftir (baz� özel durumlarda kapasitif de olabilir) ve yükün az oldu�u gece yar�s� ve tatil 
günlerinde, 80-85 o de�erlerine yakla�abilir. Puant saatlerinde ise daha dü�ük de�erlere 
ula��r. 
3) Her y�l TE�A� taraf�ndan yaz ve k�� �artlar�nda sistem baralar�ndaki (380 kV ve 154 kV) üç 
fazl� ar�zalar ve �ebeke aç� de�erleri yay�mlanmaktad�r. 

 
5.3.4.  RES’lerin Elektrik �ebekesine Ba�lant� Kriterleri 

 
RES’ lerin elektrik �ebekesi ba�lant� kriterleri temel olarak iki bölümde incelenebilir. Bunlar; 

� Kurulu Gücünün Saptanmas� Kriteri 

� Rüzgâr Enerji Santralar�n�n Elektrik �ebekesine Fiziki Ba�lant�lar� Yöntemleri 

a) Kurulu Gücün Saptanmas� Kriteri 
 
Rüzgâr türbini ünitelerinin ç�k�� gücü ve zaman baz�nda üretece�i elektrik enerjisi, rüzgâr 
�artlar�na ba�l� oldu�u için de�i�kendir. �ebekeye ba�land��� noktada gerilim de�i�imlerine 
neden olmaktad�r. Bu de�i�im büyüklükleri, ba�l� oldu�u noktadaki, MVA (Mega-volt-amper) 
baz�nda �ebeke k�sa devre gücüne ba�l�d�r. K�sa devre gücü Sk (MVA) olarak tan�mlan�r ve 
1 no’lu denkleme göre hesaplan�r.  

)()(3 kAIkVUSk kn ���         (1) 

Un = Ba�land��� noktadaki �ebeke nominal gerilimi (kV)’dir.  

Ik = Ba�lant� noktas�nda olu�an üç fazl� ar�zada, her bir fazdan geçen k�sa devre ak�m�n�n 
simetrik de�eridir.  

 

K�sa devre gücü, �ebekedeki üretim �artlar�na göre de�i�ir. Göz önüne al�nmas� 
gereken de�er, maksimum (puant �artlar�) üretim durumudur. Türkiye’de EPDK (Enerji 
Piyasas� Düzenleme Kurumu) taraf�ndan kabul edilen maksimum gerilim de�i�im de�eri % 
5’tir. Bu de�er ülkelerin elektrik �ebeke karakteristiklerine göre de�i�mektedir. Söz konusu 
kritere göre, RES’ler tam yükte üretim yaparken devreden ç�kmas� durumunda, ba�l� oldu�u 
noktada sebep olaca�� gerilim dü�ümü (faz-nötre göre) %5 s�n�r�nda kalmal�d�r. Gerilim 
de�i�im yüzdesi 2 no’lu denkleme göre hesaplan�r. 2 

 

������������������������������������������������������������
2 European Commission (EU), Wind Turbine Grid Connection and Interaction, 2001 
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w         (2)  

d = % olarak gerilim de�eri,  

Sw=Rüzgar santral�n�n nominal kurulu gücü (MW) 


 =Ba�lant� noktas�ndan �ebekeye bak�ld���nda görülen �ebeke aç�s�d�r (derece). Bu aç�, 
�ebekenin; hat, kablo, trafo gibi elemanlar�n�n rezistif ve reaktif büyüklükleridir. �ebeke aç�s�, 
450-900 aras�nda olmaktad�r. Gerilim seviyesi yükseldikçe bu aç� de�eri de büyür.  

	 =Rüzgâr türbini ya da rüzgâr türbini grubunun üretim aç�s�d�r. Üretti�i ak�mla, �ebeke 
gerilimi aras�ndaki aç�d�r (derece). Genelde 00�	  olarak kabul edilir 

b) Rüzgâr Enerji Santralar�n�n Elektrik �ebekesine Fiziki Ba�lant�lar� Yöntemleri 
RES’lerin �ebeke ba�lant�s� gerilim kademesi seçiminde, ülkede mevcut en yüksek gerilim 
seviyesinin bir alt seviyesi önerilmektedir (ülkemizde 154 kV).  

RES’ler elektrik �ebekesine yöntem olarak “Girdi-Ç�kt�” ba�lant� veya “yüksek gerilim hatt�na 
T” ba�lant� �eklinde ba�lanabilirler.  

Girdi-Ç�kt� ba�lant� yönteminde; RES merkezinin hat teçhizat�nda devaml� bir ar�za olu�mas� 
durumunda, santral radyal bir �ebekeye ba�l� ise, hat sonundaki yük ve arada ba�ka bir 
enerji santrali olmas� halinde tüm sistem enerjisiz kalabilir. Bu nedenle bu tasar�m �ekli enerji 
güvenli�i aç�s�ndan risk ta��maktad�r.  

T ba�lant� yöntemi ise, yat�r�m maliyetlerini önemli ölçüde dü�ürece�i gibi, enerjinin 
güvenilirli�i artacak ve risk ortadan kalkacakt�r (Almanya’da 110 kV �ebekeye T ba�lant� 
örne�i bulunmaktad�r).  
 

5.3.5. Türkiye deki Rüzgâr Enerjisi Pazar� �çin Öneriler 
 

2020’de Türkiye’de rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 20.000 MW seviyesine ula�mas� 
beklenmektedir. Bu seviye bir e�ik de�erdir bundan sonras�n� Türkiye’deki elektrik �ebeke 
altyap�s� belirleyecektir. Türkiye’de rüzgâr enerjisi yat�r�mlar� aç�s�ndan en büyük engel, 
Türkiye’deki elektrik �ebeke ba�lant� kriterleridir (�ebeke ba�lant� kriterleri ile ilgili teknik 
detaylar Ek 1’de ifade edilmi�tir). �u an, �ebekedeki gerilim dalgalanmalar�n� önlemek için, 
�ebekedeki k�sa devre gücünün yüzde be�i kadar rüzgâr enerji santrallerinin elektrik 
�ebekesine ba�lanmas�na izin verilmektedir. Söz konusu s�n�r de�erin hesaplanmas�nda 
Türkiye’deki tüm bölgelerde �ebeke aç� de�eri sabit kabul edilmektedir. Oysa uygulamada 
bölgesel kurulu güç de�erine göre �ebeke aç�s� de�i�iklik göstermektedir. Bölgesel kurulu 
güç ve �ebeke aç�s� dikkate al�narak RES ba�lant� kriterleri tekrar gözden geçirilirse daha 
fazla RES projesi hayata geçirilebilir. Ayr�ca elektrik �ebekesi ile ilgili do�ru yat�r�mlar yap�l�r, 
elektrik �ebekesine ba�lant�da daha efektif ba�lant� yöntemleri (Almanya’da halen uygulanan 
bara sisteminin kullan�lmad��� T ba�lant� yöntemi gibi) kullan�larak iletim sistemindeki kesici 
gücü art�r�labilirse Türkiye’deki mevcut 20.000 MW’l�k uygulanabilir rüzgâr enerjisi 
potansiyelin büyük bir bölümü kurulu güç olarak elektrik �ebekesine ba�lanabilir.  

Türkiye’nin uygulanabilir rüzgâr enerjisi potansiyeli olan 20.000 MW de�erine ula�mas� 
halinde ulusal enerji talebinin yakla��k %20-25 aras�ndaki bir bölümü kar��lan�rken, 26 milyon 
ton CO2 emisyonu da önlenebilecektir. Ayr�ca rüzgâr enerjisinden 1 MW güç üretimi için yan 
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sanayiler dâhil ortalama 12 ki�ilik istihdam gerekmektedir. Buna göre Türkiye’deki Kurulu 
rüzgâr gücünün 20.000 MW düzeyine ula�abilmesi için 240.000 ki�i civar�nda bir istihdama 
ihtiyaç vard�r. Rüzgâr enerji sektöründe istihdam�n %60’n�n rüzgâr türbini üretimi ve %40’n�n 
ise rüzgâr potansiyelinin ölçülmesi, rüzgâr türbini montaj�, i�letilmesi ve dan��manl�k 
hizmetleri �eklinde da��ld��� dikkate al�nd���nda. %40’l�k bölümün tamam�n�n ve %60’l�k 
bölümün ise en az %50’sinin ulusal insan kaynaklar�ndan kar��lanabilece�i kabul edildi�inde 
rüzgâr enerjisi sektörünün ulusal istihdama katk�s� yakla��k 170.000 ki�i civar�nda olacakt�r.  

Rüzgâr enerji sektöründe elektrik �ebeke ba�lant� kriterlerinde yap�lacak iyile�tirmelerle, 
rüzgâr kurulu gücünde önemli oranda art�� sa�lanabilecek ve böylece gerek enerji-çevre 
ili�kisinin çevre’nin lehine düzenlenebilmesi ve gerekse makro ekonomik katk�lar�n 
sa�lanabilmesi mümkün olacakt�r.  
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5.4. Güne� Enerjisi 

5.4.1. Türkiye’de Güne� Enerjisi Uygulamalar� 
 
Ülkemiz co�rafi konumu nedeniyle sahip oldu�u güne� enerjisi potansiyeli aç�s�ndan birçok 
ülkeye göre �ansl� durumdad�r. Elektrik ��leri Etüt �daresi Genel Müdürlü�ü taraf�ndan 
yap�lan çal��malara göre elde edilen “Global Radyasyon Da��l�m�”, “Güne�lenme Süresi 
Da��l�m�” haritalar� ile Türkiye Güne� Enerjisi Potansiyel Atlas� verilerine göre Türkiye’nin 
güne�lenme süresi ve yatay yüzeye gelen toplam radyasyon de�erlerine ait tablolar a�a��da 
verilmektedir. 

 

 
�ekil 5.6: Global Radyasyon Da��l�m� Haritas� 

 

 
�ekil 5.7: Güne�lenme Süresi Da��l�m� Haritas� 
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Kaynak: E�E �daresi Genel Müdürlü�ü 

�ekil 5.8: Türkiye Güne� Enerjisi Potansiyeli 
 

Tablo 5.11: Ülkemizde Y�llara Göre Kurulu Kollektör Alanlar� �le Üretim ve Tüketim 
De�erleri 

Y�l Kurulu Kollektör Alan� (m2) Üretim (TEP) Tüketim (TEP) 

2008 12.000 000 420.000 420.000 

2009 12.250 000 428.750 428.750 

2010 (tahmini) 12.350 000 432.250 432.250 
              Kaynak: E�E �daresi Genel Müdürlü�ü 

 

De�i�ik uygulama alanlar�nda �ebekeden ba��ms�z �ekilde çal��an güne� pili sistemlerinin 
toplam kurulu gücünün 3-5 MW dolaylar�nda oldu�u tahmin edilmektedir. �ebeke ba�lant�l� 
bir PV sistemi henüz bulunmamaktad�r. 

Güne� enerjisine dayal� CSP (güne� termal yo�un toplaç) teknolojileri kullanan bir uygulama 
da bulunmamaktad�r.  

Güne� Enerjisi: Dünya’da 2009 y�l�nda Güne� Pili (PV) kurulu gücü 7,2 GW olup toplam 22 
GW kurulu güce ula�m��t�r. Avrupa’da 2009 y�l�nda 4000 MW kurulu güç gerçekle�tirilmi� 
olup 2010 y�l� sonunda toplam 18.000 MW kapasiteye ula�mas� beklenmektedir.  
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Güne� Pili: 2009 y�l�nda Dünya’daki güne� pili (PV) pazar� toplam 7,2 GW olup da��l�m� 
�öyledir: 

 

 

 
�ekil 5.9: 2009 Y�l� Dünya’daki Güne� Pili Kurulu Güç Da��l�m� 

 

Bir önceki y�la göre art�� %6’d�r. Avrupa ülkeleri %73'ü olu�turmaktad�r. Güne� PV pazar�, 
2010 y�l�nda ve gelecek 5 y�lda yine eski büyüme h�z�na ula�acak ve en dü�ük senaryoya 
göre bile 2014 y�l�na kadar 2,5 kat büyüyecektir.  

Küresel güne� pili (PV) pazar�, 2009 y�l�nda 7,2 GW kurulu güç art��� ile dünya çap�nda 22 
GW kurulu güce ula�m��t�r. Bu, �imdiye kadar yap�lan en önemli y�ll�k kapasite art���d�r ve bir 
önceki y�l�n zor finansal ve ekonomik �artlar�na ra�men oldukça etkileyici bir art��t�r. 2010 
y�l�nda y�ll�k art���n %15, küresel kümülatif kurulu PV kapasitesinin %40 olmas� 
beklenmektedir. 2009 da Almanya en büyük pazar olup �talya ikinci ve Japonya ile ABD 
bunlar� takip eden ülkeler olmu�lard�r. 2010’da büyük ihtimalle Almanya en büyük pazar 
olacak; Güney Avrupa, Asya ve ABD‘de yeni pazarlar önemli ölçüde büyüyeceklerdir.  

1. Güne� pilleri konusunda Almanya pazar� çok daha ümit veren durumdad�r. 2007 y�l�nda 
Avrupa'da kurulu güç 4.943 MW iken 2008 de 9.690 MW ve 2009 da yakla��k 4.000 MW 
artarak 2010 y�l� sonunda 18.000 MW kapasitesine ula�mas� beklenmektedir (Avrupa 
Komisyonu 9. EurObserver Raporu). 

 
2. A�ustos 2010 fiyatlar�: Güne� Elektri�i: 19,14 cents/ kWh (Solarbuzz, Portal to the World 

Solar Energy) 
 

    Avrupa : 4,11 euro/Watt 

    Amerika: 4,17 $/Watt 

 

Uluslararas� Enerji Ajans�’n�n (IEA) güne� pili (PV) ve yo�un toplaç (CSP)Teknolojileri Yol 
Haritalar�na göre; 2050’ye kadar güne� elektri�i, küresel elektrik üretiminin %20 ila %25’ini 
olu�turabilir. Bu önemli sonuç, IEA’n�n PV ve CSP ile ilgili iki yeni çal��mas�ndan elde 
edilmi�tir. PV ve CSP’nin kombinasyonu, enerji güvenli�ini sa�lamas� yan�nda 2050’de y�lda 
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6 milyar ton CO2 emisyonu azalt�lmas�nda önemli bir katk� sa�layacakt�r. �kisi beraber 
2050’de 9000 TWh enerji üretebilecektir. 

Amerika’n�n hedefi, CSP’yi ABD’de artan bir �ekilde kullanarak onu 2015’e kadar ara enerji 
pazar�nda ve ileri teknolojiler kullanmak suretiyle sistem ve üretim maliyetlerini dü�ürerek 
2020’ye kadar da ana enerji pazar�nda yar��abilir k�lmakt�r. PV teknolojisi ile ilgili alt program 
hedefi, 2015’e kadar �ebeke ba�lant�s�n� sa�lamakt�r. Bu hedefe ula��lmas�, güne� 
elektri�ine ABD’de h�zl� ve önemli bir büyüme sa�layacakt�r (DOE). 

Güne� Enerjisi - Yo�un Toplaçlar: Avrupa'da kurulu kapasitenin 2010 y�l�nda 500-1000 MW, 
2020'ye kadar 20.000 MW olaca�� beklenmektedir.  

Güne� Kulesi: 10 MW halen i�letmede, 16,5 MW in�a a�amas�nda, 17 MW geli�tirme 
a�amas�ndad�r.  

Güne� Termal konusunda oldukça büyük geli�meler kaydedilmi�tir. �spanya ve Almanya 
ba�ta olmak üzere 2007'de 24 milyon m2 kollektör alan�ndan 2008'de 28,5 milyon m2'ye 
ç�km�� olup 2010 sonunda 38 milyon m2'ye ula�mas� beklenmektedir.  

 

Tablo 5.12: Nihai Tüketici �çin Güne� Termal Sistemlerinin, Do�al Gaz ve Elektrik 
Fiyatlar� �le Mukayesesi ve 2030 Y�l�na Projeksiyonu  

  

Euro cent/kWh 

 

2010 

 

2030 

 

Merkezi Avrupa 

 

Güney Avrupa 

 

Merkezi Avrupa 

 

Güney Avrupa 

 

Güne� Termal 

 

7-16 

 

5-12 

 

3-6 

 

2-4 

 

Do�al Gaz 

 

8,5-29 

 

17-58 

 

Elektrik 

 

7-33 

 

14-66 

      Kaynak: ESTTP, European Solar Thermal Technology Platform 

 

 

KAYNAKLAR: 

1. Güne� pili (PV) ve yo�un toplaç (CSP)Teknolojileri Yol Haritalar�, Uluslararas� Enerji 

Ajans� (IEA) 

2. Türkiye Güne� Enerjisi Potansiyeli Atlas�, Elektrik ��leri Etüd �daresi Genel Müdürlü�ü 

3. Avrupa Komisyonu 9. EurObserver Raporu. 

4. Solarbuzz, Portal to the World Solar Energy. 

5. ESTTP, European Solar Thermal Technology Platform. 
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5.5. Jeotermal Enerji  

Yer kabu�unun derinliklerindeki �s�n�n olu�turdu�u, s�cakl��� sürekli olarak bölgesel 
atmosferik y�ll�k ortalama s�cakl���n üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla erimi� 
madde ve gaz içerebilen, do�al olarak ç�kan veya teknik yöntemlerle yeryüzüne ç�kar�lan su. 
Buhar ve gazlar ile k�zg�n kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazlardan do�rudan, 
dolay� ve entegre kullan�m ile üretilen her türlü enerji olarak tan�mlanmaktad�r. 

5.5.1. Kullan�m Alanlar� 

Jeotermal sahalardan üretilen ak��kan, s�cakl�k de�erlerine göre oldukça geni� bir yelpazede 
kullan�m olana�� sunmaktad�r (Tablo Çizelge 5.13). Dü�ük ve orta s�cakl�kl� sahalardan 
üretilen ak��kan sera, konut, tar�msal kullan�mlar gibi �s�tmac�l�k uygulamas�nda; yiyecek 
kurutulmas�, kerestecilik, kâ��t ve dokuma sanayi, derecilik ve so�utma tesislerinde olmak 
üzere endüstriyel uygulamalarda ve borik asit, amonyum bikarbonat, a��r su ve ak��kandaki 
CO2’den kuru buz elde edilmesi gibi kimyasal madde üretiminde kullan�lmaktad�r. Yüksek 
s�cakl�kl� sahalardan elde edilen ak��kandan ise elektrik üretiminin yan� s�ra entegre olarak 
di�er alanlarda da yararlan�lmaktad�r. 

Tablo 5.13: Lindal Diyagram��
SICAKLIK�(°C)� �������������������������������������KULLANIM�ALANLARI�
            180 
            170 
            160 
            150 
            140 
            130 
            120 
            110 
            100 
             90 
             80 
             70 
             60 
             50 
             40 
             30 
             20������������������

Yüksek konsantrasyonlu solüsyonlar�n buharla�t�r�lmas� 
  Diatomitlerin kurutulmas�, a��r su ve hidrojensülfit elde edilmesi 
  Kereste, bal�k ve benzeri yiyeceklerin kurutulmas� 
  Bayer’s metodu ile alüminyum eldesi 
  Konservecilik, çiftlik ürünlerin çabuk kurutulmas� 
  �eker endüstrisi, tuz endüstrisi 
  Distilasyonla temiz su elde edilmesi 
  Çimento kurutmac�l��� 
  Organik maddeleri kurutma, yün y�kama ve kurutma 
  Bal�k kurutma 
  Yer ve sera �s�tmac�l��� 
  So�utma (Alt s�cakl�k limiti) 
  Sera ah�r ve kümes �s�tmac�l��� 
  Mantar yeti�tirme, balneolojik kullan�mlar 
  Toprak �s�tma 
  Yüzme havuzlar�, fermantasyonlar, dam�tma ve so�utma 
  Bal�k çiftlikleri�

 
Jeotermal aramalarda birincil amaç enerji, “elektrik enerjisi” üretmektir. Bu amac�n yan� s�ra 
s�cak su kayna��n�n veya sondajdan elde edilen ak��kan�n s�cakl���na ba�l� olarak hemen 
tüm �s�l derecelere sahip jeotermal ak��kan� pratikte kullanmak mümkündür. 

5.5.2. Çevresel de�erlendirme 

Enerji kayna�� olarak kullan�lan fosil yak�tlar yak�lma olay�ndan sonra ard�nda bir miktar kat� 
ve gaz �eklinde art�klar b�rakmaktad�rlar. Bunlar herhangi bir �ekilde de�erlendirilemedi�i�gibi 
çevre kirlili�ine de neden olmaktad�rlar. Jeotermal enerjiden CO² ç�k��� sahalara göre 
de�i�iklik göstermekle beraber fosil yak�tlara göre çok dü�ük seviyededir. Ayr�ca, fosil 
yak�tlarda sorun olan SO2, NOX gibi kirletici emisyonlar jeotermal enerjide söz konusu 
de�ildir. Modern jeotermal santrallar�nda, yo�unla�mayan gazlar� buhar�n içinde al�p, 
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kullan�lm�� jeotermal ak��kan ile birlikte yeralt�na geri veren reenjeksiyon uygulamas� kirletici 
unsurlar�n atmosfere ula�mas�n� önlemektedir. Bu özellikler jeotermal enerjinin kullan�m�n�n 
çevre kirlili�inin önlenmesine katk� sa�lamas� bak�m�ndan önemlidir. 

5.5.3. Türkiye’de Jeotermal Enerji potansiyeli 

Dünyada jeotermal elektrik kurulu gücü bugün için 8912 MWe, do�rudan kullan�m ise, �s�l güç 
olarak, 27 824,8 MWt dir.  

Alp-Himalaya orojenik ku�a�� üzerinde olmas� nedeniyle genç tektonizma ve volkanizman�n 
yo�un oldu�u ülkemiz, jeotermal enerji teorik potansiyel aç�s�ndan dünya s�ralamas�nda 
yedinci uygulamalar aç�s�ndan dünyada be�inci ve Avrupa’da ise birinci durumdad�r. 

�

�

�ekil 5.10: Türkiye'nin genç tektoni�i-
volkanik etkinli�i ve jeotermal alanlar�n 
(s�cak ve mineralli su (maden suyu)) 
da��l�m�  

�ekil 5.11: Türkiye'nin genç tektoni�i-
volkanik etkinli�i ve jeotermal alanlar�n 
(s�cak ve mineralli su (maden suyu)) 
da��l�m�  

Kaynak: Prof. Dr. �akir ��M�EK, New  
Development of Geothermal Power Product�on 
�n Turkey, Internat�onal Conference of Nat�onal 
Development on Geothermal Energy Use, 
May26-29 2009, Slovakia  

 Kaynak: Akku�, �., Ak�ll�, H., Ceyhan, S., 
Dilemre, Ay�e., Tekin, Z., MTA-2005; Türkiye 
Jeotermal Kaynaklar� Envanteri 

Ülkemizde jeotermal sahalar büyük bir ço�unlukla orta ve dü�ük s�cakl�kl� sahalard�r ve 
bilinen jeotermal kaynaklar�n %95'i �s�tmaya uygun s�cakl�kta olup ço�unlukla Bat�, Kuzeybat� 
ve Orta Anadolu’da bulunmaktad�r. 

Tüm jeotermal kaynaklar�m�z de�erlendirildi�inde milli ekonomiye y�lda yakla��k 20 milyar 
$’l�k net katk� yapacakt�r. Haziran 2007 itibariyle jeotermal kaynak potansiyelimizin ancak 
%7’si de�erlendirilmektedir.  

Türkiye'de jeotermal enerji, elektrik üretimi, konut-sera �s�tmac�l���, kimyasal madde üretimi, 
deri i�lemesi ve sa�l�k turizmi gibi birçok alanda kullan�lmaktad�r. Türkiye'deki jeotermal 
enerji tüketiminin %87'si  �s�tma amaçl�d�r.  

Jeotermal sistemlerin geli�ti�i ülkeler, bilinen baz� tektonik ve/veya aktif volkanik ku�aklar 
üzerinde bulunmaktad�r. Ülkemizde de genç tektonizma ve volkanizma yayg�n olarak 
geli�mi�tir. Buna ba�l� olarak geli�en sistemler oldukça zengin jeotermal enerji potansiyeli 
yaratm��t�r.  Aktif faylarla s�n�rl� grabenler ve yayg�n genç volkanizmaya ba�l� olarak geli�en 
do�al buharlar�n, hidrotermal alterasyonlar�n ve s�cakl��� 25–103 °C aras�nda de�i�en 600 ün 
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üzerindeki s�cak su kayna��n�n varl���, ülkemizin önemli bir jeotermal enerji potansiyeline 
sahip oldu�unu göstermektedir. Türkiye jeotermal potansiyeli bak�m�ndan, Avrupa’da ilk, 
dünyada ise yedinci ülke konumundad�r. Sadece kaynaklar�n bo�al�mlar� de�erlendirildi�inde 
potansiyel 600 MWt potansiyel kullan�labilir hale getirilmi�tir. Kaynaklarla birlikte potansiyel, 
�ubat – 2005 itibariyle 3375 MWt’a ula�m��t�r. 

Devlet Planlama Te�kilat�’n�n (DPT) 9. Plan dönemindeki öngörüsüne göre (2007-2013) 
jeotermal elektrik üretimi, �s�tma (konut, termal tesis vb), sera �s�tma, kurutma, termal turizm 
hedeflerine ula��lmas� için gerekli olan yat�r�m tutarlar� toplam� 3 milyar 250 milyon USD 
olmaktad�r. Buna kar��l�k yarat�lacak ekonomik büyüklük 16 milyar USD/y�l’d�r. 
 

5.5.4.Türkiye’de Elektrik Üretimine Uygun Sahalar 

Tablo 14’de, jeotermal kayna��n içerdi�i ak��kan s�cakl���na göre s�ralanm�� olarak elektrik 
üretimine uygun jeotermal sahalar yer almaktad�r.  

Tablo 14: Türkiye’de Elektrik Üretimine Uygun Sahalar�
Sahan�n Ad� °C Sahan�n Ad� °C
Denizli - K�z�ldere  242 Kütahya – Simav 162
Ayd�n – Germencik – Ömerbeyli � 232 �zmir – Seferihisar 153
Manisa –Ala�ehir – Kurudere� 184 Manisa – Salihli – Caferbey� 150
Manisa – Salihli – Göbekli� 182 Ayd�n – Y�lmazköy 142
Çanakkale – Tuzla� 174 �zmir – Balçova 136
Ayd�n – Pamukören� 173 �zmir – Dikili 130
Ayd�n – Salavatl�� 171 � �

 
�ekil 5.12’de Jeotermal kaynak kullan�m� ile elektrik üretimine ili�kin üretim �emas� örnek 
olarak verilmektedir.  
   

 
Kaynak: 47,4 MW Germencik Jeotermal Enerji Santral� Üretim �emas�  
5.12: Jeotermal Kaynaktan Elektrik Enerjisi Üretimi �emas� 
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5.5.5. Konut Is�tmas� ve Termal Tesis Is�tmas� 

Maden Tetkik Ara�t�rma (MTA) taraf�ndan yap�lan ön de�erlendirmeye göre Türkiye’nin 
muhtemel jeotermal �s� potansiyeli 31.500 MWt olup bununda teorik kar��l��� 5 milyon konut 
�s�tmac�l���d�r. 

Türkiye’deki jeotermal sahalar�n %55’i gibi önemli bir bölümü konut �s�tmac�l���na uygun 92 
adet saha bulunmaktad�r. 

Jeotermal enerji ile Gönen’de (Bal�kesir) 3.200, K�z�lcahamam’da (Ankara) 2.500, 
Narl�dere+Balçova’da (�zmir) 14.500, Sand�kl�’da 2.000, K�r�ehir’de 1.800, Afyon’da 4.500, 
Kozakl�’da (Nev�ehir) 1.000, Sarayköy’de (Denizli) 1.500, Salihli’de (Manisa) 2.500, 
Edremit’de (Bal�kesir) 500 ve Diyadin’de (A�r�) 1000 konut �s�t�lmaktad�r.  

Ayr�ca, Balçova’da (�zmir) termal tesisleri ile birlikte tedavi merkezinde ve üniversite 
kampüsünde, Simav – Eynal’da kapl�ca tesislerinde, K�z�lcahamam’da kapl�ca tesis ve 
otellerinde, Afyon – Ömer’de kapl�ca tesisleri, otel ve motellerde, turistik tesislerde, Gediz’de 
kapl�ca tesislerinde, Havza’da kapl�ca tesisleri ve otellerinde, Salihli kapl�ca motellerinde, 
Ayder’de kapl�ca tesislerinde jeotermal enerji �s�s�ndan yararlan�lmaktad�r. Jeotermal enerji 
ile �s�tma sistemlerine ili�kin olarak �ekil 5.13’de Edremit merkezi �s�tma sistemi için ak�m 
�emas� verilmektedir.  

 �ekil 5.13: Edremit Jeotermal Merkezi Is�tma Sistemi Ak�m �emas� 

�ekil 5.14’de de Balçova (�zmir) merkezi �s�tma sisteminin ak�m �emas� yer almaktad�r.  

 

REENJEKS�YON 
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�ekil 5.14:¨Balçova (�zmir) Jeotermal Merkezi Is�tma Sistemi Ak�m �emas� 

Salihli, Çe�me, Dikili ve S�nd�rg�’da ise yine merkezi sistem �s�tma için in�aatlar devam 
etmektedir. Bu sistemlerin d���nda ülkemizin birçok yöresinde küçük çapl� bina ve sera 
�s�tmalar� da yap�lmaktad�r. 

5.5.6 Di�er uygulamalar  

Sera �s�tmas�: 
Balçova, Seferihisar, Afyon – Ömer, Sivas – S�cakçermik, Edremit – Havran, Sand�kl� – 
Hüdai, Urfa – Karaali, �zmir Dikili ve S�nd�rg� – Hisaralan’da uygulanmaktad�r. 

Endüstriyel uygulamalar: 
K�z�ldere’de jeotermal ak��kandan 120.000 ton/y�l Karbondioksit üretimi yap�lmakta, 
Gönen’de deri tabaklama, K�z�ldere – Sarayköy’de yün a�artmada yararlan�lmaktad�r. 

Termal turizm ve balneolojik uygulamalar: 
Balçova, Yalova, Afyon – Sand�kl�, Gönen, Haymana, Havza ve Bolu’da yap�lm�� modern 
tesislerde jeotermal kaynaktan yararlan�larak söz konusu hizmetler verilmektedir. 

5.5.7. Türkiye’de Jeotermal Potansiyel Olu�turan Sahalar�n Yüzde Oranlar�  

Potansiyel olu�turan alanlar Bat� Anadolu'da yo�unla�m��t�r  Bu günkü verilere göre mevcut 
jeotermal kayna��n  %78 kadar� Ege bölgesinde bulunmaktad�r.  

�
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�
                Kaynak: E�E� Genel Müdürlü�ü – www.eie.gov.tr  

�ekil 5.15: Türkiye'de Jeotermal Potansiyel Alanlar�n Bölgelere Göre Da��l�m� 

5.5.8 Jeotermal Kaynaklar Kanun ve Yönetmeli�i ve �lgili Sorunlar  

Çok ele�tirilen Jeotermal Kaynaklar Kanun ve Yönetmeli�i uygulamaya girdikten sonraki 3 y�l 
içinde de hukuksal, idari, ekonomik ve teknik alanlar�nda tam bir karga�a ortam� yaratm��t�r. 
A�a��da Kanun ve Yönetmelik ile ilgili sorun olan konular yer almaktad�r.   

- Yetkili Kurum 
- Bloke Alan ve Koruma Alan� Etüdü tespit ve onay yetkisi 
- Faaliyetlerin denetlenmesi 
- �thalat Rejimi Düzenlemesi 
- Ruhsat sahalar�n�n bölgesi 
- Kamudaki Bilgilere Eri�im 
- MTA ile Rekabet E�itli�i v.b. 

Hem bir devlet kurumu olan ve hem de kaynak arama aç�s�ndan özel sektörle rakip konumda 
bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü�ü’nün haks�z rekabete sebep olacak 
yetkilerinin gözden geçirilerek bunlar�n Maden ��leri Genel Müdürlü�ü üzerine kayd�r�lmas� 
için gerekli hukuksal düzenlemelerin yap�lmas� daha uygun olabilecektir.  

 

 

KAYNAKLAR: 

1. DPT IX. Kalk�nma Plan� (2007–2013), Madencilik Özel �htisas Komisyonu Raporu, 
Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu, Jeotermal Enerji Çal��ma Grubu, 2006. 

2. Akku�, �., Ak�ll�, H., Ceyhan, S., Dilemre, Ay�e., Tekin, Z., MTA-2005; Türkiye 
Jeotermal Kaynaklar� Envanteri. 

3. DEK-TMK Çal��ma Gruplar� Raporlar� 2007 Cilt 1 Jeotermal Enerji Alt Çal��ma Grubu 
4. Elektrik ��leri Etüt �daresi Web Sayfas� (eie.gov.tr, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar�, 

Jeotermal) 
5. Prof. Dr. �akir ��M�EK, New W�de Development of Geothermal Power Product�on �n 

Turkey, Internat�onal Conference of Nat�onal Development on Geothermal Energy 
Use, May 26-29 2009 Casta  Papiernicka-Slovakia  

6. Türkiye Jeotermal Derne�i Web Sayfas� (www.jeotermaldernegi.org.tr) 
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5.6. Biyokütle Enerjisi ve Biyoyak�tlar 
 

Biyokütle enerjisi, ABD ve AB ülkeleri ba�ta olmak üzere pek çok ülkede, artan enerji 
gereksinimini çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sa�layan önemli bir enerji kayna�� 
olarak de�erlendirilmektedir.  

Ate�in bulunmas�ndan bu yana enerji üretiminde kullan�lan biyokütle son y�llarda geli�tirilen 
modern tekniklerin uygulanmas�yla birlikte ülkelerin enerji politikalar�nda geni� yer 
edinmektedir. 

Uluslararas� Enerji Ajans�n�n verilerine göre, �ekil 5.16’dan da görüldü�ü gibi biyokütle 
enerjisi önümüzdeki y�llarda da istikrarl� art��larla varl���n� koruyacakt�r. 

 

 
Kaynak: Uluslararas� Enerji Ajans�  

�ekil 5.16 Dünya Birincil Enerji Talebi �çin Referans Senaryo (IEA). 
 
Enerji tar�m� uygulamas�nda g�da alanlar�na dokunmadan, giderek artan ekim alanlar�na 
ula��labilir. Böylece yarat�lacak istihdam ve gelir, tar�msal ekonomiye olumlu etki yapacakt�r. 
Biyokütle enerjisinin yarataca�� ye�il karbon ticaretinin gelir çekicili�i de göz ard� 
edilmemelidir.  
 
Biyoyak�tlar biyokütlenin enerjiye dönü�türülmü� formu olup fosil yak�tlarla birlikte ve/veya 
fosil yak�tlar�n yerine kullan�labilecek yenilenebilir enerji seçenekleridir. Karada, denizde, 
havada ula�t�rma yak�t� olarak bilinmesinin yan� s�ra elektrik ve �s� (s�cak-so�uk) üretiminde 
de kullan�lmaktad�r. Do�al olarak yeti�en kaynaklar�n yan� s�ra, son y�llarda yaln�z bu 
kayna�� elde etmeye yönelik çal��malar da ba�lam��t�r. Do�ada var olan ormanlar, hayvan 
d��k�lar� ve bitki at�klar� zaten uzun y�llard�r, özellikle geli�mekte olan ülkelerin enerji 
tüketimlerinde büyük paya sahip temel biyoyak�t kaynaklar� aras�nda yer alm��t�r. Bununla 
birlikte modern teknolojilerin kullan�ld��� günümüzde, enerji bitkileri, enerji ormanc�l���, orman 
ve a�aç sanayi art�klar�, tar�m kesimindeki bitkisel at�klar, hayvansal at�klar, kentsel at�klar, 
tar�ma dayal� sanayi at�klar�, algler biyoyak�t kayna�� olarak bilinmektedirler.  
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Biyokütleyi çekici hale getiren unsurlar yenilenebilir olmas�, kendisiyle birlikte pek çok ilgili 
sektörde yeni aç�l�mlar ve i� hacmi yaratmas�, bitkisel biyokütle ve algler söz konusu 
oldu�unda olu�umu s�ras�nda önemli derecede karbondioksit absorblamas� olarak say�labilir.  

Biyoyak�tlar son y�llarda çevre duyarl�l���na sahip ülkelerin enerji ve tar�m politikalar�nda 
geni� yer edinmi�tir. Örne�in AB’de 1990’l� y�llardan bu yana geli�tirilen politikalar 
çerçevesinde yay�mlanan çe�itli resmi belgelerle biyoyak�t kullan�m�na ili�kin çe�itli hedefler 
belirlenmi�, bu hedefleri gerçekle�tirmek üzere stratejiler geli�tirilmi�, te�vik sistemleri 
olu�turmu� ve yol haritalar� haz�rlam��t�r. Biyoyak�t üretiminin yan� s�ra enerji tar�m�n� da 
destekleyen politikalar geli�tirilmi�tir.  

AB’de 1997 y�l�nda yay�mlanan Beyaz Sayfa Bildirisi ile 2020 y�l�nda 5 milyon ton s�v� 
biyoyak�t (biyodizel, biyoetanol) kullan�m� hedeflenmi�tir. 2000 y�l�nda yay�mlanan Ye�il 
Belge, 2003 y�l�nda ç�kart�lan Biyoyak�t Te�vik Direktifi, 2005’te yürürlü�e giren Kyoto 
Protokolü, 2006’da yay�mlanan Biyoyak�t Strateji Belgesi gere�ince, üye ülkeler biyoyak�t 
üretimi ve kullan�m� konusunda önemli politikalar olu�turmu�lard�r. Pek çok Avrupa ülkesinde 
biyoyak�t kullan�m� zorunluluktur ve çe�itli desteklerle kullan�m� ve üretimi 
yayg�nla�t�r�lmaktad�r. AB Komisyonu taraf�ndan haz�rlanan Vizyon 2030 belgesinde, 2030 
y�l�nda %25 biyoyak�t kullan�m� öngörülmektedir. Bununla birlikte 2010 y�l�na kadar birinci 
ku�ak biyoyak�tlar�n (biyodizel, biyoetanol, biyogaz v.b.) teknolojik geli�imlerinin 
tamamlanmas�, 2010’dan itibaren ikinci ku�ak (selülozik)  biyoyak�t üretiminin ticarile�mesi ve 
bu sürecin 2020’de tamamlanarak biyorafinerilere geçilmesi, 2030–2050 döneminde de 
entegre biyorafinerilerin yayg�nla�t�r�lmas� hedeflenmektedir.  

Biyoyak�tlar çevre için sera etkisi yaratmad��� gibi, do�al karbon döngüsüne de sahiptirler. Bu 
nedenle özellikle AB’de Kyoto Protokolü’nün gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki 
çal��malar kapsam�nda öncelikli olarak ele al�nmaktad�r.  

Di�er yandan enerji tar�m� yap�lan alan asl�nda sadece biyoyak�t hammaddesi üretmek için 
gerekli alan olarak dü�ünülmemelidir. AB Komisyonu taraf�ndan yap�lan analizlere göre 
“gerçek” arazi kullan�m� hesaplanandan daha dü�üktür. Çünkü biyoyak�t hammaddesi 
üretiminin yan ürünleri olan yem, hayvanc�l�k için de�erli bir girdidir ve tek ba��na 
üretildi�inde belli bir alana gereksinim duyulacakt�r.  

AB’de sektördeki tüm aktörler için uygun te�vik mekanizmalar� geli�tirilmi�tir. Enerji bitkisi 
üreticilerine hektar ba��na 45 € destek verilmekte, biyoyak�t üreticilerine dü�ük faizli kredi 
olanaklar�, vergi muafiyetleri tan�nmakta, da��t�m istasyonlar�na parasal yard�mlar 
(sübvansiyon) yap�lmakta, tüketicilere akaryak�t tüketim vergi indirimi veya muafiyeti 
sa�lanmaktad�r.  

AB 2020 y�l�nda enerji tüketiminin %20’sini yenilenebilir enerjiden kar��layacakt�r. Bu 
çerçevede her bir üye ülke için ula�t�rma sektöründe %10 biyoyak�t kullan�m hedefi 
konulmu�tur.  Hedefler 2008 y�l�n�n Aral�k ay�nda yay�mlanan Yenilenebilir Enerji Direktifinde 
de yer almakla birlikte biyoyak�tlar�n sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde üretilmesini 
ve/veya ithal edilmesini �art ko�maktad�r. Bu ko�uldan hareketle AB Komisyonunda, 2008 
y�l�ndan bu yana biyoyak�tlar�n sertifikaland�r�lmas� üzerine yap�lan çal��malar tamamlanm�� 
ve Avrupa Birli�ine üye ülkelerde biyoyak�tlar�n çevreye zarar vermeden üretilmesi ve ithal 
edilmesini sa�layacak olan “Sürdürülebilirlik Kriter Paketi” 10 Haziran 2010 tarihinde 
Komisyon taraf�ndan kabul edilmi�tir.  
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Biyoyak�tlar�n sürdürülebilirlik etiketi ta��mas�n� gerektiren ve 27 üye ülke ile birlikte AB’ne 
biyoyak�t ihraç eden ülkeleri de ilgilendiren paket Aral�k ay�nda uygulamaya konulacakt�r. AB 
ülkelerinde biyoyak�t kullan�m hedefinin sürdürülebilir bir temelde gerçekle�tirilmesi için 
yap�lan sertifikasyon çal��malar�nda fosil yak�tlara nazaran %35 sera gaz� tasarrufu sa�layan 
biyoyak�tlar sertifikaland�r�lacaklard�r. Bu de�er 2017 y�l�nda %50, 2018 y�l�nda %60 olarak 
uygulanacakt�r. Bununla birlikte g�da güvenli�inin ve biyoçe�itlili�in korunmas� için enerji 
bitkilerinin yeti�tirildi�i alanlar�n da kontrol alt�nda tutulmas� ve sertifikaland�r�lmas� 
sa�lanacakt�r.   

Sera gaz� hesaplamas�, 23 Ocak 2008 y�l�ndan önce faaliyete geçen tesislerde üretilen 
biyoyak�tlar için, 1 Nisan 2013 tarihine kadar uygulanmayacakt�r. 

Benzer te�viklerin verildi�i ve önemli politikalar�n�n uyguland��� Amerika’da 2010 y�l� 
biyoyak�t kullan�m hedefi olan 7,5 milyar galon (yakla��k 28,5 milyar lt) miktar�na 2008 y�l�nda 
ula��lm��t�r.  
 
Önemli bir biyoyak�t olan biyoetanol mercek alt�na al�nd���nda: 
Dünyada, 2008 y�l�nda 78,89 milyar litre olan dünya biyoetanolün üretimi 2009 y�l�nda 
%11,2’lik bir art��la 87,70 milyar litreye ula�m��t�r. Dünyan�n en büyük etanol üretici ülkeleri 
son y�llarda oldu�u gibi 2009 y�l�nda da ABD ve Brezilya olmu�tur.  Bununla birlikte Avrupa 
Birli�inde 2008 y�l�nda 4,6 milyar lt olan etanol üretimi 2009 y�l�nda %33 artarak 6,1 milyar 
litreye ula�m��t�r. En büyük etanol üreten AB üyesi ülkeler, Fransa, Almanya, �ngiltere ve 
�spanya’d�r. 2008 ve 2009 y�llar�na ait biyoetanol üretim verileri Tablo 5.15’de, en büyük 
biyoetanol üreticilerinin 2007-2009 üretim miktarlar� a�a��daki grafikte görülmektedir. 

Tablo 5.15: Dünya Biyoetanol Üretimi (milyon litre) 
Ülkeler 2008 2009 
ABD 35.315 41.072 
Brezilya 22.551 27.165 
Çin 4.050 4.450 
Fransa 1.545 1.850 
Hindistan 2.075 1.725 
Kanada 900 1.200 
Almanya 689 1.040 
�ngiltere 350 580 
Rusya 559 529 
�spanya 438 570 
Tayland 396 700 
Ukrayna 370 400 
Kolombiya 283 325 
Polonya 198 400 
Arjantin 212 250 
Endonezya 190 250 
Güney Kore 175 175 
�talya 118 115 
Di�er Ülkeler 9.516 4.907 
DÜNYA (Toplam) 78.885 87.703 
Kaynak: World Sugar Statistics, F.O.LICHT, 2010 
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      Kaynak: World Sugar Statistics, F.O.LICHT, 2010            

�ekil 5.17: Dünyan�n En Büyük Biyoetanol Üretici Ülkeleri 

ABD: Amerika’da 2008 y�l�nda 35,32 milyar litre olan biyoetanol üretimi 2009 y�l�nda %16,2 
artarak 41,07 milyar litreye ç�km��t�r.  Ülkede 2.300 adet E85 yak�t istasyonu bulunmaktad�r. 
2009 y�l�nda biyoetanol kullan�m�yla tasarruf edilen karbondioksit miktar� 16,5 milyon ton olup 
bu de�er 2 milyon 700 bin arac�n trafi�e ç�kmamas�na e�de�erdir. 2009 y�l�nda, ülkedeki 
biyoetanol tesis say�s� 189, kurulu kapasite 54,7 milyar litre olarak kaydedilmi�tir. Bununla 
birlikte; ABD’deki biyoetanol üretimi, tüketimi kar��layamad���ndan Brezilya’dan ithalat 
yap�lmaktad�r. 2017 y�l�nda benzin tüketimini %20 azaltmay� hedefleyen Amerika, 2017 
y�l�ndaki etanol üretim hedefini 135 milyar litre olarak belirlemi�tir. 2025 y�l�ndaki biyoyak�t 
kullan�m hedefi ise %25’tir. 

2006 y�l�nda biyoetanol endüstrisinin ABD ekonomisine katk�s� a�a��daki �ekilde s�ralanabilir: 

1. Etanol tesislerinin i�letilmesinden, etanolün ta��nmas�ndan ve in�a halindeki yeni 
biyorafinerilerden kaynaklanan 41,1 milyar $ katma de�er olu�turulmu�tur, 

2. Ekonomide 20 000’i imalat sektöründe olmak üzere tüm sektörlerde 160 231 ki�ilik 
istihdam olu�turulmu�tur, 

3. Amerikan tüketicilerinin cebine ilave 6,7 milyar $ konulmu�tur, 

4. Federal Hükümet için 2,7 milyar $, eyalet ve �ehir yönetimlerine de 2,3 milyar $ yeni 
vergi has�lat� sa�lanm��t�r, 

5. ABD’de etanolün üretimi ve kullan�m� 2006 y�l�nda petrol ithalat�n� 170 milyon varil 
azaltm��t�r. (Türkiyenin petrol ithalat� y�lda yakla��k 170 milyon varildir), 

6. Azalan petrol ithalat� ile 11 milyar $’�n ülke içinde kalmas� sa�lanm��t�r. 

 

BREZ�LYA:   Brezilya’da 2008 y�l�nda 22,55 milyar litre olan etanol üretimi 2009 y�l�na göre 
% 21 oran�nda artarak 27,17 milyar litreye ula�m��t�r. Dünyada biyoetanol kullan�m�n�n 
öncülü�ünü yapan Brezilya genelinde biyoetanol % 25 oran�nda benzinle harmanlanarak 
kullan�lsa da fleksi araçlarda %85 biyoetanollü benzin kullan�m� oldukça yayg�nd�r. Ülkede 
409 adet etanol tesisi, 33.000 adet E85 yak�t istasyonu bulunmaktad�r. Brezilya’da 2012 
y�l�nda toplam biyoetanol üretiminin 35,7 milyar litre olmas� beklenmektedir. 
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AB: 2008 y�l�nda 4,56 milyar litre üretim yapan AB, 2008 y�l�nda üretimini %32 art�rarak 6,04 
milyar litre biyoetanol üretimi gerçekle�tirmi�tir. En büyük üreticiler Fransa, Almanya, �ngiltere 
ve �spanya’d�r. Avrupa Biyoetanol Üreticileri Derne�inin (EBIO) verilerine göre halihaz�rda AB 
ülkelerinde in�a halindeki biyoetanol tesislerindeki kapasite 1,75 milyar litredir.  

TÜRK�YE: Ülkemizde, yasal düzenlemeleri Tütün ve Alkol Piyasas� Düzenleme Kurumu 
taraf�ndan yap�lan biyoetanol sektöründe mevcut durumda 3 üretim tesisi bulunmaktad�r. 
Bununla birlikte Eski�ehir �eker Fabrikas� Alkol Üretim Tesisi de yak�t alkolü üretecek �ekilde 
revize edilmi�tir. Ülkemizdeki biyoetanol tesislerinin en büyü�ü Pankobirlik bünyesinde 
bulunan Konya �eker A.�’ye ait Çumra �eker Fabrikas�nda kurulan ve �eker pancar�ndan 
üretim yapan 84 milyon litre kapasiteli biyoetanol tesisidir. Di�er 2 tesisten biri Bursa Kemal 
Pa�a’da kurulu olup 40 milyon lt kapasitelidir. Tarkim’e ait olan tesis m�s�rdan üretim 
yapmaktad�r. Adana’da kurulu olan ve Tezkim’e ait olan biyoetanol tesisinin kapasitesi ise 40 
milyon lt olup bu�day ve m�s�rdan üretim yap�lmaktad�r.  

Türkiye’de kurulu biyoetanol kapasitesi yakla��k 180 milyon litre olup yakla��k %8 benzin 
gereksinimimizi kar��layacak durumda olmas�na ra�men ula�t�rma yak�t� olarak biyoetanol 
kullan�m� çok azd�r. Çünkü ÖTV muafiyeti benzinle harmanlanan biyoetanolün sadece %2’lik 
dilimine uygulanmaktad�r. Oysa Çevre ve Orman Bakanl��� taraf�ndan 2004 y�l�nda 
yay�mlanan Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeli�inde (bu yönetmelik AB’nin benzin ve 
motorin kalitesi ile ilgili 2003/17/EC direktifi uyumla�t�r�larak haz�rlanm��t�r) benzine %5 
etanol kar��t�r�lmas�na izin verilmektedir. May�s 2009’da AB Direktifi paralelinde yap�lan bir 
düzenleme ile bu oran %10’a ç�kart�lm��t�r.  Ancak kullan�m zorunlulu�u olmamas� nedeniyle 
%2’lik ÖTV’den muaf k�s�m bile kullan�lamamaktad�r. Benzer durum biyodizel için de 
geçerlidir. Sektörde yap�lan yat�r�mlar at�l beklemektedir. Oysa sadece kullan�m 
zorunlulu�unun bile getirilmesiyle tar�m, sanayi, ula�t�rma, bankac�l�k, sigortac�l�k vb 
sektörlerde yarat�lacak katma de�er ve yeni vergi mükelleflerinin ortaya ç�kacak olmas� 
Türkiye’ye ekonomik canl�l�k kazand�racakt�r.  

Genellikle organik at�klar ve enerji bitkilerinden elde edilen biyogaz günümüzde pek çok 
geli�mi� ülkenin enerji portföyünde geni� yer bulmaktad�r. Almanya’da 4078 biyogaz 
tesisinden elde 12 milyar kWh elektrik 3,5 milyon evin enerji ihtiyac�n� kar��lamaktad�r.     
11.000 ki�inin istihdam edildi�i sektörde biyogaz�n ula�t�rma yak�t� olarak kullan�m� da 
giderek yayg�nla�t�r�lmaktad�r. Benzer �ekilde �sveç’te de biyogaz, do�al gaz�n kullan�ld��� 
her alanda kullan�lmakta ve 2020 y�l�nda do�algazdan tamamen vazgeçilerek biyogaz 
kullan�m�na geçilmesi hedeflenmektedir.  

Büyük bir hammadde potansiyeline sahip olan ülkemizde biyogaz sektöründeki uygulamalar 
son derece azd�r. Bununla birlikte TBMM gündeminde yer alan ilgili yasa teklifinin kabul 
edilmesiyle sektörde büyük bir at�l�m beklenmektedir.  

BM Raporuna göre ikinci ku�ak biyoyak�tlar lignoselülozik biyokütleden, ileri teknik süreçler 
kullan�larak üretilen biyoyak�tlar olarak tan�mlanmaktad�r. �kinci ku�ak biyoyak�tlar�n 
hammaddeleri g�da üretimiyle rekabeti söz konusu olmayan a�aç kabu�u, yaprak, sap, tala� 
vb odunsu ve karbonlu maddeler içeren lignoselülozik kaynaklard�r. Bununla birlikte uzun 
dönemde, sulanabilir arazilerden ba��ms�z olarak alglerden de elde edilebilmektedirler. 
Ayr�ca elektrik üretim süreçlerinin at��� olan �s� ve CO2’in de alg üretiminde kullan�lmas� 
biyoyak�t kullan�m�n� destekleyece�i gibi küresel �s�nmay� önlemede de etken olacakt�r.  
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�kinci ku�ak biyoyak�tlar�n 2015 y�l�nda ticarile�mesinin beklendi�i AB Komisyon raporlar�nda 
yer almaktad�r. Günümüzde Kanada ve �spanya’da lignoselülozik etanol, Almanya ve 
�ngiltere’de Btl (biyokütles�v� biyoyak�t üretimi) tesislerinin demonstrasyonlar� bulunmaktad�r. 
Ayr�ca ön ticari pilot tesislerin kurulmas� sürdürülmektedir. Shell bu�day saplar�ndan etanol 
üretimi üzerine çal��maktad�r ve 200 milyon litre/y�l kapasiteli ticari tesisini açm��t�r. Choren 
Industry firmas�  y�ll�k 67 milyon ton biyokütlenin i�lenece�i 18 milyon litre kapasitelik Btl 
demonstrasyon tesisini, Almanya’da y�ll�k 1 milyon ton biyokütlenin i�lenece�i 200 milyon 
ton/y�l kapasiteli büyük ölçekli sanayi tesisini kurmay� planlamaktad�r.  

ABD Enerji Departman� 2007 ba��nda selülozik etanolün 2012 y�l�nda benzinle rekabet 
edebilecek duruma getirilmesi için 1,2 milyar $’l�k bütçe ayr�ld���n� duyurmu�tur. AB’de de 
Çerçeve Programlar�nda ikinci ku�ak biyoyak�t projeleri öncelikli olarak desteklenmektedir.  

Ülkemizde ise çe�itli üniversitelerde Ar-Ge projelerinin yan� s�ra Mamak çöplü�ünde kurulan 
çöpgaz� tesisleriyle entegre çal��mas� planlanan alg üretimi dikkat çekicidir. Elde edilen 
alglerden biyoetanol ve çe�itli sanayi girdi üretimleri hedeflenmektedir. Mevcut durumda Ar-
Ge çal��malar� için 500 m2’lik alanda yap�lan alg üretimi ticarile�me a�amas�nda 2 dönümde 
gerçekle�tirilecektir.  

Di�er yandan sürdürülebilir gelecek için yeni bir yakla��m biyorafinerilerdir. Biyorafineriler 
tar�m ile kimya aras�nda bir köprüdür. Tar�msal ürünlerin ni�asta ve �ekere 
dönü�türülmesiyle ve uygulanan biyokimyasal süreçler sonucu elde edilen yak�t�n yan� s�ra, 
monomer ve polimerler elde edilerek +pek çok ürüne biyolojik ve kimyasal olarak 
eri�ilebilmektedir. Orman ürünlerinden gazla�t�rma, piroliz vb tekniklerle enerji elde 
edilmesinin yan� s�ra metanol, asetik asit, kalsiyum asetat, aseton gibi pek çok kimyasal 
hammaddenin de elde edilmesi mümkündür. Son y�llarda yap�lan ara�t�rmalarda odundan 
elde edilen bir tak�m preparatlar�n gö�üs, prostat ve kolon kanserlerinde etkili oldu�u 
saptanm��t�r. Yine son y�llarda kalp ve damar sa�l��� için odunun ana maddesi olan ligninden 
bir ilaç geli�tirilmi� ve ostrojen yap�m�nda lignin kullan�lm��t�r. Entegre biyorafinerilerde 
biyokütleden yak�t, �s�, elektrik ve kimyasal madde üretilmektedir.  

Geli�mi� ülkeler biyoyak�t üretimini biyorafineri kavram�yla kimya sanayi ile entegre etme 
giri�imindedir. 2006 y�l�n�n �ubat ay�nda yay�mlanan Biyoyak�t Stratejisinde AB’de ve 
geli�mekte olan ülkelerde biyoyak�tlar�n daha fazla te�vik edilmesi, pozitif çevresel etkinin 
sa�lanmas�, hammaddenin rekabet edilebilir maliyeti, 2. ku�ak biyoyak�tlar�n AR-GE 
çal��malar� ve pazara girmelerinin desteklenmesi, biyoyak�t hammaddesi ve biyoyak�tlarla 
ilgili geli�mekte olan ülkelerdeki f�rsatlar�n ara�t�r�lmas� konular� yer almaktad�r. Yine 2006 
y�l�nda yay�mlanan Vizyon 2030 belgesinde AB’de biyoyak�t kullan�m� ve üretiminin 
art�r�lmas�, pazar pay�n�n yükseltilmesi, ara�t�rma geli�tirme çal��malar�na önem verilmesi, 
vizyon ve strateji çerçevesi olu�turulmas� konular�nda hükümler bulunmaktad�r.  

2030 Vizyon belgesindeki hükümlerin yerine getirilebilmesi için 2006 y�l�n�n 2. yar�s�nda 
Avrupa Biyoyak�t Teknoloji Platformu kurulmu�tur. Karar vericiler için senaryolar üreten ve 
stratejik rehberlik sa�layacak olan Platform uygun politika çerçevesinin kurulmas�n� 
sa�layacak, vizyonun gerçekle�tirilmesine yard�mc� olacak stratejik ara�t�rmalar� belirleyecek 
ve uygulanmas�n� sa�layacakt�r. AB öngörülerine göre dünyan�n g�da ve yem gereksinimleri 
ön planda tutularak 2015 y�l�ndan sonra ikinci ku�ak (lignoselülozik) biyoyak�tlar ticari olarak 
kullan�lacaklard�r.  
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Di�er yandan Amerika Enerji Bakanl��� Aral�k 2009'da 19 entegre biyorafineri projesi için 564 
milyon $’l�k bütçe ay�rm��t�r. 15 eyalette gerçekle�tirilecek bu projelerde ileri biyoyak�t, 
biyoelektrik ve biyokimyasallar üretilecektir. Proje kapsam�nda pilot tesisler ve 
demonstrasyon çal��malar�yla birlikte ticarile�me sürecinin de tamamlanmas� 
öngörülmektedir. Ayr�ca petrol konusunda ithalat ba��ml�l���n�n azalmas�, ulusal 
biyosanayinin yarat�lmas� ve pek çok k�rsal alanda yeni i� olanaklar�n�n yarat�lmas� projenin 
di�er hedefleridir.  

Biyokütle ve Biyoyak�tlar için Öneriler : 
 
Biyokütle enerjisinin gelecekte en büyük yenilenebilir enerji kayna�� ve sanayi dal� olaca�� 
bilimsel ve politik çevrelerce vurgulanmakla birlikte biyokütle enerjisinin geli�imi için 
yap�lmas� gereken pek çok i�lem vard�r. Bunlardan en önemlisi biyokütle enerjisi ile ilgili 
stratejilerin belirlenmesi ve de�erlendirmelerin yap�lmas�d�r. Bu kapsamda maliyetler ve 
vergilendirme sistemleri belirlenmeli, maliyetler aras� kar��la�t�rmalar yap�lmal�, net emisyon 
de�erleri hesaplanmal�, sosyo-ekonomik boyutlar belirlenmeli, ya�am döngü 
de�erlendirmeleri, ekolojik denge uyumu, art�k ve at�klar�n ekonomik geri kazan�mlar� 
yap�lmal�d�r.  

Di�er yandan hammadde ile ilgili olarak biyokütle enerji kaynaklar�n�n seçimi (C3, C4 enerji 
bitkileri, ormanc�l�kta enerji plantasyonlar�n�n seçimi), üretimi ve bölgelere adaptasyonu, 
enerji tar�m�n�n projelendirilmesi, biyokütle enerji kaynaklar�n�n standardizasyonu, enerji 
üretiminde mekanizasyon ve yeni prototip alet ve makinalar�n geli�tirilmesi ve 
yayg�nla�t�r�lmas�, hayvanc�l�k at�k ve art�klar�ndan optimum yararlanma ko�ullar�n�n 
belirlenmesi gereklidir.  

Teknoloji alan�nda ise; biyoyak�t üretim yöntemlerinin geli�tirilmesinin yan� s�ra, biyoyak�ta 
uygun motor tasar�mlar�n�n yap�lmas� da son derece önemlidir. Di�er yandan ula�t�rma yak�t� 
olarak kullan�lmas�n�n yan� s�ra �s� ve elektrik sektöründe biyokütle enerjisinin kullan�m� 
yayg�nla�t�r�lmal�d�r. Bu kapsamda biyokütle enerjisi ile çal��t�r�lan kojenerasyon hatta 
trijenerasyon (elektrik-�s�-so�utma) sistemlerinin geli�tirilmesi, biyogaz santrallerinin 
yayg�nla�t�r�lmas� ve yeni sistemlerin kullan�m�, büyük çapl� biyokütle enerjisi ile çal��an 
elektrik santrallar� için modern sistemlerin geli�tirilmesi gereklidir. Elektrik üretim tesislerinin 
�ebekeye ba�lanmas� konusunda gerek bürokratik gerekse mali engeller kald�r�lmal� ve ilgili 
kanun taraf�ndan öngörülen yönetmelikler hayata geçirilmelidir.  

Di�er yandan nüfus art���, açl�kla mücadele tar�m alanlar�n�n planl� olarak en verimli �ekilde 
kullan�m�n� gerektirmektedir.  

Her ne kadar bugünün teknolojisiyle üretilen biyoyak�t hammaddeleri büyük oranda g�da ve 
yem niteli�i ta��sa da gelecek ku�ak biyoyak�t üretim teknolojilerinin pazarda yer alabilmesi 
için var olan biyoyak�t teknolojilerinin geli�tirilmesi ve Ar-Ge çal��malar�n�n planl� ve titiz bir 
�ekilde yürütülmesi gereklidir. Bu da bu günün teknolojisinin ve geli�iminin politikalarla 
desteklenmesi ile mümkündür.  

Ülkemizde biyoyak�t sektörünün geli�iminin sa�lanmas� ve ileri ku�ak biyoyak�tlar�n Ar-Ge 
çal��malar�n�n ba�lanmas� ve sa�l�kl� olarak sürdürülebilmesi için akaryak�ta biyoyak�t 
harmanlanmas� zorunlu olmal� ve %2’lik harmanlama dilimine uygulanan ÖTV muafiyeti %5’e 
ç�kart�lmal�d�r. Çünkü halihaz�rda ülkemizdeki s�v� biyoyak�t kurulu kapasitesi %5 zorunlu 
biyoyak�t kullan�m�n� kar��layacak düzeydedir.  
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Buna en güzel örnek biyoetanol sektörüdür. Daha önce de belirtildi�i gibi ülkemizde 
biyoetanol kurulu kapasitesi 180 milyon litre olup benzin ihtiyac�m�z�n %8’ini kar��layacak 
durumdad�r. Hâlihaz�rda biyoetanol-benzin kar���m�na uygulanan %2’lik ÖTV muafiyetinin 
%5’e ç�kart�lmas� ile ülke ekonomisindeki cari aç��a pozitif etki, iç ve d�� mali �oklara kar�� 
direnç olu�acakt�r. Bununla beraber tar�ma dayal�, katma de�eri yüksek bir sanayi sektörü 
yarat�lm�� olacakt�r. Ayr�ca yan sanayi yat�r�mlar� artacak, k�rsal kesimde refah düzeyi 
yükselecek, göç önlenecek, buna ba�l� olarak büyük �ehirlerdeki can ve mal güvenli�inin 
sa�lanmas�na katk�da bulunulacak, ta��mac�l�k, sigorta, ileti�im, bankac�l�k gibi hizmet 
a��rl�kl� sektörlerde pazar�n büyümesi ve istihdam�n artmas�na neden olacakt�r.  

Biyoetanol üretim prosesinde yan ürün olarak elde edilen yem, hayvanc�l�k sektöründe ithalat 
ba��ml�l���n� azaltacak, ülke ekonomisine katma de�er sa�layacakt�r. Biyoetanol üretim ve 
tüketiminde yap�lacak bu mikro reformun yan sektörlerde yarataca�� katma de�er, bu 
reformun yan sektörlere sa�layaca�� i� hacmiyle ekonomiye olan getirileri ÖTV getirisinden 
kat be kat fazla olacakt�r. Ayr�ca ilgili sektörde yarat�lacak katma de�er vergi tahsilat�n� 
art�racak, ekstra vergi potansiyeli olu�turacakt�r. Bunlar�n yan� s�ra ülkemizde yürürlükte 
bulunan Benzin Motorin Kalitesi Yönetmeli�inde yer alan benzine %10 oran�nda etanol 
kat�lmas� öngörüsü de�erlendirilerek daha temiz bir çevre olu�umuna katk� sa�lanacakt�r. 
Benzer durum biyodizel sektörü için de geçerlidir.  

Di�er yandan çiftçi kendi yeti�tirdi�i biyoyak�t hammaddesiyle, üretici birlikleri arac�yla 
üretilen biyoyak�t� hangi oranda olursa olsun ÖTV ödemeden kendi aktiviteleri için 
kullanabilmelidir.  

Bununla birlikte büyük bir at�k potansiyeline sahip olan ülkemizde biyogazdan elektrik üretimi 
desteklenmelidir. Halihaz�rda TBMM’de görü�ülmek üzere bekleyen “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklar�n�n Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl� Kullan�m�na �li�kin Kanun ve Baz� Kanunlarda 
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun Teklifi”nin (biyokütle kaynaklar�ndan elde edilecek 
elektri�e ilk 5 y�l 14 €cent/kWh, ikinci 5 y�l 10 €cent/kWh al�m garantisi) yasala�mas� 
ülkemizde biyogaz sektörünün önünü açacak en önemli ad�m olacakt�r.  

Bununla birlikte pek çok ülkede oldu�u gibi ülkemizde de do�algaz niteli�inde biyogaz üretimi 
ve do�al gaz kullan�lan her alanda; elektrik üretiminin yan� s�ra �s� ve ula�t�rma yak�t� olarak 
da biyogaz kullan�m� desteklenmeli, uygulamalar�n yayg�nla�t�r�lmas� için gerekli alt yap�lar 
olu�turulmal� ve uygun te�vik mekanizmalar� geli�tirilmelidir.  
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6.  ELEKTR�K ENERJ�S� 
 

6.1. Türkiye Elektrik Sisteminin Geli�mesi  
6.1.1. Talep Geli�imi 

Türkiye elektrik enerjisi brüt tüketimi (Türkiye brüt üretimi+d�� al�m–d�� sat�m) 2008 y�l�nda 
%4,3 art�� ile 198,0 Milyar kWh, 2009 y�l�nda ise %2,0 azalma ile 194,0 Milyar kWh olarak 
gerçekle�mi�tir. Türkiye net tüketimi 2008 y�l�nda 161,9 Milyar kWh, 2009 y�l�nda ise 161,9 
Milyar kWh olmu�tur. 

2008 y�l� için 204,0 Milyar kWh olarak tahmin edilen brüt elektrik tüketimi, y�l ortalar�nda 
ortaya ç�kan ekonomik durgunlu�un etkisi ile azalma e�ilimi göstermi� ve y�l sonunda bir 
önceki y�l�n tüketimine göre %4,3 art�� göstererek 198,1 Milyar kWh olarak gerçekle�mi�tir.  
 

Tablo 6.1: Talep Geli�imi 

  
PUANT GÜÇ TALEB� 

(MW) 
ARTI� 

(%)
ENERJ� TALEB� 

(GWh) 
ARTI� 

(%) 
1998 17 799 5,2 114 023 8,1 
1999 18 938 6,4 118 485 3,9 
2000 19 390 2,4 128 276 8,3 
2001 19 612 1,1 126 871 -1,1 
2002 21 006 7,1 132 553 4,5 
2003 21 729 3,4 141 151 6,5 
2004 23 485 8,1 150 018 6,3 
2005 25 174 7,2 160 794 7,2 
2006 27 594 9,6 174 637 8,6 
2007 29 249 6,0 190 000 8,8 
2008 30 517 4,3 198 085 4,3 
2009 29 604 -3,0 194 079 -2,0 

                      Kaynak:TE�A� 
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Türkiye enterkonnekte sisteminde y�llar itibariyle puant talebin de enerji talebine benzer 
oranda geli�ti�i gözlemlenmektedir. Puant talep 2007 y�l�nda 29249 MW, 2008 y�l�nda 30.517 
MW olarak gerçekle�mi�tir. Elektrik sisteminde anl�k en dü�ük tüketim olan minimum yük 
de�erlerinin geli�imi puant talep geli�iminden daha farkl� seyretmektedir. Minimum Yük 2007 
y�l�nda 11.000 MW iken 2008 y�l�nda 10.409 MW olarak gerçekle�mi�tir. 

Genellikle, Türkiye’de y�ll�k puant k�� döneminde görülmekte iken son y�llarda yaz 
dönemlerinde de anl�k tüketim de�erleri belirgin bir �ekilde artmaya ba�lam��t�r. 2008 y�l�nda 
y�ll�k puant Temmuz ay�nda gerçekle�mi�tir. Puant talep y�llara göre sürekli bir art�� 
gösterirken minimum yükteki y�ll�k de�i�im oldukça düzensizdir. 

Elektrik sisteminde puant talep ile minimum yük seviyesinin ili�kisi elektrik enerjisinin 
tüketiminde verimlilik aç�s�ndan önemli bir göstergedir. Minimum Yük de�erinin Puant Talebe 
oran� toplam elektrik tüketiminde yük faktörünün de bir göstergesi olup bu oran�n yüksek 
olmas� elektrik enerjisinin daha verimli kullan�lmad��� anlam�na gelmektedir.  

Tablo 6.2: Y�ll�k Maksimum Yükün Puant Yüke Oran� 

  
PUANT YÜK   

(MW) 
ARTI� 

(%) 
M�N�MUM YÜK 

(MW) 
ARTI� 

(%) 
M�N�MUM YÜKÜN PUANT YÜKE ORANI 

(%) 

2000 19390 - 9369 - 48,3 

2001 19612 1,1 8336 -11,0 42,5 

2002 21006 7,1 9127 9,5 43,4 

2003 21729 3,4 9270 1,6 42,7 

2004 23485 8,1 8888 -4,1 37,8 

2005 25174 7,2 10120 13,9 40,2 

2006 27594 9,6 10545 4,2 38,2 

2007 29249 6,0 10965 4,0 37,5 

2008 30517 4,3 10409 -5,1 34,1 

2009 29604 4,4 11083 -5,2 37,4 

Kaynak:TE�A� 
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Tablo 6.2’den ve �ekil 6.2’den de aç�kça görülece�i üzere son y�llarda minimum yükün puant 
yüke oran� zaman içinde belirgin bir �ekilde dü�mekte, ülkemizde elektrik enerjisinin verimli 
olarak kullan�lmad���n� göstermektedir.  

 

6.2. Elektrik Sistemi Üretim-Tüketim �ncelemesi 
6.2.1. Elektrik Üretim Tesislerinin Kurulu�lara Göre Geli�imi 

Türkiye elektrik enerjisi üretiminde kamu kurumlar�n�n yan� s�ra özel sektör kurulu�lar� da yer 
almaktad�r. Her ne kadar Türkiye’de özelle�tirme kavram� 1984 y�l�nda 3096 say�l� yasan�n 
yürürlü�e girmesi ile güncel hale geldiyse de bu tarihin daha öncesinde elektrik üretiminde 
ÇEA� ve KEPEZ gibi imtiyazl� özel �irketler yer alm��t�r. 1984 y�l�ndan 2007 y�l� sonuna 
kadar kurulu güç ve elektrik üretim miktarlar�n�n y�llara göre geli�imi a�a��daki Tablo 6.3’de 
gösterilmektedir. 

 

Tablo 6.3: Türkiye Kurulu Gücünün Kamu ve Özel Sektör Olarak Geli�imi 

  

KURULU GÜÇ (MW) 

KAMU SANTRALLARI ÖZEL SANTRALLAR TÜRK�YE TOPLAMI 

     
TERM�K H�DROL�K TOPLAM 

PAY 
(%) TERM�K H�DROL�K TOPLAM

PAY 
(%) TERM�K H�DROL�K TOPLAM

1984 3545,4  3644,2  7189,6 85,0 1041,4   230,6 1272,0 15,0 4586,8    3874,8 8461,6

1990 8264,2  6465,1 14729,3 90,3 1289,1   299,2 1588,3   9,7 9553,3    6764,3 16317,6

1995 9650,6  9207,6 18858,2 90,0 1440,9   655,2 2096,1 10,0 11091,5    9862,8 20954,3

2000 11274,6  9977,3 21251,9 77,9 4795,4 1216,8 6012,2 22,1 16070,0   11194,1 27264,1

2001 10954,6 10108,7 21063,3 74,3 5686,0 1583,1 7269,1 25,7 16640,6   11691,8 28332,4

2002 10949,6 10108,7 21058,3 66,1 8636,4 2151,1 10787,5 33,9 19586,0   12259,8 31845,8

2003 10803,1 10990,2 21793,3 61,2 12186,3 1607,4 13793,7 38,8 22989,4   12597,6 35587,0

2004 10794,9 10994,7 21789,6 59,2 13364,8 1669,6 15034,4 40,8 24159,7   12664,3 36824,0

2005 11474,9 11109,7 22584,6 58,1 14442,4 1816,5 16258,9 41,9 25917,3   12926,2 38843,5

2006 12554,9 11161,0 23715,9 58,5 14880,3 1968,6 16848,9 41,5 27435,2   13129,6 40564,8

2007 12524,9 11350,3 23875,2 58,6 14710,5 2191,6 16902,1 41,4 27235,4   13541,9 40777,3

2008 12524,9 11455,9 23980,8 57,3 15070,1 2766,3 17836,4 42,7 27595,0   14222,2 41817,2

2009 12524,9 11677,9 24202,8 54,1 16808,5 3755,4 20563,9 45,9 29333,4   15433,3 44766,7

          Kaynak:TE�A� 
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1984 y�l�nda kurulu güç toplam�nda %85 olan kamu pay� 2007 y�l�nda %58,6 seviyesine, 
1984 y�l�nda Türkiye toplam elektrik üretiminde %87,2 olan kamu pay� 2007 y�l�nda %48,3 
seviyesine gerilerken buna paralel olarak da hem kurulu güç hem de toplam üretimde özel 
sektör pay� artm��t�r. 1995 y�l�ndan sonra, sektörde, kamu pay� sürekli olarak azal�rken özel 
sektör pay� artm��t�r. Kurulu güç ve toplam elektrik üretiminde kamu-özel sektör paylar�n�n 
y�llara göre geli�imi �ekil 6.3 ve �ekil 6.4’de verilmektedir.  

 
KURULU GÜÇ �Ç�NDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PAYLARININ GEL���M�
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           Kaynak:TE�A� 
�ekil 6.3: Kurulu Güç �çinde Kamu ve Özel Sektör paylar�n�n Geli�imi 

Tablo 6.4: Türkiye Üretiminin Kamu ve Özel Sektör Olarak Geli�imi 

  

ÜRET�M (GWh)

KAMU SANTRALLARI ÖZEL SANTRALLAR TÜRK�YE TOPLAMI

TERM�KH�DROL�K TOPLAM 
PAY 
(%) TERM�K H�DROL�K TOPLAM

PAY 
(%) TERM�K H�DROL�K TOPLAM

1984 14426 12260 26686 87,2 2761 1167 3928 12,8 17187.2 13426,3 30613,5

1990 30698 22156 52854 91,9 3697 992 4689 8,1 34395.4 23147,6 57543,0

1995 45090 33105 78195 90,7 5617 2436 8053 9,3 50706.5 35540,9 86247,4

2000 65462 27772 93234 74,6 28547 3140 31688 25,4 94009.7 30911,9 124921,6

2001 65954 20409 86362 70,4 32699 3664 36362 29,6 98652.4 24072,3 122724,7

2002 51028 26304 77332 59,8 44640 7428 52067 40,2 95667.7 33731,8 129399,5

2003 33070 30027 63097 44,9 72120 5364 77484 55,1 105189.6 35390,9 140580,5

2004 27349 40669 68017 45,1 77208 5473 82681 54,9 104556.9 46141,4 150698,3

2005 38416 35046 73462 45,4 83921 4574 88494 54,6 122336.7 39619,5 161956,2

2006 46037 38679 84716 48,1 85892 5691 91584 51,9 131929.1 44370,8 176299,8

2007 61345 30979 92324 48,2 93961 5270 99231 51,8 155306.0 36248,7 191554,7

2008 69297 28419 97717 49,2 94842 5859 100701 50,8 164139.2 34278,8 198418,0

2009 61120 28330 89450 46,1 95120 9490 104609 53,9 156240.0 37819,8 194059,8

         Kaynak:TE�A� 
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TÜRK�YE TOPLAM ELEKTR�K ÜRET�M�NDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PAYLARININ YILLARA GÖRE GEL���M�
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                   Kaynak:TE�A� 
�ekil 6.4: Türkiye Toplam Elektrik Üretiminde Kamu ve Özel Sektör Paylar�n�n Geli�imi 

Yukar�daki �ekiller incelendi�inde özel sektöre ait olan üretim tesislerinin toplam elektrik 
üretimi içindeki pay�n�n kurulu güç içindeki pay�na göre daha h�zl� artt��� ve 2007 y�l�nda 
daha yüksek seviyeye ula�t��� aç�kça görülmektedir. Özellikle 1998 y�l�ndan 2003 y�l�na 
kadar toplam üretim içinde özel sektör pay� oldukça h�zl� bir �ekilde artm��t�r. Bu dönem Yap-
��let-Devret (Y�D), ��letme Hakk� Devri (�HD) ve Yap-��let (Y�) modeli kapsam�nda özel 
sektörün elektrik üretmeye ba�lad��� dönemdir. Y� modeli kapsam�ndaki kapasitenin tamam� 
ile Y�D ve �HD kapsam�ndaki kapasitenin büyük bir ço�unlu�u termik kapasite oldu�u ve bu 
modeller kapsam�nda üretimlerine sat�n alma garantisi verildi�i için toplam Türkiye elektrik 
üretimi içindeki özel sektör pay� h�zl� bir �ekilde artm��t�r. 2004 y�l� ve sonras�nda ise özel 
sektör pay� toplam kurulu güç ve toplam üretim içinde de�i�iklik göstermemi�tir. 

Kamu ve özel sektör kurulu güç ve toplam elektrik üretiminin 1984 y�l�ndaki de�erine göre 
y�ll�k olarak 2007 y�l�na kadar büyüme oranlar� �ekil 6.5 ve �ekil 6.6’da gösterilmektedir. 

KAMU SANTRALLARI KURULU GÜÇ - ÜRET�M GEL���M�
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                   Kaynak:TE�A� 

�ekil 6.5: Kamu Santrallar�n�n Toplam Kurulu Güç ve Toplam Elektrik Üretimi 
De�erlerinin 1984 Y�l�na Göre Geli�imi 

 



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi   •   Enerji Raporu 2010124

 
ÖZEL SEKTÖR SANTRALLARI KURULU GÜÇ - ÜRET�M GEL���M�
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�ekil 6.6: Özel Sektör Santrallar�n�n Toplam Kurulu Güç ve Toplam Elektrik Üretimi 
De�erlerinin 1984 Y�l�na Göre Geli�imi 

 
Kamu santrallar�n�n kurulu güç ve üretim miktarlar� 1984 y�l�na göre 2008 y�l�nda yakla��k 3,5 
kat büyümü�tür. Buna kar��l�k özel sektör santrallar�n�n toplam kurulu gücü ayn� dönemde 
yakla��k 14 kat, toplam üretim miktar� ise yakla��k 26 kat büyümü�tür. Yukar�da da belirtildi�i 
üzere özellikle 1998 y�l�ndan sonra Y�D, Y� ve �HD modeli kapsam�nda özel sektörün elektrik 
üretiminde a��rl�kl� olarak termik kapasite ile yer almas� ve bu kapasitelerin üretimlerine sat�n 
alma garantisi verilmesi büyümedeki farkl�l���n birincil nedenidir.  

Elektrik enerjisi üretimi için as�l belirleyici unsur talep miktar�d�r. Kurulu gücün enerjiye 
dönü�türülebilir k�sm�n�n ancak talep kadar olan miktar� üretilece�i için kapasitenin bir k�sm� 
üretime haz�r ama üretim yapmadan yedek olarak beklemektedir. Talebi kar��lamak üzere 
sistemdeki santrallar emre amadelik durumlar�na göre çal��t�r�lmakta ve elektrik 
üretilmektedir. Emre amadelik durumu hidrolik santrallarda hidrolojik ko�ullara göre 
de�i�kenlik göstermekte, termik santrallarda ise çal��t�r�lma ko�ullar�n�n haz�r 
bulundurulmas�na göre belirlenmektedir. Emre amade olma durumunu etkileyen unsurlardan 
önemli olanlar� ar�za olas�l�klar�, bak�m ihtiyaçlar� ve yak�t temini ve kalitesidir. Santrallar�n 
çal��ma durumunu etkileyen bütün unsurlar göz önüne al�narak emre amade olma durumu 
belirlenmektedir. Ayr�ca, Bir grup kapasite emre amade olsa bile talebe göre ihtiyaç 
duyulmad���ndan çal��t�r�lmama durumu olmaktad�r.  

Y�ll�k üretim miktar� ile toplam kurulu güç ili�kisi mevcut kapasitenin kullan�m� hakk�nda bir 
fikir vermektedir. Kurulu kapasiteden yararlanma oran�n� de�erlendirmenin de�i�ik ölçütleri 
bulunmaktad�r. Bu ölçütler bir anlamda kurulu kapasitenin kullan�lmas�nda verimlili�in de bir 
göstergesidir. Bu ölçütlerden en önemli olanlar� tam kapasite e�de�eri çal��ma süresi ve 
kapasite faktörü’dür. 

Tam kapasite e�de�eri çal��ma süresi ve kapasite faktörü de�erlendirilirken gerçekle�en 
üretim de�erinin talep de�erine ba�l� oldu�u dolay�s�yla kullan�labilir kapasite oldu�u halde 
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talepten fazla üretim yap�lamayaca�� için kurulu gücün bir k�sm�n�n kullan�lamad��� göz 
önünde bulundurulmal�d�r.  

Kurulu gücün verimli kullan�lmas�n�n ölçütlerinden bir di�eri de santrallar�n kapasite 
faktörüdür. Yukar�da da belirtildi�i gibi, bir santral emre amade olsa bile talep durumuna göre 
çal��t�r�lmayabilecektir. 

Talebin güvenilir bir �ekilde kar��lanmas� için sistemde bulunan santrallar belirlenen 
politikalar çerçevesindeki ilkelere göre s�ralanarak çal��t�r�lmaktad�r. Bu ilkeler en dü�ük 
maliyetle üretim yapan santraldan ba�lanarak pahal�ya do�ru s�ra ile çal��t�r�labilece�i gibi 
özel baz� ko�ullara öncelik de verilebilir. Örne�in Türkiye elektrik sisteminde üretimlerine 
sat�n alma garantisi verilmi� olan santrallar maliyet göz önüne al�nmadan öncelikli olarak 
çal��t�r�lmaktad�r.  

Benzer �ekilde kamu ve özel sektör termik santrallar�n�n y�ll�k kapasite faktörleri 
incelendi�inde 1999 y�l�na kadar kamu santrallar�n�n kapasite faktörleri yüksek iken 1999 
y�l�ndan sonra özel sektör santrallar�n�n kapasite faktörleri daha büyük oldu�u ve artarak 
devam etti�i görülmektedir. Buna kar��l�k kamu termik santrallar�n�n kapasite faktöründe 
2001-2004 döneminde çok h�zl� bir dü�ü� oldu�u görülmektedir. Bu dönem ba�ta Y� modeli 
kapsam�ndaki santrallar olmak üzere oldukça büyük miktarda özel sektör termik 
santrallar�n�n i�letmeye girdi�i dönemdir. 2004 y�l�ndan sonra ise yeni ilave kapasite art��� 
talep art���na göre daha dü�ük oldu�undan kamu santrallar�n�n çal��t�r�lma süreleri 
dolay�s�yla kapasite faktörleri artm��t�r.  

2001 y�l�ndan itibaren büyük miktarda özel sektör termik kurulu gücün sisteme dahil olmas� 
ve bu kapasitelerin büyük miktarda sat�n alma garantisi kapsam�nda olmas� nedeniyle toplam 
üretim kapasitelerinin büyük miktar� kullan�lm��t�r. Özel sektör termik santrallar�ndaki bu 
yüksek kullanma oran�na kar��l�k kamu termik santrallar�n�n üretim kapasitelerindeki 
kullanma oran� h�zl� bir �ekilde dü�mü�tür. Özellikle 2002-2005 döneminde sistem kapasite 
yede�inin %35 seviyelerinde yüksek olmas� kamu termik santrallar�n�n üretim kapasitelerinin 
kullan�lma oran�ndaki dü�ü�ü h�zland�rm��t�r. Daha sonraki y�llarda sisteme yeni eklenen 
kapasite miktar�n�n talep art�� miktar�na göre daha az olmas�ndan dolay� sistem yede�i 
azald��� için kamu termik santrallar�n�n üretim kapasitesinin kullan�lma oran� yeniden art�� 
e�ilimine geçmi�tir.  

Kurulu güç yedekleri hesaplan�rken y�ll�k toplam kurulu güç ile ayn� y�l�n puant talep de�erleri 
kullan�lm��t�r. 1984 y�l�ndan bu yana bütün y�llarda puant talep artarken sisteme eklenen yeni 
kapasite miktar� ayn� oranda olmam��t�r. Bundan dolay� da kurulu güç yede�i y�llara göre 
de�i�kenlik göstermi�tir. �ekil 6.7’den de görülece�i üzere sisteme eklenen yeni kapasite 
miktar�n�n fazla oldu�u y�llarda kurulu güç yede�i yükselmi�tir. 1999 y�l�ndan 2003 y�l�na 
kadar olan dönemde kurulu güç içinde özel sektör pay� daha fazla olmak üzere sisteme 
büyük miktarda yeni kapasite eklenmi� ve buna ba�l� olarak da yedek oran� yükselmi�tir. 
Yukar�da da belirtildi�i üzere 1999 y�l�ndan itibaren özel sektöre ait olan kurulu güç büyük 
oranda kullan�l�rken yedek kapasite için kamu santrallar� bekletilmi�tir.  
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TÜRK�YE ELEKTR�K S�STEM�N�N TOPLAM KURULU GÜÇ YEDE��
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                   Kaynak:TE�A� 

�ekil 6.7: Türkiye Elektrik Sisteminde Kurulu Güç Yede�inin Y�llara Göre Geli�imi 
 

6.3. Elektrik Üretim Tesislerinin Birincil Kaynaklara Göre Geli�imi 
Türkiye elektrik sisteminde kurulu güç geli�imi incelendi�inde do�al gaz yak�tl� kurulu gücün 
di�er kaynaklara göre daha büyük miktarda ve oranda artt��� gözlenmektedir. 

 

Tablo 6.6: Kurulu Gücün Kaynaklara göre Geli�imi  
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1984 219.9 - 2621.6 1100.5 627.3 - - - 4569.3 3874.8 17.5 - 8461.6

1985 219.9 - 3181.6 1100.5 627.3 - 100.0 - 5229.3 3874.8 17.5 - 9121.6

1990 331.6 - 5246.4 1202.2 545.6 - 2210.0 - 9535.8 6764.3 17.5 - 16317.6

1995 326.4 - 6456.2 1148.9 204.2 - 2924.5 13.8 11074.0 9862.8 17.5 - 20954.3

2000 335.0 145.0 6919.1 1260.8 229.5 95.3 7044.0 23.8 16052.5 11175.2 17.5 18.9 27245.2

2001 335.0 145.0 6966.4 1608.4 235.5 155.7 7153.5 23.6 16623.1 11672.9 17.5 18.9 28313.5

2002 335.0 145.0 6958.6 2009.0 235.5 155.7 9702.1 27.6 19568.5 12240.9 17.5 18.9 31826.9

2003 335.0 1465.0 6904.0 2331.1 235.5 166.6 11509.6 27.6 22974.4 12578.7 15.0 18.9 35568.1

2004 335.0 1510.0 6904.5 2307.6 214.4 47.2 12798.4 27.6 24144.7 12645.4 15.0 18.9 36805.1

2005 335.0 1651.0 7585.8 2253.3 215.9 36.5 13789.5 35.3 25902.3 12906.1 15.0 20.1 38823.4

2006 335.0 1651.0 8664.5 2163.7 214.4 21.4 14265.8 41.3 27357.1 13062.7 22.9 59.0 40501.7

2007 335.0 1651.0 8671.2 1766.3 206.4 21.4 14577.6 42.7 27271.6 13394.9 22.9 146.3 40835.7

       Kaynak:TE�A� 
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Tablo 6.7: Toplam Kurulu Gücün Termik ve Hidrolik Kaynaklara gore Geli�imi 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOPLAM 7.8 10.9 23.5 16.2 8.9 3.2 5.5 8.8 8.7 2.6 0.5 1.4 3.0 6.6 11.8 4.3 3.9 12.4 11.8 3.5 5.5 4.3 0.8 2.4 7.1

TERM�K 14.4 18.9 20.2 10.8 11.0 3.7 5.7 2.4 3.1 3.2 0.9 2.0 4.2 10.6 19.5 3.2 3.6 17.7 17.4 5.1 7.3 5.6 �0.3 1.2 6.3

HES�+�
YEN�LENEB�L�R

0.0 0.1 28.9 24.2 6.1 2.5 5.2 17.7 15.5 1.9 0.0 0.7 1.7 2.1 2.2 6.1 4.4 4.9 2.7 0.5 2.1 1.6 3.2 4.9 8.5
 

            Kaynak:TE�A� 
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     Kaynak:TE�A� 
�ekil 6.8: Toplam Kurulu Güçte Termik ve HES-Yenilenebilir Kaynaklara göre Geli�imi 

 

�ncelenen dönem içinde h�zl� bir art�� gösteren do�al gaz kaynakl� kurulu kapasite 1984 
y�l�nda sistemde bulunmaz iken 2008 y�l�na kadar h�zl� bir geli�me göstererek toplam kurulu 
gücün %36’s� seviyesine ula�m��t�r. 

1984 y�l�ndan 2008 y�l�na kadar olan dönemde elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre 
geli�imi a�a��da tabloda gösterilmektedir. 
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1984 y�l�ndan 2008 y�l�na kadar elektrik üretiminde y�llara göre önemli miktarda art�� 
gözlenirken dönem içinde termik santrallerden elde edilen üretimin daha h�zl� büyüdü�ü, 
hidrolik kaynaklardan olan üretimin ise ya��� ko�ullar�na ba�l� olarak y�llara göre büyük 
de�i�kenlik gösterdi�i ve toplamda daha yava� büyüdü�ü görülmektedir. 

 

 

Tablo 6.9: Elektrik Üretiminin Termik ve HES-Yenilenebilir Kaynaklara göre Geli�imi 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOPLAM 11.8 16.0 11.7 8.3 8.3 10.6 4.7 11.8 9.6 6.1 10.1 10.0 8.9 7.5 4.9 7.3 �1.8 5.4 8.6 7.2 7.5 8.9 8.7 3.6 �1.8

TERM�K 29.1 25.3 �7.6 �25.9 78.9 0.8 9.2 8.6 �2.3 19.8 6.2 7.3 16.7 8.4 18.9 15.0 4.9 �3.0 10.0 �0.6 17.0 7.8 17.7 5.8 �4.4

HES�+�
YEN�LENEB�L�R

�10.4 �1.1 56.7 55.4 �38.0 29.0 �2.0 17.0 27.7 �9.9 16.2 13.8 �1.6 6.1 �17.8 �10.9 �22.0 40.0 4.9 30.3 �14.1 12.0 �18.2 �5.7 10.5  
      Kaynak:TE�A� 
 

Tablo 6.8: Elektrik Enerjisi Üretiminin Kaynaklara göre Geli�imi 
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1984   705,6 - 9412,7  6710,6 336,2 - - -  17165,1 13426,3  22,1 -  30613,5

1985   710,3 - 14317,5  7028,6   53,4 -       58,2 -  22168,0 12044,9    6,0 -  34218,9

1990   620,8 - 19560,5  3920,9  20,8 - 10192,3 -  34315,3 23147,6  80,1 -  57543,0

1995 2232,1 - 25814,8  5498,2 273,8 - 16579,3 222,3  50620,5 35540,9  86,0 -  86247,4

2000 3175,9     643,1 34367,3  7459,1 980,6 871,1 46216,9 220,2  93934,2 30878,5  75,5   33,4 124921,6

2001 2705,7   1340,3 34371,5  8816,6 904,0 645,6 49549,2 229,9  98562,8 24009,9  89,6   62,4 122724,7

2002 2646,1   1447,0 28056,0  9505,0 270,9 967,9 52496,5 173,7  95563,1 33683,8 104,6   48,0 129399,5

2003 2693,6   5969,4 23589,9  8152,7    4,4 1039,1 63536,0 115,9 105101,0 35329,5   88,6   61,4 140580,5

2004 2478,0   9520,1 22449,5  6689,9    7,3 973,1 62241,8 104,0 104463,7 46083,7   93,2   57,7 150698,3

2005 2965,1 10281,1 29946,3  5120,7   2,5 359,3 73444,9 122,4 122242,3 39560,5   94,4   59,0 161956,2

2006 3073,6 11143,0 32432,9  4232,4  57,7 50,3 80691,2 154,0 131835,1 44244,2   94,0 126,5 176299,8

2007 3289,7 11846,7 38294,7  6469,5   13,2 43,9 95024,8 213,7 155196,2 35850,8 156,0  355,1 191558,1

2008 3290,8 12566,8 41858,1  7208,6 266,2 43,6 98685,4 219,8 164139,3 33269,8 162,4  846,5 198418,0

2009 3334,8 12813,2 39537,1  4439,8 345,8 18,0 96094,7 340,1 156923,5 35958,4 435,7 1495,4 194813,0

    Kaynak:TE�A� 
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        Kaynak:TE�A� 
�ekil 6.9: Elektrik Üretiminde Termik ve HES-Yenilenebilir Kaynaklar�n Paylar� 

 

Elektrik enerjisinin üretim, iletim, da��t�m faaliyetleri dikey olarak bir bütündür. Bu bütünlük 
elektrik �ebekesi olarak adland�r�l�r. Türkiye elektrik �ebekesi tüm ülkeyi kapsayan tümle�ik 
bir sistemdir. Fiziki yap� olarak bak�ld���nda bu �ebekenin tek elden yönetilmesinin say�s�z 
yararlar sa�layaca�� aç�k olarak görülmektedir. Rekabet ortam�n�n yarat�laca�� varsay�m� ile 
faaliyet a�amalar�na göre ayr� kurulu�lar�n yarat�lmas�, öngörülen rekabet ortam�n� �imdiye 
kadar yaratamad��� gibi üstelik verimsizli�i de art�rm��t�r. 
 

6.4.Elektrik Fiyatlar� 
 

TETA�’�n 1 Ekim 2008’de 14,39 kuru� olan elektrik sat�� fiyat� 1 Ocak 2009’dan itibaren 
12,62 kr� olarak uygulanmaya ba�lanm��, 1 Eylül 2009 tarihine kadar bu sat�� fiyat� sabit 
kalm��t�r. Ancak, TETA�’�n elektrik fiyatlar�nda yapt��� bu indirim tüketici fiyatlar�na 
yans�t�lmam��t�r. TETA�’�n Eylül 2009’da elektrik fiyatlar�na yapt��� %21,08 oran�ndaki zamla 
fiyatlar�n 15,28 kuru�a yükseltilmesinin ard�ndan Ekim 2009’da tüketici fiyatlar�na %9,8 
oran�nda zam uygulanmaya ba�lanm��t�r. Burada dikkati çeken husus, maliyetlerdeki 
yükseli�ler do�rudan tüketici fiyatlar�na yans�t�l�rken, maliyetlerdeki azal���n tüketici 
fiyatlar�na yans�t�lmamas�d�r. 

Oysa, elektrik fiyatlar�n�n ucuzlat�lmas� 4628 say�l� Elektrik Piyasas� Yasas�nda da belirtildi�i 
gibi ana hedef olmal�d�r. Elektrik fiyatlar�n�n yüksekli�i, Türk sanayinin rekabetçi gücünü 
azaltmakta ve toplumun ya�am standard�n� da dü�ürmektedir.  

Sanayide ve meskenlerde kullan�lan elektrik fiyatlar�n�n dünya ülkeleri ve Türkiye aras�ndaki 
fark�n� ve Türkiye de�erlerinin yüksekli�ini gösteren kar��la�t�rma Tablo 5.10’da 
verilmektedir.  
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Tablo 6.10: Elektrik Fiyatlar� (2009) 
SANAY�DE KULLANILAN 

ELEKTR�K F�YATLARI 
 MESKENLERDE KULLANILAN 

ELEKTR�K F�YATLARI 
Ülke Ad� 2008 Fiyat� 

(cent/kWh) 
Ülke Ad� 2008 Fiyat� 

(cent/kWh) 
Finlandiya  ��6,7 Finlandiya 11,9 
Fransa ��9,0 Fransa 12,6 
Norveç   3,8 G. Kore 13,1 
Meksika 18,7 Meksika 14,3 
�sviçre   6,2 Yeni Zelanda 14,9 
Polonya 14,3 Norveç   9,8 
TÜRK�YE  18,1 �sviçre 10,2 
ABD   7,0 TÜRK�YE 21,5 
�ngiltere 11,9 ABD 11,4 
Yeni Zelanda    6,5 OECD 

Ortalamas� 
 

14,0 G. Kore   8,9 
Kaynak: IEA Energy Prices and Taxes 2009 4th Quarter 
�
Ülkemizde elektrik fiyatlar�n�n bu kadar yüksek olu�unun ba�l�ca nedenleri aras�nda elektrik 
üretimindeki ithal do�al gaz�n pay�n�n yüksekli�i ile elektrik üretimindeki verimsizlik ve 
tüketimdeki tasarruf önlemlerinin yetersiz olu�udur.  

Bu güne kadar yap�lan çal��malarla ortaya konulan sonuçlara göre; %15 elektrik tasarrufu 
yap�labildi�inde do�al gaz ithal giderlerinde 3,0 milyar USD tutar�nda bir azalma 
sa�lanabildi�i gibi,  elektrik tüketimimizin %3’lük k�sm�na kar�� gelen �ehir ayd�nlatmas�nda 
da verimli ampuller kullan�ld��� takdirde y�lda yakla��k 5 milyar kWh’lik bir tasarruf 
sa�lanabilmektedir.  
 

6.5. Elektrik Sektörünün Gelecekteki durumuna Genel Bir Bak�� 
 

Bilindi�i gibi elektrik sektörünün en önemli sorunu üretim ile tüketim aras�ndaki dengeyi 
zaman�nda sa�layabilmektir. 

Global ekonomik krizden önce TE�A� taraf�ndan haz�rlanan “Üretim Projeksiyonu 2008” 
raporuna göre elektrik arz�n�n 2010 y�l�ndan sonra talebi kar��layamayaca�� sonucuna 
var�lm��t�. 

Ekonomik krizin etkisini art�rd��� 2009 y�l� verileri ile haz�rlanan “Üretim Projeksiyonu 2009” 
raporunda elektrik talebinin dü�mesi sonucu 2010 y�l�nda gerçekle�ecek üretimin talebi 
kar��layamama olas�l���n�n daha ileri tarihe kayd��� görülmektedir. 

Ülkemizin ekonomik krizin etkisinden 2011 y�l�nda ç�kaca�� ve 2011 y�l�nda ekonomide 
krizden önceki 2008 y�l� de�erlerini ancak yakalayabilece�imiz varsay�lmaktad�r. Buna göre 
2011 y�l� elektrik talebini 2008 de�eri olan 198.000 Gwh olarak kabul etmek yanl�� 
olmayacakt�r. Daha ileri y�llardaki gerçekle�ecek büyüme h�z�n�n %5,5 ve %4,5 gibi iki ayr� 
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alternatif halinde olu�aca�� yönündeki kabullere göre 2020 y�l�na kadar elektrik enerjisi talebi 
a�a��daki gibi hesap edilebilir. 

Bu hesaplamada, bu güne kadar ya�an�lan deneyimlerin ����� alt�nda lisans alm�� üretim 
projelerinin %10’nun zaman�nda gerçekle�ece�ini kabul etmek gerçekçi bir yakla��m 
olacakt�r. Buna göre üretim-talep dengesinin Tablo 5.11’de verildi�i �ekilde gerçekle�mesi 
beklenmektedir.  

 

Tablo 6.11: Üretim-Talep Dengesi (GWh) 

 2011 2015 2020 

Üretim 218716 228608 228857 

Talep 198000 246320 314370 

Aç�k - 17712 85513 

                             Kaynak: TE�A�         

 

Bu sonuçtan da görüldü�ü gibi 2015 y�l�na kadar üretim taraf�nda yeni yat�r�mlar�n 
gerçekle�tirilmesi kaç�n�lmazd�r. Bunun için Kamunun yat�r�m yapmas�na müsaade edilmeli 
ve bu arz aç���n� gidermek için kamu elektrik üretim �irketi (EÜA�) acilen görevlendirilmelidir. 
Bu görevlendirmede önceli�in yerli yak�tl� üretim kapasitesi yüksek santral projelerinde 
olmas� gerekece�inden bu vas�flara uygun ve en haz�r proje olarak Af�in Elbistan C,D 
santrallar� görülmektedir. C ve D santralar�n�n üretime geçmesi ile sistem üretimi önemli 
ölçüde artacak ve elektrik enerjisi talebinin kar��lanmas�nda bir sorun ya�anmayacakt�r.  

2015 y�l�na kadar kazan�lacak sürede Af�in Elbistan E ve F santrallar� ile di�er linyit ve 
hidroelektrik santrallar�n yap�m çal��malar� için yeterli zamana kavu�ulmu� olacakt�r. 

2015’den sonra yeni bir politika gereklidir:  

2015 y�l�ndan sonraki elektrik enerjisi talebini kesintisiz olarak sürdürebilmek için elektrik 
enerjisi üretim yat�r�mlar� konusundaki �imdiye kadar yap�lan uygulamalarda de�i�iklikler 
yap�lmas� kaç�n�lmazd�r. 

2001 y�l�ndan bu yana ya�an�lan tecrübeler lisans alm�� olan özel sektörün ço�unlu�unun tek 
ba�lar�na, artan elektrik enerjisi talebini kar��layacak seviyede üretim tesisleri yat�r�mlar�n� 
gerçekle�tirebilecek tecrübe ve mali güçte olmad���n� göstermi�tir.  

Sermaye-yo�un bir sektör olan elektrik enerjisi alan�nda faaliyet gösteren �irketlerden bir 
k�sm�n�n yat�r�m amac�ndan ziyade ileride ba�kalar�na satarak ticaret yapmak dü�üncesi ile 
lisans alm�� olduklar� bir gerçektir. Ne 4628 say�l� yasan�n ilk �eklinde ne de önerilen 
de�i�iklik tasar�s�nda lisans ticaretini önleyecek ciddi hükümler bulunmamaktad�r. Bu durum 
elektrik sektörünün gelece�i için ciddi bir risk yaratmaktad�r.  

Bu riski önlemek için EPDK’n�n üretim lisans� verirken lisans talebinde bulunan �irketlerin o 
tesisi yapabilecek teknik ve mali yeterlilikte olup olmad���na, gerçekle�tirmek istedi�i tesisin 
elektrik üretim program�na uygun olup olmad���na bakmas� kesin gerekliliktir. Ayr�ca buna ek 
olarak lisans ticareti de yasaklanmal�d�r. Lisans al�p da bir y�l içinde yap�m faaliyetine 
ba�lamayan veya ba�layamayan �irketlerin lisanslar� da iptal edilmelidir. 
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2015’den sonraki dönemde, arz güvenilirli�ini sa�layacak önlemlerin al�nmas� ivedilikle 
sa�lanmal�d�r. Kamu ve özel sektörün bir arada çal��aca�� bu dönemde özel elektrik 
yat�r�mc�lar�n�n ele almad��� üretim yat�r�mlar�n�n kamu eliyle yap�lmas� sa�lanmal�, bunun 
için öncelikle kamunun yat�r�m yapmas�n� kabul etmeyen görü� terk edilmelidir.  

Arz güvenilirli�ini sa�lamak ço�unlukla kamuya dü�ece�inden özel sektör ile beraber 
çal��acak EÜA�, TE�A�, TEDA�, TETA� gibi kamu elektrik kurulu�lar�n�n ayn� çat� alt�nda 
toplanmas�nda ve özerk bir yap�lanma biçimine sahip olmas�nda yarar vard�r. 

Global ekonomik kriz sonras� yat�r�mlar için gerekli finansal kaynaklar ve d�� krediler 
azalaca��ndan elektrik sektörü içinde tasarruflar�n art�r�lmas� önem kazanacakt�r. Bu nedenle 
kamunun yat�r�m yapabilmesi için elindeki gelir sa�layan üretim tesislerinin özelle�tirme ile 
elinden al�nmas� önlenmelidir. 

Bu dönemde yat�r�mlar�n h�zland�r�lmas� için kamu taraf�ndan üretim, iletim ve da��t�m için 
genel elektrik plan� yap�larak ele al�nacak üretim tesisleri belirlenmeli, gerekti�inde bu plana 
uygun yat�r�m yapacak özel yat�r�mc�lara proje deste�i verilmelidir.  

Bu plan kamu ve özel sektör için ba�lay�c� olmal�d�r. 

Üretim yat�r�mlar�nda yerli yak�t kullan�m�na öncelik ve zorunluluk getirilmeli ve elektrik 
üretiminde d�� kaynakl� yak�t kullan�m�na son verilmelidir.  

D�� kaynakl� yak�t kullan�m�n� özendiren yerli yak�t kaynaklar�m�z�n yeterli olmad��� söylemi 
gerçekleri yans�tmamaktad�r. Tablo 6.11’de verilen yerli kaynak rezervleri iyi de�erlendirildi�i 
takdirde elektrik talebini uzun y�llar kar��layacak durumda oldu�u görülmektedir.   

 

Tablo 6.12: Elektrik Üretiminde Kullan�labilecek Yerli Yak�tlar�n Durumu 
  

Üretilebilecek Enerji 
 

 Minimum  
(Orijinal Birim) 

Maksimum  
(Orijinal Birim) 

Minimum  
(Orijinal Birim) 

Maksimum  
(Orijinal Birim) 

Linyit 9,2 milyar ton 12,3 milyar ton 120000 180000 

Ta� Kömürü 1,3 milyar ton - 6500 - 

Hidrolik   140000 170000 

Jeotermal 500 MW 2000 MW 4000 16000 

Rüzgar 25000 MW 48000 MW 75000 144000 

Toplam  345500 516000 

 

6.6. �letim ve Da��t�m faaliyetleri 

�letim ve da��t�m sektörünün do�al tekel olmas� nedeni ile bu alanlardaki faaliyetlere bak�� 
aç�s�n�n üretimden farkl�l�k göstermesi do�al kar��lanmal�d�r. Bu nedenle serbest piyasaya 
anlay���na uygunluklar� tart��mal�d�r. Bu iki alandaki faaliyetlerde kardan önce kamu hizmeti 
anlay��� aranmal�d�r. 
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�u gerçek unutulmamal�d�r.”Ekonomi ö�retisinde do�al tekel niteli�indeki hizmetler, kamu 
hizmeti statüsünde say�lmaktad�r.” 

6.6.1. �letim faaliyeti  

�letim faaliyeti ülkemizde kamu elinde oldu�undan bu alanda kamu hizmeti anlay��� hakim ise 
de genelde plan fikri terk edildi�inden iletim hizmetlerinde ihtiyaca zaman�nda cevap 
verilememekte bu nedenle kamu hizmeti anlay���ndan uzakla��lmaktad�r. Bu konuda en 
belirgin örnek olarak rüzgar santrallar� konusunda getirilen k�s�tlamalar� gösterebiliriz: 

Yenilenebilir enerji kaynaklar� aras�nda yurdumuzun konumu itibar�yla büyük öneme haiz 
olan rüzgar enerjisi yat�r�mlar�n�n geli�mesinde iletim sisteminin yetersizli�inin bir engel 
olarak öne ç�kt���n� görmekteyiz. E�E taraf�ndan yap�lan çal��malar sonucu yurdumuz teorik 
rüzgar potansiyelinin 48.000 MW oldu�u kabul edilmi�tir. EPDK taraf�ndan da bu potansiyelin 
üzerinde yat�r�mc�lara lisans verilmi�ken TE�A� iletim sisteminin yetersizli�i nedeniyle rüzgar 
santral� yat�r�mlar�na k�s�t getirmektedir. Oysa, TE�A�’nin görevi iletim sistemini artan 
ihtiyaçlara göre geli�tirerek tüm üretim tesislerinin sisteme ba�lanmas�n� sa�lamak olmal�d�r. 
Rüzgar santrallar�n�n d���nda di�er üretim tesislerinin de sisteme ba�lant�lar�nda ya�anan 
zorluklar�n a��lmas�nda de�i�iklik tasar�s�nda baz� kolayl�klar getirilmekteyse de bu ba�lant� 
yat�r�mlar�n�n yap�lmas�n� santral yat�r�mc�lar�na b�rakmaktad�r. Bu husus yat�r�mc�n�n 
finansal yükünü art�raca�� gibi kamu hizmeti anlay���na da ters dü�mektedir. Üretim ve iletim 
planlamas�n�n beraberce yap�lmas� halinde bu durum düzelecektir. Ayr�ca, Af�in Elbistan 
santrallar�n�n ve kurulmas� kararla�t�r�lan nükleer santrallar�n tamamlanmas�ndan sonra 
mevcut 380 kV iletim sistemi bu büyük yükleri ta��yamayaca��ndan 800 kV iletim 
seviyesindeki iletim hatlar�n�n yap�lmas� gerekecektir. TE�A�’nin bu çal��malara biran önce 
ba�lamas� gerekmektedir.  

Bütün bunlar üretim alan�nda oldu�u gibi iletim alan�nda da planlaman�n �art oldu�unun 
göstermektedir. 

6.6.2. Da��t�m faaliyeti 

�letim alan�nda oldu�u gibi da��t�m alan�n�n da do�al tekel olmas� nedeni ile da��t�m 
faaliyetlerinde kar etme anlay���ndan önce kamu hizmeti anlay��� ön planda gelmelidir. Oysa 
serbestle�tirmeyle özelle�tirmeyi e� anlamda kabul eden bir dü�üncenin tabii sonucu olarak 
özelle�tirilmelerine olanak sa�lamak üzere da��t�m hizmetleri de piyasa faaliyetlerine 
aç�lm��t�r. Bunun sonucu olarak da��t�m �ebekeleri h�zla özelle�tirilmektedir 

Haziran 2010 tarihi itibar� ile 21 bölgeye ayr�lan da��t�m bölgelerinin özelle�tirilmesi büyük 
ölçüde tamamlanm�� olup kalan az bir bölümünün de y�l sonuna kadar tamamlanaca�� 
kararla�t�r�lm��t�r. 

Do�rudan tüketicilerle kar�� kar��ya olan ve tüketiciye hizmet anlay��� ile yakla�mak zorunda 
bulunan da��t�m kurulu�lar� özelle�tirme sonucu yerlerini her �eyden önce kar etmeyi ön 
planda tutan ve hizmet anlay���n� ikinci plana iten özel �irketlere b�rakm��lard�r. 

Enerji Yönetimi özel da��t�m �irketlerinin kar marjlar�n� art�rmak için çe�itli kararlar almakta bir 
yandan da��t�m �irketlerinin da��t�m d���nda ba�ka hizmetler yapmas�n� yasaklar gözükürken 
di�er yandan üretim tesisi kurmak ve üretim �irketleri ile ortakl�k yapmalar�na olanak 
tan�maktad�r. Böylece da��t�m �irketleri kendi ba�lar�na veya kurduklar� ortakl�klarla da��t�m 
hizmetinin yan� s�ra üretim, toptan ve perakende sat�� hizmetlerini de yürüterek sektörde 
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dü�ey entegre yap�da hizmet veren bir yap�ya büründürülmekte, sektörde özel sektör 
tekelle�mesine gidilmektedir.  

Kamu kurulu�lar�na elektrik yat�r�mlar� yapma olana�� sa�land���nda arz güvenilirli�inin 
sa�lanabilmesi için kamuya görev verildi�inde bu görevi en iyi �ekilde ve en az masrafla 
yapabilmeleri için çe�itli kamu elektrik kurulu�lar�n�n da tek bir çat� alt�nda toplanmas�nda 
yarar vard�r.��

Bu durumda: 

1. Üretim, iletim, da��t�m faaliyetleri tek elden koordine edilebilecektir. 
2. Elektrik planlamas� yaparken üretim, iletim, da��t�m yat�r�mlar� aras�nda koordinasyon 

sa�lanacakt�r. Elektrik planlamas� üretim, iletim, da��t�m bölümlerini de kapsayacakt�r. 
3. Üretim, iletim, da��t�m bölümlerinde yap�lan mükerrer harcamalar ortadan kalkacak, 

sa�lanacak tasarruf yat�r�mlarda (özellikle iletim sisteminin geli�tirilmesinde) 
kullan�lacakt�r.   

 

Sonuç olarak, elektrik enerjisinin üretim, iletim, da��t�m faaliyetleri dikey olarak bir bütündür. 
Bu bütünlük elektrik �ebekesi olarak adland�r�l�r. Türkiye elektrik �ebekesi tüm ülkeyi 
kapsayan tümle�ik bir sistemdir. Fiziki olarak bak�ld���nda bu �ebekenin tek elden 
yönetilmesinin say�s�z yararlar sa�layaca�� aç�k olarak görülmektedir. Rekabet ortam�n�n 
yarat�laca�� varsay�m� ile faaliyet a�amalar�na göre ayr� kurulu�lar�n yarat�lmas� ön görülen 
rekabet ortam�n� �imdiye kadar yaratamad��� gibi üstelik verimsizli�i de art�rm��t�r. 

 

6.7.  Elektrik Sektöründe Uygulanan Politikalar 
 
Elektrik sektörü politikalar�n�n ekonomi politikalar�ndan etkilendi�i ve ona göre 
biçimlendirildi�i gerçektir. Bu gerçe�e göre, ülkemizde uygulanan elektrik enerjisi 
politikalar�n�n günümüze kadar a�a��daki de�i�ikliklere u�rad��� görülmektedir. Cumhuriyet 
öncesi dönemde yeterli sermaye birikimi ve yeti�mi� eleman olmad���ndan elektriklendirme 
faaliyetleri yabanc� �irketlere imtiyaz verilerek gerçekle�tirilmi�tir.  

Cumhuriyetin ilan�ndan sonra da imtiyazl� �irketler faaliyetlerine bir süre devam etmi�lerse de 
ekonomide benimsenen devletçi politikalar sonucu bu imtiyazlar 1939 y�l�nda devletle�tirilmi� 
ve bu hizmet Belediyelere devredilmi�tir. �stanbul, Ankara, �zmir gibi büyük �ehirlerde 
elektri�in yan�nda toplu ta��ma ve havagaz� i�letmeleri birle�tirilmi�tir. 

Elektrik hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini temin için; 

a) Belediyelere finansman ve teknik hizmet verilmesiyle sorumlu olmak üzere �LLER 
BANKASI kurulmu�tur. 

b) �mtiyazlar�n geri al�nmas�ndan önce 1934 y�l�nda E�E, MTA, ET�BANK kurulmu�, E�E 
hidrolik etütler, MTA maden etütleri(kömür) konular�nda, ET�BANK ise bu etütlere dayal� 
olarak elektrik santrallar� ve maden tesisleri kurmak üzere görevlendirilmi�lerdir.  

c) 1954 y�l�nda DS� kurulmu�, hidrolik alan�nda etüt ve hidroelektrik santrallar�n kurulmas� 
ile görevlendirilmi�tir. 



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi   •   Enerji Raporu 2010 135

1950 y�l�nda iktidara gelen Demokrat Parti ile ekonomide benimsenen liberal politikalar�n 
yans�mas� olarak Çukurova bölgesinde imtiyazl� elektrik �irketi (ÇEA�) daha sonra Antalya 
bölgesinde imtiyazl� elektrik �irketi (KEPEZ) kurulmu�tur. 

�kinci Dünya Sava�� ertesinde ekonomide devlet deste�i ve kontrolü benimsenmi�, buna 
paralel olarak Fransa’da EDF, �talya’da (ENEL) ve Yunanistan ile Avusturya’da kamu elektrik 
�irketleri kurulmu�tur. Ülkemizde de 1970 y�l�nda bu ak�m�n sonucu olarak bir kamu elektrik 
kurulu�u olan (TEK) kurulmu�tur. 

Ekonomide kamu olanaklar�n�n azalmas� nedeniyle elektrik enerjisi yat�r�mlar�nda kamu 
yükünü azaltmak için 1984 y�l�nda elektrik sektöründe TEK’in yan�nda yerli ve yabanc� 
�irketlerin de görev almas� kabul edilmi�tir. 

1980’ li y�llarda, liberal ekonomide yeni bir ak�m ortaya ç�km��t�r. Bu ak�m�n öncüsü olan neo-
liberal ekonomistler, global sermayenin geli�mesinin önündeki engellerin tümüyle ortadan 
kald�r�lmas�n�, uluslar aras� sermayenin ulusal piyasalara hiçbir ko�ul tan�madan girmesini 
savunuyordu. Bu ak�m�n sonucu olarak ulus devletler güçlerini yitirmi�ler ve çok uluslu 
sermayenin egemenli�i alt�na girmi�lerdir. Bu neo-liberal politika sonucunda h�zlanan 
özelle�tirmeler ülkelerin ba�ta elektrik olmak üzere sanayi alt yap�lar� çok uluslu sermayenin 
eline geçmi�tir. 

Bu ak�mdan etkilenen ülkemiz de 2001 y�l�nda 4628 say�l� yasa ile elektrik sektöründe 
serbest piyasa modelini kabul etmi�tir. Bu yasa ile elektrik sektörünün olmazlar�ndan 
planlama ilkesi terk edilmi�, kamu sektörünün yat�r�m yapmas� engellenmi�, yat�r�mlar�n 
gerçekle�mesinde kamu yarar� yerini sermayenin daha fazla kar etmesi ilkesine b�rakm��, 
ba�ta da��t�m hizmetleri olmak üzere üretim tesisleri de özele�tirilmeye ba�lanm��t�r. Bu 
politikan�n uyguland��� süreçte elektrik yat�r�mlar� yava�lam��t�r.   

2007y�l�nda ba�layan ve etkisini 2008 sonlar� ve 2009 y�l�nda gösteren global ekonomik kriz 
ile uygulanan bu ekonomik modelin yanl��l��� anla��lm�� ve ba�ta ABD ve AB olmak üzere bir 
çok ülke bu krize piyasalar�n kurals�z ve kontrolsuz yönetiminin neden oldu�u kan�s�na 
varm��lar ve piyasalar�n i�lemesinde devlet kontrolünün gereklili�ini kabul etmi�lerdir. Kriz 
sonucu daralan kredi olanaklar� kar��s�nda Dünya Bankas� ve IMF, yat�r�mlar�n 
finansman�nda ülkelerin iç tasarruflar�n� harekete geçirmelerini önermektedirler. 

Bu önerilerin sonucunda küresel ekonomi politikalar�nda radikal de�i�iklikler beklenmektedir. 
Ekonomi alan�ndaki bu de�i�ikli�e paralel olarak piyasa ekonomisine dayal� elektrik sektörü 
politikalar�nda da köklü de�i�iklere gidilmesi kaç�n�lmaz olmu�tur. 

 
6.8.  Yeni Bir Elektrik Enerjisi Politikas� Nas�l Olmal�d�r 
 

2001 y�l�ndan bu yana uygulamaya devam etti�imiz serbest piyasa modelini ne yaz�k ki 
do�ru olarak alg�lad���m�z söylenemez. 

AB ülkelerinde uyguland��� �ekliyle serbest piyasa modelinde özel sektörle birlikte kamu 
sektörü de yer almaktad�r. Serbest piyasa modelinde üzerinde durulmas� gereken esas konu, 
özel sektör-kamu sektörü tercihi olmay�p verimlilik olmaktad�r. Ayr�ca serbestle�menin 
sadece özelle�tirme baz�na indirgendi�i de AB ülkelerinin uygulamalar�nda görülmemektedir. 
Gene bu uygulamalarda elektrik sektöründe planlama bizde oldu�u gibi kökten ret 
edilmemektedir. 
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6.9. 2010 Y�l�nda sektörde ya�anan önemli olaylar 
 

6.9.1.  Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelle�tirme Strateji Belgesi    

4628 say�l� yasan�n 2001’de yürürlü�e girmesiyle ülkemiz elektrik enerjisi sektöründe 
rekabete dayal� ve i�leyen bir piyasan�n olu�turulmas� yolunda ad�mlar at�lmaktad�r. Bu 
kapsamda 2004 y�l�nda yay�mlanan Elektrik Enerjisi Reformu ve Özelle�tirme Strateji 
Belgesinin geçi� dönemi süresinde duyulan ihtiyaçlar ve ayr�ca aradan geçen süre içinde 
gerçekle�tirilen çal��malar ve yasal düzenlemeler dikkate al�narak yeniden düzenlenmesine 
gerek duyulmu�tur.  

Yeni belge 5 bölümden ibaret olup;        

1. Toptan sat�� piyasas� 
2. Özelle�tirme 
3. Arz Güvenli�i 
4. Kom�u ülkelerle enterkoneksiyonlar, Avrupa enterkonnekte �ebekesine (UCTE) 

ba�lant� ve ithalat/ihracat 
5. Verimlilik ve tasarruf 

konular�nda yap�lacak düzenlemelerle ilgili hususlar� içermektedir. 

� Toptan sat�� piyasas� bölümünde mevcut yap�n�n iyile�tirilmesi, gün öncesi piyasas�, 
kapasite mekanizmas�, yar��ma yoluyla kapasite temini, geçi� dönemi sözle�meleri, 
piyasa i�leticisi, tarifeler ve fiyatland�rma, faaliyetlerin ayr��t�r�lmas� 

� Özelle�tirme bölümünde Da��t�m özelle�tirmesi, Üretim özelle�tirmesi 
� Arz güvenli�i bölümünde  Arz güvenli�inin izlenmesi ve de�erlendirilmesi, geçi� 

dönemi önlemleri, in�a halindeki kamu yat�r�mlar�n�n h�zland�r�lmas�, özel sektör 
taraf�ndan çal��t�r�lmayan santralar�n kiralanmas�, yan hizmetler, yeni üretim 
tesislerinin sisteme ba�lant�s�, rüzgar santralar�n�n lisanslanmas� ve sisteme 
ba�lanmas�, ÖTV muafiyeti, kaynaklar�n kullan�m hedefleri, iletim sisteminin 
geli�tirilmesi, iç �ebekenin geli�tirilmesi 

� Kom�u ülkelerle enterkoneksiyonlar, Avrupa iletim �ebekesine (UCTE) ba�lant� ve 
elektrik ithalat ve ihracat potansiyelini art�rmak üzere kom�u ülkelerle yap�lacak 
uluslar aras� iletim ba�lant�lar� 

� Verimlilik ve tasarruf bölümünde 5627 say�l� Enerji Verimlili�i kanunu çerçevesinde 
ç�kar�lacak yönetmelik çal��malar�, konutlarda ve sanayideki elektrik kullan�m�nda 
yap�lmas� dü�ünülen tasarruf sa�lay�c� uygulamalar, üretim, iletim, da��t�m 
�ebekelerinde verimlili�in art�r�lmas� ile talep taraf� yönetimi, kojenerasyon 
uygulamalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas� 

ile ilgili çal��malar anlat�lmaktad�r.          

6.9.2 4628 Say�l� Elektrik Piyasas� Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair 
Kanun Tasar�s� 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� mevcut Elektrik Piyasas� Yasas�nda de�i�iklik öngören 
bir tasar� haz�rlam��t�r. Bu tasar� incelendi�inde mevcut yasan�n 9 y�ll�k uygulama sürecinde 
ortaya ç�kan aksakl�klar� giderici temel önlemler yerine detay konumdaki hususlar� kapsad��� 
görülmektedir. 9 y�lda ancak 3500 MW gücünde üretim tesisi yap�labilmi�ken artan elektrik 
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talebini zaman�nda kar��layacak üretim yat�r�mlar�n�n önünü açacak yeni hükümler 
konulmas� bir yana arz güvenilirli�ini sa�layacak mevcut yasadaki yetersiz hükümler bile 
tasar�da yer almamaktad�r. 2010 y�l� içerisinde mevcut üretim tesislerinin özelle�tirilece�i 
nedeni ile olsa gerek kamunun üretim yap�m�ndan hiç bahsedilmemektedir. Buna mukabil 
da��t�m ve üretim �irketlerinin daha fazla nas�l kazanç sa�lamalar�n� içeren elektrik borsas� 
ile ilgili hükümler ve yeni yap�lanmalar getirilmektedir.  

Oysa ekonomik kriz atlat�ld���nda tekrar ya�anacak talep art��� kar��s�nda al�nmas� gerekli 
acil önlemlerin bu tasar�da yer almas� beklenirdi. Bu önlemler al�nmad��� için ekonomik kriz 
sonras� ya�anmas� olas� bir elektrik krizi sanayimizin geli�mesini ve dolay�s�yla ihracat�m�z� 
da etkileyecek ve ekonomide yeni bir kriz ile kar��la�mam�z kaç�n�lmaz olacakt�r. 

Yaln�zca özelle�tirmeye dayanan Elektrik Enerjisi Politikas�n�n bizi yeterli, ucuz maliyetli, 
güvenilir ve sürekli elektrik enerjisi sa�lamas� dü�ünülmemelidir.  

 
6.8.3. Nükleer Santral Kurma Çal��malar� 

Akkuyu Nükleer Santral� 

Nükleer santral kurma çal��malar�na yönelik olarak öncelikle yasal alt yap�n�n haz�rlanmas� 
için ‘’ Nükleer Güç Santrallar�n�n Kurulmas� ve ��letilmesi ile Enerji Sat���na ili�kin ‘’ 5710 
say�l� Kanun ç�kar�lm�� ve 21 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yay�nlanarak yürürlü�e 
girmi�tir. 

Bu kanunda enerji plan ve politikalar�na uygun biçimde elektrik enerjisi üretimi 
gerçekle�tirecek nükleer güç santrallar�n�n kurulmas�, i�letilmesi ve enerji sat���na ili�kin usul 
ve esaslar belirlenmi�tir. 19 Mart 2008 de yürürlü�e giren yönetmelikle 5710 say�l� yasaya 
göre kurulacak nükleer güç santrallar� için yar��maya kat�lacaklarda aranan �artlar, �irket 
seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, alt yap�ya yönelik te�vikler, seçim süreci,yak�t temini ,üretim 
kapasitesi, sat�n al�nacak elektrik enerjisi miktar�, süresi, elektrik enerjisi birim fiyat�n�n 
olu�turma ve yap�lacak yar��ma ile sözle�meye ili�kin usul ve esaslar belirlenmi�tir. Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu da nükleer santrallar� kuracak ve i�letecek olan firmalar�n sa�lamas� 
gereken teknik ölçütleri belirlemi�tir.  

Kanun ve yönetmelik uyar�nca, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.� (TETA�) Mersin 
Akkuyu’da kurulmas� kararla�t�r�lan nükleer santral�n in�aat� ve i�letimi için aç�lan yar��ma 
sürecini 24 Mart 2008 tarihi itibar� ile ba�latm��, 24 Eylül 2008 tarihini son teklif verme tarihi 
olarak ilan etmi�tir. 

TETA� en geç 2020 y�l�na kadar i�letmeye al�nacak 3000-5000 MW kapasitedeki 
santrallarda üretilecek elektri�i 2030 y�l�na kadar sat�n almay� taahhüt etmi�tir. 

Yerli ve yabanc� 13 yat�r�mc� yar��ma �artnamesi almas�na ra�men, 24 Eylül 2008 tarihinde 
aç�lan 6 firmaya ait zarflardan sadece JSC Atomstroyexport (Rusaya)- JSC �nter Rao Ues 
(Rusya)- Ciner Holding’e ba�l� Park Teknik Elektrik Madencilik Turiz.Tic.San. A.�.(Türkiye) �� 
Ortakl���n�n verdi�i, di�er firmalar�n yar��maya kat�lmad�klar� anla��lm��t�r. TAEK ölçütleri 
yönünden de uygun bulunan tek teklifin fiyat içeren zarf� 19 Ocak 2009 tarihinde aç�lm��t�r. 
Rusya’n�n teklif etti�i fiyat 21 kr�/kwh d�r. 

De�erlendirme çal��malar� sürerken Dan��tay‘�n yönetmeli�in baz� maddeleri hakk�nda 
vermi� oldu�u yürütmeyi durdurma karar� için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� temyize 
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gitmeyerek de�erlendirme dosyas�n� TETA�’a iade etmi� ve yar��ma ilgili �artname 
gere�ince iptal edilmi�tir. 

Bu iptal karar�ndan sonra Akkuyu Nükleer santral�n�n kurulmas�yla ilgili alt yap� çal��malar� 
için Rusya ile hükümetimiz aras�nda bir dizi anla�malar imzalanmaktad�r. 

Sinop Nükleer Santral�  

10 Mart 2010 tarihinde Elektrik Üretim A.�. ile Güney Kore Elektrik �irketleri aralar�nda 
Sinop’da kurulmas� dü�ünülen Nükleer santral konusunda bir i�birli�i anla�mas� imzalam��t�r. 

Bunu takiben bu projeye destek veren hükümetler aras� anla�ma imzalanmas� için 
çal��malar�n sürdürüldü�ü aç�klanm��t�r. 

�

�

KAYNAKLAR: 

1. IEA Energy Prices and Taxes 2009 4th Quarter 

2. TE�A� Genel Müdürlü�ü 
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7. ENERJ� VE ÇEVRE 

Günümüzde, “sürdürülebilir” Kavram� daha da önem kazanmaya ba�lam��t�r. “Sürdürülebilir 
kalk�nma” ile kaynaklar tüketilmeden, çevreye zarar vermeden, toplumlar�n, ülkelerin kalk�nma 
ve sanayile�me süreçlerinin devam�n�n sa�lanmas� ve gelecek nesillere ya�anabilir bir 
dünyan�n miras olarak b�rak�lmas� hedeflenmektedir. Bilindi�i üzere, enerji, ekonomi ve çevre 
sürdürülebilir kalk�nman�n üç ana unsurunu olu�turmaktad�r. Gerçek anlamda sürdürülebilir bir 
kalk�nma sa�lanmas� da, birbiri ile s�k� bir etkile�im halinde olan bu üç unsurun dengede 
olmas�na ba�l�d�r.  

Enerji kalk�nmada önemli bir faktör olmas�na kar��l�k, çevresel riskleri ve sorunlar� da birlikte 
getirmekte enerjiye ili�kin faaliyetlerde enerji ve çevre aras�ndaki etkile�im göz önünde 
tutulmas� gereken önemli bir husus olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Genellikle, kalk�nmakta olan 
ülkelerde enerji arz�na öncelik verilmektedir. Ancak, son y�llarda gerek çevre bilincinin artmas�, 
gerekse çevre konusunda uluslararas� anla�malar�n ve çevre mevzuat�n�n olu�mas�, enerji 
alan�nda çevre faktörünün de göz önünde tutulmas�na ve enerji projelerinde gerekli çevresel 
önlemlerin al�nmas�na neden olmu�tur.  Özellikle, ülkemizin Avrupa Birli�i’ne üyelik yolunda 
olmas� nedeniyle çevre konular�na daha fazla önem verilmeye ba�lanm��t�r.        

Ancak, enerji alan�nda çevresel faktörlerin entegre edilmesinde, sürdürülebilir kalk�nman�n üç 
ana unsurunun dengede olmas�n�n gereklili�i göz önünde tutularak, ülkemizin kalk�nmas�, 
ekonomik ko�ullar� ve öz kaynaklar� da dikkate al�nmal�d�r. Bu çerçevede, kömür, hidrolik, vb. 
yerli enerji kaynaklar�m�z�n kullan�m� önem arz etmektedir. Yerli linyitlerin yaratt��� çevresel 
sorunlar dü�ünülerek bu kayna��n kullan�m�ndan vaz geçilmesi mümkün de�ildir. Ancak, 
bunun yan� s�ra linyitleri de�erlendirmek ad�na çevrenin kirlenmesine göz yumulmas� da 
mümkün de�ildir. Yerli linyitlerin de�erlendirilmesinde verimlili�i yüksek, çevre uyumlu ve yeni 
teknolojilerin, çevrenin korunmas�na yönelik teknolojilerin uygulanmas� ve çevre mevzuat�na 
uygun gerekli önlemlerin al�nmas� ile sürdürülebilir kalk�nman�n ana unsurlar�n�n dengesi 
sa�lanabilir. Aksi takdirde, do�algaz, petrol, ithal kömür vb. kaynaklar�n kullan�m�n�n art��� ile 
enerjide d��a ba��ml�l�k gittikçe daha fazla artmaktad�r. Di�er taraftan, yenilenebilir enerji 
kaynaklar�n�n enerji arz�ndaki pay�n�n art�r�lmas� da önemlidir. Ancak, h�zla artan enerji 
talebinin kar��lanmas�nda yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n yeterli olamayaca�� ve her enerji 
kayna��n�n az veya çok çevreyi olumsuz yönde etkiledi�i de unutulmamal�d�r.   

Di�er taraftan, günümüzdeki enerji piyasas�ndaki geli�meler ve rekabet de enerji-çevre 
etkile�iminde ilave unsurlar olarak ortaya ç�km��t�r. Bu çerçevede, sürdürülebilir kalk�nmada 
dengenin sa�lanmas� politikalar�, ekonomiyi, çevreyi, serbest piyasa ko�ullar�n�, rekabeti içeren 
sistematik bir analiz ve yönetim gerektirmektedir.   

7.1. Elektrik Üretimi ve Çevre Mevzuat�   

7.1.1.Türkiye Çevre Mevzuat� 

Türkiye’de yürürlükte olan Çevre Mevzuat�n�n ba�ta termik santrallar olmak üzere, enerji 
konusundaki birçok faaliyeti ilgilendirmektedir. Enerjiye yönelik faaliyetler Termik Santrallar 
için önemli olan Kanun ve Yönetmelikler Tablo 7.1’de verilmektedir.  
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Tablo 7.1: Çevre ile �lgili Önemli Kanun ve Yönetmelikler 
KANUN /YÖNETMEL�K YAYIN TAR�H� RESM� GAZETE 
Çevre Kanunu 11.08.1983  2872 
Çevre Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun 13.05.2006  5491 
Sanayi Kaynakl� Hava Kirlili�inin Kontrolü Yönetmeli�i 03.07.2009 27277 
Çevresel Etki De�erlendirmesi (ÇED) Yönetmeli�i 17.07.2008 26939 
Su Kirlili�inin Kontrolü Yönetmeli�i 13.02.2008 25687 
Kat� At�klar�n Kontrolü Yönetmeli�i 05.04.2005 20814 
Tehlikeli At�klar�n Kontrolü Yönetmeli�i 14.03.2005 25755 
Çevre Kanununca Al�nmas� Gereken �zin ve Lisanslar 
Hakk�nda Yönetmelik 
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeli�i  

 
29.04.2009 
08.06.2010 

 
27214 
27605  

�����Kaynak: Çevre ve Orman Bakanl��� 
 

Termik Santrallar aç�s�ndan en önemli yönetmelik “Sanayi Kaynakl� Hava Kirlili�inin Kontrolü 
Yönetmeli�i”dir.  Yönetmeli�e göre Termik Santrallar Kirletici Vasf� Yüksek Tesisler olarak 
nitelendirilmekte olup, emisyon izni almak durumunda olan tesislerdir (Yönetmelik Ek-8 �zne 
tabii tesisler, Liste A). Yönetmelik emisyon izni ba�vurusu için esaslar� ve yap�lmas� gerekli 
i�lemleri belirlemi�tir. Ba�ta SO2, NOX, toz, CO olmak üzere, baca gaz� emisyonlar� limit 
de�erleri farkl� yak�tlar ve farkl� �s�l kapasiteler için Yönetmeli�in Ek-5’inde (Kirletici Vasf� 
Yüksek Tesisler için Özel Emisyon S�n�rlar�) verilmektedir. Hava kalitesi (immisyon) de�erleri 
için de limit de�erler belirlenmi� olup, Yönetmelikte yer almaktad�r.  

“Sanayi Kaynakl� Hava Kirlili�inin Kontrolü Yönetmeli�i”nde, eski mevcut termik 
santrallar aç�s�ndan önemli olan ve bir Geçici 3. Madde yer almaktad�r. Söz konusu geçici 3. 
Maddede çevresel aç�dan iyi durumda olmayan ve emisyon izni olmayan eski santrallara 
çevresel yat�r�mlar�n yap�labilmesi için 31.12.2011 tarihine kadar bir geçi� süreci tan�makta 
ve bu süre içinde de ad� geçen Yönetmelikte verilen emisyon limit de�erlerine uyum 
zorunlulu�undan muaf tutmaktad�r. Bu tarihten sonra, emisyon limit de�erlerine uyma 
konusunda muafiyet kalkacak, cezalar ve kapatma kararlar� söz konusu olacakt�r. Di�er 
taraftan, termik santrallar� yak�ndan ilgilendiren ve Avrupa Birli�i (AB) LCP (Large 
Combustion Plants) Direktifi olarak an�lan Direktif uyumla�t�r�larak haz�rlanan Büyük Yakma 
Tesisleri (BYT) Yönetmeli�i 8 Haziran 2010 tarihinde yay�nlanm��t�r. Ancak, BYT Yönetmeli�i 
AB LCP Direktifi ile uyumla�t�rma çerçevesinde haz�rlanmas�na kar��l�k, önemli farkl�l�klar 
göstermektedir. Söz konusu BYT Yönetmeli�i ile AB LCP Yönetmeli�i aras�ndaki önemli 
farkl�l�klar� ve BYT Yönetmeli�inde yer alan baz� önemli hususlar Bölüm 7.1.2’de 
verilmektedir.  

7.1.2. AB LCP Direktifi ve Büyük Yakma Tesisleri (BYT) Yönetmeli�i 

Avrupa Birli�i Büyük Yakma Tesisleri (Large Combustion Plants-LCP) Direktif� kömür, 
do�algaz, s�v� yak�t ve biyokütle kullanan termik santrallar� yak�ndan ilgilendiren önemli bir 
direktiftir. Söz konusu direktif 50 MW ve üstü �s�l de�ere (� 50 MWt) sahip tesisler baca 
gaz�nda hava kirletici emisyonlara (SO2, NOX ve toz) limit de�erler getirmektedir. Bu limit 
de�erler, özellikle yeni kurulacak olan santrallar için, Türkiye’de halen yürürlükte olan “Sanayi 
Kaynakl� Hava Kirlili�inin Kontrolü Yönetmeli�i”nde verilen limit de�erlere göre oldukça 
s�k�d�r.  
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Sadece enerji üretim amac�yla tasarlanm�� yakma tesislerine uygulanacak olan bu direktif �s�l 
gücü 50 MW ve üstü büyük yakma tesislerini kapsamaktad�r. direktifte, tesislerin �s�l 
güçlerine (MWt), lisans tarihlerine, kalan i�letme sürelerine, kullan�lan yak�t tiplerine (kat�, 
s�v�, gaz) ve yak�t karakteristiklerine göre farkl� emisyon limit de�erleri verilmekte olup, 
ayr�ca, de�i�ik kriterler dikkate al�narak, özellikle eski mevcut tesisler için, limit de�erlerden 
baz� sapmalar kabul edilmekte ve esneklikler tan�nmaktad�r.  
 

Di�er taraftan, Direktifte a��rl�kl� olarak kat�, s�v� ve gaz yak�tlar için emisyon limit de�erleri 
verilmekle birlikte çok yak�tl� sistemler için limit de�erlerin nas�l belirlenece�i ve nas�l 
hesaplanaca�� konusuna da aç�kl�k getirilmektedir. Ayr�ca, emisyon ölçümleri ile ilgili 
yöntemler kriterler de bu Direktifte yer almaktad�r. 
  

AB mevzuat uyum çal��malar� çerçevesinde, söz konusu AB LCP Direktifi uyumla�t�r�larak, 
Büyük Yakma Tesisleri (BYT) Yönetmeli�i haz�rlanm�� ve 8 Haziran 2010 tarihinde yürürlü�e 
girmi�tir.  Yönetmelikte, s�v� yak�tlarla ilgili emisyon limit de�erleri hariç olmak üzere, eski 
tesisler için limit de�erler, Yönetmeli�in yay�m tarihinden itibaren dokuz y�l sonra (Haziran 
2019) uygulanaca�� ve bu tarihe kadar “Sanayi Kaynakl� Hava Kirlili�inin Kontrolü 
Yönetmeli�i”nde verilen limit de�erlerin geçerli olaca�� belirtilmektedir. Yeni kurulacak 
tesisler için ise emisyon limit de�erleri uygulanmaya ba�layacakt�r.  

Söz konusu yeni Yönetmelik, AB LCP Direktifi uyumla�t�r�larak yay�nlanm�� olmas�na 
kar��l�k, önemli farkl�l�klar içermektedir.  

� BYT Yönetmeli�inde, AB LCP Direktifinde yer alan parametrelerin (SO2, NOX ve toz) 
d���nda baz� ilave s�n�r de�erler (CO, islilik v.b.) de yer almaktad�r.  

� AB LCP direktifinde eski gaz türbinleri için herhangi bir emisyon limit de�eri 
belirtmemekte ve kapsam d���nda b�rakmaktad�r. Buna kar��l�k, BYT Yönetmeli�inde 
eski gaz türbinleri için de emisyon limit de�erleri verilmektedir.  Bu husus ülkemizdeki 
eski mevcut do�algaz kombine çevrim santrallar�n� yak�ndan ilgilendiren bir husustur.  
Bilindi�i üzere do�algaz kullan�m�nda azot oksitler (NOX) önemlidir. Do�al gaz 
kullanan yeni nesil gaz türbinleri NOX emisyonlar�n� azalt�c� sistemler ile teçhiz 
edilmektedir. Ancak, eski gaz türbinlerinde bu NOX azalt�c� herhangi bir ekipman 
mevcut olmay�p, söz konusu yeni BYT Yönetmeli�inde verilen NOX limit de�erini 
a�abilmektedir. Bu tür eski gaz türbinlerine retrofit olarak emisyon azalt�c� bir sistem 
ilave edilmesi ise, teknolojik ve mali aç�lardan bak�ld���nda büyük zorluklar 
görülmektedir. AB LCP Direktifinde eski gaz türbinlerinin emisyonlara uyum aç�s�ndan 
muaf tutulmas�na kar��l�k, BYT Yönetmeli�inde NOX için limit de�er verilmesinde 
teknolojik uygulanabilirlik göz ard� edilmi� olup, eski birkaç do�al gaz kombine çevrim 
santral�n� zora sokacakt�r.  

�   BYT Yönetmeli�inde, kendi içinde baz� çeli�kileri de içermektedir. AB LCP Direktifinde 
yer alan ve kalan ömrü 20 000 saatten az olan eski tesislerin emisyon limitlerine 
uyumdan muaf tutulmas�na yönelik madde, BYT Yönetmeli�inde de yer almaktad�r. 
Geçici 3. Maddede 31.07.2011 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar tesisin 20.000 
saatten fazla çal��t�r�lmayaca��n�n bildirilmesi durumunda emisyon s�n�r 
de�erlerinden muaf tutuldu�u belirtilmektedir. Ancak, Yürürlük Maddesinde (Madde 
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26), Geçici 3 üncü maddenin yönetmeli�in yay�m tarihinden dokuz y�l sonra yürürlü�e 
girece�i belirtilmektedir. Böylece, eski tesisler için olan bu istisna maddesi, 
uygulanma tarihi aç�s�ndan, yürürlük maddesi ile geçersiz hale gelmektedir. Mevcut 
ömrünü tamamlam�� veya tamamlamaya yak�n tesislerimizde ekonomik/fiz�b�l 
olmayan yüksek maliyetli çevresel yat�r�mlar�n yap�lmas�ndan muaf tutulmas� 
aç�s�ndan önemli olan bu maddedeki çeli�kinin hemen giderilmesinde yarar 
bulunmaktad�r.  

 
 7.1.3. Avrupa Birli�i (AB) mevzuat� ve ilgili çal��malar 

Avrupa Birli�i (AB) üyelik süreci çerçevesinde, çevre mevzuat�n�n uyumla�t�r�lmas� ve 
uygulanmas� en zorlu çal��malardan biridir. AB çevre mevzuat� oldukça kapsaml� bir mevzuat 
olup, Türk çevre mevzuat�na göreceli olarak çok daha s�k� standartlar ve kriterler 
içermektedir. Söz konusu bu standart ve kritelere uyulmas� için ise yüksek maliyetli yat�r�mlar 
gerektirmektedir. Bu konuya ili�kin olarak, a��r yat�r�m gerektiren direktiflere uyum için 
yap�lacak çevresel yat�r�mlar�n finansman ihtiyac�n�n ve finansman araçlar�n�n belirlenmesi 
amac�yla,  Çevre ve Orman Bakanl��� koordinasyonunda ve ilgili kurulu�lar�n katk�lar�yla bir 
proje yürütülmü�tür. 2006 y�l�nda nihai hale gelen bu AB projesinde, termik santralar için çok 
önemli olan AB LCP (Large Combustion Plants) Direktifi de yer alm��t�r. Bu çal��mada, 
termik santrallar ba�ta olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait �s�l gücü 50 MW ve üzerinde 
olan bütün endüstriyel tesisler için LCP Direktifine uyum için gerekli yat�r�mlar�n maliyeti 
yakla��k 1,53 – 1,88 milyar EURO olarak belirlenmi�tir.  Bu miktar içinde, termik santrallar�n 
ihtiyac� 1,0 Milyar EURO’nun üzerindedir.    
 
AB adayl�k süreci içinde önemli olan fas�llardan biri Çevre Fasl�d�r (27 No’lu Fas�l). Çevre 
Fasl� tarama toplant�lar� 2006 y�l�nda tamamlanm�� olup, üye ülkelerin görü�ü al�nm�� ve 
03.10.2007 tarihinde nihai �eklini alm��t�r.  

Mevzuat tarama toplant�lar�n�n tamamlanmas�ndan sonra müzakerelerin aç�lmas� süreci 
ba�lam��t�r. Çevre Fasl�na ili�kin müzakereler için iki adet aç�l�� kriterinin yerine getirilmesi 
talep edilmi�tir.    

� Müktesebat�n uyumla�t�r�lmas�na, uygulanmas�na ve uygulaman�n etkili hale 
getirilmesine ili�kin a�amalar�n ve zaman çizelgelerinin yer ald���, kapsaml� bir 
Stratejinin haz�rlanmas�.    

� AT-Türkiye Ortakl�k Konseyi’nin kararlar�na uygun olarak, ilgili AB Çevre Mevzuat�n�n 
uygulanmas�na ili�kin yükümlülüklerin (Gümrük Birli�i) yerine getirilmesi. 

Çevre Fasl� müzakerelerinin aç�lmas�na yönelik süreç içinde önemli a�amalar s�ras�yla 
a�a��da verilmektedir.  

� Strateji Belgesi ve Uygulama Notlar� haz�rlanm�� ve 30.09.2009 tarihinde, D��i�leri 
Bakanl��� taraf�ndan Avrupa Komisyonuna gönderilmi�tir.  

� Avrupa Komisyonunca haz�rlanan “Aç�l�� Kriterleri De�erlendirme Raporu” 
09.10.2009 tarihinde Avrupa Komisyonuna sunulmu�tur.  
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� “Aç�l�� Kriterleri De�erlendirme Raporu”nun onaylanmas�ndan sonra 12.11.2009 
tarihinde Türkiye’den talep edilen “Çevre Fasl� Müzakere Pozisyon Belgesi” 
13.11.2009 tarihinde AB �sveç Dönem Ba�kanl���na sunulmu�tur.  

� 21.12.2009 tarihinde ise Çevre Fasl� müzakerelerinin aç�lmas� resmen ilan edilmi�tir. 

� Avrupa Birli�i taraf�ndan “Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi” haz�rlanm��t�r.   

Avrupa Birli�i’nce haz�rlanan “Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi”nde Çevre Fasl�’n�n 
kapat�labilmesi için 6 adet “Kapan�� Kriteri” belirlenmi�tir. Türkiye taraf�ndan yerine 
getirilmesi gereken bu kriterler Tablo 7.2’de yer almaktad�r.  

Tablo 7.2: Çevre Fasl� Kapan�� Kriterleri 
KR�TERLER 
AB’nin çerçeve ve yatay müktesebat�n�n kabul edilmesi 

AB su kalitesi çevre müktesebat�n�n kabul edilmesi 

Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi çevre müktesebat�n�n kabul edilmesi 

Do�a Korumay� ve at�k yönetimini de içerecek �ekilde müktesebata uyumun sürdürülmesi 
ve AB’ye kat�l�m için yükümlülükler aç�s�ndan tamamen haz�r olundu�unun gösterilmesi 
�dari kapasitenin ve koordinasyonun geli�tirilmesine devam edilmesi 

Ek Protokol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 

 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanl��� 

Yukar�da verilen “Ek Protokol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi” hakk�ndaki 6. Kriter tüm 
fas�llarda yer alan siyasi bir kriter olup, bu kriterde Kuzey K�br�s konusunda yap�lan Ek 
Protokol kastedilmektedir.   

21 Aral�k 2009 tarihinde aç�lan Çevre Fasl� Müzakereleri’nin, Çevre ve Orman Bakanl���’n�n 
öngörülerine göre, 2019 y�l�nda tamamlanmas� beklenmektedir.   

Müzakerelerin ba�lamas� ile yap�lan çal��malar da h�z kazanm��t�r. Çevre mevzuat�n�n 
uyumla�t�r�lmas� çal��malar� devam etmektedir. Bu çerçevede, yukar�da da belirtildi�i gibi, 
AB LCP Direktifi uyumla�t�r�larak termik santrallar� çok yak�ndan ilgilendiren Büyük Yakma 
Tesisleri (BYT) Yönetmeli�i yürürlü�e girmi�tir. (Bkz. Böl.7.1.2.)  

7.2. Termik Santrallar  

7.2.1. Termik Santrallar�n Çevre Mevzuat� Kar��s�ndaki Durumu 

Baca gaz� emisyonlar� için limit de�erler getiren ilk Yönetmeli�in (Hava Kalitesinin Korunmas� 
Yönetmeli�i) yay�nland��� 1986 y�l� sonras�nda planlanan/kurulan termik santrallar emisyon 
azalt�c� önlemler dahil olmak üzere planlanm��t�r. 1993 y�l�nda çevresel etki de�erlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeli�inin yay�nlanmas� ile termik santrallar için tasar�m a�amas�nda çevrenin 
korunmas�na yönelik her türlü önlem al�nmakta ve proje ÇED Yönetmeli�i çerçevesinde 
onaylanmas� ile gerçekle�tirilebilmektedir. Bu nedenle, son y�llarda kurulan tüm termik 
santrallar çevresel etkileri en aza indirilmi� ve çevre mevzuat�na uygun kurulmu� 
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santrallard�r. Ancak, çevre mevzuat�n�n olu�mas�ndan önce kurulmu� olan ve özellikle yerli 
linyit kullanan termik santrallar�n önemli çevre sorunlar� bulunmaktad�r. Bu tür santrallar 
halen EÜA� bünyesindedir.   

Yerli linyitler dü�ük kalorifik de�ere sahip, kül ve kükürt içerikleri yüksek dü�ük kaliteli 
kömürler olup, linyite dayal� santrallarda kükürtdioksit (SO2) emisyonlar�n�n yüksek olmas� en 
önemli sorunlardan biri olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. SO2 emisyonlar�n�n limit de�erlerin 
alt�na dü�ürülmesi için, çevre mevzuat�nda da öngörüldü�ü gibi, baca gaz� desülfürizasyon 
(BGD) tesislerinin kurulmas� gerekmektedir.  

�lgili Yönetmeli�in 1986 y�l�nda yay�nlanmas�ndan sonra planlanan kömürlü santrallar BGD 
tesisi ile birlikte tasar�mlanm��t�r. Di�er baz� santrallara ise BGD tesisi sonradan retrofit 
olarak kurulmu�lard�r. Tablo 7.3’de EÜA� bünyesindeki linyite dayal� santrallar�n BGD tesisi 
aç�s�ndan durumlar� verilmektedir.  

 

Tablo 7.3: EÜA� Bünyesindeki Linyitli Santrallar  
BGD Tesisi Olan Santrallar BGD Tesisi Olmayan Santrallar 

Santral Ad� Kurulu Güç  
MW 

Aç�klama Santral Ad� Kurulu Güç 
MW 

Çay�rhan 1,2x 2x150 Retrofit olarak kuruldu  Soma 2x22+6x165
Orhaneli 1x210 Retrofit olarak kuruldu Seyitömer 4x150 
Yata�an 3x210 Retrofit olarak kuruldu Tunçbilek 65+2x150 
Kemerköy 3x210 Retrofit olarak kuruldu  Af�in Elbistan A 4x350 
Yeniköy 2x210 Retrofit olarak kuruldu  Kangal 1-2 2x150 
Çay�rhan 3,4x 2x160 Santralla birlikte kuruldu 18 Mart Çan T.S (2x160 MW) Ak��kan 

Yatakta Yakma Teknolojisine sahip 
olup, SO2 yanma s�ras�nda azalt�l�r

Kangal 3 1x157 Santralla birlikte kuruldu 
Af�in Elbistan B 4x360 Santralla birlikte kuruldu 

    x��letme hakk� devri nedeniyle Park Termik taraf�ndan i�letilmektedir.  
Kaynak: DEK-TMK Temiz Kömür Teknolojileri Çal��ma Grubu Raporu 
 
Tablo 7.3’den da anla��ld��� üzere, baz� eski santrallara BGD tesisi hala kurulamam��t�r. Bu 
santrallar�n eski olmas�, ömürlerinin az kalmas�, uzun ömürlü ve yüksek maliyetli BGD tesisi 
kurman�n ekonomik olmayaca�� ve özelle�tirme kapsam�nda olmas� gibi nedenlerle Devlet 
Planlama Te�kilat� (DPT) taraf�ndan BGD için yeterli ödenek ayr�lmam��t�r. Di�er taraftan, 
günümüzde yürürlükte olan “Sanayi Kaynakl� Hava Kirlili�inin Kontrolü Yönetmeli�i”ne yer 
alan 3. Geçici Maddede, emisyon limitlerine uyamayan santrallara gerekli yat�r�mlar� 
yapmak üzere 31.12.2011 tarihine kadar bir geçi� süreci tan�nm�� olup, bu süre içinde 
emisyon limitlerine uyma zorunlulu�undan muaf tutulmu�lard�r. Bölüm 7.1’de de belirtildi�i 
gibi eski termik santrallar için bu önemli bir maddedir. Ancak, bu süre içinde bu yat�r�mlar�n 
yap�lamayaca�� aç�kça görülmektedir. Yüksek maliyetli ve yap�m� uzun süre alan çevre 
yat�r�mlar�n�n gerçekle�tirilememesi nedeniyle, 31.12.2011 tarihinden sonra, eski mevcut 
termik santrallar, kamunun elinde olsun veya özel sektöre devredilmi� olsun, hukuki 
sorunlar, cezalar ve kapatma kararlar� ile kar�� kar��ya kalacakt�r.  

Linyite dayal� termik Santrallarda, ba�ta emisyonlar olmak üzere, çevresel yat�r�mlar�n 
yap�lmas�n� gerektirmesi nedeniyle, özel sektör termik üretim aç�s�ndan genellikle do�al gaza 
veya ithal kömüre yönelmektedir. Ancak, linyit ülkemizin öz kayna�� olup, yak�t maliyeti di�er 
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yak�tlara göre önemli ölçüde dü�üktür. Özellikle, do�al gaz çevre aç�s�ndan çevre uyumlu 
say�lmakla birlikte, elektrik üretim maliyeti çok yüksektir. �thal kömür aç�s�ndan bak�ld���nda 
ise, yak�t�n kömür olmas� nedeniyle, emisyonlar�n azalt�lmas� için çevresel yat�r�mlar gene de 
gerekecektir.  
 
Ülkemiz linyitlerinin sadece kamu sektörü taraf�ndan de�il, özel sektör taraf�ndan da 
de�erlendirilmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde, enerjide d��a ba��ml�l�k daha da 
artacakt�r. Bu aç�dan, yerli linyitlere uygun geli�mi� temiz kömür teknolojilerinin 
uygulanabilirli�inin ara�t�r�lmas�nda yarar bulunmaktad�r.     

7.2.2. Çevre Kontrol Teknolojileri ve Geli�mi� Kömür Teknolojileri 

Çevre kontrol teknolojileri genellikle Termik Santrallarda kükürt dioksit (SO2), azot oksitler 
(NOX) gibi emisyonlar�n azalt�lmas� için geli�tirilen ve uygulanan teknolojilerdir.  
 
Ülkemizdeki linyite dayal� termik santrallar için SO2 azalt�c� sistemler (BGD tesisleri) en 
önemli çevresel yat�r�mlard�r. Genellikle, SO2 emisyonlar�n�n oldukça yüksek de�erlerde 
olmas� nedeniyle uygulanacak BGD tesisinin ar�tma veriminin yüksek olmas� gerekir. Bu 
nedenle, genellikle en az %95 verime sahip olan �slak kireçta�� (CaCO3) yöntemi 
uygulanmaktad�r. Bu yöntem ticarile�mi�, kendini ispatlam�� ve yayg�n olarak uygulanmakta 
olan bir teknolojidir.  

Linyite dayal� mevcut konvansiyonel santrallar�m�zda genellikle, yanma s�cakl���n�n dü�ük 
olmas� nedeniyle, NOx olu�umu dü�ük olmakta ve herhangi bir NOx azalt�c� sistem 
gerektirmemektedir.  Ancak, yeni yat�r�mlarda yanma s�cakl���n�n yüksek oldu�u baz� temiz 
kömür teknolojilerinin uygulanmas�nda NOx azalt�c� sistem gerekebilecektir.  

Elektrik üretiminde “Temiz Kömür Teknolojileri” kömürün yanma verimini ve santral verimini 
art�rmak ve çevre teknolojilerini de kapsayarak olumsuz çevresel etkileri en aza ve kabul 
edilebilir seviyelere indirmek amac�yla geli�tirilmi�/tasarlanm�� teknolojiler olarak 
tan�mlanabilir. Temiz kömür teknolojileri, konvansiyonel teknolojilere göre, üstün nitelikli 
teknolojiler olup, sürekli geli�im göstermektedir.    

Baz� önemli temiz kömür teknolojileri a�a��da verilmektedir.    
� Süperkritik (Kritik üstü)  
� Ak��kan Yatakta Yakma Teknolojisi: 

- Atmosferik dola��ml� 
- Atmosferik kabarc�kl� 
- Bas�nçl� dola��ml�  
- Bas�nçl� kabarc�kl�  

� Kömür Gazla�t�rma (Integrated Gasification Combined Cycle-IGCC) 
� Kömür S�v�la�t�rma  
� Karbon Tutma ve Depolama (CCS)  

 
Yukar�da belirtilen teknolojilerden atmosferik dola��ml� ak��kan yatak teknolojisi, süperkritik 
santral teknolojisi yayg�nla�m��, kendini ispat etmi� ve maliyeti dü�mü� teknolojilerdir. 
Di�erleri ise, dünyada baz� uygulamalar olmakla birlikte hala yüksek maliyete sahiptir. 
Karbon tutma ve depolama ise henüz geli�tirilme ve deneme a�amas�ndad�r.     
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Ülkemizin en önemli yerli enerji kayna�� olan linyitin temiz bir �ekilde de�erlendirilmesi 
aç�s�ndan temiz kömür teknolojileri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, yerli linyitlerimiz 
temiz kömür teknolojilerine uygunluk aç�s�ndan incelenmeli ve bu konuda projeler 
geli�tirilmelidir. Ak��kan yatakta yakma teknolojisi (Atmosferik, dola��ml�) 18 Mart Çan Termik 
Santral� ile birlikte Türkiye’de uygulanmaya ba�lam�� olup, söz konusu teknoloji özel sektör 
taraf�ndan da uygulanmakta ve bu tip santrallar artmaya ba�lam��t�r. Bu teknolojide, kazana 
kireçta�� verilerek SO2, emisyonlar� yanma s�ras�nda azalt�labilmekte olup, yanma 
s�cakl���n�n dü�ük olmas� nedeniyle de NOx emisyonlar� dü�ük olmaktad�r. Bu nedenle hem 
santral verimlili�i yüksek hem de çevre dostu bir teknolojidir.  

Süperkritik teknolojide, santral verimlili�i %45’lere kadar ç�kabilmektedir. Ancak, bu 
verimlilikte kömür kalitesi (kül ve nem oran�, �s�l de�er) de önemli bir rol oynamaktad�r. Ad� 
geçen bu teknolojide, buhar bas�nc� ve buhar s�cakl��� konvansiyonel termik santrala göre 
yüksektir. Süperkritik santral verimlili�inin yüksek olmas� nedeniyle, üretilen enerji ba��na 
daha az kirlilik olu�mas�na kar��l�k, SO2 ve NOX ar�tmak için ilave önlemler al�nmal�d�r.  

Kömür gazla�t�rma teknolojileri ise, ad�ndan da anla��laca�� üzere, kömürü gazla�t�r�larak 
sentez gaz� (CO+H2) olu�turulmas� esas�na dayanmaktad�r. Daha sonra bu gazdan elektrik 
üretimi gerçekle�tirilir. Sentez gaz�, yanma öncesinde içinde bulunan kirleticilerden (SO2, 
NOX, toz) gaz temizleme yöntemleri ile ar�t�lmaktad�r. Bu nedenle, çevresel önlemlerin yanma 
öncesinde al�nd��� bir teknoloji olarak de�erlendirilmektedir.  
 
7.3.  �klim De�i�ikli�i 

7.3.1. �klim De�i�ikli�i Çerçeve Sözle�mesi ve Kyoto Protokolü 

Bilindi�i üzere, �klim De�i�ikli�i Çerçeve Sözle�mesi Birle�mi� Milletler taraf�ndan 
haz�rlanm�� olup, 1992 y�l�nda Rio’da düzenlenen “Çevre ve Kalk�nma Konferans�”nda 
imzaya aç�lm��t�r. Sözle�mede, ülkelerin tarihsel sorumluluklar�n�, geli�mi�lik düzeylerini 
dikkate alarak olu�turulmu� olup, “ortak, fakat farkl� sorumluluklar ilkesi” benimsenmi�tir. Bu 
çerçevede, yükümlülükler 3 grup s�n�flama ile Sözle�menin eklerinde yer alm��t�r. Ek-I 
ülkeleri geli�mi� ülkeleri kapsamakta olup, emisyon azaltma yükümlülükleri vard�r. EK-II 
ülkelerinin ise bu yükümlülüklere ilaveten geli�mekte olan ülkelere finansal ve teknolojik 
yard�m yapma yükümlülü�ü de bulunmaktad�r. Ekler d��� ülkeler ise emisyon azalt�m�nda 
çaba sarf edeceklerdir.   

Kyoto Protokolü ise, Sözle�meyi temel alan ve tamamlayan nitelikte haz�rlanm�� olup, 1997 
y�l�nda imzaya aç�lm��t�r. Sözle�menin aksine hukuki ba�lay�c�l��� olan hükümler 
içermektedir. 2008-2012 y�llar� aras�ndaki ilk uygulama dönemi için geli�mi� ülkelere 1990 
y�l�na göre en az %5 emisyon azalt�m� yükümlülü�ü getirmektedir.  Ayr�ca, baz� esneklik 
mekanizmalar� da getirmi�tir. Bu mekanizmalar a�a��da verilmektedir.  

� Emisyon ticareti – Emission Trading (ET) 

� Ortak Yürütme - Joint Implementation (JI)  

� Temiz Kalk�nma Mekanizmas� – Clean Development Mechanism (CDM) 

 



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi   •   Enerji Raporu 2010 147

7.3.2. Sözle�me ve Kyoto Protokolü Kar��s�nda Türkiye’nin Pozisyonu 

Türkiye geli�mekte olan bir ülke olmakla birlikte, Sözle�mede hem EK-I hem de EK-II 
listelerinde yer alm�� ve bu durumun geli�mi�lik düzeyi ile ba�da�mad��� dikkate al�narak, 
uzun bir süre Sözle�meye imza atmam��t�r. Uzun bir süre eklerden ç�kmak için çaba sarf 
etmi� ancak, bu talep kabul görmemi�tir. Daha sonra, Türkiye Ek-II listesinden ç�kar�lmas� ve 
“ülkenin özel ko�ullar�” dikkate al�narak Ek-I listesinde kalmas� konusunda bir öneride 
bulunmu�tur. Bu önerinin 2001 y�l�nda Marake�’te 7. Taraflar Konferans�nda (COP-7) kabul 
edilmesi üzerine TBMM’de Sözle�meye taraf olma tart���lm�� ve onaylanm��t�r. 24 May�s 
2004 tarihinde Sözle�meye resmen taraf olunmu�tur.       

Türkiye bu çal��malar� ve çabalar� Sözle�me üzerinde yo�unla�m�� olup, Kyoto Protokolüne 
taraf olmam��t�r. Ancak, daha sonra Protokole de s�cak bakm�� ve 26 A�ustos 2009 
tarihinde Kyoto Protokolü’ne taraf olmu�tur.  Kyoto Protokolü imzaya aç�ld���nda Türkiye 
Sözle�emeye taraf olmad��� için Protokolde ülkelerin say�sal hedeflerinin bulundu�u listede 
yer almamakta ve dolay�s�yla 2008-2012 aras�nda bu tür bir yükümlülü�ü bulunmamaktad�r.   

7.3.3. Kyoto Protokolü Sürecinde 2012 Sonras� 

Kyoto Protokolü’nün 2008 - 2012 y�llar�n� kapsayan birinci dönemi ba�lamadan 2012 sonras� 
dönem için çal��malara, ad�mlar at�lmaya ba�lanm��t�r. 2006 y�l�nda Nairobi’de 
gerçekle�tirilen Taraflar Konferans�nda Protokol’ün 2012 sonras�nda nas�l ilerleyece�ine dair 
tart��malar resmen ba�lam��t�r.  

Daha sonra, 2012 sonras�n�n �ekillenmesine, belirlenmesine yönelik beklentiler ile, gözler 
12-14 Aral�k 2007 tarihlerinde Endonezya - Bali’de düzenlenen Birle�mi� Milletler �klim 
De�i�ikli�i 13. Taraflar Konferans�na (COP-13) ve Kyoto Protokolü 3. Taraflar Bulu�mas�na 
(COP/MOP3) çevrilmi�tir. Ancak, Bali’de beklenildi�i kadar önemli ve somut kararlar 
al�namam��t�r. Yo�un tart��malar yap�lm��, zaman zaman görü�meler kilitlenme durumuna 
gelmi� olup, Konferans bir günlük gecikme ile 15 Aral�k 2007 tarihinde tamamlanabilmi�tir. 
Müzakerelerin ana temas�n� 2012 sonras� önlemleri olu�turmu�tur.  

Bali’de yap�lan COP-13’de ortaya ç�kan en önemli belge “Bali Eylem Plan�”d�r (Bali Action 
Plan).  Bu eylem plan�nda 2012 sonras� için baz� kararlar çerçevesinde;  

� Sözle�menin “ortak, fakat farkl�la�t�r�lm�� sorumluluklar” ilkesi, her ülkenin kendi 
sosyal ve ekonomik ko�ullar� vb. faktörlerin dikkate al�nmas�;  

� �klim de�i�ikli�i sorununun iyile�tirilmesi için ulusal/uluslararas� eylemlerin 
geli�tirilmesi;  

� �klim de�i�ikli�ine uyum için eylemlerin geli�tirilmesi; 
� Sorunun iyile�tirilmesi ve uyum için teknolojilerin geli�tirilmesi ve transferi  
� Sorunun iyile�tirilmesini, uyumu ve teknoloji i�birli�inin desteklenmesi için finansal 

kaynaklar ve yat�r�mlar�n geli�tirilmesi; 
dikkate al�nacakt�r.       

Bali’de yap�lan COP-13 sonras�nda, bir sene sonra Poznan’da yap�lan COP-14 ise oldukça 
sönük geçmi�tir. 2009 y�l� sonuna kadar 2012 sonras�n�n �ekillenmesi hedeflenmi� ve 
Kopenhag’da yap�lacak olan COP-15 beklentisi içine girilmi�tir. Ancak, COP-15 hayal k�r�kl��� 
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yaratm�� ve konferanstan beklenen sonuçlar ç�kmam��t�r. Kopenhag süreci Bölüm 7.3.4’de 
daha ayr�nt�l� olarak verilmektedir.   

7.3.4. Kopenhag Mutabakat� (Kopenhagen Accord) 

�klim De�i�ikli�i Çerçeve Sözle�mesi 15. Taraflar Konferans� (COP-15) 7-18 Aral�k 2009 
tarihleri aras�nda Kopenhag’da gerçekle�tirilmi�tir. �ki hafta boyunca süren yo�un toplant�lar 
ve müzakereler sonucunda, 2012 sonras�n�n �ekillenmesine, say�sal hedeflerin 
belirlenmesine ve ilgili bir anla�ma metninin ortaya ç�kmas�na yönelik beklentiler sonuçsuz 
kalm��t�r. Görü�meler daha çok siyasi zeminde yürümü� olup, sonunda 19 Aral�k’a kalan 
Genel Kurul Oturumunda Kopenhag Mutabakat� (Kopenhagen Accord) alt�nda siyasi bir niyet 
niteli�indeki hukuki ba�lay�c�l��� olmayan bir belge ortaya ç�km��t�r. Söz konusu belge 
Danimarka Ba�bakan�n�n davet etti�i 25 ülke temsilci taraf�ndan haz�rlanm��t�r. Oldukça 
s�n�rl� bir kat�l�mla �ekillenen bu belgenin haz�rlanmas�nda “BASIC Grubu” olarak bilinen 
Brezilya, ABD, Güney Afrika, Hindistan, Çin’den olu�an grup etkili olmu�tur. Ancak, bu 
belgeye birçok ülke taraf�ndan itiraz gelmi�tir ve Kopenhag Mutabakat� COP-15 taraf�ndan 
sadece not edilmi� olup, hukuki aç�dan herhangi bir ba�lay�c�l��� bulunmamaktad�r.        

Kopenhag Mutabakat�n� haz�rlayan ülkelerin listesi Mutabakat�n giri� k�sm�nda yer 
almaktad�r. Mutabakata destek veren ülkelerin 31.01.2010 tarihine kadar listede yer almak 
üzere ba�vurmalar� ve destek verme niyetlerini belirtmeleri öngörülmekle birlikte, daha sonra, 
belirlenen bu tarihten sonra da taleplerin de kabul edilece�i ve hedef, bilgi ve niyetlerini 
belirten ülkelere aç�k kalaca�� aç�klanm��t�r.   

Genel çerçevede siyasi bir uzla�ma belgesi niteli�inde olan Kopenhag Mutabakat� Bali Eylem 
Plan� kapsam�nda devam etmekte olan çal��malarda ele al�nan konularla ilgili hükümleri 
içermektedir. Ayr�ca, Mutabakatta, 2010-2012 dönemini kapsayan k�sa dönemde geli�mi� 
ülkelerden geli�mekte olan ülkelere yap�lacak finansal deste�in sa�lanmas�ndaki i�levsel 
unsurlar bulunmaktad�r.    

Kopenhag mutabakat�nda, küresel s�cakl�k art���n�n 2 �C alt�nda tutulabilmesine yönelik 
olarak, e�itlik ilkesine uygun ve sürdürülebilir kalk�nma çerçevesinde uzun dönem i�birli�inin 
güçlendirilmesini, dü�ük karbonlu kalk�nma stratejisinin sürdürülebilir kalk�nma için önemini 
içeren bir vizyon belirlenmi�tir. Uyum konusunda, eylemlerin güçlendirilmesinin ve 
uluslararas� i�birli�inin önemi dikkate al�nmakta, ba�ta en az geli�mi� ülkeler olmak üzere, 
iklim de�i�ikli�inden etkilenebilirli�in azalt�lmas� için eylem program�n�n tesis edilmesinin 
gerekli oldu�u ve uyum eylemlerinin uygulanmas� için finansal kaynak, teknik ve kapasite 
geli�tirme deste�inin sa�lanmas� gerekti�i vurgulanmaktad�r.  

Kopenhag Mutabakat�nda ayr�ca, EK-I ve EK-I D��� ülkeler için baz� hususlar yer almaktad�r.    

� Geli�mi� ülkeler (�klim De�i�ikli�i Çerçeve Sözle�mesi EK-I ülkeleri) 2020 y�l� say�sal 
azaltma hedeflerini belirlemeyi ve uygulamay� üstlenecekler ve bu hedeflerini 
Mutabakat Ek-1’inde belirtildi�i �ekilde Sekreterya’ya bildirecekler.   

� Geli�mekte olan ülkeler (�klim De�i�ikli�i Çerçeve Sözle�mesi EK-I d��� ülkeler) 
Mutabakat Ek-2’sinde verilen �ekilde emisyon azalt�m eylemlerini planlayacaklar ve 
Sekreterya’ya bildirecekler.   
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EK-I d��� ülkeler haz�rlayacaklar� ulusal uygun azalt�m eylem planlar�n� (NAMA-Nationally 
Appropriate Mitigation Actions) Sekreterya’ya ileteceklerdir.    

EK-I d��� ülkelerin uluslararas� destekle (Finans, teknoloji, kapasite geli�tirme) yürütülecek 
olan NAMA’lar uluslararas� kay�t sistemine dahil olacak ve bu kay�t sistemi çerçevesinde 
ölçme, raporlama, do�rulamaya (Measuring, reporting verifying) tabi olacakt�r.   

Türkiye taraf�ndan, Kopenhag Mutabakat� bir uzla�ma göstergesi olarak nitelendirilmekte ve 
bir yol haritas� olarak de�erlendirilmektedir. Türkiye’nin 16. Taraflar Konferans�na kadar 
uyum, kapasite geli�tirme, teknoloji transferi ile ilgili fonlarda yararlanabilmesi için müzakere 
gücünü art�rmas� ve kendini iyi ifade edebilmesi gerekli olup, bu süre çok iyi 
de�erlendirilmelidir.  

Yukar�da konu edilen ve geli�mekte olan ülkelerce haz�rlanmas� gerekti�i halde Türkiye 
NAMA haz�rlayarak Birle�mi� Milletler Sekreteryas�’na sunacakt�r. Ancak, Türkiye’nin Ek-1 
ülkesi olarak geli�mi� ülkeler aras�nda nitelendirilmesi ve esas beklentinin say�sal indirim 
hedefi olmas� nedeniyle, haz�rlanacak olan NAMA’n�n Sekreterya taraf�ndan onaylanmas�n�n 
dü�ük bir olas�l�k oldu�u dikkate al�nmal�d�r.   

7.3.5. �klim De�i�ikli�i ve Enerji  

Sera gazlar� (CO2, N2O, CH4, SF6, florlu gazlar v.b.). birçok sektörden kaynaklanmakla 
birlikte, enerji-ili�kin faaliyetlerin sorumluluk pay� çok daha fazlad�r. Özellikle, CO2 

emisyonlar�n�n çok büyük bir k�sm� fosil yak�tlar�n kullan�lmas�ndan kaynaklanmaktad�r. 
Dolay�s�yla, enerji, sera gaz� olu�turan di�er sektörlere göre, sera gazlar� aç�s�ndan çok 
önemli bir sorumluluk pay�na sahiptir. �ekil 7.1’de verilen grafikten de görüldü�ü gibi enerji 
faaliyetlerinden olu�an sera gazlar�n�n toplam sera gazlar� içindeki pay�n�n 2008 y�l�nda %76 
oldu�u görülmektedir. 2008 y�l� itibariyle, CO2 gaz�n�n toplam sera gazlar� içindeki pay� %81, 
enerji kaynakl� sera gazlar� içindeki pay� ise %91’dir (Türkiye �statistik Kurumu-TÜ�K).   

76%
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Enerji Endüstriyel���lemler Tar�msal�Faaliyetler At�k

 
                       Kaynak: Sera Gaz� Emisyon Envanteri, TÜ�K 

�ekil 7.1: 2008 y�l� Toplam Sera Gazlar�n�n Sektörlere Göre Da��l�m�  
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Türkiye’de sera gazlar�n�n 1990 y�l�ndan ba�layarak 2008 y�l�na kadar gösterdi�i art�� Tablo 
7.4’de verilmektedir. Buna göre 1990-2008 y�l�na kadar sera gaz� emisyonlar� iki kat 
civar�nda artm��t�r.  

 Tablo 7.4: Türkiye’nin Toplam Sera Gaz� Emisyonlar�n�n Y�llar �tibariyle Geli�imi �
� CO2 

(Milyon Ton) 
Di�er Sera Gazlar� (X)

(CO2 e�de�eri Milyon Ton)
Toplam Sera Gazlar� 

(CO2 e�de�eri Milyon Ton)
1990 141,36 45,67 187,03 
1995 173,90 63,61 237,51 
2000 225,43 71,58 297,01 
2005 259,61 70,26 329,87 
2008 297,12 69,38 366,50 

(X) (CH4, N2O, Florlu Gazlar) 
Kaynak: Sera Gaz� Emisyon Envanteri, TÜ�K  

Enerjiden kaynakl� sera gazlar�n�n sektörel da��l�m� ise, 1990 y�l� ve 2008 y�l� için, �ekil 
7.2.’de verilmektedir. Söz konusu grafikten de görüldü�ü gibi, 1990 y�l�nda sanayi 
sektöründe kullan�lan enerjiden kaynaklanan sera gazlar� %27 ile en yüksek paya sahip iken, 
y�llar içinde elektrik sektörünün pay� art�� göstermi� ve 2008 y�l�nda %39’a ula�arak, elektrik 
sektörü sera gazlar�ndan en fazla sorumlu olan bir sektör haline gelmi�tir. 
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Kaynak: Turkey Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2008-Annual Report for submission under the 
Framework Convention on Climate Change, Turkish Statistical Institute, Ankara – Turkey 
�ekil 7.2: Enerjiden Kaynaklanan Sera Gazlar�n�n Sektörel Da��l�m� (1990 ve 2008) 

Elektrik sektörününün enerji – ili�kin sektörler aras�nda önemli bir yer tutmas� ve sorumluluk 
pay�n�n artmas�na neden olan faktörlerden biri elektrik üretimindeki h�zl� art��t�r. Bu art�� 
genellikle kalk�nma h�z�n�n da üzerindedir. Di�er taraftan,  Sanayide enerji verimlili�indeki 
art�� ve otomotiv sektöründeki geli�melerden dolay� ula��mdan kaynaklanan enerji-ili�kin 
sera gazlar�n�n azalmas� di�er faktörleri olu�turmaktad�r. Elektrik üretiminden kaynaklanan 
sera gazlar�n�n y�llar itibariyle geli�imi Tablo 7.5’de verilmektedir.   
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Tablo 7.5: Elektrik Üretiminde Y�llara Göre Sera Gazlar� (Milyon Ton CO2-e�de�er) 
� 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
CO2   30,33 43,75 72,09 74,52 68,81 68,97 70,50 83,68 85,31 100,66 101,47

CH4     0,01 0,01� 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03� �����0,03�    0,03 

N2O     0,10 0,14� 0,22 0,22 0,19 0,19 0,19 0,23 0,24     0,28    0,29 

Topl.   30,44 43,90 72,33 74,77 69,03 69,19 70,71 83,94 85,58 100,97� 101,79

Kaynak: ETKB- EÜA� verileri 

Tablo 7.5’de de görüldü�ü gibi, 1990 y�l�ndan 2008 y�l�na kadar elektrik enerjisi kaynakl� sera 
gazlar� yakla��k üç kat artm��t�r.   

�ekil 7.3’de yer alan grafikte, EÜA� taraf�ndan üretilen elektrik enerjisinden kaynaklanan 
sera gaz� emisyonlar� ve Türkiye’nin tüm elektrik sektöründen kaynaklanan sera gaz� miktar� 
görülmektedir. 1990’l� y�llar�n sonuna kadar elektrik üretiminin hemen hepsi EÜA� taraf�ndan 
üretilmekteyken, daha sonra elektrik üretimine özel sektörün de dahil olmas� söz konusu 
olmu�tur. 2000’li y�llar ile birlikte, EÜA� taraf�ndan elektrik üretim tesisleri için önemli bir 
yat�r�m yap�lmamas�na kar��l�k, özel sektörde h�zl� bir yat�r�m süreci görülmektedir.  
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Kaynak: ETKB-EÜA� verileri 
�ekil 7.3: 1990 ve 2008 Y�llar� Aras�nda Elektrik sektöründe Sera Gazlar�n�n Geli�imi 

 

Söz konusu yat�r�mlar�n, kurulu güç olarak önemli bir k�sm� da do�algaz veya ithal kömüre 
dayal� olmu�tur. Halen EPDK taraf�ndan da, özellikle ithal kömür olmak üzere, lisans 
verilmesine devam edilmektedir. Bu süreç, grafikte yer alan sera gazlar�n�n geli�iminden de 
aç�kça görülmekte olup, son y�llardaki elektrik enerjisi kaynakl� emisyonlardaki h�zl� art��, 
elektrik üretimindeki art���n yan� s�ra, özel sektörün a��rl�kl� olarak do�al gaz ve ithal kömüre 
dayanmas�ndan da kaynaklanmaktad�r. Di�er taraftan, EÜA� kaynakl� sera gazlar�ndaki art�� 
ve azal��lar ise, genellikle, ya��� durumuna göre hidrolik kaynaklar�n kullan�m�na ba�l�d�r. �
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7.3.6.Türkiye ve Dünya Verileri Kar��la�t�rmas�  
 
Türkiye’nin enerji kaynakl� CO2 ile ilgili baz� de�erler dünya verileri ile kar��la�t�r�ld���nda 
Türkiye’nin CO2 emisyonlar� aç�s�ndan sorumluluk pay�n�n fazla olmad���, hatta oldukça 
dü�ük oldu�u görülmektedir. Tablo ‘da Uluslararas� Enerji Ajans�’n�n 2008 y�l� verilerini içeren 
2010 y�l� Raporu verileri yer almaktad�r. Bu verilere göre, Türkiye’nin enerji kaynakl� CO2 
emisyonlar� 264 Milyon Ton ile dünya CO2 emisyonlar�n�n %0,8’ini, OECD CO2 

emisyonlar�n�n ise %2,1’ini te�kil etmektedir. Ki�i ba��na dü�en CO2 emisyonlar�n�n 
kar��la�t�rmas�nda da benzer bir durum söz konusu olup, Türkiye de�erleri Dünya ve OECD 
de�erleri alt�ndad�r.  Ancak, Toplam Birincil Enerji Arz� dikkate al�narak, üretilen birim enerji 
ba��na dü�en enerji kaynakl� CO2 miktar� dünya ve OECD de�erlerinin üstündedir. Bu 
göstergeden de enerji arz�nda fosil kaynaklar�n a��rl�kl� oldu�u sonucu ç�kar�labilmektedir. 
Söz konusu de�erler Tablo 7.6’da verilmektedir.  
 

Tablo 7.6:2008 Y�l� enerji kaynakl� CO2 �li�kin De�erler, Dünya ve Türkiye 
  

CO2  

(Milyon Ton) 

 
CO2/Nüfus 

(Ton/Ki�i) 

CO2/Toplam Birincil 
Enerji arz� 

(Ton/TEP) 
Dünya      29 381 4,22 2,40 
OECD     12 630              11,02                2,33 
Orta Do�u       1 492 6,62 2,51 
Önceki Rusya       2 426 8,08 2,34 
OECD-d��� Avrupa           269 4,87 2,52 
Çin        6 550 3,89 3,07 
Asya       3 023 1,25 2,14 
Latin Amerika       1 068 2,09 1,86 
Afrika          890 0,93 1,36 
Türkiye          264 3,04 2,68 

     Kaynak: IEA Key World Energy Statistics, 2010  
  

Türkiye’nin geli�mekte olan bir ülke olmas� nedeniyle, enerji ihtiyac� h�zla artmaktad�r. Ancak, 
di�er taraftan, enerji verimli olarak kullan�lmamaktad�r. Bu nedenle, Türkiye’nin CO2 
emisyonlar�n�n azalt�lmas�nda, en ekonomik ve önemli olan çözüm talep tarafl� enerji 
verimlili�inin art�r�lmas� olacakt�r.  

KAYNAKLAR: 
1. www.unfccc.int 
2. Sera Gaz� Emisyon Envanteri, 2010,TÜ�K 
3. Turkey Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2008-Annual Report for submission under 

the Framework Convention on Climate Change, Turkish Statistical Institute, 2010 
4. IEA, Key World Energy Statistics 2010 
4. DEK-TMK Temiz Kömür Teknolojileri Çal��ma Grubu Raporu, 2009 
5. Çevre ve Orman Bakanl��� 
6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� 
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8. ENERJ�DE VER�ML�L�K 
Enerjinin güvenilir, zaman�nda, kesintisiz ve çevre uyumlu temin edilmesi politikas� 
çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar�ndan enerji üretimine yönelmenin yan� 
s�ra, a��rl�k verilmesi gereken temel bir politika da; enerji verimlili�inin artt�r�lmas�d�r.  

AB için enerji verimlili�i, enerji ve iklim politikas�n�n en önemli bile�eni haline gelmi�tir. AB 
iklim ve enerji ile ilgili hedeflerini 2008 y�l� Aral�k ay�nda tekrar yenilemi�tir. Buna göre,  
2020’ye kadar, 1990 rakamlar�na göre, %20 sera gaz� emisyonu azalt�m�, enerji 
verimlili�inde %20 art�� ve enerji kullan�m�nda yenilenebilir enerjilerin pay�n�n %20’ye 
ç�kar�lmas� k�saca 20/20/20 hedefi olarak kamu oyuna aç�klanm��t�r. AB de enerji sektöründe 
2020 de y�ll�k de�eri 60 milyar € olan ve Almanya ve Finlandiya’n�n enerji tüketimine e�de�er 
boyutta %20 oran�nda enerji tasarrufu sa�lanmas� beklenmektedir. Böylece enerji verimlili�ini 
artt�rmak suretiyle enerji güvenli�i artt�r�l�rken CO2 azaltma taahhüdünün yar�s� verimlilik ile 
sa�lanacakt�r.  

Enerji Verimlili�i, harcanan her birim enerjinin daha fazla hizmet ve ürüne dönü�mesidir. 
Üretim noktas�ndan tüketime kadar her noktada enerji verimlili�ini artt�rmak üzere bir çok 
imkan ve teknoloji bulunmaktad�r. Tasarruf edilen enerji,  

� küçük boyutlu, ama kümülatifte oldukça önemli olarak de�erlendirilebilecek oran ve 
miktarda 

� bir çok noktadan ayn� anda h�zla geri kazan�labilecek 

� daha küçük boyutlu çok say�da yat�r�mc�ya yay�lm�� yat�r�mlarla elde edilebilecek  

bir enerji kayna��d�r.  

Çe�itli analizler ve kar��la�t�rma çal��malar�, ülkemizdeki üretim ve hizmet sektöründeki 
ekonomik faaliyetler ve ya�am standard� için harcanan enerjinin azalt�labilmesinde ciddi 
boyutta potansiyelin varl��� konusunda önemli bir mesaj vermektedir. Türkiye’de enerji 
yo�unlu�u de�erleri Euro baz�nda AB ile kar��la�t�r�ld���nda oldukça yüksektir. (2007 de 169 
a kar��l�k 250 kg e�de�er Petrol/2000 y�l� sabit fiyatlar� ile 1000 Euro) ve AB nin geli�mi� baz� 
ülkelerindeki gibi son 10 y�lda fark edilebilir bir dü�me trendi göstermemi�tir. 
 

 
�ekil 8.1: Türkiye’nin Enerji Verimlili�i Trendinin AB27 ve Danimarka ile 

Kar��la�t�r�lmas� 
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Ayr�ca Türkiye AB ye yeni üye olan ülkelerin d���ndaki tüm üyelerin hepsinden daha yüksek 
enerji yo�unlu�u de�erine sahiptir. (�ekil 8.2.) 

 

 
�ekil 8.2: Türkiye’nin Enerji Yo�unlu�u Trendinin Baz� AB Ülkeleri ile Kar��la�t�r�lmas� 

 

Ayr�ca Enerji yo�unlu�u de�erleri sat�n alma gücüne göre düzeltilmi� uluslararas� 
istatistiklerde AB ekonomisine adapte edilmi� de�erlerle de kar��la�t�r�ld���nda da 1990 y�l� 
için tam tersi olsa da 2007 y�l� için bu tablo de�i�memektedir.  

 

 
�ekil 8.3: Birincil Enerji Yo�unlu�u (sat�nalma gücüne göre) (ppp) kep/$05p 
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�ekil 8.4: Nihai Enerji Yo�unlu�u (sat�nalma gücüne (ppp) ve AB ekonomik yap�s�na 

göre düzeltilmi�) kep/$05p 
Nihai sektörler için iyi bir enerji verimlili�i takibi nihai tüketim sektörünü referans alan 
de�erlerdir böylece enerji arz yap�s�ndaki de�i�imlerden daha az etkilenen bir gösterge elde 
edilebilir. Nihai tüketim baz�nda kar��la�t�rmada 1990 y�l�ndan bu yana enerji 
yo�unlu�umuzun de�i�medi�i buna kar��l�k AB nin enerji yo�unlu�unda dü�me oldu�u 
izlenmektedir. A�a��daki Sabit TL ile haz�rlanm�� �ekil 8.5 Enerji yo�unlu�unun 
iyile�tirilmesinde gerekli iyile�tirmenin tam olarak sa�lanamad���n� göstermektedir. Bu trendi 
etkilemek için mali destek ve yo�un bilinçlendirme programlar� ile takviye edilmi� iddal� 
hedefleri olan bir EV program�na ihtiyaç bulunmaktad�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Kaynak: DPT Verileri  

�ekil 8.5: Enerji Yo�unlu�u De�i�imi (1998 TL Sabit fiyatlar� ile) 
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Ne �ekilde k�yaslama yap�l�rsa yap�ls�n, Türkiye’nin enerji yo�unlu�unun dü�ürülmesi için 
önemli bir potansiyelin var oldu�u de�erlendirmesi yap�labilmektedir.  

E�E taraf�ndan görü�e aç�lan Taslak Enerji Verimli�i Stratejisinde: Avrupa Hesaplar 
Sistemine (ESA-95) uygun olarak, 98 baz y�ll� seri dikkate al�nd���nda; Türkiye’de 1998 
GSYH serisi ve 2000 Y�l� ABD Dolar� de�eriyle 2008 y�l�nda; 1000 Dolarl�k GSYH için 282 
litre petrol e�de�eri birincil enerji ve 1 Dolarl�k GSYH için brüt tüketim baz�nda 0, 53 kWh’lik 
elektrik enerjisi harcanm��t�r. OECD ülkeleri ortalamas�nda ayn� de�erler s�ras�yla 200 litre 
ve 0, 4 kWh civar�nda oldu�u belirtilerek 2023 y�l� için hedef rakamlar aç�klanm��t�r.  

2023 y�l�nda, 2000 Y�l� ABD Dolar� de�eriyle ve 1998 GSYH serisiyle 1.000 Dolarl�k GSYH 
için yakla��k 282 litre petrol e�de�eri birincil enerji kullan�m�n�n 225 litreye, 1 Dolarl�k GSYH 
için, 0,53 kWh civar�nda olan elektrik kullan�m�n�n ise 0,45 kWh’e indirilmesi temel hedefler 
olarak kabul edilmi�tir. Belirlenmi� EV hedefi ortalama olarak (birincil enerji ve elektrik 
enerjisi ortalamas�) 2023 için %17,5 civar�ndad�r(y�ll�k ortalama %1,5). Bu hemen hemen 
BAU senaryosuna yak�n bir hedeftir. 

Türkiye’nin önündeki en önemli politika hedeflerinden birisi, enerji yo�unlu�unda düzenli bir 
dü�me e�iliminin yakalanmas� olmal�d�r. Bu �ekilde Türkiye’de henüz yeterince tart���lmayan 
karbon yo�unlu�unun azalt�lmas�nda önemli ba�ar� sa�lanacakt�r 

Enerji ve tabii Kaynaklar bakanl���n�n 2010-2014 Stratejik plan�nda “Yürütülen ve planlanan 
çal��malar kapsam�nda birincil enerji yo�unlu�unun 2023 y�l�na kadar, 2008 y�l�na göre %20 
oran�nda dü�ürülmesi hedeflenmektedir.” 

Stratejiler  

1) Ulusal enerji verimlili�i politikalar�m�z kapsam�nda stratejik ve bütünle�ik enerji verimlili�i 
önlem ve programlar�n�n etkili bir �ekilde uygulanabilmesi için çal��malar art�r�larak devam 
ettirilecektir.  

2) AB Enerji Verimlili�i Müktesebat� ve özellikle kojenerasyon düzenlemeleri ile tam uyum 
sa�lanacakt�r.  

3) Ayd�nlatma öncelikli olmak üzere, kamuda enerji verimlili�i çal��malar� yo�unla�t�r�larak 
topluma öncelik edilecektir.  

4) Enerji verimlili�i projeksiyonlar� yap�lacak, alt sektörlerin enerji verimlili�i potansiyelleri 
belirlenecektir.  

5) Yüksek verimli kojenerasyon/trijenerasyon ve bölgesel �s�tma uygulamalar�n� yayg�nla�t�r�c� 
ve te�vik edici tedbirler al�nacakt�r.  

6) Nihai tüketimin yan� s�ra, enerjinin üretimden tüketime kadar olan tüm a�amalar�nda 
verimlili�i art�r�c� tedbirler al�nacakt�r.  

7) Elektrik üretim santrallar�na ili�kin rehabilitasyon projeleri kapsam�nda çevre mevzuat�na 
uygunluk gözetilerek santrallar�n performans�, güvenilirli�i ve i�letme ömrünün art�r�lmas� 
sa�lanacakt�r.  

8) ��letmedeki elektrik üretim santrallar�n�n sa�l�kl� ve entegre bilgi sistemleri olu�turulacak, 
izleme, denetim ve raporlama altyap�s� geli�tirilecektir.  

9) Ula��mda enerji verimlili�i çal��malar�na kurumsal destek verilmeye devam edilecektir.  

10) Binalarda enerji verimlili�i konusunda faaliyetler yo�unla�t�r�lacakt�r.  

11) Sanayi kurulu�lar�n�n verimlilik art�r�c� projeleri ve enerji yo�unlu�unun dü�ürülmesine 
yönelik alacaklar� tedbirler desteklenecektir.  
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12) Enerji yönetimi sistemi ve enerji yöneticilerinin sanayi ve bina sektörlerinde 
yayg�nla�t�r�lmas� sa�lanacakt�r.  

 

Bu plan�n performans göstergesi olarak 2008 de 282 kg petrol olan tüketimin 254 kg petrol 
2014 y�l�nda 254 kep olmas� planlanm��t�r. 

Üretimde ve günlük ya�amda enerji yo�unlu�unun dü�ürülmesi; tüm enerji zincirinde 
verimlili�in art�r�lmas�, üretim, iletim ve da��t�mda kay�p-kaçaklar�n azalt�lmas�, üretimde 
verimlilik art�r�c� teknolojilerin uygulanmas�, eski binalar�n rehabilitasyonu, yeni binalardaki �s� 
kayb�- kazanc� limitlerinin �s�tma ve so�utma ihtiyac�na göre çok daha fazla s�k�la�t�r�lmas�, 
verimli elektrikli ev aletleri ve ofis cihazlar�n�n tercih edilmesi,mevcut cihaz stokunun 
de�i�tirilmesi ve ilgili bütün taraflar�n e�itilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi çal��malar ile 
sa�lanabilecektir 

Bu amaçla Enerji Verimli�i Kanunu’nun uygulamalar�n� desteklemek üzere yasal çevrenin 
olu�turulmas�n� müteakip uluslararas� fonlar destekli bir çok proje yürütülmektedir veya 
ba�lamak üzeredir. Bu projelerin etkin olarak yürütülmesi sonras�nda sektördeki birçok 
sorunun giderilece�i, ülke çap�nda kapasite geli�ece�i ve kat�l�mc� süreçlerle yasal 
düzenlemelerdeki aksakl�k ve eksikliklerin giderilerek önemli oranda tasarrufun 
sa�lanabilece�i dü�ünülmektedir. 

Bu projelerin ba�l�calar� �unlard�r: Gönüllü Anla�ma Uygulamalar�n� Geli�tirme Projesi, 
Elektrikli Ev Aletleri Etiketleme (BM) Projesi Binalarda Enerji Verimlili�inin Art�r�lmas� (BM) 
Projesi, Sanayide Enerji Verimlili�inin Art�r�lmas� (BM) Projesi 

Toplam nihai enerji tüketimi en yüksek tüketim pay�na ve enerji tasarruf potansiyeline sahip 
olmalar�ndan dolay� sanayi ve bina ve hizmet sektörleri enerji verimlili�i çal��malar�nda 
öncelikle ve etkinlikle ele al�nmal�d�r. 

Son y�llarda, enerji sektöründe arz taraf� yönetimi politikalar�n�n yan�s�ra, talep yönetimi ve 
enerji verimlili�ini arz kayna�� olarak görülmesi için çok önemli ad�mlar at�lmaya ba�lam��t�r. 
Bu anlay�� de�i�iminin en önemli göstergesi, 2007 y�l�nda yürürlü�e giren Enerji Verimlili�i 
Kanunudur.  

2 May�s 2007 tarihli 5627 say�l� Enerji Verimlili�i Kanunu, sanayide, binalarda, ula��mda ve 
enerji sektöründe, yükümlülükler, destekler ve bilinçlendirme etkinlikleri getiren kanun, AB’nin 
ilgili direktifleri ile de uyum sa�lamay� amaçlamaktad�r. 2008 y�l� Enerji Verimlili�i y�l� ilan 
edilmi� ve a�a��daki yönetmelikler yürürlü�e konulmu�tur; 

Sanayi ve Ticaret Bakanl��� taraf�ndan, “Tan�tma ve Kullanma K�lavuzu Uygulama Esaslar�na 
Dair Yönetmelikte De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Yönetmelik” (08/10/2007 Tarihli ve 26667 
Say�l� Resmî Gazete) 

Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl��� taraf�ndan, “Merkezi Is�tma ve S�hhi S�cak Su Sistemlerinde 
Is�nma ve S�hhi S�cak Su Giderlerinin Payla�t�r�lmas�na �li�kin yönetmelik” (14/04/2008 Tarihli 
ve 26847 Say�l� 1. Mükerrer Resmî Gazete) 

Ula�t�rma Bakanl��� taraf�ndan, “Ula��mda Enerji Verimlili�inin Art�r�lmas�na �li�kin Usul ve 
Esaslar Hakk�nda Yönetmelik” (09/06/2008 Tarihli ve 26901 Say�l� Resmî Gazete)  

KOSGEB taraf�ndan, “Küçük ve Orta Büyüklükteki ��letmelerde Enerji Verimlili�i E�itim, Etüt 
ve Dan��manl�k Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakk�nda Yönetmelik” 
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( y )

ETKB taraf�ndan, “Enerji Kaynaklar�n�n ve Enerjinin Kullan�m�nda Verimlili�inin Art�r�lmas�na 
Dair Yönetmelik” (25/10/2008 tarihli ve 27035 say�l� Resmî Gazete)  

Bay�nd�rl�k Ve �skan Bakanl��� taraf�ndan “Binalarda Enerji Performans� Yönetmeli�i” (5 Aral�k 
2008 tarihinde yay�nlanm��t�r) 

5627 say�l� Enerji Verimlili�i Kanunu’nun ikincil mevzuat çal��malar� kapsam�nda yürürlü�e 
giren “Enerji Kaynaklar�n�n ve Enerjinin Kullan�m�nda Verimlili�inin Art�r�lmas�na Dair 
Yönetmelik” ile birlikte; üniversitelerin ve meslek odalar�n�n yetkilendirilmesi, �irketlerin 
yetkilendirilmesi, verimlilik art�r�c� proje destekleri ve gönüllü anla�malarla sanayide enerji 
verimlili�inin iyile�tirilmesi konular�ndaki uygulamalar 2009 y�l�nda ba�lanm��t�r. .  

Enerji Verimlili�i Dan��manl�k (EVD) �irketlerine enerji yöneticisi e�itimi düzenleme, enerji 
etüdü ve verimlilik artt�r�c� proje haz�rlama, proje uygulama ve dan��manl�k gibi enerji 
verimlili�i hizmetlerini yürütmek üzere E�E taraf�ndan Nisan 2010 tarihine kadar 17 �irkete 
üç y�l süreli yetki belgesi verilmi�tir.  

Çimento, Tekstil, Seramik, Ka��t, G�da, �çki, Otomotiv, �laç ve Plastik sektörlerinden 11 sanayi 
kurulu�u 3 y�l içinde enerji yo�unlu�unu %10 dü�ürmek ve 2010 y�l�ndan itibaren yürürlü�e 
konulmak üzere E�E ile gönüllü anla�ma yapm��t�r. 2010 y�l� Ocak ay�nda da 8 adet 
endüstriyel i�letme gönüllü anla�ma yapmak üzere ba�vuruda bulunmu�tur Ayr�ca 6592 TEP 
enerji tasarrufu sa�lamak üzere 12 fabrikan�n 17 projesi için gerekli olan 1 milyon TL’sine yine 
kar��l�ks�z olarak destek sa�lanmas� kararla�t�r�lm��t�r. 2010 y�l� Ocak ay�nda da 20 
endüstriyel i�letme 22 adet verimlilik art�r�c� proje (VAP) ile ba�vuruda bulunmu�tur.  

Yeni ve önemli tadilat görecek binalara uygulanacak Bina Enerji performans yönetmeli�i 
gere�ince 2011 y�l� itibar� ile Bina Enerji Performans Yönetmeli�i uygulanmaya ba�latacakt�r 
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9. SONUÇ 

Dünya’da 2008 y�l�nda ba�layarak 2010 ‘da etkileri devam eden finansal kriz tüm sektörler 
gibi enerji sektörünü de derinden etkilemi�tir. 2010 y�l�nda dünya petrol ve do�algaz 
talebinde dü�ü�ün durdu�u gözlenmektedir. Bu y�l�n k�� aylar� ABD ve Avrupa’da oldukça 
so�uk geçmesine ra�men petrol ve do�al gaz fiyatlar�nda art�� olmam��t�r. K�� aylar�nda 
Avrupa’ya Rusya’dan, Ukrayna üzerinden do�al gaz iletiminde yine k�sa süreli kriz 
ya�anm��t�r. Ancak, kriz büyümeden iletim sa�lanabilmi�tir.   

2010 y�l�n�n bahar aylar�nda infilak eden BP �irketine ait petrol platformu ve bunun sonucu 
deniz taban�nda uzun süre durdurulamayan petrol s�z�nt�s�, bir çevre felaketine dönü�mü�tür. 
ABD Hükümeti’nin ve BP �irketi’nin duyarl� tavr� sonucu durdurulan petrol s�z�nt�s� 
sonras�nda, özellikle “off shore” petrol ve gaz aramalar�nda daha güçlendirilmi� teknik 
güvenlik �artlar�n�n gündeme gelmesi beklenmelidir. 

Türkiye aç�s�ndan 2010 y�l� beklentiler ile geçmi�tir. Bu beklentiler içinde en önemlisi 5346 
say�l� “Yenilenebilir Enerji Yasas�” özellikle güne� ve di�er yenilenebilir kaynaklar aç�s�ndan 
yap�lacak yeni ilave düzenlemeler yer almas�d�r. Ancak, yasa tasar�s� bütün beklentilere 
ra�men sonuçlanmam��t�r. 

Enerji fiyatlar�n�n pahal�l��� 2010 y�l�nda da devam etmi�tir. Enerji fiyatlar�n�n dü�ürülmesi için 
bir tedbir Hükümet gündeminde yer almam��t�r. Türkiye’nin enerjide d��a ba��ml�l���n� k�smen 
azaltacak bir giri�im de 2010 y�l�nda meydana gelmemi�tir. Rüzgar enerjisi için EPDK’ya 
yap�lan ba�vurular sonuçsuz bir �ekilde beklenmektedir. ”Yenilenebilir Enerji“ yasas� olarak 
adland�r�lan ve 5346 say�l� yasada yeni düzenlemeler yapan yasa tasar�s� TBMM’de 
komisyonlardan geçmi� ve genel kurulda görü�ülebilir hale gelmi� olmas�na ra�men, 
yasala�mamas�n�n yat�r�mc�larda hayal k�r�kl��� yaratt��� ifade edilmektedir. Esas�nda yeni 
yasa tasar�s�nda rüzgar ve güne� enerjisine dayal� üretim tesisleri için öngörülen tarifeler, 
özellikle AB’de güne� enerjisinde tasar�da yer alan fiyat�n birkaç kat�d�r. Yasa tasar�s�nda 
güne� enerjisi için verilen tarife 13 euro-cent kWh iken Avrupa da Mart 2010 ay�nda güne� 
enerjisi için geçerli tarife 19,37 euro-cent/kWh’dir. Buna ra�men yat�r�mc�lar�n özellikle güne� 
enerjisine olan ilginin kaybolmamas� için bir an önce yasa ve ona ba�l� yönetmenliklerin 
ç�kar�lmas�na çal���lmal�d�r. 

Küçük hidrolik, rüzgar ve güne� enerjisi santrallar�n�n elektrik �ebekesine fiziki 
ba�lant�lar�nda büyük olumsuzluklar ve engeller bulundu�u bilinmektedir. Bu olumsuzluklar� 
çözümleme konusunda etkili bir çal��ma ve niyet gözlenmemektedir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� taraf�ndan y�l içinde duyurulan stratejik planda rüzgar 
enerjisi kurulu gücünün 2015 y�l�nda 10.000 MW’a ç�kar�lmas� öngörülmektedir. EPDK’n�n 
a��r i�leyen bürokrasisi, elektrik �ebekesinde ba�lant� problemleri ve olumsuzluklar�, 
yenilenebilir yasan�n tatmin edici olmasa dahi eskisine göre bir ölçüde avantaj sa�layan 
tarifesinin yasala�mamas� söz konusu iken stratejik planda öngörülen hedeflere nas�l 
ula��laca�� bir soru i�aretidir.  

Hidrolik enerjide 13.887 MW HES’e yenilenebilir enerji ile ilgili kanun kapsam�nda lisans 
verilmi� olmas�na ra�men 2009 y�l�n�n son aylar� itibariyle toplam 75 adet HES’in temeli 
at�lm��t�r. Bu tesislerin kurulu gücü 1600 MW dir. Gerçekle�me son derece dü�üktür. 
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Yüksek Planlama Kurulu’nun 2009 y�l�nda kabul etti�i “Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz 
Güvenli�i Strateji Belgesi” daha kapsaml� bir stratejiyi içermektedir. Yerli kaynaklardan linyit 
ve ta�kömürü kaynaklar�n�n elektrik üretme amac� ile de�erlendirilmesi ve halen elektrik 
enerjisi üretimde %50’yi a�an ithal do�al gaz tüketiminin %30’un alt�na indirilmesi 
hedeflenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� ve YPK taraf�ndan yay�nlanan ve 
enerji politikalar�n� dile getiren strateji belgelerinin tümünde hedefler iddial� olup yakla��k 13 
y�lda bu hedeflere ula�abilmek için önemli yasalar�n ve düzenlemelrin ç�kar�lmas� ve 
uygulanmas� gerekmektedir. Yerli kaynaklar�m�z�n sürekli hizmete al�n��� konusunda hiç bir 
çaba ve eylem görünmemektedir. Y�lda 50-60 milyar kWh ilave elektrik üretim imkan�na 
sahip Elbistan linyitleri beklemekte, su kaynaklar�m�z gere�ince desteklenmemekte ve 
önündeki engeller kald�r�lmamakta, rüzgar ve güne� enerjisi için bekleme devam etmektedir. 

Bu arada 2010 y�l� için de Rusya ile Akkuyu’da toplam 4.800 MW gücünde nükleer güç 
santral� kurulmas� için anla�ma imzalanm��t�r. Bu anla�mada elektrik enerjisi sat�n al�m 
garantisi 12,35 cent üzerinde verilmi�tir. Yerli kaynaklara verilen sat�n al�m tarife bedelleri ile 
k�yasland���nda yabanc� bir kayna�� ve i�letmeciye verilen yüksek bedelli al�m garantisi 
enerji sektöründe tenkitlere neden olmaktad�r. 

Son y�llarda do�al gaza dayal� elektrik üretiminin giderek artmas� nedeniyle elektrik 
fiyatlar�nda art��lar olmu�tur. Özelle�tirme sonucunda da��t�m �irketlerinin tamam�na yak�n� 
üretim �irketleri ise yak�n zamanda özelle�tirilmesine karar verilmi�tir. Al�m garantili mevcut 
santrallara, sadece hazineye yüksek gelir getirmesi �art�n� ta��yan bu özelle�tirmelerin 
yan�nda, al�m garantili pahal� nükleer güç santrallar�n�n üretece�i elektrik de eklenince 
tüketiciye yans�yacak fiyatlar�n daha da artmas� kaç�n�lmaz olacakt�r. Çözüm olarak, özellikle 
yerli kömür ve hidrolik kaynaklar�m�za dayal� elektrik üretimine gerekli yat�r�mlar�n mümkün 
olan en k�sa sürede gerçekle�mesini sa�lamak olacakt�r.  

“Elektrik Enerjisi Piyasas� ve Arz Güvenli�i Strateji Belgesi”nde yerli kaynaklardan linyit ve 
ta�kömürü kaynaklar�n�n elektrik üretme amac� ile de�erlendirilmesi hususu yer almakla 
birlikte son y�llarda, EPDK taraf�ndan ithal kömür santrallar�na lisans verilmesine devam 
edilmekte olup, bu husus da söz konusu Strateji Belgesinde yer alan hedef ile çeli�mektedir.      

Ülkemizin dü�ük kaliteli yerli linyitlerinin de�erlendirilmesinde, çevre sorunlar�n�n azalt�lmas� 
için, temiz kömür teknolojilerinin kullan�lmas� ve linyitlerimizin kalitesine en uygun 
teknolojilerin belirlenmesi için çal��malar yap�lmal�, projeler üretilmelidir.  

�klim De�i�ikli�i Çevre Sözle�mesi kapsam�nda 7-18 Aral�k 2009’da Kopenhag’da toplanan 
15 Taraflar Konferans� önemli bir karar ve mutabakat sa�lanmadan sonuçlanm��t�r. Avrupa 
Birli�i’nin sera gazlar�n� azaltma yükümlülü�ü konusunda olumlu ve lider bir davran�� 
göstermesine kar��l�k, ba�ta ABD olmak üzere birçok geli�mi� ülke önemli bir yükümlülük 
almak istemektedir. Bu da çözümsüzlü�e neden olmu�tur.  

Türkiye için sera gazlar�n� azaltmak konusunda en ekonomik ve en uygun çözüm, ba�ta 
enerji kullan�m�nda olmak üzere, enerjinin üretilmesinden ba�layarak tüm a�amalarda ve 
enerji üreten-kullanan tüm sektörlerde enerji verimlili�inin art�r�lmas� olacakt�r.   

Dünyan�n toplam sera gaz� emisyonlar�ndaki pay�n�n %1’in bile alt�nda oldu�u ülkemiz sera 
gazlar�n�n azalt�lmas�na yönelik say�sal bir yükümlülük almamal�d�r. Buna kar��l�k, iklim 
de�i�ikli�inin ba�ta hidrolik kaynaklar olmak üzere, enerji sektörü üzerinde yarataca�� etkiler 
belirlenmeli ve önlemler al�nmal�d�r.  
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AÇIKLAMALAR 
 
 

1-Bu dökümanWEC’in haz�rlam�� oldu�u formatta ve tan�mlamalara göre 
haz�rlanm��t�r. 
 
2-Döküman�n haz�rlan���nda kaynak olarak al�nan kurulu�lar ve yay�nlar her kayna�a 
ait bilgi formunda yer almaktad�r. 
 
3-WEC’in format�na uygun olarak al�nan veriler 2008 y�l�na aittir. 
 
4-Enerji kaynaklar� içinde bitümlü �eyl, do�al bitumen, çok a��r petrol, uranium, dalga 
gücü yer almamaktad�r. 
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B�TÜMLÜ KÖMÜR (antrasit dahil) 

 

 B�R�M: Milyon ton 
 
 Temel S�n�fland�rma: 

(alternative terminology): 
(level of confidence): 

GÖRÜNÜR 
(measured) 

(high) 

MUHTEMEL 
 (indicated) 
(moderate) 

MÜMKÜN 
 (inferred) 

(low) 

POTANS�YEL 
(hypothetical) 

B�L�NEN KAYNAKLAR 

a) 2008 y�l� sonu itibariyle kümülatif üretim (1942-
2008) 

222    

b) 2008 y�l� sonu itibariyle kalan rezerv 529 425 368  

c) Kalar rezervin üretilebilir miktar� - - -  

 

ÜRET�M VE TÜKET�M 

  Miktar Birim 

d) 2008 Y�l�nda Üretim 2,6 Milyon ton 

e) �ç Tüketim (ithalat dahil) 22,1 Milyon ton 

 

D��ER B�LG�LER 

f) Görünür rezervin maksimum derinli�i -1200 Metre 

g) Görünür rezervin minimum damar 
kal�nl��� 

0,8 Metre 

h) Görünür rezervin aç�k i�letme yöntemi 0 % 

�) Görünür rezervin kokla�abilir kömür 
oran� 

69 % 

i) 2008 y�l� üretiminin aç�k i�letme 
yöntemi ile kazan�lan bölümü 

 % 

 Geçerli 
de�il 

 
 
KAYNAKLAR:  
 
TTK Genel Müdürlü�ü 
DEK-TMK Enerji Raporu, 2009 
MTA Genel Müdürlü�ü 
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L�NY�T 

 B�R�M: Milyon ton 
 
 Temel s�n�fland�rma: 

(alternative terminology): 
(level of confidence): 

GÖRÜNÜR 
(measured) 

(high) 

MUHTEMEL 
 (indicated) 
(moderate) 

MÜMKÜN 
 (inferred) 

(low) 

POTANS�YEL 
(hypothetical) 

B�L�NEN KAYNAKLAR 

a) 2008 y��l sonu itibariyle kümülatif üretim 1500    

b) 2008 y�l� sonu itibariyle kalan rezerv 9837 1344 262  

c) Kalan rezervin üretilebilir miktar� - - -  

 

ÜRET�M VE TÜKET�M 

  Miktar Birim 

d) 2008 Y�l�nda Üretim 76,2 Milyon ton 

e) �ç Tüketim (ithalat dahil) 75,3 Milyon ton 

 

D��ER B�LG�LER  

f) Görünür rezervin maksimum derinli�i 800 metre 

g) Görünür rezervin minimum kal�nl��� 0,8 metre 

h) Görünür rezervin aç�k i�letme yöntemi 
ile üretilebilecek bölümü 

73 % 

�) 2008 y�l� üretiminin aç�k i�letme 
yöntemi ile kullan�lan bölümü 

92 % 

 Geçerli 
de�il 

KAYNAKLAR: 

TK� Genel Müdürlü�ü 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� 
DEK-TMK Enerji Raporu 2009 
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HAM PETROL 

 

B�R�M: Milyon ton  
 
 Temel s�n�fland�rma: 

(alternative terminology): 
(level of confidence): 

GÖRÜNÜR 
(measured) 

(high) 

MUHTEMEL 
(indicated) 
(moderate) 

MÜMKÜN  
(inferred)  

(low) 

POTANS�YEL 
(hypothetical) 

B�L�NEN KAYNAKLAR 

a) 2008 y�l� sonuna kadar üretim 130,7    

b) 2008 y�l� sonu itibariyle rnezerv 856,1 (görünür+ 
muhtemel+ 
mümkün) 

   

c) Kalan rezervin üretilebilir miktar� 172,3    

 

ÜRET�M VE TÜKET�M 

  Miktar Birim 

g) 2008 y�l�nda üretim 2,2 Miyon ton 

h) �ç Tüketim (�thalat Dahil) 23,9 Milyon ton 

 
 Geçerli 

de�il 

KAYNAKLAR: 

TPAO Genel Müdürlü�ü 
Petrol ��leri Genel Müdürlü�ü 
DEK-TMK Enerji Raporu 2009 
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: 
DO�AL GAZ 

 

B�R�M: Milyar m3 
 
 Temel s�n�fland�rma: 

(alternative terminology): 
(level of confidence): 

GÖRÜNÜR 
(measured) 

(high) 

MUHTEMEL 
 (indicated) 
(moderate) 

MÜMKÜN 
 (inferred) 

(low) 

POTANS�YEL 
(hypothetical) 

B�L�NEN KAYNAKLAR 

a) 2008 y�l� sonu itibariyle kümülatif üretim 10,6     

b) 2008 y�l� sonu itibariyle kalan 12,4 
(görünür+mümkün

+muhtemel) 

   

 

ÜRET�M VE TÜKET�M 

  Miktar Birim 

g) 2008 y�l�nda üretim 1,01 milyar m3 

h) 2008 y�l�nda iç tüketim (ithalat dahil) 36,8 milyar m3 

 
 Geçerli 

de�il 

KAYNAKLAR: 

TPAO Genel Müdürlü�ü 
BOTA� Genel Müdürlü�ü 
DEK-TMK Enerji Raporu 2009 
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TOPLAM H�DROL�K ENERJ� 

 

�MKAN Birim Miktar 

a) Brüt teorik imkan 

Ülkenin tüm tabii akarsular�n�n denize yada ülke s�n�rana kadar (akarsu ba�ka bir 
ülkeye geçiyorsa) %100 verimle elektrik üretimi için üretim imkan�n� y�ll�k olarak 
gösterir 

GWh/y�l 
433000 

b) Teknik olarak üretilebilir imkan 

Brüt teorik imkan içinde mevcut teknoloji ile üretilebilecek miktar� (mevcut kurulu 
kapasiteyi de içermelidir) 

GWh/y�l 
216000 

c) Ekonomik olarak üretilebilir miktar 

Brüt teorik imkan içinde mevcutk teknoloji ile ekonomik olarak üretilebilecek 
miktar (mevcut kurulu gücün üretim miktar� dahil) 

GWh/y�l 
140000 

MEVCUT ÜRET�M KAPAS�TES� 

d) Kurulu kapasite 
(total rated capacity oüf electric generator) 

MW 
13829 

e) Y�ll�k üretim kapasitesi GWh 
45000 

f) 2008 y�l� üretimi GWh 
33270 

�N�AATI DEVAM EDEN 

g) Kapasite MW 
2836 

h) Y�ll�k üretim kapasitesi GWh 
8919 

PLANLANMI� KAPAS�TE (at sites where plans exist for future development) (3) 

i) Kapasite MW 
22700 

j) Y�ll�k üretim miktar� (mümkün) GWh 
72000 

D��ER �LAVE KAPAS�TE (mevcut teknoloji ile geli�tirilmesi fizibl olan) 

k) Probable annual generation GWh 
140000 

 

KAYNAKLAR: 
 
DEK-TMK Enerji Raporu 2009 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� 
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KÜÇÜK BOYUTLU H�DROL�K ENERJ� (<10MW) 

 

�MKAN Birim Miktar 

a) Teknik olarak üretilebilir imkan 

Brüt teorik imkan içinde mevcut teknoloji ile üretilebilecek miktar� (mevcut kurulu 
kapasiteyi de içermelidir) 

GWh/y�l 
13000 

b) Ekonomik olarak üretilebilir miktar 

Brüt teorik imkan içinde mevcutk teknoloji ile ekonomik olarak üretilebilecek 
miktar (mevcut kurulu gücün üretim miktar� dahil) 

GWh/y�l 
6550 

MEVCUT ÜRET�M KAPAS�TES� 

c) Kurulu kapasite 
(total rated capacity oüf electric generator) 

MW 
1476 

d) Y�ll�k üretim kapasitesi GWh 
3000 

e) 2008 y�l� üretimi GWh 
3550 

PLANLANMI� KAPAS�TE (2008 y�l� itibariyle ba�lanm�� ancak henüz hizmete girmemi� üniteler) 

f) Kapasite MW 
1273 

g) Y�ll�k üretim miktar� (mümkün) GWh 
3000 

 
 
KAYNAKLAR: 
 
DEK-TMK Türkiye 11. Enerji Kongresi 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� 
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B�YOENERJ� 

B�YOKÜTLE Birim  

a) Kurulu Kapasite MWe 
1,42 

b) �n�a Halindeki Kapasite MWe 19,06 

c) Lisansl� Tesis Say�s� Adet 4 

Mevcut Politika: 5,5 €cent/kWh al�m garantisi 

Sorumlu Kurulu�: Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu (EPDK) 

 
B�YOGAZ 

Birim  

Kurulu Kapasite MWe 
5,15 

�n�a Halindeki Kapasite MWe 10,39 

Lisansl� Tesis Say�s� Adet 10 

Mevcut Politika: 5,5 €cent/kWh al�m garantisi 

Sorumlu Kurulu�: Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu (EPDK) 

 
ÇÖP GAZI 

Birim  

Kurulu Kapasite MWe 37,35 

�n�a Halindeki Kapasite MWe 7 

Lisansl� Tesis Say�s� Adet 6 

Mevcut Politika: 5,5 €cent/kWh al�m garantisi 

Sorumlu Kurulu�: Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu (EPDK) 

 
B�YOETANOL 

Birim  

a) Kurulu Kapasite Milyon lt/y�l 
149 

b) Üretim Milyon lt/y�l <40 

c) Lisansl� Tesis Say�s� Adet 3 

d) Üretim Potansiyeli Milyon ton 3 

Mevcut Politika: Yerli tar�m ürünlerinden elde edilen biyoetanolün benzinle harmanlanan %2’lik k�sm� ÖTV’den muaft�r. 

Sorumlu Kurulu�: Tütün-Alkol Piyasas� Düzenleme Kurumu (TAPDK) 
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B�YOD�ZEL 
 

Birim  

a) Kurulu Kapasite Bin ton/y�l 890 

b) Lisansl� Tesis Say�s�* Adet 46 

c) Lisansl� Da��t�c� Say�s� Adet 14 

d) Üretim Kurulu kapasitenin çok alt�nda. 

e) Üretim Potansiyeli 1-1,5 milyon ton/y�l 

*: 7 tesis at�k ya�dan biyodizel üretim lisans�na sahiptir. 

Mevcut Politika: Yerli tar�m ürünlerinden elde edilen biyodizelin motorinle harmanlanan %2’lik k�sm� ÖTV’den muaft�r. �thal 
hammdde ile üretilen biyodizel 0,910 TL/lt ÖTV’ye tabiidir. 

Sorumlu Kurulu�: Enerji Piyasas� Düzenleme Kurumu (EPDK) 

 
 
 
KAYNAKLAR: 
 

1- DEK/TMK Biyoyak�t Çal��ma Grubu, , “Biyoyak�tlar”, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yay�n�, Editör: AR, F.F., Yay�n 
no: 0016/2010, ISBN: 978-605-89548-5-4, Poyraz Ofset, Ankara, Nisan, 2010. 

 
2- http://www.epdk.gov.tr, Eri�im: 05.20.2010 

 
3- http://www.tapdk.gov.tr, Eri�im: 05.10.2010 
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GÜNE� ENERJ�S� (*) 

GÜNE� ENERJ�S� (Elektrik), Mevcut Kapasite 
2008 

Birim Güne� Fotovoltaik Güne� 
Termoelektrik 

a) Installed capacity MW 
3 - 

b) Actual generation in 2008 MWh 
- - 

 

GÜNE� ENERJ�S� (Direkt) Mevcut Kapasite Güne� Is�s� 

  Birim Aktif Pasif 

c) 2008 y�l�nda üretim Ton 
e�de�eri 

petrol (tep) 
420000 - 

 

* Güne� enerjisinden teorik olarak 380 Gwh elektrik üretim potansiyeli belirlenmi�tir. 

** Güne� enerjisi ile elde edilen elektrik üretimi ticari olmad���ndan üretim miktar� bilinmemektedir. 
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JEOTERMAL ENERJ� 

2008 YILI SONU �T�BAR�YLE JEOTERMAL ENERJ�DEN ELEKTR�K ÜRET�M� 

                                                                         Birim            Miktar 

a) De�erlendirilmi� potansiyel MWe 600 

b) Kurulu kapasite MWe 30 

c) �n�aa halindeki kapasite MWe 89,5 

d) 2008 y�l�nda üretim GWh 162 

 
 

� Mevcut in�aa halindeki jeotermal elektrik üretim tesisleri Ege Bölgesi’ndedir (Denizli, Ayd�n, �zmir, Manisa). 
 

� Mevcut ara�t�rmalara gore 3 km derinli�e kadar jeotermal potansiyelin 3x1023 J oldu�u tesbit edilmi�tir. 
 

� 2009 Eylül ay�na gore kurulu güç 77 MWe ula�m��t�r. 
 

� Toplam gücü 89,5 MWe olan üç ayr� tesisin in�aat� devam etmektedir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR: 
 
DEK-TMK Enerji Raporu 2009 
Türkiye 11. Enerji Kongresi 
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RÜZGAR ENERJ�S� 

 

2008 YILI SONU �T�BAR�YLE ÇALI�AN 
RÜZGAR ENERJ� SANTRALI 

Birim Miktar Mekanik Kullan�m 

a) Kurulu güç MW 
458 NA 

b) 2008 y�l� elektrik üretim miktar� GWh 
847  

 

2008 y�l� sonu itibariyle rüzgar santral� kurulu gücü: 458 MW 

2009 y�l� sonu itibariyle ilave edilen rüzgar santral� 355 MW 

2009 y�l� sonu itibariyle toplam kurulu güç 813 MW 

May�s 2010 ay� itibariyle çal��an rüzgar santral� 1029 MW 

2010 y�l� sonu itibariyle hizmete al�nacak rüzgar santral� kapasitesi 429 MW 

2010 y�l� içinde in�as�na ba�lanmas� beklenen rüzgar güç santral� projeleri toplam� 644 MW olarak tahmin edilmektedir. 

 

 

KAYNAKLAR 

 

DEK-TMK Enerji Raporu 2009 

Türkiye 11. Enerji Kongresi 
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