


Son günlerde yaflanan enerji krizleri son-
ras› gerek uluslararas› seviyede, gerekse
ülkemizde, enerji sorunu ve enerjinin je-
opoliti¤i önemini giderek art›rmaktad›r.
Enerji sektörü, son 150 y›ld›r hiç gerile-
meyen ve önemi her geçen y›l artan bir
ekonomik aland›r. Enerji kaynaklar›n›n
yo¤un kullan›m› 19. ve 20. yüzy›llarda
bafllam›fl, bu kaynaklara ve enerjinin lo-
jisti¤ine sahip olma üzerindeki hakimi-
yet mücadelesi, 21.Yüzy›lda en üst sevi-
yesine ulaflm›flt›r. Bugün oldu¤u gibi,
önümüzdeki y›llarda da uluslararas› geri-
limlerin, enerji jeopoliti¤i ve lojisti¤i üze-
rinden tan›mlan›r hâle gelece¤i aç›kça
görülmektedir. Enerji stratejik bir gün-
dem maddesi olarak, art›k ülkeler ve flir-
ketler aras› rekabette ilk s›ray› almakta-
d›r. Enerji flirketleri, dünyan›n en de¤er-
li ve en yüksek ciroya sahip flirketleri ko-
numuna ulaflm›fllard›r. 

Günümüzde enerjide d›fla ba¤›ml› olma-
yan ülkelerin azl›¤›, konunun stratejik
önemini ortaya koymaktad›r. Türkiye gi-
bi kalk›nmas›n› sürdürülebilir hâle getir-
mek için sürekli yat›r›m yapan ülkeler
için durum daha kritik bir öneme haizdir.
Zira, enerji ülkelerin sosyal ve ekonomik
kalk›nmas› için temel girdiyi oluflturmak-
tad›r. Bu münasebetle kalk›nmakta olan

ülkeler enerji politikalar›n› son derece iyi
belirlemek durumundad›r. 

Ekonomik kalk›nma yolunda ihracat art›-
fl›n› sa¤l›kl› k›lman›n temel unsurlar›n›n
bafl›nda, verimli ve dünya fiyatlar›nda
enerji girdisi sa¤lamak gelmektedir. Ener-
jide yüksek verimlili¤i sa¤layamayan sana-
yi kurulufllar›, ne dünya pazar›nda reka-
bet edebilmekte, ne de emek gücüne ge-
rekti¤i oranda refah sunabilmektedir. 

Küresel rekabette, sanayimizin ve eko-
nomimizin geliflerek ayakta kalmas› için
sürdürülebilir, güvenilir ve kaliteli enerji
sa¤lanmas› flartt›r. Bir yandan enerji ihti-
yac› h›zla artarken, di¤er taraftan do¤al
enerji  kaynaklar› da ayn› h›zla tüken-
mektedir. Artan bu tehlikeye karfl› al›na-
cak en önemli tedbir, mevcut kaynakla-
r›n en verimli flekilde kullan›lmas›d›r.
Özetle, enerjideki d›fla ba¤›ml›l›¤› en aza
indirmek için, ülkemiz kaynaklar›ndan
en iyi flekilde yararlanmak durumunda
oldu¤umuz aç›kça görülmektedir. Ayr›ca
özel sektörün rakiplerine karfl› rekabet
gücünü kaybetmemesi, üretim girdile-
rindeki maliyetleri ile do¤rudan ilgilidir.
Bu sebeple enerji arz güvenli¤i kadar,
enerjinin uygun maliyeti de son derece
önemlidir. 

Türkiye son y›llarda büyük bir yükselifl
trendine girmifl ve enerji talebi gün geç-
tikçe art›fl göstermifltir. Bu art›fla paralel
olarak, sistemli ve etkin bir üretim plân-
lamas› ve stratejisi kaç›n›lmaz duruma
gelmifltir. Ancak tüm geliflmelere ve ça-
balara ra¤men, enerji talebi ve arz› ara-
s›nda önümüzdeki döneme yönelik
enerji aç›¤› beklentilerinin önüne geçile-
memifltir. 

Ülkemizde yaflanan sorunlardan bir di¤e-
ri de, da¤›t›m mekanizmalar›nda karfl›la-
fl›lan s›k›nt›lard›r. Bugün bile da¤›t›m es-
nas›nda ülkemizin kaybetti¤i oranlar
yüzde 25’lere  varmaktad›r. Bu kay›plar
hem fiyatlar› olumsuz etkilemekte, hem
de sahip oldu¤unuz kaynaklar›n verimsiz
kullan›lmas›na yol açmaktad›r. Oysa, ya-
t›r›m maliyeti olmadan, en h›zl› ve en
ucuza elde edilen enerji kayna¤›n›n, “et-
kin kullan›lan ve tasarruf edilen enerji”
oldu¤u, genel kabul gören bir gerçek hâ-
line gelmifltir. Türkiye’nin 2007’de 60
milyar dolar d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde
55’i olan 34 milyar dolar, enerji ithalat›n-
dan kaynaklanm›flt›r. Bu sebeple, bizle-
rin hayat standard›nda, hizmet kalitesin-
de,  üretim miktar›nda ve kalitesinde
azalmaya yol açmadan, enerji tüketimini
azaltmam›z, k›sacas›  ayn› ifli daha  az
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enerji ile yapmam›z gerekmektedir.
Yurt içi gayri safi millî has›la bafl›na tüke-
tilen enerji miktar› anlam›na gelen ener-
ji yo¤unlu¤u,  OECD ülkelerinde ortala-
ma 0.19 iken, ülkemizde bu oran
0.38’dir. Bunun yan›nda kifli bafl›na ener-
ji tüketimimiz ABD’nin sekizde biri, Al-
manya ve ‹ngiltere’nin dörtte biridir. Bu-
na karfl›l›k ülke olarak, OECD ortalamas›-
na göre enerjiyi 2 kat daha verimsiz kul-
lanarak, enerji verimlili¤i s›ralamas›nda
oldukça gerilerde yer almaya devam et-
mekteyiz. Bu durumda, OECD verilerine
göre ülkemizin bugün neredeyse ortala-
ma %25-30 enerji tasarruf potansiyeli bu-
lunmaktad›r. Bunun maddî de¤eri ise y›l-
l›k 3 milyar dolar›n üzerindedir. 

Özellefltirme konusu da, enerji günde-
minde bafll› bafl›na incelenmesi gereken
bir di¤er husustur. Kamu hizmeti olarak
sunulan enerji arz›n›n özellefltirmesi, ge-
nel olarak tüm ülkelerde  problem olufl-
turmufltur. Bu tür köklü de¤ifliklikler
pek kolay olmamaktad›r. Ancak ekono-
mide yaflanan geniflleme ve de¤iflime pa-
ralel olarak enerji sektörünün de benzer
bir süreçte sisteme ayak uydurmas› ol-
dukça önemlidir. Özellikle son dönem-
de bu anlamda at›lan ad›mlar, son dere-
ce sevindiricidir. Ülkemizin tüketicisiyle,
üreticisiyle ve sanayicisiyle bizlerin iste-
di¤i ve bekledi¤i, güvenli, istikrarl› ve

makul ücretli enerjidir. 
Fosil yak›tlardan elde edilen enerji kay-
naklar› kadar, alternatif, yenilenebilir ve
temiz enerji kaynaklar›n›n da kullan›m›
tüm dünyada h›z kazanm›flt›r. Ülkemizde
de, bu oran giderek artm›fl ve 2007 y›l›n-
da 5 milyon varil petrole efl de¤er, alter-
natif enerji üretimi gerçeklefltirilmifltir.
Ancak yine de ülkemizin var olan potan-
siyeli kullanmas› konusunda yap›lmas›
gerekenler bulunmaktad›r. Rüzgâr ener-
jisi, bio-yak›tlar, hidroelektrik enerjisi gi-
bi alternatif enerji potansiyelimizin iyi
belirlenmesi, bu alanda yap›lacak yat›-
r›mlar›n do¤ru bir strateji çerçevesinde
planlanmas› ve teflviklerin etkin olarak
uygulanmas› gerekir.  

2020 y›l›nda enerji bak›m›ndan d›fla ba-
¤›ml›l›k oran›m›z›n %75 olmas› beklen-
mektedir. Bu sebeple, acilen enerjide
kaynak çeflitlili¤ine gidilmesi gerekmek-
tedir. Enerji çeflitlili¤i konusunda akla ilk
gelen konu nükleer santrallerdir. Enerji
arz güvenli¤ini sa¤lamak, enerjide istik-
rar› yakalamak ve d›fla ba¤›ml›l›¤› azalt-
mak için, bu çeflitlendirme içerisinde
nükleer enerji üretimi büyük bir önem
tafl›maktad›r. Nükleer Güç Santrallerinin
Kurulmas› ve ‹flletilmesi Kanununun
TBMM’de kabul edilmesinin ard›ndan,
süreç fleffaf ve etkin bir flekilde yürütül-
melidir. Çevre problemlerinden baz›lar›-

n›n do¤rudan enerji kullan›m› ve üretimi

ile ba¤l› oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu

münasebetle nükleer santrallerin kurul-

mas›nda çevreye duyarl› son model, yay-

g›n teknolojilerin kullan›lmas›na ayr›ca

dikkat edilmelidir. 

Tüm bu geliflmelerin yan› s›ra, Türkiye

Asya ve Avrupa aras›ndaki co¤rafî geçifl

özelli¤ini çok de¤il, birkaç y›l içerisinde

gerçeklefltirece¤i kal›c› projelerle, “dün-

yan›n enerji kavfla¤›” hâline de getirecek-

tir. Dünyan›n enerji rezervlerinin %70‘i

bizim do¤umuzda, enerji tüketiminin

%50’si bizim bat›m›zdad›r. Bu anlamda

hem bölgesel hem de küresel bir geçifl

ülkesi olmas›n› bekledi¤imiz Türkiye’nin

enerjide ticaret transit üssü olmas› bü-

yük f›rsatt›r. Özellikle Orta Do¤u ve Ha-

zar kaynakl› petrol ve do¤algaz projeleri-

nin Avrupa koridorunun üzerinde olma-

s› gerçe¤i, Türkiye-AB iliflkilerinin de ge-

lecek seyrini belirleyecektir. Bakü-Tiflis-

Ceyhan boru hatt›n›n, Nabucco boru

hatt›n›n, Samsun-Ceyhan boru hatt› pro-

jesinin önemi önümüzdeki y›llarda daha

da aratacakt›r. Enerji sektöründe at›lacak

ad›mlar ve gerçeklefltirilecek baflar›larla,

Türkiye flüphesiz d›fla ba¤›ml›l›¤›n› azal-

tacak ve dünya ekonomi sahnesinde çok

daha iyi yerlere gelecektir. 

Baflkandan



6 fiubat 2008

Dr. Ömer Bolat
MÜS‹AD Genel Baflkan›

Çerçeve Özel

ÇERÇEVE

“Hepimiz Ondan Feyz Ald›k, 
Mekân› Cennet Olsun”

Prof. Dr. Sabahattin Zaim
1926 - 2007



Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hocam›z›, 9
Aral›k Pazar sabah› kaybettik. De¤erli
Hocam›z›, onbefl y›ld›r tan›yorum. Baba-
can, sevimli, nur yüzlü, insanlara sevgiy-
le yaklaflan; çok net, aç›k konuflan, dü-
rüst, do¤ru sözlü, erdemli bir insand›.
Kendisiyle bir çok kez toplant›lar›m›z,
görüflmelerimiz oldu. Hocalar›n hocas›
olarak bilinirdi. 81 y›ll›k ömrü boyunca,
kamuda, özel sektörde, siyasette, bürok-
raside, ifl hayat›nda, sivil toplum hayat›n-
da  görev yapan çok say›da kiflinin hoca-
l›¤›n› yapm›fl, onlar›n yetiflmesine vesile
olmufltur. ‹slâm iktisad›n›n teorisyenle-
rindendi. Hem çok iyi bir hoca, hem ikti-
sat biliminde duayen bir isimdi. 

Üniversitede, ‹slâm Kalk›nma Banka-
s›’nda, TOBB’de, YÖK’te, Kat›l›m Banka-
lar›nda, Gönüllü Teflekküllerde görev
yapt›. Eme¤i geçmemifl, deste¤i bulun-
mam›fl kurulufl yok gibiydi. MÜS‹AD’›n
1995 y›l›nda Genel Kurul Divan Baflkanl›-
¤› görevinde bulunmufltu. Yine, MÜS‹-
AD’›n fieref Üyesi ve Yüksek ‹stiflare He-
yeti Üyesiydi. 2002 y›l›nda “MÜS‹AD Üs-
tün Hizmet Ödülü”ne lây›k görüldü. 

Hocam›z›n çok engin bir tecrübesi ve bil-
gi birikimi vard›. Çok önemli hayat ders-
leri verirdi. Kendisinden flahsen çok feyz
ald›m. MÜS‹AD camiâs› olarak da, hepi-
miz ondan çok fley ö¤rendik.  Hocam›z,
bizi motive etmek maksad›yla, Sevgili
Peygamberimize ait, “‹nsanlar›n en hay›r-
l›s›, baflkalar›na faydal› oland›r” ve “Halka
hizmet, Hakk’a hizmettir” hadis-i flerifle-
rini sürekli hat›rlat›rd›. 

Türkiye’nin ekonomik kalk›nmas›, ‹slâm
dünyas›yla ekonomik iliflkilerin gelifltiril-

mesi konular›nda çok önemli tespitleri
ve çözüm önerileri vard›. Özellikle ‹slâm
dünyas›nda ticaretin art›r›lmas› ve eko-
nomik kalk›nma için, ‹slâm ülkeleri ara-
s›nda finans, gümrük, ulaflt›rma, iletiflim
ve insanlar›n serbest dolafl›m› konusun-
daki engellerin kald›r›lmas› gerekti¤i
hakk›ndaki tespiti çok önemliydi.

Muhterem Hocam›z, ‹slâm ülkelerinin
ekonomik geliflmesini sa¤layabilmesi
için, bar›fl ve huzur ortam›na ihtiyac› ol-
du¤unu; sürekli bir kalk›nman›n ve bü-
yümenin ancak demokratik bir yönetim
alt›nda, sürekli bir bar›fl ve huzur ortam›

sa¤land›¤› takdirde mümkün olabilece¤i-
ni; böylece kaynaklar›n ekonomik kal-
k›nmaya harcanabilece¤ini söylerdi.

Bunun yan›nda, ülkemizin kalk›nmas›
için münevverlere çok ifl düfltü¤ünü, Ba-
t› dünyas› münevverlerinin, Bat›’n›n ge-
liflmesinde çok önemli katk›lar› oldu¤u-
nu ifade ederdi. 
Ayr›ca, gönüllü teflekküllerin ülkelerin
yönetiminde çok önemli bir etkisi ve ro-
lü oldu¤una inand›¤›n› ve bu münasebet-
le, bizlerin sivil toplum çal›flmalar›na her
zaman daha fazla önem verip, daha fazla
çal›flmam›z gerekti¤ini tavsiye ederdi. 
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“Hocam›z›n çok engin bir tecrübesi ve bilgi birikimi vard›. Çok
önemli hayat dersleri verirdi. Kendisinden flahsen çok feyz
ald›m. MÜS‹AD camiâs› olarak da, hepimiz ondan çok fley
ö¤rendik.  Hocam›z, bizi motive etmek maksad›yla, Sevgili
Peygamberimize ait, “‹nsanlar›n en hay›rl›s›, baflkalar›na
faydal› oland›r” ve “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” hadis-i
fleriflerini sürekli hat›rlat›rd›.” 

MÜS‹AD Genel Baflkan› Dr. Ömer Bolat’a göre Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hocam›z:



Hocam›z, ayr›l›kç› de¤il, hep birlefl-
tirici faktörleri ön plana ç›kar›rd›.
Mutedil, munis, dengeli bir insan-
d›. Ölümünde de birlefltirici oldu.
Siyaset ve bürokrasi dünyas›ndan,
ifl dünyas›ndan ve akademi cami-
as›ndan onu seven herkes cenaze
namaz›nda bir araya geldi. Mahflerî
bir kat›lma ile topra¤a verildi. 
Cenazesinde, Prof. Dr. Hayrettin
Karaman’a baflsa¤l›¤› diledi¤imde,
MÜS‹AD olarak kendisinin görüfl
ve düflüncelerinden bundan sonra
yararlanamayaca¤›m›z› imâ ederek,
“Sen de, öksüz kalanlardans›n!”
dedi. Bizler, hocam›z›n tavsiyeleri-
ne uydukça, ifl hayat›nda, sivil top-
lum hayat›nda daha çok çal›fl›p, da-
ha çok güçlendikçe, hocam›z›n da

vasiyetini yerine getirmifl olaca¤›z.
Böylece ruhu flâd olacakt›r. Buna
inan›yorum...

Bizim inanc›m›zda ilime ve âlime
büyük önem verilir; öyle ki, “âli-
min ölümü, âlemin ölümü gibidir”
denir. Muhterem hocam›z›n vefat›,
ilim dünyas› aç›s›ndan da çok bü-
yük bir kay›pt›r. 

K›ymetli çocuklar›na, yak›nlar›na,
kendisini seven herkese, MÜS‹AD
camiâs›na sab›rlar diliyorum.

Hocam›z› rahmetle, duâ ve hür-
metle an›yoruz. Cenab-› Allah rah-
metini bol bol ihsan eylesin, mekâ-
n› cennet olsun...
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“Muhterem Hocam›z, ‹slâm ülkelerinin ekonomik geliflmesini sa¤layabilmesi için, bar›fl ve
huzur ortam›na ihtiyac› oldu¤unu; sürekli bir kalk›nman›n ve büyümenin ancak demokratik
bir yönetim alt›nda, sürekli bir bar›fl ve huzur ortam› sa¤land›¤› takdirde mümkün
olabilece¤ini; böylece kaynaklar›n ekonomik kalk›nmaya harcanabilece¤ini söylerdi.”
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-D›fliflleri Bakan›m›z ve ayn› za-
manda Baflbakan Yard›mc›s› Sa-
y›n Abdullah Gül beyefendi hatt›-
m›z›n di¤er ucunda. Say›n Baka-
n›m hofl geldiniz program›m›za.

Abdullah Gül: Sa¤ olun çok teflekkür
ederim.

-Moral FM’de sizin sesinizi duy-
mak ayr› bir güzellik...Sayg›de¤er
hocam›z Prof. Dr. Sabahattin Zaim
beyefendiyle birlikteyiz. Sizin de
hocan›z, sizinle ilgili ifadelerini
biz zaman zaman gazetelerden,
dergilerden de takip ediyoruz, Sa-
bahattin Zaim hocam›zla ilgili ne-
ler söylemek istersiniz? 

Abdullah Gül: fiimdi ben çok fley söy-
lemek isterim ama önce kendisine hür-
metlerimi sunar›m. Benim 1970 y›l›ndan
beri hocamd›r. Dolay›s›yla kendisinden
çok fleyler ö¤rendim. Bunlar sadece üni-
versite hocas› olarak sadece ilim alan›n-
da, ekonomide ö¤rendiklerim de¤il;
onun ötesinde flahsiyetimizin oluflmas›n-
da, düflünce hayat›m›z›n flekillenmesin-
de de, hocam›n -kendisini tan›madan
önce kitaplar›n› okuyarak- bize etkisi ol-
mufltur. O bak›mdan kendisine karfl›

sonsuz flükranlar›m›z vard›r. Sadece be-
nim de¤il, benim gibi binlerce Türk gen-
cinin ayn› flekilde mimar›d›r. Benim ar-
kadafllar›m, çok yak›n arkadafllar›m hep
beraber Sabahattin hocam›z›n talebeleri
olduk, hepimizin ayr› bir ba¤l›l›¤› vard›r
ama üniversiteye, Türk fikir hayat›na,
kültür hayat›na hocam›z›n direkt ve do-
layl› katk›lar› çok büyüktür.

-Hocam›z›n bugün durdu¤u nokta-
ya bakt›¤›m›z zaman da emsalini
göremiyoruz. Ama o dönemde ikti-
sat alan›nda olsun, di¤er alanlar-
da olsun bilgi aktarmakta olan ki-
fliler daha da azd› de¤il mi, Say›n
Bakan›m?

Abdullah Gül: Tabi daha azd›. Sadece
bir bilim gibi ö¤retenler varken onun ya-
n›nda bunun düflünce boyutunu ekle-
yen, bunun yan›nda Türkiye ile ba¤lant›-
l›, Türkiye’nin ihtiyaçlar›n› gözeterek
Türk gençlerine daha bir heyecan verici
ö¤ütlerde bulunan çok ayr› bir kiflili¤i
vard› Hocam›z›n. O bak›mdan özellikle
bizim üniversite y›llar›m›zda yüzlerce
profesörün içerisinde, o y›llarda tek bir
Sabahattin hocam›z vard›, Nevzat bey
vard›, bir kaç hoca daha vard›. O zaman
‹stanbul’da üniversite say›s› da azd›. ‹s-
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Cumhurbaflkan› Abdullah Gül:

“Sabahattin Zaim Hocan›n,
Hepimizin Üzerinde Eme¤i Var”
Hocalar›n hocas› merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim hoca ile MORAL FM’de Abdullah Ar›doru’nun
yapt›¤› bir radyo sohbeti esnas›nda, o zamanlar D›fliflleri Bakan›m›z olan Abdullah Gül’ün
aç›klamalar›n› sunuyoruz;

“fiimdi sayamayaca¤›m
kadar vak›f ve camiân›n

öncüsü, kurucusu olmufltur.
Bu kurulufllar ö¤rencilere

sahip ç›km›flt›r. ‹fl adamlar›
organize etmifllerdir bu

vak›flar›, ayd›nlar› organize
etmifllerdir, burslar

verilmifltir. Millî Kültür Vakf›
bunlardan birisiydi, ben de

oradan burs alan bir
ö¤renciydim. Bunu flerefle

anar›m ve her yerde
söylerim.”



tanbul Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi sosyal sahalarda, ekonomi, hu-
kuk, edebiyat, sahalar›nda hepimizin,
herkesin; tan›yan, tan›mayan herkesin
önderi olan bir hocam›zd›. Dolay›s›yla
burada bir kez daha tekrarlamak istiyo-
rum, Sabahattin Hocan›n talebelerine di-
rekt etkisi vard›. Ben asistanl›¤›n› da yap-
t›m hocam›n. Ama beraber yan›nda çal›fl-

mayan kendisinden ders almayan bir
çok, binlerce Türk gencine de hocam›z›n
çok büyük e¤itici önderli¤i olmufltur. O
bak›mdan herkes ad›na flükranlar›m› bu-
rada bir kez daha arz ederim.

-Say›n Bakan›m, bu tabi e¤itim
camias› olarak ifade edilmesi ge-
reken ve sizin lütfederek ifade et-

ti¤iniz fleyler. Di¤er taraftan ho-

cam›z›n bir de vak›flara, dernek-

lere, cemiyetlere katk›lar› var.

Bunlarla ilgili söylemek istedikle-

riniz var m›?

Sabahattin hocam›z, sadece hoca olarak

de¤il, bunun d›fl›nda Türkiye’deki vak›f-
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lar, dernekler, hay›r kurumlar›, Türk

gencinin fikrî alt yap›s›n› oluflturan bü-

tün bu oluflumlar, bütün bunlar›n içeri-

sinde olan ve bunlar› teflvik eden, önder-

lik eden o zaman bir kaç kiflinin oldu¤u

dönemde, bunlar›n önceli¤ini yapan bir

hocam›zd›r.

Dolay›s›yla binlerce, yüz binlerce Türk

gencine e¤itici önderlik hizmetleri ol-

mufltur ve herkeste büyük bir hakk› var-

d›r derken,  asl›nda bütün bu faaliyetler

onun gayretiyle olmufltu. 

fiimdi sayamayaca¤›m kadar vak›f ve ca-

miân›n öncüsü, kurucusu olmufltur. Bu

kurulufllar ö¤rencilere sahip ç›km›flt›r.

‹fl adamlar› organize etmifllerdir bu va-

k›flar›, ayd›nlar› organize etmifllerdir,

burslar verilmifltir. Millî Kültür Vakf›

bunlardan birisiydi, ben de oradan burs

alan bir ö¤renciydim. Bunu flerefle ana-

r›m ve her yerde söylerim. Yani çok sa-

y›da vak›f, dernek, ifladamlar›n› bir araya

getiren organizasyonlar vard›. Hocam

kaç tane konferans verdi Anadolu’da,

‹stanbul’da; bunlar›n say›s›n› belirtmek

mümkün de¤il. Bunlar dersin, amfideki

dersin d›fl›ndaki faaliyetler. Birçok pro-

fesör vard›r ki, birçok bilim adam› vard›r

ki, çok de¤erlidirler ama kendilerini

hep amfilerde, s›n›flarda fakültelerin

dar koridorlar›nda s›n›rlam›fllard›r ve

orada büyük hizmet yapm›fllard›r. 

Sabahattin Hocam›z üniversitede büyük

hizmetleri verirken, onun d›fl›na taflm›fl

ve sadece yüzlerce talebeye de¤il, bütün

Türk halk›na ayd›nlat›c› fikirleriyle ilham

olmufltur.

-Say›n Bakan›m, sizinle ilgili vefa

noktas›nda bir de¤erlendirmesi ol-

du say›n hocam›z›n. Biz Moral FM

olarak büyüklerimizi, de¤erlerimi-

zi hem tan›mam›z, hem tan›tma-

m›z gerekti¤ini düflünüyoruz. On-

lar›n faaliyetlerini anlatmam›z ge-

rekli diye düflünüyoruz. Bu manâ-

da da bu tür programlar› haz›rl›-

yoruz ama toplumumuza bakt›¤›-

m›z zaman vefa gibi de¤erlerin

azald›¤›n› m› söylemek lâz›m? 

Bunlar bizim de¤erlerimiz, bu toprakla-

r›n en önemli de¤erleri. Bunlar bu top-

lumda yaflayacak. Zaman zaman zay›fl›-

yor gibi gözüküyor ama vakti  geldi¤inde

görürüz ki, bunlar herkesin heyecan›,

herkesin içine yer etmifl duygular ve de-

¤erlerdir. Zaman zaman ihmal ediliyor

gibi olabilir, dünyan›n telâfl› içerisinde

ama ben inan›yorum ki, Türk halk› bu

duygular›ndan hiç bir zaman ar›nmaya-

cakt›r. Bu duygular›, vefa duygular›n›, bu

sevgi ve sayg› her zaman bu muhabbeti

canl› olarak muhafaza edecektir. Bunlar

bu topraklar›n ve hepimizin muhakkak

ki, vazgeçilmez de¤erleridir.

-Di¤er talebelere nazaran biraz

daha fazla bulundu¤unuzu ifade

ettiniz hocam›z›n yan›nda.  Böyle

tatl› bir hat›ra ile size teflekkür et-

sek efendim. Baflka söylemek iste-

di¤iniz bir fley var m›? 

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakülte-

si’nde önce ö¤rencili¤ini daha sonra

asistanl›¤›n› yapt›m. Daha sonra Adapa-

zar›’nda endüstri mühendisli¤i kurulur-

ken yine yan›nda çal›flt›m. Ama dedi¤im

gibi, ben Sabahattin Hocam›z›n kendisi-

nin talebesi olmadan, üniversiteye gel-

meden önce kitaplar›n›, bizi ayd›nlatan

broflürlerini, konferanslar›n› lise ça¤›nda

okumufltum. Fakat fakültede ilk dersi

anlat›rken, ilk ö¤rencilere söyledi¤i bir

fley vard›. Mademki sordunuz böyle bir

renklilik olsun diye söyleyeyim. Hocam,

yeni ö¤rencilere hep iflinizi ve eflinizi iyi

seçin derdi. ‹lk derste nasihat edilir ge-

nellikle, hocam da iyi hat›rl›yorum o za-

man hep onu söylerdi. 

Say›n bakan›m, siz de unutmad›¤›-

n›za göre, bunu uygulayanlardan

birisiniz...

Sabahattin Zaim: Abdullah Bey, siz

ikisini de güzel seçtiniz...

Abdullah Gül: Sa¤ olun hocam, teflek-

kür ederim.

Sabahattin Zaim: Londra’da beraber

bulunmufltuk say›n bakan›mla... 

Daha sonra da, Arabistan’da Cidde’de

anlatarak bitirilmez hat›ralar›m›z var. O

bak›mdan bu süre içerisinde çok ö¤ren-

diklerimiz oldu.... 
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“Enerji Güvenli¤imiz ‹çin D›fla
Ba¤›ml›l›¤› Makul Seviyede Tutmal›y›z”

Ülkemizin ana enerji politika ve stratejileri

Kaynak ve ülke çeflitlendirilmesi  

Yerli kaynaklar›n kullan›lmas› ve gelifltirilmesine öncelik verilmesi

Farkl› teknolojilerin kullan›m› ve gelifltirilmesi ve yerli üretimin art›r›lmas› 

Enerji ticaret merkezi olma potansiyelinden en iyi flekilde yararlan›lmas›

Stratejik petrol ve do¤algaz depolama kapasitesinin art›r›lmas›

Talep yönetiminin etkinlefltirilmesi ve verimlili¤in art›r›lmas›

Yak›t esnekli¤inin art›r›lmas› (üretimde alternatif enerji 
kayna¤› kullan›m›na imkân sa¤lanmas›)

Orta Do¤u ve Hazar petrol ve do¤algaz›n›n piyasalara 
ulaflt›r›lmas› sürecine her aflamada kat›l›m sa¤lanmas›

Enerji sektörünün, iflleyen bir piyasa olarak fleffafl›¤› 
ve rekabeti esas alacak flekilde yap›land›r›lmas›

Bölgesel iflbirli¤i projelerine kat›lma ve entegrasyon

Her aflamada çevreye dair etkileri göz önünde bulundurmak

Türkiye'nin enerji stratejileri ne-
lerdir. Enerji arz/talep dengesine
yönelik planlar›m›z›, politikalar›-
m›z› okurlar›m›zla paylafl›r m›s›-
n›z?

Enerji sektöründe tüm küresel gelifl-
meler ›fl›¤›nda, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanl›¤›n›n hedefi, enerjinin, eko-
nomik büyümeyi gerçeklefltirecek ve
sosyal geliflme hamlelerini destekleye-
cek flekilde; zaman›nda, yeterli, güveni-
lir, rekabet edilebilir fiyatlardan, çevre
etkilerini de göz önünde tutarak tüke-
ticiye sa¤lanmas›d›r.



Ülkemizin kalk›nmas› aç›s›ndan büyük
öneme sahip;

• Kaynak çeflitlili¤ine ve yerli, yeni ve
yenilenebilir kaynaklara önem veren,

• Jeopolitik konumumuzu en iyi flekil-
de de¤erlendiren,

• D›fla ba¤›ml›l›¤› en alt seviyeye indir-
me çabas›nda,

• Ar-Ge çal›flmalar› ve yerli teknolojiler-
le desteklenen,

• Rekabeti öne ç›karan,

• Kamu yarar› ve tüketici haklar›n› gö-
zeten,

• Enerjiyi verimli üreten ve kullanan,

• Çevre üzerindeki etkileri en aza indir-
meyi hedefleyen, 

• Serbest piyasa uygulamalar› içinde ka-
mu ve özel kesim imkânlar›n› hareke-
te geçirerek, ülke enerji ihtiyaçlar›n›
güvenli, sürekli ve en düflük maliyet-
lerle karfl›layacak,

bir enerji sektörünü oluflturmaya yönelik
politikalar›n tespiti için muhtemel çal›fl-
malar ile bu politikalar›n uygulanmas›
Bakanl›¤›m›z›n öncelikli hedefleri aras›n-
da yer almaktad›r.

Rekabetçi, fleffaf, eflit taraflar aras›nda ay-
r›m gözetmeyen ve istikrarl› bir piyasa-
n›n oluflturulmas›n› öngören reform sü-
recinde; arz güvenli¤i yan›nda ulusal
menfaatlerimiz ve stratejik gaye ve he-
deflerimiz ile uyumlu yat›r›mlar›n ger-
çeklefltirilmesi için gereken politikalar›n
ve modellerin gelifltirilmesi üzerinde
önemle durulmakta, AB baflta olmak
üzere, dünya uygulamalar› da bu çerçe-
vede yürütülen çal›flmalarda dikkate al›n-
maktad›r.

Türkiye'nin enerji politika ve stratejileri-
nin önemli bir bilefleni, co¤rafî konumu
itibariyle Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney ara-
s›nda önemli bir Enerji Köprüsü ve Ter-
minali olma potansiyeline sahip bulunan
ülkemiz üzerinden uluslararas› piyasalara
do¤algaz ve petrolün tafl›nmas›na yönelik
projeler ve bölgesel inisiyatiflere verilen
önemdir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol
Boru Hatt› (BTC), 4 Haziran 2006 tarihin-
de Ceyhan ‹hraç Terminalinden yükle-
nen ilk petrol tankeri ile ifller hâle gelmifl
olup, Azeri petrolünün uluslararas› pazar-
lara tafl›nmas› bafllam›flt›r. Kazak petrolü-
nün, BTC Ham Petrol Boru Hatt› üzerin-
den Ceyhan'a tafl›nmas›na iliflkin Hükü-
metler aras› Anlaflma's› Kazak ve Azeri
Devlet Baflkanlar› aras›nda 16 Haziran
2006 tarihinde imzalanm›flt›r. Söz konusu
Anlaflma y›lda 25 Milyon Ton Kazak pet-
rolünün, BTC Ham Petrol Boru Hatt› üze-
rinden tafl›nmas›n› öngörmektedir.

BTC Hatt›n›n iflletmeye al›nmas› ve böl-
gedeki di¤er imkânlar›n da hayata geçi-
rilmesi ile Samsun-Ceyhan Ham Petrol
Boru Hatt› Projesi'nin Ceyhan Termina-
li'nin, Akdeniz Bölgesi ve Avrupa gene-
linde çok önemli bir uluslararas› petrol
merkezi hâline dönüfltürülmesi müm-
kün olacakt›r.

BTC projesine paralel olarak, Hazar Böl-
gesi ülkelerinde üretilecek do¤algaz›n
Türkiye'ye, buradan da di¤er Avrupa ülke-
lerine tafl›nmas›n› öngören Hazar-Türki-
ye-Avrupa do¤algaz boru hatt› projesi de,
do¤u-bat› enerji koridoru politikam›zda
önemli bir yer tutmaktad›r. Azerbaycan-
Türkiye Do¤al Gaz Boru Hatt› (fiah Deniz
Projesi, Bakü-Tiflis-Erzurum) projesi; kap-

sam›nda infla edilen ve Gürcistan/Türkiye
s›n›r›ndan Erzurum'a uzanan hatt›n ya-
p›m çal›flmalar› tamamlanm›fl olup, Tem-
muz 2007 tarihinde bafllayan gaz sevk›yat›
halen devam etmektedir.

Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi'nin ilk afla-
mas› olan Türkiye-Yunanistan Do¤al Gaz
Boru Hatt› Projesi 2007 y›l› ortalar›nda ta-
mamlanm›fl olup, resmî aç›l›fl› yap›lm›flt›r.
Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi'nin bir
sonraki aflamas›; Türkiye-Yunanistan
Do¤al Gaz Boru Hatt›n›n (ITG), Adriya-
tik Denizi'nden geçecek bir hat ile ‹tal-
ya'ya uzat›lmas›d›r. Türkiye-Yunanis-
tan-‹talya aras›nda 26 Temmuz 2007 ta-
rihinde, üç ülke aras›nda bir do¤al gaz
tafl›ma koridoru oluflturulmas›na ilifl-
kin olarak Hükümetler aras› Anlaflma
(IGA) imzalanm›flt›r. Yunanistan-‹talya
ba¤lant›s›n› sa¤layacak olan Adriyatik
Denizi geçifli inflaat›na 2008 y›l›nda
bafllan›p, 2012 y›l›nda hatt›n devreye
al›nmas› planlanmaktad›r. Ayr›ca, Ha-
zar Bölgesi ve Orta Do¤u do¤algaz re-
zervlerini talebi yo¤un Avrupa pazarla-
r›na ulaflt›rmay› öngören Türkiye-Bul-
garistan-Romanya-Macaristan-Avustur-
ya Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi (Na-
bucco Projesi) üzerinde çal›flmalar sür-
dürülmektedir. Avrupa'ya aç›lan ikinci
kap›m›z olma niteli¤indeki bu güzer-
gâh, Bulgaristan'dan bafllay›p Roman-
ya, Macaristan güzergâh›n› izleyerek,
Avusturya'ya ulaflacakt›r. Türkiye s›n›-
r›ndan Avusturya'daki ba¤lant› noktas›-
na kadar toplam 3.300 km. uzunlu¤un-
da olmas› öngörülen Nabucco Do¤al
Gaz Boru Hatt›, minimum 25 maksi-
mum 31 milyar m3'lük y›ll›k tafl›ma ka-
pasitesine sahip olacakt›r.

fiubat 200816

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / Enerji Güvenli¤imiz ...

ÇERÇEVE



Bakanl›¤›m›z ile komflu ülkeler aras›nda arz
güvenli¤i ve transit iletim hususlar›n› kap-
sayan çal›flmalar ayr›ca sürdürülmektedir.

Bir baflka önemli husus da, bo¤azlar›m›z-
daki tanker trafi¤ini hafifletmek ve bo-
¤azlardan yap›lan petrol sevkinin mikta-
r›n› düflürmek gayesiyle ülkemiz ile ulus-
lararas› petrol flirketleri taraf›ndan alter-
natif boru hatlar› üzerinde yap›lan çal›fl-
malard›r. Çal›fl›lan projelerden en önem-
lisi; Karadeniz'e ak›t›lan Rusya Federas-
yonu, Kazakistan-Tengiz ve/veya Hazar
Petrollerinin Akdeniz'e inmesini sa¤laya-
cak tek ülke geçiflli çevreye duyarl› Sam-
sun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› pro-
jesidir. Projenin sonuçlanmas› ile Cey-
han'›n bir "dünya enerji merkezi" hâline
dönüflmesi gerçekleflmifl olacakt›r.

Ülkemizin enerji politikas›; giderek art-
makta olan enerji talebinin karfl›lanmas›
ile bundan kaynaklanan çevreye ba¤l› et-
kiler aras›ndaki dengenin sa¤lanmas›
esas›n› da kapsamaktad›r. Birleflmifl Mil-
letler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözlefl-
mesine, Türkiye 189. ülke olarak 24 Ma-
y›s 2004 tarihinde resmen taraf olmufl-
tur. ‹klim De¤iflikli¤i Koordinasyon Ku-
rulu'nun (‹DKK) çal›flma usul ye esaslar›
çerçevesinde teflkil edilen Teknik Çal›fl-
ma Komisyonu toplant›s›nda, ‹klim De-
¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi (‹DÇS) kap-
sam›nda Ülkemizin izledi¤i tutum ve
Kyoto Protokolüne iliflkin geliflmeler ele
al›nm›fl ve sekiz ayr› konuda çal›flma
gruplar› oluflturulmufltur. "Enerji Sektö-
ründe Sera Gaz› Azalt›m› Çal›flma Gru-
bu" ve "Sanayi, Konut, At›k Yönetimi ve
Hizmet Sektörlerinde Sera Gaz› Azalt›m›
Çal›flma Grubu" koordinatörlü¤ü görevi

Bakanl›¤›m›z bünyesinde yürütülmüfl
olup, söz konusu çal›flmalar tamamlana-
rak, sonuçlar› Çevre ve Orman Bakanl›-
¤›'na iletilmifltir. Söz konusu raporlar
Çevre ve Orman Bakanl›¤› web sayfas›n-
da yay›nlanmaktad›r.

Ayr›ca uzun y›llard›r iflletilen termik ve
hidrolik santrallerimizde yeni teknoloji-
ler kullan›larak, verimi yükseltmek ve
üretim kapasitesini art›rmak için rehabi-
litasyonlar yap›lmaktad›r. Rehabilitasyon
çal›flmalar›na 2005 y›l› bafl›nda bafllan-
m›flt›r. Rehabilitasyonlar, termik santral-
lerde 2010 y›l›, hidrolik santrallerde 2012
y›l› sonunda tamamlanacakt›r.

Kuzey Marmara ve De¤irmenköy’deki 1,6
milyar m3 depolama kapasiteli do¤algaz
depolama tesisleri 2007 y›l› içinde devre-
ye al›nm›fl olup, 2007 y›l› Eylül ay› sonu
itibar›yla 167 milyon m3'ü yast›k gaz› ol-
mak üzere, 1,1 milyar m3 do¤algaz enjek-
te edilmifltir. Bu k›fl döneminde do¤algaz
depolama tesislerinden do¤algaz geri

üretimi sa¤lanacakt›r. Depolama kapasi-
tesinin art›r›lmas› ve yeni do¤algaz depo-
lama alanlar›n›n belirlenmesi yönündeki
çal›flmalar h›zl› bir biçimde sürdürülmek-
tedir. Ayr›ca, Tuz Gölü Do¤al Gaz Yeralt›
Depolama Projesinin gerçeklefltirilmesi
için çal›flmalar devam etmektedir.

Dünyadaki bor rezervlerinin %72'sine sa-
hip olan ülkemizde, bor cevheri, bor kon-
santresi, rafine bor ürünleri ve borik asit
üretimleri önemli seviyelere ulaflm›fl bu-
lunmaktad›r. Bu noktada, önümüzdeki on
y›l içindeki hedef, bor uç ürünlerine yöne-
lerek, ülkemizi bir dünya merkezi hâline
getirmek, teknoloji ve üretimde dünya li-
derli¤ine soyunmakt›r. Bu maksatla kuru-
lan Ulusal Bor Araflt›rma Enstitüsü (BO-
REN), baflta bor kullan›m alanlar›n›n art›-
r›lmas› olmak üzere, konusunda pek çok
alanda önemli mesafeler kat etmifltir.

Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n etkin
bir flekilde de¤erlendirilmesi hususuna
da Bakanl›¤›m›zca büyük önem veril-
mektedir. Bu maksatla ülkemizde yenile-
nebilir enerji kaynaklar›n›n teflviki ve
desteklenmesi için ilgili tüm kamu kuru-
lufl ve sivil toplum teflkilâtlar›n›n kat›lma-
s›yla ilgili AB müktesebat› da dikkate al›-
narak haz›rlanan Yenilenebilir Enerji
Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçl› Kullan›m›na ‹liflkin Kanun
18.05.2005 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
Bu kanun ile yenilenebilir enerji kaynak-
lar›ndan özel sektör marifetiyle elektrik
üretimi yap›lmas› imkân› sa¤lanm›flt›r.
E‹E‹ Genel Müdürlü¤ü, rüzgâra dayal›
elektrik üretimi yapacak yat›r›mc›lara
hizmet etmek üzere, "Ülke Rüzgâr Po-
tansiyeli Haritas›" çal›flmalar› tamamlan-
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“E‹E‹ Genel Müdürlü¤ü,
rüzgâra dayal› elektrik

üretimi yapacak
yat›r›mc›lara hizmet etmek

üzere, "Ülke Rüzgâr
Potansiyeli Haritas›"

çal›flmalar› tamamlanm›flt›r.
Küçük ölçekli rüzgâr
potansiyellerimizin
de¤erlendirilmesi
maksad›yla rüzgâr

yat›r›mc›lar›na ölçüm ve
fizibilite deste¤i

sa¤lanmas›na devam
edilmektedir.”
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m›flt›r. Küçük ölçekli rüzgâr potansiyelle-
rimizin de¤erlendirilmesi maksad›yla
rüzgâr yat›r›mc›lar›na ölçüm ve fizibilite
deste¤i sa¤lanmas›na devam edilmekte-
dir. 2007 y›l› içinde kurulumu tamamlan-
m›fl olan, etkileflimli bilgi al›flverifli ve ve-
ri taban özelliklerine sahip, Enerji Verim-
lili¤i Portal› (ENVER PORTALI) ile bilgile-
rin daha h›zl› toplanmas›, de¤erlendiril-
mesi ve analiz edilmesi ile kamuoyunun
enerji verimlili¤i konusunda bilgi ve bi-
linç seviyesinin art›r›lmas› sa¤lanacakt›r.

Enerjide Türkiye'nin yakalamas›
gereken nokta ve bunun için gere-
ken yat›r›mlar ve öncelikleri neler-
dir? Bu alanda yat›r›mc›lara (li-
sans alm›fl olanlar- yat›r›m afla-
mas›nda olanlar) neler tavsiye
edersiniz?
Gelecekteki elektrik enerjisi talebinin en
uygun kompozisyonla ve enerji politika-
lar›m›za uyumlu bir flekilde karfl›lanabil-
mesi için, yap›lan uzun dönem elektrik
enerjisi üretim planlama çal›flmalar›; ge-
lecekteki talebin karfl›lanmas› için mev-
cut ve infla hâlinde olan tesislere ilave
olarak, 2020 y›l›na kadar yüksek senaryo-
ya göre, yaklafl›k 55.500 MW'l›k, düflük
senaryoya göre ise 39.500 MW'l›k yeni
yat›r›m yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koy-
maktad›r. Bugün itibariyle, kurulu gücü-
müz yaklafl›k olarak 40.500 MW seviye-
sindedir. Planlama çal›flmalar›nda önce-
likle yerli kaynaklar›m›z›n tam olarak de-
¤erlendirilmesi hedeflenmifltir.

Enerji sektörünün 2020 y›l›na kadar top-
lam yat›r›m ihtiyac› 120 milyar dolar› afl-
maktad›r. Bu çerçevede, ihtiyaç duyulan
yat›r›mlar›n mümkün oldu¤u ölçüde
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özel sektör taraf›ndan yap›lmas›n› sa¤la-
yacak düzenlemeler yan›nda, enerji gü-
venli¤i ve politikalar› aç›s›ndan yat›r›m-
larda kamunun rolü de söz konusudur.
Yat›r›mlarla ilgili olarak sektörde reform
ve düzenlenmifl iflleyen piyasa yap›s›n›
oluflturma aç›s›ndan birbiri ard›na ç›kar›-
lan kanunlar ve yeni düzenlemeler flöyle-
dir:
• Elektrik Piyasas› Kanunu (2001)
• Do¤al Gaz Piyasas› Kanunu (2001)
• Petrol Piyasas› Kanunu (2003)
• Bor Enstitüsü Kurulufl Kanunu

(2004),
• Maden Kanununda De¤ifliklik (2004)

• Uluslararas› Hidrojen Enerjileri Tek-
noloji Merkezi Kurulmas› (2004)

• LPG Piyasas› Kanunu (2005)
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n

Elektrik Enerjisi Amaçl› Kullan›m›na
‹liflkin Kanun (2005)

• Enerji Verimlili¤i Kanunu (2007)
• Jeotermal Kaynaklar ve Do¤al Mine-

ralli Sular Kanunu (2007) 
• Petrol Kanunu Tasar›s› (TBMM Genel

Kurul gündeminde) 
• Nükleer Güç Santrallerinin Kurulmas›

ve ‹flletilmesi ile Enerji Sat›fl›na ‹liflkin
Kanun (2007)

Ayr›ca, 60. Hükümet 2007 Y›l› Üç Ayl›k
Eylem Plan›, 8 Ekim 2007 tarihinde ya-
y›nlanm›fl olup, Devlet Planlama Teflkilâ-
t› Müsteflarl›¤› internet sayfas›nda yer al-
maktad›r. Söz konusu planda Bakanl›¤›-
m›z›n sorumlu oldu¤u 2007 y›l› 3 ayl›k
eylemlerden, "Elektrik arz güvenli¤inin
sa¤lanmas› amac›yla tedbirler" belirtilmifl
ve öncelikli eylem plan› olarak yer alm›fl-
t›r. Arz-talep projeksiyonlar›n›n öngörü-
leri do¤rultusunda talep yönetimine yö-
nelik tedbirler ile elektrik talep art›fl›n›n
s›n›rlanmas› ve arz taraf› tedbirleri ile
mevcut elektrik arz imkân›n›n ve yat›r›m-
lar›n geniflletilmesi hedeflenmektedir.
Ayr›ca 2008-2012 y›llar› aras›nda yap›la-
cak olan eylemler, yat›r›mlar ve çal›flma-
lar ile ilgili planlama çal›flmalar› sürmek-
te olup, önümüzdeki dönemde ilgili ku-
rulufllar›n koordinasyonu ile son hâlini
alacakt›r.

Hâlen d›fla ba¤›ml›l›k oran›m›z %73'ler
seviyesinde olup, üretim planlamas›n›n
gerektirdi¤i yat›r›mlar için tedbir al›n-
mazsa, bunun %80'lere yükselme e¤ili-
minde oldu¤u görülmektedir. Enerji gü-
venli¤i aç›s›ndan d›fla ba¤›ml›l›¤› kabul
edilebilir seviyede tutmak maksad›yla,
Bakanl›k olarak yerli kaynaklar›m›zdan
olan kömür ve hidrolik enerjiye gereken
önem verilmektedir. Bu çerçevede, bafl-
lat›lan yerli kömür, hidrolik, petrol ve
do¤algaz arama ve üretim faaliyetlerine
öncelik verilmektedir. Bu alanlarda yat›-
r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine iliflkin dü-
zenlemeler yap›lmaktad›r.

Üretim ve da¤›t›m yat›r›mlar›n›n d›fl›nda,
Bakanl›¤›m›zca iletim yat›r›mlar›na ayr›ca
önem verilmekte olup, TE‹Afi taraf›ndan
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NÜKLEER SANTRAL KURULMASI

Kurulum Modeli
21 Kas›m 2007 tarih ve 5710 say›l› Nükleer Güç Santralar›n›n Kurulmas› ve ‹flletil-
mesi ile Enerji Sat›fl›na ‹liflkin Kanunda belirtildi¤i gibi nükleer santral›n öncelikle
özel sektör taraf›ndan kurulmas› öngörülmektedir. Ayn› Kanunla, özel flirket ile
bir iktisadî devlet teflekkülünün ifltirak iliflkisi kurabilece¤i de belirtilmifltir. Ayr›ca
Bakanl›¤›n görev vermesi hâlinde kamu flirketleri de, bu kanun kapsam›nda san-
tral kurabilecektir.

Planlanan Kapasite
Yeni kurulacak elektrik üretim tesislerinin zamanlamas›, miktar› ve kompozisyo-
nu hakk›nda karar vericilere, yat›r›mc›lara ve tüm piyasa kat›l›mc›lar›na yol göster-
mek maksad›yla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan çal›flmaya
göre, 2012 y›l›ndan sonra 2018'e kadar olan dönemde toplam 5000 MWe nükleer
üretim kapasitesinin devreye girmesi öngörülmektedir.

Kurulaca¤› yer
Santral için kurulacak yer henüz belli de¤il. Akkuyu sahas› 1976 y›l›nda TAEK'den
yer lisans› alm›flt›r ve santral yap›m› için haz›r durumdad›r. Sinop sahas›nda ise,
çevresel ve saha etütleri devam etmektedir.

Finansman
Santral› kuracak flirket, yat›r›m›n finansman›n› kendisi sa¤layacakt›r.

At›klar›n Yönetimi
Kullan›lm›fl yak›tlar hem radyasyon seviyesinin yüksek olmas›ndan, hem de so¤ut-
may› gerektirecek  ölçüde  ›s›  üretmelerinden  dolay›,  derin  su  havuzlar›nda   10-
15  y›l  kadar bekletilerek daha sonra nihai depolamaya kadar santral sahas›nda ku-
ru depolama yöntemiyle depolanacakt›r. Kanunda  belirtildi¤i flekilde, oluflturula-
cak fonda biriken miktar  nihai depolama için kullan›lacakt›r.



2008 yat›r›m program›nda toplam 435
adet proje yer almaktad›r. Ayr›ca önü-
müzdeki üç y›ll›k Orta Vâdeli Programda
enerji iletimi ile ilgili yat›r›mlara da bafl-
lanm›fl/bafllanacakt›r.

Ayn› flekilde ekonomik kategoride oldu-
¤u belirlenen 129 milyar kWh/y›ll›k Tür-
kiye hidrolik enerji potansiyelinin 45
milyar kWh/y›ll›k (%35) k›sm› iflletmede,
21 milyar kWh/y›ll›k (özel teflebbüs tara-
f›ndan yap›m› sürdürülen projeler dahil)
k›sm› ise infla hâlindedir.

Elektrik üretiminde kullan›lan yerli kay-
naklar›m›zdan linyitten elde edilecek
elektrik enerjisi üretim potansiyeli top-
lam 120 milyar kWh/y›l civar›nda olup,
halen bunun 53 milyar kWh/yül›k (%44)
k›sm›; 11 milyar kWh/y›l potansiyele sa-
hip olan taflkömürünün ise 3,1 milyar
kWh/y›ll›k (%32) k›sm› de¤erlendirilmifl
durumdad›r. Bu potansiyelin kullan›lma-
s›nda yerli linyitlerimizin kalitesine uy-
gun teknolojilerin yayg›nlaflt›r›lmas›na,
yeni kurulacak termik santrallerde yük-
sek verim ve birim enerji bafl›na düflük
emisyon elde edecek çevrim teknolojile-
rinin kullan›lmas›na, Bakanl›¤›m›z ayr›
bir önem vermektedir. Dolay›s›yla, ülke-
mizin kömür potansiyelini daha do¤ru
bir flekilde belirleyebilmek için, 2005 y›-
l›ndan itibaren baflta MTA ve TK‹ olmak
üzere, ilgili kurulufllar›m›z›n imkânlar›
art›r›larak kömür arama çal›flmalar›na h›z
verilmifltir.

Ülkemizde halen 19 adet yerli ve 20 adet
yabanc› olmak üzere, toplam 39 adet flir-
ket; 379 adet arama ve 69 adet iflletme
ruhsat›nda faaliyet göstermektedir. Bu-

güne kadar 105 petrol sahas› ve 35 do-
¤algaz sahas› keflfedilmifl olup, bu saha-
lardan A¤ustos sonu itibariyle toplam
127,8 milyon ton ham petrol, 9,3 milyar
m3 do¤algaz üretimi gerçeklefltirilmifltir.
TPAO'nun 2003 y›l›ndan itibaren arama
stratejisinde yapt›¤› de¤ifliklikler sonucu,
Bat› Karadeniz'de yo¤un bir arama-son-
daj ve arkas›ndan üretim faaliyetleri sür-
dürülmüfltür. Bu çal›flmalar sonucunda;
Akçakoca-Çaya¤z› Do¤al Gaz proses te-
sislerinin devreye al›nmas›ndan sonra,
Do¤u Ayazl› Platformu da, 19 Eylül 2007
tarihinde devreye al›narak, Çaya¤z› Do-
¤al Gaz Proses Tesislerinde ifllenen gün-
lük gaz miktar› 950.000 m3'e ulaflm›flt›r.
Ayazl› Platformunun yerlefltirme ve dev-
reye alma çal›flmalar› da, devam etmekte
olup, bu platformun da üretime geçme-
siyle, Karadeniz'den yap›lan günlük do-
¤algaz üretiminin toplam 7 adet kuyu-
dan 1,5 -2,0 milyon m3 olmas› sa¤lanabi-
lecektir.

Sonuç olarak, 2001 y›l›nda yürürlü¤e gi-
ren Elektrik Piyasas› Kanununun öngör-
dü¤ü piyasa yap›s›n›n oluflturulmas›na
yönelik olarak çal›flmalar sürdürülmekte
olup, bir geçifl süreci yaflanmaktad›r. Söz
konusu geçifl sürecinin sektör kat›l›mc›-
lar› taraf›ndan kamu/özel ayr›m› gözet-
meksizin dikkatle izlenmesinde ve de-
¤erlendirilmesinde fayda görülmektedir.
‹zleme ve de¤erlendirmeler sonucu pi-
yasa kat›l›mc›lar›n›n söz konusu kanu-
nun öngördü¤ü serbest ve iflleyen piyasa
yap›s› içerisinde rollerinin gere¤ini yeri-
ne getirece¤i aflikârd›r.

Türkiye'nin enerji stratejileri ne-
lerdir. Enerjide arz/talep dengesi-

ne yönelik planlar›n›z›, politikala-
r›n›z› okurlar›m›zla paylafl›r m›s›-
n›z?    
Enerjinin ekonomik büyümeyi gerçek-
lefltirecek ve sosyal geliflme hamlelerini
destekleyecek flekilde, zaman›nda, yeter-
li, güvenilir, rekabet edilebilir fiyatlar-
dan, çevresel etkileri de göz önünde tu-
tularak sa¤lanmas›, tüm dünyada oldu¤u
gibi ülkemizin de öncelikli hedefidir.
Bu do¤rultuda:
• Enerji arz güvenli¤ini ve güvenilirli¤i-

nin sa¤lanmas›,
• Stratejik petrol ve do¤algaz depolama

kapasitesinin art›r›lmas›,
• Kaynak ve ülke çeflitlendirilmesi,
• Yerli ve yenilenebilir kaynaklar›n kul-

lan›m› ve gelifltirilmesine öncelik ve-
rilmesi,

• Farkl› teknolojilerin kullan›m› ve ge-
lifltirilmesi ve yerli üretimin art›r›lma-
s›,

• Yat›r›m ihtiyac›n›n büyüklü¤ü ve çev-
resel etkiler dikkate al›narak, enerji-
nin üretiminden tüketimine kadar
tüm safhalar›nda verimlili¤in art›r›l-
mas›, 

• Yak›t esnekli¤inin art›r›lmas› (üretim-
de alternatif enerji kayna¤› kullan›m›-
na olanak sa¤lanmas›), 

• Ülkemizin jeostratejik konumundan
yararlanarak, enerji koridoru ve ter-
minali olma potansiyelinden en iyi fle-
kilde yararlan›lmas› ile, Orta Do¤u,
Hazar ve  Kuzey Afrika petrol ve do-
¤algaz›n›n dünya piyasas›na ulaflt›r›l-
mas› sürecine   her aflamada kat›l›m
sa¤lanmas› (rezervden pay, nakil, rafi-
naj, pazarlama, LNG), 

• Enerji sektörünün, iflleyen bir piyasa
olarak fleffafl›¤› ve rekabeti esas alacak
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flekilde yap›land›r›lmas›,
• Bölgesel iflbirli¤i projelerine kat›l›m

ve entegrasyonun sa¤lanmas› ve  her
aflamada çevresel etkilerin göz önün-
de bulundurulmas›

önem tafl›maktad›r.
Enerji piyasas›n›n serbestlefltirilmesi ile
oluflturulacak rekabet ortam›nda, sektör
verimlili¤inin art›r›lmas› ve fiyatlar›n dü-
flürülmesi; enerji sektörünün ülke kal-
k›nmas› ve refah art›fl›n› sürükleyici bir
yap›ya kavuflturulmas› hedeflenmekte-
dir. Rekabetçi enerji piyasalar›nda arz gü-
venli¤inin temin edilmesinin yan› s›ra,
çevrenin ve tüketici haklar›n›n korunma-
s› ile serbestlefltirme sürecinin sosyo-
ekonomik aç›dan olumsuz etkiler mey-
dana getirmeden devam ettirilebilmesi-
ne ve geçifl döneminin etkilerine iliflkin
hususlar, söz konusu politik aç›l›mda
dikkatle de¤erlendirilmek zorundad›r.

Piyasa   düzenlemeleri   ile   teflkil edile-
cek rekabet, ortam›nda,   sektör   verim-
lili¤inin  art›r›lmas›, sübvansiyonlar›n kal-
d›r›lmas›, maliyetlerin düflürülmesi dola-
y›s›yla, enerji sektörünün ülke kalk›nma-
s› ve refah art›fl›n› sürükleyici bir yap›ya
kavuflturulmas› hedeflenmektedir. Reka-
betçi enerji piyasalar›nda arz güvenli¤i-
nin temin edilmesinin yan› s›ra, tüketici
haklar›n›n korunmas› ve serbestlefltirme
sürecinin sosyo-ekonomik etkilerinin as-
gari seviyede tutulabilmesine iliflkin hu-
suslar, söz konusu politik aç›l›mda dik-
katle de¤erlendirilmektedir.
Stratejik enerji koridorlar›n›n ve önemli
enerji üretim merkezlerinin ortas›nda
yer alan, ciddi bir enerji tüketimi bulu-
nan, geliflmekte olan bir enerji sektörü-
ne sahip Türkiye'nin, enerji politikalar›-

n›n stratejik temele oturtmas› büyük
önem arz etmektedir.

Arz-talep dengesine yönelik olarak, ku-
ruluflumuz k›fl aylar›nda do¤algaz arz-ta-
lep dengesinin sa¤lanmas› için mevcut
do¤algaz al›m kontratlar›m›z çerçevesin-
de günlük, ayl›k ve y›ll›k plan ve prog-
ramlar yapmaktad›r. Pazarlama strateji-
miz oluflturulurken, kesintili müflteri
portföyüne yer verilmifltir. Ayr›ca, Türki-
ye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›'n›n De¤ir-
menköy ve Kuzey Marmara Depolama
Tesisleri'ne programlamalar›m›z do¤rul-
tusunda do¤algaz enjekte edilmifltir. Söz
konusu depolardan ihtiyaç hâlinde k›fl
aylar›nda do¤algaz çekifli planlanm›fl
olup, depolardan hatta geri enjeksiyon
mümkün olabilecektir.

Di¤er taraftan, arz kaynaklar›ndan tüke-
tim odaklar›na ilave do¤algaz tafl›nmas›n›
sa¤layabilmek amac›yla gerekli (loop
hatlar›, kompresör istasyonlar› gibi) yat›-
r›m çal›flmalar› sürdürülmektedir.
Dolay›s›yla; günlük, ayl›k ve y›ll›k bazda
arz-talep dengesini sa¤layabilmek mak-
sad›yla planlamalar yap›lmakta ve bu
planlamalar do¤rultusunda çal›flmalar
yürütülmektedir.

Enerji Koridoru Türkiye Projesin-
de gerçeklefltirilen aflamalar ve
planlar nelerdir? Yunanistan ‹tal-
ya Hatt› aç›l›fl›-Nabucco-BTC-Sam-
sun Ceyhan Boru Hatt›, ilgili görsel
haritalar, Yeni aç›l›mlar- M›s›r ga-
z› vb. ‹ran anlaflmas› beklenen ge-
liflme, fiahdeniz ve bölgede oluflan
hassas denge ve  di¤er ülkelerin
beklentisi bu yönde Türkiye'nin

karfl›laflaca¤› zorluklar çerçeve-
sinde durumumuz, nedir? 
Uluslararas› pazarlara kesintisiz, çevre
aç›s›ndan güvenli petrol/do¤algaz tafl›n-
mas›, ticarî ve ba¤›ms›z ihracat yollar›n›n
oluflturulmas› aç›s›ndan, "Do¤u-Bat› ve
Kuzey-Güney Enerji Koridoru" merke-
zinde yer alan Türkiye, stratejik bir role
sahiptir. Uluslararas› ve bölgesel giriflim-
lere kat›l›m ve karfl›l›kl› iflbirli¤inin gelifl-
tirilmesi, bu anlamda arz güvenli¤inin
güçlendirilmesi, gerek Türkiye gerek di-
¤er ülkeler aç›s›ndan siyasî öncelikler
aras›nda yer almaktad›r.
Gelecek 25 y›l içerisinde %53 oran›nda
artmas› beklenen dünya enerji tüketimi-
nin büyük bir bölümünün içinde bulun-
du¤umuz bölgeden karfl›lanaca¤› öngö-
rülmektedir.

Dünya petrol ve do¤algaz rezervinin yak-
lafl›k %75'i Orta Do¤u, Avrupa ve Orta
Asya ülkelerinde bulunmaktad›r. Orta
Asya'daki rezervler dünya enerji talebini
karfl›lamada önemli bir alternatif kaynak
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye, ge-
rek co¤rafî, gerekse jeopolitik konumu
ve üç hassas bölge olan Balkanlar, Orta
Do¤u ve Orta Asya'n›n dinamik enerji
pazarlar›ndan biri olmas› hasebiyle, hem
bir köprü hem de bir terminal olma özel-
li¤ini tafl›maktad›r.
Gelifltirdi¤imiz önemli uluslararas› proje-
ler ile ülkemizin dünya enerji sistemine
entegrasyonu sa¤lanacak olup, bu yolla
bat›l› ülkeler ve komflular›m›z ile ortak
bir menfaat birli¤i tesis edici ad›mlar at›l-
maktad›r. Bu projeler bölgenin siyasî ve
ekonomik istikrar›n› art›racak, bölge ül-
kelerinin kalk›nmas›na büyük katk› sa¤-
layacakt›r.
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Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru
Hatt› (BTC) 4 Haziran 2006 tarihinde
Ceyhan ‹hraç Terminali'nden yüklenen
ilk petrol tankeri ile ifller hâle gelmifl
olup, Azeri petrolünün uluslararas› pa-
zarlara tafl›nmas› bafllam›flt›r. Y›ll›k 50
milyon ton tafl›ma kapasiteli petrol boru
hatt› ülkemize bir y›l içerisinde de yakla-
fl›k 750 milyon Dolar ekonomik fayda
sa¤lam›flt›r. Y›ll›k 50 milyon ton tafl›ma
kapasiteli BTC'den, boru hatt›n›n ifllet-
meye al›nd›¤› 4 Haziran 2006 tarihinden,
Ekim 2007 tarihine kadar tafl›nan 225
milyon varil petrole karfl›l›k, tafl›ma ve
vergi gelirleri olarak yaklafl›k 124 milyon
Dolar ekonomik getiri sa¤lanm›flt›r. TPA-
O'nun sahip oldu¤u hisse de de¤erlendi-
rildi¤inde, BTC Ham Petrol Boru Hat-
t›'n›n toplam getirisi 1 milyar Dolara yak-
laflmaktad›r.

Di¤er bir önemli geliflme ise, Kazak pet-
rolünün BTC Ham Petrol Boru Hatt› üze-
rinden Ceyhan'a tafl›nmas›na iliflkin Hü-
kümetler aras› Anlaflma'n›n Kazak ve
Azeri Devlet Baflkanlar› aras›nda, 16 Ha-
ziran 2006 tarihinde imzalanm›fl olmas›-
d›r. Söz konusu anlaflmada y›lda 25 mil-
yon ton Kazak petrolünün BTC Ham Pet-
rol Boru Hatt› üzerinden tafl›nmas› ön-
görülmektedir. Artan kapasite ihtiyac›
karfl›s›nda boru hatt›n›n kapasitesinin
öncelikle 1,2 milyon varil/gün'e ve sonra-
s›nda 1.6 milyon varil/gün'e ç›kar›lmas›
yönünde çal›flmalar devam etmektedir.
BTC Ham Petrol Boru Hatt›'na paralel
olarak, Azerbaycan'›n Hazar Denizi'nde
yer alan fiahdeniz Sahas›'nda üretilen do-
¤algaz›n Türkiye'ye, buradan da di¤er Av-
rupa ülkelerine tafl›nmas›n› sa¤layacak
olan Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Do¤al

Gaz Boru Hatt› 2007 y›l› Temmuz ay› iti-
bar›yla iflletmeye al›nm›fl bulunmaktad›r.
Türkiye'yi enerji koridoru hâline getire-
cek, projelerin en önemlilerinden biri
olan Türkiye-Yunanistan Do¤al Gaz Boru
Hatt›'n›n iflletmeye al›nma töreni ise 18
Kas›m 2007 tarihinde yap›lm›fl olup, bu
projeyle Avrupa Birli¤i'nin do¤algazda
dördüncü ana arteri olma yolunda önem-
li bir ad›m at›lm›fl, Hazar bölgesine ait bir
gaz kayna¤›, Rusya'y› by-pass ederek, bir
Avrupa Birli¤i üyesi ülkeye ulaflm›flt›r.

Do¤u-bat› enerji koridorunun tam anla-
m›yla tamamlanmas› do¤rultusunda
Türkmen gaz›n›n da, Bakü-Tiflis-Erzu-
rum (BTE) Do¤al Gaz Boru Hatt› Proje-
si'ne ba¤lanmas› ile Türkmen gaz›n›n da,
Avrupa ve dünya pazarlar›na ulaflt›r›lmas›
sa¤lanacak ve özellikle üretici konumun-
daki Kazakistan ve Özbekistan gibi di¤er
Hazar ülkelerinin enerji kaynaklar›n›n
d›fl pazarlara ulaflmas›n›n önü çok daha
fazla aç›lm›fl olacakt›r.

Türkiye ve Yunanistan do¤algaz flebeke-
lerinin enterkonneksiyonu ve Avrupa
Birli¤i INOGATE (Interstate Oil and Gas
Transport to Europe) Program› dahilin-
de Güney Avrupa Gaz Ringi'nin ilk basa-
ma¤›n›n gerçeklefltirilmesi kapsam›nda
yürütülen Türkiye-Yunanistan Do¤al Gaz
Boru Hatt› Projesi ile Hazar Bölgesi, Or-
ta Do¤u ve ülkemize komflu di¤er kay-
naklardan sa¤lanacak do¤algaz›n, Türki-
ye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ta-
fl›nmas› amaçlanmaktad›r. Çal›flmalar› ta-
mamlanan Türkiye-Yunanistan Do¤al
Gaz Boru, Hatt›'ndan Yunanistan'a do-
¤algaz 16 Kas›m 2007 tarihinde verilme-
ye bafllanm›flt›r. Bu tarih ülkemiz üzerin-

den Avrupa'ya tafl›nacak ilk gaz›n iletildi-
¤i gün olarak ayr› bir önem tafl›maktad›r.

Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi'nin bir
sonraki aflamas› olan ve Türkiye-Yuna-
nistan Do¤al Gaz Boru Hatt›'n›n (ITG)
Adriyatik deniz geçifli ile ‹talya'ya uzat›l-
mas›n› kapsayan proje (ITGI) ile ilgili
olarak, BOTAfi, DEPA (Yunanistan) ve
EDISON (‹talya) flirketleri aras›nda 4
Ekim 2002 tarihinde bir Mutabakat Zapt›
imzalanm›flt›r. Proje kapsam›nda Yuna-
nistan'a 3,6 bcm/y ve ‹talya'ya 8 bcm/y
do¤algaz›n Hazar ve Orta Do¤u kaynak-
lar›ndan sa¤lanarak, Türkiye üzerinden
tafl›nmas› planlanmaktad›r.

BOTAfi ve DEPA'n›n ayr› ayr› Türkiye ve
Yunanistan mevcut sistemlerinde yapa-
caklar› ilave yat›r›mlar neticesinde, haya-
ta geçirilmesi planlanan projenin Adriya-
tik deniz geçifli ise Edison ve DEPA flir-
ketleri ortakl›¤›nda gerçeklefltirilecektir.
Türkiye-Yunanistan Ba¤lant› Hatt› inflaat›
sürerken, bir yandan da, Türkiye-Yuna-
nistan-‹talya Projesi (ITGI) ile ilgili yo¤un
çal›flmalar üç flirketin ortak çabalar› neti-
cesinde önemli bir noktaya getirilmifltir.
31 Ocak 2007 tarihinde ‹talyan ye Yunan
hükümet temsilcileri, Atina'da Yunanis-
tan-‹talya Ba¤lant› Hatt›'n›n inflas›na ilifl-
kin resmî anlaflmay› imzalam›fllard›r. Ar-
d›ndan DEPA, DESFA (DEPA'n›n boru
hatt› flirketi), Edison ve BOTAfi yetkilile-
ri ile üç ülke ilgili bakanl›k temsilcilerinin
kat›l›m› ile Ankara ve Atina'da Hükümet-
ler aras› Anlaflma üzerinde görüflmeler
gerçeklefltirilmifl, müzakereler neticesin-
de Türkiye-Yunanistan-‹talya Hükümet-
ler aras› Anlaflmas› 26 Temmuz 2007 tari-
hinde Roma'da imzalanm›flt›r. ‹talya'ya
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ilk gaz›n 2012'de ulaflt›r›lmas› hedeflen-
mektedir.

Di¤er proje ise Türkiye-Bulgaristan-Ra-
manya-Macaristan-Avusturya hatt› di¤er
ad›yla Nabucco Projesi, Avrupa do¤algaz
aç›¤›n›n önemli miktar›n›n Ülkemiz üze-
rinden geçecek boru hatlar› yoluyla karfl›-
lanmas› maksad›yla yürütülen projeler
aras›nda yer alan ve Bulgaristan üzerin-
den Romanya, Macaristan'› izleyerek,
Avusturya Baumgarten da¤›t›m noktas›na
ulaflmas› planlanan bir projedir. Yaklafl›k
uzunlu¤u 3.300 km., kapasitesi yak›t gaz›
hariç, 25,5 (Ana Senaryo) ila 31 milyar
m3/y›l (‹yimser Senaryo) ve toplam tah-
mini yat›r›m maliyeti ilgili senaryolara gö-
re (2004 piyasa de¤erlerine göre), s›ras›
ile yaklafl›k 4.6 ila 5 milyar Euro olan do-
¤algaz boru hatt›n›n inflaat takvimine
ba¤l› olarak, 2012 y›l›nda ilk kapasite ile
devreye al›nmas› planlanmaktad›r.
Boru hatt› güzergâh›n planlanan yaklafl›k

uzunlu¤u ise afla¤›daki flekildedir:

a-) Toplam Nabucco Boru Hatt› Uzunlu-
¤u (Besleme Hatlar› Hariç): 2.841 km
Ana Nabucco Hatt›:

b) Toplam Nabucco Boru Hatt› Uzunlu-
¤u (Besleme Hatlar› Dahil): 3.282 km

Besleme Hatlar›:

Ana Nabucco Boru Hatt› Sistemi 90 barg
MAOP 19 mm/56 inç çap›nda olarak ta-
sarlanm›fl olup, besleme hatlar› da 14,3
mm/42 inç (Gürcistan s›n›r-Horasan) ve
19 mm/56 inç (Iran s›n›r-Horasan) olarak
ve ayn› MAOP flartlar›na göre öngörül-
müfltür. Marmara deniz geçiflinin ise
2x36 inç boru sistemi ile sa¤lanmas› ön-
görülmektedir. Fizibilite çal›flmas› so-
nuçlar›na göre, ‹yimser Senaryoda, bes-
leme hatlar› dahil, tüm sistem boyunca
103 hat vanas›, 8 off-take, 21 pig istasyo-
nu, 14 FMS/MS ve toplam sistem ihtiyac›
586 MW, kurulu gücü ise 1182,5 MWV ol-
mak üzere, 14 kompresör istasyonu ku-
rulumu planlanmaktad›r.
Ana Senaryo (25.5 bcm/y›l tafl›ma kapasi-
tesi) dahilinde planlanan yat›r›m miktar›
(CAPEX) yaklafl›k 4.6 Milyar Euro olup, bu
rakam ‹yimser Senaryo'ya (31 bcm/y›l tafl›-
ma kapasitesi) göre 5 milyar Euro civar›n-
dad›r.

Tafl›nacak gaz›n kayna¤› öncelikle Azer-
baycan (fiahdeniz Faz-I / II a¤›rl›kl›)
ve/veya di¤er Trans-Hazar kaynaklar› ile
Iran Güney Pars sahas› ve/veya Trans-
lran Türkmen gaz› olarak planlanmakta
olup, uzun vâdede Irak ile Suriye üzerin-
den M›s›r gaz kayna¤› baflta olmak üzere,
di¤er çevreleyen kaynaklardan karfl›lan-
mas› planlanmaktad›r. Bu maksatla po-

tansiyel Nabucco Irak besleme hatt›n›n
teknik fizibilitesi ile Suriye besleme hat
opsiyonlar›n›n güzergâh fizibiliteleri de
tamamlanm›flt›r.
Proje ile baflta Bulgaristan, Romanya ve
Macaristan olmak üzere, güzergâh üze-
rinde bulunan ülkelerin yeniden yap›la-
nan ekonomilerinin gaz ihtiyac›n›n karfl›-
lanmas› ve takip eden y›llarda Avrupa gaz
talep geliflimlerine göre, Avusturya'n›n
bir do¤algaz da¤›t›m terminali olma özel-
li¤inden de faydalan›larak, Bat› Avrupa'ya
gaz tafl›nmas› amaçlanmaktad›r. 
Kapasite senaryolar›, Avrupa ülkeleri mev-
cut gaz kontratlar›n›n yenilenece¤i varsa-
y›m› ile yaln›zca gaz talep art›fl projeksi-
yonlar›na dayan›larak yap›lm›fl olmakla
birlikte, AB'nin hedeflemifl oldu¤u serbest
gaz piyasas› flartlar› olufltu¤unda, Avustur-
ya dahil söz konusu ülkelerin devam eden
al›m kontratlar›, rekabetçi fiyat flartlar› da-
hilinde, yine Hazar ve Orta Do¤u'da üreti-
len gaz ile yer de¤ifltirebilecektir.

Mevcut durumda, daha önce BOTAfi,

Bulgargaz, Transgaz, MOL ve OMV flir-

ketlerinin eflit ortakl›¤›nda, Viyana'da ku-

rulmufl olan Nabucco fiirketine ortak ol-

mak için baflvuran firmalar aras›nda ya-

p›lmakta olan de¤erlendirme sonucun-

da, 6. bir flirketin daha ortak olarak al›n-

mas› ile ilgili çal›flmalar sürmektedir.

Böylelikle ortaklar›n yat›r›m gücünün ar-

t›r›lmas›, talep ve arz noktalar›nda söz sa-

hibi flirketlerle daha güçlü bir yap› elde

edilmesi hedeflenmektedir. Bununla bir-

likte, projenin mühendislik çal›flmalar›na

da 2007 y›l› sonunda bafllanmas› planlan-

maktad›r. Proje ile ilgili olarak imzalan-

mas› planlanan Hükümetleraras› Anlafl-

ma'n›n ise mevcut durumda, ilgili ülkele-
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Türkiye 1.558 km

Bulgaristan 392 km

Romanya 457 km

Macaristan 388 km

Avusturya 46 km

Türkiye 
(Besleme H. Dahil) 1.998 km

Gürcistan s›n›r -
Horasan 226 km

‹ran s›n›r - Horasan 214 km



rin görüfllerinin al›nmas›n›n ard›ndan so-

nuçland›r›lmas› ve imza aflamas›na geti-

rilmesi plan dahilindedir.

Do¤algaz arz kaynaklar›n›n çeflitlendiril-

mesi gayesiyle gelifltirilen di¤er projeler

ise M›s›r-Türkiye Do¤al Gaz Boru Hatt›

ve Irak-Türkiye Do¤al Gaz Boru Hatt›

Projeleridir. M›s›r-Türkiye Do¤al Gaz Bo-

ru Hatt› Projesinde 16 fiubat 2006 tari-

hinde ‹stanbul'da yap›lan görüflmelerin

sonucunda, iki ülke aras›nda do¤algaz

alan›nda, karfl›l›kl› iflbirli¤i ve çal›flmala-

r›n devam› maksad›yla bir Mutabakat

Zapt› imzalanm›fl olup, M›s›r gaz›n› Tür-

kiye'ye ve güzergâh üzerindeki di¤er ül-

kelere, tafl›yacak olan Arap Gas Pipeli-

ne'n›n Suriye'nin ortas›na kadar olan bö-

lümü tamamlanm›fl bulunmaktad›r.

Irak-Türkiye Do¤al Gaz Projesi ile Irak'ta

bulunan do¤algaz sahalar›n›n gelifltirile-

rek, üretilecek olan 10 milyar m3/y›l ga-

z›n bir boru hatt› ile Türkiye'ye getirilme-

si amaçlanmaktad›r. Bu kapsamda, Türk

taraf›n› oluflturan flirketler, projeye ilgi

duyan uluslararas› flirketler ile görüflme-

ler yapmaktad›r. Ancak, Irak-Türkiye Do-

¤al Gaz Projesi'nin hayata mal edilebil-

mesi için, ülkenin istikrara kavuflmas› ge-

rekmektedir. Projenin gerçekleflmesi hâ-

linde, Irak gaz›n›n Ceyhan'a tafl›narak

LNG olarak dünya pazarlar›na ve/veya

boru gaz› olarak Türkiye üzerinden Avru-

pa'ya tafl›nmas› planlanmaktad›r.

Bir baflka önemli husus da, bo¤azlar›m›z-

daki tanker trafi¤ini hafifletmek ve bo-

¤azlardan yap›lan petrol sevkinin mikta-

r›n› düflürmek gayesiyle ülkemiz ile ulus-

lararas› petrol flirketleri taraf›ndan alter-

natif boru hatlar› üzerinde yap›lan çal›fl-

malard›r. Bugün bo¤azlardaki gemi trafi-

¤i bo¤azlar›n tafl›yabilece¤i kapasiteyi ol-

dukça zorlamaktad›r. 2006 y›l›nda yakla-

fl›k 150 milyon ton petrol bo¤azlar›m›z-

dan tafl›nm›flt›r. ‹leriki y›llarda bu raka-

m›n y›lda 190-200 milyon tonu bulmas›

beklenmektedir. Bu durum, bo¤azlar›n

halihaz›rda son derece s›k›fl›k olan tafl›-

ma kapasitesi üzerinde çok ciddi riskleri

de beraberinde getirmektedir.

Bu kapsamda, Karadeniz'e inen petrolün

Türk Bo¤azlar› by-pass edilerek boru

hatlar› yoluyla tafl›nmas› maksad›yla ge-

lifltirilen projelerden di¤erlerine göre ya-

p›labilirli¤i en yüksek olan proje Sam-

sun-Ceyhan Petrol Boru Hatt› Projesi'dir.

Proje, ayn› zamanda kuzey-güney enerji

koridorunun öncüsü olarak tasarlan-

maktad›r. Özel flirketler eliyle gerçeklefl-

tirilecek olan projenin ortaklar›, Türki-

ye'den Çal›k Enerji ile ‹talyan EN‹ fiirketi-

dir. Projenin hayata geçirilmesi maksa-

d›yla yap›lan çal›flmalar sonucunda, te-

mel atma töreni 24 Nisan 2007 tarihinde

Ceyhan'da gerçeklefltirilmifltir.

Do¤u-bat› ve kuzey-güney koridorunda

enerji üssü olmak isteyen ülkemiz, son

dönemde Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Pet-

rol Boru Hatt›, Kerkük-Yumurtal›k Ham

Petrol Boru Hatt› ve temel atma töreni

yap›lm›fl olan Samsun-Ceyhan Ham Pet-

rol Boru Hatt› Projesi'nin sonlanma yeri

olan Ceyhan'› bir enerji merkezi hâline

dönüfltürmek istemektedir. Bakanlar Ku-

rulu'nun, Ceyhan Enerji ‹htisas Endüstri

Bölgesi'nin kurulufluna iliflkin karar› 17

Ekim 2007 tarihli Resmî Gazete'de ya-

y›mlanm›flt›r. Dünya çap›nda bir enerji

bölgesi oluflturulmas› planlanan Cey-

han'da rafineriler, petrokimya tesisleri,

LNG terminalleri ve petrol ve do¤al gaza

iliflkin depolama tesislerinin yan›s›ra bü-

yük imkânlara sahip liman ve tersanele-

rin de yer almas› planlanmaktad›r.

Söz konusu Mutabakat Zapt›nda yer alan

hususlar hayata geçirildi¤i taktirde, Türki-

ye do¤al gaz ihtiyac› yani enerji arz güven-

li¤i aç›s›ndan çok önemli bir güvence elde

ederken, Avrupa'n›n   gelecek   dönemde

ortaya   ç›kacak olan   gaz   aç›¤›n›n   bir

bölümünün Türkiye üzerinden karfl›lan-

mas› kesinleflecektir. Söz konusu Mutaba-

kat Zapt›, sadece ‹ran'dan kendi ç›karaca-

¤›m›z do¤algaz› almam›z› sa¤lamamakta

ayn› zamanda, Türkmenistan gaz›n›n ‹ran

üzerinden Türkiye'ye gelmesine izin ve-

ren maddeler de ihtiva etmektedir. 

Hazar Havzas›, Orta Asya ve Orta Do¤u

gaz›n›n Türkiye üzerinden Avrupa'ya ta-

fl›nmas› stratejisi kapsam›nda kaydedilen

di¤er bir önemli geliflme de, 7 A¤ustos

2007 tarihinde Bakanl›¤›m›z ile Irak

Cumhuriyeti Petrol ve Elektrik Bakanl›¤›

taraf›ndan imzalanan Mutabakat Zap-

t›'d›r. Söz konusu Mutabakat Zapt›nda;

Irak do¤algaz fazlal›¤›n›n dünya piyasala-

r›na ihrac› hususunda iflbirli¤i yapma ta-

ahhütleri ve Türkiye arac›l›¤›yla en uy-

gun ihracat rotas›n›n dikkatli bir flekilde

çal›fl›laca¤›, Irak Petrol Bakanl›¤› ile

TPAO ve BOTAfi temsilcilerinin bir fizibi-

lite çal›flmas› için toplanmalar› hususlar›

yer almaktad›r.
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Türkiye’nin özellikle kalk›nma
plan› dâhilinde enerji plan› ve
stratejisi nelerdir? Bu plan ve stra-
tejiler do¤rultusunda ne gibi çal›fl-
malar yürütülmektedir?

Enerji konusu ülkemiz için en hassas ve
öncelikli alanlardan biridir. Gerek kal-
k›nmayla ve sosyal geliflmifllikle olan
do¤rudan ve dolayl› ilgisi, gerekse ülke-
mizin jeostratejik konumu gibi faktör-
ler, enerji konusunu 2007–2013 y›llar›
aras›n› kapsayan 9. Kalk›nma Plan›nda
da en öncelikli alanlardan biri yapm›flt›r.
Kalk›nma plan›nda enerjiyle ilgili tüm
stratejilerin temelinde ülke ekonomik
ve sosyal geliflmesinin ana dinamiklerin-
den olan enerjinin sürekli, güvenli ve
asgarî maliyetle temini ana hedef olarak
yer almaktad›r. Bu hedef do¤rultusunda
yürütülmekte olan birçok faaliyet bu-
lunmaktad›r. 
Enerji sektörü alt dallar› itibariyle dört
temel sektörden oluflmaktad›r. Bunlar

elektrik, do¤algaz, petrol ve LPG sektör-
leridir. 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren
tüm bu sektörlerde serbestleflme ve
özelleflme temel hedeflerden biri olmufl-
tur. Bugüne kadar özellikle LPG ve pet-
rol sektörlerinde serbestleflme anlam›n-
da önemli mesafe kat edilmifltir. Benzer
flekilde do¤algaz sektöründe de flehir içi
da¤›t›m faaliyetlerinin özel flirketlerce
gerçeklefltirilmesi konusunda büyük iler-
leme kaydedilmifltir. Plan döneminde
benzer bir geliflmenin elektrik sektörün-
de de gerçeklefltirilmesi öncelikli hedef-
ler aras›ndad›r. 

Enerji stratejisinin temelindeki bir baflka
hedef ise birinci derecedeki enerji kay-
naklar› aç›s›ndan arz güvenli¤inin sa¤lan-
mas› ve gerek çeflitlilik gerekse kaynak
ülke anlam›nda dengeli bir portföye ka-
vuflulmas›d›r. Özellikle elektrik sektö-
ründe arz güvenli¤inin sa¤lanmas›na yö-
nelik çal›flmalar, son zamanlarda oldukça
h›zlanm›fl olup, Enerji ve Tabiî Kaynaklar

Bakanl›¤›n›n koordinasyonunda tüm ilgi-
li taraflar›n kat›lmas›yla sürdürülmekte-
dir. Müsteflarl›¤›m›z da, söz konusu çal›fl-
malara aktif ve etkin bir flekilde kat›lmak-
tad›r. Orta ve uzun vadede elektrik arz
güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik çal›fl-
malardan bir di¤eri ise, elektrik üretimi
amaçl› nükleer güç santralleri kurulmas›-
d›r. Bu maksat do¤rultusunda gerekli ka-
nunî düzenleme yap›lm›fl olup, yak›n za-
manda TAEK ve Enerji Bakanl›¤›n›n iha-
leye ç›k›lmas› yönündeki haz›rl›klar›n› ta-
mamlamas› beklenmektedir. fiartlar›n
uygun geliflmesi durumunda,
2014–2015 y›llar›nda ülkemizde nükleer
santrallerin çal›flaca¤›n› söylemek müm-
kündür.Yine petrol ve do¤algaz sektörle-
rinde arz güvenli¤inin sa¤lanmas› da, kal-
k›nma plan›nda yer alan öncelikli amaç-
lar aras›ndad›r. Bu do¤rultuda, petrol
stok ajans› kurulmas›, yeterli say›da pet-
rol ve do¤al gaz depolama tesislerinin ya-
p›m›n›n sa¤lanmas› gibi hedefler planda
yer almaktad›r. 
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Enerji Politikalar› 
ve DPT

“Enerji politikalar›m›z›n di¤er önemli ayaklar› aras›nda ise yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n elektrik
üretimi içerisindeki pay›n› art›rmak, ülke enerji tasarruf potansiyelinin de¤erlendirilmesi ve enerjinin
verimli kullan›lmas› gibi  gayeler bulunmaktad›r. Yenilenebilir enerji kanunu, su kullan›m hakk›
anlaflmas› yönetmeli¤i, enerji verimlili¤i kanunu gibi düzenlemeler hep bu gayelerin
gerçeklefltirilmesine yönelik yasal altyap›n›n oluflturulmas› yolunda yap›lm›fl düzenlemelerdir.”



Enerji politikalar›m›z›n di¤er önemli
ayaklar› aras›nda ise yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n elektrik üretimi içerisinde-
ki pay›n› art›rmak, ülke enerji tasarruf
potansiyelinin de¤erlendirilmesi ve
enerjinin verimli kullan›lmas› gibi  gaye-
ler bulunmaktad›r. Yenilenebilir enerji
kanunu, su kullan›m hakk› anlaflmas› yö-
netmeli¤i, enerji verimlili¤i kanunu gibi
düzenlemeler hep bu gayelerin gerçek-
lefltirilmesine yönelik yasal altyap›n›n

oluflturulmas› yolunda yap›lm›fl düzenle-
melerdir.
Kalk›nma plan›nda yer alan di¤er bir he-

defimiz ise, ülkemizin jeostratejik konu-
munun etkin bir flekilde de¤erlendiril-
mesi ve ülkemizin bölgede tam bir ener-
ji terminali olmas›d›r. Özellikle petrol ve
do¤algaz sektörlerinde, Bakü-Tiflis-Cey-
han petrol boru hatt›, fiahdeniz ve Na-
bucco do¤al gaz boru hatt› projeleri ve
di¤er birtak›m projeler uluslararas› alan-

da enerji alan›nda konumumuzu güçlen-

direcek ve ülkemizi enerji terminali olma

hedefimize yaklaflt›racakt›r.

Enerji sektörünün geliflmesine yö-

nelik teflvikler, mikro bölgelendir-

me çal›flmalar› ve metodolojisi

mevcut mudur? Bu tür çal›flmalar

hakk›nda genel bir bilgilendirme

yapabilir misiniz?
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“2007 y›l›nda ç›kar›lan ve ülkemizde enerjinin etkin kullan›m›, enerji israf›n›n önlenmesi,
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunmas› için
enerji kaynaklar›n›n ve enerjinin kullan›m›nda verimlili¤in art›r›lmas› gibi amaçlar› bulunan,
5627 say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu çerçevesinde birtak›m teflvikler uygulanmaktad›r. Bu
Kanun çerçevesinde uygulanan teflvikler ço¤unlukla nakdi nitelikte olup, özellikle
endüstriyel iflletmelerde, ulafl›mda, ticarî yap›larda ve meskenlerde enerjinin tasarruflu ve
verimli kullan›lmas›n› sa¤lamaya yönelik projelere uygulanmaktad›r.”



Enerji sektörünün geliflmesine yönelik
teflvikler, temel olarak iki alanda sa¤lan-
maktad›r. ‹lki yenilenebilir enerji kaynak-
lar›n›n elektrik üretimi maksad›yla kulla-
n›lmas›n›n art›r›lmas›na, ikincisi ise ener-
jinin verimli kullan›lmas›na yöneliktir.
Ülkemizde enerji kaynaklar› aç›s›ndan
çeflitlili¤inin art›r›lmas›, sera gaz› emis-
yonlar›n›n azalt›lmas›, at›klar›n de¤erlen-
dirilmesi, çevrenin korunmas› ve bu he-
deflerin gerçeklefltirilmesinde ihtiyaç
olan imalât sektörünün gelifltirilmesi gibi
amaçlar çerçevesinde ç›kar›lan 5346 say›-
l› yenilenebilir enerji kanunu kapsam›n-
da yap›lacak tesisler ve projeler için arazi
kullan›m›, üretilen elektri¤e al›m ve fiyat
garantisi verilmesi, iletme ve da¤›t›m sis-
temine ba¤lant› aç›s›ndan öncelik veril-
mesi gibi, çeflitli teflvikler verilmektedir.
Böylece bu kaynaklardan elektrik enerji-
si üretimi desteklenmektedir.

2007 y›l›nda ç›kar›lan ve ülkemizde ener-
jinin etkin kullan›m›, enerji israf›n›n ön-
lenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi

üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çev-
renin korunmas› için enerji kaynaklar›-
n›n ve enerjinin kullan›m›nda verimlili-
¤in art›r›lmas› gibi amaçlar› bulunan,
5627 say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu çer-
çevesinde birtak›m teflvikler uygulan-
maktad›r. Bu Kanun çerçevesinde uygu-

lanan teflvikler ço¤unlukla nakdi nitelik-
te olup, özellikle endüstriyel iflletmeler-
de, ulafl›mda, ticarî yap›larda ve mesken-
lerde enerjinin tasarruflu ve verimli kul-
lan›lmas›n› sa¤lamaya yönelik projelere
uygulanmaktad›r. 

Söz konusu kanun kapsam›nda uygula-
nan teflviklere örnek verecek olursak, en-
düstriyel iflletmeler taraf›ndan gerçeklefl-
tirilmek üzere, E‹E Genel Müdürlü¤üne
sunulan enerji verimlili¤i projeleri içeri-
sinde geri ödeme süresi befl y›l veya daha
az olan ve 500.000 YTL’den düflük mali-
yetteki projelere yüzde yirmiye kadar
destek verilmektedir. Ayr›ca gönüllü an-
laflmalar çerçevesinde enerji yo¤unlu¤u-
nu ortalama olarak en az yüzde on ora-
n›nda azaltan endüstriyel iflletmelerin gö-
nüllü anlaflman›n yap›ld›¤› y›la ait enerji
giderinin 100.000 YTL’yi geçmemek üze-
re, yüzde yirmi oran›ndaki bölümü karfl›-
lanabilmektedir. 

Bunlara ilaveten, mevcut endüstriyel ifl-
letmelerde enerji verimlili¤ini art›rmaya
yönelik projeler ile birtak›m kojeneras-
yon projelerinin, Hazine Müsteflarl›¤›nca
verilecek yat›r›m teflviklerinden yararlan-
d›r›lmas›, küçük ve orta ölçekli iflletmele-
rin ise enerji verimlili¤ine yönelik alacak-
lar› e¤itim, etüt ve dan›flmanl›k hizmetle-
rinin KOSGEB taraf›ndan desteklenmesi-
ne yönelik düzenlemeler de mevcuttur.
Bunun d›fl›nda, ülkemizde enerji sektö-
rünün geliflmesinde önemli bir rolü ola-
ca¤›n› düflündü¤ümüz ve özellikle ülke-
mizin enerji terminali olma iddias›n› güç-
lendirecek nitelikteki, “Ceyhan Enerji ‹h-
tisas Endüstri Bölgesi” kurulmas›na yöne-
lik Bakanlar Kurulu karar›, 17 Ekim
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“Di¤er yandan özellikle son
dönemde enerji terminali bir
ülke olmak konusunda hedef

belirlemifl bulunmaktay›z.
Hem biz, hem de AB,

ülkemizin Avrupa’n›n ana
enerji temin arterlerinden
biri olmas›n› istiyoruz. Bu

konuda ciddi çal›flmalar›m›z
ve projelerimiz var. Bunun en

önemli örne¤i ise Hazar
bölgesindeki do¤algaz
kaynaklar›n› Avrupa’ya

ba¤layacak olan Nabucco
projesidir.”



2007’de Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
Proje kapsam›nda an›lan bölgede rafine-
ri, petrokimya tesisleri, petrol ve do¤al-
gaz depolama tesisleri, LNG terminalleri
gibi tesislerin kurulmas› öngörülmekte
olup, konuya iliflkin çal›flmalar ilgili taraf-
lar›n kat›lmas›yla devam etmektedir. 

De¤iflen rekabet flartlar›nda enerji-
nin önemi günden güne artmakta-
d›r. KOB‹’leri enerjiye ulaflma ve
kullanma konusunda ne tür zorluk-
lar beklemektedir? Bu konuda DPT
nas›l bir strateji öngörmektedir?
Enerjiye eriflim ve kullan›m özellikle kü-
çük ve orta boy iflletmeler için en önem-
li hususlardan biridir. Konuyu enerjinin
kullan›m› aç›s›ndan düflündü¤ümüzde
ise, enerji fiyatlar› ve enerji maliyetleri-
nin KOB‹’lerin rekabet gücüne olan etki-
si akla ilke gelen husustur. Enerji gider-
leri KOB‹’lerin maliyet kalemleri içerisin-
de ön s›ralarda yer almaktad›r. Bunun te-
mel sebebi ise ülkemizin enerji ihtiyac›n›
büyük ölçüde ithalâtla karfl›lamas› ve bu-
nun enerji maliyetleri üzerindeki olum-
suz etkisidir. 2006 y›l›nda ülkemiz birin-
cil enerji ihtiyac›n›n ithalâtla karfl›lanma
oran›, %72’lere dayanm›flt›r. Ancak yine
de ülkemizde sanayide kullan›lan do¤al-
gaz ve elektrik fiyatlar› birçok OECD ve
AB üyesi ülkedeki fiyatlardan daha dü-
flük seviyede, OECD ortalamalar›na ya-
k›n düzeylerdedir. Ayr›ca ülkemizde
5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n
Teflviki Kanunu ile bu kanunda belirtilen
illerdeki OSB’lerde %20 ila 50 aras›nda
elektrik enerjisi deste¤i uygulanmakta-
d›r. Böylece söz konusu kanun kapsa-
m›ndaki illerde yer alan OSB’lerde
OECD ve AB ortalama fiyatlar›n›n daha

da alt›nda maliyetlerle elektrik kullan›la-
bilmektedir.

Enerjiye eriflim anlam›nda ise organize
sanayi bölgelerinde zaman zaman elek-
trik sistemine ba¤lant› anlam›nda sorun
yaflanabilmektedir. Ancak DPT olarak,
OSB’lerin bu konudaki ihtiyaçlar›n›n kar-
fl›lanmas›na ve gerek iletim, gerekse da-
¤›t›m yat›r›mlar›nda OSB’lere yönelik
elektrik yat›r›mlar›n›n öncelikli olarak
ele al›nmas›na özen göstermekteyiz.

Bir de, biraz önce bahsetmifl oldu¤umuz
enerji verimlili¤i ve destekler hususu var.
KOB‹’lerin enerji tasarrufuna yönelik
projelerinin Enerji Verimlili¤i Kanunun-
da öngörülen destek sistemi ile teflvik
edilmesi için öncelikle bu kanunun MÜ-
S‹AD ve bunun gibi kurulufllar arac›l›¤›y-
la tan›t›m›n›n yap›lmas› faydal› olacakt›r.
Böylece kanunla getirilen destekler KO-
B‹’lerin enerji maliyetlerinin azalmas›na
yard›mc› olacakt›r.

Türkiye önümüzdeki 10 y›l içeri-
sinde enerji parametresinden ba-
k›ld›¤›nda ne gibi tehdit ve f›rsat-
larla karfl›laflmas› beklenmekte-
dir? Avrupa Birli¤i sürecinde ener-
ji mevzuat›n›n uyumu aç›s›ndan
bir düzenleme gerekmekte midir?
Enerji aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ülkemiz
gerçekten farkl› bir ülke ve kendine özgü
çok güçlü flartlar var. Do¤al olarak enerji
politikalar›m›z› belirlerken, bu flarlar te-
mel etken olmak durumundalar. Belki
de dikkate almam›z gereken en öncelikli
husus, enerji kaynaklar› aç›s›ndan
%72’lere varm›fl olan d›fla ba¤›ml›l›¤›m›-
z›n azalt›lmas› hususudur. 

Di¤er yandan özellikle son dönemde

enerji terminali bir ülke olmak konusun-

da hedef belirlemifl bulunmaktay›z. Hem

biz, hem de AB, ülkemizin Avrupa’n›n

ana enerji temin arterlerinden biri olma-

s›n› istiyoruz. Bu konuda ciddi çal›flmala-

r›m›z ve projelerimiz var. Bunun en

önemli örne¤i ise Hazar bölgesindeki

do¤algaz kaynaklar›n› Avrupa’ya ba¤laya-

cak olan Nabucco projesidir.

Yerli kaynaklar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda

ise, hidrolik potansiyelimizi ve kömür

kaynaklar›m›z› henüz tam olarak de¤er-

lendirdi¤imizi söyleyemeyiz. Rüzgâr atla-

s›m›z› henüz ç›kard›k. Jeotermal kaynak-

lar›m›zdan ve günefl enerjisi potansiyeli-

mizden ise sadece baz› bölgelerimizde

ve temelde ›s›nma maksatl› olarak fayda-

lan›yoruz. Tüm bu hidrolik, kömür, gü-

nefl, jeotermal ve rüzgâr potansiyelimi-

zin enerji ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamak mak-

sad›yla de¤erlendirilmesi ve millî ekono-

miye kazand›r›lmas› gerekiyor. 

Avrupa Birli¤i konusuna gelince; enerji fas-

l›n›n müzakereler aç›s›ndan kolay geçmesi

beklenen ve mevzuat uyumu aç›s›ndan

önemli sorunlar› olmayan bir alan oldu¤u-

nu düflünüyorum. Ancak nükleer güç san-

trallerinin kurulmas› çal›flmalar›, çevresel

sorunlar, büyük yakma tesislerinden kay-

naklanan emisyonlar›n azalt›m› ve bunun

gibi baz› hususlar aç›s›ndan birtak›m yasal

düzenlemeler gerekebilir.  Yine de çevreye

dair hususlar› bir yana b›rak›rsak, bu fasl›n

müzakerelerinin çok sorunlu geçmeyece-

¤ini öngördü¤ümüzü söyleyebilirim.
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Enerji, dünya siyasetinin her zaman
merkezinde yer alan bir konu olmufltur.
U¤runda darbeler, savafllar yap›ld›; ül-
keler parçaland›. Mevcut ve potansiyel
büyük güçler, iddialar›n› sürdürmek
için, enerjinin hayati önemini çok iyi bi-
liyor.

Özellikle Asya’daki ekonomik kalk›nma
hamlesiyle paralel olarak, enerji talebi-
nin h›zla artmas›, 21. Yüzy›lda dünya
sahnesindeki siyasî mücadelede enerji
kaynaklar› üzerindeki mücadelenin
önemli bir rol oynayaca¤›n› gösteriyor.
2030’da enerji talebinin, geliflmekte
olan ülkelerde 2 kat, geliflmifl ülkelerde

ise yüzde 50 oran›nda artmas› bekleni-
yor. Bu talebin karfl›lanmas› için 16 tril-
yon dolar yat›r›m gerekecek. 

Bu yüzden, enerji konusu, birçok ülke-
nin güvenlik ve d›fl politikas›n›n temel
faktörlerinden birini oluflturuyor. Örne-
¤in, ABD'nin Ortado¤u politikas›n› be-
lirleyen faktörlerin bafl›nda enerji geli-
yor. Amerika, kendi enerji ihtiyac›n› te-
min etmenin yan› s›ra, Çin, Avrupa, Ja-
ponya gibi enerjiye aç rakiplerini kon-
trol etmek için de enerji okyanusu Or-
tado¤u’daki varl›¤›n›n ne kadar önemli
oldu¤unu biliyor. Nitekim bölgeden so-
rumlu Amerikan Merkez Kuvvetler eski

Komutan› John Abizaid, Irak Sava-
fl›’ndaki temel gerekçenin petrol oldu-
¤unu itiraf etti. K›sa süre önce ayn› iti-
raf›, Amerikan Merkez Bankas› eski
Baflkan› Alan Greenspan da yapt›. Ger-
çekten de Irak’taki en hassas konular›n
bafl›nda petrol yasas›n›n nas›l ç›kaca¤›
geliyor. Bugün, ABD’nin ‹ran’a yönelik
izledi¤i politikada da enerji politikalar›-
n›n oynad›¤› rol inkâr edilebilir mi? 

Ortalama yüzde 10 büyüyen, gelece¤in
süper gücü Çin de, gelece¤i için en kri-
tik konunun enerji oldu¤unu görüyor.
Bu yüzden Pekin yönetimi, ‹ran, Rusya,
Orta Asya ve petrol üreten Afrika ülke-
leriyle iliflkilerini güçlendiriyor. Son 5
y›lda Çin’in Afrika ile ticareti 5 kat art-
m›fl durumda. Çin, petrol kaynaklar›n›n
güvenli¤i için, Sudan ile askerî iflbirli¤i-
ne bile  gidiyor. 
Yükselen enerji fiyatlar›n›n, eski gücü-
nü büyük ölçüde yitiren Rusya’ya yeni-
den bir süper güç olma umudu verdi¤i
görülüyor. Moskova’n›n 2005 k›fl›nda,
Ukrayna üzerinden Avrupa’ya verdi¤i
mesaj, sadece Avrupa ülkelerini de¤il,
dünyadaki bütün aktörleri enerji konu-
sunu tekrar düflünmeye sevk etti. 

Bu ciddi sorunu yeniden düflünmeye
bafllayan aktörler aras›nda elbette üye
olmaya çal›flt›¤›m›z Avrupa Birli¤i de
var. Nitekim kollar› s›vayan AB Komis-
yonu, kulübün karfl› karfl›ya oldu¤u
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Enerji Diplomasisi
“Enerji, dünya siyasetinin her zaman merkezinde yer alan bir konu olmufltur. U¤runda darbeler,
savafllar yap›ld›; ülkeler parçaland›. Mevcut ve potansiyel büyük güçler, iddialar›n› sürdürmek için,
enerjinin hayati önemini çok iyi biliyor.”

“Ortalama yüzde 10 büyüyen, gelece¤in süper gücü Çin de,
gelece¤i için en kritik konunun enerji oldu¤unu görüyor. Bu

yüzden Pekin yönetimi, ‹ran, Rusya, Orta Asya ve petrol
üreten Afrika ülkeleriyle iliflkilerini güçlendiriyor.”



enerji açmaz›n› ve çözüm önerilerini or-
taya koyan bir rapor haz›rlad›. Buna gö-
re, bugün yüzde 50 oran›nda enerjide
d›fla ba¤›ml› olan AB, 15 y›l sonra do-
¤algazda yüzde 80, petrolde ise yüzde
90 oran›nda yabanc› kaynaklara ba¤›m-
l› hale gelecekti. Bu dönemde ihtiyaçla-
r› karfl›lamak için 1 trilyon Euro'luk ya-
t›r›m gerekecekti. 'Ortak Enerji Politika-
s›' gelifltirme hedefi do¤rultusunda ha-
z›rlanan raporda, halen AB'nin do¤al-
gaz ihtiyac›n›n yar›s›n› sadece 3 ülke-
den (Rusya, Norveç ve Cezayir) karfl›la-
d›¤› ve 25 y›lda do¤algaz ithalat›n›n
yüzde 80 artaca¤› belirtiliyordu. Rapor,
bir yandan Rusya ile iyi iliflkilerin öne-
mini hat›rlat›yordu. Ama di¤er yandan
da, alternatif boru hatlar›yla kaynak çe-
flitlendirmesini öneriyordu. 

‹flte bu nokta, petrol ve do¤algaz gibi
enerji kaynaklar› bak›m›ndan fakir bir
ülke olan Türkiye’ye önemli f›rsat kap›-
lar› aralarken, Ankara’y› enerji diploma-
sinin önemli aktörlerinden biri hâline
getiriyordu. K›saca belirtmek gerekirse,
So¤uk Savafl y›llar›nda oldu¤u gibi, je-
opolitik konumu, Türkiye’ye bir kez da-
ha büyük oyunda söz sahibi olma flan-
s›n› tan›yordu. Sovyetlerle uzun s›n›r›
münasebetiyle So¤uk Savaflta, Bat› itti-
fak› içinde kendine yer bulan Türkiye,
flimdi de ‹ran, Irak, Rusya ve Hazar böl-
gesi gibi dünya enerji kaynaklar›n›n
dörtte üçünün bulundu¤u stratejik böl-
geye komflu olman›n avantaj›yla öne ç›-
k›yordu. 

Türkiye’nin enerji oyunundaki  artan
rolünün fark›nda olan Türk diplomasisi,
özellikle Avrupal› muhataplar›na Türki-
ye’nin önemini anlat›rken, Bat›’dan Do-
¤u’ya, Kuzey’den Güney’e petrol ve do-
¤algaz boru hatlar›yla örülmüfl Türkiye
haritas›n› mutlaka yanlar›nda tafl›yorlar.
Nitekim eski D›fliflleri Bakan› Abdullah

Gül, son dönemde özellikle Avrupa’da
kat›ld›¤› birçok toplant›ya D›fliflleri’nin
enerji ve su meselelerinde uzman isim-
lerinden Büyükelçi Mithat Rende'yi de
(flimdi Katar’da görevli) beraberinde
götürmeyi âdet edinmiflti. Viyana’daki
bir troyka toplant›s›nda lab-top'unu
açan Gül, Türkiye haritas› üzerinde
mevcut/planlanan boru hatlar›n› göster-
mifl ve bunlar›n Avrupa için tafl›d›¤›
önemi anlatm›flt›. 

Bu sayede iniflli-ç›k›fll› Türkiye-AB ilifl-
kilerine uzun vâdeli ve somut bir pers-

pektif ortaya ç›k›yor. Çünkü AB’nin ya-
k›n gelecekte karfl›laflaca¤› enerji darbo-
¤az›n› aflmak için önerilen 10 do¤algaz
boru hatt›n›n, 5'i Türkiye'den geçiyor.
Genelde elefltirilerine al›fl›k oldu¤umuz
Avrupa belgelerinin aksine, AB enerji
raporunda oldukça olumlu bir tablo çi-
ziliyor: "Rusya, Hazar Denizi, Ortado¤u
ve Kuzey Afrika'daki önemli üreticiler-
den do¤algaz ve petrolü tafl›yacak boru
hatlar›n›n kesiflme noktas›ndaki Türki-
ye, AB'nin enerji güvenli¤i aç›s›ndan
stratejik öneme sahiptir." 

Bu kapsamda, Hazar bölgesi ve Ortado-
¤u'dan Avrupa'ya 31 milyar metreküp
gaz tafl›yacak olan Nabucco boru hatt›-
na iflaret ediliyor. M›s›r, Suriye ve Irak
do¤algaz kaynaklar›n› Türkiye üzerin-
den Avrupa'ya tafl›yacak Trans-Maflr›k
projesi zikrediliyor. Türkiye ve Yunanis-
tan üzerinden ‹talya'ya uzanan hat üze-
rinde duruluyor. Ayr›ca rapor, Türkmen
gaz›n› Rusya d›fl›nda bir yolla dünyaya
tafl›yacak Trans-Hazar hatt›na da dikkat
çekiyor. 
Halihaz›rda, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
hatt›n›n 2006’da faaliyete geçmesi ve
Kas›m ay›nda Azerbaycan fiah Deni-
zi’nden gelen do¤algaz›n, Yunanistan
üzerinden Avrupa’ya  ulaflt›r›lmas›, Tür-
kiye’nin ayn› anda hem bir enerji kori-
doru hem de enerji ticaret merkezi ol-
ma projesinin hayâl olmad›¤›n› gösteri-
yor.  Azeri kaynaklar›n›n, en güvenli
pazarlardan biri olan Avrupa’ya, Türki-
ye yoluyla ulaflmas›, Hazar’daki di¤er
ülkeleri de cesaretlendiriyor. 
fiayet Türkiye, 1990’larda enerji diploma-
sisinin gerekti¤i ad›mlar› atabilseydi,
flimdi Hazar’daki fiah Denizi kaynaklar›-
n›n yan› s›ra, Türkmen do¤algaz›n›n da
dünyaya aç›ld›¤› güzergâhlardan biri ola-
cakt›. Hat›rlanaca¤› üzere, Türkmen ga-
z›n›n Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulafl-
t›r›lmas› projesinin 15 y›ll›k mazisi var. 
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‹ran güzergâh›nda ABD ambargosuna;
Trans-Hazar yolunda Türkmen-Azeri ih-
tilaf›na ve fiah Denizi'nden ç›kan gaza;
nihayet rüflvet ve yolsuzluklara konu
olan Mavi Ak›m'a tak›lan bu proje, bir
türlü gerçekleflemedi. Geçen zaman
içinde, Türkiye do¤algazda yüzde 60
oran›nda Rusya’ya ba¤›ml› hâle geldi¤i
gibi, Türkmen gaz kaynaklar› üzerinde-
ki Rus kontrolü de daha artm›fl oldu.
Türkmenistan, yeni anlaflmalara imza
atarak, Rusya ile aras›ndaki mevcut
enerji iliflkisinin hacmini biraz daha bü-
yüttü. Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün
7 y›l aradan sonra bu ülkeye yapt›¤›
devlet baflkan› düzeyindeki ilk ziyaret,
Aflgabat ile Bakü aras›ndaki ihtilâf›n çö-
zümü konusunda yaflanan olumlu gelifl-
meler, ABD’nin Türkmen enerji kaynak-
lar›n›n dünyaya aç›lmas›na verdi¤i
önem, bu konuda yeniden umutlar›n
do¤mas›na vesile olmufl bulunuyor. 

Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Roman-
ya, Macaristan ve Avusturya’n›n da orta-
¤› oldu¤u, 3300 km’lik Nabucco boru
hatt›n›n gerçekleflmesi, Türkiye’nin
enerji pazar›ndaki konumunu flüphesiz
daha da güçlendirecek. 6.14 milyar do-
larl›k projeye, Hazar’daki kaynaklar›n
yan› s›ra, ‹ran ve Irak’taki gaz›n da ka-
t›lmas› mümkün. Ancak AB ülkelerinin
enerji politikalar›nda hâlâ bir ahenk
oluflturamam›fl olmas›; baz› ülkelerin
projeyi olumsuz etkileyecek flekilde iki-
li iliflkiler kurmas›; ‹ran konusunda ya-
flanan belirsizlikler ve ABD’nin bu ülke-
yi izole etme çabas›; baz› ülkelerin Tür-
kiye’yi ortak olarak de¤il de, sadece
transit ülke fleklinde görme e¤ilimi, pro-
jede somut ad›mlar at›lmas›n› önleyen
faktörlerin bafl›nda geliyor. 
Bu belirsiz ortamda, enerji diplomasisi
gelifltirmeye çal›flan Türkiye, do¤algaz-
da bir yandan yüzde 60 oran›nda ba-

¤›ml› oldu¤u Rusya ile iyi iliflkiler sür-
dürmeye çal›fl›rken, bir yanda da Türk-
men ve ‹ran gibi kaynaklarla alternatif-
leri art›rmaya çal›fl›yor. 1996’da imzala-
nan 30 milyar dolarl›k anlaflma gere¤i,
‹ran 2001’den bu yana Türkiye’ye 20
milyar metre küp’ten fazla do¤algaz sat-
m›fl bulunuyor. ‹ran’da yat›r›m yapan
flirketlere ABD’nin ambargo uygulama
karar›na ra¤men, Türkiye’nin 2007
Temmuz ay›nda ‹ran ile yeni bir muta-
bakat anlaflmas› imzalayarak, Güney
Pars bölgesine 3.5 milyar dolar yat›r›m
yapma karar› almas›, bu denge aray›fl›-
n›n bir sonucu olarak ortaya ç›k›yor. 

Bu ad›m› elefltiren Amerikan yönetimi,
‹ran’a uygulanan yapt›r›mlar› göze ala-
rak, Türkiye’nin Trans-Hazar boru hatt›
projesine öncelik vermesi gerekti¤i gö-
rüflünü savunuyor. ABD’nin iki büyük
enerji kayna¤› olan Rusya ve ‹ran’› ayn›
anda izole etme gayreti, Türkiye’nin ça-
balar›n› zorlaflt›r›yor. 27 Kas›m’da Avru-
pa Komisyonu sözcüsünün, “Nabucco
çerçevesinde Avrupa’ya uzanacak gaz
boru hatt› için, ‹ran gaz›na ne gerek var,
ne de talep. Hazar bölgesinde, ‹ran ve
Rusya d›fl›nda büyük miktarda gaz var”
aç›klamas›, Tahran’›n devre d›fl› b›rak›l-
mas› yönündeki çabalara yeni bir boyut
kazand›rd›. 

Bu olumsuzluklara ra¤men, Devlet
Planlama Teflkilât›’n›n yay›nlad›¤› son
raporda belirtildi¤i gibi, Türkiye’nin
kendi büyüyen enerji talebini en uygun
ve güvenli flartlarda karfl›lamas›, bir
yandan da enerjide kaynak ülkelerle tü-
ketici ülkeler aras›nda uzanan stratejik
konumunu en iyi flekilde de¤erlendir-
mesi gerekiyor. Uluslararas› iliflkilerin
adeta her gün yeniden flekillendi¤i bir
dünyada bunu baflarmak istiyorsak,
enerji diplomasisine daha fazla kafa
yormam›z gerekiyor.
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Enerji Verimlili¤i, en genel haliyle, tüm
yaflam alanlar›n› ve hatta bireyleri ilgilen-
diren bir kavramd›r. “Enerji Verimlili¤i”;
yaflam standard›nda, hizmet kalitesinde,
üretim miktar›nda ve kalitesinde azalma-
ya yol açmadan enerji tüketiminin azalt›l-
mas› anlam›na gelmektedir.  Yani k›saca-
s› ayn› ifli daha  az enerji ile yapmak de-
mektir. “Enerji yo¤unlu¤u” ise ; enerji-
nin verimli kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›
göstermektedir. Yurt içi gayri safi milli
has›la bafl›na tüketilen enerji miktar› bize
enerji yo¤unlu¤unu göstermektedir.

Enerji Yo¤unlu¤u’nun ortalamas› OECD
ülkelerinde 0.19 iken, ülkemizde bu
oran 0.38’dir. 
Bunun yan›nda kifli bafl›na enerji tüketi-
mimiz ABD’nin sekizde biri, Almanya ve
‹ngiltere’nin dörtte biridir. Buna karfl›n
ülke olarak, OECD ortalamas›na göre
enerjiyi 2 kat daha verimsiz kullanarak,
enerji verimlili¤i s›ralamas›nda oldukça
gerilerde yer almaya devam etmekteyiz.
Bu durumda OECD verilerine göre ülke-
mizin bugün neredeyse ortalama %25-30
enerji tasarruf potansiyeli bulunmakta-
d›r. Bunun parasal de¤eri ise yaklafl›k y›l-
l›k 3 milyar dolar seviyesindedir. Enerji
yo¤unlu¤u de¤erlerimizi orta ve uzun va-
dede OECD oranlar›na indirme mecburi-
yetimiz oldu¤u aç›kça görülmektedir.
Yap›lan de¤erlendirmelerde ve çal›flma-

larda görülmüfltür ki enerji verimlili¤i
kavram› tam olarak zihinlerde net de¤il-
dir. Kavram, sonucu itibar›yla ayn› etkiyi
sa¤layan bir unsur olsa da, salt tasarruf
ile kar›flt›r›lmaktad›r. Asl›nda en temel
fark›n›n, konforunuzdan fedakarl›kta bu-
lunmadan tasarrufta bulunmakt›r. 

Ad› Enerji ile bafllad›¤› için, sadece bu
sektör ile u¤raflanlar›, piyasa ad› ile elek-
trikçileri, ilgilendiren bir kavram san›l-
makta ve yine asl›nda, belki de fiilen sek-
törler baz›nda bak›ld›¤›nda inflaat, maki-
ne, otomotiv, dayan›kl› tüketim sektörle-
rindeki toplam pay›n›n, salt Enerji Sektö-
rü içindeki pay›ndan daha fazlad›r. 
Genelde her yeninin karfl›laflt›¤› refleks-
ten nasibini alarak, yeni bir yat›r›m, yani
yeni bir masraf kap›s› olarak alg›lanmak-
ta, sadece binalarda yal›t›m› kapsad›¤› gi-
bi dar alanlarda de¤erlendirilmekte ve
maalesef  bu konuda  ilgili yap›lacak yat›-
r›m ile bu yat›r›m›n geri dönüfl h›z›  ara-
s›ndaki cazip ekonomik iliflkinin nere-
deyse hiç bilinmemektedir. 
Hele bu iliflkiyi bir de ülke genelinde de-
¤erlendirdi¤iniz zaman elde edilebilecek
sonuçlar›n›n, kaç yeni santral ya da yeni
fabrikaya karfl›l›k gelebilece¤i konusun-
da da, yok denecek kadar az bilgi sahibi
insan mevcuttur. 
Kamuoyunca iyi bilinen bir konuya vur-
gu yaparak devam etmek istiyorum. Sa-

nayici, ya da daha genel ifadesiyle iflada-
m›n›n, enerji verimlili¤i’ne sahip ç›kmas›
isteniyorsa; öncelikle, bu iflle ilgili basit
bilanço çok iyi ve net olarak ifade edil-
melidir. Zira ifladam›, kendi gündemin-
deki bir konunun de¤erlendirmesini en
iyi, en h›zl›, en faydal› flekilde yapand›r. 

Kar nas›l elde edilir, verimlilik nas›l sa¤la-
n›r ifladam›n›n konusudur.  Önemli olan,
foto¤raf›n önüne net bir flekilde konul-
mas›d›r. Öngörüldü¤ü gibi, enerji verim-
lili¤i kriterlerine uymak; e¤er anlams›z
ve yeni bir masraf kap›s› de¤ilse, geri dö-
nüflü h›zl› ve karl› bir enstrüman ise ve
bunlar iyi ifade edilebilirse, o zaman gö-
rülecektir ki, ‹fladamlar› bu konuyu sa-
hiplenecek ve  uygulamada beklenen-
den daha iyi ve h›zl› sonuçlar al›nacakt›r,
Bu yeni sektöre girmenin verece¤i ivme
ile istihdam art›fl› ve bunun pozitif uzan-
t›lar› dahil, ek kazan›mlar h›zla devreye
al›nacakt›r. Çünkü karl› bir proje varsa,
devletin h›zla ekonomiden elini çekti¤i
ülkemizde de, bu projenin sahipleri özel
sektör dinamikleri olacakt›r. Bu gözle ba-
k›l›nca da, karl› gözüken alanlarda h›zl›
geliflmelerin görülece¤i aflikard›r.

Di¤er taraftan, bugün sanayicinin gözüy-
le bakarak, orta ve uzun vadeli bir de¤er-
lendirme yap›ld›¤› zaman; Her ne kadar
son zamlar hariç, çok uzun bir dönemde,
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ülkemizde elektrik Enerjisi Sat›fl Fiyatla-
r›nda bir art›fl yaflanmam›flsa da enerji fi-
yatlar› orta ve uzun vadede her geçen
gün artmakta, bu durum ise sanayici aç›-
s›ndan do¤rudan maliyet kalemi olarak
rekabet dezavantaj›n› teflkil etmektedir.

Enerji Üretiminde kulland›¤›m›z temel
girdilerdeki d›fla ba¤›ml› oldu¤umuz
yüksek oranlar aç›s›ndan da bak›nca, ma-
liyet dezavantaj›n›n artarak devam ede-
ce¤i tahmini hiç de yanl›fl de¤ildir. Özel-
likle OECD ülkelerine k›yasla, Enerji Yo-
¤unlu¤u’nun iki kat fazla oldu¤u ülke-
mizde, kullan›lan enerjinin % 40’›, tüke-
tilen elektri¤in ise  %48’i sanayide kulla-
n›lmaktad›r.
AB Enerji Verimlili¤i Eylem Plan›’nda be-
lirlenen kriterlere göre;

• Ticari bina ve konutlarda %27  ile % 30,  
• ‹malat sanayiinde % 25, 
• Ulafl›mda ise %26 Enerji Verimlili¤i

sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

Avrupa Birli¤i 2020 y›l›na yönelik olarak;
toplam enerji verimlili¤inde %20’lik iyi-
leflme hedeflemifltir. Böylece iklim de¤i-
flikli¤i ile mücadelede CO2 emisyon azal-
t›m› sa¤lanacak ve fosil kökenli yak›tlara
olan ba¤›ml›l›¤› azaltacakt›r. Bu hedefle-
rin ve eylem planlar›n›n temelinde, sür-
dürebilirlik, rekabetçilik ve arz güvenli¤i
yatmaktad›r.

Ayn› eylem plan›na göre k›yaslayarak ne-
rede oldu¤umuzu irdeledi¤imizde, reka-
bet etti¤imiz ortamdaki rakiplerimize gö-
re;bir birim mal veya hizmet üretmek
için OECD ülkelerinden 2 kat, Japon-
ya’dan 4 kat fazla enerji harc›yoruz. 

Rakiplerimiz ise, bunun üstüne, kendile-
ri için yeni hedefler ilave ederek, ç›tay›
iyice yukar›ya çekmekteler. Bizler ise re-
kabet etmek için öncelikle gerçekçi ol-
mal›y›z.  Piyasalardaki rekabet flans›m›z›
sadece Döviz’deki Parite de¤iflimleri, ya
da Uzak Do¤u’nun ucuz iflgücü etkile-
memektedir,  Bir maliyet Kalemi olarak
enerji girdimizin pahal› ya da ucuzlu¤u,
sadece Elektrik Enerjisi Sat›fl fiyatlar›n›n
beklentilere göre az ya da çok artm›fl ol-
mas›yla da ilgili de¤ildir.Sektörün reel
oyuncular› da, üstüne düfleni yapmak
durumundad›r.

Bir de, madem ki, ister direnç görsün, is-
tek destek görsün, reel foto¤raf budur
ve yeni bir düzenleme gündeme gelmifl-
tir, olaya giriflimciler olarak farkl› nokta-
dan bakmak gereklidir;
Her yeni durum, hatta her yeni kriz yeni
bir f›rsat efli¤idir. Çok büyük rakamlar›n
telaffuz edildi¤i bu yeni alanda, enerji ve-
rimlili¤i uygulamalar› gibi bir yeni yap›-

lanma kendili¤inden oluflmayacak, olu-
flurken de beraberinde çok ciddi bir sek-
törel büyümeyi tafl›yacakt›r.
Giriflimcimiz de, bu yeni f›rsat›, ifl alan›na
dönüfltürmekte ak›ll› ve biraz da h›zl›
davranmal›d›r. Tabii ki, bunlar yap›l›r-
ken, her yeni giriflimin ihtiyaç duydu¤u
gibi; enerji verimlili¤i uygulamalar›n›n da
do¤ru ve etkin teflvik edilmesi, testiyi K›-
ran ile suyu tafl›yan›n an› kefeye koyul-
mad›¤› bir yaklafl›mla, iyi niyetli ve cesa-
ret sahibi giriflimcilerimizin tavr›n›n bü-
rokratik engellere bo¤ulmayan bir uygu-
lama düsturu ile, vermemeyi de¤il ver-
meyi esas alacak flekilde, cazibe merkezi
k›l›narak teflvik edilmesi gereklidir. 
Unutmayal›m ki, burada söz konusu olan
teflvik mekanizmas›n›n sonunda sa¤lana-
cak kazanç, ‹fladam›m›z› bu kanala yön-
lendirmek için önerilen teflvik unsurlar›
ile k›yaslanamayacak kadar büyük boyut-
tad›r. Di¤er sunumlar içerisinde konu-
nun bu boyutu muhtemelen enine boyu-
na yo¤un teknik aç›klamalarla güdeme
getirilecektir.

‹yi bilinmektedir ki, a¤›rl›kl› olarak ithal
edilmekte olan enerji kaynaklar›n›n et-
kin ve verimli kullan›m› ülkemiz aç›s›n-
dan son derece önem arz etmektedir.
özellikle endüstriyel uygulamalarda  ve-
rimlilik standartlar›n›n oluflturulmas› ve
yat›r›mlarda göz önünde tutulmas› önle-
yici faaliyet olarak, maliyeti düflük bir uy-
gulama iken, mevcut yat›r›mlar›n enerji
verimlili¤inin art›r›lmaya çal›fl›lmas›, her
ne kadara yat›r›m gerektirmeyen önlem-
ler ve düzenlemeler de söz konusu olsa
bile, düzeltici faaliyet olarak, maliyeti
yüksek çal›flmalard›r. 

fiubat 2008 35

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / Sanayici Aç›s›ndan Enerji Verimlili¤i

ÇERÇEVE



36

Bildi¤iniz gibi ‘Elektrik Enerji Sektörü
Reformu ve Özellefltirme Strateji Belgesi’
18 Mart 2004 tarihinde YPK taraf›ndan
onaylanm›fl ve ayn› gün Say›n Bakan tara-
f›ndan kamuoyuna aç›klanm›flt›r. Strateji
Belgesi, Elektrik Sektörünün serbestlefl-
me ve özellefltirme sürecini belirlemenin
ötesinde son derece önemli bir mesaj›
içermektedir. Türkiye’de elektrik özel-
lefltirilmesinde geri dönülemez bir nok-
taya gelinmifltir.

Bu karar çerçevesinde TEDAfi’›n 1 Nisan
2004 tarihine kadar özellefltirme progra-
m›na al›nmas› ve da¤›t›m sektöründeki
özellefltirmelerin 2005 y›l›n›n Mart ay›n-
dan itibaren bafllat›larak 2006 y›l›n›n so-
nuna kadar tamamlanmas›, üretim flir-
ketleri yada gruplar› için özellefltirme sü-
recinin  ise 2006 y›l›n›n ortas›nda bafllat›l-
mas› hedeflenmifltir. Bu kapsamda,   ka-
mu elektrik da¤›t›m flirketi TEDAfi, 20
bölgesel elektrik da¤›t›m flirketi olarak
yeniden yap›land›r›ld›.

Strateji  Belgesi  gere¤ince, T.C. Baflba-
kanl›k Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›-
¤›’nca, 4046 say›l› kanun hükümleri çer-
çevesinde, 20 bölgesel elektrik da¤›t›m
flirketinden ilk etapta 3 tanesi olan; Bafl-
kent Elektrik Da¤›t›m A.fi.’deki, Sakarya
Elektrik Da¤›t›m A.fi.’deki ve ‹stanbul
Anadolu Yakas› Elektrik Da¤›t›m A.fi.’de-
ki %100 oran›ndaki hisse, blok olarak, sa-
t›fl yöntemi ile özellefltirilmek üzere

04.09.2006 tarihinde  ihaleye ç›k›lm›fl, re-
kor say›da (her bölge için yaklafl›k 25 flir-
ket) aralar›nda dünyan›n say›l› yabanc›
(‹BERDROLA, AES, ENEL, EON v.b.) ve
yerli (ÇALIK, SABANCI, ZORLU, v.b) yat›-
r›mc›n›n da bulundu¤u bir kat›l›m olmufl
ancak;ihale süreci, alt yap› yat›r›mlar› ta-
mamlanmad›¤› gerekçesiyle belirsiz bir
tarihe ertelenmifltir.

Gelinen noktada; 2008 y›l›n›n fiili özel-
lefltirmelerin bafllayaca¤› bir y›l oldu¤u
düflünüldü¤ünde, elektrik da¤›t›m özel-
lefltirmeleri öncesinde, hala gündeme
dahi al›nmayan, oysa ülke itibar›n› ve cid-
diyetini do¤rudan etkileyen unsurlardan
birine temas etmek durumunday›z.

TEDAfi, ihale sürecinin ertelenmesinden
bu tarafa; alt yap› yat›r›m› olarak sadece
mevcut elektrik flebekelerini yer alt›na al-
makta ve zaten çok düflük olan kapasite
kullan›m oran›n› (%30’larda) daha da dü-
flüren bir planlama ile ilave kapasite art›fl
yat›r›mlar› yapmakla meflgul olmufltur.

Oysa; özellefltirme süreci kapsam›nda
TEDAfi taraf›ndan haz›rlanan ve yat›r›m-
c›lara  Özellefltirme ‹daresince Bilgi
Odas›  kapsam›nda sunulan tüm önemli
bilgilerin, özellikle KAYIP-KAÇAK oranla-
r›, Talep Tahminleri ve Elektrik Piyasa-
s›nda Da¤›t›m Sistemine Sunulan Elek-
trik enerjisinin Tedarik Süreklili¤i, Ticari
ve Teknik Kalitesi  Hakk›ndaki  Yönet-

melikte tan›mlanan KR‹TRELER‹N do¤-
rulu¤unu ortaya koyabilecek yat›r›mlar,
yani k›saca IT–B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹
yat›r›mlar› hâlâ gündemde dahi bulun-
mamaktad›r.
Hem de; birçok da¤›t›m flirketinin  Elek-
trik Piyasas›nda Da¤›t›m Sistemine Sunu-
lan Elektrik enerjisinin Tedarik Süreklili-
¤i, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakk›ndaki
Yönetmelik kapsam›nda yüzlerce büyük
müflterisi karfl›s›nda milyonlarca dolar
tazminat ödemek durumunda kald›¤› gü-
nümüzde bile, IT yat›r›mlar› hâlâ yap›lma-
makta ve devlet elle yaz›lan ar›za de¤erle-
rinin güvenilirli¤ini, özel sektörün  hak
talebinde sundu¤u teknoloji kullan›larak
elde edilen, üretim kay›plar› ve kalitesiz
enerji tespit kay›tlar›na karfl› savunmakta
ve do¤al olarak da kaybetmektedir.

Da¤›t›m özellefltirmeleri sonras›nda, ihale
öncesinde sunulan Kay›p-Kaçak Oranlar›
baflta olmak üzere, özel sektörün gelirleri-
ni azaltacak di¤er tüm veriler ciddi anlam-
da ülke itibar›n› ve maddi-manevi olarak
zaafa u¤ratacak önemli unsurlard›r.

Türkiye elektrik  iletim sisteminin AB
elektrik sistemi (UCTE) ile eflzamanl› ça-
l›flmas›na imkân sa¤layacak ba¤lant›n›n
2008 y›l›nda gerçeklefltirilmesi bekleni-
yorken, elektrik da¤›t›m  sistemini AB ül-
kelerinde uygulanan otomasyon ve IT
yat›r›mlar›ndan bihaber olmas› düflündü-
rücü ve üzücüdür.

fiubat 2008
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Elektrik Da¤›t›m 
Özellefltirmeleri



Türkiye’nin 2002 y›l›ndan beri sürdürdü-
¤ü büyüme hamlesinde köfleye s›k›flt›¤›
aç›kça görülmektedir. Büyüme %5’in alt›-
na sarkt›¤› halde, ne cari aç›kta ne de enf-

lasyonda büyük bir gerileme vard›r. ‹flsiz-
lik de art›k %10 civar›nda sabit kalm›flt›r.
Bu flartlar devam ederse, 2002 y›l›ndan
beri kaydedilen büyük yap›sal de¤iflim

ortam›nda bile baflar›lan gelir da¤›l›m›n-
daki düzelme tekrar tersine dönebilir.
Türkiye’nin bundan sonraki yolu, art›k
üretim ekonomisinin, verimlili¤in ve re-
kabetçili¤in önün açacak düzenlemeler-
den geçmektedir. Bu ba¤lamda stratejik
mahiyette önem arz eden konular›n ba-
fl›nda enerji gelmektedir. 60. AKP Hükü-
meti, 2008 y›l›n›n bafl›nda ikinci iktidar
dönemi için yol haritas›n›  veya eylem
plan›n› aç›klad›. Bu planda demokratik
standartlar›n gelifltirilmesi, özel sektöre
dayal› üretim ekonomisinin önünün aç›l-
mas›, sosyal aç›dan bir onar›m sürecinin
gündeme gelmesi, biliflim, e¤itim ve ula-
fl›m alan›ndaki büyük yat›r›mlar ile böl-
gesel kalk›nma planlar›na özel a¤›rl›k ve-
rilmesi temel vurguyu oluflturuyor. 

Eylem Plan›nda enerji sektörüne de hak
etti¤i a¤›rl›k verilmektedir. MÜS‹AD
2006 y›l›nda yay›nlad›¤› çal›flma ile enerji
konusunu zaten toplumun dikkatine
sunmufltu. fiimdi Hükümet de bu aflama-
da süreci hareketlendirmektedir. Biz de
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Türk Ekonomisinin Gelece¤i 
Enerjide fiekillenecek
“Türkiye flu s›ralar kifli bafl›na elektrik tüketiminde dünya ortalamas›n›n bile alt›nda. AB’nin ise üçte
birinden bile az tüketiyor. Bu tüketimin artaca¤›, daha do¤rusu artmas› gerekti¤i de kesin. Türkiye
ekonomisinde ilk durak 800 milyar dolarl›k bir GSMH oldu¤una göre, büyüme oran›m›z›n %7 olmas›
durumunda elektrik enerjisi talebi 2010 y›l›nda 240, 2020 y›l›nda ise 496 milyar kw/h olacakt›r. Halen
kulland›¤›m›z miktar›n 160 milyar kwh oldu¤u düflünüldü¤ünde, talep aç›¤›n›n kapat›lmas› için gerekli
arz profili de böylece kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r.” 

“Üretim ve da¤›t›m sektörüne yönelik gerekli düzenlemelerin
yap›lmas› ve piyasan›n oluflturulmas›na paralel olarak
gerekli özellefltirmelerin yap›lmas› 2008 y›l›n›n temel
önceli¤i olmal›d›r. Zira devletin üretimindeki pay› yüzde 84,
da¤›t›mdaki ise yüzde 98 gibi çok yüksek bir oranda
seyretmektedir. Bu flartlar alt›nda sektör için gerekli olan
130 milyar dolara varacak bir sermaye giriflinin beklenmesi
gerçekçi olmayacakt›r.” 



bu yaz›m›zda enerji sektörünü mercek
alt›na almay› isabetli buluyoruz. 
Büyüme sürecindeki Türkiye’nin dev ha-
cimlerle artacak olan  enerji aç›¤›na çare
üretmek ve böylece bol ve güvenli arz
sorununu sa¤lamak var. As›l hareket ise
2008 y›l›nda.  Baflar›yla idare edilmesi du-
rumunda enerji güzergah› olman›n biza-
tihi kendisi bile enerji kaynaklar›na sahip
olmadan da Türkiye’ye küresel bir güç
katacak gibi. 
Bilindi¤i üzere, üretim ekonomisi henüz
gerekli kalitede ikame edilemedi¤i için,
bir yandan enflasyonu kontrol alt›na al-
mak ve daha da düflürmek, öte yandan

ucu kaçmak üzere olan cari aç›¤› hiç ol-
mazsa bu düzeylerde istikrara kavufltur-
mak ad›na ekonomi göreceli olarak ya-
vafllat›lm›fl, büyüme h›z› 2006 y›l›nda
%6’ya çekilirken, öyle gözükmektedir ki,
2007 y›l›nda da % 5’in de alt›nda gerçek-
leflecektir. 

Benzer ülkeler (yükselen piyasa ekono-
mileri denilen Çin, Kore, Do¤u Avrupa
ülkeleri) %7-10 aras›nda büyümeye de-
vam ederken, Türkiye’nin %7’nin alt›nda
düflen büyüme performans›n›n gerekli ifli
ve afl› üretmeyece¤i, AB ile aradaki fark›
kapatmaya yetmeyece¤i, rakiplerimizle

aradaki fark›n ise aç›lmas›n›n önüne ge-
çemeyece¤i aç›kt›r. Dolay›s› ile yüksek fa-
iz zehriyle ekonomiyi durdurarak enflas-
yonun düflürülmesi trajikomik bir “bafla-
r›” olacakt›r. Adeta bir Pirus Zaferi gibi bir
fley bu. Ölülerin bütün a¤r›lar› dinermifl. 

Ancak biz bu sürecin geçici oldu¤unu,
üretim ekonomisinin temel parametrele-
rinin oturtulmas›na yönelik ikinci nesil
altyap› (enerji, ulaflt›rma, telekominikas-
yon vs.) reform ve düzenlemelerin yap›l-
mas›na paralel olarak, Türkiye’nin makul
faiz (reel bazda %5), cari aç›k (GSMH’n›n
%4’leri), enflasyon (%4), kamu borç sto-
ku hedefi (GSMH’n›n %30 ve alt›) gibi te-
mel makro ekonomik hedefleri tutturur-
ken ayn› zamanda %7 ve üzerinde bir bü-
yüme patikas›n› yakalayabilece¤ini dü-
flünmekteyiz.

Bunun gereklerinden biri de hiç kuflku-
suz enerji sorunun kal›c› bir çözüme ka-
vuflturulmas›d›r. 2007 y›l› ekonomide bir
hayli “yavafl” geçerken, böyle bir y›lda bi-
le enerji talebi %10 kadar art›fl kaydetti.
Y›l ortalamas› daha da yüksek olacak gibi.
Bir hesaplamaya göre, sistemdeki bütün
santraller ar›za yapmadan tam kapasite
çal›flsa bile Türkiye’de 2009 y›l› itibariyle
enerji darbo¤az› bafl gösterecek. Bu veri-
ler ve yorumlar ise kamunun resmi veri-
leri. Bunun anlam› enerji arz güvenli¤inin
büyük bir tehdit alt›nda oldu¤udur. 

Tabloda gösterildi¤i üzere, Türkiye flu s›-
ralar kifli bafl›na elektrik tüketiminde
dünya ortalamas›n›n bile alt›nda. AB’nin
ise üçte birinden bile az tüketiyor. Bu tü-
ketimin artaca¤›, daha do¤rusu artmas›
gerekti¤i de kesin. Türkiye ekonomisin-
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“Bunun gereklerinden biri de hiç kuflkusuz enerji sorunun
kal›c› bir çözüme kavuflturulmas›d›r. 2007 y›l› ekonomide bir
hayli “yavafl” geçerken, böyle bir y›lda bile enerji talebi %10
kadar art›fl kaydetti. Y›l ortalamas› daha da yüksek olacak
gibi. Bir hesaplamaya göre, sistemdeki bütün santraller ar›za
yapmadan tam kapasite çal›flsa bile Türkiye’de 2009 y›l›
itibariyle enerji darbo¤az› bafl gösterecek. Bu veriler ve
yorumlar ise kamunun resmi verileri. Bunun anlam› enerji arz
güvenli¤inin büyük bir tehdit alt›nda oldu¤udur.” 



de ilk durak 800 milyar dolarl›k bir
GSMH oldu¤una göre, büyüme oran›m›-
z›n %7 olmas› durumunda elektrik ener-
jisi talebi 2010 y›l›nda 240, 2020 y›l›nda
ise 496 milyar kw/h olacakt›r. Halen kul-
land›¤›m›z miktar›n 160 milyar kwh oldu-
¤u düflünüldü¤ünde, talep aç›¤›n›n ka-
pat›lmas› için gerekli arz profili de böyle-
ce kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. 

Tabii burada yeri gelmiflken belirtilmeli-
dir ki, enerji israf›n›n bu boyutta olmas›
durumunda, yeterli miktarda enerji üre-
tilse bile verimsizlik nedeniyle Türk sa-
nayicisi “ucuz enerji” kullanmay› bir tür-
lü beceremeyecek. Kifli bafl› enerji tüke-
timi ne kadar düflükse, birim bafl› üre-
timde tüketilen enerji de bizde o kadar
yüksek. (Enerji Bakan›’n›n ifadesine gö-
re AB’nin 2, Japonya’n›n dört kat›)
fiimdi bu tespitlerden yola ç›karak Türki-
ye’nin enerji stratejisinin ana unsurlar›na
k›saca bir göz atmak yerinde olacakt›r.
Türkiye stratejik petrol ve do¤al gaz de-
polama kapasitesini art›rmaya; tedarikçi
kaynak ve ülkeleri çeflitlendirmeye; an-
cak bu arada yerli kaynaklar›n olabildi-
¤ince kullan›m ve gelifltirilmesini art›r-
maya; enerji sektörüne yönelik sanayiyi
kurmaya ve teknolojilerine sahip olma-
ya; enerjide ticaret merkezi olma potan-
siyelini art›rmaya; talep yönetimini etkin-
lefltirmeye ve verimlili¤i art›rmaya; alter-
natif enerji kaynaklar›n› gelifltirerek yak›t
esnekli¤ini art›rmaya; Orta Do¤u ve Ha-
zar petrol ve do¤al gaz›n›n piyasalara
ulaflt›r›lmas› sürecine her aflamada kat›l›-
m› sa¤lamaya; enerji sektörünün, iflleyen
bir piyasa olarak fleffafl›¤› ve rekabeti
esas alacak flekilde yap›land›r›lmas›na;
bölgesel iflbirli¤i projelerine kat›l›m ve

entegrasyonu sa¤lamaya;  son olarak da
her aflamada çevresel etkileri göz önün-
de bulundurmaya öncelik vermektedir. 

Türkiye’nin stratejik vizyonundaki hare-
ketlilik, enerji arz›n› ve çeflitlili¤ini art›r-
maya yönelik çabalarda (rüzgar, jeoter-
mal ve nükleer enerji alanlar› baflta ol-
mak üzere) ve geçifl güzergah› olma ko-
nusundaki çabalarda kendini gösteriyor. 

Üretim ve da¤›t›m sektörüne yönelik ge-
rekli düzenlemelerin yap›lmas› ve piyasa-
n›n oluflturulmas›na paralel olarak ge-
rekli özellefltirmelerin yap›lmas› 2008 y›-

l›n›n temel önceli¤i olmal›d›r. Zira devle-
tin üretimindeki pay› yüzde 84, da¤›t›m-
daki ise yüzde 98 gibi çok yüksek bir
oranda seyretmektedir. Bu flartlar alt›nda
sektör için gerekli olan 130 milyar dolara
varacak bir sermaye giriflinin beklenmesi
gerçekçi olmayacakt›r. 
Elektrik enerjisi sektöründe serbestleflen
bir piyasa ortam›nda devletin sadece dü-
zenleyici ve denetleyici bir konuma gel-
mesini ve ihtiyaç duyulan yat›r›mlar›n
yerli ve yabanc› özel sektör taraf›ndan
süreklilik içinde devam etmesi için ener-
ji piyasas›n›n ikame edilmesi bu yüzden
zaruridir. 
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Türkiye’nin Enerji Profili

2005 Y›l› Enerji Tüketimi 160,2 Milyar kwh

2005 Y›l› Kurulu Güç 38.500 MW

Dünyada Kifli Bafl›na Elektrik Tüketimi 2.500 kwh

AB’de Kifli Bafl›na Elektrik Tüketimi 6.500 kwh

Türkiye’de Kifli Bafl›na Elektrik Tüketimi  (2005 Y›l› ‹çin) 2.200 kwh

Türkiye’nin Y›ll›k Elektrik Tüketim Art›fl› (2007 Y›l› ‹çin) % 10 (2007 Tahmini)

Türkiye’nin Son 20 Y›lda Y›ll›k Tüketim Art›fl› % 8

Türkiye’nin (y›ll›k %7 art›fla göre)  
Tahmini Elektrik Enerjisi   Talebi (2010 y›l› için)

240 Milyar kwh

Türkiye’nin (y›ll›k %7 art›fla göre)  
Tahmini Elektrik Enerjisi Talebi (2020 y›l› için)

496 Milyar kwh

Elektrik Da¤›t›m›nda Kay›p – Kaçak Oran› (2005 y›l›)
Türkiye
AB

% 20 (Ortalama) 
%   8 (Ortalama)

Türkiye’de Sanayide Elektrik Fiyat› 9 Cent / kwh

OECD’de  Sanayide Kullan›lan Ortalama Elektrik Fiyat› 6 Cent / kwh

Kaynak: ‹brahim Öztürk, Sohbet Karbuz, 
Türkiye’nin Petrol ve Enerji Ekonomisi, MÜS‹AD, 2006.
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On y›l içinde petrol fiyatlar› ona katlana-
rak, 21 Kas›m 2007 tarihinde varil bafl›na
99.29 dolar seviyesine ulaflt›. Fiyatlar›n
bu seviyelere ulaflmafl›ndaki sebepler ge-
nelde üç ana kategori alt›nda toplanmak-
tad›r: Arz-talep dengesi, spekülatörler ve
eko-teknik faktörler. 

Dünyay› tek gözle görenler, fiyatlardaki
inifl ve ç›k›fllar› bunlardan yaln›zca bir tane-
si üzerinde yo¤unlaflarak irdelemeye çal›-
fl›rken, dünyaya iki gözüyle bakanlar, her
bir kategorinin hareketini mercek alt›nda
tutup fiyatlar›n seyrini irdelemeye çal›fl-
maktad›r. Kendi aralar›nda k›sa ve uzun
vâdeli olarak da ayr›lan bu kategoriler sü-
rekli olarak varolmufl fakat petrol fiyatlar›-
n› hangisinin veya hangilerinin ne oranda
etkiledi¤i hâlen pek anlafl›lamam›flt›r. 
Buna ra¤men analistler petrol fiyatlar›-
n›n geliflimi, ileride izleyece¤i seviye ve
yön hakk›nda tahminler yapmaktan ge-
ri kalmam›fllard›r. Tarih ise yap›lan tah-
minlerin hemen hemen hepsinin yanl›fl
ç›kt›¤›n› defalarca ispatlam›flt›r. Sebebi
ise son derece aç›k: piyasay› tek gözle
takip edip yorumlamak.

Bu yaz›da petrol piyasas›na iki gözle ba-
k›p, fiyatlar›n izledi¤i seyri yorumlamaya
cal›flaca¤›m. Ayr›ca, fiyatlar›n ileride izle-
yecebilece¤i seyir hakk›nda yanl›fl olaca¤›-
m› umdu¤um tahminlerimi verecek, fiyat-
lar›n ekonomi üzerine etkilerini irdele-
meye çal›flacak ve nihayet petrolün gele-
ce¤i hakk›nda düflüncelerimi sunaca¤›m. 

Arz-Talep Dengesi Petrol 
Fiyatlar›n› Aç›klamaya 
Yeterli De¤il
On y›lda petrol fiyatlar›n›n 10 kat artaca-
¤›n›, petrol flirketleri dahil flüphesiz hiç
kimse tahmin edemezdi. Öncelikle, bafl-
ta Çin olmak üzere baz› Asya ülkelerinde
ve ABD’de önemli talep art›fllar› kayde-
debilece¤i gözden kaçt›. Petrol flirketleri-
nin yat›r›mlar›n› olumsuz etkileyen dü-
flük petrol fiyatlar›, flirketleri petrol ara-
ma ve keflfedilen sahalar› gelifltirme yeri-
ne, flirket evliliklerine yönelmeye ve ha-
z›r petrol sahalar›n› sat›n almaya yöneltti. 
Dolay›s›yla, geçen süre içerisinde artan
talebi karfl›lamak, genelde ancak at›l ka-
pasite miktar›n›n ciddi oranda azalt›lma-
s›yla mümkün oldu ve arz›n talep art›fl›n›

karfl›lama esnekli¤i yitirildi. Öyle ki, üre-
timdeki herhangi bir daralma panik olufl-
turmaya yeterli hâle geldi. K›sa süreli da-
hi olsa tayfunlar, grevler, planl› veya
plans›z bak›mlar, terörist sald›r›lar›, sa-
botajlar gibi üretim sahalar›n› veya ulafl-
t›rma altyap›s›n› etkileyen faktörler, za-
ten kapasiteleri s›n›rl› kalm›fl olan rafine-
rileri de etkiledi. Bütün bunlar yetmiyor-
mufl gibi bu yüzy›l›n bafl›ndan beri, ABD
üç önemli petrol üreticisi ve ihracatç›s›
ülkede üretimin aksamas›na, azalmas›na
veya sekteye u¤ramas›na sebep oldu: Ve-
nezula’da Chavez’i indirmek için yap›lan
baflar›s›z CIA operasyonundan sonra,
petrol iflçilerinin grevi, Irak’›n iflgali ve
‹ran’a uygulanan ABD ve Birleflmifl Mil-
letler k›s›tlamalar›. Bunlara ilave olarak,
yeniden canlanan ulusallaflt›rma dalgas›
uluslararas› petrol flirketlerinin zengin
havzalara sahip ülkelerdeki faaliyetlerine
bariyerler getirdi. Durum böyle olunca,
arz-talep dengesinin pamuk ipli¤iyle bir-
birine ba¤land›¤› bir petrol piyasas› izle-
nimi do¤makta ve petrol fiyatlar›n›n art-
mas› makul gibi görünmektedir. 
Öyle ya, ekonomi teorisi de, fiyatlar arz
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Dünya Petrol Piyasas› ve
Gelecekteki Beklentiler
“Dünyada petrol bitiyor tabiri, gerçeklerden uzak ve yanl›flt›r. Sebebi ise son derece basit. Halihaz›rda
petrol havzalar›nda bulunan petrolün ancak ortalama %35’i ç›kar›lmakta, geri kalan› ise hazvada
kalmaktad›r. Havzadaki petrolün hiç bir zaman tamam›n› yeryüzüne ç›karmak mümkün
olmayaca¤›ndan, daima üretilebilecek petrol var olacakt›r. Bu iyi haber. Kötü haber ise ucuz petrol
devrinin sonuna yaklaflt›¤›m›zd›r.”



ve talepteki dengesine göre belirlenir
der. E¤er üretim tüketimden fazla ise
üreticilerin elindeki stoklar artar ve artan
stoklar fiyatlar›n düflmesi yolunda bask›
oluflturur. E¤er tüketim üretimden fazla
ise stoklar eritilir ve fiyatlar›n yükselme-
sine bask› yapar. 

Her ne kadar inand›r›c› dahi olsa ve do¤-
ruluk pay› bulunsa da, petrol fiyatlar›n›n
100 dolar seviyesine kadar ç›kmas›n›,
özellikle de 2003 ortas›ndan beri dörde
katlanmas›n› ve bilhassa son 6 ayda yüz-
de 60 artmas›n›, yukar›daki sebeplerle
aç›klamaya çal›flmak, hem yeterli de¤il-
dir, hem de yanl›flt›r. 

Geçti¤imiz dört y›lda Uluslararas› Enerji
Ajans› veya Amerikan Enerji ‹nformasyon
Dairesi’nin haz›rlad›¤› arz-talep denge
tablolar›na bak›ld›¤›nda, arz›n talepten
fazla oldu¤unu görülmektedir. Yüksek
petrol fiyatlar› üreticileri daha fazla üret-
meye teflvik etti; Rusya’n›n petrol üretim
seviyesi, Suudi Arabistan ile yar›fl›r hâle
geldi; OPEC üyeleri kotalara uymayarak,
klasik OPEC disiplinsizli¤ini sürdürdü;
stok seviyeleri (stratejik stoklar dahil) son
5 y›ll›k ortalaman›n üzerinde seyretti; pi-
yasada ham petrol veya ifllenmifl ürün s›-
k›nt›s› yaflanmad›; hiç bir benzin istasyo-
nu benzin yok diye kepenk indirmedi. 

Petrol fiyatlar›n›n arz-talep dengesiyle ar-
t›k aç›klanamayaca¤› bir hâle geldi¤ini
kabul etmek yerine, dünyaya tek gözle-
riyle bakanlar, günah keçileri aramaya
bafllad›lar. Örne¤in, fiyatlar 15 Ekim
2007’de 85 dolar› buldu¤unda günah ke-
çisi olarak PKK terörü ve Türkiye’nin Ku-
zey Irak’a muhtemel müdahalesi göste-

rildi. Uluslararas› Enerji Ajans› ve di¤er
sayg›n kurumlar, sürekli olarak OPEC’in
petrol üretimini ve at›l kapasitesini art›r-
mas›n› istediler. OPEC petrol üretimini
art›rd›¤›nda ise bu sefer üretilen ek pet-
rolün nispeten daha a¤›r ve yüksek sül-
fürlü oldu¤unu bahane ettiler. Piyasada
yeterli miktarda petrolün bulundu¤unu
ifade eden OPEC ise, halihaz›rda günde
3 milyon varil civar›nda olan at›l kapasi-
tesini art›rmak için, milyarlarca dolar
ekstra yat›r›m yapman›n anlams›zl›¤›n›
tekrarlamaktayd›. Öyle ya, rafineriler tam
kapasiteye yak›n üretimlerine devam
ederken ve global stok seviyeleri 5 y›ll›k
ortalaman›n üzerinde seyrederken, piya-
sada petrol k›tl›¤› oldu¤unu ifade etme-
nin bir anlam› yoktu. Üstüne üstelik, bu
durum rafinelerin tam zaman›nda üre-
tim ve stok yönetimi anlay›fl›n› uygulad›-
¤› bir ortamda meydana gelmekteydi. 
Arz-talep dengesiyle fiyatlar›n geliflmesi-
ni aç›klamaya çal›flanlar, petrol fiyatlar›

99 dolardan, 90 dolar›n alt›na düfltü¤ün-
de, tam bir sessizli¤e büründüler. ‹flin il-
ginç yan› flu ki, fiyatlar düflerken, Kana-
da’dan ABD’ye petrol tafl›yan önemli bir
boru hatt›ndaki patlama ve yang›n, ABD
ham petrol ithalat›n› %20 oran›nda azalt-
m›fl, Abu Dabi’deki önemli bir petrol
havzas›ndaki bak›m münasebetiyle gün-
lük 400 bin varil ham petrol üretimi dev-
re d›fl› kalm›fl ve OPEC’in, 5 Aral›k 2007
tarihindeki toplant›s›nda üretimi art›r-
mama karar› ç›km›flt›. Ama yine de petrol
fiyatlar› 90 dolar›n alt›na inmiflti. 

Spekülatörler Petrol 
Fiyatlar›nda Önemli Rol 
Oynuyorlar 

Bütün sorumlulu¤u spekülatörlere yük-
lemek gibi bir hataya düflmeden önce,
pratikte petrol fiyatlar›n›n nas›l belirlen-
di¤ine bir göz atarak, spekülatörlerin
önemini anlamakta fayda var. 
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“Petrol fiyatlar›n› spekülatörlerin
etkisinden de kurtarmak

gerekmektedir. Bunun için
teoride mümkün ama

pratikte politik cesaret
isteyen üç yöntem

mevcuttur: (1) vâdeli
ifllemler piyasalar›nda

kâ¤›t varil ticaretinin
kald›r›lmas›, (2) vâdeli
ifllemler piyasalar›nda

finansal kurumlar›n ifllemlerinin
k›s›tland›r›lmas› veya kald›r›lmas›, (3)

vâdeli ifllemler piyasalar›nda ifllem
gören kâ¤›t varillere fizikî teslim flart›

getirilmesi.”



Petrol fiyatlar›, piyasan›n mevcut ve gele-
cekteki yap›s›n› etkileyen bir çok faktö-
rün de¤erlendirilmesi sonucu, temel ola-
rak Londra ve New York borsalar›nda be-
lirlenmektedir. Bu borsalarda iki türlü
aktör vard›r: (a) petrol üreticisi ve iflleyi-
cisi firmalar (örne¤in rafineriler) ki bun-
lar fiziki petrol ticaretinde aktiftirler ve
amaçlar› vadeli ifllemler piyasas›nda ifl-
lem yaparak, fiyat de¤iflmelerine karfl› fi-
zikî ticaretteki risklerini minimuma in-
dirmektir (hedging); (b) fizikî petrol ti-
caretinde aktif olarak faaliyet gösterme-
yen, fakat fiyat de¤iflmelerinde kâr yap-
may› amaçlayan finansal kurumlar yani
spekülatörler. 

Petrol piyasas›nda son 5 y›ld›r gözlenen
yüksek kâr marjlar› sebebi içinde Mor-
gan Stanley ve Goldman Sachs gibi ku-
rumlar›n da, yer ald›¤› bir çok finansal
aktör fizikî petrol ticaretine dahil oldular
ve petrol stok depolar› ald›lar. Dolay›s›y-
la piyasada daha önceleri yaln›zca kâ¤›t
varille meflgul olanlar ile, fizikî petrol ti-
careti yapanlar aras›ndaki ay›r›m gittikçe
ortadan kalkmaya bafllad›. Vadeli ifllem-

ler piyasalar›nda yap›lan kontratlar›n yal-
n›zca çok önemsiz bir miktar› fizikî ola-
rak teslim edildi¤inden bunlara kâ¤›t va-
ril ad› verilmektedir.
Londra’daki InterContinentalExchan-
ge’de (ICE) ifllem gören Brent tipi petrol
ve New York Emtia Borsas›’nda
(NYMEX) ifllem gören West Texas ‹nter-
mediate (WTI) petrolü dünya çap›nda

petrol fiyatlar›n›n belirlenmesine temel
oluflturmaktad›r. Bu vadeli ifllemler piya-
salar›nda en çok hareket bir ay sonraki
teslim tarihli kontratlarda olur. 

Dolay›s›yla bir ay sonraki kontrat fiyat›
spot fiyata bask› yapabilmektedir. Elinde
büyük miktarda para bulunduran hedge
fundlar, emeklilik fonlar›, di¤er yat›r›m
fonlar› ve baz› bankalar ICE and
NYMEX’e büyük miktarda para sürerek,
fiyatlar› art›rd›lar.  

Kâ¤›t varil ticareti 2000 y›l›ndan beri çok
h›zl› bir flekilde büyüdü. Londra’daki
ICE’de günlük ortalama ifllem gören
kontrat say›s› (futures ve options) 2000
y›l›nda 50 bin iken, 2007 y›l›nda 285 bine
ulaflt›. NYMEX’de ise ayn› dönem içinde
günlük ortalama kontrat say›s› 158 bin-
den, 500 bine ç›kt›. Her bir kontrat 1000
varile eflde¤er oldu¤undan, ICE ve
NYMEX’de günlük yaklafl›k 800 milyon
varilin ifllem gördü¤ü sonucuna var›r›z.
Yani günlük dünya petrol üretiminin
nerdeyse 10 kat›. Bu rakam over-the-co-
unter (OTC) ad› verilen ve yaln›zca cebi
kal›n aktörlerin yer ald›¤› ikili ifllemlere
dayanan elektronik piyasadaki hareket-
leri içermemektedir. Herhangi bir regü-
lasyona tabi olmad›¤›ndan, OTC piyasa-
s›nda ifllem gören günlük petrol kontrat
say›s› maalesef bilinmemektedir. Bilinen
fley, Bank for International Settle-
ments’in tahminlerine göre, OTC türev
piyasalar›nda ifllem gören kontratlar›n
’notional outstanding value’ denen top-
lam hacminin Haziran 2007’de 500 tril-
yon dolara ulaflt›¤›d›r. 1996 y›l›nda bu
miktar 50 trilyon dolar civar›ndayd›. 
Gazino kapitalizminin ve globalleflmenin
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“Peki petrol fiyatlar› 200
dolar seviyesine ç›karsa,

yukar›da çizdi¤imiz tablo ne
derece de¤iflir? Bu sorunun

cevab› muhtemelen 200
dolar seviyesine ne kadar
sürede gelinece¤ine ba¤l›

olarak de¤iflir. E¤er ç›k›fl âni
olur ve piyasada petrol

s›k›nt›s› yaflan›rsa, ekonomi
ciddi yara alabilir. Ama ç›k›fl
yavafl olur ve piyasada petrol

s›k›nt›s› yaflanmazsa, 200
dolarl›k petrol absorbe

edilebilir.”



sayesinde s›cak paran›n saniyede bir pi-
yasadan di¤erine akt›¤› günümüzde, spe-
külatif paran›n yönünü tahmin edebil-
mek çok zordur. Dolay›s›yla, spekülatör-
lerin her ne kadar zor da olsa (koyun)
psikolojini anlamak gerekir. 

Spekülatörleri etkileyen faktörler ço¤un-
lukla endifle, kayg› ve beklentidir. Global
medyada gündeme oturan bir konunun
bir flekilde petrolle ba¤lant›s›n›n kurul-
mas› piyasada psikolojik bask› olufltur-
maya yetmektedir. Haftal›k ABD petrol
stok seviyeleri, Nijerya’da petrol tanker-
lerine, tesislere ve çal›flanlara yap›lan sal-
d›r›lar ve bu sald›r›lar›n fliddeti; Lübnan
ve Filistin’deki gerilim, ‹ran yönetiminin
nükleer program›, Irak’ta bir türlü din-
meyen fliddet, Amerikan seçimleri; Mek-
sika körfezinde tayfun ihtimali, hava du-
rumu; Venezuela Baflkan› Chavez’in ABD
karfl›t› aç›klamalar›, OPEC üyesi ülkelerin
birinde enerji bakan› veya OPEC’ten difle
gelir bir aç›klama bu prikolojik faktörle-
rin içinde yer almaktad›r.

Eko-teknik Faktörlerin 
Fiyatlara Bask›s› 
Artmaya Bafllad›

Eko-teknik faktörler temel olarak flu fak-
törlerden oluflmaktad›r: ekonomi cephe-
sindeki geliflmeler, dolar›n durumu, para
politikalar›, talepte mevsime ba¤l› dalga-
lanmalar ve teknik analizler. Bu faktör-
lerle ilgili beklentiler ve tahminlerin öne-
mini  göz ard› etmemek gerekir. 
Sayg›n kurumlar›n yapt›klar› petrol tah-
minlerinin hepsinin yanl›fl ç›kmas›n›n bir
sebebi de, bu eko-teknik faktörleri göz
ard› etmeleridir. Dolar›n de¤er kaybet-

mesi flu s›ralarda üzerinde en çok duru-
lan konular›n bafl›nda gelmektedir. Öyle
ki, 5 Aral›k’taki OPEC toplant›s›nda pet-
rolün dolar yerine, baflka bir para birimi
veya bir döviz sepetiyle fiyatland›r›lmas›
ve üye ülkelerin para birimlerinin dolara
olan ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› dile getiril-
miflti. Yeri gelmiflken bir hat›rlatma yap-
makta fayda var. Petrolün dolarla fiyatlan-
d›r›lmas›na, üç ülke 2002 y›l›ndan beri

hararetle karfl› ç›kmaktayd›: Irak, Iran ve
Venezuela. O zamandan beri ABD’nin bu
ülkelere karfl› izledi¤i politikalar mâlum.

Petrol Fiyatlar› ve Ekonomi 
Aras›ndaki ‹liflkinin Yönü ve 
Etkisi De¤iflmeye Bafllad›

Uluslararas› Enerji Ajans› ve IMF 2004 y›-

l›nda petrol fiyatlar› 35 dolardan, 45 dola-

ra ç›karsa global ekonomiye ve özellikle

de geliflmekte olan ülke ekonomilerine

büyük zarar verir diye uzun süre medyatik

gündem yapm›flt›. Ne var ki, petrol fiyatla-

r› artmaya devam ederken global ekono-

mi büyümeye devam etti ve geliflmekte

olan ülkeler büyüme rekorlar› k›rd›. 

Neden? Çünkü, eskiden petrol fiyatla-

r›ndan ekonomiye do¤ru seyreden, tek

yönlü dinamik tersine dönmeye baflla-

d›. Baz› analistlere göre, petrol fiyatla-

r›ndaki art›fl›n sebebi global ekonomik

büyümedir. Bu arada global ekonomi

petrol fiyatlar›ndaki art›fllara daha daya-

n›kl› hâle geldi. Fiyat art›fl›n›n âni ola-

rak de¤il de, düzenli olarak uzun bir sü-

reye yay›larak artmas›, bunun sebeple-

rinden biri olarak gösterilebilir. H›zl›

sanayileflme, elektrik ve ›s› üretiminde

kullan›lan petrolün, di¤er enerji kay-

naklar› taraf›ndan ikame edilmesi, k›sa-

cas› petrol talebindeki kompozisasyo-

nun de¤iflmesi, talebin fiyata olan es-

nekli¤inin gittikçe azalmas›, petrol fi-

yatlar›n›n genel fiyat seviyesine olan et-

ki mekanizmas›n›n h›z›n›n yavafllamas›,

enflasyon beklentilerinin para politika-
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“Petrol ihracatç›s› ülkelerin
hemen hemen hepsinde

benzin fiyatlar› sübvanse
edilmektedir. Dolay›s›yla

söz konusu ülkelerde gelir
ve nüfus art›fl›na paralel

olarak, petrol talebi
artmaya devam edecektir.
‹thalatç› ülkelerin bafl›nda
gelen Amerika’da, benzin

fiyatlar› Avrupa’daki
fiyatlar›n yar›s›ndan azd›r.”



lar› ile frenlenmeye çal›fl›lmas›, benzine

ayr›lan paran›n hane halk› gelirindeki

pay›n›n azalmas›, genel gelir seviyesi-

nin artmas›, ulafl›m sektöründe petro-

lün pratik ikamesinin henüz olmamas›

ve insanlar›n araba sevdas›ndan vaz

geçmemeleri de, di¤er sebepler aras›n-

da yer almaktad›r.  

Petrol ihracatç›s› ülkelerin hemen he-

men hepsinde benzin fiyatlar› sübvanse

edilmektedir. Dolay›s›yla söz konusu

ülkelerde gelir ve nüfus art›fl›na paralel

olarak, petrol talebi artmaya devam

edecektir. ‹thalatç› ülkelerin bafl›nda

gelen Amerika’da, benzin fiyatlar› Avru-

pa’daki fiyatlar›n yar›s›ndan azd›r. Ben-

zin fiyatlar›n› Avrupa fiyatlar› seviyeleri-

ne getirmek, Amerika’da politik intihar

olarak alg›land›¤›ndan, Amerikal›lar bir

flekilde nispeten pahal› benzinle yafla-

maya al›flmak zorunda kalacaklard›r.

Ayr›ca, petrol fiyatlar› artt›kça her ne

kadar ödemeler dengesi sars›lsa da ih-

talatç› ülkelerin ço¤unda ithalat vergisi,

KDV gibi vergilerle kamu gelirleri art-

maktad›r. 

Peki petrol fiyatlar› 200 dolar seviyesine

ç›karsa, yukar›da çizdi¤imiz tablo ne de-

rece de¤iflir? Bu sorunun cevab› muhte-

melen 200 dolar seviyesine ne kadar sü-

rede gelinece¤ine ba¤l› olarak de¤iflir.

E¤er ç›k›fl âni olur ve piyasada petrol s›-

k›nt›s› yaflan›rsa, ekonomi ciddi yara ala-

bilir. Ama ç›k›fl yavafl olur ve piyasada

petrol s›k›nt›s› yaflanmazsa, 200 dolarl›k

petrol absorbe edilebilir. 

Dünya Petrol Üretiminin 
Gelece¤i ‹ddia Edildi¤i Gibi 
Ayd›nl›k De¤il

Dünyada petrol bitiyor tabiri, gerçekler-
den uzak ve yanl›flt›r. Sebebi ise son de-
rece basit. Halihaz›rda petrol havzalar›n-
da bulunan petrolün ancak ortalama
%35’i ç›kar›lmakta, geri kalan› ise hazva-
da kalmaktad›r. Havzadaki petrolün hiç
bir zaman tamam›n› yeryüzüne ç›karmak
mümkün olmayaca¤›ndan, daima üreti-
lebilecek petrol var olacakt›r. Bu iyi ha-
ber. Kötü haber ise ucuz petrol devrinin
sonuna yaklaflt›¤›m›zd›r. Ucuz petrol
devrinin sonunu global petrol üretim zir-
vesi belirleyecektir ki, büyük bir ihtimal-
le bu zirveye önümüzdeki on y›l içinde
varm›fl olaca¤›z.

Bir petrol havzas›n›n üretim profili, deve
hörgücüne benzetilebilir. Üretim bafllan-
g›çta h›zl› bir flekilde artar. Havzadaki
petrolün yaklafl›k yar›s›na do¤ru gelindi-
¤inde üretim art›fl h›z› önce yavafllamaya

bafllar ve sonra durur. Bir süre üretim se-
viyesi korunur ama daha sonra havzada-
ki bas›nç düflüflü sebebiyle üretim azal-
maya bafllar. Üretim düflüflünü azaltmak
için kullan›lan yapay bas›nç oluflturma
metodlar›, genelde petrol havzas›n›n
üretim hayat›nda ikinci devreye gelindi-
¤ine iflaret eder. Birinci devrenin bitti¤i
yani üretim art›fl h›z›n›n durdu¤u nokta-
ya petrolün üretim zirvesi (Peak Oil) de-
nir. ABD petrol üretim zirvesinde 1970
y›l›nda geldi. Kuzey Denizi petrolü ise bu
yüzy›l›n bafl›nda. Ne yüksek teknoloji ne
de yat›r›lan milyarlarca dolar üretimin
azalmas›n› engelleyemedi. 

Dün oldu¤u gibi bugün de, dünya petrol
üretiminin önemli bir k›sm› dev petrol
sahalar›ndan gelmektedir. Bugün dünya-
da 475 bin petrol sahas› bulunmaktad›r.
Bunlar›n yaln›zca 116’s›ndaki üretim
dünya petrol üretiminin yar›s›n› olufltur-
maktad›r. 500 milyon varilden fazla pet-
rol içeren petrol sahalar›n›n say›s› ise 500
civar›ndad›r ve ço¤u 50 y›ldan fazla süre-
dir üretimdedir. 
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Bir kaç y›l önce dünyan›n en büyük saha-
lar›ndan olan Meksika’daki Cantarrell ve
Kuveyt’teki Burgan’da da zirve noktas›
geçildi. Dünyada halen keflfedilmeyi
bekleyen kaç tane dev petrol sahas› kal-
m›fl olabilir? Ya da petrol flirketleri bu ka-
dar yat›r›m ve teknolojiye sahipken kaç
tane böyle büyük sahay› gözden kaç›rm›fl
olabilir? Üretimi düflen petrol sahalar›n-
daki kayb› nas›l karfl›layaca¤›z? Belki yeni
kefliflerle ama 1984 y›l›ndan beri keflfedi-
len yeni petrol sahalar›, y›ll›k tüketilen
petrolden daha azd›r. Yani tabiri caizse,
24 y›ld›r cepten yiyoruz. Durum böyley-
ken, 2030 y›l›nda dünyada günde 116
milyon varil petrol üretilebilece¤ini iddi-
a eden Uluslararas› Enerji Ajans› ve di¤er
optimistlerin tahminleri hiç inand›r›c›
gözükmemektedir. Bofluna bir iki ay ön-
ce Total, Conocophillips ve Libya ulusal
petrol flirketlerinin baflkanlar› dünya pet-
rol üretiminin günde 100 milyon varilin
üstüne ç›kaca¤›na inanmad›klar›n› beyan
etmediler. 

Gelecekte Petrol Fiyatlar› ‹le 
‹lgili Beklentiler

Petrol piyasas› son bir kaç y›ld›r, dümeni
bozuk bir geminin f›rt›nal› bir havada bir-
biriyle kavga eden kaptanlar taraf›ndan
yönetilmeye çal›fl›ld›¤› bir atmosfere dö-
nüfltü. Petrol fiyatlar›n›n izledi¤i iniflli ç›-
k›fll› ama genelde yokufl yukar› olan rota-
y› irdelerken, buraya kadar belirtti¤imiz
tüm faktörleri göz önünde tutmak gere-
kir. Bunlardan yaln›zca birine kilitlenip,
kalanlar fiyat tahminlerinde sürekli ola-
rak yan›ld›lar. 

Petrol fiyatlar›nda art›k yap›sal bir de¤ifli-
min içindeyiz. Fiyatlardaki taban› tahmin
etmek tavan› tahmin etmekten daha ko-
lay gözükmektedir. Taban fiyat›n› dünya
konvensiyonel ve konvensiyonel olma-
yan petrol üretim maliyetleri ve kapasite-
si belirleyecektir. Söz konusu taban fiyat
bana göre flimdilik varil bafl› 50 dolar ci-
var›d›r.

E¤er global bir ekonomik kriz veya ciddi
bir savafl olmad›¤› sürece, 50 dolarl›k ta-
ban global petrol üretim zirvesine gelin-
ceye kadar korunabilir. Global üretim
zirvesine muhtemelen 10 y›l içinde gele-
cegiz. O zamana kadar arz-talep dengesi,
spekülatörler ve eko-teknik faktörlerden
oluflan üç ana kategorinin de¤iflik kom-
binasyonlar› fiyatlar›n tavan›n›n nereye
gelece¤ini ve o seviyede ne kadar kalaca-
¤›n› belirleyecek. Zirveden sonra petrol
fiyatlar› kan›mca yaln›zca üç hâneli ra-
kamlarla ifade edilecek. 

Asl›na bak›l›rsa yüksek petrol fiyatlar›n›n
belki de en iyi ilac›, daha yüksek petrol fi-
yatlar›d›r. Diyer yandan petrol fiyatlar›n›
spekülatörlerin etkisinden de kurtarmak
gerekmektedir. Bunun için teoride
mümkün ama pratikte politik cesaret is-
teyen üç yöntem mevcuttur: (1) vâdeli ifl-
lemler piyasalar›nda kâ¤›t varil ticaretinin
kald›r›lmas›, (2) vâdeli ifllemler piyasala-
r›nda finansal kurumlar›n ifllemlerinin k›-
s›tland›r›lmas› veya kald›r›lmas›, (3) vâde-
li ifllemler piyasalar›nda ifllem gören kâ¤›t
varillere fizikî teslim flart› getirilmesi. 

Bunlara ilave olarak, WTI ve Brent’in
dünya petrol fiyatlar›n› belirlemede refe-
rans olarak kullan›lmas›n›n art›k ne dere-
cede do¤ru oldu¤unun da, tart›fl›lmas›-
n›n zaman› çoktan gelmifltir. Dünya pet-
rol üretiminin yüzde birini bile olufltur-
mayan bu referans petrollerin üretimi
her geçen gün azalmakta ve spot piyasa-
da manipülasyona meydan vermektedir.
Dünya petrol piyasas›n›n art›k yeni bir
referansa ihtiyac› vard›r. Bu bofllu¤u dol-
duracak en iyi alternatif, ya Orta Do¤u ya
da Türkiye’den gelmelidir.
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Dünyada her geçen gün enerji konusunda, geliflen teknolojiler
sayesinde, birçok yenilikler ortaya ç›karken, enerji her bak›m-
dan önemini art›rmaktad›r. Dünya üzerinde yeralt› ve yer üstü
kaynaklar›n›n kullan›m›yla, ihtiyaç duyulan enerjisinin sa¤lan-
mas› için yap›lan araflt›rmalar ve kulland›klar› kaynaklar büyük
ölçüde devam etmektedir. Bunlar aras›nda tükenmekte olan
kaynaklar yerine, alternatif aray›fllar sürdürülüyor. Nükleer
enerjiler sahip olduklar› kayna¤›, en uzun süre kullanma bak›-
m›ndan ilk s›rada yer almaktad›r. Yenilenebilir (su, rüzgâr, gü-
nefl, jeotermal) enerji kaynaklar› ise tükenen bir enerji kayna-
¤›na ba¤›ml› olmad›¤›ndan, bitmez-tükenmez bir potansiyele
sahip oldu¤u varsay›lmaktad›r.
2030 y›l› itibariyle dünya kömür rezervlerinin %25’i, petrol re-
zervlerinin %80’i, do¤algaz rezervlerinin ise %65’inin tükenmifl
olaca¤›, dünya kömür rezervlerinin ise 1 trilyon ton oldu¤u
tahmin edilmektedir. Bu rezervin %33’ü Asya Pasifik co¤rafya-
s›nda yer almakta olup, %28’l›k rezerv ile kuzey Amerika ikinci
s›radad›r. Büyük k›sm›, elektrik üretmek amaçl› termik santral-
lerde yak›lan kati fosil yak›tlar, konut ve sanayide ›s›nma ve
üretim safhas›nda da kullan›lmaktad›r. 
Elektrik enerjisi toplumun kalk›nm›fll›k seviyesinin önemli bir gös-
tergesidir. Dünyada yaflayan 6,5 milyar nüfusun, 1 milyar›n üzerin-
deki k›sm› hâlâ bundan faydalanamamaktad›r. Buna ra¤men, dün-
yada kifli bafl›na düflen ortalama tüketim 2500 kwh civar›ndad›r.
Türkiye’de ise bu 2006 sonu itibariyle, 2300 kwh seviyesindedir. 
Türkiye Enerjide a¤›rl›kl› olarak d›fla ba¤›ml› olup y›ll›k petrol
tüketiminin %98’i, do¤algaz tüketiminin hemen hemen tama-
m› ithal edilmekte; elektrik üretiminin ise yar›ya yak›n› do¤al-
gazdan üretilmektedir. (2006 y›l›nda %44 do¤algaz)
Türkiye’nin 2006 y›l› sonu itibar› ile elektrik kurulu gücü 40
818 MW civar›nda olup; elektrik tüketimi 174,6 milyar kwh’›n

üzerinde gerçekleflmifltir. Son 30 y›l›n istatistikleri incelendi-
¤inde, y›ll›k elektrik tüketimi art›fl›n›n % 8-10 civar›nda gerçek-
leflti¤i görülür. Ekonomik krizlerin yafland›¤› y›llarda, tüketim
art›fl› olmad›¤› gibi, aksine tüketim azalm›flt›r. 2006 y›l› art›fl› ise
2005 ‘e göre, %7’nin üzerinde gerçekleflmifltir. 

Kalk›nmakta olan AB sürecindeki ülkemizde, enerji tüketim ar-
t›fl› kaç›n›lmazd›r. Bu durumda devletin, enerji sektöründe ya-
t›r›m yapmas› mevcut kaynaklar bak›m›ndan çok zordur.  Do-
lays›yla özel sektör ve yabanc› yat›r›m gücünün harekete geçi-
rilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu münasebetle Türkiye,
mevcut tüm tabii kaynaklar›n› (Su, Kömür, Rüzgâr, Jeoter-
mal,v.b) iyi kullanmal›, geri kalan ihtiyac›n› baflka kaynaklardan
sa¤lamal› ve mutlaka nükleer enerjiye geçmelidir. 

ELEKTR‹KTE ‹DAR‹ YAPI
Elektrik enerjisi Üretim-‹letim ve Da¤›t›m Hizmetleri, Cumhu-
riyet öncesi bölgesel iken, 10. Haziran.1921 tarihinde imtiyaz
hakk› kanunu ç›kart›larak, ülkeye teknoloji getiren, istihdam
imkân› meydana getiren, bu sahaya destek olan elektrik flirket-
lerine imtiyaz sa¤lanm›flt›r. (ÇEAfi ve KEPEZ gibi.) 
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“Kalk›nmakta olan AB sürecindeki ülkemizde, enerji tüketim art›fl› kaç›n›lmazd›r. Bu durumda devletin,
enerji sektöründe yat›r›m yapmas› mevcut kaynaklar bak›m›ndan çok zordur.  Dolays›yla özel sektör ve
yabanc› yat›r›m gücünün harekete geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu münasebetle Türkiye,
mevcut tüm tabii kaynaklar›n› (Su, Kömür, Rüzgâr, Jeotermal,v.b) iyi kullanmal›, geri kalan ihtiyac›n›
baflka kaynaklardan sa¤lamal› ve mutlaka nükleer enerjiye geçmelidir.”

Türkiye’nin Genel Enerji
Durumu ve Özellefltirme

ÜLKE (2001) ÜRET‹M 
(GWh)

NÜFUS. 
(Milyon)

K‹fi‹ BAfiINA
TÜKET‹M (kwh)

ABD 3748554 280 14230

ALMANYA 547900 81 7200

FRANSA 436680 58 7500

‹NG‹LTERE 351117 59 6200

‹TALYA 299900 58 5100

JAPONYA 1036269 126 8300

KORE 248840 46 5500

TÜRK‹YE (2006) 174600 70 2260

DÜNYA ORT. 1,6E+07 6500 2520



Türkiye’de elektrik tüketimi art›kça, bu
sektörün bir çat› alt›nda toplanma ihtiyac›
do¤du¤u için 14 Temmuz 1970’de 1312
say›l› kanunla TEK kuruldu. Bilahare ku-
rum, belediyeler ile ‹ller Bankas›, kamu
kurulufllar›n›n elektrik ifllerini de kapsa-
mak üzere, 15 Eylül1982 tarih ve 2705 sa-
y›l› kanunla kurum daha da büyüdü. 
TEK daha sonra, 4 Aral›k.1984’te ve 3096
say›l› kanun ile özellefltirme kapsam›na
al›narak, kamu d›fl›ndaki kurulufllara da
enerji üretim, iletim ve da¤›t›m hakk› ta-
n›nd›. 
TEK 24 Nisan 1994’de, YPK karar› ile TE-
Afi ve TEDAfi olarak ikiye, 2001 y›l›nda
ise,  TEAfi ; Üretim, ‹letim  Ticaret  Taah-
hüt A.fi. olarak üçe k›sma ayr›ld›. 

TÜRK‹YE ELEKTR‹K 
ENERJ‹S‹ ÜRET‹M‹
Ülkemizin 2006 y›l› elektrik tüketimi
174.2 milyar kwh olarak belirlenirken,
son 16 y›l›n  (1990-2006) tüketim art›fl› %
8’ler seviyesinde olmufltur. 2006 y›l› art›-
fl›  ise %8 olarak gerçekleflmifltir. 2005 y›-
l›nda enerji tüketimi 161,7 milyar kwh
olup, bir önceki y›la göre %6,5 art›fl ol-

mufltur. Mevcut üretim özellikle Termik
ve Hidrolik olarak gerçekleflmekle bera-
ber,  a¤›rl›k Termik üretimdedir.
Üretimin; (Eylül 2007)
Santral Y›ll›k Çal›flma Saatleri
Do¤algaz:%50
Do¤algaz: 7000-8000
Kömür : %23 (‹thal kömür dahil)
Kömür :  6000-7000
Hidrolik : %21
Hidrolik : 4000-5000
Di¤er : %6 (fueloil, motorin, rüzgâr v.d.)
Rüzgâr : 2000-3000
Nükleer : 365x24= 8670
Enerjide D›fla Ba¤›ml›l›k  %70
Bilinen su kaynaklar› toplam›:125-180
milyar kwh (DS‹, E‹E)
Bilinen Kömür Kaynaklar›     : 110-130
milyar kwh (MTA)
Nükleer Enerji: YOK
Dünyada Nükleer Enerji : 442  Çal›flan
santral var. Enerjinin %18’i Nükleer
ABD : 104 Santral %20              
Slovakya : 6 Santral % 57
Fransa : 59 Santral %78          
Macaristan : 4 Santral %36

Japonya : 56 Santral %29         
Almanya    : 17 Santral % 33
G.Kore  : 20 Santral % 44       
Rusya        : 31 Santral %15
Ukrayna : 16 Santral %47
Bulgaristan : 4 Santral %36
Çin        : 9 (20) Santral %1
Hindistan   : 16 (24) Santral  %2
Ermenistan : 1 Santral  %35    (I¤-
d›r’a 18 km’de Metzamor)

Türkiye Rüzgâr Enerjisinde Durum:
Rüzgâr Enerjisi : Mevcut 180 MW,Ka-
pasite :20 000 MW (E‹E)
Üretim Yerleri : Bozcada, Alaçat›, Band›r-
ma, Çeflme
EPDK yap›lan toplam 27 farkl› müracaat
ile 78 000 MW baflvuru yap›lm›fl, tahmini
yat›r›m 76 milyar $.Yap›labilir potansiyel
20 000 MW civar›nda (E‹E)
Jeotermalde Durum: Dünyada en çok
Çin (2800 MW), Japonya (1200 MW) ABD
(5300 MW), ‹zlanda (1500 MW) ›s›tma ve
elektrik üretim amaçl› kullanmaktad›r.
Türkiye’de mevcut durumda Ayd›n Sa-
rayköy’de 18 MW santral üretimi var. Tür-
kiye potansiyeli 800 MW (MTA) S›cak ve
termal kaynaklar 100 derece üzerinde ol-
mas› durumunda, enerji üretimi müm-
kün. Is›tma ve serac›l›k potansiyelini de-
¤erlendirmek ekonomik gözükmektedir.

ELEKTR‹K F‹YATLARI
Türkiye’de sanayide kullan›lan elektri¤in
fiyat› 9 cent/kWh civar›ndad›r. 

ELEKTR‹K  DA⁄ITIMINDA 
ÖZELLEfiT‹RME UYGULAMALARI
‹lk uygulama imtiyazl› iki fiirket ile 1953
y›l›nda ÇEAfi (Adana, Mersin, Hatay, Os-
maniye illeri) 1956 y›l›nda KEPEZ A.fi.
(Antalya ve civar›) bafllam›flt›r. Burada
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YIL GÜÇ (MW)

1923 33

1933 108

1953 500

1973 3.193

1993 20.335

1998 23.296

1999 26.117

2000 27.200

2001 29.100

2002 32.000

2006 40 000

YILLAR KURULU
GÜÇ (MW)

PUANT GÜÇ
TALEB‹ (MW)

ARTIfi 
(%)

ENERJ‹ TALEB‹
(GWh)

ARTIfi 
(%)

1995 14.165 11,0 85.552 10,0

1996 15.231 7,5 94.789 10,8

1997 16.926 11,1 105.517 11,3

1998 23.296 17.799 5,2 114.023 8,1

1999 26.117 18.938 6,4 118.485 3,9

2000 27.200 19.390 2,4 128.276 8,3

2001 29.100 19.612 1,1 126.871 -1,1

2002 32.000 21.006 7,1 132.553 4,5

2003 36.000 21.729 3,4 141.151 6,5

2004 37.200 23.199 6,8 149.239 5,7

2005 38.500 25.100 7,0 160.200 6,0

2006 40.000 27.500 6,5 174.500 7,6



devlet ortakl›¤› olan flirketler ile elektrik
üretim, iletim ve da¤›t›m› yap›lm›flt›r. 
1984 y›l›nda ç›kar›lan 3096 say›l› kanunla
getirilen düzenlemeler sonucu, ‹flletme
Hakk› Devri (‹HD) ile görevli flirketlere
verilmesi, Bakanlar Kuruluna b›rak›lm›fl-
t›r. Bu modelle 1989 y›l›nda ‹stanbul’un
Anadolu yakas› AKTAfi’a , Kayseri ili de
Kayseri ve ELK.A.fi.’ye verilmifltir.
4628 say›l› Enerji Piyasas› Kanunu çerçe-
vesinde, gerekli flartlar yerine getirilme-
di¤inden 2002 y›l›nda Dan›fltay karar›yla
AKTAfi’a, 2003 y›l›nda da, EPDK karar›y-
la, ÇEAfi ve KEPEZ özellefltirmelerine
Enerji Bakanl›¤›nca el konuldu. 
19 Haziran 2003 tarihinde ise, Resmî Ga-
zetede yay›nlanan ÖYK karar› ile Elektrik
Üretim Santralleri ile Elektrik Da¤›t›m
fiebekelerinin Özellefltirilmesi Özellefltir-
me ‹daresi Baflkanl›¤›na devredildi. 

BAfiLICA ÖZELLEfiT‹RME 
MODELLER‹
A) Yap, ‹fllet, Devret (B‹YOT‹) 
B) Yap ‹fllet  (B‹YO) 
C) Otoprodüktör  
D) Varl›k Sat›fl›
E) ‹flletme Hakk› Devri (‹HD) 
Ö‹B, EPDK, T.C. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanl›¤› ve Hazine Müsteflarl›¤›nca
ortaklafla al›nacak kararlar çerçevesinde,
YPK gere¤ince daha önce 34 görev böl-
gesine ayr›lan elektrik da¤›t›m flebekele-
ri, yeniden 21 bölgeye ayr›larak, özellefl-
tirilmesi amaçlanm›flt›r.
Bu maksatla, 2 Nisan 2004 tarihinde

Abant’ta düzenlenen geniflletilmifl bir
toplant› ile, ENERJ‹ STRATEJ‹ BELGES‹
haz›rlanarak uygulamaya konulmufltur.
Bu çerçevede öncelikli olarak Elektrik
Da¤›t›m Sektöründen bafllamak üzere,
Elektrik Sektöründe Özellefltirme yol ha-
ritas› belirlenmifltir.

ÖZELLEfiT‹RME MODEL‹  
Ö‹B (2006-2007)
“Mülkiyeti ve/veya kullanma hakk› TE-

DAfi’ a ait olup; iletim tesislerinin bitti¤i
noktadan itibaren, müstakilen elektrik
da¤›t›m› için oluflturulmufl tesisler, da¤›-
t›m flebekeleri, bunlar›n üzerlerinde yer
ald›¤› tafl›nmazlar veya bu tafl›nmazlar
üzerindeki kullan›m haklar› ile Da¤›t›m
Tesislerinin gere¤i gibi iflletilebilmesi
için, varl›¤› zorunluluk arz eden tafl›n-
maz, araç gereç ve ifl makineleri ile bun-
lar›n mütemmim cüzlerinin mülkiyet
haklar› sakl› kalmak kayd›yla iflletme hak-
lar› hali haz›r fiili ve hukukî durumu ile
devredilmesidir.” 

ELEKTR‹K DA⁄ITIMINDA 
ÖZELLEfiT‹RME KR‹TERLER‹
1-Teknik Kriterler 40 puan
a) ‹halesi yap›lan da¤›t›m bölgesinin
y›ll›k enerji sat›fl rakam› kadar elektrik
sat›fl›n›n en az üç y›l boyunca yap›lm›fl
olmas›, 
b) ‹halesi yap›lan da¤›t›m bölgesinin
müflterisi kadar  müflteriye en az üç y›l
boyunca da¤›t›m hizmeti vermifl ol-
mak. 

2-Mali Kriterler  60 puan
a) Al›c›n›n öz sermayesinin,sat›lan Da-
¤›t›m Bölgesinin defter de¤erinin en az
% 65’i kadar olmas›, 
b) Al›c›n›n Duran Varl›klar›n›n,sat›lan
bölgenin defter de¤erinin en az  % 50’si-
ne ulaflmas›. 

DÜNYADA ÖZELLEfiT‹RME
UYGULAMALARI
Önemli uygulamalardan biri ‹ngiltere’de
bafllam›fl, Thatcher hükümeti enerji ka-
nununu 1983‘de ç›karm›fl; 1984’de için-
de Galler bölgesi de bulunan 12 bölgede
da¤›t›m› özellefltirmifltir.

1989 y›l›nda Arjantin’de Carlos Menem
hükümeti zaman›nda özellefltirme baflla-
m›fl,1992 y›l›nda üretim ve da¤›t›m tesis-
leri yerli ve yabanc› flirketlere hisse sat›fl›
fleklinde gerçekleflmifltir. ‹spanya 1991
y›l›nda elektrikte özellefltirmeyi tamam-
lad›. Avrupa’da birçok ülke Macaristan,
Portekiz, ‹talya, Almanya özellefltirmeyi
bitirmifl; komflu ülkelerimizin birço¤u
ise (Bulgaristan, Romanya) bizden sonra
bafllamas›na ra¤men, bizi geçmifltir. 
Azerbaycan ‹flletme Hakk› Devri modeli ile
Kas›m 2000 y›l›nda ç›km›fl oldu¤u ihaleyi,
12 Kas›m 2001 tarihinde sonuçland›rd›.
‹haleyi alan Türk firmas› 1 Ocak 2002 tarihi
itibariyle iflletmeye bafllad›, 2006 y›l›nda
ihale tek tarafl› olarak feshedildi. 
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ELEKTR‹KTE ARZ VE TALEP TAHM‹N‹

Y›l Talep 
(Milyar kwh)

Mevcut ve Planl›
Santral Üretimi

2008 202 199

2010 238 209

2013 302 229

2015 315 234

2016 378 236

2020 496 ?
Art›fl oran› y›ll›k %8 olarak dikkate al›nm›flt›r.



Ülkemizde y›llard›r yap›lamayan özellefltir-
me çal›flmalar› sebebiyle; baflar›l› bir yat›-
r›m süreci uygulanamam›flt›r. Böylece ka-
y›p, kaçaklar afl›r› flekilde artm›flt›r. Dünya
ortalamas›n›n çok üstünde olan kay›p ve
kaçak oran› % 20 ‘ler seviyesindedir. 

Özellefltirme yap›lan ülkelerde piyasa
aç›kl›¤›na bak›ld›¤›nda; ( Nisan 2003 iti-
bariyle)

Avrupa Birli¤i (2003 / 54 say›l› AB direk-
tifine göre ) 1 Temmuz 2004‘e kadar
Mesken d›fl›ndaki tüm tüketiciler, 1
Temmuz 2007‘de ise tüm tüketiciler,
enerjiyi istedi¤i yerden alabilecek duru-
ma gelmifltir.  
Sanayi tüketimlerinde elektrik fiyatlar›n-
da özellefltirmeyle birlikte rekabetin
oluflmas› münasebetiyle (1995-2000) y›l-
lar› aras›nda %50‘ye yak›n AB‘de fiyat dü-
flüklü¤ü yaflanm›flt›r.

Özellefltirme maksad›yla, Türkiye Elek-
trik Da¤›t›m Sistemi 21 Da¤›t›m Bölgesi-
ne ayr›larak, Bölgesel Da¤›t›m fiirketleri
1 Nisan 2005 tarihi itibari ile fiilen kurul-
mufltur. Hâlen Da¤›t›m Özellefltirmesi
için Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› tara-
f›ndan çal›flmalar devam etmektedir.

ELEKTR‹K P‹YASASI KANUNU
(4628 )ELEKTR‹K P‹YASASI 
DÜZENLEME KURULU VE KURUMU
Sonuçta bütün bunlar›n yap›lmas› için;
Türkiye’nin mevcut duruma göre 3 kat
daha fazla yat›r›ma ihtiyac› vard›r. Bunu
baflarmak konusunda ülkemizde bilgi bi-
rikimi ve potansiyel mevcuttur. Yetkili ve
etkili tüm kurum ve kurulufllar›n, el ele
vermesi ile baflar›ya ulaflmak pekalâ
mümkündür.

TÜRK‹YE ENERJ‹DE NE YAPMALI ?
• Enerjide d›fla ba¤›ml›l›k mutlaka azal-

t›lmal› ve çeflitlendirilmelidir.
• Ülkemiz alternatif enerji kaynaklar›

aç›s›ndan oldukça zengindir. Gerekli
finansal kaynak ileri teknoloji transfe-
ri ile önemli kazançlar elde edebilir.

• Türkiye bulundu¤u ortam itibariyle
enerji pazar›nda etkin rol oynamal›-
d›r.

• Mutlaka öncelikli olarak birincil yerli
kaynaklar (Hidrolik, Kömür, Rüzgâr,
Jeotermal) kullan›lmal›d›r.

• Türkiye nükleer enerji ile tan›fl›p,
nükleer teknolojiye geçmelidir.

• Elektrikte özellefltirme yap›l›p, kay›p
kaçaklar azalt›lmal›d›r.

• Enerjide yat›r›mlar konusunda kamu-
özel yetki karmaflas› giderilmelidir.

• Enerjide verimlilik uygulamas› des-
teklenmelidir.

• Enerjide Avrupa Birli¤i uyum stan-
dartlar› sa¤lanmal›d›r.

Kanunla Getirilen Yenilikler
1 - Enerji piyasas› düzenleme kurulu, ( 9

Kifli )
2 - Kanun kapsam›na giren elektrik üre-

tim ve da¤›t›m flirketlerine
lisans verilmesi,

3 - Özel sektör üretim flirketleri kurulma-
s›,

4 - Özel sektör da¤›t›m flirketleri kurul-
mas›,

5 - Perakende sat›fl flirketleri kurulmas›,
6 - Serbest elektrik tüketicileri limiti ( Y›l-

l›k 3 milyon kwh.2007)
7 - Elektrik tarifelerinin düzenlenmesi, ilgi-

li yönetmeliklerin ç›kar›lmas›. 
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DÜNYADA ELEKTR‹K F‹YATLARI

KONUT SANAY‹
Almanya 24.2 13.2

Fransa 15.4 7.5

‹ngiltere 15.0 11.7

Macaristan 12.6 8.6

‹talya 27.3 16.1

Romanya 12.3 10.2

Bulgaristan 8.2 5.8

Yunanistan 9.1 8.7

‹spanya 15.0 10.4

AB (25) 18.8 11.7

ABD 6.7 5.1

Japonya 16.1 12.7

(cent/kwh) Kaynak: ETKB  1$=1225 YTL

Elektrik Maliyet Analizi
Yak›t Üretilen Elektrik

1 kg kömür 3 kwh

1 kg petrol 4 kwh

1 kg do¤algaz 5 kwh

1 kg uranyum 200.000 kwh

GÖREV SÖZLEfiMES‹ TASLA⁄I - Ö‹B

Baz› ülkelerdeki kay›plar (2000)

Almanya :% 5,5
Kanada :% 9
‹talya :% 7
Fransa :%7,8
Japonya :% 7
‹spanya :% 10
ABD :% 7
Avusturya :% 7,8
Norveç :% 9 
AB :% 7,3
Türkiye :% 18 (2006)



Do¤algaz iflletmecili¤i ve kullan›m› yük-
sek güvenlik ve özel teknoloji gerektir-
mektedir. Gerek flebekenin genel emni-
yetinin, gerekse ani etkin müdahalelerin
hem güvenli, hem de kullan›c›ya giden
gaz› herhangi bir kesintiye u¤ratmadan
yap›labilmesi gerekmektedir. Bu, daha
kaliteli bir hizmeti, güçlü ve yeterli bir
teknik altyap›y› gerektirir. Daha kaliteli
hizmet ve teknik altyap›n›n ön koflulu ise
e¤itim ve araflt›rmad›r. 

Bu gerçekten yola ç›kan UGETAM A.fi.
Yönetimi, 22 y›ll›k tecrübeli elemanla-
r› ve birikimiyle Türkiye ve bölge ülke-
lerinin gaz da¤›t›m kurulufllar› ile sek-
törde cihaz üreticisi, yat›r›mc›, tesisat-
ç› gibi konumlarda yer alan firma çal›-
flanlar›n› da kapsama alacak biçimde,
do¤algaz ve flebeke elemanlar›n› e¤ite-
cek ve sertifikaland›racak, do¤algaz
malzeme ve ekipmanlar› ile ilgili test
ve araflt›rmalar› yapacak bir “Uygula-
mal› Gaz Enerji Teknolojileri Araflt›rma
Mühendislik A.fi. (UGETAM A.fi.)” ku-

rulmas›na karar vermifltir. Türkiye ve
çevre ülkelerde do¤algaz e¤itim, test
ve sertifikasyon konular›nda uluslara-
ras› bir merkez kurulmas› ihtiyac›n›n
görülmesi üzerine dönemin ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› olan Re-
cep Tayyip Erdo¤an’›n talimat› ile Av-
rupa’da ‹talya, Hollanda, Almanya,
Fransa, ‹ngiltere ve Amerika’da Ameri-
ka Birleflik Devletleri ve Kanada’daki
benzer kurumlar incelenerek idari ve
teknik flartnameler haz›rlanm›fl ve ya-
p›lan uluslar aras› bir ihale ile UGE-
TAM kurulmufltur.

UGETAM Yönetim Merkezi ilk olarak
2000 y›l›nda ‹GDAfi’›n Kartal Hizmet
binas›nda çal›flmalar›na bafllam›fl daha
sonra da Ümraniye Alemda¤ Caddesin-
deki bugünkü yerine tafl›nm›flt›r. Gide-
rek büyüyen UGETAM için ‹stanbul
Pendik Kurtköy’de 71,3 dönümlük bir
arazi sat›nal›nm›fl ve UGETAM e¤itim
tesisleri için tescil ettirilmifltir. Bu te-
sislerde görevlendirmek üzere 12 e¤i-

tim uzman› GdF taraf›ndan e¤itilmifl
ve sertifikaland›r›lm›flt›r. UGETAM’›n
Pendik Kurtköy’deki e¤itim tesisleri-
nin birinci etab› tamamlanm›fl ve Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n da ka-
t›l›m›yla 2007 y›l›nda düzenlenen tö-
renle hizmete aç›lm›flt›r.

Hizmete aç›lan tesislerde 4 laboratuar, 3
atölye ve 3 derslikte ayn› anda 100 kifli
e¤itim alabilmekte, 80 ayr› konuda teo-
rik ve pratik e¤itimler verilebilmektedir.
Do¤algaz sektöründe kullan›lan bütün
cihazlar›n test-sertifikasyon ve kalibras-
yon hizmetleri Türk Akreditasyon Kuru-
mu taraf›ndan akrediteli olarak yap›l-
makta ve verilen sertifikalar uluslararas›
geçerlilik tafl›maktad›r. Uzman e¤itimci
kadrosu ile bölge ülkelerine e¤itim ve
dan›flmanl›k hizmeti veren UGETAM
Kurtköy E¤itim Tesisleri halen, Suudi
Arabistan, Suriye, Romanya, Makedonya,
Azerbaycan ve Bosna-Hersek için e¤itim,
müflavirlik ve fizibilite gibi alanlarda ça-
l›flmalar yapmaktad›r.
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Uygulamal› Gaz Enerji Teknolojileri
Araflt›rma Mühendislik (UGETAM) A.fi.
UGETAM Yönetim Merkezi ilk olarak 2000 y›l›nda ‹GDAfi’›n Kartal Hizmet binas›nda çal›flmalar›na bafl-
lam›fl daha sonra da Ümraniye Alemda¤ Caddesindeki bugünkü yerine tafl›nm›flt›r. Giderek büyüyen
UGETAM için ‹stanbul Pendik Kurtköy’de 71,3 dönümlük bir arazi sat›nal›nm›fl ve UGETAM e¤itim tesis-
leri için tescil ettirilmifltir.



UGETAM E¤itim ve Test-Sertifkasyon Te-
sisleri, ‹stanbul-Kurtköy’de Sabiha Gök-
çen Havaalan›’na ve E5 ile E6 Otobanlar›-
na yak›n konumda 30.000 m2 alanda fa-
aliyetlerini sürdürmektedir. Avrupa’n›n
en kapsaml› e¤itim ve test-sertifikasyon
merkezi olan UGETAM’›n benzeri bir ku-
rulufl Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkasya’da
mevcut de¤ildir. Sektörün talep etti¤i ve
daha önce Avrupa’da karfl›lanan e¤itim
ve test-sertifikasyon hizmetleri ihtiyac›-
n›n UGETAM taraf›ndan karfl›lanmaya
bafllamas› ile 35 milyon $’›n Avrupa ülke-
lerine gitmesi engellenmifl ve ülkemizde
kalmas› sa¤lanm›flt›r. Hükümetimizin
ilan etti¤i illerin do¤algaza geçifl takvimi-
ne göre 81 ilimize do¤algaz verilmesi ha-
linde 15 bin nitelikli elemana ihtiyaç ola-
cakt›r. Bu nitelikli eleman ihtiyac› ancak
UGETAM’›n sahip oldu¤u uzman e¤itim
kadrosu, bilgi birikimi ve tecrübesi ile
karfl›lanabilecektir. UGETAM, ülkemizde
yeni bafllanan MYK (Mesleki Yeterlilik
Kurumu) ve ENVER (Enerji Verimlili¤i)
Projesi gibi projelerde aktif görevler ala-
rak öncü rolünü sürdürmektedir.

UGETAM TARAFINDAN 
YAPILAN FAAL‹YETLER

1- Teorik ve Uygulamal› Do¤algaz
Teknik E¤itimleri 
UGETAM, sektörün ihtiyac› olan kalifiye
eleman› yetifltirmek ve do¤algaz kullan›-
m›n›n yayg›nlaflmas› ile artan e¤itim tale-
bine tek bir elden cevap verebilmek üze-
re uzman e¤itim kadrosu ile 77 farkl› ko-
nuda ki e¤itim faaliyetlerini sadece ülke
içerisinde de¤il çevre ülkelerde de sür-
dürmektedir. Ayr›ca, her zaman en son
teknoloji ve yenilikleri kullanarak sektö-
re en iyiyi sunmay› kendisine ilke edin-
mifl olan UGETAM, bu teknoloji ürünle-
rini ve e¤itim tecrübesini kullanarak,
uzaktan e¤itim program› DEEP (Do¤al-
gaz Elektronik E¤itim Program›) ile do-
¤algaz sektörü yöneticilerine internet
üzerinden e¤itim imkan› sunmaktad›r.

2- Personel Belgelendirme 
Çal›flmalar›
Do¤algaz sektöründeki h›zl› geliflme ve
yeni oluflumlar karfl›s›nda sahalarda çal›-

flan vas›fl› personelin özellikle de kay-
nakç›lar›n standartlar do¤rultusunda s›-
nanmas› ve belgelendirilmesi gere¤ini
ortaya ç›karm›flt›r. 

UGETAM, "TS EN ISO/IEC 17024 Uygun-
luk De¤erlendirmesi-Personel Belgelen-
dirmesi Yapan Kurulufllar ‹çin Genel
fiartlar" standard› gere¤i, personel belge-
lendirme sistemi kurmufl ve "TS EN
13067 Kaynakç› Nitelik S›navlar›-Plastik
Kayna¤› Yapan Personel - Kaynakl› Ter-
moplastik Birlefltirmeler" standard›na
göre Polietilen Boru Kaynakç›s›, "EN
287-1 Kaynakç›lar›n Yeterlilik S›nav›"
standard›na göre Çelik Kaynakç›lar›n bel-
gelendirilmesi 14.07.2006 tarihi ve “Çelik
Kaynakç›lar›n Belgelendirilmesi Kapsam
Geniflletme” ile EN 473 Standard› kapsa-
m›nda “Radyografik Muayene Level 2”
24.12.2007 tarihi itibariyle Türk Akredi-
tasyon Kurumu (TÜRKAK) taraf›ndan ak-
redite edilmifltir.

Yürütmekte oldu¤umuz bir di¤er önem-
li çal›flma ise, kendi çelik hatlar›nda çal›-
flacak kaynakç›lar›n API 1104 standard›na
göre kayna¤a bafllamadan önce mutlaka
kaynakç› s›navlar›n› yap›lmas›d›r. Bu s›-
nav› geçenler ancak hatta kaynak yapa-
bilmektedir. Bu konuda da müteahhit
firmalar ad›na kaynakç›lar›n API veya ilgi-
li standartlar kapsam›nda teste al›nmas›
UGETAM taraf›ndan yap›labilmektedir.

3- Tahribats›z Muayene Çal›flmalar›
Çelik malzeme ve kaynaklar›n, iflin ge-
rektirdi¤i flartlarda uluslar aras› standart-
lar çerçevesinde imalat›n›n yap›larak tah-
ribats›z muayene yöntemleriyle kontrol
edilmesi zorunlulu¤u söz konusudur. Bu
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çal›flmalar yap›l›rken personelin de ulus-
lar aras› standartlar kapsam›nda vas›fl› ve
yetkili kifliler olmas›na özel bir itina gös-
terilmelidir. UGETAM bu faaliyetleri bün-
yesinde mevcut olan, konular›nda uz-
man ve uluslar aras› geçerlili¤i olan Le-
vel-3’lü çal›flanlar›yla en iyi flekilde yap-
maktad›r. Bu konuda her türlü dan›fl-
manl›k ve e¤itim hizmetlerini gerçeklefl-
tirmektedir. UGETAM, EN 473 standard›
kapsam›nda Radyografik Muayene Level-
2 konusunda TÜRKAK taraf›ndan akredi-
te edilmifltir.

4- Test ve Laboratuvar Faaliyetleri
UGETAM,  Türkiye’de, PE (Polietilen)
Do¤algaz ve Su borular›n›n tüm testle-
rini yapabilen tarafs›z ve akredite olan
tek ve kapsaml› deney laboratuvar›na
sahiptir.
UGETAM Test Laboratuvar›, 14.07.2006
tarihinde, “TS EN ISO/IEC 17025:2005-
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar›n›n
Yeterlili¤i ‹çin Genel fiartlar” standard›na
uygunluk kapsam›nda Türk Akreditas-

yon Kurumu (TÜRKAK) taraf›ndan AB-
0094-T numaras›yla akredite edilmifltir.
UGETAM Test Laboratuvar›, yeni bir uy-
gulama ile tüm tip deneylerini kapsay›c›; 
"ÜRÜN T‹P ONAY BELGES‹" vermeye
bafllam›flt›r. Bu hizmetin malzeme üreti-
cisi veya ithalatç›s› firmalar ve do¤algaz
ve su borusu piyasas›na önemli faydalar›
olaca¤›n› düflünmekteyiz. 

5- Sayaç Kalibrasyon Faaliyetleri
UGETAM Sayaç Kalibrasyon Laboratu-
var›nda G4 – G1600 kapasiteler aras›
do¤algaz sayaçlar›n›n kalibrasyonlar›n›
ulusal ve uluslararas› standart ve/veya
yönetmeliklere göre yapmakta ayr›ca
istasyonunda sayaç ön temizleme iflle-
mi, düzeltme diflli de¤iflimi, s›f›rlama,
boyama, bak›m ve tamir ifllemleri yap›-
labilmektedir. Sayaç Kalibrasyon labo-
ratuar›m›z, "TS EN ISO/IEC 17025 De-
ney ve kalibrasyon laboratuarlar›n›n
yeterli¤i için genel flartlar" standard›na
göre 21.11.2007 tarihinde akredite
edilmifltir. 

6- DEEP (Do¤algaz E-E¤itim 

Program›)

Bilgiye nas›l ulafl›laca¤›n›n yan›nda en

önemli olan di¤er bir unsur ise bilginin

nas›l sunuldu¤udur. E-Learning uygula-

malar› bilgiye h›zl› ulaflma ve etkin kulla-

n›m› ile ilgili birçok fayda sa¤lamaktad›r.

E¤itim içeriklerinde kullan›lacak multi-

medya araçlar, görsel ö¤eler, örnek can-

land›rmalar vb. yan›nda e¤itim perfor-

mans›n› de¤erlendirici ve etkileflimi artt›-

r›c› uygulamalar ile e¤itimin etkinli¤ini

artt›rmaktad›r.

7- Uluslararas› Çal›flmalar

UGETAM, yukar›da bahsedilen tecrübe

ve bilgi birikiminden ald›¤› güç ve dina-

mizmden hareketle uluslar aras› ba¤lan-

t›lara girmifltir. Bunun da ilk ad›m› olarak

Suudi Arabistan Cidde de “Kral Abdula-

ziz Üniversitesi” ile e¤itim ve dan›flman-

l›k anlaflmas› imzalam›flt›r.

Güney Romanya’n›n do¤algaz da¤›t›m

iflini yürütmekte olan Distridgaz’›n tek-

nik personelinin e¤itimi ve belgelendiril-

mesi.

Türkiye’nin AB üyeli¤i çerçevesinde yü-

kümlü oldu¤u konulardan birisi olan

“97/23/EC Bas›nçl› Kaplar Direktifi”  tah-

ribats›z muayene personelinin belgelen-

dirilmesi kapsam›nda  Alman Belgelen-

dirme Kuruluflu TÜV ile birlikte çal›flma-

lar›n› yürütmektedir.

Bosna-Hersek IGT Direktörlü¤ü ile Al-

manca, ‹ngilizce ve Boflnakça haz›rlan-

m›fl olan Do¤algaz Mesle¤i Leksiko-

nu’nun Türkçe ve Arapçalar›n›n haz›rla-

narak Türkçe ve Arapça konuflan ülkeler

için  telif haklar› anlaflmas› imzalanm›flt›r. 
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Türkiye için petrol, do¤algaz, elek-
trik ve LPG’de mevcut durumunuz
nedir? AB ile k›yasland›¤›nda
enerji maliyetlerimiz hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Yaklafl›k 29,5 milyon elektrik abonenin
bulundu¤u ülkemizin kurulu gücü
41.000 MW civar›nda. Y›lsonunda elek-
trik enerjisi talebimizin %9 artarak 190
milyar kWh düzeyine ulaflaca¤›n› tahmin
ediyoruz. Elektrik enerjisi talebimiz geç-
ti¤imiz 10 y›lda y›ll›k %5,7 oran›nda ar-
tarken önümüzdeki 10 y›lda y›ll›k talep
art›fl h›z›n›n %8’in üzerinde olaca¤› ön-
görülüyor. Bu y›l için alçak gerilim sevi-
yesinden ba¤l› olan abonelerin tabi oldu-
¤u vergi, fon ve paylar hariç tarifeler flöy-
le: Sanayi 11,63 YKr, ticarethane 14,51
YKr, mesken 12,41 YKr, tar›msal sulama
11,19 YKr ve ayd›nlatma 12 YKr. Bu de-
¤erlerin üzerine enerji fonu, TRT pay›,
belediye tüketim vergisi ve KDV ekleni-
yor. Bu kapsamdaki fon, pay ve vergile-
rin birim nihai tüketici fiyat›ndaki pay›
%23 civar›nda. 
Ülkemizdeki elektrik enerjisi fiyatlar›n›
sent cinsinden AB ülkeleriyle k›yaslad›¤›-
m›zda, bizim sanayicimizin Avrupal› ra-
kiplerinin ço¤undan daha ucuza elektrik
tüketti¤ini görüyoruz. Bizde 6,2
sent/kWh civar›nda olan vergi hariç sana-
yi abonesi tarifesi Almanya’da 9,5, Yuna-

nistan’da 7, ‹spanya’da 8,1, ‹rlanda’da
11,3, ‹talya’da 10,3, Macaristan’da 8,1, ‹n-
giltere’de 9,5 iken Fransa’da 5,4, Bulga-
ristan’da 4,7, Polonya’da 5,4 ?sent/kWh
düzeyinde. 
Türkiye LPG sektörünün temeli 1960 y›-
l›nda at›lm›fl ve 1961 y›l›nda kurulan ilk
dolum tesisi ile büyümeye bafllam›flt›r.
Kuruldu¤u y›llardan itibaren günümüze
kadar sektörde yaflanan geliflmeler sek-
törün ülkemizdeki önemini ve ekono-
mik faydas›n› ortaya ç›karm›flt›r. 
1960 y›l›ndan 2000 y›l›na kadar ülkemiz-
de LPG daha çok tüplü olarak evsel tüke-
timde, dökme olarak küçük ve orta öl-
çekli sanayi tesislerinde, 1990’l› y›llar›n
ilk çeyre¤inden itibaren göreceli olarak
daha düflük miktarlarda olmak üzere
araçlarda yak›t olarak kullan›lm›flt›r.
1990’l› y›llar›n sonuna do¤ru yak›t olarak
araçlarda kullan›lan LPG’nin devletin
enerji politikalar› ile kullan›m› ciddi ola-
rak artt›rm›fl, 2000 y›l›nda toplam LPG
tüketimi 4,5 milyon tona kadar ç›km›flt›r.
2001 y›l›nda yaflanan ekonomik kriz ve
sonras›nda LPG’ye uygulanan vergilerin
artt›r›lmas› sonucu ayn› y›l içerisindeki
tüketim miktar› 3,6 milyon tona kadar
gerilemifltir. Do¤al gaz kullan›m›n›n bü-
yük flehirlerde yayg›nlaflmas› ve k›rsal
bölgede vergi kaynakl› halk›n al›m gücü-
nü aflan fiyat yap›s› nedeniyle LPG kulla-

n›m›n›n özendirilememesi gibi neden-
lerle tüketim miktar› günümüze kadar
yatay bir seyir izlemektedir.
21 Kas›m 2007 tarihli verilere göre; LPG
piyasas›nda faaliyet gösteren 60 da¤›t›c›,
82 depolama, 55 tafl›ma, 6.786 otogaz ba-
yilik, 13 LPG tüpü imalat›, 115 LPG tüpü
muayene tamiri ve bak›m› lisans› sahibi
flirket var. 2006 y›l› sonu verilerine göre
ise; LPG da¤›t›m faaliyetini yürütmek için
lisans kapsam›na al›nm›fl 3014 adet kara-
yolu tafl›ma arac› ile 7 adet deniz tankeri
bulunuyor. Ayr›ca, 11.394 adet LPG tüp
baflbayii ile 15.000 civar›nda tali bayi ev-
sel tüketicilere hizmet verirken, küçük
ve orta ölçekli 40.666 adet dökme LPG
müflterisi ile yaklafl›k 1,5 milyon adet
L⁄G kullan araç ve L⁄G tüpü kullanan
14 milyon hane sektörün di¤er unsurlar›. 
Sat›fl rakamlar› baz al›nd›¤›nda Türkiye
LPG piyasas›n›n ekonomik büyüklü¤ü-
nün 5 milyar ABD Dolar› civar›nda oldu-
¤u görülüyor. Türkiye genelinde 157
adet dolum tesisi mevcut olup, bunlar›n
y›ll›k tüp dolum kapasitesi 5,4 milyon
ton, tanker dolum kapasitesi ise 1,4 mil-
yon ton civar›ndad›r. Ülkemizin toplam
LPG depolama kapasitesi ise 310 bin ton
civar›ndad›r.
Petrol piyasas›nda y›ll›k 32 Milyon ton
ham petrol eflde¤eri bir kapasite söz ko-
nusudur. Piyasada vergili ifllem hacminin
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Enerji Piyasas›nda Bir Üst Kurul:EPDK
“Enerji uzmanlar›n›n üzerinde ittifak ettikleri bir konu var. Yirminci yüzy›l petrol yüzy›l› idi; yirmibirinci
yüzy›l do¤al gaz yüzy›l› olacak. Do¤al gaz birçok aç›dan petrole benzemekle birlikte petrolden önemli
ölçüde farkl›klar da içeriyor. Bu farklardan en önemlisi, do¤al gaz›n naklinde deniz yolu alternatifinin
boru hatlar›na k›yasla daha pahal› olmas›. Do¤al gaz›n tüketim pazarlar›na aktar›lmas›nda kullan›lacak
boru hatlar›n›n geçifl güzergâh›nda bulunmam›z bize çok önemli f›rsatlar sunuyor.”



y›ll›k 45 Milyar Dolara ulaflt›¤› tahmin
edilmektedir. 2006 y›l› sonu itibar›yla
13.775 i bayilik olmak üzere toplam
16.511 adet lisans verilmifltir. 
Ülkemizde halen 4 rafineri, 11 iletim hat-
t›, 75 adet lisansl› adet depo bulunmak-
tad›r. Depolar›n depolama hacmi 3.830
Bin M3 dür. Rafinerilerin toplam ham
petrol iflleme kapasitesi 28,1 milyon
ton/y›ld›r. Kurumumuz taraf›ndan yeni
kurulacak bir rafineri için daha lisans› da-
ha verilmifl olup ayr›ca lisansland›rma ifl-
lemleri devam eden üç adet rafineri bafl-
vurusu daha bulunmaktad›r. 
Lisanslama metodolojisi, lisans
müracaatlar› ve fiyat tarifelerine
yönelik çal›flmalar›n›z hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?
Elektrik piyasas›nda faaliyette bulunabil-
menin ön koflulu Kurumumuzdan lisans
al›nmas›d›r. Kurumumuzca ç›kar›lan
Elektrik Piyasas› Lisans Yönetmeli¤i’nde
lisans alma süreci ayr›nt›l› ve oldukça
aç›k bir flekilde belirlenmifltir. Buna gö-
re, anonim ya da limitet olarak kurulan
flirketler, Kurumumuzun internet sayfa-
s›nda duyurulan belgelerle Kurumumu-
za baflvuruda bulunuyorlar. Baflvurular›n
usulüne uygun yap›l›p, yap›lmad›¤› 10 ifl
günü içinde inceleniyor. Usulüne uygun
olmayan baflvurular, eksiklerinin gideril-
mesi için iade ediliyor. Usulüne uygun
yap›lan baflvuru sahiplerine bir yaz›l› bil-
dirimde bulunularak, yine Kurum inter-
net sayfam›zda yay›mlanan lisans alma
bedelinin %1’ini, bildirim tarihini izleyen
10 ifl günü içinde Kurum hesab›m›za ya-
t›r›lmas› halinde, baflvurunun inceleme
ve de¤erlendirmeye al›naca¤›, aksi tak-
dirde baflvurunun reddedilmifl say›laca¤›
bildirilir. Lisans alma bedelinin %1’ini ya-

t›ranlar›n baflvurular› inceleme ve de¤er-
lendirmeye al›n›r. Bu aflamada, üretim
faaliyeti için yap›lan baflvurular aç›s›ndan
Türkiye Elektrik ‹letim A.fi. Genel Mü-
dürlü¤ü ve gerekiyorsa ilgili da¤›t›m flir-
ketinden ba¤lant› hakk›nda görüfl soru-

lur. Bu görüfllerin, bildirim tarihini izle-
yen 45 gün içinde gönderilmesi esast›r.
Gelen görüfller, Kurumumuzca 45 gün
içerisinde incelenerek, bir de¤erlendir-
me rapor haz›rlan›r ve Kurula sunulur.
Kurul, yap›lan baflvurunun lisans almas›-
n› uygun bulursa, baflvuru sahibinden 90
gün içerisinde; gerekiyorsa flirket ana

sözleflmesini tadil etmesi ve asgari ser-
maye flart›n› yerine getirmesi, belirlenen
miktarda teminat mektubu sunmas› ve
lisans alma bedelinin kalan tutar›n› Ku-
rum hesab›na yat›rmas› istenir. Bu flartla-
r› belirlenen sürede yerine getirenlere
Kurul karar›yla lisans verilir. 
30 Kas›m 2007 itibar›yla Elektrik Piya-
sas› Kanununun yay›mlanmas›ndan
sonra elektrik piyasas›nda faaliyette
bulunmak üzere Kurumumuza toplam
123.500 MW’l›k lisans baflvurusu yap›l-
m›flt›r. Bunlardan yaklafl›k 14.000
MW’›na lisans verilmifltir. 5.000 MW’›
için lisans verilmesi Kurul karar›yla uy-
gun bulunmufltur. 16.250 MW’› incele-
me-de¤erlendirme aflamas›ndad›r.
79.000 MW’› rüzgâr için yap›lanlar ol-
mak üzere 88.500 MW’› henüz baflvuru
aflamas›ndad›r.
Kurumumuz taraf›ndan elektrik iletimi,
da¤›t›m› ve perakende sat›fl› ile Türkiye
Elektrik Ticaret Ve Taahhüt A.fi. Genel
Müdürlü¤ünün toptan sat›fl tarifeleri dü-
zenlenmektedir. Da¤›t›m ve perakende
sat›fl tarifeleri, Kanunumuzun geçici mad-
desi çerçevesinde onaylanm›fl olup, onay-
lanan tarifeler 1 Eylül 2006 – 31 Aral›k
2010 tarihleri aras›nda geçerli olacakt›r.
Geçifl dönemi olarak adland›r›lan bu tari-
felerin yap›s›nda ancak Bakanlar Kurulu
Karar›yla de¤ifliklik yap›labilmektedir. Ku-
rumumuz bugünlerde, geçifl dönemi tari-
felerinin unsurlar›ndan birisi olan denge-
leme ve uzlaflt›rma sisteminden kaynakla-
nan maliyetlerin tarifelere aynen yans›t›l-
mas› konusunda bir çal›flma yürütmekte-
dir. Çal›flmalar›n tamamlanarak yeni tarife
rejiminin 2008 y›l› ile birlikte uygulamaya
girece¤ini tahmin ediyoruz. 
Do¤al gaz piyasas›nda lisanslama süreci,
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“Elektrik piyasas›nda
faaliyette bulunabilmenin
ön koflulu Kurumumuzdan

lisans al›nmas›d›r.
Kurumumuzca ç›kar›lan
Elektrik Piyasas› Lisans

Yönetmeli¤i’nde lisans alma
süreci ayr›nt›l› ve oldukça

aç›k bir flekilde
belirlenmifltir. Buna göre,

anonim ya da limitet olarak
kurulan flirketler,

Kurumumuzun internet
sayfas›nda duyurulan

belgelerle Kurumumuza
baflvuruda bulunuyorlar.

Baflvurular›n usulüne uygun
yap›l›p, yap›lmad›¤› 10 ifl
günü içinde inceleniyor.”



elektrik piyasas›ndaki süreçle hemen he-
men ayn›d›r. Fark, inceleme ve de¤erlen-
dirme sürecinde teknik görüfl al›nmas›na
yönelik bir ifllem yap›lmamas›d›r. Öte
yandan, flehir içi do¤al da¤›t›m lisans› sü-
recini bu kapsamdan ayr› tutmak gere-
kir. Zira flehir içi do¤al gaz da¤›t›m lisan-
s›, Kurumumuz taraf›ndan yap›lan bir
ihale sonucunda al›nabiliyor. Bu konuda
münhas›r bir düzenlememiz var: Do¤al
Gaz Piyasas› Da¤›t›m ve Müflteri Hizmet-
leri Yönetmeli¤i.
Kurumumuzca aç›lan flehir içi do¤al gaz
da¤›t›m lisans› ihalelerine teklif verebil-
mek için flirketlerin bizden öncelikle ye-
terlilik almalar› gerekiyor. Oluflturulan
ihale komisyonu, flirketlerin yeterlili¤ini,
ihale yap›lacak flehirdeki flebeke yat›r›m›,
da¤›t›m ve iflletme faaliyetlerinin yürütül-
mesi aç›s›ndan flirketin ve ortaklar›n›n
mali güç ve tecrübeleri ile birlikte hizmet
alaca¤› flirketlerin do¤al gaz sektörü ile il-
gili tecrübelerine göre de¤erlendirir. Ku-
rul taraf›ndan yeterli bulunan flirketler,
Kurumdan ihale dosyas› almak ve teklifle-
rini ihale dosyas›na uygun flekilde haz›rla-
yarak belirtilen süreler içinde Kuruma
sunmak üzere davet edilir. ‹hale ilanlar›n-
da, teklifle birlikte verilecek geçici temi-
nat tutar› ve flartnamede, lisans almaya
hak kazan›lmas› halinde verilecek kesin
teminat tutar› maktu olarak belirlenir.
fiehir içi do¤al gaz da¤›t›m lisans› ihalele-
ri, kapal› zarf usulü ile teklif alma ve aç›k
eksiltme fleklinde yap›l›r. Teklifler, bir
kWh do¤al gaz›n sunumu için tek bir be-
del olarak verilen birim hizmet ve amor-
tisman bedeli üzerinden de¤erlendirilir.
Verilen teklifler en düflük birim hizmet
ve amortisman bedeline göre s›ralan›r,
en düflük ilk üç teklif belirlenir ve bu tek-

liflerin sahipleri aç›k eksiltme yapar. Ku-
rul, eksiltme sonucu en düflük teklifi ve-
ren ve da¤›t›m lisans› almaya hak kaza-
nan flirket ile s›ralamadaki ikinci ve
üçüncü flirketi belirler. 
Aç›k eksiltme sonucunda birim hizmet ve
amortisman bedelinin s›f›r cent/kWh ç›k-
mas› halinde aç›k eksiltme flartnamede
belirlenen ve 5 y›l boyunca uygulanacak
olan abone ba¤lant› bedeli üzerinden de-
vam eder. En düflük abone ba¤lant› bede-
li teklifini veren flirket ihaleyi kazan›r.

‹haleyi kazanarak lisans alma öncesi ya-
p›lmas› gereken ifllemleri tamamlayan flir-
kete Kurul Karar› ile do¤al gaz da¤›t›m li-
sans› verilir. Lisans alan flirket; belirlenen
bir flehirde, belirlenen lisans süresi (uy-
gulamada 30 y›l) için do¤al gaz da¤›t›m

flebekesinin mülkiyeti kendisine ait ol-
mak üzere, do¤al gaz›n, da¤›t›m› ve infla
edip iflletece¤i tüm da¤›t›m hatlar› (ma-
halli gaz boru hatt› flebekesi) ile nakli fa-
aliyetlerini yapmaya yetkili k›l›nm›fl olur.
Bugüne kadar do¤al gaz piyasas›nda faali-
yet gösterilmek üzere Kurumumuzca; 1
adet ihracat, 1 adet iletim, 11 adet ithalat,
4 adet depolama, 15 adet iletim (LNG),
26 adet toptan sat›fl, 45 adet s›k›flt›r›lm›fl
do¤al gaz ve 57 adet da¤›t›m olmak üze-
re toplam 160 adet lisans verilmifltir.
Do¤algaz tarifelerinin düzenlenmesinde,
mevzuat hükümleri çerçevesinde, ulus-
lararas› regülasyon literatürüyle uyumlu
yöntemler kullan›lmakta, çapraz sübvan-
siyon ve eflit taraflar aras›nda ayr›m yap›l-
mamas› ile piyasada rekabetin sa¤lanma-
s› ilkeleri göz önünde bulundurularak
makul kar kapsam›nda maliyet esasl› fi-
yatlar›n oluflumu, yani tüketicilerin gaz›
mümkün olan ucuz fiyat düzeyinden tü-
ketebilmesi hedeflenmektedir. Mevcut
durumda do¤al gaz piyasas›nda hemen
her faaliyet alan›nda tarifelerin düzen-
lenmesi söz konusudur. Ancak hedef pi-
yasada rekabetin tam olarak olufltu¤u
aflamada, sadece rekabetin oluflmas›n›n
do¤al tekel niteli¤i nedeniyle beklenme-
di¤i faaliyet alanlar›ndaki tarifelerin dü-
zenlenmasiyle yetinilecektir.
LPG’de de lisanslama süreci internet say-
fam›zda ayr›nt›l› olarak aç›klanmaktad›r.
Al›nan baflvurular, 15 ifl günü içersinde
usul aç›s›ndan incelenir. Usulüne uygun
da¤›t›c›, depolama, LPG tüpü imalat li-
sans baflvurular›n›n inceleme ve de¤er-
lendirmeye al›nabilmesi için; lisans be-
delinin %1’nin 15 ifl günü içersinde Ku-
rum hesab›na yat›r›lmas› istenir. Tafl›ma,
LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bak›m› li-
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“Ülkemizde halen 4 rafineri,
11 iletim hatt›, 75 adet

lisansl›  depo bulunmaktad›r.
Depolar›n depolama hacmi

3.830 Bin M3 dür.
Rafinerilerin toplam ham

petrol iflleme kapasitesi 28,1
milyon ton/y›ld›r.

Kurumumuz taraf›ndan yeni
kurulacak bir rafineri için
daha lisans verilmifl olup,

ayr›ca lisansland›rma
ifllemleri devam eden üç adet

rafineri baflvurusu daha
bulunmaktad›r.” 



sans› baflvurular›nda lisans bedelinin ta-
mam›n›n yat›r›lmas› istenir. Otogaz bayi-
lik lisanslar›nda ise lisans bedeli baflvuru
s›ras›nda yat›r›lmaktad›r. Lisans baflvuru-
lar›na iliflkin talepler, Kuruma yap›lan ya-
z›l› baflvuru tarihinden itibaren en geç 60
gün içersinde karara ba¤lan›r.
Petrol piyasas›nda lisansland›rma süreci,
Petrol Piyasas› Lisans Yönetmeli¤i baflta
olmak üzere, lisans baflvurular›nda ara-
nan bilgi ve belgelere iliflkin Kurul Karar›
ve ihtiyaç duyulmas› halinde istenilen
belgeler çerçevesinde sürdürülmektedir. 
Petrol Piyasas›nda lisans almak isteyen
tüm kiflilerin; (i) Türkiye’de yerleflik ol-
mas› (Türkiye’de piyasa faaliyetlerinde
bulunan ve yabanc› devletler mevzuat›na
göre sermaye flirketi niteli¤inde bulunan
özel hukuk tüzel kiflileri, Türk paras›n›n
k›ymetini koruma hakk›ndaki mevzuata
göre Türkiye’deki faaliyetleri bak›m›ndan
Türkiye’de yerleflik say›l›rlar),  (ii) Ticaret
veya sanayi siciline kay›t olmas›, (iii) Vergi
yükümlüsü olmas›, (iv) Sermaye flirketi
statüsüne sahip olmas›, (Tafl›ma, Serbest
Kullan›c›, Madeni Ya¤ ve Bayilik lisanslar›
hariç), ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat› bu-
lunmas› (‹cras› için tesis gerektiren faali-
yetlerin gerçeklefltirildi¤i tesislerle s›n›rl›)
ve Petrol Piyasas› Kanunu kapsam›nda,
“kaçak petrol”e iliflkin mahkûmiyet hük-
mü veya kesinleflmifl müsadere karar› bu-
lunmamas› gerekmektedir. 

Ayr›ca;   
Da¤›t›c› Lisans› için y›ll›k asgari 60.000
ton beyaz ürün sat›fl› Serbest Kullan›c› Li-
sans› için y›ll›k asgari 5.000 ton  kulla-
n›m, Rafinerici Lisans› için 50.000.000
YTL Da¤›t›c› lisans› için 5.000.000 YTL ‹h-
rakiye teslimi lisans› için 2.000.000 YTL

Depolama lisans› için1.000.000 YT ‹flle-
me lisans› için 500.000 YTL ‹letici lisans›
için 500.000 YTL asgari sermaye, 
Tafl›ma lisans› için lisans›na kay›tl› araç
türüne göre, En az bir karayolu tafl›ma
arac›n› mülkiyetine sahip olunmas› veya

finansal kiralama yoluyla edinilmesi En
az bir denizyolu tafl›ma arac›n› mülkiyeti-
ne sahip olunmas› veya finansal kiralama
yoluyla edinilmesi veya ilgilerle kira-hiz-
met sözleflmesi yap›lm›fl olmas› veya De-
miryolu arac› ile ilgili olarak ilgilerle kira-
hizmet sözleflmesi yap›lmas›,

‹hrakiye teslimi lisanslar› için, tesislerle
ilgili kurum ve/veya kurulufllardan izin
al›nmas›, Bayilik lisanslar› için; “bayilik
sözleflmesi” ibraz›, Tafl›ma Lisanslar› için,
“Tafl›ma Yetki Belgesi” ibraz› kriterleri
aranmaktad›r. 
Öte yandan uygun bulma karar› kapsa-
m›nda al›nan Kurul Kararlar›na istinaden;   
• Madeni Ya¤, ‹flleme (biodizel) lisans-

lar› için - TSE BELGESI ‹BRAZI   
• Da¤›t›c› ve Madeni Ya¤ lisanslar› için-

MARKA ALMA 
• ‹flleme (Biodizel) ve Da¤›t›c› lisanslar›

sat›fl ve depolama sözleflmeleri, 
• At›k kullanan, madeni ya¤ ve iflleme

(biodizel) lisanslar› için- ÇOB Belgesi
‹braz›  aranmaktad›r. 

Petrol piyasas›nda serbest fiyat esas› uy-
gulanmaktad›r. Sadece iletim ve iletim
hatlar› ile ba¤lant›l› depolarda tarifeler
Kurum onay›na tabidir. 
Özellikle rüzgâr enerjisi konusun-
da nas›l bir takvim izlenecek ve
hangi önceliklerde lisanslama ya-
p›lacak? Yenilenebilir enerjide ve
rüzgâr santrallar›nda hedefler ne-
lerdir?
Kurumumuz 1 Kas›m 2007 tarihinde özel
sektörün rüzgâr santrallar›na yönelik li-
sans baflvurular›n› kabul etmifl ve toplam
kurulu gücü 78 bin megavat gibi yüksek
düzeylere ulaflan 750 adet tesis için baflvu-
ru yap›lm›flt›r. Bu ilginin oluflmas›nda iki
temel unsurun etkisi oldu¤unu söyleyebi-
liriz. Bunlardan ilki 5346 Say›l› kanun ile
getirilen kur riskinden ar›nd›r›lm›fl fiyat ve
al›m garantisidir. Di¤eri ise Bakanl›¤›m›-
z›n, ülkemizin rüzgâr potansiyelini göste-
ren rüzgâr atlas›n› haz›rlam›fl olmas›d›r. 
Aralar›nda ülkemizin ve dünyan›n büyük
enerji flirketlerinin baflvurular›n›n da yer
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“Ülkemizde elektrik
enerjisinin üretildi¤i

kaynaklara bak›ld›¤›nda
dengesiz bir da¤›l›m›n

oldu¤u görülüyor. Elektri¤in
%50’ye yak›n› do¤al gazdan,

%28’i kömürden %20’si
hidrolikten elde ediliyor.
Kalan k›sm› da rüzgâr ve

di¤er yenilenebilir ile petrol
türevlerinden elde ediliyor.
Halen %60 civar›nda olan

elektrik üretiminde
kullan›lan ithal kaynaklar›n

pay›n›n azalt›lmas›nda
hidrolik hariç di¤er
yenilenebilir enerji

kaynaklar›n›n pay›n›n
art›r›lmas› önemli

seçeneklerden birisidir.”



ald›¤› baflvurular›n de¤erlendirilmesine
bafllanm›flt›r. Baflvurular, di¤er lisans bafl-
vurular›nda izledi¤imiz süreç dâhilinde
de¤erlendirilecektir. Ayn› bölge için bir-
den fazla yap›lm›fl baflvurular aras›nda bir
eleme yap›lmas›, TE‹Afi’›n teknik de¤er-
lendirmeleri ve iletim sisteminin duru-
muna göre bu baflvurular›n lisansland›r›l-
mas› çal›flmalar› sürdürülecektir.  
Ülkemizde elektrik enerjisinin üretildi¤i
kaynaklara bak›ld›¤›nda dengesiz bir
da¤l›m›n oldu¤u görülüyor. Elektri¤in
%50’ye yak›n› do¤al gazdan, %28’i kö-
mürden %20’si hidrolikten elde ediliyor.
Kalan k›sm› da rüzgâr ve di¤er yenilene-
bilir ile petrol türevlerinden elde edili-
yor. Halen %60 civar›nda olan elektrik
üretiminde kullan›lan ithal kaynaklar›n
pay›n›n azalt›lmas›nda hidrolik hariç di-
¤er yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n pa-
y›n›n art›r›lmas› önemli seçeneklerden
birisidir. Ancak, yenilenebilir enerjiye da-
yal› üretim tesislerinin enterkonnekte
sisteme ba¤lanmas›ndaki teknik k›s›tlar,
bu kaynaklar›n evvelemirde tümünün
sisteme ba¤lanmas›na imkan vermiyor.
Bu flartlar alt›nda bizim aç›m›zda n he-
def, potansiyelle teknik imkanlar›n opti-
mum noktada kesifltirilmesidir. Bu ko-
nuda, TE‹Afi’a büyük görevler düflüyor. 
Yeni yönetmelik çal›flmalar› ve si-
zin ekleyece¤iniz noktalar hakk›n-
da bir de¤erlendirme yapabilir
misiniz?
Kurumuz, elektrik piyasas›na iliflkin ikin-
cil düzenlemelerin tamam›n› ç›karm›flt›r.
Yeni bir düzenleme haz›rl›¤›m›z bulun-
mamaktad›r. Bununla birlikte, Dengele-
me Ve Uzlaflt›rma Yönetmeli¤inin saatlik
uygulama temelinde talep taraf› kat›l›m›
ve gün öncesi piyasas›n› da içerecek fle-

kilde güncellenmesine yönelik olarak
TE‹Afi’la müflterek çal›flmalar sürdürül-
mektedir. 2008 y›l› içerisinde bu kapsam-
daki çal›flmalar› tamamlamay› umuyoruz. 
Enerjide Türkiye’nin yakalamas› ge-
reken nokta ve bunun için gereken
yat›r›mlar ve öncelikleri nelerdir?
Bu alanda yat›r›mc›lara (lisans al-
m›fl olanlar-yat›r›m aflamas›nda
olanlar) neler tavsiye edersiniz?
Birincil enerji talebi dünya ortalamas›n›n
2 kat› h›zla artan ülkemiz, birincil enerji
ihtiyac›n›n üçte ikisini ithal ediyor. Her
geçen y›l, enerji ithalat›m›z kabar›yor. Bu-

nu kontrol alt›nda tutman›n daha da
önem kazand›¤›n› görüyoruz. Art›k AB
temsilcileri, enerji konusunda so¤uk sa-
vafl dönemine ait yaklafl›mlar› dillendir-
meye bafllad›lar. Enerji ba¤›ms›zl›¤› olma-
yan ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›ndan söz edi-
lemeyece¤inden dem vuruyorlar art›k. Bu
tür yorumlar› dikkatlice takip etmek ve
selim bir tutumla tav›r almak gerekiyor. 
Enerji uzmanlar›n›n üzerinde ittifak et-
tikleri bir konu var. Yirminci yüzy›l pet-
rol yüzy›l› idi; yirmibirinci yüzy›l do¤al
gaz yüzy›l› olacak. Do¤al gaz birçok aç›-
dan petrole benzemekle birlikte petrol-
den önemli ölçüde farkl›klar da içeriyor.
Bu farklardan en önemlisi, do¤al gaz›n
naklinde deniz yolu alternatifinin boru
hatlar›na k›yasla daha pahal› olmas›.
Dünya do¤al gaz rezervlerinin üçte ikisi-
nin içinde bulundu¤umuz co¤rafyada ol-
du¤u düflünüldü¤ünde, do¤al gaz›n tü-
ketim pazarlar›na aktar›lmas›nda kullan›-
lacak boru hatlar›n›n geçifl güzergâh›nda
bulunmam›z bize f›rsatlar sunuyor. Bu
çerçevede de¤erlendirdi¤imizde, enerji
fakiri olan ülkemizin t›pk› “Türk Kahve-
si” örne¤inde oldu¤u gibi, enerjiye kendi
damgas›n› vurabilecek bir pozisyonda ol-
du¤u bir gerçek. Ancak bu örne¤i enerji
sektöründe hayata geçirebilmemiz için
yapmam›z gerekenler var: Belirlenmifl
bir strateji ekseninde hareket edecek
güçlü siyasi destek, kapasitesi yüksek
bürokrasi ve basiretli enerji flirketleri. Bu
çerçeveden bak›ld›¤›nda, flirketlere âci-
zane önerimiz idari ve mali yap›lar›n›
uluslararas› ölçekte rekabet edebilecek
niteli¤e kavuflturmalar›d›r. 
Petrol piyasas›nda fiyatland›rma sistemi
yönetmeli¤i tasla¤›na iliflkin çal›flmalar
devam etmektedir. 
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“Kurumumuzca aç›lan flehir
içi do¤al gaz da¤›t›m lisans›
ihalelerine teklif verebilmek

için flirketlerin bizden
öncelikle yeterlilik almalar›
gerekiyor. Oluflturulan ihale

komisyonu, flirketlerin
yeterlili¤ini, ihale yap›lacak
flehirdeki flebeke yat›r›m›,

da¤›t›m ve iflletme
faaliyetlerinin yürütülmesi

aç›s›ndan flirketin ve
ortaklar›n›n mali güç ve
tecrübeleri ile birlikte

hizmet alaca¤› flirketlerin
do¤al gaz sektörü ile ilgili

tecrübelerine göre
de¤erlendirir.”



60

Dünyadaki enerji üretim düzeni nas›l ge-
lifliyor, özellikle iklim de¤iflikli¤i konu-
sunda bizi hangi tehlikeler bekliyor? Bu
sorunun cevab›na geçmeden önce, Dün-
ya Enerji Ajans›, 2007 Enerji Gündemi
Araflt›rma Raporu’nun verdi¤i üç ana me-
saj›n alt›n› çizmek istiyorum. 

Birinci mesaj; yeni bir dünya enerji düze-
ni arifesindeyiz. Dünya enerji düzeni, ta-
mamen de¤ifliyor ve bildi¤imiz aktörler
yerlerini yeni aktörlere b›rak›yorlar. Ne-
lerdir bunlar? Üretim durumuna bakt›¤›-
m›zda, OECD ülkeleri dedi¤imiz geliflmifl
ülkelerdeki yerli petrol ve gaz üretimi
çok h›zl› bir flekilde düflüfle geçiyor. Bun-
dan sonra OECD ülkeleri ve Asya’da pet-
rol ve gaz üretimindeki art›fl, ancak 6-7
tane önemli ülke ‘evet’ derse olabilir. Bu
ülkeler: S.Arabistan, ‹ran, Irak, Kuveyt,
Birleflik Arap Emirlikleri ve Rusya’d›r. 

‹kinci mesaj; enerji endüstrisini ilgilendi-
ren di¤er bir geliflmeyle ilgili. O da flu;
geçmiflte enerji üretimindeki büyüme,
uluslar aras› flirketler taraf›ndan yap›l›-
yordu. Ama bugün, uluslar aras› enerji

flirketlerinin rolleri giderek küçülmeye,
buna karfl›l›k, ulusal enerji flirketlerinin
rolleri h›zl› bir flekilde büyümeye bafllad›.
Bu da, ne kadar petrol veya gaz›n hangi
flartlarda üretilece¤ini üç befl ülke, üç
befl flirket belirleyecek anlam›na geliyor.
Burada önemli bir rol de¤iflikli¤i var. Ye-
ni dünya enerji trendinin bir parças› bu.
‹kinci parças› da, taleple ilgili. Dünyadaki
enerji talebi bundan böyle Çin ve Hindis-
tan taraf›ndan belirlenecek. Geçmifl iki
y›la bakt›¤›m›z zaman dünyadaki petrol
tüketimi sonuç itibariyle iki y›lda % 70’in
üzerinde artm›fl. Dünya kömür tüketimi-
nin art›fl› son iki y›lda % 80’lerin üzerin-
de. Sadece Çin’de 2006 y›l›nda elektrik
gücü; 100 giga watt. Yani Türkiye’nin 50
y›lda kurdu¤u 40 giga watt’l›k gücü, Çin,
bir y›lda 2,5 kat›na ç›karm›fl durumda.
Hindistan’da da buna benzer durum söz
konusu. Çin 1.3 milyar, Hindistan 1.2
milyar nüfusa sahip. O kadar büyük dev-
letler ki, onlar›n att›klar› her ad›m bütün
dünyay› ciddi bir flekilde etkiliyor. 

Üçüncü vermek istedi¤im mesaj; flu an-
daki mevcut global enerji politikalar›n›n

sürdürülemez sonuçlar verece¤i hakk›n-
dad›r. E¤er böyle giderse, bizim çok
önemli iki riskle karfl› karfl›ya kalaca¤›m›-
z› düflünüyorum. Bunlardan bir tanesi,
enerji arz›d›r. Özellikle petrol ve do¤al-
gaz konusunda son derece riskli ve san-
c›l› günler geçiriyoruz. ‹kinci sorun da;
mevcut enerji politikalar›d›r. Bizim görü-
flümüze göre, son derece kötü trendler
verecek sorunlara sahip. Çünkü flu anda-
ki enerji fosillerinin pay›, önümüzdeki 25
y›l içerisinde ayn› kalacak. 

Mevcut politikalarda iki önemli tehdit
söz konusu. Biz buna “ikiz tehlike” diyo-
ruz. Birincisi; Enerji arz güvenli¤indeki
tehlikeler. ‹kincisi de; iklim de¤iflikli¤i
konusunda enerjinin yaratt›¤› tehlikeler.
Di¤er çok önemli konu; petrol ve gaz fi-
yatlar› oldukça yüksek.

Enerjide arz ve talep dengelerine ve
trendine bakt›¤›m›z zaman, önümüzdeki
y›llarda, iki-üç sene önce görmeye al›flt›-
¤›m›z petrol ve gaz fiyatlar›na dönmenin
çok zor olaca¤›n› görüyoruz. Hepimiz,
herhangi bir fley al›rken art›k yüksek fi-
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Enerji Üretiminde Dünyay›
Bekleyen Tehlikeler
“Geçmiflte enerji üretimindeki büyüme, uluslar aras› flirketler taraf›ndan yap›l›yordu. Ama bugün,
uluslar aras› enerji flirketlerinin rolleri giderek küçülmeye, buna karfl›l›k, ulusal enerji flirketlerinin
rolleri h›zl› bir flekilde büyümeye bafllad›. Bu da, ne kadar petrol veya gaz›n hangi flartlarda
üretilece¤ini üç befl ülke, üç befl flirket belirleyecek anlam›na geliyor.”
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yatl› elektrik yakaca¤›m›z› bir flekilde ak-
l›m›za koymam›z laz›m. fiu andaki duru-
ma bakarak, daha yüksek oranlar› düflün-
mek bence uzak bir ihtimal de¤il. 

Bu üç mesajdan sonra, önümüzdeki 25
y›l içerisinde enerji kaynaklar›nda dünya-
y› bekleyen sorunlar› ele almak istiyo-
rum. Kömür, büyümenin büyük bir k›s-
m›na hakim olacak. Fosil yak›tlar içerisin-
de en makul olan kömürdür. Petrol, dün-
ya enerji dengesinde flu an en fazla paya
sahip. Özellikle ulaflt›rma sektöründe.
Gaz, h›zl› bir flekilde büyüyor. Fakat gaz
konusunda beklentimiz, geçen y›llara gö-
re daha az iyimser. Bunun esas nedeni,
son y›llarda gaz fiyatlar›ndaki önemli art›fl
ve gaz arz› konusundaki güvensizliktir.
Nükleer enerjide çok büyük bir de¤iflme
beklemiyoruz. Avrupa’da ve di¤er baz› ül-
kelerde yaflanan ve dünyada ekonomik
de¤erleri tükenen nükleer santrallerin
yeniden faaliyete geçmesi, flu andaki po-
litikalarla zor görünüyor. Amerika, Hin-
distan, Fransa, Rusya ve Avrupa’daki baz›
ülkelerde yeni nükleer santraller bekliyo-
ruz. Baflka önemli bir sorun da enerji arz
güvenli¤i ve iklim de¤iflikli¤inden gelen
tehditlerdir. Bu tehditler, ülkeleri, nükle-
er enerjiye daha fazla yönlendirebilir. Yi-
ne üçüncü dünya ülkelerinde kullan›la-
gelen fosil yak›t dedi¤imiz ticari olmayan
odun, tezek gibi yak›tlar mevcut paylar›n›
sürdürecekler. Rüzgar, günefl vb. yenile-
nebilir enerji konusunda flu anda art›fl,
maalesef sadece % 1. Bunun, % 2’lere ç›-
kaca¤›n› düflünüyoruz. 

Bu çerçevede, Çin ve Hindistan’a bir ba-
kal›m. Çin, 2010-11 y›llar›nda dünyan›n
en fazla enerji tüketen ülkesi olacak.

2005 y›l›nda, sadece 2 sene önce, ABD
Çin’den % 35 daha fazla enerji tüketiyor-
du. fiu anda dünyadaki toplam enerji ar-
t›fl›n›n % 40’dan fazlas› sadece Çin ve
Hindistan’dan geliyor. Dünyadaki kömür
tüketimindeki art›fl›n da % 80 kadar› Çin
ve Hindistan’dan gelecek. Yat›r›mlara
bakt›¤›m›zda, mesela dünya elektrik yat›-
r›m›ndaki her üç dolardan 1 tanesi Çin
ve Hindistan’a gidiyor. 

Petrol ve gaz konusunda son derece zor
günler bizi bekliyor. 2015 y›l›na kadar
37,5 milyon varil petrol üretimine ihtiyaç
vard›r. Buna karfl›l›k, petrol ülkelerinin
130 tane finanse edilmifl projelerinin ge-
tirece¤i toplam üretim art›fl›, 25 milyon
varil civar›nda olacak. Aradaki 10,5 mil-

yon varillik fark, ciddi bir farkt›r. Bu fark
bizi çok endiflelendiriyor ve piyasada da
çok fazla heyecan art›fl›na neden oluyor.
Bu fark kapanabilir mi? Bu fark› kapata-
bilmemiz için 3 flart olmas› laz›m: Bunlar-
dan biri, mevcut projelere çok ciddi bir
proje daha ilave edilmesidir. Yani
OPEC’den üretimi art›rmak için yeni bir
proje lâz›m. ‹kinci flart, petrol talebinde
azalma olmas›. Üçüncü flart ise, Irak’›n
ciddi bir flekilde üretimi artt›rarak piyasa-
lara petrol vermesi. Bunun için ise
Irak’›n ciddi bir teknolojiye ihtiyac› var.
Ülkede istikrar› sa¤lamadan Irak’›n bu
teknolojiye sahip olmas› da bir hayal gibi
görünüyor. Gelecek zamanda petrol fi-
yatlar›n› 100 dolarda görürsek buna fla-
fl›rmamak laz›m. 
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“Enerjide arz ve talep dengelerine ve trendine bakt›¤›m›z
zaman, önümüzdeki y›llarda, iki-üç sene önce görmeye
al›flt›¤›m›z petrol ve gaz fiyatlar›na dönmenin çok zor

olaca¤›n› görüyoruz. Hepimiz, herhangi bir fley al›rken art›k
yüksek fiyatl› elektrik yakaca¤›m›z› bir flekilde akl›m›za

koymam›z laz›m. fiu andaki duruma bakarak, daha yüksek
oranlar› düflünmek bence uzak bir ihtimal de¤il.”



OPEC d›fl›ndaki petrol üretimi giderek
azal›yor ve bu petrol flirketlerinin ellerin-
deki rezervler giderek azal›yor. Ortado-
¤u’da çok fazla petrol rezervleri var. Ama
oradaki petrol sahalar› kanunen ancak
ve ancak o ülkelerin flirketleri taraf›ndan
ifllenip, üretilebilir. Bu nedenle, petrol fi-
yatlar› çok h›zl› bir flekilde yükseliyor. Di-
¤er uluslararas› firmalar›n rezervlerini b›-
rak›n artt›rmay›, mevcut rezervlerini mu-
hafaza etmeleri bile imkans›z görünüyor.
5 y›l sonra mevcut petrol flirketlerinin
baflka flirketlere dönüflmeleri çok flafl›rt›-
c› olmayabilir. Çünkü bu flirketler için en
önemli fley, önce petrolü aramak, bul-
mak ve üretip satmak. Ama flimdi ellerin-
deki rezervler bitiyor, yeni rezervleri el-
de etmeleri biraz zor hale geliyor ve bu
yüzden yeni ifl alanlar› aramak durumun-
da kal›yorlar. Baz›lar› gaza kay›yor. Bu
bak›mdan bu flirketlerin yeni bir kimlik
aray›fl›nda olduklar›n› söylemek yanl›fl
olmaz. 

fiimdi arz-talebe gelmek istiyorum. Arz-
talep dengesi aç›s›ndan en önemli etken-
lerden bir tanesi de Çin’deki ulaflt›rma
sektörü. Çinliler biraz zenginlefltikleri za-
man, ayn› Türkiye’deki gibi ilk iflleri ara-
ba almak oluyor. 2006 y›l›nda Çin’de sa-
t›lan araba say›s› Japonya’y› geçti. Ve biz
2015 y›l›nda Çin’de sat›lacak araba say›s›-
n›n Amerika’da sat›lacak araba say›s›n›
geçece¤ini düflünüyoruz. ABD, bildi¤iniz
gibi çok büyük bir araba sat›fl pazar›. Pe-
ki bu ne demek? Çin’in 2030 y›l›nda gün-
de 13 Milyon varil petrol ithal etmesi de-
mek. Bu da Çin’in ileride ABD gibi bu pi-
yasada bask› yarataca¤› anlam›na geliyor.
Tabi bizim burada Çin’i suçlamam›z im-
kans›z. fiu anda her 1000 kifliden 20 kifli-
nin arabas› var. Ve Çin 2030’da bu kadar
büyük petrol ithal etme seviyesine geldi-
¤i zaman her 1000 kifliden 140 kiflinin
arabas› olacak. fiu anda Avrupa’da her
1000 kifliden 680 kiflinin, ABD’de her
1000 kifliden 860 kiflinin arabas› var. 

Bu da bizi enerji arz güvenli¤i konusun-
da önemli kayg›lara sevk ediyor. Ve biz
enerji ve jeopolitikan›n giderek daha faz-
la iç içe geçti¤ini maalesef görüyoruz.
‹leride dünya petrol trafi¤inin çok büyük
bir k›sm›n›n sadece iki yada üç tane bo-
¤azdan geçecek olmas› ve bu bo¤azlar›n
da Ortado¤u’da olmas› düflündürücü.
Buralardan flu anda da petrol geçiyor fa-
kat ileride buralardan geçecek olan pet-
rolün miktar› çok daha artacak. E¤er o
bo¤azlardan bir yada ikisi herhangi bir
nedenden dolay› bir iki hafta kapal› kal›r-
sa dünya ekonomisinin ciddi olarak felce
u¤rama ihtimali var. Ortado¤u’da son 30
y›la bakt›¤›m›zda, meteorolojik olaylar,
jeopolitik olaylar ve savafllar sebebiyle 30
sefer petrol sevk›yat›nda yar›m milyon
varil bir kesinti oldu. Gelecekteki petro-
lün büyük bir k›sm›n›n gene Ortado-
¤u’dan gelece¤ini düflünürsek olay›n
önemi anlafl›lacakt›r san›yorum.. 

Gaz konusuna dönersek, petrolde oldu-
¤u gibi gazda da tüketici ülkeler h›zl› bir
flekilde artacak. Burada da yine petrolde
oldu¤u gibi büyük üretici say›s› oldukça
az. Dünya do¤algaz rezervlerine bakt›¤›-
m›z zaman %50’ye yak›n› Rusya ve
‹ran’da. Her iki ülkede flimdiye kadar
enerjiyle ilgili ve enerji d›fl› siyasi konular-
da uluslar aras› camiadan geçer not alma-
d›lar. Ve gelecekte gaz›n büyük bir k›sm›-
n›n bu iki ülkeden gelecek olmas› gerçek-
ten düflündürücü. Ayr›ca bu ülkeler, Ce-
zayir ve Katar’la , OPEC’e benzer yeni bir
gaz karteli kurma düflüncesi içerisindeler.
Böyle bir gaz kartelinin kurulmas› Türkiye
gibi tüketici ülkeler için tabi ki iyi bir ha-
ber de¤il. Böyle bir kartel gaz piyasalar›na
tüketici ülkeler aleyhine bask› yapabilir. 
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Biraz da kömürden bahsetmek istiyo-
rum. 2005 y›l›ndan itibaren Çin, dünya
kömür ticaretinde ciddi bir pay almaya
bafllad›. Ve bunun fliddetini hep birlikte
hissediyoruz. 2006 y›l›n›n bafl›nda Avru-
pa’ya gelen kömür fiyat› 60 dolar ton ba-
fl›na. fiu anda 2007 yaz›nda 140 dolar›n
üzerinde. ‹ki kat›ndan fazlas›na katland›
kömür fiyat›. Bunun as›l nedeni de Çin’in
ithalatç› durumuna gelmesi. Çin’in kö-
mür ithalat›, toplam tüketicinin %3’ü. Çin
için küçük ama dünya için çok büyük bir
rakam bu. E¤er %5 veya %10’a ç›karsa
dünya üzerine etkisi çok büyük olabilir.
Tabi ki daha fazla kömür, daha fazla elek-
trik kullanmak bu ülkelerin haklar›. Bu-
gün Hindistan’da hâlâ 430 milyon kiflinin
elektri¤i yok. Ama bunlar›n piyasaya ve
çevreye etkileri çok büyük.

Bunlar mevcut politikalarla yap›lan pro-
jeksiyonlar. Bir de alternatif politika ça-
l›flmalar›m›z var. Orada karbondioksit
emisyonlar›na savafl açma konusunda,
gaz›n önemli bir opsiyon olabilece¤ini
düflünüyoruz. Kendi vatandafllar›n›n r›za-
s› al›nd›¤› takdirde, ülkelerin gerekli ted-
birleri almalar› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Bu gaz arz güvenli¤i ve iklim de¤iflikli¤iy-
le ilgili negatif geliflmelerden dolay› nük-
leer enerjinin önemli bir çözüm olabile-
ce¤ini düflünüyoruz. 

‹klim de¤iflikli¤iyle ilgili detaylara gele-
lim flimdi. Petrol ve gaz enerji arz güven-
li¤i konusunda niye kayg›land›¤›m›n alt›-
n› çizmeye çal›flay›m. Sera gazlar› içinde
en tehlikeli olan› karbondioksit. Enerji
sektörü, karbondioksitin sal›nmas›nda
esas mesuliyet tafl›yan sektördür. Bu ba-
k›mdan, enerjiden gelen karbondioksit

emisyonlar› hepimizin bafl a¤r›s› duru-
munda. fiu anda biz dünya olarak 27 gi-
gaton civar›nda karbondioksit emisyonu
sal›yoruz. Bunun karbondioksit emis-
yonlar›na tercümesi, 2030 y›l›nda emis-
yonlar›m›z 42 gigatona ç›kacak demektir.
Bu da dünya ›s›s›n›n, önümüzdeki y›llar-
da flu andaki duruma göre 6 dereceye
kadar artabilecek bir s›cakl›¤a tekabül
ediyor. 6 derece, felaket denebilecek bir
rakam. Bu, deniz seviyesindeki ciddi ar-
t›fllara, baz› bitki ve hayvan türlerinin
kaybolmas›na, yine s›cakl›k nedeniyle
buzullar›n erimesine ve son derece ciddi
ekonomik  buhranlar›n olmas›na sebep
olabilecek kabul edilemez bir s›cakl›kt›r.
Geçmiflteki 2-3 y›la bakt›¤›m›zda pek faz-
la iyimser olmam›z› gerektirecek bir du-
rum yok. 

Yap›lan çok fazla çal›flma, çok fazla top-
lant› var. G8 ülkelerinin liderleri, bu sene
Almanya’da bir anlaflma imzalad›lar, dün-
yadaki karbondioksit emisyonunu 2050
y›l›nda 1990’a göre % 50 azaltmak için.
Güzel bir anlaflma. Yine bunun benzeri
bir anlaflma, 2006 da ‹ngiltere’de imza-
land›. Ama bu hedeflerin konmas›yla, he-
deflere ulaflmak için politikalar›n yap›l-
mas› aras›nda maalesef ciddi bir uçurum
var ve bu uçurum bizi kayg›land›r›yor.
Burada olay flu; çevre iklim de¤iflikli¤iyle
ilgili tedbirleri almak için karbondioksit
emisyonunun azalt›lmas›na yönelik
önemli ekonomik tedbirlerin al›nmas› la-
z›m. Bu yüzden ülkeler, deyim yerindey-
se topu birbirlerine at›yorlar. 

Söz konusu bu raporu yazd›¤›m›z zaman
Çin’deydik. Çin’deki bas›n toplant›s›nda,
Çinlilerin üzerinde durduklar› konu,
tabii ki  karbondioksit emisyonuyla ilgili
en fazla suçlanan ülke olmalar›yd›. Pet-
rol, gaz yada kömürün etkilerini anlay›fl-
la karfl›l›yorlar ama karbondioksit konu-
sunda ciddi itirazlar› vard›. Çinlilerin be-
nimde hakl› buldu¤um flöyle argümanla-
r› var; karbondioksit emisyonlar›n›n at-
mosfere gitmesi, endüstri devriminden
bu yana olan bir durum, flimdi de¤il.
1900 y›llar›ndan bugüne bakt›¤›m›z za-
man, (son 105 y›la) bunun sorumlusu-
nun ABD ve Avrupa ülkeleri oldu¤unu
görüyoruz. 1900 ve 2000’li y›llara bakt›¤›-
m›zda Hindistan ve Çin’in karbondioksit
emisyonlar› gerçekten düflük. Ama gele-
ce¤e bakt›¤›m›zda Çin, karbondioksit
emisyonu ölçümünde o kadar h›zl› büyü-
yecek ki, 2030’a do¤ru AB’nin 1900’den
beri gelen kümülatif emisyonunu yakala-
yacak. 
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“Çin, 2010-11 y›llar›nda
dünyan›n en fazla enerji

tüketen ülkesi olacak. 2005
y›l›nda, sadece 2 sene önce,
ABD Çin’den % 35 daha fazla
enerji tüketiyordu. fiu anda

dünyadaki toplam enerji
art›fl›n›n % 40’dan fazlas›

sadece Çin ve Hindistan’dan
geliyor. Dünyadaki kömür

tüketimindeki art›fl›n da % 80
kadar› Çin ve Hindistan’dan

gelecek. Yat›r›mlara
bakt›¤›m›zda, mesela dünya
elektrik yat›r›m›ndaki her üç

dolardan 1 tanesi Çin ve
Hindistan’a gidiyor.”



Çin’in ikinci argüman›ysa flu; “sadece
emisyonun kaç ton oldu¤una bakmaya-
l›m. Çünkü ben 1.3 milyarl›k bir ülke-
yim.” Avrupa flu anda Çin’den iki misli
fazla emisyon salg›l›yor. Ama 2030 y›l›n-
da Avrupa’yla Çin’in kifli bafl›na düflen
emisyon say›lar› hemen, hemen eflitleni-
yor. Bu da Çin’in kifli bafl›na düflen emis-
yona bakal›m demesi, önümüzdeki y›llar
içinde zafiyet yaratacak bir durum. 
2015 y›l›nda flöyle bir tablo görüyoruz; bi-
rinci sorun Çin, ikincisi ABD, üçüncüsü
Hindistan. 2007 y›l› itibariyle Çin dünya-
n›n en fazla karbondioksit salan ülkesi. Bu
oran ABD’yi geçiyor. 2015 y›l›nda bir nu-
mara Çin, iki ABD, üç Hindistan olacak.
Bu üç ülkenin karbondioksit emisyonlar›-
n›n toplam›, dünya karbondioksit emis-
yonlar›n›n toplam›n›n %50 sinden fazla
olacak. Kyotoyu takip edecek olan iklim
de¤iflikli¤ine çözüm olacak bu antlaflmala-
ra bu üç ülkeyi de mutlaka dahil etmemiz
gerekiyor. Bu protokole bu üç ülkenin de
imza atmas› ve bu imzalad›klar› taahhütle-
re mutlaka uymalar› laz›m. E¤er flu andaki
bütün dünya ülkeleri, Çin hariç, karar ver-
seler “tamam madem durum bu kadar
kötü, 2008 den itibaren biz karbondioksit
emisyonlar›m›z› 2007 seviyesinde tutuyo-
ruz ve bundan sonra artt›rm›yoruz.” Hep-
si ayn› seviyede tutsa ama Çin tek bafl›na
devam etse, bizim bulundu¤umuz 6 dere-
celik trendden maalesef pek fazla bir fark
olmayacak. Yani Çin’i yan›m›za almam›z
ve mutlaka ve mutlaka Çin’in iklim de¤i-
flikli¤i konusunda ciddi ad›mlar atmas›n›
teflvik etmemiz gerek. Bu yüzden Çin’in
BM Güvenlik Konseyinde önemli görev-
ler almas› laz›m. 

Son olarak, yak›tlarla ilgili bir fley söyle-
mek istiyorum. Ne kadar petrol, ne kadar
kömür, ne kadar gaz ihtiyac›m›z varsa
bunlar›n tüketime aç›lmas› için birçok sa-
han›n aç›lmas› laz›m. Petrol sahalar›, gaz
sahalar›, elektrik santralleri kurulmas› la-
z›m. Yeni rafinerilerin yap›lmas› laz›m.
Bunun için dünyan›n önümüzdeki 25 y›l
içinde 21 trilyon dolara ihtiyac› var. Bunu
y›la böldü¤ümüz zaman dünya GSMH’ s›-
n›n % 2’si civar›na geliyor. Dünyada kapi-
tal var ama bu kapitalin bu projelerle bu-
luflup buluflmayaca¤› konusunda önemli
kayg›lar var. Bu kayg›, paran›n gerçek ye-
rine gitmemesi olabilir. Mesela Hindis-
tan’da 420 milyon insan›n elektri¤i yok.
Elektrik santrali yap›m› için paran›n oraya
gidece¤ini düflünmek biraz hayalcilik ola-
bilir. Yat›r›mlar›n büyük bir k›sm› elektrik
sektörüne gitmek zorunda; yaklafl›k 12
trilyon dolar. Sadece elektrik santrali de-
¤il, elektrik santrali ve elektrik ulafl›m› ve
da¤›t›m› konular›nda ciddi yat›r›mlar yap-
mam›z gerekiyor. Alt›n› çizmemiz gere-
ken ikinci konu, enerji konusundaki yat›-
r›mlar›n 4/1’ine yak›n›n›n, Çin ve Hindis-
tan’a yap›lmas› laz›m. 
Birkaç konunun daha alt›n› çizmeliyim.
Birincisi, biz dünya enerji sisteminin gi-
derek sürdürülemeyen bir yörüngeye
oturdu¤unu düflünüyoruz. Gerçekten
bir yanda enerji arz güvenli¤indeki soru
iflareti, öte yandan iklim de¤iflikli¤i ko-
nusundaki giderek artan riskler, bizim
politikalar›m›z› gözden geçirip, yeni poli-
tikalar kurmam›z› gerektiriyor. Yoksa
alarm zillerinin çald›¤› düflüncesindeyiz. 
Enerji fiyatlar›nda önümüzdeki y›llarda,
inifller, ç›k›fllar olabilir ama genele bakt›-

¤›n›zda ana trendde fiyatlar›n yüksek se-

viyelerde kalaca¤›n› söyleyebiliriz. Ancak

üç ana enerji politikas› çok ciddi bir fle-

kilde ele al›nmal›. Birincisi, enerji verim-

lili¤inin artt›r›lmas›. Hemen, hemen her

ülkede Çin’de ve Hindistan’da, ülkemiz-

de de enerji verimlili¤inin artt›r›lmas› ko-

nusunda ciddi potansiyel var. Bu sektöre

yap›lacak yat›r›mlar›n ço¤u, son derece

ekonomik yat›r›mlar, yani getirisi son de-

rece güzel olan yat›r›mlar. Daha verimli

arabalar almak, daha verimli lambalar al-

mak, sanayide daha verimli makineler

kullanmak vs. Baflta belki biraz masrafl›

olacak ama tasarruf etti¤imiz enerji ka-

dar kâr olarak geri dönecektir. ‹kincisi,

yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan, eko-

nomik olduklar› sürece maksimum oran-

da faydalanmak laz›m. Hidroelektrik,

rüzgar, enerjisini Türkiye’nin ciddi bir

flekilde kullanmas› gerekiyor. Üçüncüsü

de, ülkeler, kendi vatandafllar›n›n da r›-

zas›n› alarak hem OECD hem de gelifl-

mekte olan ülkelerin nükleer enerji poli-

tikalar›n› dikkatle ele almal›d›rlar. Nük-

leerin özellikle karbondioksit emisyonla-

r›n›n azalt›lmas› noktas›nda önemli bir

opsiyon olabilece¤ini düflünüyoruz. So-

nuç olarak, Uluslar aras› Enerji Ajans›’na

27 ülke üye. Enerji arz güvenli¤i ve iklim

de¤iflikli¤inin boyutlar›n› göz önüne ald›-

¤›m›z zaman biz, hükümetlerin de enerji

piyasalar›nda çok daha aktif olmalar› ge-

rekti¤ini ve yat›r›mlar›n nereye gitmesi

gerekti¤i konusunda yat›r›mc›lara ›fl›k

tutmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Bu iki

tehlikeyi göz önüne ald›¤›m›zda hükü-

metlere de çok ciddi görev düflüyor. 
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* Dünya Enerji Ajans› Bafl Ekonomisti Dr. Fatih Birol’un, Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeki 2007 Enerji Gündemi
Raporu Sunumu. 
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Ülkemizin enerji kaynaklar› ve ye-
ni enerji yat›r›m imkânlar› ve ça-
l›flmalar› hakk›ndaki görüfllerini-
zi alabilir miyiz?

Enerji sektörü, enerji ihtiyac›n›n her ge-
çen gün artmas›, kaynaklar›n azalarak fi-
yatlar›n›n yüksek seviyelerde seyretmesi
nedeniyle stratejik yat›r›mlar›n ön plana
ç›kt›¤› önemli  bir ifl kolu hâline geldi.
Büyüyen ekonomiye sahip ülkemizde,
enerji talebindeki art›fl h›z›n› karfl›laya-
cak verimli yat›r›mlar gerçeklefltirilmedi-
¤i takdirde, k›sa süre içinde enerji arz›-
n›n süreklili¤inde sorunlar yaflanmaya
bafllayacakt›r. 
Türkiye enerji kaynaklar› aç›s›ndan zen-
gin bir ülke olmad›¤› gibi, mevcut kay-
naklar› de¤erlendirmeye yönelik yat›r›m-
lar da, ne yaz›k ki ülkemizi uzun vâdede
d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtaracak yeterlilikte

de¤il. Yap›lan yasal düzenlemeler ve sek-
törümüzün liberalleflmesi ad›na at›lacak
ad›mlarla, yak›n gelecekte enerji alan›n-
daki yat›r›m imkânlar›n›n ve özel sektör
yat›r›mlar›n›n artmas›n› bekliyoruz.

Enerji kaynaklar›n›n daha verimli kulla-
n›lmas› aç›s›ndan kaynak çeflitlili¤i de gi-
derek önemli hâle geliyor. Yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan hidroelektrik ve
rüzgâr potansiyelinin de¤erlendirilmesi
için giriflimler yo¤unlafl›yor. Öte yandan,
nükleer enerji yasas› da kabul edildi. An-
cak, bu konuda, di¤er enerji kaynaklar›n-
dan farkl› olarak  uzun vâdeli ve kapsam-
l› bir enerji program›n›n haz›rlanmas› ge-
rekiyor. Yaflanan Çernobil kazas› sebe-
biyle oluflan önyarg›n›n hafifletilebilmesi
için, haz›rlanan bu program, toplumsal
mutabakat oluflacak flekilde kamuoyuyla
paylafl›lmal› ve kamuoyunun deste¤i
al›nmal›. Ülkemizin enerji ihtiyac›n›n öz
kaynaklar›m›zla karfl›lanmas›n›n ve tüke-
tim aç›s›ndan yurtd›fl›na ba¤›ml›l›ktan
kurtulman›n güç oldu¤una iliflkin ger-
çeklerin aç›k ve net olarak ortaya kon-
mas› gerekiyor. 
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“Enerji kaynaklar›n›n daha verimli kullan›lmas› aç›s›ndan kaynak çeflitlili¤i de giderek önemli hâle geli-
yor. Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan hidroelektrik ve rüzgâr potansiyelinin de¤erlendirilmesi için giri-
flimler yo¤unlafl›yor. Öte yandan, nükleer enerji yasas› da kabul edildi. Ancak, bu konuda, di¤er enerji
kaynaklar›ndan farkl› olarak  uzun vâdeli ve kapsaml› bir enerji program›n›n haz›rlanmas› gerekiyor.”

“Nükleer enerji aç›s›ndan
sa¤l›kl› bir yat›r›m

program›n›n oluflturularak,
faaliyete geçirilmesi uzun

y›llar sürece¤i için, flu anda
mevcut yenilenebilir enerji

kaynaklar›n›n iyi
de¤erlendirilmesi ve üretilen

enerjinin tasarruflu
kullan›lmas› k›sa vâdede

enerjinin sürdürülebilirli¤i
aç›s›ndan en etkin çözüm

olarak görünüyor.”

Özel Sektör Yat›r›mlar›n›n
Artmas›n› Bekliyoruz



Nükleer enerji aç›s›ndan sa¤l›kl› bir yat›-
r›m program›n›n oluflturularak, faaliyete
geçirilmesi uzun y›llar sürece¤i için, flu
anda mevcut yenilenebilir enerji kaynak-
lar›n›n iyi de¤erlendirilmesi ve üretilen
enerjinin tasarruflu kullan›lmas› k›sa vâ-
dede enerjinin sürdürülebilirli¤i aç›s›n-
dan en etkin çözüm olarak görünüyor.
Bu süreçte temel öncelik, üretilecek
enerjinin ülkemizin yarar›na ve gelecek
nesilleri riske atmayacak flekilde karfl›-
lanmas› olmal›d›r.

Zorlu Grubu'nun mevcut enerji ya-
t›r›mlar› hakk›nda bilgi verir misi-
niz?

Do¤al enerji kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas›
münasebetiyle Zorlu Enerji Grubu ola-
rak, enerji üretiminde kaynak çeflitlili¤i-
ne büyük önem veriyoruz. Yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda, do¤al gaz, hidrolik ve rüzgâr
gibi kaynaklardan enerji üretiyor; ruhsat
sahibi oldu¤umuz bölgelerde do¤algaz
ar›yor, üretiyor ve da¤›t›yoruz. 

fiu anda Lüleburgaz, Ankara, Yalova ve
Bursa’da birer; Kayseri’de iki olmak üze-
re, toplam alt› enerji santralimiz bulunu-
yor. Bu santraller arac›l›¤›yla y›ll›k yakla-
fl›k 3.5 milyar kilovat/saat elektrik üreti-
yor, ulusal flebekenin yan› s›ra Türki-
ye’nin birçok büyük sanayi ve ticarî ku-
rulufluna elektrik ve buhar sa¤l›yoruz. 
Do¤algaz da¤›t›m› maksad›yla, 2006 y›-
l›nda Trakya Bölgesi (Edirne, K›rklareli
ve Tekirda¤ illeri) ile Gaziantep ve Kilis
yöresinde bafllat›lan altyap› çal›flmalar›-
m›z devam ediyor. 2006 y›l›ndan bu yana
bölgedeki baz› sanayi kurulufllar›, toplu
konutlar ve mahallelere gaz verilmeye

baflland›. Yat›r›m program›m›z çerçeve-

sinde 2011 y›l›na kadar Trakya ve Gazian-

tep’te ihale kapsam›nda bulunan tüm

yerleflim alanlar›na do¤algaz ulaflt›rm›fl

olaca¤›z.

Osmaniye’de lojistik ve altyap› çal›flmala-

r›na bafllad›¤›m›z Türkiye’nin en yüksek

kurulu gücüne sahip rüzgâr enerjisi san-

tralinin (RES) ilk etab›n› 2008 y›l›nda fa-

aliyete geçirmeyi planl›yoruz. 2009 sonu

itibariyle, 245 MW’l›k projenin tamam›
faaliyete geçecek. Osmaniye RES tam ka-
pasite ile çal›flmaya bafllad›¤›nda, y›lda
850-900 milyon kilovat saat elektrik üret-
meyi hedefliyoruz. 

Mu¤la Dalaman Çay› üzerindeki Narl› ve
Sami Soydam hidroelektrik santralleri ile
ilgili çal›flmalar›m›z sürüyor. Biri 120 di-
¤eri 80 megavat enerji kapasiteli bu ba-
rajlar›n yan› s›ra, Tirebolu’da 60 megavat
enerji kapasiteli bir projemiz daha var.
2008 y›l›nda bu projeleri h›zland›raca¤›z. 

Grubumuzun, yurtd›fl›nda da önemli ya-
t›r›mlar› bulunuyor. Moskova’da her biri
340 megavat kapasitesine sahip iki do-
¤algaz santrali infla ediyoruz. ‹srail’de ise
biri 800, di¤er 100 megavat kapasiteli iki
elektrik santrali projemiz var. Ayr›ca rüz-
gâr enerjisinden elektrik üretmek üzere,
Pakistan’da ön lisans alarak 50 megavat
kapasiteli bir proje ile ilgili çal›flmalara
bafllad›k.

Do¤al gaz, hidroelektrik ve rüzgâr san-
trallerinin yan› s›ra, yenilenebilir di¤er
enerji kaynaklar› ile kömür ve jeotermal
enerji konusunda da araflt›rmalar yap›yo-
ruz.

Gelecekte düflündü¤ünüz enerji
projeleriniz nelerdir? 

Zorlu Enerji için 2008 y›l›, yurtd›fl› ve yur-
tiçi yat›r›mlar›n faaliyete geçirilece¤i
önemli bir y›l olacak.  Ayr›ca, yurtiçinde
do¤algaz, enerji da¤›t›m ve enerji tesisle-
rinin özellefltirmeleri ile ilgili geliflmeleri
de, yak›ndan takip ediyor olaca¤›z.
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“Do¤al enerji kaynaklar›n›n
s›n›rl› olmas› münasebetiyle

Zorlu Enerji Grubu olarak,
enerji üretiminde kaynak
çeflitlili¤ine büyük önem
veriyoruz. Yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda, do¤al gaz,
hidrolik ve rüzgâr gibi
kaynaklardan enerji

üretiyor; ruhsat sahibi
oldu¤umuz bölgelerde

do¤algaz ar›yor, üretiyor ve
da¤›t›yoruz.”



Türkiye'nin her geçen gün artan ihtiyac›
büyük flirketlerin de enerji sektörüne
olan ilgisini artt›rd›. 2008'de büyük fir-
malar›n baflta elektrik da¤›t›m özellefltir-
meleri olmak üzere, santral yat›r›mlar›na
a¤›rl›k vermeleri bekleniyor 
Ne finans, ne otomotiv, ne inflaat, ne g›-
da, ne de dayan›kl› tüketim eflyalar›.Dün-

ya ve Türkiye'de büyük flirketlerin en faz-
la yat›r›m yapmak istedi¤i alan art›k ener-
ji sektörü... Türkiye'de enerji sektörü-
nün giderek liberalleflmesi, sektörde
standartlar›n oluflturulmas›, elektrik tü-
ketiminde y›ll›k 4 bin megavatl›k ek üre-
tim ihtiyac› ve 2020 y›l›na kadar yaklafl›k
130 milyar dolarl›k enerji yat›r›ma ihtiyaç

duyulmas›, kamunun elindeki üretim ve
da¤›t›m flirketlerinin özellefltirilece¤inin
aç›klanmas› ve enerji yat›r›mlar›na veri-
len destekler gibi sebeplerle sektöre ilgi-
yi artt›r›rken, enerji sektörü pastas›ndan
pay kapmak isteyen devlerin, 2008 y›l›n-
da yo¤un bir yat›r›m dönemine girmesi
bekleniyor. 

Türkiye’de Enerjiye Yat›r›m H›zla Art›yor

•  ÇALIK HOLD‹NG: ‹talyan petrol flirketi ENI ile birlikte
Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› projesini yürütülen
flirketin orta ve uzun vadeli hedefi, petrol, do¤al gaz ve te-
lekomünikasyon sektörlerinin en büyük oyuncular›ndan
biri olmak. fiirket, enerji sektörüne 2010 y›l›na kadar 8 mil-
yar dolarl›k yat›r›m planl›yor. fiirketin hedefinde öncelikli
olarak do¤al gaz ve elektrik da¤›t›m hizmetleri yer al›yor.
fiirket, Ceyhan'da kuraca¤› 5 milyar dolarl›k rafineri için or-
tak olarak seçti¤i Hindistan'›n en büyük petrol flirketi Indi-
an Oil ile akaryak›t da¤›t›m ifline de girmek üzere geçen
hafta bir anlaflma imzalad›.

•  ZORLU HOLD‹NG: Enerji alan›nda 9 flirketi bulunan flir-
ket, enerjinin tüm alanlar› ile yak›ndan ilgileniyor. Çeflitli il-
lerde do¤al gaz kombine çevrim santralleri bulunan flirket
Adana Osmaniye'ye 300 milyon euro yat›r›m› ile 135 MW
enerji üretim kapasitesine sahip 54 rüzgar gülü yat›r›m›n›
2009 y›l›nda bitirmeyi hedefliyor. 

•  SANKO HOLD‹NG: Rüzgar projeleri nedeniyle enerji ya-
t›r›m›n› önce 2 milyar dolara yükseltti¤ini belirten flirket,
daha sonra minimum 300 milyon dolarl›k yat›r›m yapaca¤›-
n› aç›klad›. 

Enerji Sektörüne ilginin artmas›n›n ard›ndan yerli firmalar›n sektöre yat›r›mlar›nda da gözle görülür bir
art›fl yaflanm›flt›r. Bu yat›r›mlar›n baz›lar› flöyledir:
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Enerji verimlili¤i, her türlü enerji isra-
f›ndan kaç›narak, enerji tüketimini asga-
rî seviyeye indirmektir, ve bunu da ha-
yat standard›n›, üretim kalitesini ve ifl-
letme kârl›l›¤›n› düflürmeden yapmak-
t›r. Enerji verimlili¤i, enerji kaynaklar›-
n›n en etkin flekilde de¤erlendirilmesini
ifade eder ve enerji tasarrufunu netice
verir. Verimlilik ve tasarruf bire bir ilifl-
kilidir ve bu iki kavram ço¤u kez efl an-
laml› olarak birbirinin yerine kullan›l›r.
Ancak enerji tasarrufu genellikle enerji
kullan›m›n›n son tüketim noktalar›nda
azalt›lmas› için al›nan tedbirlerle iliflkili
iken, enerji verimlili¤i, enerji kaynakla-
r›n›n üretimden tüketime kadar her afla-
mada en verimli ve en israfs›z flekilde
kullan›lmas›n› ifade eder. O yüzden
enerji verimlili¤i, tasarrufu da içine alan
daha genifl kapsaml› bir kavramd›r.
Enerji verimlili¤inin artt›r›lmas›, tasarru-
fun her aflamaya yayg›nlaflt›r›lmas›d›r.
Geliflmifl ülkeler uzun y›llar önce-
1970’lerde-enerji kaynaklar›n›n s›n›rl›l›¤›-
n›n ve mevcut kaynaklar› verimli kullan-
man›n önemini anlam›fl ve enerji verimli-
li¤i konusuna ciddi olarak e¤ilmifltir. Bu

etapta enerji verimli teknolojilerin gelifl-
tirilip yayg›nlaflt›r›lmas› ve tasarruf bilin-
cinin oluflturulmas› için, adeta seferber-
lik ilan edilmifl  ve hükümet, üniversite-
ler; özel sektör bir tak›m ruhu içinde bir-
likte çal›flm›fllard›r. Sonunda hedeflere
ulafl›lm›fl ve enerji verimlili¤i her geçen
gün artm›flt›r. Türkiye ise dünyadaki bu
de¤iflime malesef seyirci kalm›fl, enerji
verimlili¤i konusunun önemini son y›l-
larda idrak etmifltir. Ancak konunun
öneminin boyutu, enerji sahas›ndaki kilit
oyuncular aras›nda dahi yeterince anla-

fl›lmam›flt›r. 
Enerjinin verimli kullan›l›p kullan›lmad›-
¤›n› gösteren en önemli kriter, gayri safi
millî has›la bafl›na tüketilen enerji mikta-
r› olarak tarif edilen “enerji yo¤unlu-
¤u”dur. Enerji verimlili¤inde Türkiye
dünya ortalamas›n›n bile alt›ndad›r. Bu
da firmalar›n kârl›l›¤›n› ve rekabet edebi-
lirli¤ini olumsuz yönde etkilemekte ve
ülkenin enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›n› pekifl-
tirmektedir. Buna ra¤men Türkiye eko-
nomideki büyümeyle artan enerji talebi-
ni hangi enerji türü kullanarak ve ne tip
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“Enerji tasarrufu genellikle enerji kullan›m›n›n son tüketim noktalar›nda azalt›lmas› için al›nan tedbir-
lerle iliflkili iken, enerji verimlili¤i, enerji kaynaklar›n›n üretimden tüketime kadar her aflamada en ve-
rimli ve en israfs›z flekilde kullan›lmas›n› ifade eder. O yüzden enerji verimlili¤i, tasarrufu da içine alan
daha genifl kapsaml› bir kavramd›r. Enerji verimlili¤inin artt›r›lmas›, tasarrufun her aflamaya yayg›nlafl-
t›r›lmas›d›r.”

Enerji Verimlili¤i Kültürü 
ve Tasarrufun Gücü



yeni santral kurarak karfl›l›yaca¤›n› tart›fl-
makta, ama tasarrufa ciddi flekilde ve
topyekün bir seferberlik bilincinde e¤i-
linmesi gerekti¤inin idrakine varm›fl gö-
rülmemektedir.
Enerji kayna¤› denince akla ilk gelen fley-
ler, enerjiye de¤iflik flekillerde depoluk
eden kömür, petrol ve do¤al gaz gibi
çevreyi kirleten  ve bir gün tükenecek
olan fosil yak›t havzalar›, nükleer enerji-
ye dönüflen uranyum yataklar› veya gü-
nefl, rüzgâr ve jeotermal gibi temiz ve ye-
nilenebilir kaynaklard›r. Halbuki en ca-
zip enerji kayna¤›, dünyan›n 1973 petrol
ambargosu ile keflfetti¤i ve evimiz dahil
her yerde olan sanal bir kaynakt›r. Bu
kayna¤›n ad› tasarruftur.

1973 Arap petrol ambargosu, baflta ABD
olmak üzere, tüm Bat›’l› ülkelerde ciddî
bir uyan›fla ve insanlar›n tasarrufla tan›fl-
malar›na vesile oldu ve s›n›rl› enerji kay-
naklar›n› hoyratça harcaman›n yanl›fll›¤›-
n› farkettirdi. Bu ülkeler, Arap ülkelerine
k›z›p durmak yerine, ak›l ve bilimi reh-
ber edinerek, tam bir “tasarruf seferber-
li¤i” ilan ettiler ve enerjide d›fla ba¤›ml›l›-
¤› azalt›c› aray›fllara girdiler. Üniversite-
lerden hükümet kurulufllar›na, evlerden
en büyük sanayi tesislerine kadar her ke-
sim, bu seferberlikte yerini ald›, ve de¤i-
flik sahalarda yeni teknolojiler gelifltire-
rek, enerji verimlili¤i art›r›ld›. Ve sonun-
da Bat› dünyas› en yüksek refah seviyesi-
ni en düflük enerji miktar› (ve maliyeti)
ile yakalamay› baflard›. Ama rehavete ka-
p›lmad› ve tasarrufun güzel meyvelerini
gören Bat› dünyas›, bu konudaki gayret-
lerine tüm kurumlar›yla devam etti. 
Tararruf tedbirlerinin bir parças› olarak,
ABD Enerji Bakanl›¤›, 1976’da bafll›yarak,

titiz bir seçme süreci sonunda belirlenen
ve say›lar› 30’a varan üniversitede, “En-
düstriyel Etüd Merkezleri” (eski ismi
Enerji Analiz ve Teflhis Merkezi) kurdu
ve onlar› finanse etti. Böylelikle yetkileri-
ni ülke çap›nda kurumlarla paylaflt›. Her
merkez y›lda 25 sanayi tesisine hizmet
veriyor ve bunun karfl›l›¤› olarak Enerji
Bakanl›¤›’ndan 150 bin dolar al›yor. Bu
merkezler hizmet alanlar›ndaki orta öl-
çekli sanayi tesislerine gidip onlar›n üre-
timini ve enerji kullan›m›n› inceliyor ve
enerji tasarrufu, at›klar›n minimize edil-
mesi ve verimlili¤in artt›lmas› üzerine üc-
retsiz raporlar haz›rl›yor. Yap›lan araflt›r-

malar, firmalar›n bu raporlardaki tavsiye-
lerin yaklafl›k yar›s›n› uygulayarak, y›lda
ortalama $ 55, 000 dolar tasarruf etti¤ini
gösteriyor. Üniversitelerdeki bu prog-
ram bugüne kadar sanayide 1.5 milyon
istihdam oluflturulmas›n› veya mevcut is-
tihdam›n korunmas›n› neticesini do¤ur-
du. Ve bu ifli yapan mühendislik ö¤renci-
leri de, gerçek-dünya tecrübesi kazana-
rak, enerji verimlili¤i konusunda uzman-

laflt›. ABD Enerji Bakanl›¤›n›n Endüstri
Teknolojileri Program›, bu güne kadar
sanayinin enerji girdisinden $ 8 milyar
dolar tasarruf yapmas›n› ve enerji maliye-
tinin düflmesini sa¤lad›. Bu merkezlerin
kuruldu¤u yerlerden biri de, mensubu
oldu¤um Nevada Üniversitesi idi. Mer-
kez 1993-2003 y›llar› aras›nda Kuzey Ne-
vada ve Kuzeydo¤u Kaliforniya bölgesine
hizmet verdi. Bu merkezlerin baflar›s›n›n
alt›nda yatan s›rlar: Fabrika ziyaretlerinin
sadece bir gün olmas› ve ziyaret s›ras›n-
da gereken tüm bilgi ve ölçümlerin al›n-
mas›; çabuk ve yaklafl›k ölçümlerle yeti-
nilmesi; hesaplar›n basite indirgenmesi,

maliyet ve geri dönüflüm hesaplar›n›n pi-
yasa bilgilerine dayan›p gerçekçi olmas›
ve temel amac›n tam ve do¤ru dosya tut-
mak de¤il, firmaya enerji ve para tasarruf
ettirmek olmas›d›r. 

Merkez faaliyetlerinden bir örnek ver-
mek gerekirse, ABD’de ö¤rencilerle bir
fabrikay› ziyaretimiz s›ras›nda büyükçe
bir do¤algaz f›r›n›ndaki yal›t›m›n yetersiz

fiubat 2008 71

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / Enerji Verimlili¤i Kültürü...

ÇERÇEVE

“Türkiye’de binalar›n yetersiz yal›t›m›n›n enerji maliyetinin
y›lda 5 milyar YTL c›var›nda oldu¤u ifade edilmektedir. Yani
binalar›m›z yeterince yal›t›lsa, 5 milyar YTL her y›l havaya
uçaca¤›na bina sahiplerinin cebinde kalacakt›r. Türkiye’de
toplam enerjinin üçte birinin konutlarda kullan›ld›¤› ve
yal›t›m ile binalarda %50’ye varan tasarruf sa¤lanabilece¤i
dikkate al›n›rsa, gerçek rakam muhtemelen çok daha
yüksektir. Is› yal›t›m› kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak için
1985’de Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar›n› belirleyen TS 825
Standard› ç›kar›lm›flt›r. Bu standart sonradan güncellenmifl
ve yeni standart 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren zorunlu
uygulamaya girmifltir.”
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oldu¤unu gördük. D›fl yüzey s›cakl›¤›n›n 90°C oldu¤unu ölç-
tük. Yapt›¤›miz hesaplar, f›r›n›n d›fl yüzeylerinden kaybolan ›s›-
n›n maliyetinin y›lda 7400 dolar oldu¤unu gösterdi. Biz f›r›n›n
5 cm kal›nl›¤›nda yal›t›m malzemesiyle kaplanmas›n› tavsiye et-
tik. Yal›t›m›n maliyeti iflçilik dahil 1400 dolar idi, ama y›ll›k ›s›
kayb›n›n maliyetini 1700 dolara düflürdü. Yani bir kereye mah-
sus 1400 dolarl›k bir yat›r›m, y›lda 5700 dolar tasarruf sa¤lad›.
Böylelikle kendisini üç ayda amorte etti. Yeterli yal›t›mdan ha-
beri olmayan benzer bir firma, ›s› kay›plar› için y›lda 7400 dolar
öderken, bu firma 1700 dolar ödeyip avantaj sa¤l›yor. Bu tür ta-
sarruf tedbirlerini yayg›nlaflt›rarak, enerji maliyetini ciddi bo-
yutlarda düflürebiliyor ve rekabet gücünüzü art›r›yorsunuz. Da-
ha az yak›t yakt›¤›n›z için de çevre kirlenmesini azalt›yorsunuz
ve küresel ›s›nma ile mücadele ediyorsunuz. 

ABD’den çarp›c› bir örnek: ABD’de uygulamaya konan tasarruf
tedbirleri sonucu, ekonomideki büyüme devam ederken,
enerji kullan›m› 1975 ve 1985 y›llar› aras›nda fiekil 1’de görül-
dü¤ü gibi sabit kalm›flt›r. Yani ekonomideki büyümenin ihtiyaç
duydu¤u ilave enerji, tasarruf ile sa¤lanm›flt›r. Bu, hayat stan-
dard›n› düflürmeden yap›lm›flt›r. 1973 ile 2000 y›llar› aras›nda
ise ABD ekonomisi %126 büyürken, enerji kullan›m›ndaki art›fl
%30’da kalm›flt›r – yani ekonomideki büyüme h›z›n›n beflte bi-
rinde- Keza, 1990-2000 y›llar› aras›nda sanayi üretimi %41 artar-
ken, sanayide elektrik kullan›m› sadece %11 artm›flt›r. (Kaynak
1) ABD’de kullan›lan enerji miktar› e¤er ekonomideki büyü-
meye paralel olsayd›, 2001 y›l›nda tüketilen enerji miktar› 29
trilyon kWh yerine, 50 trilyon kWh olacakt›.

Tasarruf tedbirlerinin etkisinin gayet çarp›c› olarak görüldü¤ü
di¤er bir saha da ABD’de iptal edilen nükleer santrallar. 2006
y›l› sonu itibariyle dünyada 32 ülkede 435 nükleer santral 368,
000 MW güç üretip dünya elektrik enerjisinin yüzde 16’s›n›
meydana getirmektedir. Bunlardan 104’ü 98,000 MW kurulu
gücü ile ABD’dedir ve ülkenin elektrik ihtiyac›n›n %20’sini kar-
fl›lamaktad›r. ABD tasarrufla tan›flmadan evvel büyüyen ekono-
misinin elektrik ihtiyac›n› nükleer santrallerle karfl›lamay› plan-
l›yordu. 1970’li y›llarda onlarca nükleer santral›n inflas›na bafl-
lanm›flt›. Ancak öngörülmeyen birfley oldu ve tasarruf tedbirle-
ri büyüyen ekonominin enerji ihtiyac›n› karfl›lamaya kâfi geldi.
Sonunda toplam 107,000 MW kapasiteli de¤iflik yap›m aflama-

lar›ndaki, 97 nükleer santral iptal edildi ve harcanan on milyar-
larca dolar bofla gitti. Bu iptallerin %90’›n›n 1974-1984 aras›nda
olmas› (gerisi 1985-1995 aras›nda) ve ABD’de 1979’dan beri ye-
ni nükleer santral kurulmamas›, tasarruf tedbirlerinin etkisini
aç›kça göstermektedir (Kaynak 2) Türkiye’de enerji israf› had
safhada oldu¤u halde, ekonomik büyüme için gerekli enerji
kayna¤i olarak nükleer dahil, her tür enerji konuflulup tart›fl›l›-
yor, ama nedense artan enerji ihtiyac›m›z› y›llarca karfl›l›yabile-
cek olan en büyük enerji kayna¤› tasarruftan neredeyse hiç
bahsedilmiyor.

fiekil 1. ABD’de 1970’lerde uygulamaya konan tasarruf tedbir-
leri sonucu, toplam enerji tüketimindeki azalma. Kaynak: ABD
Enerji Bakanl›¤›, Enerji Enformasyon Baflkanl›¤›.

Tasarruf denince akla ilk gelen ugulama olan ›s› yal›t›m›, sürdü-
rülebilir geliflme ve ekonomik büyümeyi mümkün k›larken,
hava kirlili¤ini azalt›r. 2001 y›l›nda yay›nlanan bir raporda
ABD’de konut amaçl›, ticarî ve endüstriyel binalarda flu anda
mevcut yal›t›m›n sa¤lad›¤i y›ll›lk tasarruf göz aç›c›d›r (hayret
uyand›r›c› derecededir): 23.5 Quad enerji (4 milyar varil petro-
le eflde¤er), $177 dolar milyar ve 366 milyon ton carbon (veya
1340 milyon ton karbondioksit) emisyonu (Kaynak 3) Baflka
bir örnek vermek gerekirse, ABD’de Federal Hükümet binala-
r›nda 1985-2000 y›llar› aras›nda metre kare bafl›na enerji kulla-
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n›m› %20 azalm›flt›r. Bu süre zarf›ndaki hükümetin toplam
enerji kullan›m›ndaki azalma ise %20’den de fazlad›r (Kaynak
1) Türkiye’de ise kamu kurum ve kurulufllar›n›n kamu binala-
r›nda ne kadar tasarruf sa¤lad›¤› gerçekten merak konusudur.
Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi faaliyet raporlar›nda verdi¤i se-
miner say›s› ve bulundu¤u etkinliklerle beraber bireylere, ku-
rumlara ve ülkeye ne kadar enerji tasarruf ettirdi¤i bilgilerine
de yer verirse, san›r›m çok faydal› olacakt›r. Çünkü bir progra-
m›n baflar›s›, sonuçlar›yla ölçülür.

ABD’de 1996 y›l›nda yay›nlanan bir çal›flma, binalara uygulanan
yal›t›m›n ›s›tma ve so¤utma için gerekli enerji kullan›m›n› ko-
nutlarda %51 azaltarak, y›lda 10.4 Quad, ticarî binalarda da %18
azaltarak y›lda 1.5 Quad enerji tasarrufu sa¤lad›¤›n› göstermifl-
tir. Tüm konut maksatl› ve ticarî binalardaki (endüstriyel tesis-
ler hariç) y›ll›k tasarruf ise enerji kullan›m›nda, %42’ye karfl›l›k
gelen 11.9 Quad (2 milyar varil petrole eflde¤er) olmufltur.  Bu,
ülke çap›ndaki tüm enerji tasarrufunun %15’ine karfl›l›k gel-
mektedir ve karbondioksit emisyonunda y›lda 780 milyon ton-
luk bir azalmay› beraberinde getirmektedir (Kaynak 4)

fiekil 2. ABD’de 1970’lerde uygulamaya konan tasarruf tedbir-
leri sonucu, enerji yo¤unlu¤undaki (bir dolarl›k GSMH üret-
mek için kullan›lan enerji miktar›) azalma. Kaynak: ABD Enerji
Bakanl›¤›, Enerji Enformasyon Baflkanl›¤›.

fiekil 3. Yeni buzdolab› ve dondurucular›n y›ldan y›la elektrik
kullan›m›ndaki düflüfl (birim ünite bafl›na) Kaynak: National
Energy Policy Report, USA, 2001.  

Enerji verimli teknolojilerin gelifltirilip uygulanmas›, ciddi bo-
yutta enerji tasarrufunu netice vermifltir. Mesela buzdolab› ve
dondurucular›n enerji verimlili¤i daha iyi izolasyon ve yüksek
verimli kompresörler sayesinde geçen 30 y›l içinde yaklafl›k
%70 artm›flt›r. ABD’de buzdolaplar›n›n y›ll›k ortalama elektrik
tüketimi 1970 y›l›nda 1726 kWh’ten, 1990 y›l›nda 916 kWh’e
düflmüfltür. Verimli buzdolaplar›n›n kullan›lmas› ABD’de
1973’den bu yana yaklafl›k 30,000 MW güçte yeni santral ihtiya-
c›n› ortadan kald›rm›flt›r. (DPT, Kaynak 5) Kompek floresan
lambalar ampullü lambalarla ayn› ›fl›¤› %25 elektrik kullanarak
verirler. ABD’de bugün arabalar daha iyi motor dizayn› ve kon-
trolleri, daha hafif malzemeler kullanarak a¤›rl›k azalt›lmas›, ge-
lifltirilmifl transmisyon ve daha aerodinamik dizayn gibi yeni
teknolojilerin sayesinde, mil bafl›na 1970’de kulland›klar› yak›-
t›n sadece %60’›n› kullanmaktad›rlar. Araçlar›n enerji verimlili-
¤i gelifltirilmifl hafif malzemeler ve hibrit teknoloji kullanarak
daha da art›r›labilir. (National Energy Policy Report, 2001) Bir
kaç y›l önce piyasaya ç›kan ve Türkiye’de de sat›lan hibrit tek-
noloji donan›ml› arabalar ise frene bas›ld›¤›nda normalde ›s›ya
dönüflüp kaybolan mekanik enerjiyi bile elektri¤e çevirip bir
aküde depolamakta ve yo¤un trafikte motoru durdurup depo-
lanan elektrik enerjisini kullanmaktad›r. Neticede hibrit araba-
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lar›n kilometre bafl›na yak›t tüketimi, fle-
hir içi trafi¤inde yar› yar›ya ve hatta üçte
bire düflmektedir. 

Bir ülkenin refah seviyesi ortalama gay-
ri safi millî has›la (GSMH) ile beraber,
kifli bafl›na tüketilen enerji miktar› ile
yak›ndan ilgilidir. Mesela kifli bafl›na dü-
flen y›ll›k elektrik tüketimi 2004’de Tür-
kiye’de yaklaflik 2100 kWh, AB ülkele-
rinde 6500 kWh ve ABD’de 13,500 kWh
idi. Burada, refah seviyesi ile eneri tü-
ketimi aras›ndaki iliflki aç›kça görülme-
kedir. Ama bu tam do¤ru bir gösterge
de¤ildir, çünkü enerjinin verimli kulla-

n›l›p kullan›lmad›¤›n›, baflka bir ifade
ile ne kadar enerjinin israf edildi¤ini,
hesaba katmamaktad›r. Enerjinin ve-
rimli kullan›m›n›n yayg›n bir ölçüsü,
mal veya hizmet olarak bir birim gayri
safi millî has›la (GSMH) üretmek için,
tüketilen enerji miktar› olan “enerji yo-
¤unlu¤u”dur. fiekil 2’de görüldü¤ü gi-
bi, ABD’nin enerji yo¤unlu¤u düzenli
olarak düflmekte ve dolayesi ile enerji
verimlili¤i artmaktad›r. Verimlili¤in bu
art›fl›nda 1970’li y›llardan itibaren gelifl-
tirilen yeni teknolojilerin ve uygulama-
ya konan tasarruf tedbirlerinin büyük
etkisi vard›r.

Düflündürücü bir ibret levhas›: E¤er ABD
tasarruf tedbirlerine baflvurmay›p, gün-
lük hayata ve üretime 1970’deki enerji
yo¤unlu¤u seviyesinde devam etseydi,
2000’deki enerji tüketimi %80 veya 79
Quad daha fazla olacakt› (1 Quad enerji
= 172 miyon varil petrole eflde¤er; varili
$87 üzerinden 1 Quad’›n de¤eri 15 mil-
yar dolar.) Yani ABD eski al›flkanl›klar›na
devam edip tasarrufa bafllamasayd›, sa-
dece 2000 y›l›nda 13 milyar varil petrole
eflde¤er ilave enerji kullanacakt›, ki bu
kadar petrolün bugünkü piyasa de¤eri
bir trilyon dolar›n üzerindedir. Tabi ki,
enerjinin bir k›sm› daha ucuz olan kö-
mür ve do¤algazdan elde edildi¤inden,
gerçek rakam bu kadar yüksek olmaya-
cakt›r. Ama fluras› bir gerçek ki, ABD bu-
gün enerjiye her y›l yüz milyarlarca dolar
daha az para harcamaktad›r. Bunu büyük
ölçüde 1970’li y›llarda ciddiyetle bafllay›p
uygulad›¤› ›s› yal›t›m› gibi tasarruf tedbir-
lerine borçludur. (Kaynak 1)

Türkiye’nin enerji yo¤unlu¤u, OECD ül-
keleri ortalamas›n›n 2 kat›, Japonya’n›n
ise 4 kat›d›r. Yani bir dolarl›k mal veya
hizmet üretmek için, Türkiye OECD ül-
kelerinde kullan›lan enerji miktar›n›n 2
kat›, Janponya’da kullan›lan›n ise 4 kat›
enerji kullanmaktad›r. Enerji verimlili¤i
konusunda s›n›fta kald›¤›m›z› gösteren
bu kötü karne, ayn› zamanda muazzam
bir f›rsata da iflaret etmektedir: Türkiye,
refah seviyesini düflürmeden tasarruf
tedbirleriyle enerji tüketimini yar›ya dü-
flürebilir. Baflka bir ifadeyle, Türkiye eko-
nomik büyümesi için gerekli ilave enerji-
yi GSMH’s› iki kat›na ç›k›ncaya kadar hiç-
bir ilave kaynak kullanmadan, tasarruf
tedbirleriyle karfl›l›yabilir. Yani Türki-

“Enerji verimlili¤inde Türkiye dünya ortalamas›n›n bile
alt›ndad›r. Bu da firmalar›n kârl›l›¤›n› ve rekabet edebilirli¤ini
olumsuz yönde etkilemekte ve ülkenin enerjide d›fla
ba¤›ml›l›¤›n› pekifltirmektedir. Buna ra¤men Türkiye,
ekonomideki büyümeyle artan enerji talebini hangi enerji türü
kullanarak ve ne tip yeni santral kurarak karfl›layaca¤›n›
tart›flmakta, ama tasarrufa ciddi flekilde ve topyekün  bir
seferberlik bilincinde e¤ilinmesi gerekti¤inin idrakine varm›fl
görülmemektedir.”
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ye’nin ilk etapta, ciddi yat›r›m gerektiren
nükleer santrallara veya at›klar›yla havay›
kirleten ve iklim de¤iflikli¤ine sebep olan
kömür, petrol, veya do¤algaz santralleri-
ne de¤il, hiçbir bacas› ve at›¤› olmay›p
gayet ekonomik ve yerli mal› “tasarruf
santrallerine” ihtiyac› vard›r. Bu iddiay›
biraz abart›l› bulanlara, ABD’nin 1975-
1985 y›llar› aras›nda aynen bunu yapt›¤›-
n› ve ekonomik büyümesini, tasarruf et-
ti¤i enerji ile sa¤lad›¤›n›; neticede bu tat-
l› “sürpriz” karfl›sinda infla halindeki on-
larca nükleer santrali iptal etti¤ini hat›rla-
t›r›z. Tekerle¤i tekrar icat etmenin anla-
m› yok. Geçmifl tecrübelerden istifade
etmek, insanl›¤›n ve bilimi rehber edin-
menin gere¤idir. ABD örne¤i bize tekrar
gösteriyor ki, en cazip enerji kayna¤i ta-
sarruftur. Bu kaynak üstelik yerli, daimî
ve çevre dostudur. 

Bir ülkenin ve ülkedeki kurulufllar›n re-
kabet gücü enerji maliyeti ile yak›ndan il-
gilidir. Bir kuruluflun toplam enerji mali-
yeti birim enerji fiat›yla beraber enerji ve-
rimlili¤ine endekslidir. Basit ve isbatlan-
m›fl tasarruf tedbirleriyle, toplam enerji
maliyeti ciddi oranlarda düflürülebilir. Ve
bu gayet ekonomik olarak yap›labilir.
Türkiye bugün nisbeten düflük iflçilik ma-
liyetine ra¤men, rekabet gücünü koru-
mada zorlan›yorsa, yapmas› gereken ilk
ifl, enerji kullan›m›n› gözden geçirmek ve
bilinçli bir flekilde tasarruf tedbirlerini ül-
ke sath›nda yayg›nlaflt›rmakt›r. Kalk›n-
makta olan bir ülkenin artan enerji ihtiya-
c› elbette yeni santrallarla giderilebilir.
Fakat enerji maliyetinin düflürülmesi ve
rekabet gücünün art›r›lmas›n›n yolu, ta-
sarruftan geçer. Tasarruf tedbirleri sonu-
cu konutlar›n enerji maliyetinin düflmesi,

piyasada harcanabilecek para miktar›n›
art›r›r; bu da ekonomik canl›l›¤› ve istih-
dam art›fl›n› beraberinde getirir. 

Enerji tasarrufu deyince herhalde akla
gelen ilk fley ›s› yal›t›m›d›r. Ancak bu en
temel konudaki bilinçsizlik de, hayret ve-
ricidir. ‹ZODER taraf›ndan haz›rlat›lan ve
Elektrik dergisinin Nisan 2005 say›s›nda
yay›nlanan bir kamuoyu araflt›rmas›, Tür-
kiye’de yal›t›m bilincinin s›f›ra yak›n ol-
du¤unu ortaya ç›karm›flt›r. Deneklerin
yar›ya yak›n› “Yal›t›m nedir?” sorusuna
hiç bir cevap veremezken, cevap veren-
lerin tamam›na yak›n› bir k›sm› da yal›-
t›mla ilgisiz cevaplar vermifltir. Denekle-
rin yar›dan fazlas›n›n ise, yal›t›m›n neye
yarad›¤› konusunda hiçbir fikri olmad›¤›
görülmüfltür. Bu ac› tablo, ülkede enerji
bilincini art›rma görevi verilmifl kurumla-
r›n bu görevi pek de etkin yapamad›¤›n›
göstermesi bak›m›ndan ibret vericidir.
Öyle anlafl›l›yor ki, 1981 y›l›ndan beri her
y›l Ocak ay›nda kutlanan Enerji Tasarru-
fu Haftas› ve düzenlenen çeflitli seminer,
panel ve kongreler, içi bofl ve gösterme-
lik olmaktan ileri gidememektedir. Bafl-
lang›ç olarak, Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi
(E‹E) Genel Müdürlü¤ü bünyesinde
1992 y›l›nda kurulan Ulusal Enerji Tasar-
rufu Merkezi (UETM) her y›l bir faaliyet
raporu yay›nlamal› ve o y›l içinde hangi
faaliyetlerle ülkeye ne kadar enerji tasar-
ruf ettirdi¤ini, bunun maddî de¤erini be-
lirtmelidir. Ancak Enerji Verimlili¤i Ka-
nun Tasar›s›’n›n genel gerekçesindeki
“Bugüne kadar yürütülen çal›flmalara
ra¤men, enerji yo¤unlu¤u de¤eri düflme
e¤ilimine girmemifltir” ifadesine bak›la-
cak olursa, geçmiflteki tasarruf faaliyetle-
ri kayda de¤er bir netice vermemifltir

(Kaynak 6) Bu da, UETM’in mevcut yak-
lafl›mlar›n› gözden geçirmesi ve yeni yak-
lafl›mlar gelifltirmesi, gerekirse stratejik
ortakl›klar gelifltirmesi gere¤ine iflaret et-
mektedir.

Bina yal›t›m› ve bu konudaki genel bilgi-
sizlik, ilgisizlik, Türkiye’nin kanayan bir
yaras› olmaya devam etmektedir. Türki-
ye'de binalarda birim alan› veya hacmi
›s›tmak için harcanan enerjinin, ayn› ik-
lim flartlar›nda Avrupa ülkelerine göre 2-
3 kat daha fazla olmas›, Türkiye’nin ener-
ji tasarrufu aç›s›ndan bir f›rsatlar ülkesi
oldu¤unu göstermektedir. Türkiye’de
binalar›n yetersiz yal›t›m›n›n enerji mali-
yetinin y›lda 5 milyar YTL c›var›nda oldu-
¤u ifade edilmektedir. Yani binalar›m›z
yeterince yal›t›lsa, 5 milyar YTL her y›l
havaya uçaca¤›na bina sahiplerinin ce-
binde kalacakt›r. Türkiye’de toplam
enerjinin üçte birinin konutlarda kulla-
n›ld›¤› ve yal›t›m ile binalarda %50’ye va-
ran tasarruf sa¤lanabilece¤i dikkate al›-
n›rsa, gerçek rakam muhtemelen çok da-
ha yüksektir. Is› yal›t›m› kullan›m›n› yay-
g›nlaflt›rmak için 1985’de Binalarda Is›
Yal›t›m› Kurallar›n› belirleyen TS 825
Standard› ç›kar›lm›flt›r. Bu standart son-
radan güncellenmifl ve yeni standart 14
Haziran 2000 tarihinden itibaren zorunlu
uygulamaya girmifltir. Böylece, yeni infla
edilecek binalarda bina zarf›ndan olan
y›ll›k ›s› kay›plar›n›n yar› yar›ya azalt›lma-
s› hedeflenmifltir. Ancak Türkiye yaz›l›
dökümanlar›n tek bafllar›na birfley yap-
mad›¤›n› “tekrar” keflfetmifl ve pek de¤i-
flen bir fley olmam›flt›r. Çünkü kimsenin
kanundan haberi yok, olanlardan da (be-
lediyeler gibi) ne yapaca¤›n› bilen yok.
Asl›nda üniversiteler, ilgili meslek kuru-



lufllar›, yal›t›m firmalar› ve belediyeler
beraber bir tak›m oluflturarak inflaat sek-
töründe görev yapan muteahhitleri e¤i-
tebilir, binalar›n enerji kullan›m›n› yar›ya
kadar düflürebilen tekniklerin yayg›nlafl-
mas›n› sa¤l›yabilirler. Hatta üniversite
kampuslar›nda veya belediye kompleks-

lerinde ziyarete aç›k örnek binalar da ya-
pabilirler. Böylelikle bireylerin ›s›tma ve
so¤utma masraflar›n› düflürür, binalar›n
piyasa de¤erini art›r›rken, ülkenin enerji
aç›s›ndan d›fla ba¤›ml›l›¤›n› azaltabilirler.
Enerji Bakanl›¤›, enerji tasarruf potansi-
yelinin sanayide %20, ulafl›mda %15, bina
ve hizmet sektöründe %30’un üzerinde

oldu¤unu ifade etmektedir. Asl›nda ener-
ji yo¤unlu¤umuzun OECD ülkelerinin 2
kat› oldu¤u göz önüne al›n›rsa, enerji ta-
sarruf potansiyelimiz çok daha yüksektir.
Türkiye’nin kurulu elektrik gücü yaklafl›k
40 bin MW’t›r. Kurulmas› planlanan 5 bin
MW’l›k nükleer santraller ise mevcut ku-
rulu gücümüzün %12’sidir. Öyle görülü-
yor ki, Türkiye enerji verimlili¤i ve tasar-
ruf konusunda bir topyekün seferberli¤e
kalksa, elektrik kullan›m›n› kolayl›kla
%20 düflürür. Üstelik bunu hayat standar-
d›n› düflürmeden yapar. Böylelikle nükle-
er santrallerin üretece¤i elektri¤i tasar-
rufla üretmifl olur ve bunu daha ucuz ve
temiz olarak yapar. O yüzden enerji poli-
tikalar›nda önceli¤in nükleer veya di¤er
santrallerde de¤il, tasarruf santrallerinde
olmas› lâz›md›r. 
Enerji verimlili¤i kanun tasar›s› gerekçe-
sinde belirtildi¤i gibi, tasarruf edilen her
bir YTL tutar›ndaki elektrik enerjisi 3-4
YTL tutar›nda yeni santral yat›r›m›n› da
önleyebilmektedir. Türkiye’nin tasarruf
potansiyelinin milyar YTL’lerle ifade edil-
di¤i göz önüne al›n›rsa, tasarrufla milyar-
larca YTL’nin yeni santral yap›m›na ve
dolay›s›yla, büyük etapta d›flar›ya gitmesi
önlenecektir; çevre de bu olumlu etki-
den pay›n› alacakt›r. Türkiye’de art›k bü-
yüme ile artan elektrik ihtiyac›n›n ancak
yeni santral kurarak karfl›lanabilece¤i
mentalitesi de¤iflmeli; akla gelen ilk fley
enerjinin verimli kullan›m›, yani tasarruf
olmal›d›r.

Türkiye’de elektri¤in yaklafl›k yar›s› sana-
y› taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bunun da
%70’den fazlas› elektrik motorlar› tara-
f›ndan tüketilmektedir. Demek ki, yakla-
fl›k 40 bin MW’l›k kurulu gücün 14 bin

MW’› (asl›nda konut ve ticarî binalardaki-
leri de dikkate al›rsak, çok daha fazlas›)
motorlara gitmektedir ve standart yerine
yüksek verimli motorlar›n kullan›lmas›
ciddi elektrik tasarrufu meydana getire-
cektir. Evlerine invertörlü klima takt›ran-
lar›n bildi¤i gibi, motorlar›n de¤iflken
frekansl› sürücülerle techiz edilmesi de
ilave elektrik tasarrufu sa¤l›yacakt›r. Ayr›-
ca, 2000 y›l›nda yay›nlanan bir araflt›rma,
Türkiye’deki 11.5 milyon konutun sade-
ce %10’unda çat› yal›t›m› ve %9’unda da
çift cam oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r.
(Kaynak 7) Binalarda en büyük ›s› kayb›-
n›n pencerelerden oldu¤una ve çift ca-
m›n bu kayb› %50 azaltt›¤›na bak›l›rsa,
çat› izolasyonu ve çift cam uygulamalar›-
n›n art›r›lmas›yla, kayda de¤er bir tasar-
rufun olaca¤› aç›kt›r.
Türkiye’nin tasarruf tedbirleri konusun-
da k›p›r k›p›r ve giriflken de¤il de, dura-
¤an ve çekingen bir manzara sergilemesi
meselesinin biraz daha kökenine inile-
cek olursa, flunu görürüz ki: Bir ülkenin
enerji verimlili¤i dahil her konuda gelifl-
mesi için ilk flart, e¤itimin geliflmesi,
onun için de ilk flart ba¤›ms›z düflünce
platformunu oluflturan demokrasinin
geliflmesidir. Dünya ekonomisinin art›k
bilgi-tabanl› olmas› ve yüksek e¤itimli ifl-
gücüne dayal› olmas›, geliflmifllik için e¤i-
timin önemi hakk›nda flüpheye yer b›-
rakmaz. Ama iyi bir e¤itim için, demokra-
sinin önemi ne kadar izah edilse azd›r.
Modern dünyada e¤itimin amac› bilgi
yüklemek ve hatta beceri kazand›rmak
de¤il; bireylerin hayâl gücü ve yarat›c›l›k-
lar›n› gelifltirmek, ba¤›ms›z düflünmeleri-
ni sa¤lamak ve özgüvenlerini tesis edip,
giriflimcilik ruhu kazand›rmakt›r. ‹nisiya-
tif kullanma ancak bundan sonra gelir.
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“Türkiye’nin enerji
yo¤unlu¤u, OECD ülkeleri

ortalamas›n›n 2 kat›,
Japonya’n›n ise 4 kat›d›r.
Yani bir dolarl›k mal veya

hizmet üretmek için, Türkiye
OECD ülkelerinde kullan›lan

enerji miktar›n›n 2 kat›,
Japonya’da kullan›lan›n ise

4 kat› enerji kullanmaktad›r.
Enerji verimlili¤i konusunda
s›n›fta kald›¤›m›z› gösteren

bu kötü karne, ayn› zamanda
muazzam bir f›rsata da

iflaret etmektedir: Türkiye,
refah seviyesini düflürmeden
tasarruf tedbirleriyle enerji

tüketimini yar›ya
düflürebilir. Baflka bir

ifadeyle, Türkiye ekonomik
büyümesi için gerekli ilave
enerjiyi GSMH’s› iki kat›na
ç›k›ncaya kadar hiçbir ilave

kaynak kullanmadan,
tasarruf tedbirleriyle

karfl›layabilir.”



Bilgi yüklenerek ve beceri kazanarak ula-
fl›labilecek en yüksek nokta robotluktur,
yani de¤erli bir emir kulu olmakt›r. Sade-
ce bilgi ve beceri ile donat›lm›fl e¤itimli
kifliler, kendi firmalar›n› kurmak veya ye-
ni bir teknoloji gelifltirmek yerine, kendi-
lerine ifl verecek iyi bir firma ararlar. ‹ni-
siyatif kullan›p cesaretle bir ifle giriflmek
yerine, sorumluluk almaktan uzak du-
rup, yukar›dan emir gelmesini beklerler. 

Enerji kaynaklar› ve enerjinin kullan›lma-
s›nda verimlili¤in art›r›lmas› maksad›yla
haz›rlanan ve 2 May›s 2007 tarihli Resmî
Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren,
“Enerji Verimlili¤i Kanunu” çekici ismine
ra¤men, pek bir heyecan ve bir momen-
tum oluflturmad›. Bu s›ralar hissedilir bir
tasarruf veya verimlilik rüzgâr› esmiyor.
Bu konuda yaz›l›p konuflulanlar da, yok
denecek kadar az. Zaten oldukça detayl›
olan kanun ilave yönetmeliklerin de ha-
z›rlanmas›n› öngörüyor. Umar›m enerji
verimlili¤i faaliyetlerini sonunda bürok-
ratik bir k›skaca al›nmaz. Bu kanunla as-
l›nda yayg›nlaflt›r›lmas› gereken enerji
verimlili¤ini art›rma faaliyetleri s›k› bir
denetim alt›na al›n›yor. Bürokratik for-
maliteler flevk ve heyecan› k›r›yor. Asl›n-
da yap›lmas› gereken bunun tam tersi,
yani ülke çap›nda bir topyekün tasarruf
seferberli¤inin önünün aç›lmas› ve her-
kesin aktif rol almaya teflvik edilmesi idi.
Kanun, yeni bir formaliteler zinciri olufl-
turuyor ve enerji verimlilik faaliyetlerini
yetkilendirilmifl kurumlara ve bu kurum-
lar›n yetkilendirdi¤i flirket ve sertifikalan-
d›r›lm›fl kiflilere hasrediyor. Gönül isterdi
ki, kanun insana güvene, iflbirli¤ine ve
yarat›c›l›¤a dayanan “demokrat” bir ze-
min olufltursun; tak›mlar›n kurulmas›n›

teflvik etsin ve kabu¤a de¤il, öze a¤›rl›k
versin. Ümidimiz uygulamada flirketlerle
iflbirli¤ini öngören ve netice almaya yö-
nelik uygulamalara a¤›rl›k verilmesi, zor-
lamaya ve cezaland›rmaya yönelik hü-
kümleri uygulamaktan da mümkün mer-
tebe kaç›n›lmas›d›r.

Türkiye’de tekstil gibi enerjiyi yo¤un ola-
rak kullanan sanayi tesislerindeki enerji
israf› ve bunun çevreye, maliyetlere etki-
si tüyler ürpertici boyuttad›r. Ama öyle
görülüyor ki, ne meslek kurulufllar›, ne
üniversiteler ve ne de devlet kurumlar›
bunlar› öncelikli problem olarak görü-
yor. Belki de kendilerini sorumlu ve yet-
kili görmüyorlar. Her fleyi, tüm yetkileri
elinde toplam›fl olan Enerji Bakanl›-
¤›’ndan bekliyorlar. Bakanl›k ise son bir
kaç y›ld›r enerji verimlili¤i kanun tasar›s›
ile meflgul idi. Önümüzdeki dönem de,

verimlilikle ilgili yönetmelik haz›rl›klar›y-
la geçece¤e benziyor. Bu arada enerji ve-
rimlilik faaliyetleri en düflük seviyede
seyrediyor. Öyle görülüyor ki, enerji ve-
rimlili¤inin etkin olarak art›r›lmas›n›n ve
modern dünya standartlar›n›n yakalan-
mas›n›n yolu da flekilcili¤i ve merkeziyet-
çili¤i b›rak›p yerelleflmekten, yani her ki-
fli ve kurumun bu konuda kendini görev-
li ve yetkili hissetmesinden,  formaliteler
yerine sonuçlara ve hedeflere odaklan-
mas›ndan geçiyor. Türkiye, baflta
ABD’de 30 y›ld›r baflar›yla faaliyet göste-
ren Endüstriyel Etüd Merkezleri tecrübe-
si olmak üzere, Bat› dünyas›ndaki baflar›-
l› verimlilik uygulamalar›n› dikkate alarak
ve uygun görülenleri h›zla hayata geçire-
rek, enerji verimlili¤i faaliyetlerinde cid-
di bir varl›k göstermeli, enerji yo¤unlu-
¤unun bir an önce düflüfl trendine geç-
mesini sa¤lamal›d›r. 
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‹stanbul Enerji A.fi., petrol ve petrol
ürünleri ticareti yapmak ve yabanc› pet-
rol flirketleri yan›nda zay›f kalan Petrol
Ofisine, iç pazarda yeni bir aç›l›m sa¤la-
mak amac› ile 12 adet akaryak›t istasyo-
nunun kurulmas›na katk› sa¤lamak ama-
c›yla Petrol Ofisi ve ‹stanbul Belediyesi
adi ortakl›¤› ile 16.08.1962 tarihinde BEL-
PET ad›yla kurulmufl bulunmaktad›r.
fiirketin Petrol Ofisine ait olan hisseleri,
31.08.1992 tarihinde (‹DO) ‹stanbul De-
niz Otobüsleri San. Tic. A.fi. ve (‹SFALT)
‹stanbul Asfalt Fabrikalar› San. Tic. A.fi.
taraf›ndan devir al›narak Limited fiirket
haline dönüfltürülmüfl ve flirket tamamen
bir ‹BB ifltirak flirketine dönüflmüfltür.
BOTAfi'›n yurtd›fl› do¤algaz al›m kontrat-
lar›n› devretmesi hususunun gündeme
gelmesiyle birlikte, özellikle ‹GDAfi'›n ih-
tiyac› olan do¤algaz›n yurtd›fl›ndan temi-
nini gerçeklefltirmek amac›yla tüzük ve
isim de¤iflikli¤ine gitmifltir. BEL-PET
09.01.2003 tarihinde ‹GATAfi ‹stanbul

Gaz ve Akaryak›t Tedarik San. ve Tic. A.fi.
ismini alm›fl ve yeniden organize olarak
çal›flma alan›n›, do¤algaz ithalat› ve önce-
likle "Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n-
dan Elektrik Üretimi"ni kapsayacak flekil-
de geniflletmifltir.
‹nsan hayat›nda önemli bir yer tutan
enerjinin, temini esnas›nda çevre ile olan
etkileflim son derece önemli bir konu-
dur. Bu ba¤lamda günümüzde ön plana
ç›kan yenilenebilir kaynaklar›n de¤erlen-
dirilmesi ve çevre dostu teknolojilerin
kullan›lmas› konular› önemli ifl f›rsatlar›-
n› da beraberinde getirmektedir.
De¤iflimi ve beraberinde getirdi¤i f›rsat-
lar› ve tehditleri iyi alg›layan flirket, 2005
y›l›nda gerçeklefltirilen stratejik planla-
ma çal›flmas› ile misyon, vizyon ve strate-
jik hedeflerini güncellemifltir. Yap›lan bu
çal›flmalar ile birlikte üzerinde yo¤unlafl›-
lan faaliyet alan›n› do¤ru bir flekilde tem-
sil etmesi aç›s›ndan isim de¤iflikli¤i yeni-
den gündeme gelmifltir. Bu ba¤lamda

flirketin ismi 06.03.2006 tarihinde ger-
çeklefltirilen genel kurul ile “‹stanbul
Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi”
olarak de¤ifltirilmifl ve bu isim
21.03.2006 tarihinde tescil edilmifltir.

Kurumun Ar-Ge Stratejileri
‹stanbul Enerji A.fi., ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi (‹BB)’nin bir ifltirak flirketi
olup sermaye yap›s› itibariyle Büyükfle-
hir Belediyesine aittir. Kurulufl ana ama-
c›, ‹BB’nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
enerji sektöründe çözümler üretmektir.
Hem Anonim fiirket olmas›, hem de yö-
netimi itibariyle ‹BB’ye ait olmas› ‹stan-
bul Enerji A.fi.’nin esnek, dinamik, fayda
odakl› çal›flmas›na olanak sa¤lamaktad›r.
‹stanbul Enerji A.fi. yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan ‹BB ve ‹fltiraklerinin
enerji ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yöne-
lik teknoloji, araflt›rma, uygulama, gelifl-
tirme, ön fizibilite faaliyetlerini yürüt-
mektedir.
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“‹stanbul Enerji A.fi., ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi (‹BB)’nin bir ifltirak flirketi olup, sermaye yap›s›
itibariyle Büyükflehir Belediyesi’ne aittir. Amac›, ‹BB’nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda enerji sektöründe
çözümler üretmektir. Hem anonim flirket olmas›, hem de yönetimi itibariyle ‹BB’ye ait olmas› ‹stanbul
Enerji A.fi.’nin esnek, dinamik, fayda odakl› çal›flmas›na imkân sa¤lamaktad›r.”

“‹stanbul ‹çin Alternatif 
Çözümler Üretiyoruz”



‹STANBUL ENERJ‹ A.fi.’nin 
Vizyonu:
Potansiyel Enerji Kaynaklar›n› de¤erlen-
dirmede öncü, dünya standartlar›n› ya-
kalam›fl, piyasa de¤eri yüksek, çevre dos-
tu bir flirket olmakt›r.

‹STANBUL ENERJ‹ A.fi.’nin 
Misyonu:
‹stanbul Büyük fiehir Belediyesinin ener-
ji flirketi olarak; Akaryak›t depolama,
nakliye ve sat›fl›; fiehir Ayd›nlatma Sis-
temlerinin bak›m, onar›m ve yap›m›;
Enerji Üretimi ve Projelendirme faaliyet-
leri kapsam›nda sektördeki ifl f›rsatlar›n›
en iyi flekilde de¤erlendirmek, Belediye
ve ba¤l› kurulufllar›n›n enerji ile ilgili ka-
rarlar›n›n oluflturulmas› ve uygulanma-
s›nda aktif rol almakt›r.

‹STANBUL ENERJ‹ A.fi.’nin 
De¤erleri:
• Çevrecilik
• Güvenilirlik
• Sürekli geliflimcilik
• Yenilikçilik
• Kurumsall›k
• Sürdürülebilirlik 

‹STANBUL ENERJ‹ A.fi.’nin 
Stratejik Amaçlar›:
• Yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan

elektrik üretmek, 
• Akaryak›t sektöründeki faaliyetlerimi-

zi gelifltirmek,
• fiehir ayd›nlatma sisteminin yöneti-

minde söz sahibi olmak,
• Enerji bilincinin art›r›lmas›na yönelik

sosyal projeler gelifltirmek,
• fiirketimiz için alternatif gelir kaynak-

lar› üretmek.

Yukar›da belirtilen vizyon, misyon, de-
¤erler ve stratejik amaçlar do¤rultusun-
da, ‹stanbul Enerji A.fi.’nin yenilenebilir
enerji kaynaklar› (rüzgar, günefl, biyoküt-
le, hidrojen baflta olmak üzere) ile ilgili
gerekli teknolojilerin ve uygulamalar›n
gelifltirilmesi, öncü pilot projelerin ger-
çeklefltirilmesi, ‹stanbul Metropolitan
alan içerisinde sürdürülebilir kalk›nmaya
katk›da bulunacak faaliyetlerde bulun-
maktad›r. Yenilenebilir enerji projeleri ve
öncü projeler di¤er geri ödemesi k›sa sü-
ren ve karl›l›¤› yüksek olan projelere gö-
re özel sektör taraf›ndan genellikle cazip
bulunmamaktad›r. Küresel ›s›nman›n
günlük hayat›m›zda da s›kça tart›fl›lmaya
baflland›¤›, çevresel kayg›lar›n bölgesel
olmaktan ziyade küresel bir kimlik kazan-
d›¤› aflamada kâr odakl› olmaktan ziyade
vizyoner, öncü projelerin hayata geçiril-
mesine yönelik faaliyetler daha da önem
tafl›maktad›r. ‹stanbul Enerji A.fi., ‹BB’nin
çevre ve enerji politikalar›na paralel ola-
rak proje çal›flmalar›n› 2004 y›l›ndan itiba-
ren art›rarak devam ettirmektedir. 

FAAL‹YETLER‹M‹Z

1. DURUSU (TERKOS) RÜZGAR
SANTRAL‹ PROJES‹  

fiirketimizin Çatalca ‹lçesi Terkos (Duru-
su) bölgesinde gerçeklefltirmeyi planla-
d›¤› rüzgar santrali projesinde geri say›m
sürüyor. Enerji Piyasas› Düzenleme Ku-
rumu (EPDK)’n›n 1 Kas›m 2007 günü aç-
t›¤› baflvurularda flirketimiz, 45 MW’l›k
bir üretim kapasitesi için lisans baflvuru-
sunda bulunmufltur.   

‹SK‹ Terkos Osmangazi Terfi Merke-
zi’nin enerji ihtiyac›n› öncelikle yenile-
nebilir enerji kaynaklar›ndan kesintisiz
bir flekilde karfl›lanmas› için bafllat›lacak
Rüzgar Enerji Santrali yat›r›m›na 2008 y›-
l› bafllar›nda start verilerek 2010 y›l› içeri-
sinde devreye al›nmas› planlanmaktad›r.
‹SK‹ ile koordineli yürütülen çal›flmalarla
2004 y›l›ndan itibaren ölçümler yap›l-
makta olup, söz konusu ölçümlerin de-
¤erlendirilmesi neticesinde bölgede 100
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MW kurulu güce sahip rüzgar enerji po-
tansiyeli oldu¤u tespit edilmifltir. Ancak
bölgedeki ulusal enterkonnekte sisteme
ba¤lanabilecek maksimum RES kapasite-
sinin s›n›rl› olmas› sebebi ile ilk etapta
her biri 1,5 MW olan 30 adet rüzgar tür-
bini ile 45 MW kurulu güce sahip bir san-
tral kurulabilecektir.

Rüzgar santrali y›ll›k ortalama 152 milyon
KWh elektrik üretimi ile Terkos terfi is-
tasyonunun tüm enerji ihtiyac›n› karfl›la-
yabilecektir. Bu miktar ayn› zamanda
100.000 kiflilik yerleflim merkezinin elek-
trik enerji ihtiyac›na denk gelmektedir.
Ayr›ca santralin devreye girmesi ile son
günlerin gündem konusu olan küresel
›s›nman›n temel sebeplerinden CO2 ve
sera gazlar›ndan y›ll›k ortalama 90.000
ton karbon emisyon azalt›m›n›n sa¤lana-
ca¤› hesaplanmaktad›r. 1.5 MW’l›k bir
rüzgar türbini ile fosil yak›tlardan ç›kan
CO2 temizleme yönünde, yaklafl›k
200.000 a¤aca efl de¤er O2 tasarrufu sa¤-
lanmaktad›r. 

Di¤er yandan günümüz koflullar›nda ‹s-
tanbul’da bulunan su s›k›nt›s› nedeni ile
düflünülen deniz suyunun ar›t›lmas› ça-
l›flmalar›n›n da rüzgar santralinin kurula-
ca¤› alanda yer almas›, bu projeye strate-
jik bir önem kazand›rmaktad›r.

2. AKARYAKIT 
‹STASYONLARIMIZ 

‹STANBUL ENERJ‹ A.fi. geçmiflten gelen
ve ana faaliyet konusu olan akaryak›t
sektöründe halka perakende sat›fl yapt›-
¤› Yenikap› ve Selimiye ‹stasyonlar›n›n
yan› s›ra iflletilmesi için kiraya verdi¤i

4(dört) adet Akaryak›t ‹stasyonu ile bera-
ber toplamda 6 (alt›) adet Akaryak›t ‹s-
tasyonu ile ‹stanbullu hemflerilerimizin
toptan ve perakende akaryak›t ihtiyac›n›
karfl›lamaya devam etmektedir. 

3. AYDINLATMA 
ÇALIfiMALARIMIZ 

fiirketimiz ‹stanbul’un kentsel imaj›na
katk› sa¤lamaya yönelik olarak ayd›nlat-
ma ve enerji yönetimi faaliyetlerini ger-
çeklefltirmek için ‹BB fiehir Ayd›nlatma
ve Enerji Müdürlü¤ünün çal›flmalar›na
destek olamaya devam etmektedir.

Tarihsel ve kültürel bir kimlik tafl›yan bü-
yük kentler art›k ayd›nlatmalar›yla da
an›msanmaktad›r. ‹stanbul gerek kültü-
rel ve tarihsel kimli¤iyle, gerekse yeni ya-
p›lanmas›yla, bu de¤erleri ön plana ç›-
kartabilmek için ayd›nlatmas›yla da
an›msanmal›d›r. 

fiirketimiz, ‹stanbul’un gündüz sahip ol-
du¤u siluetin geceye de yans›t›lmas›
amac›yla ayd›nlatma tesislerinin bak›m,
onar›m ve yap›m ifllerinde 2007 y›l› için-
de ciddi çal›flmalara imza atm›fl ve ‹stan-
bul’un ayd›nlat›lmas› konusunda büyük
at›l›mlar gerçeklefltirmifltir.

Özellikle 2010 y›l›nda “Avrupa Kültür
Baflkenti” olarak bütün dünyan›n gözü-
nün üzerinde olaca¤› ‹stanbul için, önü-
müzdeki 2 y›ll›k süreçte ayd›nlatma aç›-
s›ndan sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›
hedeflenmekte ve geceleri de ›fl›l ›fl›l
olan bir ‹stanbul için çal›flmalar aral›ks›z
devam etmektedir.

‹stanbul’un ayd›nlatma giderlerinin gör-
sel konfor flartlar›n› bozmayacak flekilde
azalt›lmas› amac›yla da çeflitli çal›flmalar
yürüten flirketimiz, ‹stanbul geneli’nde
standartlara uygun bir ayd›nlatman›n
sa¤lanmas› amac›yla bak›m çal›flmalar›na
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Terfi Merkezi’nin enerji

ihtiyac›n› öncelikle
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kaynaklar›ndan kesintisiz
bir flekilde karfl›lanmas› için
bafllat›lacak Rüzgar Enerji

Santrali yat›r›m›na 2008 y›l›
bafllar›nda start verilerek

2010 y›l› içerisinde devreye
al›nmas› planlanmaktad›r.

‹SK‹ ile koordineli yürütülen
çal›flmalarla 2004 y›l›ndan

itibaren ölçümler
yap›lmakta olup, söz konusu

ölçümlerin
de¤erlendirilmesi

neticesinde bölgede 100
MW kurulu güce sahip

rüzgar enerji potansiyeli
oldu¤u tespit edilmifltir.”



özel bir önem vermektedir. Enerji verim-
lili¤i ve tasarrufunun ileriki y›llarda olufl-
turulmas› düflünülen “‹stanbul Ayd›nlat-
ma Master Plan›” n›n da temellerinden
biri olaca¤› düflünülmektedir. 

D›fl Kurum ve Kurulufllarla 
‹flbirli¤i:

‹BB’nin mevcut Kömürcüoda ve Odayeri
düzenli evsel at›k depolama sahalar›n-
dan ç›kan Land Fill Gas (LFG) toplanarak
elektrik enerjisine dönüfltürülmesi, LFG
içerisindeki metan gaz›n›n sera gaz› po-
tansiyel etkisinin azalt›lmas› amac›yla ge-
lifltirilen projede ARGES A.fi. teknik fizi-
bilite dan›flmanl›k, ICON Engineering sa-
ha test, ölçüm çal›flmalar› ve ‹STAÇ A.fi.
ile projenin mühendislik çal›flmalar› ve
teknik flartnamesi haz›rlanmas› ifli ortak
olarak yürütülmüfltür.
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü ile birlikte Ist›ran-
ca Dereleri’nin hidro-elektrik santrali ku-
rulumuna yönelik ön etüt çal›flmas› ya-
p›lm›flt›r. 
‹stanbul Halk Ekmek A.fi. ile mevcut
Edirnekap› ve Cebeci fabrikalar›n›n birle-
flik ›s›-elektrik (kojenerasyon) tesisi ku-
rulumuna yönelik fizibilite ve dan›flman-
l›k çal›flmas› yürütülmüfltür.
Bo¤aziçi Üniversitesi ile birlikte Avrupa
Birli¤i (AB) Akdeniz’e k›y›s› olan ülkeler
Temiz Kalk›nma Mekanizmas› Projeleri
kapsam›nda 3 adet proje gelifltirilmifltir.
Gerek proje bazl›, gerekse kurumsal e¤i-
timlere personelin kat›l›m› sa¤lanmakta-
d›r. AB finansman olanaklar›, proje ça¤r›-
lar› yak›ndan takip edilmektedir. ‹BB ça-
t›s› alt›nda EU Life Third Countries,
UNDP-GEF için proje teklifleri gelifltiril-
mifltir. 

Ulusal ve uluslararas› sempozyum, semi-
ner ve çal›fltaylara kat›l›m sa¤lanmakta-
d›r:
• UTES – Uluslar aras› Temiz Enerji

Sempozyumu
• Uluslar aras› Hidrojen Kongresi
• CDM Workshop
• ICCI – Uluslararas› Kojenerasyon

Kongresi, vb.
‹stanbul Enerji, 11. ICCI Uluslararas› Ko-
jenerasyon Kongresi’nde çevre kategori-
sinde proje ödülü alm›flt›r.
‹stanbul Enerji A.fi., stratejik amaçlar› ve
misyonu do¤rultusunda sektörel etkin-
liklere kat›l›m noktas›nda azami gayreti
göstermekte ve proje bazl› kurumsal or-
takl›klar yapmaktad›r.

CDM (Clean Development 
Mechanism) Projesi 

CDM (Clean Development Mechanism)
Projesi, Kyoto Protokolü ve AB uyum sü-
reci kapsam›nda de¤erlendirilen bu ça-
l›flmalarda temel hedef sera gazlar›n›n ve
CO2 emisyonunun azalt›lmas›d›r. Bu
do¤rultuda Birleflmifl Milletler UNFCCC
(United Nation Framework Convention
on Climate Change) program› alt›nda ge-
lifltirilen CDM (Clean Development Mec-
hanism) Kyoto protokolünün alt›nda ge-
liflmifl ülkelerin sera gaz› emisyonlar›n›
azaltma noktas›nda bir denetleme ve
kontrol mekanizmas›d›r. Ayn› zamanda
CDM geliflmekte olan ülkelerin sera gaz›
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“‹BB’nin mevcut Kömürcüoda ve Odayeri düzenli evsel at›k
depolama sahalar›ndan ç›kan Land Fill Gas (LFG) toplanarak
elektrik enerjisine dönüfltürülmesi, LFG içerisindeki metan
gaz›n›n sera gaz› potansiyel etkisinin azalt›lmas› amac›yla
gelifltirilen projede ARGES A.fi. teknik fizibilite dan›flmanl›k,
ICON Engineering saha test, ölçüm çal›flmalar› ve ‹STAÇ A.fi.
ile projenin mühendislik çal›flmalar› ve teknik flartnamesi
haz›rlanmas› ifli ortak olarak yürütülmüfltür.”



emisyonlar›n› azaltma projelerinde yer
alabilece¤i bir programd›r. 
Özetle CDM mekanizmas› gerçeklefltiri-
lecek projelerde etkinlik parametresi
olarak, CERs (Certified Emission Reduc-
tion) CO2 azaltma oran›n› çevreye olan
katk›s› fleklinde de¤erlendirmektedir.
Bu ba¤lamda, Bo¤aziçi Üniversitesi Tür-
kiye Hakemli¤inde gerçeklefltirdi¤imiz
“Eurasia-Istanbul Municipal Renewable
Energy Project” Avrasya –‹stanbul Kent-
sel Yenilenebilir Enerji Projesi teklifimiz
(Project Synergy No: 4.1041/D/02-003)
16-18 fiubat 2004 tarihleri aras›nda Avru-
pa Birli¤i EPU-NTUA çerçevesinde de-

¤erlendirilmifl ve ilk aflamay› geçmifltir.
‹stanbul enerji, AB ve BM UNFCCC uyum
çal›flmalar› kapsam›nda Bo¤aziçi Üniver-
sitesi taraf›ndan 16-18 fiubat 2005 tarihin-
de ‹stanbul’da gerçeklefltirilen ve ulusla-
raras› kat›l›mc›lar›nda yer ald›¤› çal›fltaya
üç ayr› proje bafll›¤› alt›nda kat›lm›flt›r. 
Bilimsel ve Teknolojik Yay›nlar:
• UTES Ulusal Temiz Enerji Sempozyu-

mu, “At›ktan Enerjiye – ‹stanbul’dan
örnek bir uygulama” – Bildiri Sunu-
mu, 2004

• ICCI 10. Uluslararas› Kojenerasyon
Konferans›, “Evsel Kat› At›klardan Ye-
nilenebilir Enerji Kazan›m› Fizibilitesi-
nin Kojenerasyonla Karfl›laflt›r›lmas›”
Bildiri Sunumu, 21 May›s 2004

• International Business Opportunities
for CDM, ‹stanbul, Proje sunumu, 16-
18 fiubat 2005

• TOBB.  “‹klim De¤iflikli¤inin Türkiye
ve Sanayiye Etkileri Paneli”-Sunum,
25 Kas›m 2005
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1954 y›l›nda Sakarya'n›n Pamukova ilçesin-
de do¤du. ‹lk ve Orta Ö¤retimini Pamuko-
va ve Geyve’de tamamlayan Adnan ÇEL‹K,
1974 – 1982 y›llar› aras›nda önce Ankara
Gazi E¤itim Enst. Matematik Bölümünde ve
daha sonra da ‹.T.Ü. Elektrik Fakültesinde
ö¤renim gördü. 1982 y›l›nda ‹.T.Ü.’den
Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.
1989-1990 y›llar› aras›nda M.Ü Ça¤dafl ‹fllet-
me Enst. (‹ng.) bölümünde 1 y›l e¤itim ald›.
1980 y›l›ndan itibaren serbest piyasada ifl
hayat›na bafllad›. Uluslararas› düzeyde pet-

rol, bilgisayar ve biyomedikal ürünlerinin
ticareti ile u¤raflt›.
1994 y›l›nda ‹stanbul Deniz Otobüsleri A.fi.'ye
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atand›. 
1994–2003 y›llar› aras›nda 8,5 y›l süren bu
görevden sonra 2003 - 2004 y›llar› aras›nda
1,5 y›l ‹stanbul Ulafl›m A.fi.'de Genel Müdür
olarak görev yapt›. 
22 Temmuz 2004 tarihinden bu yana ‹stan-
bul  Enerji Sanayi ve Ticaret. A.fi.'de Genel
Müdür olarak görevini sürdürmekte olan
Adnan ÇEL‹K evli ve iki çocuk babas›d›r.

Adnan Çelik
‹stanbul Enerji San. Tic. A. fi. Genel Müdürü



Dünya rezervlerinin s›n›rl› bölgelerde ol-
mas› ve bu co¤rafyalar›n ço¤unun istik-
rar ve güvenden yoksun olmalar›, h›zla
artan enerji talebi, küresel pazardaki re-
kabet flartlar›, do¤al afetler, sabotaj ve te-
rör sald›r›lar› gibi etkenler enerji güven-
li¤ini 21.Yüzy›l›n önemli bir kavram› hali-
ne getirtmifltir. Uluslar›n önemli bir me-
selesi hâline gelen enerji güvenli¤i, art›k
sadece arz güvenli¤ini de¤il, talep gü-
venli¤ini de kapsamaktad›r. Enerjiyi ih-
raç eden ülkelerin kaynaklar›n› daha
yüksek fiyattan satmay› ve bu kaynaklara
olan talebin yeterli seviyede olmas›n› ve
süreklilik arz etmesini istemektedirler.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, enerji talep gü-
venli¤inin de en az enerji arz güvenli¤i
kadar önemli oldu¤unu görüyoruz. Do-
lay›s›yla, hem rezervlere sahip ülkeler,
hem de bu rezervlere ulaflmak isteyen
tüketiciler aç›s›ndan enerji güvenli¤i son
derece önem kazanmaktad›r. 

Bu yüzden üretici ve tüketici ülkeler ara-
s›nda ciddi ve sa¤lam iflbirliklerine ihti-

yaç vard›r. Arz-talep güvenli¤inin sa¤lan-
mas›nda üretici ve tüketici ülkelerin ya-
n›nda, art›k geçifl co¤rafyas›ndaki ülkeler
de bu alanda stratejik iflbirliklerine git-
mektedir. Enerji alan›nda kurulan bu ifl-
birlikleri ise art›k devletlerin d›fl politika-
lar›n› tespit etmelerinde belirleyici bir
unsur olmaya bafllam›flt›r. Hatta bununla
da kalmay›p, devletlerin, güvenlik, sa-
vunma, sanayi ve ulafl›m politikalar›n› et-
kileyen bir faktör olarak da, enerji önü-
müze ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, ithalatç›
konumdaki ülkelerde oldu¤u gibi üretici
ülkeler de enerji politikalar›nda enerji
güvenli¤ine öncelik vermeye bafllam›flt›r. 

Fakat biz bu çal›flmam›zda enerjinin arz
güvenli¤i boyutunu inceleyece¤iz. Bu
çerçevede, enerji arz güvenli¤ini nedir
ve nas›l sa¤lan›r; Türkiye’nin enerji arz
güvenli¤i (mevcut durum, sorunlar, çö-
züm önerileri); ve AB enerji arz güvenli-
¤i politikas› (Türkiye’nin rolü ve Türki-
ye’ye etkileri) konular›n› ele alaca¤›z. 

Enerji Arz Güvenli¤i

Ekonominin can damar› olan enerjinin
sürdürülebilir, güvenilir, temiz ve çevre
dostu kaynaklardan elde edilmesi, uy-
gun ve makul fiyatlarla sanayiye kazand›-
r›lmas› ve perakendecilere ulaflt›r›lmas›
enerji arz güvenli¤i aç›s›ndan son derece
önemlidir.  
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“Yüz y›l›m›za damgas›n› vuran enerji güvenli¤i art›k tüm uluslar›n gündemine ald›¤› bir konu hâline
gelmifltir. Enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› yönünde at›lan ad›mlar bugün ülkelerin d›fl politikalar›ndan
güvenli¤ine, ulafl›m›ndan sanayisine kadar her alanda etkili olmaya bafllam›flt›r. Enerjinin kesintisiz,
güvenilir ve makul fiyatlarla ak›fl›n›n sa¤lanmas› bu aç›dan önem arz etmektedir. Peki, ithalatç›
konumda olan Türkiye ve Avrupa Birli¤i’nin enerji arz güvenli¤i politikalar› ne düzeydedir?..”

Türkiye’nin Enerji Arz Güvenli¤i
ve Avrupa Birli¤i



Özellikle de sanayisi geliflmekte olan ül-
kelerin enerjiye olan talebi, geliflmesini
tamamlam›fl ülkelere göre çok daha yük-
sek ve h›zla artan bir e¤ilim göstermek-
tedir. Petrol ve do¤algaz fakiri olan bu ül-
kelerin buna paralel olarak da d›fla ba-
¤›ml›l›klar› artmaktad›r.  Dolay›s›yla,
enerji arz güvenli¤inin bu ülkeler aç›s›n-
dan garanti edilmesi çok daha büyük bir
önem arz etmektedir. 

Enerji Arz Güvenli¤inin Sa¤lanmas› ‹çin;  
• Enerji kaynaklar›n›n, bu kaynaklar›n

temin edildi¤i ülkelerin ve geçti¤i
co¤rafyalar›n çeflitlendirilmesi,  

• Enerji kaynaklar›n›n tedarik edildi¤i
bölgelerin istikrarl› ve güvenilir olmas›,

• Yerli üretimin artt›r›larak d›fl kaynak-
lara olan talebin azalt›lmas›,

• Enerji tüketiminde verimlili¤in ve ta-
sarrufun art›r›lmas›, 

• Enerji iç piyasas›n›n rekabetçi, fleffaf
ve etkin bir flekilde ifllemesi, 

• ‹çeride etkili bir kriz ve talep yöneti-
minin ifllemesi,

• Enerji sektörüne gerekli yat›r›m›n ya-
p›labilmesi için yeterli finansman ve
ekonomik güce sahip olunmas›,

• Acil durumlar için yeterli seviyede
petrol ve do¤algaz depolayacak tesis-
lerin olmas›, 

• Enerji alan›nda güçlü ve stratejik iflbir-
liklerin kurulmas›, 

• Temiz, çevre dostu ve ulusal bir kay-
nak çeflidi olan yenilenebilir enerjinin
üretimdeki pay›n›n art›r›lmas›, 

• Nükleer enerjiye a¤›rl›k verilmesi ve
sahip olmayan devletlerin ise bu ko-
nuya yat›r›m yapmas›, 

• Di¤er alternatif enerji kaynaklar›na
yer verilmesi, 

• Yüksek enerji teknolojilerinin geliflti-
rilmesi, 

• “Sürdürülebilir Kalk›nma” hedefine
hizmet edebilecek bir enerji arz gü-
venli¤i stratejisinin gelifltirilip benim-
senmesi gerekmektedir.   

Türkiye’nin Enerji Arz Güvenli¤i  
Türkiye’de Mevcut Durum

Türkiye son y›llarda ortalama % 6 talep
art›fl›yla dünyada en h›zl› büyüyen ener-
ji pazarlar› aras›nda yer almaktad›r. Tür-
kiye’nin neredeyse tamam›na yak›n›n›
ithal etti¤i petrol ve do¤algaz›n birincil
enerji tüketimimizdeki paylar› s›ras›yla
%39 ve %21’dir. Öte taraftan kömürün

pay› %27 hidroelektrik ve di¤er yenile-
nebilir kaynaklar›n tüketim içindeki
toplam paylar› ise %13’tür. Türkiye’nin
hali haz›rda birinci derecedeki enerji ta-
lebinin %70’lere varan k›sm› d›flardan
karfl›lanmaktad›r. fiayet önlem al›nma-
d›¤› takdirde, bu oran her geçen gün
daha da artacakt›r.  
Petrol ve do¤algaza k›yasla kömürde
zengin rezervlere sahip olan Türkiye,
mevcut linyit potansiyelinin sadece üçte
birini kullanabiliyor. Ayn› fley temiz ve
yenilenebilir bir enerji kayna¤› olan hid-
roelektrik için de geçerli. Türkiye imzala-
m›fl oldu¤u uzun erimli do¤algaz anlafl-
malar› sonucu bu kaynaklar›n büyük bö-
lümünü üretime dahil edemiyor. 
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“Yüksek oranda d›fla ba¤›ml› olan Türkiye, yerli üretimi olan
günefl, rüzgâr ve jeotermal enerjiye a¤›rl›k vermeli ve
nükleer enerjiye vakit kaybetmeden sahip olmal›d›r.
Do¤algaz arz›nda, Rusya ve ‹ran kaynakl› yaflanan s›k›nt›lar›
aflmak için, bu iki ülkeye olan talebi azaltabilecek flekilde,
baflka kaynaklara yönelmeli ve ola¤anüstü durumlarda
petrol ve do¤algaz kaynaklar›nda yaflanan kesintilere karfl›
yeterli ölçüde stok tutma kapasitesine sahip olmal›d›r.”



Yenilenebilir enerji kaynaklar› aç›s›ndan
oldukça flansl› olan ülkemiz, co¤rafî ko-
numu münasebetiyle, büyük bir bölümü
y›l›n hemen hemen her mevsimi günefl
alabilmektedir. Baz› bölgeleri rüzgâr
enerjisinin kullan›m› aç›s›ndan oldukça
uygun olan Türkiye, jeotermal enerjide
Avrupa’da birinci, dünyada yedinci s›ra-
da yer almaktad›r. Son zamanlarda ad›n›
s›kça duydu¤umuz biyogaz, biyoetanol
ve biyodizel gibi yenilenebilir enerji kay-
naklar›n›n da kullan›m› gündemde. 

Sorunlar

Yüksek oranda d›fla ba¤›ml› olan Türki-
ye’nin petrol ve do¤algaz ithalat› %90’›n
üzerinde. Dolay›s›yla, d›fla ba¤›ml›l›k
enerji arz güvenli¤imizin en temel so-
runlar›ndan biri olarak karfl›m›za ç›kmak-
ta. Neredeyse tamam› ithal edilen do¤al-
gaz›n, elektrik üretimimizdeki pay›n›n
%55’lere varmas› ve ›s›nma amaçl› ko-
nutlarda kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
(bugün ülkemizde 51 flehir do¤algaz kul-
lan›yor) Türkiye’nin do¤algaza olan tale-
bini yükseltmifltir. 

‹kinci bir sorun, elektrik santrallerinin
tam kapasiteyle çal›flamamas› ve kay›p ve
kaçak kullan›mdan do¤an kay›plar›n ne-
redeyse %20’lerde olmas›. Bu sebeple
elektrikteki toplam kay›p %35-40’lara
varm›flt›r. Böyle bir ortamda yeni kurula-
cak güç santrallerinin bu kadar kay›p ver-
mesi muhtemeldir. Dolay›s›yla, bu soru-
nu çözmeden yeni bir gücün kurulmas›
büyük bir kay›p olacakt›r. 

Bir di¤er sorun acil durumlar için yeter-
li stok tutma sistemimizin geliflememifl

olmas›. Petrol ve do¤algazdaki muhte-
mel bir kesinti an›nda bunu takviye ede-
cek yeterli bir depolama tesisimiz yok.
Türkiye rafineri ve boru hatlar›ndaki
stoklar› d›fl›nda petrolü stoklayacak her-
hangi bir depolama tesisine henüz sahip
de¤il. Bugün Avrupa Komisyonu her
üye devletin kamuya ait bir stok tutma
kurumu kurmas›n› ve bu kuruma da 40
günlük tüketime eflde¤er seviyede pet-
rol stoku bulundurma zorunlulu¤u ge-
tirmifltir. Normal flartlarda ise 90 günlük
olan petrol stoku tutma gün say›s›n› 120
güne ç›karmak istemektedir. fiu anda
Birli¤in ortalama petrol stoku tutma sü-
resi 114 günken, ülkemizde ise petrol
stoklayacak herhangi bir tesis yoktur.

Do¤algaza bakt›¤›m›zda durum biraz da-
ha iyi, fakat yine de yetersiz. Temmuz
2007’de aç›l›fl› yap›lan Silivri Depolama
Tesisi ve 2006 y›l›nda faaliyete geçen ‹z-
mir Alia¤a’da bulunan Egegaz S›v›laflt›r›l-
m›fl Do¤algaz (LNG) Terminali önemli
birer ad›m olarak görülse de, tam kapa-
site ile çal›flamad›klar›ndan, ola¤anüstü
bir durumda Türkiye’nin sorununa çö-
züm olam›yor. Mevcut haliyle Silivri’deki
tesis 1,6 milyar metreküp, Egegaz tesisi
de 1,1 milyar metreküp kapasiteye sa-
hip. Geçti¤imiz hafta Türkmenistan’›n
‹ran’a verdi¤i do¤algaz sevk›yat›n› dur-
durmas› sebebiyle ‹ran, Türkiye’ye gün-
lük sevk etti¤i do¤algaz miktar›n› önce
azaltt›, daha sonra da vanay› tamamen

fiubat 2008 87

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / Türkiye’nin Enerji Arz Güvenli¤i...

ÇERÇEVE

“Enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas› için, di¤er bir flart, acil
durumlarda petrol ve do¤algaz depolama tesislerinin
devreye girmesini sa¤lamakt›r. Bu noktada mevcut do¤algaz
depolama tesislerinin tam kapasiteyle çal›flmalar›na ve ilave
tesislere ihtiyac›m›z vard›r.  Bu noktada, 21 y›ld›r konuflulan
Tuz Gölü Projesi’nin bir an önce hayata geçmesi büyük bir
önem arz etmektedir.”   



kapatt›. fiahdeniz’den gelen ilave gaz ile
geçici de olsa bir çözüm bulabilmifl du-
rumday›z. Her ne kadar sorunun teknik
ve so¤uk hava flartlar›ndan kaynakland›-
¤› söylense de, bu tür durumlarla geçti-
¤imiz y›llarda da karfl›laflt›k. Bu ve ben-
zeri durumlara karfl› haz›rl›kl› olmak
için, mevcut tesislerin maksimum kapa-
siteyle hizmet vermesi ve ilave tesislerin
yap›lmas› flartt›r. Yine do¤algazda AB’ye
bakt›¤›m›zda, üye devletlerin 60 günlük
tüketime eflde¤er stok tutma zorunlulu-
¤u var ve Birli¤in ortalama gaz depolama
süresi 50 günlüktür. 

Ayr›ca enerjinin tüketiminin verimsiz
kullan›lmas› ve yeterli oranda tasarrufun
yap›lamamas›, arama ve sondaj faaliyetle-
rinin yetersiz olmas›, finansman yetersiz-
li¤i sebebiyle enerji alan›nda gerekli yat›-
r›mlar›n yap›lamamas›, özel sektörün
önündeki bürokratik engeller, içerden
AB ile entegrasyon sorunu, ileri enerji
teknolojilerinin yetersizli¤i, yerli üreti-
min tam kapasiteyle devreye al›namama-
s›, enerji kurumlar›n›n entegre bir yap›da
olmamas› ve bu kurumlarda iflletme-yö-
netim eksikliklerinin olmas› say›labilecek
di¤er önemli sorunlar aras›ndad›r. 
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“Yenilenebilir enerji kaynaklar› aç›s›ndan oldukça flansl› olan ülkemiz, co¤rafî konumu
münasebetiyle, büyük bir bölümü y›l›n hemen hemen her mevsimi günefl alabilmektedir. Baz›
bölgeleri rüzgâr enerjisinin kullan›m› aç›s›ndan oldukça uygun olan Türkiye, jeotermal
enerjide Avrupa’da birinci, dünyada yedinci s›rada yer almaktad›r.”



Türkiye’nin Enerji Arz 
Güvenli¤inin Sa¤lanmas› ‹çin:

Mevcut haliyle, birincil enerji tüketimin-
de AB’den %20 daha fazla d›fla ba¤›ml›
olan Türkiye’nin bu durumdan kurtul-
mas› için, petrol ve do¤algaz d›fl›ndaki al-
ternatif kaynaklar›n kullan›m›n› art›rma-
l›d›r. Bunun için de yenilenebilir enerji
alan›nda yat›r›mlara a¤›rl›k vermesi gere-
kir. Özellikle günefl, rüzgâr, su ve jeoter-
mal enerjinin toplam tüketimdeki pay›
art›r›lmal›d›r.  Mevcut haliyle h›zla artan
enerji talebine yenilenebilir enerji kay-
naklar›n›n yaln›z bafl›na cevap veremeye-
ce¤inden hareketle, nükleer enerjinin
bir an önce üretime dahil edilmesi, ener-
ji çeflitlili¤imiz için önemli bir geliflme
olacakt›r. Nükleer güç santrallerinin ku-
rulmas›na iliflkin yasan›n onaylanmas›,
bu yönde at›lan önemli bir ad›md›r. Yet-
kililere göre en geç May›s 2008’de ihale-
ye ç›k›lmas› beklenen santraller, geliflme-
ler aksamadan devam etti¤i takdirde üre-
time 3-5 y›l sonra geçilebilecek. Ayr›ca,
d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtulman›n bir di¤er
önemli ad›m› da, enerjide verimlili¤i ve
tasarrufu art›racak etkin bir talep yöneti-
minin benimsenmesidir. Bu do¤rultuda
elektrik santrallerinin tam kapasite ile ça-
l›flmas› ve üçte ikisi at›l durumda bekle-
yen hidroelektrik ve kömürün elektrik
üretimine dahil edilmesi gerekmektedir.
Böylelikle do¤algaz›n elektrik üretimin-
deki pay› da azalm›fl olacakt›r. 

Türkiye’nin ithal etti¤i do¤algaz›n
%65’i Rusya’dan, %19’u da ‹ran’dan gel-
mektedir. Bu durum ekonomik oldu¤u
kadar, jeopolitik riskleri de beraberin-
de getirmektedir. Özellikle k›fl aylar›n-

da teknik veya mevsime dayal› dahi ol-
sa yaflanan kesintiler, ülkemizi s›k›nt›ya
sokmaktad›r. Bunun için Türkiye’nin,
Rusya ve ‹ran’a alternatif olarak; do¤al-
gaz tedarik etti¤i di¤er ülkelerden ald›-
¤› gaz miktar›n› art›rmal› ve yeni bölge-
lere yönelmelidir. Bu noktada Hazar
Havzas› ülkeleri, Ortado¤u  ve Kuzey
Afrika önem kazanmaktad›r. Hali haz›r-
da al›fllar›m›z olan bu bölgelerden daha
fazla gaz tedarik edilebilmeli ve proje
aflamas›nda olan M›s›r-Türkiye, Irak-
Türkiye ve Türkmenistan-Türkiye gibi
do¤algaz boru hatlar›yla da yeni kay-
naklara aç›l›m sa¤lanarak, Rusya ve
‹ran’a olan ba¤›ml›l›k azalt›lmal›d›r. 

Türkiye’nin arama ve sondaj faaliyetle-
rine h›z vererek gerçek petrol ve do¤al-
gaz potansiyelinin ne kadar oldu¤unu
tespit etmesi gerekmektedir. Son dö-
nemlerde Türkiye Petrolleri Anonim
Ortakl›¤› (TPAO) taraf›ndan yürütülen
arama ve sondaj ifllemleriyle, Karadeniz
ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimizin
umut vaat etti¤i söylense de, henüz
gerçek rezerv potansiyelimiz bilinme-
mektedir. Ayn› fley kömür için de ge-
çerlidir. Uzun bir süre arama ifllemleri-
ne ara verilen kömürde de, ne kadar re-
zervimiz oldu¤unu bilmiyoruz. Kas›m
2007’de TAEK’in Ankara’da düzenledi¤i
bir toplant›da, Enerji Bakan›m›z Say›n
Hilmi Güler, “800 milyon ton kömür re-
zervi bulduk, 600 milyon ton üzerinde
çal›flmalar yap›l›yor, kömürde önemli
ad›mlar att›k” diye bir aç›klama yapm›fl-
t›. Bu çal›flmalar›n süratle devam etme-
si ve ülkemizin petrol, do¤algaz ve kö-
mürde sahip oldu¤u gerçek potansiye-
linin bilinmesi gerekiyor. Bu da enerji

politikam›za do¤ru yön verilmesinde
büyük bir katk› sa¤layacakt›r. 

Enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas› için,
di¤er bir flart, acil durumlarda petrol ve
do¤algaz depolama tesislerinin devreye
girmesini sa¤lamakt›r. Bu noktada mev-
cut do¤algaz depolama tesislerinin tam
kapasiteyle çal›flmalar›na ve ilave tesisle-
re ihtiyac›m›z vard›r.  Bu noktada, 21 y›l-
d›r konuflulan Tuz Gölü Projesi’nin bir
an önce hayata geçmesi büyük bir önem
arz etmektedir. Yetkililere göre bu tesis
ilk zamanlarda y›ll›k 1 milyar metreküp
do¤algaz, ileriki y›llarda da 5 milyar met-
reküp gaz depolayabilecek kapasiteye
sahip olacakt›r. Petrolde ise henüz so-
mut bir ad›m at›lm›fl de¤il.  Mevcut hâliy-
le, ola¤anüstü bir durumda Türkiye’nin
zor anlar yaflayabilece¤i apaç›k ortadad›r.  

Sera gaz› emisyonlar›n› azaltan temiz
enerji teknolojilerinin gelifltirilmesi, ulu-
sal kayna¤›m›z olan kömürün daha temiz
ve çevre dostu bir enerji kayna¤› hâline
getirilerek, üretime dahil edilmesini sa¤-
lamada önemli bir rol oynayacakt›r.

Do¤algaz ve elektrik piyasas›n›n serbest-
lefltirilmesi, enerji alan›nda güçlü iflbirlik-
lerinin kurulmas›, enerji projelerine yat›-
r›m yapmak için yeterince fon ayr›lmas›,
enerji kurumlar›ndaki iflletme-yönetim
eksiklerinin giderilmesi, yönetici kadro-
lar›n stratejik kararlara imza atacak vizyo-
nu genifl ve alan›nda uzman bireyler ol-
mas›, bürokratik engellerin kald›r›lmas›,
özel sektörün daha fazla teflvik edilmesi
enerji arz güvenli¤ini garanti edecek di-
¤er önemli faktörlerdir. 
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AB’nin Enerji Arz Güvenli¤i Politikas› 

Yerli enerji kaynaklar›yla toplam talebini
karfl›layamayan AB, günümüz itibariyle
petrol ve do¤algaza olan ba¤›ml›l›¤›
%50’lilerde iken, projeksiyonlar bu raka-
m›n 2030’da %70 olaca¤›n› gösteriyor.
Dünya enerji tüketiminde ve ithalat›nda
önemli bir yer tutan AB, enerji arz gü-
venli¤ini sa¤lamada önceliklerini flöyle
tespit etmifltir: enerji kaynaklar›n›n, bu
kaynaklar›n temin edildi¤i ülkelerin ve
tafl›nd›¤› güzergâhlar›n çeflitlendirilmesi
(diversification); enerji kaynaklar›n› ithal
etti¤i ülkelerin ve bu kaynaklar›n geçti¤i
co¤rafyalar›n güvenli ve istikrarl› bölge-
ler olmas›; üretici ülkelerle güçlü enerji
iflbirliklerinin kurulmas›; topluluk düze-
yinde rekabetçi, fleffaf ve etkin iflleyen
bütünlefltirilmifl bir iç enerji pazar›na sa-
hip olmak istemesi; enerji verimlili¤inin
ve tasarrufunun art›r›lmas›; temiz ve ye-
nilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›-
m›n› artt›rarak “sürdürülebilir enerji” he-
defini gerçeklefltirmek istemesi; ve ileri
enerji teknolojilerine sahip olmak iste-
mesi. K›sacas›, AB enerji arz›n›n siyasî,
ekonomik ve çevre aç›s›ndan güvenli¤ini
garanti edecek bir enerji arz güvenli¤i
politikas› benimsemifl ve bunun da ener-
ji politikas› içinde önemli bir yer tutmas›-
na özen göstermifltir. 

Türkiye’nin Rolü

Talebinin yar›s›n› d›flardan karfl›layan AB,
ithal etti¤i enerji kaynaklar›n›n kendi pa-
zar›na kesintisiz ve güvenli bir flekilde
ulaflt›r›lmas›n› istemekte, bunun için de
alternatif tedarikçi ve yol aray›fl› içinde-
dir. Özellikle de, Ocak 2006’da Rusya-

Ukrayna aras›nda yaflanan do¤algaz krizi,
AB’nin bu konuyu daha fazla önemseme-
sine yol açm›flt›r. Hat›rlanaca¤› üzere,
kriz sadece Ukrayna’y› de¤il, birçok Av-
rupa ülkesini de etkilemiflti. Bu münase-
betle, Fransa, Almanya, ‹talya, Avusturya
ve Slovakya’n›n gaz ak›fl›nda yüzde 30 ci-
var›nda azalmaya  sebep olmufltu. 

Dünya rezervlerinin yüzde 70’inin Tür-
kiye’nin do¤usunda bu rezervleri tüke-
tecek ülkelerin de Türkiye’nin bat›s›n-
da olmas› sebebiyle, Türkiye Orta Asya,
Kafkasya, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika
olmak üzere, birçok kaynaktan petrol
ve gaz›n hem Avrupa pazar›na hem de
dünya pazarlar›na tafl›nmas›nda önemli
bir rol oynamaktad›r. Türkiye, toprak-
lar› üzerinden geçen Baku-Tiflis-Cey-
han (BTC) Ham Petrol Boru Hatt›, fiah-
deniz Do¤algaz Boru Hatt› (BTE), Tür-

kiye–Yunanistan Do¤algaz Boru Hatt›
ve Mavi Ak›m Do¤algaz Boru Hatt› gibi
bitmifl enerji hatlar›yla ve proje aflama-
s›nda olan Türkiye–Yunanistan–‹talya
Do¤algaz Boru Hatt› (Güney Avrupa
Gaz Ringi Projesi’nin ikinci aflamas›),
Hazar Geçiflli Türkmenistan–Türki-
ye–Avrupa Do¤algaz Boru Hatt› Proje-
si: AKTAU (Kazakistan petrollerinin Ba-
kü–Ceyhan’a aktar›lmas›) Projesi, Irak-
Türkiye Do¤algaz Boru Hatt› Projesi,
Türkmenistan–‹ran–Türkiye Do¤algaz
Boru Hatt› Projesi, Türkiye–Bulgaris-
tan–Romanya–Macaristan-Avusturya
Do¤algaz Boru Hatt› (NABUCCO) Pro-
jesi, M›s›r-Türkiye Do¤algaz Boru Hat-
t›, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru
Hatt› gibi projelerle do¤unun kaynak-
lar›n› farkl› yollardan AB pazar›na tafl›-
yarak AB enerji arz güvenli¤ine katk›
sa¤layacakt›r. 

BTC ve fiahdeniz projeleriyle enerji köp-
rüsü konumundaki Türkiye, bu statüsü-
nü güçlendirecek baflka bir projeye daha
imza att›.  Geçti¤imiz Kas›m ay›nda aç›l›-
fl› yap›lan Türkiye-Yunanistan Do¤algaz
Boru Hatt› Türkiye’nin AB’ye  aç›lan ilk
kap›s› olmas› hasebiyle önemlidir. Gü-
ney Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin ilk afla-
mas› olan bu hat, fiahdeniz’in do¤algaz›-
n› Avrupa’ya tafl›yor. fiu anda 250 milyon
metreküp gaz tafl›yan hat, 2012 y›l›nda
Yunanistan-‹talya aras› da tamamland›-
¤›nda, Yunanistan’a y›ll›k 3.6 milyar met-
reküp, ‹talya’ya da 8 milyar metreküp
gaz tafl›yabilecek. Kayna¤›n› Hazar ve Or-
ta Do¤u’dan alacak olan hat, böylece y›l-
l›k yaklafl›k 12 milyar metreküplük do¤al-
gaz› Türkiye topraklar› üzerinden Avrupa
pazar›na tafl›m›fl olacak. 
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“Üretici ve tüketici ülkeler
aras›nda ciddi ve sa¤lam

iflbirliklerine ihtiyaç vard›r.
Arz-talep güvenli¤inin

sa¤lanmas›nda üretici ve
tüketici ülkelerin yan›nda,
art›k geçifl co¤rafyas›ndaki

ülkeler de bu alanda
stratejik iflbirliklerine

gitmektedir. Enerji alan›nda
kurulan bu iflbirlikleri ise

art›k devletlerin d›fl
politikalar›n› tespit

etmelerinde belirleyici bir
unsur olmaya bafllam›flt›r.”



Bu proje her ne kadar sembolik bir ra-
kamla sevk›yata bafllasa da, Rusya’y› by-
pass ederek, Orta Asya ve Hazar kay-
naklar›n› AB’ye ulaflt›rd›¤›ndan, Rus-
ya’n›n monopol yap›s›n›n k›r›lmas›nda
önemli bir ad›m olmufltur. Çünkü bu
tarihe kadar AB,  Orta Asya ve Hazar ga-
z›n› Rusya topraklar› üzerinden alabili-
yordu. Gazprom’un Orta Asya ve Hazar
yollar› üzerindeki egemenli¤inin sars›l-
mas›nda önemli bir etki meydana geti-
recek di¤er bir hat ise  NABUCCO Pro-
jesidir (Türkiye-Bulgaristan-Romanya-
Macaristan-Avusturya Do¤al Gaz Boru
Hatt›) Ayn› flekilde Hazar ve Orta Do¤u
do¤algaz rezervlerini AB pazar›na tafl›-
mas› beklenen NABUCCO projesi’nin,
2012’de tamamlanaca¤› öngörülüyor.
Tam kapasite ile çal›flt›¤›nda y›lda 31
milyar metreküp do¤algaz› AB pazarla-
r›na ulaflt›racak olan projede, as›l sorun
kayna¤›n› nas›l bulaca¤› sorusudur ve
bu konuda çal›flmalar devam ediyor. Bu
do¤rultuda, Türkiye’nin Temmuz
2007’de ‹ran’la imzalad›¤› ön mutaba-
kat zapt› önem arz etmektedir. fiayet
anlaflma nihayetlendirilebilirse, ‹ran ve
Türkmenistan’›n y›lda 30 milyar metre-
küp do¤algaz› Türkiye üzerinden AB
pazar›na ulaflt›r›lacak ve böylece NA-
BUCCO da kayna¤›n› bulmufl olacakt›r.
Anlaflman›n sonuçland›r›lmas› için ça-
l›flmalar sürüyor. Fakat ‹ran’›n uluslara-
ras› toplumdaki durumu ve di¤er poli-
tik kayg›lardan dolay› bunun sonuçla-
n›p sonuçlanmayaca¤›n› zaman göste-
recektir. Bunun d›fl›nda Türkiye-Irak
Do¤algaz Boru Hatt› devreye girecek
olursa, proje buradan da beslenebile-
cek. Böylece hem Orta Do¤u, hem de
Orta Asya’n›n do¤algaz› bu proje ile AB

pazar›na tafl›nacak. Böylece hem
AB’nin Rusya’ya olan ba¤›ml›l›¤› azala-
cak, hem de Rusya ile enerji müzakere-
lerinde AB’nin eli güçlenecektir. Proje-
nin hayata geçmesi hâlinde, AB’nin
enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas›n›n
yan›nda, Türkiye’nin bölgede önemli
bir “enerji hub’›” olma potansiyeli bü-
yük ölçüde sa¤lanm›fl olacakt›r. Öte ta-
raftan, Türkiye tüm bu enerji hatlar›yla,
AB’nin tüm üyelerinin gaz ve elektrik
sistemlerini bütünlefltirmeyi hedefledi-
¤i Trans-Avrupa fiebekesi (TENs) proje-
sine de hizmet etmifl olacakt›r.

Bir di¤er husus, AB pazar›na giden pet-
rol ve do¤algaz rezervlerinin bulundu¤u
ve geçti¤i bölgelerin birço¤unun enerji
arz güvenli¤ini tehdit eden istikrar ve gü-
venden yoksun co¤rafyalar olmas›. AB
enerji arz güvenli¤ini garanti alt›na almak
için, bu bölgelerin güven ve istikrara ka-
vuflturulmas›n› amaçlamaktad›r. Bu çer-
çevede, bölgesinde güvenli bir ülke olan
Türkiye’nin, Avrupa’n›n petrol ve do¤al-
gaz›n› temin etti¤i Rusya, Ortado¤u, Ak-
deniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya böl-
gelerinde güvenli¤in ve istikrar›n sa¤lan-
mas›na katk›da bulunarak, AB enerji arz
güvenli¤inin garanti edilmesine yard›mc›
olacakt›r. 

Türkiye’ye Etkileri

AB’nin enerji arz güvenli¤inin sa¤lanma-
s›nda enerji koridoru misyonuyla üstlen-
di¤i kilit rol d›fl›nda Türkiye, AB enerji
müktesebat›na uyum sa¤lamas› hasebiy-
le, bir tak›m sorumluluklar alt›na girmifl-
tir. Bunlar›, do¤algaz ve elektrik sektör-
lerinin serbestlefltirilmesi, toplam tüke-

timde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
pay›n›n art›r›lmas›; enerjinin verimli kul-
lan›lmas› ve enerji tasarrufunun yap›lma-
s› olarak s›ralayabiliriz.

AB, elektrik ve do¤algaz sektörlerinde
topluluk seviyesinde aç›k, fleffaf, reka-
betçi ve tamam› entegre edilmifl bir iç
enerji piyasas›n›n kurulmas›n› istemek-
tedir. Bu noktada, Türkiye’nin yasalar
çerçevesinde bir tak›m çabalar› oldu,
fakat gelinen noktada ne gaz, ne de
elektrik sektörlerimizin liberalizasyonu
sa¤lanabilmifltir. Türkiye’nin kendi iç
enerji piyasas›nda serbestlefltirme yö-
nünde ataca¤› ad›mlar hem kendisinin,
hem de AB’nin enerji arz güvenli¤ine
katk› sa¤layacakt›r. AB’nin bu hedefini
yerine getirmek için, ikinci hedefi ise
tüm Avrupa ülkelerini içine alacak fle-
kilde ortak enerji pazar›n› geniflletmek
istemesidir. Bunun için Birlik, Güney
Do¤u Avrupa ülkelerinin AB ortak
enerji pazar›na entegrasyonun sa¤lan-
mas› çabas›nda. Bu çerçevede, Türkiye
do¤algazda mevcut ve devam eden pro-
jeler sayesinde bu sürece önemli bir
destek sa¤lamakta, elektrikte ise elek-
trik sistemimizin Avrupa elektrik siste-
mi olan UCTE (Avrupa Elektrik ‹letimi
Koordinasyon Birli¤i) ile ba¤lant›s›n›n
sa¤lanmas› yönünde çal›flmalara gidil-
mektedir. Fakat bunlar yaln›z bafl›na ye-
terli olmamaktad›r. AB, Güney Do¤u
Avrupa bölgesinde bölgesel bir enerji
piyasas› kurmak maksad›yla, Haziran
2006’da Enerji Toplulu¤u Antlaflmas›’n›
yürürlü¤e koymufltur. AB kendisiyle
enerji entegrasyonunun tamamlanmas›
için, Türkiye’nin bu antlaflmay› imzala-
mas›n› istiyor. Bir tak›m hukukî ve eko-
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nomik müeyyideleri olan bu antlaflmay›
tüm Balkan devletleri imzalad›. Fakat
Türkiye ise henüz taraf de¤il, sadece
gözlemci statüde bulunuyor. 

‹klim de¤iflikli¤ine ve küresel ›s›nmaya
karfl› mücadele eden AB, bu çerçevede
2020 y›l›nda enerji verimlili¤ini %20 art›r-
may› yine yenilenebilir enerji kaynaklar›-
n›n toplam enerji tüketimindeki pay›n›

da, %20 oran›na ç›karmay› hedeflemek-
tedir. Böylece BM ‹klim De¤iflikli¤i Çer-
çeve Sözleflmesine dair Kyoto Protoko-
lü’nün 2012 sonras› dönemdeki taahhüt-
lerini de yerine getirmifl olacakt›r. Bu
noktada çal›flmalar› bafllatan Türkiye’nin
bu hedefleri yakalamas› için, süreci h›z-
land›rmas› ve Kyoto Protokolünü imzala-
mas› gerekmektedir. 

Özetle, AB enerji arz güvenli¤i politikas›
ve enerji müktesebat›na uyum çerçeve-
sinde Türkiye’nin elektrik ve do¤algaz
sektörlerini serbestlefltirmesi, Kyoto Pro-
tokolü’ne ve Enerji Toplulu¤u Antlaflma-
s›’na üye olmas› gibi, AB’ye karfl› sorum-
luluklar› vard›r. Müzakere dönemindeki
bir Türkiye’nin sürecin h›zland›rmas›
için, bu kriterleri göz önünde bulundur-
mas› gerekmektedir. 
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Türkiye’nin enerji arz güvenli¤inin sa¤-
lanmas› için öncelikle kendi içindeki so-
runlar›n› çözmesi gerekmektedir. Türki-
ye’deki mevcut tablo ne yaz›k ki, hiç iç
aç›c› de¤il. Ekonominin lokomotifi olan
enerjinin %70’i d›flardan karfl›lanmakta
ve zengin hidroelektrik ve linyit rezervle-
rimizin üçte ikisi üretime dahil edileme-
mektedir. Elektrikteki kaçak ve kay›p
oranlar› %35-40’lara varan Türkiye’nin,
enerjiyi verimli kullanabilecek ve tasarru-
fu art›rabilecek etkili bir talep yönetimi
henüz oluflmufl de¤il. 

Yüksek oranda d›fla ba¤›ml› olan Türki-
ye, yerli üretimi olan günefl, rüzgâr ve
jeotermal enerjiye a¤›rl›k vermeli ve nük-
leer enerjiye vakit kaybetmeden sahip
olmal›d›r. Do¤algaz arz›nda, Rusya ve
‹ran kaynakl› yaflanan s›k›nt›lar› aflmak
için, bu iki ülkeye olan talebi azaltabile-
cek flekilde, baflka kaynaklara yönelmeli

ve ola¤anüstü durumlarda petrol ve do-
¤algaz kaynaklar›nda yaflanan kesintilere
karfl› yeterli ölçüde stok tutma kapasite-
sine sahip olmal›d›r. Ayr›ca, enerji iç pi-
yasas›na daha fleffaf, rekabete aç›k ve et-
kin iflleyen bir yap› kazand›r›lmas› ve
enerjinin sürdürülebilirli¤ini sa¤layabile-
cek politikalar›n gelifltirilmesi yönünde
çaba sarf etmelidir. Bütün bunlar, Türki-
ye’nin enerji arz güvenli¤ini garanti alt›-
na alabilmesi için yerine getirmesi gere-
ken flartlard›r. 

Arz-talep güzergâh› üzerinde bulunan
Türkiye, alternatif kaynak ve yol aray›fl›n-
da olan AB’ye, Orta Asya, Kafkasya, Orta
Do¤u ve Afrika’n›n enerji kaynaklar›n›
çok çeflitli boru hatlar›yla tafl›makta ve
böylece AB’nin enerji arz güvenli¤inin
sa¤lanmas›na katk›da bulunmaktad›r.
Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney yönünde bir
enerji koridoru olan Türkiye, topraklar›

üzerinden geçen/geçecek olan enerji
hatlar›yla, AB’nin, Rusya’ya ba¤›ml›l›¤›n›
da azaltmakla kalmay›p, AB’nin do¤algaz
ve elektrikte topluluk düzeyinde kurmak
istedi¤i ortak enerji pazar›n›n entegras-
yonuna da katk› sa¤layarak, Birli¤in ener-
ji arz güvenli¤inin gerçeklefltirilmesine
yard›mc› olacakt›r. Öte taraftan, Türki-
ye’nin AB ile enerjide entegrasyonun
sa¤lanmas› çerçevesinde, Türkiye iç
enerji piyasas›nda liberalizasyonun sa¤-
lanmas›, Kyoto Protokolü’ne ve Enerji
Toplulu¤u Antlaflmas›’na taraf olmas› gi-
bi bir tak›m yükümlülükleri yerine getir-
mek durumundad›r. Hem enerji korido-
ru s›fat›yla, hem de AB enerji mükteseba-
t›na uyum çerçevesinde, AB’nin enerji
arz güvenli¤ine katk› sa¤layacak olan
Türkiye’nin bu durumu kendi lehine çe-
virerek, AB ile müzakerelerde elini güç-
lendirebilmelidir. 

Sonuç
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1. Girifl
19. Yüzy›l›n sonlar›nda sanayi devrimi ile

birlikte enerji üretimi için kömür ve pet-

rol gibi fosil yak›tlar›n kullan›m› önemli

ölçüde artm›fl, bunun sonucunda yanma

ürünü olarak ç›kan karbon dioksit (CO2)

ve di¤er sera gazlar› ile birlikte,  NOx ,

SO2 , partiküler madde, VOC gibi kirleti-

cilerin, atmosferdeki konsantrasyonlar›

da giderek art›fl göstermifltir. Karbondi-

oksit, insan sa¤l›¤› ve bitkiler üzerinde

zararl› etki göstermemesi dolay›s›yla bir

'kirletici' olarak tan›mlanmamakla birlik-

te, fosil yak›tlar›n (kömür, petrol, do¤al-

gaz, vb.) yanmas› sonucu atmosfere ve-

rildi¤i ve zamanla burada birikebildi¤in-

den ve küresel ›s›nmaya yol açt›¤› için,

hava kirlili¤indeki art›fl›n bir göstergesi

olarak kullan›lan önemli bir parametre-
dir. Çeflitli gözlem istasyonlar›nda 20.
Yüzy›lda ölçülen CO2 konsantrasyonlar›
fiekil 1'de, 18. ve 19.  Yüzy›lda  antropo-
jenik kaynaklardan ileri gelen  CO2 emis-
yonlar› ve atmosferdeki seviyesi fiekil
2’de   gösterilmifltir.
fiekil 1 ve fiekil 2’de görüldü¤ü gibi, CO2
deriflimi, 18 ve 19. Yüzy›llarda/Yüzy›lda
280 - 290 ppm aras›nda iken, fosil yak›t-
lar›n yak›lmas› sunucunda, eksponansi-
yel bir art›fl göstererek, 1990’l› y›llar›n so-
nunda 370 ppm'e, 2006 y›l›n›n bafl›nda
yaklafl›k 380 ppm'e kadar ulaflm›flt›r. Ya-
p›lan tahminler, 21. Yüzy›l›n sonunda
CO2 derifliminin 600 ppm civar›nda ola-
ca¤›n› göstermektedir. 
20. Yüzy›l›n son çeyre¤inde kirleticilerin
uzun mesafe tafl›n›mlar› sonucunda mey-
dana gelen asit ya¤murlar› ile sera etkisi
ve ozon tabakasan›n delinmesi gibi böl-
gesel ve küresel ölçekteki hava kirlili¤i
önem kazanm›flt›r. Öte yandan, fosil ya-
k›tlardan özellikle kömürün ›s›nma mak-
sad› ile yerleflim merkezlerinde yayg›n
olarak kullan›lmas› sonucunda, yerel öl-
çekde zaman zaman toplu ölümlere yola
açan episodlar meydana gelmifltir. 
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“Nükleer enerji, fosil yak›tlarla (petrol, do¤al gaz, kömür) ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, çevresel etki de¤er-
lendirilmesi aç›s›ndan çok daha temiz bir enerji kayna¤›d›r.(1) Nükleer enerji, çevresel etki de¤erlen-
dirilmesi aç›s›ndan ancak yenilenebilir enerji (rüzgâr, günefl, hidrojen, vb.) ile karfl›laflt›r›labilir.”

Nükleer Enerji Türkiye ‹çin
‹htiyaç m› Zorunluluk mu?
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fiekil 1   Gözlem ‹stasyonlar›nda Ölçülen Karbon Dioksit  
Konsantrasyonunun Y›llara Göre De¤iflimi.



Bu episodlardan en önemlisi 1952 y›l›n›n
Aral›k ay›nda Londra’da meydana gelen
ve 4000 kiflinin ölümüne yol açan epi-
soddur. ‹stanbul’da da 1990’l› y›llar›n ba-
fl›nda meydana gelen episodlarda , 24 sa-
atlik ortalama kükürt dioksit (SO2 ) kon-
santrasyonu 5000 Ìg/m3 (microg-
ram/metreküp) seviyesine kadar ç›km›fl-
t›r ki, bu Londra’daki episodda ölçülen
de¤erden daha yüksektir (2)

2. Nükleer Enerjinin  Avantajlar›
Nükleer enerji, fosil yak›tlarla (petrol,
do¤al gaz, kömür) ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
çevresel etki de¤erlendirilmesi aç›s›ndan
çok daha temiz bir enerji kayna¤›d›r.(1)
Nükleer enerji, , çevresel etki de¤erlen-
dirilmesi aç›s›ndan ancak yenilenebilir
enerji (rüzgâr, günefl, hidrojen, vb.) ile
karfl›laflt›r›labilir.

Elektrik üretimi için gerekli fosil yak›tlar-
la (yak›t kalitesine göre ortalama kalori-
fik de¤erler için) nükleer yak›t (urani-
um)yak›t miktarlar› aç›s›ndan karfl›laflt›-

r›ld›¤›nda yaklafl›k miktarlar (3):

Bu de¤erler baz al›nd›¤›nda , 1000

MW(e) gücündeki bir santral için y›lda

tüketilmesi gereken yak›t miktarlar› (3) :

Ayr›ca, kömürün yanmas› esnas›nda, do-

¤al olarak bünyesinde bulunan uranium

ve toryum gibi  radyoaktif  maddelerin

de, önemli miktarda emisyonlar› meyda-

na gelmektedir. % 0.8 kükürt içeren ve

8500 kcal/kg’l›k kalorifik de¤eri olan ti-

pik bir linyit kömürü kullanan 400 MW

kapasiteli bir termik santralde kömür tü-

ketimi saatde yaklafl›k 67 ton, SO2 emis-

yonu ise saatde yaklafl›k 950 kg’d›r. ( 3)

Öte yandan, enerji yo¤unlu¤u aç›s›ndan
mukayese edildi¤inde, nükleer ve fosil
yak›tla çal›flan güç santralleri yenilenebi-
lir enerji sistemlerine göre çok daha kü-
çük alan ihtiyac› gösterir. Örne¤in, 1000
MW(e) gücündeki bir sistem için gerekli
alanlar afla¤›daki gibidir (4):
Görüldü¤ü gibi, nükleer santrallar›n ayn›
gücü 1000 MW(e)  elde etmek için alan
ihtiyac› çok daha azd›r.

3. Dünyada Mevcut 
Nükleer Enerji  Santralleri
Nükleer Enerji Santralar›, ABD, Japonya,
Kore gibi geliflmifl ülkelerde ve Avrupa
Birli¤i ülkelerinde yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r. Örnek olarak, flu anda AB ül-
kesi olan ve nüfusu 5 milyon olan Finlan-
diya’da 5 adet (6.s› hâlen infla halinde)
[5], Kore’de 26, ABD’de 103 adet Nükle-
er Reaktör bulunmaktad›r[6] Fransa
enerjisinin yaklafl›k %70’ini , ABD ve Ja-
ponya yaklafl›k  %20’sini nükleer enerji-
den temin etmektedir. Balkan ülkelerin-
de de son y›llarda nükleer santrallar›n
kurulmas›na önem verilmektedir. Afla¤›-
daki flekilde Romanya’da 1996’da faaliye-
te geçen Cernavoda 1 Projesine ek ola-
rak  halen infla hâlinde olan Cernavoda 2
Projesine ait resimler görülmektedir(7):
Pakistan’da ise ilk nükleer santral
1972’de krulmufl olup (Karachi flehrinin
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Source: Oak Ridge National Laboratory, Carbon Dioxide İnformation Analysis Center,
http://odiac.esd.oml.gov/.

fiekil 2  Gözlem ‹stasyonlar›nda Ölçülen Karbon Dioksit  Konsantrasyonunun Y›llara Göre De¤iflimi.

1 kg kömür 
(yaklafl›k 7000 kilokalori/kg)

3 kW·h

1 kg fuel-oil
(yaklafl›k 10 000 kilokalori/kg)

4 kW·h

1 kg uranyum:
50 000 kW·h
(uranyumun proses edildikten sonra 
tekrar kullan›lmas› halinde 3500 000 kW·h)



enerji ihtiyac›n› karfl›lamak için 137 MWe
gücünde  CANDU-PHWR), 300 MWe gü-
cünde üçüncü nükleer reaktörün 2011
y›l›nda faaliyete geçmesi planlanmakta-
d›r. (8) 
Nükleer enerjinin bu kadar yayg›n olarak
kullan›lmas›n›n sebebi, nükleer santral-
lerin, çevresel etki de¤erlendirilmesi

(hava, su, toprak kirlili¤i) aç›s›ndan ter-
mik santrallere göre çok daha temiz ol-
malar›ndan kaynaklanmaktad›r [1]
ABD’de mevcut nükleer santrallerin,
bafll›ca hava kirleticilerinden olan kükürt
dioksit (SO2) emisyonlar›n› yaklafl›k 3
milyon ton, azot oksit (NOx) emisyonla-
r›n› ise yaklafl›k 1 milyon ton azaltt›¤› be-

lirlenmifltir, ki azot oksitlerdeki azalma
yaklafl›k 55 milyon binek arabas›n›n
emisyonlar›na eflde¤erdir. [9] Bu kirleti-
cilerin d›fl›nda, ABD’deki nükleer san-
traller, sera gazlar›n›n bafl›nda gelen kar-
bon dioksit (CO2) emisyonlar›nda 682
milyon ton azalmaya yol açm›flt›r.[9] Ge-
liflmifl ülkelerde, sera gazlar›n›n azalt›l-
mas› stratejileri kapsam›nda, nükleer
enerji ve yenilenebilir enerji (rüzgâr, so-
lar, hidrojen, vb.)’lerin kredibiletesi ayn›
seviyededir. 

4. Sonuç
• ‘‘Nükleer gücün, sera gazlar› emisyon-

lar›n›n, yerel, bölgesel ve küresel öl-
çekteki hava kirlili¤inin azalt›lmas›nda
ve artan enerji ihtiyac›n› karfl›lamada
çok önemli bir rol oynamaktad›r. 

• Nükleer enerji üretim ve kullan›m›n-
da çal›flma emniyeti sa¤lanmaktad›r, 

• Nükleer enerji arz güvenli¤inin ve
enerji fiyat istikrar›n›n uzun vadeli
olarak sa¤layabilmektedir.

• Nükleer enerjinin en temiz enerji kay-
naklar›ndan biridir.

• Ülkemiz, petrol kaynaklar›n›n s›n›rl›
oldu¤u, politik olarak gelece¤i belir-
siz ve tehlikeli bir Orta Do¤u co¤raf-
yas›nda bulunmaktad›r. 

• Enerji rekabetini ve nükleer gücün kö-
tü amaçla kullan›m›n› ortadan kald›ra-
cak en önemli çare, kimyasal yak›tlara
nazaran birim kütle bafl›na yaklafl›k
108 defa daha fazla enerji ihtiva eden
nükleer enerjiyi kullanabilmektir. 

• Bu enerjiyi emniyetle ve  en son tek-
nolojiye göre kullanabilmek, gücü ya-
rarl› kullanabilmek, e¤itim, teknoloji,
vizyon ve kararl›l›¤› gerektirmektedir.
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fiekil 3. Romanya’da Cernavoda 1 ve Cernavoda 2 Projesine ait resimler.

“Nükleer Enerji Santralleri, ABD, Japonya, Kore gibi geliflmifl
ülkelerde ve Avrupa Birli¤i ülkelerinde yayg›n olarak kulla-
n›lmaktad›r. Örnek olarak, flu anda AB ülkesi olan ve nüfusu
5 milyon olan Finlandiya’da 5 adet (6.s› hâlen infla halinde)
[5], Kore’de 26, ABD’de 103 adet Nükleer Reaktör bulunmak-
tad›r[6] Fransa enerjisinin yaklafl›k %70’ini , ABD ve Japonya
yaklafl›k  %20’sini nükleer enerjiden temin etmektedir.”

Fosil ve nükleer alanlar 1–4 km2

Solar termal veya fotovoltaik 20–50 km2

Rüzgâr santrallar› 50–150 km2

Biomas ekim alanlar› 4000–6000 km2



Kontrol edilebilen gücün yararlar›n›n
siyaset üstü ve siyaset içi olarak
önemli bir flekilde tart›fl›lmas› ve nük-
leer enerji santrali inflaat projelerinin
zaman›nda sonuçland›r›lmas› önem
arz etmektedir. 

• Bunun için bir Millî Politika belirlen-
melidir

• Dünyada 30 ülke nükleer enerjiden
yararlan›rken, Türkiye’nin nükleer
teknolojiden bu derece çekinmesi,
korku sebebiyle adeta orta ça¤da ya-
flamaya raz› olmas› gibidir.

• Her 10 y›lda bir defa nükleer enerji san-
trali kurmaya kalkan T.C. Hükümetleri
bu alanda itibar yitirmektedirler.

• Gücü kontrol edebilmenin çaresi; önce
beyin gücüne, bilimsel metodolojiye sa-
hip olmak, bilahare gücü kontrol edebi-
lecek teknolojiye sahip olmak ve sonra
da enerjiyi kontrollü olarak uygun sü-
reçte üretmek ve ona hâkim olmakt›r.

• Tezekten oduna, odundan kömüre,
kömürden petrole veya ithal kömüre,
kömürden do¤algaza geçip orada kal-
mak, uygarl›k yar›fl›nda s›n›fta kalmak-
t›r. Ülkeler çal›flt›klar› ve hak ettikleri
kadar uygar olabilirler. 

• Toplumda, hakl› fakat ezilmifl kitleler
ne derece masum ve çaresiz ise, kon-
trol edilebilir cayd›r›c› bir güce sahip
olmayan ülkeler de, küresel ve bölge-
sel çat›flmalarda çaresizdirler ve süper
güçlere boyun e¤mek zorundad›rlar.

• Birleflmifl Milletler’in veto hakk›na sa-
hip ülkeleri, Geliflmifl 8’ler, Füze Tek-
nolojileri Koruma Rejimi (FTKR) üye-
leri; bu kulüplere girifl için üye rant›na
karfl›l›k, bir bedel istiyorlar. Bu bedel,
ya geliflmekte olan ülkelere savunma
sanayii ürünlerinin sat›fl›n›n teflviki için
uzun vadeli tek tarafl› dikte edilmifl
stratejik bir anlaflma ya da uzun vadeli
ç›karlar›n aktif eylem plan› gere¤i, bir
iflgal olarak ortaya ç›kabiliyor. 

• Bölgemizde Türkiye’nin etraf›nda do-
laflan 15 y›ll›k yang›n bazen külleni-
yor, bazen tehlikeli bir flekilde alevle-
niyor. Bu yang›ndan korunabilmenin
birinci tedbiri cayd›r›c› bir güce sahip
olmakt›r.

• Hidrojen ve nükleer enerji pillerinin
ihtiyaç olan her yerde kullan›lmas›
için, Türkiye’de karar verilmesi gere-
kir. Bu konularda gençlerin yeni keflif
yapma arzular›n›n köreltilmifl olmas›
tehlike arz etmektedir.

• Çernobil, Nükleer santrallara örnek
gösterilemez. Çünkü Çernobil Bir
Nükleer Santral de¤il, nükleer silahla-
r›n üretildi¤i fabrikalardan biridir.
1950’li y›llarda, Kruflçef’in Baflkan ol-
du¤u zaman›n Sovyetler Birli¤i hükü-
meti, ‹stanbul ve Bo¤azlar› nükleer si-
lahlarla vurmak için planlad›¤› devir-
de , Çernobil bu maksatla kullan›lan
tesislerden biriydi (10)
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Nükleer enerji üretimi, atomun çekirde¤iyle ilgili bir süreç
olup, üç flekilde gerçeklefltirilebilir. Birincisi, büyük bir çekir-
de¤in parçalanmas›, yani ‘fizyon’, ikincisi ise, iki küçük çekirde-
¤in birlefltirilmesi, yani ‘füzyon’...  Bir de, kendili¤inden zaten
gerçekleflmekte olan ve radyoaktif oldu¤u söylenen karars›z
çekirdeklerin bozunmas› sonucunda aç›¤a ç›kan enerjinin de-
¤erlendirilmesi var.  Radyoaktivite, uzay uygulamalar›nda ve
güç iletilmesinin zor oldu¤u uzak co¤rafyalarda küçük çapl›
güç tesisi için, örne¤in plutonyum-238 izotopunun bozunmas›
sonucunda aç›¤a ç›kan yüklü parçac›klar›n, do¤rudan çevrimi
yoluyla elektrik eldesinde kullan›l›yor.  Ancak, kitlesel güç ihti-
yaçlar› için uygun de¤il.  Fizyon 1938 y›l›nda keflfedildi.  Dört
y›l sonra 1942 y›l›nda, zincirleme tepkimeyi baflaran ilk sistem,
Enrico Fermi ve arkadafllar› taraf›ndan Chicago Üniversite-
si’nde infla edildi.  1954 y›l›nda da, kitlesel ölçekte elektrik gü-
cü sa¤layan ilk sivil fizyon reaktörleri infla edilmiflti.  Füzyon re-
aktörleri ise, kuramsal olarak mümkün olmakla birlikte, üzer-
lerinde 50 y›ldan fazlad›r sürdürülen çal›flmalar, bu seçene¤in
önündeki mühendislik engellerini henüz aflabilmifl de¤il.  Do-
lay›s›yla, nükleer santral denildi¤inde, fizyona dayal› reaktörler
kastedilir...

Dünya’da hâlen, yaklafl›k 370.000 ‘megawat elektrik’ (MWe)
toplam güce sahip 435 nükleer santral ünitesi çal›fl›r halde.  Y›l-
da ürettikleri 2,6 ‘trilyon kWh’ (TkWh), dünya elektrik tüketi-
minin %16’s›n› karfl›lay›p, toplam birincil enerji üretiminin
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Nükleer Santrallar
“Dünya’da hâlen, yaklafl›k 370.000 ‘megawat elektrik’ (MWe) toplam güce sahip 435 nükleer santral
ünitesi çal›fl›r halde.  Y›lda ürettikleri 2,6 ‘trilyon kWh’ (TkWh), dünya elektrik tüketiminin %16’s›n›
karfl›lay›p, toplam birincil enerji üretiminin %6,5’ini oluflturuyor.  Nükleer enerjinin elektrik üretimi
içindeki pay›, OECD ülkelerinde %24, AB ülkelerinde ise %34.  Mevcut santrallar›n hepsi, yak›t olarak
temelde uranyuma dayal›.”

Çizelge 1. Dünya’daki nükleer reaktörler, 2005 y›l›
üretimleri ve toplam elektrik üretimi içindeki paylar›*

Reaktörler,
Ocak 2007

Nükleer Elektrik
üretimi, 2005

Say› MWe Milyar kWh %e

ABD 103 98254 780,5 19

Almanya 17 20303 154,6 31

Belçika 7 5728 45,3 56

Çin 10 7587 50,3 2,0

Finlandiya 4 2696 22,3 33

Fransa 59 63473 430,9 79

Güney Kore 20 17533 139,3 45

Hindistan 16 3577 15,7 2,8

‹ngiltere 19 10982 75,2 20

‹spanya 8 7442 54,7 20

‹sveç 10 8975 69,5 45

‹sviçre 5 3220 22,1 32

Japonya 55 47700 280,7 29

Kanada 18 12595 86,8 15

Rusya 31 21743 137,3 16

Ukrayna 15 13168 83,3 49

DÜNYA 435 368,860 2626 16

* World Nuclear Association



%6,5’ini oluflturuyor.  Nükleer enerjinin
elektrik üretimi içindeki pay›, OECD ül-
kelerinde %24, AB ülkelerinde ise %34.
Mevcut santrallar›n hepsi, yak›t olarak te-
melde uranyuma dayal›.

Uranyum: Uranyum do¤adaki, ‘atom
numaras›’, yani proton say›s›, 92 ile en
yüksek olan, ayn› zamanda en yo¤un
kütleli element.  Özgül kütlesi, kurflunun
iki misli kadar (18,7 g/cm3).  Bundan 6,6
milyar y›l kadar önce, daha sonra Günefl
sisteminin oluflmas›na vücut verecek
olan birden fazla süpernova patlamas›n-
da oluflmufl.  Günefl sisteminde nadir
rastlanmakla birlikte, yerkabu¤unda
‘kütlece milyonda’ 2-4, okyanus sular›n-
da milyarda 3 oran›nda var.  Fosfatl› ka-
yalarda, linyitte ve monazit kumlar›nda
bu oran %0,1’e ulafl›yor.  Baflta uraninit
olmak üzere, cevherlerindeki zenginlik
oran› ise; genelde %0,1-0,25 aras›nda
iken, Kanada’n›n Athabasca yataklar›nda
%18’i bulmaktad›r. 

Tabiattaki her 1000 uranyum çekirde¤in-
den, yaklafl›k 7’si U-235, kalan›n hemen
tamam› U-238 izotopundan oluflur.  ‹zo-
toplar›n her ikisi de karars›z olup; U-238
izotopu 4,5 milyar y›l, U-235 de 703,8 mil-
yon y›l yar›lanma ömrüyle, ya bir helyum
çekirde¤i ›fl›nlayarak ‘alfa bozunmas›’na
u¤ruyor veya kendili¤inden parçalan›yor.
Büyük bir k›sm› dünyan›n çekirde¤ine
çökmüfl olan bu a¤›r elementin bozunma
›s›s›, çekirde¤in d›fl k›sm›ndaki konveksi-
yon ak›mlar›n› ayakta tutarak, yerkabu¤u-
nu oluflturan plakalar›n tektonik hareket-
lili¤inin devam›n› sa¤lamakta.

Fizyon: U-235 izotopunun önemli bir
özelli¤i; h›zl› veya yavafl bir nötronun isa-
betine u¤rad›¤›nda, U-236 çekirde¤i

oluflturduktan sonra parçalanmas›d›r.
Arada oluflan ‘bileflik çekirdek’ son dere-
ce karars›z olup, gelen nötron yavafl ise;
1/7 ihtimalle gama ›fl›yarak rahatlarken,
6/7 ihtimalle de parçalan›r.  Parçalanma
gerçekleflti¤i takdirde, 10-14 saniyeden
k›sa bir sürede tamamlan›r ve her sefe-
rinde ayn› ürünlerle sonuçlanmaz.  Çün-
kü sürecin izleyebilece¤i, ‘fizyon kanalla-
r›’ denilen ve her biri farkl› gerçekleflme
ihtimaline sahip, de¤iflik yollar var.  So-
nuçta ortaya, ‘fizyon ürünleri’ denilen
orta a¤›rl›kta iki çekirdekle, 2 veya 3 (or-
talama 2,47) h›zl› nötron ç›kar.  Örnek
bir parçalanma;

fleklindedir.  Tepkime sonucunda, top-
lam kütle azal›rken, enerji aç›¤a ç›kar.

Hem düflük hem de yüksek enerjili nöt-
ronlarla parçalanabilen çekirdeklerin,
‘görece kolay parçalanabilir’ anlam›nda,
‘fisil’ oldu¤u söylenir.  U-235 do¤adaki
yegane fisil izotoptur.  U-238 ise yaln›zca
h›zl› nötronlarla ve o da, görece düflük
bir ihtimalle parçalan›r.  Dolay›s›yla, ken-
disi fisil de¤ildir.  Fakat, orta enerjili bir
nötron yuttu¤unda, iki beta bozunmas›-
na u¤rad›ktan sonra, fisil bir çekirdek
olan Pu-239 izotopuna dönüflür.  Bu yüz-
den, U-238 izotopunun ‘do¤urgan’ oldu-
¤u söylenir.  Do¤ada bulunan toryum-
232 izotopu, do¤urgan olan bir di¤er çe-
kirdektir.  Çünkü, bir nötron yutmas› so-
nucunda oluflan yapay U-233 izotopu fi-
sildir.

Hangi tür çekirdekle olursa olsun, çekir-
dek parçalanmas› genelde; ‘fizyon ürü-
nü’ denilen orta a¤›rl›kta iki çekirdekle
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sonuçlan›r.  Bu s›rada, hemen hemen
an›nda, iki veya üç nötron ile, gama ›fl›n›
da sal›n›r.  Hangi çekirdeklerin ortaya ç›-
kaca¤›, çekirdekten çekirde¤e ve hatta
ayn› çekirdek için, fizyona yol açan nöt-
ronun enerjisine ba¤l› olarak de¤iflir.
Keza, fizyondan aç›¤a ç›kan enerji mikta-
r› çekirdekten çekirde¤e ve hatta ayn›
çekirdek için dahi, parçalanman›n seyri-
ne göre biraz de¤iflir.  U235 için bu mik-
tar, ortalama olarak 200 MeV kadard›r.
Bir karbon atomunun yanmas›ndan aç›-
¤a ç›kan enerjinin 4 eV oldu¤u göz önün-
de bulundurulursa, 1 gram U235 izoto-
punun, enerji içeri¤i aç›s›ndan 2,5 ton
saf karbona eflde¤er oldu¤u görülür.
Parçalanmadan aç›¤a ç›kan enerjinin 168
MeV’u fizyon ürünlerinin, 5 MeV’u nöt-
ronlar›n kinetik enerjisi fleklindedir.  Fiz-
yon s›ras›nda sal›nan gama ›fl›nlar› da 7
MeV enerji tafl›r.  Öte yandan, fizyon
ürünlerinin ço¤u karars›z olup, daha
sonra elektron veya pozitron, gama ›fl›n›
ve nötrino salarak bozunurlar.  Aç›¤a ç›-
kan enerjinin kalan 27 MeV’luk k›sm›, bu
gecikmeli ›fl›nlardan kaynaklan›r…

Fizyona u¤rayan a¤›r elementler nötron-
ca zengin olduklar›ndan, sahip olduklar›
nötron say›s›, daha küçük olan parçalan-
ma ürünleri için fazla gelir.  Dolay›s›yla,
fizyon ürünleri, fazla say›da nötron içer-
diklerinden karars›zd›rlar.  Parçalanmay-
la birlikte ortaya, fizyon ürünlerinin ya-
n›nda, birkaç tane de nötron ç›kmas›n›n
sebebi budur.  Aç›¤a ç›kan nötron say›s›,
fizyondan fizyona, 0 ile 5 aras›nda de¤i-
flir.  Ortalama de¤eri, parçalanan çekir-
de¤in türüne ba¤l›d›r.  Bu say› ayr›ca, ay-
n› tür çekirdek için, fizyona yol açan nöt-
ronun enerjisiyle artar.  Yani, çarpan nöt-

ronun enerjisi ne kadar yüksek ise, par-
çalanmadan aç›¤a ç›kan nötron say›s› o
kadar fazlad›r.  Fakat di¤er yandan, fizyo-
na yol açan nötronun enerjisi artt›kça,
fizyonun gerçekleflme ihtimali azal›r.
Çünkü, daha yüksek enerjili bir nötro-
nun, çekirdekle etkileflip parçalanmas›na
yol açabilmek için etraf›nda harcayabile-
ce¤i daha az zaman› vard›r.

Fizyon ürünleri parçalanmadan hemen
sonra, karars›zl›klar› sebebiyle; elektron
veya pozitron, nötrino veya gama ›fl›n›
salarak, bozunmaya bafllarlar.  Daha çok,
bir elektron ve beraberinde nötrino ›fl›-
mak suretiyle, fazlal›k nötronlar›n›, ard
arda protonlara dönüfltürmektedirler.
Çekirdek bafl›na tafl›d›klar› 90 MeV’a ya-

k›n kinetik enerji sebebiyle, saniyede
yaklafl›k 10.000 km h›zla hareket ederler.
Bu yüksek h›zda, yörünge elektronlar›-
n›n 10-18 kadar›n› kaybedip, hayli art›
yüklü hâle gelirler.  Dolay›s›yla, yol bo-
yunca karfl›laflt›klar› eksi yüklü elektron-
lar ve art› yüklü çekirdeklerle, güçlü bir
flekilde etkileflip, onlar› yerlerinden f›rla-
t›rlar.  Kinetik enerjilerini ortamdaki di-
¤er atomlara aktar›p, ortam›n s›cakl›¤›n›
art›rmaktad›rlar.  Bu sayede yavafllar ve
fizyonun gerçekleflti¤i konumdan pek
uzaklaflamadan, 10 mikron gibi k›sa bir
mesafede durdurulurlar.  Malzemede,
örne¤in metal hâlindeki uranyumun
kristal yap›s›nda oluflturduklar› hasar›n
izlerini mikroskop alt›nda, çizgisel oyuk-
lar fleklinde görmek mümkündür. Dur-
durulmalar› 10-10 s düzeyinde, çok k›sa
bir zaman al›r.  Bozunmalar›, durdurul-
malar›ndan sonra da devam eder.  Baz›
fizyon ürünleri bozunurken nötron da
salar.  Sal›nan gama ›fl›nlar› ve nötronlar,
fizyondan ç›kan ‘âni gama’ ve ‘âni nöt-
ron’lara göre, biraz ‘zaman gecikmeli’dir.
Bu yüzden, ‘gecikmifl gama’ ve ‘gecikmifl
nötron’ olarak nitelendirilirler.  Sonuç
olarak, örne¤in U235’in fizyonundan aç›-
¤a ç›kan nötronlar›n %99,35’i ‘âni’, kalan
%0,65’i ‘gecikmifl’ nötronlardan oluflur.
Gecikmifl nötronlar, oranlar› düflük ol-
makla beraber, fizyon sürecinin yönetimi
aç›s›ndan büyük önem tafl›rlar.

Kritiklik: Fizyondan aç›¤a ç›kan nöt-
ronlar, fizyon ürünlerine göre daha az ki-
netik enerjiye sahip olmakla birlikte, da-
ha küçük kütleli olduklar›ndan, saniyede
20.000 km’ye varan bafllang›ç h›zlar›yla
hareket etmektedirler.  Yüksüz olmalar›
nedeniyle, çevredeki çekirdeklerle etki-
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“Beton kabuk, içteki çelik
koruma kab›n›; kab›n

içerdi¤i reaktör kalbi ve
kalbe bitiflik donan›mla

birlikte; bir nükleer santral›n
maruz kalabilece¤i

beklenmedik d›fl darbelere
karfl› korumay› amaçlar.

Yeni tasar›mlarda, örne¤in
bir Boeing 747’nin

çarpmas›na karfl› dayan›kl›
olmak ve bu uça¤›n

aktarabilece¤i en a¤›r
darbeler karfl›s›nda dahi,

içteki çelik kabu¤un yap›sal
bütünlü¤ünü koruyabilmek
zorundad›r.  Beton kal›nl›¤›,

silindir k›sm›nda 1-2 m,
kubbede 1 metre kadard›r.”



leflimleri görece zay›ft›r.  Dolay›s›yla, or-
tamda uzun mesafeler katedebilirler.
Sonunda ya ortam›n d›fl›na s›zacak, ya da
ortamdaki çeflitli çekirdekler taraf›ndan
yutulacaklard›r.  E¤er bu nötronlardan
birisi, bir baflka U235 çekirde¤i taraf›nda
yutulur ve parçalanmas›na yol açarsa,
aç›¤a yine iki veya üç nötron daha ç›kar.
O nötronlardan birisi bir baflka fizyona
daha yol açarsa, keza iki üç nötron da-
ha...  Gerçi, fizyondan ç›kan nötronlar›n
hepsi, illâ da bir baflka fizyona daha yol
açamaz.  Ortamdan d›flar› s›zan veya fiz-
yona u¤ramayan çekirdekler taraf›ndan
yutulanlar, bir bak›ma ziyan olur.  Fakat,
en az›ndan birinin bunun baflarmas› hâ-
linde, bir ‘fizyon tepkimeleri zinciri’
oluflturulabilir.   K›sacas›; e¤er bir fizyon-
dan ç›kan h›zl› nötronlar›n ortalama ola-
rak 1’den fazlas› (1’i veya 1’den az›) so-
nuç olarak yavafllay›p bir baflka fizyona
yol açabiliyorsa, h›zl› nötronlar›n say›s›

nesilden nesile art›yor (ayn› kal›yor veya
azal›yor) olur.  Herhangi bir nesildeki
nötron say›s›n›n, bir önceki nesildekine
oran›na, ‘etkin ço¤alma çarpan›’ denir.
Bu çarpan k ile gösterilir ve k’n›n; >1,
=1 veya <1 olmas› hallerinde, sistemin
s›ras›yla; ‘süperkritik’, ‘kritik’ veya ‘altkri-
tik’ oldu¤u söylenir.  Yani, süperkritik bir
sistemde, nötron nüfusu nesilden nesile
artarken, altkritik bir sistemde azalmak-
ta, kritik olanda ise ayn› kalmaktad›r.

Süperkritik bir sistemi ele alacak olur-
sak; nötron nüfusu bir nesilden sonraki-
ne k>1 çarpan›yla artmakta, yani nesiller
ilerledikçe üstel olarak ço¤almaktad›r.
Ard›fl›k nesiller aras›ndaki ‘ortalama
ömür’ ne kadar k›sa ise, bu üstellik o ka-
dar büyük ve art›fl h›z› da o kadar yüksek
olur.  Halbuki, fazla h›zl› de¤iflen süreçle-
rin kontrolü zordur.  Gecikmifl nötronla-
r›n varl›¤›, bu zorlu¤u azalt›r.  Çünkü,

oranlar›n›n düflük olmas›na ra¤men, ani
nötronlara göre çok daha yavafl ortaya
ç›kt›klar›ndan, nesiller aras›ndaki ortala-
ma ömrün uzamas›na yol açarlar.  Böyle-
likle nötron nüfusunun art›fl h›z›n›n, aksi
halde olaca¤›ndan, daha yavafl olmas›n›
sa¤larlar.  Bu frenleme etkisi, zincirleme
sürece müdahale imkân› do¤urur.  Bu
sayededir ki, süperkritik bir kütle; içine
örne¤in boron, kadmiyum, gadolinyum
ve hafniyum gibi nötron so¤uran ama fiz-
yona u¤ramayan ‘kontrol malzemesi’ so-
kulmak suretiyle kritik veya hatta, altkri-
tik hâle indirgenebilir.  Sonra da, bu kon-
trol malzemesini tekrar d›flar› çekmek
suretiyle, süperkritikli¤e geri dönülebi-
lir.  Yani, zincirleme reaksiyona ‘kontrol
çubuklar›’yla müdahale etmek ve nötron
nüfusunu zamanla istendi¤i gibi de¤ifltir-
mek mümkündür.  Öte yandan, herhan-
gi bir andaki nötron nüfusu, birim za-
manda gerçekleflen fizyonlar›n say›s›n›,
bu da birim zamanda aç›¤a ç›kan enerji
miktar› demek olan güç seviyesini belir-
ledi¤inden; zincirleme reaksiyonun yö-
netilebilir olmas›, gücün kontrol edilebi-
lece¤i anlam›na gelir.

Ancak bir uranyum kütlesinin, en az›n-
dan kontrol çubuklar› d›flar›da iken sü-
perkritik olabilmesini sa¤lamak için, fiz-
yondan do¤an nötronlar›n tekrar fizyona
yol açma ihtimalini art›racak önlemlerin
al›nmas› gerekir.  Yani, ortam›n geomet-
risinin ve malzeme bilefliminin uygun bir
flekilde seçilmesi...

Reaktör kalbi: Örne¤in, U235 çekir-
deklerinin yavafl nötronlarla fizyona u¤-
rama ihtimali daha yüksektir.  Bu yüz-
den, fizyondan aç›¤a ç›kan yüksek ener-
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jili nötronlar›n yavafllat›lmas› gerekebilir.
Gerçi bu ‘h›zl›’ nötronlar ortaya ç›kt›ktan
sonra, uranyum gibi a¤›r çekirdeklerin iç
yap›s›yla ‘esnek olmayan’ etkileflmelere
girip, enerjilerinin büyük bir k›sm›n› za-
ten kaybederek yavafllamaktad›rlar.  Fa-
kat, daha büyük ihtimalle fizyona yol aça-
bilecekleri, çok daha düflük, ‘termal’ ola-
rak nitelendirilen enerji düzeylerine ka-
dar yavafllamalar›; ancak kendi kütleleri-
ne yak›n büyüklükteki; örne¤in hidro-
jen, helyum, karbon gibi küçük çekir-
deklerle ‘esnek çarp›flma’lara u¤ramalar›
hâlinde mümkündür.  T›pk›, eflit kütleli
bilardo toplar›n›n çarp›flmalar›nda oldu-
¤u gibi…  Dolay›s›yla, ortama, ‘yavafllat›-
c›’ ifllevi görecek hafif çekirdeklerin ila-
vesi gerekir.  Öte yandan, uranyumun
bünyesinde yer alan fizyonlar›n yol açt›¤›
›s›n›n emilmesi lâz›md›r.  Bu maksatla;
en yak›ndan tan›d›¤›m›z so¤utucu olan
su, ya da karbondioksit veya helyum gibi
kimyasal tepkimelere kolayca girmeyen
gazlar kullan›labilir.  Suyun tercih edil-
mesi hâlinde, bu ‘so¤utucu’ birim hacim
bafl›na çok say›da hidrojen atomu içerdi-
¤inden, ayn› zamanda ‘yavafllat›c›’ göre-
vini de yerine getirir.  Ancak, hidrojen
çekirdekleri, yani protonlar, çarp›flmaya
u¤rad›klar› nötronlar› bazen yavafllatt›k-
lar› gibi, bazen de yutarak döteryuma dö-
nüflürler ve nötronlar›n, fizyon potansi-
yeli aç›s›ndan ‘ziyan’›na yol açarlar.  Do-
lay›s›yla, hidrojen atomlar› içeren ‘hafif
su’ ile so¤utulan bir uranyum kütlesinin
kritik olabilmesi için, içeri¤indeki U235
oran›n›n yükseltilmesi, yani do¤al uran-
yumun zenginlefltirilmesi gerekir.  Hal-
buki, bir nötron ve bir protondan oluflan
döteryum çekirde¤i (D), her ne kadar
bir nötron daha so¤urup ‘trityum’a dö-

nüflebilirse de, nötron so¤urmaya hidro-
jen kadar e¤ilimli de¤ildir.  Dolay›s›yla,
e¤er ‘so¤utucu-yavafllat›c›’ olarak hafif su
(H2O) yerine, döteryum atomlar› içeren

‘a¤›r su’ (D2O) kullan›l›rsa, do¤al uran-
yumdan oluflan bir kütle de kritik hâle
getirilebilir.  Bu ikinci durumda zengin-
lefltirme ifllemine gerek kalmaz.  Ayr›ca,
yavafllat›c› olarak hafif veya a¤›r suyun
kullan›lmas›, önemli bir güvenlik önlemi
oluflturur.  Çünkü, fazla ›s› üretilmesi hâ-
linde, su genleflir ve birim hacim bafl›na
molekül say›s› azald›¤›ndan, hidrojen ve-
ya döteryumlar›n nötronlar› yavafllatma
gücü zay›flar.  Sonuç, birim zamanda yer
alan fizyonlar›n say›s›n›n azalmas›d›r.
‘Negatif s›cakl›k katsay›s›’ denilen bu ‘ge-
ribesleme düzene¤i’, zincirleme tepki-
meye kararl›l›k kazand›r›r.

Ancak, uranyum metali veya bileflikleri,
hafif veya a¤›r suyla kimyasal tepkimelere
girme e¤ilimindedir.  Bunun önlenmesi
için, uranyum kütlesinin sudan ayr› tutul-
mas›, örne¤in paslanmaz çelik veya zir-
konyum-alüminyum alafl›m›yla k›l›flan-
mas› gerekir.  Böylelikle hem de, uranyu-
mun bünyesinde oluflan radyoaktif çekir-
deklerin so¤utma suyuna kar›flmamas›
sa¤lanm›fl olur. Ancak, k›l›flanm›fl uran-
yum kütlesinin metal hâlde olmamas› lâ-
z›md›r.  Çünkü s›cakl›k de¤iflimleri s›ra-
s›nda metalin faz de¤ifltirmesi, hacminin
büyük oranda artmas›na, bu da zarf›n
patlamas›na yol açabilir.  Halbuki uranyu-
mun seramik hâli olan uranyum dioksit
(UO2), yap›sal aç›dan çok daha kararl›d›r.
Gerçi, uranyum dioksitin ›s›l iletkenli¤i
metalinkinden daha düflük oldu¤undan,
yak›t›n birim kütlesi bafl›na daha fazla so-
¤utucu kullan›lmas› gerekir.  Fakat di¤er
yandan, uranyumun bu seramik formu,
ergime s›cakl›¤› (2827 °C) uranyum me-
talininkinden (1132,2 °C) çok daha yük-
sek oldu¤undan, daha yüksek s›cakl›klara
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“Reaktör koruma binas› ve
yan›ndaki türbin odas›, bu

koruma özelliklerine ek
olarak; bulunulan

co¤rafyan›n tarihindeki en
fliddetli depremin yol
açaca¤› ivmeye, 1’den

büyük bir güvenlik
faktörüyle dayanabilecek

flekilde tasar›mlan›r.
Reaktör yap›lar› çok katl›

binalar olmad›¤›ndan,
di¤erlerinin yan›nda bu

güvenlik unsurunun
sa¤lanmas› görece
kolayd›r.  Nükleer

reaktörler ayr›ca, tehlike
s›n›r›na yaklaflan bir

sars›nt› ivmesi
alg›land›¤›nda, kendi

kendilerini otomatik olarak
kapatmalar›n› sa¤layacak

tasar›m özelli¤iyle de
donan›ml›d›r.”



kadar dayanabilir.  Buna da gerek var.
Çünkü, fizyon bafl›na aç›¤a ç›kan enerji
büyük oldu¤una göre; birim hacim bafl›-
na üretilen enerji miktar›, yani üretilen
enerjinin hacim yo¤unlu¤u, dolay›s›yla
da oluflan s›cakl›klar çok yüksek seviyele-
re ulaflabilir. Yüksek s›cakl›k, etkin so¤ut-
ma gerektirir.  Etkin so¤utma ise, so¤utu-
cunun ak›fl h›z›n›n yüksek, birim hacim
bafl›na so¤utma yüzeyinin de büyük tu-
tulmas›yla mümkündür.  Dolay›s›yla, ya-
k›t malzemesi olarak, genelde uranyu-
mun metal hali yerine dioksiti tercih edi-
lir ve seramik yak›t ço¤u tasar›mda, etra-
f›ndan so¤utucunun geçirilece¤i ince çu-
buklar fleklinde imal edilir.

Bu maksatla uranyum dioksit, yaklafl›k 1
cm çap›nda ve 1-1,5 cm yüksekli¤inde si-
lindir kapsüller hâlinde preslenip f›r›nla-
n›r (‘sinterleme’).  Bu kapsüller zirkon-
yum alafl›m›ndan yap›lm›fl bir tüpün içi-
ne dizilerek, 3-4 metre uzunlu¤unda bi-
rer ‘yak›t çubu¤u’ oluflturulur.  Yak›t çu-
buklar›, aralar›ndan so¤utucunun geç-
mesine imkân verecek flekilde dizilerek
‘yak›t demetleri’ hâline getirilir.  Böyle-
likle hem de, bir yak›t çubu¤unun içinde
gerçekleflen fizyondan aç›¤a ç›kan h›zl›
nötronlar, çubuktan ç›k›p so¤utucu-ya-
vafllat›c›da dolaflarak yavafllayabilir, sonra
da bir baflka çubu¤a girip, oradaki U-235
çekirdeklerini fizyona u¤ratabilirler.  Ya-
ni, yak›t›n ince çubuklar flekilinde imâl
edilmesi, tasar›m›n etkinli¤inin; hem ya-
k›t›n so¤utulmas›, hem de nötronlar›n
yavafllat›lmas› aç›s›ndan art›r›lmas› amaç-
lar›n›n ikisine birden hizmet eder.  Kritik
bir reaktörün ‘kalbi’, birkaç yüz yak›t de-
metinin yan yana dizilmesiyle oluflur.
So¤utucu olarak su kullan›l›yorsa ve e¤er

bu suyun, kalbin çal›flaca¤› yüksek s›cak-
l›klarda kaynamas› istenmiyorsa, yüksek
bas›nç alt›nda tutulmas› lâz›md›r.  Bu
münasebetle reaktör kalbi, 15-30 cm et
kal›nl›¤›ndaki çelikten bir ‘bas›nç tan-
k›’n›n içine yerlefltirilir.  Bas›nç tank›n›n
içi ayr›ca, yüksek s›cakl›klarda dahi kim-
yasal tepkimelere karfl› dayan›kl› olan, 1-
1,5 cm kal›nl›¤›nda paslanmaz çelikten
bir ‘astar’la kapl›d›r.  Tanka iki veya daha
fazla ‘so¤uk ayak’tan giren so¤utucu, ay-
n› say›da ‘s›cak ayak’tan ç›kar.  Bu ‘birin-
cil so¤utma suyu’, bir ‘›s› de¤ifltiricisi’ne
yönlendirilerek, ikincil bir so¤utma su-
yunu ›s›tmas› sa¤lan›r.  Is› de¤ifltiricisin-
den ç›kan birincil so¤utma suyu kalbe
geri pompalan›rken, ikincil so¤utma su-
yu, bir buhar üretecine gönderilip bu-
harlaflt›r›l›r.  Bu buhar, t›pk› termik san-
trallarda oldu¤u gibi, yüksek bas›nç alt›n-
daki bir türbine gönderilir ve türbin dö-
nerken, kendisiyle eflleflmifl olan bir
elektrik jeneratörünü de döndürdükçe,
elektrik enerjisi üretilir.  Türbinden ç›-
kan düflük bas›nçl› buhar›n, ›s› de¤ifltiri-
cisine geri pompalanabilmesi için, s›v›
hâle getirilmesi lâz›md›r.  Bu maksatla,
üçüncü bir devrede dolaflt›r›lan ve genel-
likle bir nehir veya denizden çekilip geri
verilen ‘yo¤uflturma suyu’yla so¤utula-
rak yo¤uflturulur.  ‹lk iki devre kapal›
iken, üçüncüsü aç›kt›r.  Nükleer santral-
lar›n bir nehir veya deniz gibi büyük bir
su kütlesinin kenar›nda kurulma gere¤i,
bu yo¤uflturma suyu ihtiyac›n›n büyük
miktarlarda olmas›ndan kaynaklan›r.  Yo-
¤uflturma suyunun, emildi¤i su kayna¤›-
na geri verilmeden önce, bir veya daha
fazla say›da so¤utma kulesinden geçirile-
rek so¤utulmas› gerekebilir.  Böylelikle,
at›k ›s›n›n verilme noktas› civar›ndaki s›-

cakl›k art›fl›n›n, muhtemel çevre etkileri
aç›s›ndan, do¤al s›cakl›k de¤iflimleri ara-
l›¤›yla s›n›rl› tutulmas›na çal›fl›l›r.

Reaktör tipleri, önde gelen özelliklerine
göre isimlendiriliyor.  Örne¤in, fizyon-
dan ç›kan h›zl› nötronlar›n yavafllat›ld›¤›
reaktörlere, ‘yavafl’ anlam›nda, ‘termal’
reaktör denir.  Bu s›fat asl›nda reaktörün
de¤il, kalbin içinde hareket eden nöt-
ronlar›n görece yavafl oldu¤unu ifade et-
mektedir.  Yavafllat›c› kullanmayan reak-
törler ise, ‘h›zl› reaktör’ olarak nitelendi-
rilir.  Bunlar›n yak›t›n›n çok daha zengin
olmas› gerekir.  Kalbi so¤utmak için nor-
mal su kullanan reaktörler, ‘hafif su reak-
törü’ (LWR), gaz kullananlar ‘gaz so¤ut-
mal› reaktör’ (GCR) olarak isimlendirilir.
So¤utucu-yavafllat›c› olarak su kullan›yor
olup da, bu suyu; kaynamas›n› önlemek
maksad›yla yüksek bas›nç alt›nda tutan-
lara ‘bas›nçl› su reaktörü’ (PWR), suyun
kaynamas›na izin veren tasar›mlara da
‘kaynar su reaktörü’ (BWR) denir.  So¤u-
tucu-yavafllat›c› olarak a¤›r su kullan›l›-
yorsa e¤er, ‘bas›nçl› a¤›r su reaktörü’
(PHWR) vb...  Dünya’da halen elektrik
üreten 435 nükleer reaktörün 268’i PWR
tipi...

Bas›nçl› su reaktörü (PWR): Bas›nçl›
hafif su reaktörlerinde, yak›t olarak %3-5
oran›nda zengin uranyumdioksit, so¤u-
tucu-yavafllat›c› olarak da hafif su kullan›-
l›r.  Yak›t kapsüller halinde üretilip; k›l›f
ifllevi gören, yaklafl›k 1 cm çap›ndaki zir-
konyum alafl›m›ndan tüplerin içine dizi-
lir.  Hem yak›tla k›l›f›n iç çeperi aras›nda-
ki bofllu¤un ›s› iletkenli¤ini art›rmak,
hem de muhtemel s›z›nt›lar› belirlemek
maksad›yla, tüpler helyum gaz›yla doldu-
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rulmufltur.  Çubuklardan 200-300 kadar›-
n›n, 14x14 veya 17x17’lik dizi halinde bir
araya getirilmesiyle, yaklafl›k 4 m yüksek-
li¤inde bir yak›t grubu oluflturulur.   Re-
aktör kalbi, 150-250 adet yak›t grubuyla
örülür ve toplam olarak 80-100 ton uran-
yum içerir.  Yak›t›n yaklafl›k üçte biri, 18-
24 ayda bir de¤ifltirilir.  So¤utucu suyu
kalbe, yaklafl›k 300 °C’de girip, 315 °C’de
ç›kar.  Bu yüksek s›cakl›kta kaynamama-
s› için, 150-160 atm eflde¤eri, 15-16 me-
gapaskal (MPa) bas›nç alt›nda tutulur.
Bas›nç tank› bu yüzden kal›n olmak zo-
rundad›r.  So¤utma suyunun kaynamas›
amaçlanmamakla beraber, yak›t çubukla-
r›n›n üzerinde kabarc›klar›n olufltu¤u
olur.  Bu kabarc›klar, biraz büyüdükten
sonra, k›l›f yüzeyinden ayr›l›p suya kar›-
flarak, ›s› iletimini art›rmaktad›r.  Ancak,
suyun bir film katman› hâlinde kaynama-
s›na izin verilmez.  Çünkü bu, k›l›f yüze-
yinin ›s›narak erimesine ve yak›t›n suya
kar›flmas›na yol açabilir.  Kalpten ç›kan
s›cak su, bir ›s› de¤ifltiricisi-buhar ürete-
ci’nden geçerken, ikincil devre suyunu
›s›t›r.  Sonra kalbe geri pompalan›r.  ‹kin-
cil devredeki su, yaklafl›k 60 atm (6,2
Mpa) bas›nç alt›ndad›r.  Is› de¤ifltiricisin-
den ç›kt›¤›nda 275 °C’de, doymufl buhar

hâlindedir.  Kurutulup türbinden geçiril-
dikten ve aç›k bir devrede dolaflan üçün-
cül ‘yo¤uflturucu’ suyuyla so¤utulup yo-
¤uflturulduktan sonra, ›s› de¤ifltiricisine
geri pompalan›r.

Reaktörün güç kontrolü, nötronlar› güç-
lü bir flekilde  so¤uran çekirdeklerden
imal edilmifl kontrol çubuklar›yla yap›l›r.
Çubuklar, kalbin iç bas›nc›n› görürler.
Kalbe üst taraf›ndan girer ve normalde
sadece ola¤an güç kontrolü için, opera-
törler taraf›ndan yönetilirler.  Ayr›ca,
elektrom›knat›slarla tutulduklar›ndan,
muhtemel bir güç kayb› hâlinde; kendi-
liklerinden kalbe düflerek, zincirleme
tepkimeyi durdururlar.  Reaktör asl›nda,
zorunlu bir tasar›m özelli¤i olan ‘negatif
s›cakl›k katsay›s›’ sayesinde; talep edilen
gücün düzeyindeki de¤iflikliklere ayak
uydurma, yani ‘güç izleme’ yetene¤ine
sahiptir.  Çünkü, talep edilen güç azald›-
¤›nda, buhar üretecinden çekilen buha-
r›n miktar› azal›r.  Bu, birincil devre su-
yunun ›s›nmas›na ve kalbin daha az so-
¤utulmas›na yol açar.  Is›nan kalpteki
tepkimeler, suyun genleflmesinden kay-
naklanan negatif s›cakl›k katsay›s›n›n
sa¤lad›¤› ‘geribesleme’ sebebiyle yavafl-

lar.  Bu durumda s›cakl›k, zamanla zaten
düflecektir.  Fakat, kalp s›cakl›¤›ndaki ar-
t›fl› gören operatör ayr›ca, kontrol çu-
buklar›n› kalbe do¤ru bir miktar ilerlet-
mek suretiyle, s›cakl›¤›n daha h›zl› düfl-
mesini sa¤lar.  Talep edilen gücün artma-
s› hâlinde, bu sürecin aflamalar› ters s›ra-
da çal›flarak, üretilen gücü art›r›r.  Reak-
tör çal›flt›kça yak›t bir yandan fakirleflir-
ken, di¤er yandan içinde parazitik nöt-
ron yutucu çekirdekler biriktirece¤in-
den; bafllang›çta so¤utma suyuna, güçlü
bir nötron so¤urucusu olan borik asit ka-
t›l›r ve konsantrasyonu zamanla, yak›t›n
bileflimindeki de¤iflimin telâfisi gayesiy-
le, d›flar›dan su ilavesiyle azalt›l›r.  Yak›t
de¤ifltirme periyodunu uzatan bu uygu-
lamaya, ‘uzun vâdeli kontrol’ deniyor.
Reaktör kalbine, içindeki yüksek bas›nca
ra¤men su gönderebilmek için, birincil
devrede yaln›zca bu amaca adanm›fl, özel
ve güçlü pompalar bulunur.  Dolay›s›yla,
borik asit konsantrasyonunu kontrol
eden sistemler, reaktörün pahal› bileflen-
lerinden birini oluflturur.  Ayr›ca, borik
asit güçlü bir oksitleyici oldu¤undan,
kalp bileflenlerinin yavafl da olsa zamanla
paslanmas›na ve pas›n k›smen çözüne-
rek, içeri¤indeki radyoaktif çekirdeklerle
birlikte so¤utma suyuna kar›flmas›na yol
açar.  Bu durum, safs›zl›klar›n sürekli ola-
rak filtrelenmesini ve kalbin periyodik
bak›m onar›m›n›n daha s›k yap›lmas›n›
gerektirmektedir.

Kaynar su reaktörü (BWR):  Kaynar
su reaktörlerinde de yak›t olarak, zengin-
lefltirilmifl uranyumdioksit kullan›l›r.
Kalpte, tasar›m gücüne ba¤l› olarak; her
biri 74-100 yak›t çubu¤undan oluflan,
800 dolay›nda yak›t demeti bulunur.
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Toplam yak›t sto¤u, 140 ton kadard›r.
Kalbi so¤utan suyun kaynamas› istendi-
¤inden, bas›nc› PWR’lardakinin yar›s› ka-
dar olup, 7,5 Mpa (75 atm) seviyesinde-
dir.  Kaynama, kalpten geçifl s›ras›nda,
285 °C civar›nda bafllar.  Dolay›s›yla, yak›-
t›n çal›flma s›cakl›¤› görece düflüktür.
Öte yandan, buhar oluflumuna izin veril-
di¤inden, reaktör kalbi daha büyüktür.
Bu büyüklük, belli bir güç düzeyi için ge-
reken nötron nüfusu yo¤unluklar›n›n
görece düflük tutulmas›n› mümkün k›lar.
Düflük nüfus yo¤unlu¤u, malzemelerde
daha az radyasyon hasar› meydana geti-
rir.  Kaynama kabarc›klar fleklinde olup,
iki fazl› buhar-su kar›fl›m›n›n oluflmas›na
yol açar.  Film katman› halinde kaynama-
ya ise, PWR’larda oldu¤u gibi; yak›t k›l›f›-
n›n afl›r› ›s›n›p erimesine yol açabilece-
¤inden dolay› izin verilmez.

Buharlaflma, birim hacimdeki hidrojen
say›s›n› azaltt›¤›ndan, nötron yavafllatma
etkinli¤inin de azalmas› anlam›na gelir.
Bu durum, buhar›n olufltu¤u bölgenin
civardaki fizyon tepkimelerinin say›s›yla
birlikte, üretilen gücün yo¤unlu¤unda
düflüfle yol açar.  Dolay›s›yla, kalbin ›s›n-
mas› sonucunda buhar miktar›n›n artma-

s›, güç seviyesini afla¤›ya do¤ru çeken bir
‘negatif geri besleme’ düzene¤i olarak
çal›fl›r.  ‘Negatif boflluk katsay›s›’ olarak
nitelendirilen bu durum, ola¤an flartlar-
da güç yönetimini kolaylaflt›ran bir gü-
venlik özelli¤i oluflturur.  Fakat, buhar
ak›fl›n›n t›kan›kl›¤a u¤ramas› hâlinde, ar-
tan bas›nç alt›nda kalan buhar s›k›flarak
yo¤unlaflaca¤›ndan, olgu tersine çal›fl›r.
Bu yüzden, kaynar su reaktörlerinde,
böyle bir t›kan›kl›¤a imkân vermeyecek
tasar›m önlemlerinin al›nm›fl olmas› ge-
rekir.

Kalbi so¤utan suyun kayn›yor olmas›, do-
¤al tafl›n›m› h›zland›r›p, pompalama ihti-
yac›n› azalt›r.  Hatta, örne¤in ‘Ekonomik
Basitlefltirilmifl Kaynar Sulu Reaktör’
(ESBWR) gibi baz› tasar›mlarda, birincil
devre suyunun dolafl›m›, yaln›zca do¤al
tafl›n›ma dayal›d›r.  Ancak, birincil devre-
de bir dolafl›m pompas›n›n varl›¤›, güç
yönetimini kolaylaflt›r›r.  Reaktörün üst
k›sm›, hacimce %10-14 kadar› buhardan
oluflan, iki fazl› bir ak›flkan hâlindedir.
Bu buhar, güç üretimi için do¤rudan tür-
bine gönderilir.  Böylelikle, bir ‘›s› de¤ifl-
tirici-buhar üreteci’ne ve ayr› bir ikincil
devreye gerek kalmaz.  Bileflen say›s›n›n

azalmas›yla birlikte reaktör yap›s›n›n ba-
sitleflmesi, maliyeti düflürüp güvenli¤i ar-
t›ran etkenlerdir.  Fakat di¤er yandan,
kalbi so¤utan suyun do¤rudan türbine
gönderiliyor olmas›, beraberindeki rad-
yoaktif çekirdeklerin türbin odas›na ta-
fl›nmas› anlam›na gelir.  Her ne kadar,
sudaki radyoaktivitenin ço¤u, oksijen-16
çekirdeklerinin (8O16) nötron yuttuktan
sonra proton salmas›yla oluflan ve 7 sani-
ye gibi k›sa bir yar›lanma ömrüne sahip
bulunan nitrojen-16 (7N16) çekirde¤in-
den kaynaklan›yor ise de, bu durum,
radyasyon güvenli¤i ve bak›m onar›m
masraflar›n› art›r›r.

Güç yönetimi esas olarak kontrol çubuk-
lar›yla yap›l›r ve çubuklar kalbe, di¤er re-
aktör tiplerinden farkl› olarak, alttan so-
kulur.  Bunu baflarmak için kalbin iç ba-
s›nc› yeterli olmakla birlikte, güç kayb›
halinde yerçekimine karfl› çal›flmak gere-
kece¤inden, s›rf bu amaca adanm›fl olan
ve ba¤›ms›z güç kayna¤›na sahip bulu-
nan ‘yüksek bas›nç hidrolik sürücüler’
de kullan›l›r.

Bas›nçl› a¤›r su reaktörü (PHWR): Hidro-
jen çekirdekleri, protonun kütlesi nötro-
nunkine yak›n oldu¤undan, etkin bir ya-
vafllat›c›d›r.  Hidrojen çekirde¤iyle çarp›-
flan bir nötron, t›pk› iki bilardo topunun
birbirini s›y›rarak veya birbiriyle kafa ka-
faya çarp›flmas›nda oldu¤u gibi, enerjisi-
nin pek az›n› veya tamam›n› kaybedebi-
lir.  Nötron sonuçta ortalama olarak, mo-
mentumun korunumu gere¤i, enerjisi-
nin yar›s›n› hidrojen çekirde¤ine aktar›r.
Bu oran, döteryum çekirde¤i için daha
düflüktür.  Ancak, hidrojen çekirdekleri
çarp›flmalarda nötronlar› bazen yavaflla-
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t›rken, bazen de yutarak ziyan olmalar›na
yol açar.  Halbuki döteryum çekirdekleri
nötron yutmaya, hidrojen kadar e¤ilimli
de¤ildir.  Dolay›s›yla, döteryum çekir-
deklerinden oluflan a¤›r su, hafif su ka-
dar etkin bir yavafllat›c› olmamakla birlik-
te, nötronlar›n daha az›n› ziyan eder.  Bu
sayede, so¤utucu-yavafllat›c› olarak a¤›r
su kullanan reaktörlerde, kritikli¤i baflar-
mak için, yak›t› zenginlefltirmeye gerek
kalmaz ve do¤al uranyum do¤rudan ya-
k›t olarak kullan›labilir.  Kanada’da sivil
maksatl› güç üretimi gayesiyle gelifltiril-
mifl olan CANDU reaktörü (‘CANada De-
uterium Uranium’) böyle bir tasar›m...

Zenginlik oran› tabiî seviyede tutulunca,
yak›t›n s›k s›k ve hatta sürekli olarak ye-
nilenmesi ve bunun hem de, reaktörün
iflleyiflini aksatmaks›z›n yap›labilmesi ge-
re¤i do¤ar.  CANDU tasar›m›nda bu yüz-
den, yak›t elemanlar›, tek bir bas›nç tan-
k› yerine, ayr› ayr› bas›nç tüplerinin içine
yerlefltirilir.  Zirkonyum alafl›m›ndan ya-
p›lm›fl olan, yaklafl›k 10 cm çap›ndaki ba-
s›nç tüplerinin her biri, arka arkaya dizil-
mifl, 12 adet yak›t demeti içerir.  Demet-

lerden her biri, 0,5 metre uzunlu¤a ve 20
kg kütleye sahiptir; 28 veya 37 yak›t çu-
bu¤undan oluflur.  Bas›nç tüplerinin için-
den, so¤utucu-yavafllat›c› olarak a¤›r su
pompalan›r.  Tüpler ayr›ca, a¤›r su dolu
bir tank›n (‘calandria’) içine, yatay olarak
yerlefltirilmifllerdir. Yavafllatma ifllevini
as›l, bu tanktaki a¤›r su yerine getirir.
Böylelikle, yak›t elemanlar›ndan birinde
yer alan bir fizyondan aç›¤a ç›kan h›zl›
nötronlar, o yak›ttan ç›k›p tanktaki a¤›r
suda dolaflarak yavafllamak ve sonra tek-
rar bir yak›t eleman›na girip, yeni bir fiz-
yona yol açmak imkân›na sahip olurlar.
Tüplerin yatay yerlefltirilme sebebi, içle-
rindeki yak›t›n kolay de¤ifltirilebilmesi-
dir.  Bu maksatla tank›n iki taraf›nda,
uzaktan kumandal› birer yak›t de¤ifltir-
me robotu bulundurulur.  Gerekti¤inde,
bunlardan birisi eski yak›t elemanlar›n›
iterek tüpten ç›kart›rken, di¤eri tüpe ye-
nilerini yükleyebilir.  Tüplerden geçer-
ken ›s›nan a¤›r su; ›s›s›n›, bir ›s› de¤ifltiri-
cisi arac›l›¤›yla ikincil devredeki ‘çal›flma
ak›flkan›’n› oluflturan hafif suya aktar›r ve
sonra kalbe geri pompalan›r.  ‹kincil dev-
redeki hafif su, di¤er reaktör tasar›mla-

r›nda oldu¤u gibi, buhar üretiminde kul-
lan›l›r.

A¤›r su tank›, görece düflük s›cakl›kta
ve alçak bas›nç alt›ndad›r.  Bu durum,
yüksek bas›nç ve s›cakl›klar›n yol açt›-
¤› iflletme sorunlar›n› hafifletir.  Gerçi
tank, bir hafif su reaktörünün bas›nç
tank›ndan daha büyük hacimli olmak
zorundad›r.  Çünkü, a¤›r suyun nötron
yavafllatma etkinli¤inin daha düflük ol-
mas›, birim yak›t miktar› bafl›na hafif
suya oranla daha fazla a¤›r suyun kulla-
n›lmas›n› gerektirmektedir.  Fakat, iç
bas›nc› düflük oldu¤undan, tank›n;
PWR’lardaki gibi, a¤›r sanayi ürünü,
kal›n etli bir bas›nç tank› olmas› gerek-
mez.  Paslanmaz çelik plakalar›n kay-
naklanmas›yla, görece kolay imal edi-
lebilir.  Tüplerin imalât› da keza, içle-
rinde yüksek bas›nç bar›nd›r›yor ol-
makla beraber, küçük boyutlu oldukla-
r›ndan, bir bas›nç tank› kadar zor de-
¤ildir.  Öte yandan, tanktaki a¤›r suyun
düflük s›cakl›kta olmas›, nötronlar›n
enerji spektrumunun keskinli¤ini art›-
r›r.  Çünkü, bir kez yavafllam›fl olan
nötronlar, yüksek s›cakl›ktaki bir ya-
vafllat›c›n›n oldukça yüksek kinetik
enerjilere sahip çekirdekleriyle çarp›fl-
malar› hâlinde, bazen enerji kaybettik-
leri gibi, bazen de enerji kazan›rlar.
Bu durum, yavafl nötronlar›n enerjile-
rinin oldukça genifl bir aral›¤a yay›lma-
s›na sebep olur.  Halbuki yavafllat›c›
görece so¤uksa, nötron enerjileri dar
bir aral›kta toplan›r ve bu aral›¤›, s›cak-
l›¤› ayarlamak suretiyle, nötronlar›n en
etkin flekilde fizyona yol açabilecekleri
enerji düzeyinin etraf›na oturtmak im-
kân› do¤ar.  
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Reaktörün güç kontrolü, a¤›r su tank›n-
da bu maksat için ayr›lm›fl olup, ‘s›v› böl-
ge kontrolörleri’ denilen bir dizi hafif su
bölmesindeki doluluk seviyesinin ayar-
lanmas›na dayal›d›r.  Gücün azalmas› is-
tendi¤inde, bölmelerdeki hafif su mikta-
r› art›r›larak, nötronlar›n daha büyük bir
k›sm›n›n so¤urulmas› sa¤lan›rken, art-
mas› istendi¤inde, hafif suyun bir k›sm›
tahliye edilerek, so¤urulan nötron oran›
azalt›l›r.  Güvenlik aç›s›ndan reaktörün
h›zl› kapat›lmas› ifllemi ise; biri yavafllat›-
c› tank›na dikine giren kontrol çubuklar›
arac›l›¤›yla, di¤eri de, tanktaki düflük ba-
s›nçl› a¤›r suya, güçlü bir nötron so¤uru-
cusu olan gadolinyumun nitrat çözeltisi-
nin yüksek bas›nçla ilavesiyle olmak üze-
re, iki flekilde yap›l›r.

A¤›r su reaktörlerinde yak›t s›k de¤ifltiril-
di¤inden, do¤al uranyumun içerdi¤i
enerji potansiyelinin, zengin yak›ta daya-
l› hafif su reaktörlerindekine göre, %30-
40 daha az› de¤erlendirilebilir.  Ancak,
zenginlefltirme ifllemine gerek olmad›-
¤›ndan, yak›t maliyeti zaten düflük olup,
birim üretim maliyetinin yaklafl›k
%10’unu oluflturur.  Buna karfl›l›k, yavafl-
lat›c›-so¤utucu olarak, a¤›r su tank›n› ve
›s› aktar›m sistemini doldurmak üzere
tonlarca, %99,75 oran›nda saf a¤›r suya
gereksinim vard›r.  Kilogram› 200-300
ABD dolar› civar›ndaki pahal› bir ürün
olan bu safl›ktaki a¤›r suyun bir kerelik
maliyeti, yak›t döngüsünden sa¤lanan ta-
sarrufu azalt›r.  Ayr›ca, a¤›r su tank›n›n
büyük olmas›; kendi maliyeti bir bas›nç
tank›n›nkinden çok daha düflük olmakla
birlikte; reaktör koruma binas›n›n da bü-
yük olmas›n› gerektirdi¤inden, inflaat
maliyetlerini art›r›r.  Sonuç olarak, a¤›r

su reaktörlerinde; birim üretim maliyeti-
nin %90 kadar›, ilk yat›r›m masraflar›n-
dan oluflur ve bafllang›çtaki sermaye ihti-
yac› daha yüksektir.  Bu olumsuzlu¤u ha-
fifletmek gayesiyle, yeni ACR (‘Advanced
CANDU Reactor’) tasar›m›nda; yak›t›n
hafifçe, %1 kadar zenginlefltirilmesi ve
buna karfl›l›k, kullan›lan yavafllat›c› mik-
tar›n› azaltmak suretiyle a¤›r su tank›n›n
küçültülmesi ve birincil so¤utucu olarak
da hafif suyun kullan›lmas› hedefleniyor.

Nötron yutan, fakat buna ra¤men fizyona
u¤ramayan ‘parazit’ çekirdeklerin ‘zehir’
etkisine sahip oldu¤u söylenir.  Örne¤in
fizyon ürünleri böyledir.  Yak›ttaki oran-
lar› artt›kça, zincirleme tepkimenin bafl-
lat›l›p sürdürülmesi zorlafl›r ve yak›t›n
de¤ifltirilmesi gere¤i, içeri¤indeki U-235
oran›n›n azalmas›ndan çok, bu yüzden
do¤ar.  Hafif su reaktörlerinde, di¤er çe-
kirdeklerin yan›nda, sudaki hidrojen çe-
kirdekleri de nötron yutmaktad›r.  Yak›-
t›n zenginlefltirilmesi gere¤i, zaten bura-
dan kaynaklan›r.  Halbuki a¤›r su reak-
törleri, döteryum çekirdekleri pek fazla
nötron yutmad›¤›ndan, görece düflük
miktarda ‘zehir sto¤u’ bar›nd›r›r.  Bu se-
beple, zincirleme tepkimenin devam›
için gerekenden daha fazla nötron üret-
me yetene¤ine sahiptirler.  Yani, bir ba-
k›ma ‘nötron zengini’dirler ve üretebil-
dikleri fazlal›k nötronlar›n, fizyondan
baflka amaçlarla kullan›lmalar› mümkün
olur.  Örne¤in, hafif su reaktörlerinden
ç›kan kullan›lm›fl yak›t, do¤al uranyum-
dan daha fazla, %0,8-1 oran›nda U-235
içerir.  Dolay›s›yla, içeri¤inde fizyon
ürünleri ve di¤er zehirli çekirdekler bi-
riktirmifl olmas›na ra¤men, a¤›r su reak-
törlerinde do¤al uranyum yerine yak›t

olarak kullan›labilir.  Böylelikle, içinde
birikmifl olan plutonyum ile, radyoaktif
at›klar aç›s›ndan sorun oluflturan ‘aktinit’
serisi a¤›r elementler, fizyona u¤rat›larak
yak›labilir.  Bunun için bir ‘yak›t iflleme’
süreci de gerekmez.  Kullan›lm›fl yak›t›n
fiziksel olarak parçalan›p, a¤›r su reaktör-
lerinde yak›t olarak kullan›labilecek flek-
le konulmas› yeterlidir. Nitekim, üzerin-
de çal›fl›lmakta olan DUPIC projesi, kul-
lan›lm›fl PWR yak›t›n›n CANDU reaktörle-
rinde do¤rudan kullan›m›n› öngören bir
yak›t döngüsü hedefliyor.  Böylece, kul-
lan›lm›fl yak›ttan %30-40 daha fazla ener-
ji elde edilebilece¤i tahmin edilmekte-
dir. A¤›r su reaktörlerinde ayr›ca, kulla-
n›lm›fl yak›ttan uranyumun ayr›flt›r›lma-
s›ndan sonra geriye kalan unsurlar› da
yak›t olarak de¤erlendirip ortadan kal-
d›rmak mümkün.  Uranyum içermedi¤i
için yeni plutonyum veya aktinit üretme-
yen bu yak›t tasar›m›na ‘tepkisiz yak›t’
deniyor.  Amaç, baflta plutonyum olmak
üzere, aktinitlerin yak›larak at›k olmak-
tan ç›kar›lmalar›.  A¤›r su raktörlerinde,
do¤al toryumdan U-233 üretmek de
mümkün.

A¤›r sudaki döteryum çekirdekleri, az da
olsa nötron yutarak trityuma dönüflür.
12,3 y›l yar›lanma ömrüne sahip radyo-
aktif bir çekirdek olan trityum, füzyon si-
lahlar›n›n yap›m›nda veya fizyon silahla-
r›n›n güçlendirilmesinde kullan›l›r.  Ger-
çi füzyon silah›n›n gerektirdi¤i trityum,
bu izotop bozunarak zamanla azald›¤›n-
dan, lityum-6 izotopunun bombard›man›
ile, yerinde elde edilmek zorundad›r.
Fakat, reaktörde üretilen trityumun yine
de, yanl›fl ellere düflmemesi gerekir.  Öte
yandan, trityum küçük bir çekirdek ol-
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du¤undan, t›pk› hidrojen gibi, hemen
her türlü malzemeden kolayl›kla s›zabi-
lir.  Bu özelli¤iyle bir çevre riski olufltu-
rur.  Dolay›s›yla, herhangi bir s›z›nt› ihti-
maline karfl›; a¤›r sudan ayr›flt›r›l›p, özen-
le saklanmas› gerekir.  CANDU reaktörle-
rinde yap›lan budur.  Elde edilen trit-
yum, gaz halinde saklan›r ve güç gerek-
tirmeyen ayd›nlatma sistemleri ile, baz›
t›p gereçleri gibi s›n›rl› alanlarda kullan›-
l›r.

Çevre etkileri: Buhar çevrimine dayal›
olarak elektrik üreten santrallarda, üreti-
len ›s›n›n yaklafl›k üçte ikisi, suyun ter-
modinamik (Rankine) döngüsünün kaç›-
n›lmaz gere¤i olarak, çevreye at›lmak zo-
rundad›r.  Dolay›s›yla, 1000 ‘MW elek-
trik’ (MWe) gücündeki bir santral, asl›n-
da yaklafl›k 3000 ‘MW ›s›l’ (MWt) güçte
çal›fl›r.  Bu güç seviyesindeki bir kömür

santral›, 20 MJ/kg enerji yo¤unlu¤una sa-
hip kaliteli bir tür kömür kullan›ld›¤› var-
say›m›yla ve y›l boyunca %70 kapasite
faktörüyle çal›flt›r›lmas› hâlinde, 4 mil-
yon tondan fazla kömür tüketir.  Bu mik-
tar›n %5 kadar›, 200 bin ton kül olarak
geride kal›r.  Kömür genelde, kütlece
milyonda 1 kadar uranyum, 3 kadar da
toryum içerir.  Dolay›s›yla, y›lda 4 ton
uranyum, 12 ton kadar da toryum külde
yo¤unlafl›r.  Kömürün içeri¤indeki, arse-

nik, kadmiyum, c›va gibi zehirli metaller
ve organik baz› kansere yol aç›c› madde-
ler de keza, bu külde birikir.  Külün 1/7
kadar›, yani yaklafl›k 30 bin tonu, görece
iri parçac›klardan oluflmaktad›r ve ‘dip
külü’ olarak kazanlardan ç›kart›l›p depo-
lan›r.  Di¤er 130 bin tonu ise, en ince
parçac›klar›ndan oluflan ‘uçucu kül’dür
ve baca gazlar›ndan filtrelenmedi¤i tak-

dirde, yanma ürünü gazlarla birlikte tafl›-
narak, 50 km çap›nda bir alana yay›l›r.
Ayr›ca, kaliteli bir kömür kütlece %1 ka-
dar kükürt içerdi¤inden, y›lda 40 bin ton
kadar kükürt yak›larak, SO2’ye dönüfltü-
rülmektedir.  Havadaki su buhar›yla bir-
leflen SO2, 100 bin ton sülfürik asit ola-
rak, ya¤›fllarla birlikte yeryüzüne iner.
Buna, kullan›lan yakma tekni¤ine ba¤l›
olarak, y›lda 20 bin ton kadar da nitrik
asit efllik eder.  Böyle kaliteli bir kömür,

hidrojen içeren yan›c› maddelerce de ol-
dukça zengindir.  Üretilen ›s›n›n yar›ya
yak›n›, kömürün içeri¤indeki karbon-
dan, di¤er yar›s› ise, hidrojenden sa¤la-
n›r. Hidrojenin yanmas›ndan su buhar›
ç›kar. Bunda pek sorun yoktur.  Çünkü
atmosferdeki yo¤uflma-buharlaflma sü-
reçleri, bu katk›y› nötürler.  Fakat, kar-
bon bilefleninin yanmas› sonucunda at-
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mosfere bir de, 8 milyon ton kadar kar-
bondioksit sal›n›r.  Ki bu; iklim de¤iflikli-
¤ine yol açt›¤›na inan›lan ‘sera gazlar›’n›n
en önemlilerinden biri olup, atmosferde
birikir.

Çevreye yay›lan bu zararl› unsurlar›n yol
açt›¤› hasar hâlen, kömürden enerji üre-
timinin maliyetine dahil edilmemekte-
dir.  ‘D›fl maliyet’ olarak, toplumun gene-
li taraf›ndan omuzlan›r.  Buna karfl›n, kö-
mür vazgeçilemez enerji kaynaklar›m›z-
dan birini oluflturmakta ve dünya gene-
lindeki tüketimi, azalmak bir yana, art-
maktad›r.  Bu münasebetledir ki, ‘temiz
kömür yakma teknolojileri’ halen, enerji
alan›ndaki en yo¤un araflt›rma konular›
aras›nda yer al›yor.

Buna karfl›l›k, 1000 MWe gücündeki bir
‘hafif su reaktörü’nün (LWR) kalbinde
her an için, 100 ton dolay›nda bir yak›t
sto¤u bulunur.  Yak›t, %3-5 oran›nda zen-
ginlefltirilmifl uranyumun oksitinden
oluflmaktad›r.  Bu sto¤un 1/3 kadar›, 18-
24 ayda bir de¤ifltirilir.  Yani kalpten orta-
lama olarak, y›lda 20 ton kadar ‘kullan›l-
m›fl yak›t’ ç›kart›l›r. Reaktör y›l boyunca,
% 80 kapasite faktörüyle çal›fl›p, y›lda 7
milyar kWh elektrik üretebilir. Bu s›rada
fizyon ürünlerinden, reaktörün çal›flma
s›cakl›¤›nda gaz faz›nda olan baz›lar›n›n;
yak›t bünyesinde oluflturduklar› kabar-
c›klar›n birikip yüksek bas›nca yol açarak
yak›t k›l›f›n› patlatmamas› için, düzenli
bir flekilde s›zd›r›lmas› lâz›md›r. Radyoak-
tif olan bu gazlar, filtrelendikten sonra
kontrollü bir flekilde bacadan sal›n›r.  Bir
nükleer santral atmosfere bunun d›fl›nda
sadece; türbinleri döndüren ‘çal›flma
ak›flkan›’n› so¤utmakta kullan›lan, ‘ikincil

veya üçüncül so¤utma devresi’ndeki ‘yo-
¤uflturma suyu’nun, emildi¤i su kayna¤›-
na geri verilmeden önce, so¤utulmas› ge-
rekmiflse e¤er, so¤utma kulelerinden ge-
çirilirken oluflan su buhar›n› verir.  Sonuç
olarak, denetim koflullar›na uygun flekil-
de çal›flan bir nükleer santral›n çevre et-
kileri, radyasyon sal›m› da dahil olmak
üzere, emsal güçteki bir kömür santral›n-
dakinden çok daha azd›r.

Ancak, bir nükleer santral›n ola¤an çal›fl-
ma flartlar› alt›nda çevreye ciddi herhan-
gi bir zararl› unsur yaym›yor olmas›, zarar
potansiyeli bar›nd›ran unsurlar üretme-
di¤i anlam›na gelmez.  Çünkü, yak›t›n›n
üretilmesine kadarki süreçte, radyoaktif
at›klar oluflur.  Ayr›ca, çok daha önemli
olarak; iflletmeye al›nmas›ndan itibaren,
kalbinde radyoaktivite biriktirmektedir.
Bir kömür santral›yla aras›ndaki fark; hâ-
len yayg›n olarak kullan›lan yakma tek-
nolojileriyle çal›flan bir kömür santral›,
üretti¤i zararl› unsurlar› zamana yayg›n
bir flekilde sürekli olarak çevreye yayar-
ken; bir nükleer santral›n üretti¤i zarar
potansiyeline sahip radyoaktif unsurlar›
kalbinde biriktiriyor olmas›d›r.  Bunlar›n
özenle kontrol alt›nda tutulmas› gerekir.

Radyoaktivite: Reaktör kalbinde parça-
lanan uranyum çekirdeklerinin yol açt›¤›
‘fizyon ürünleri’ karars›zd›r.  Oluflumla-
r›ndan itibaren, her biri türüne özgün
farkl› h›zlarla bozunarak, baflka çekirdek-
lere dönüflür.  Bu s›rada di¤er baz›lar›n›n
yan›nda; gama ›fl›nlar› denilen yüksek
enerjili elektromanyetik radyasyon veya
helyum çekirdeklerinden oluflan alfa
parçac›klar›, ya da elektron veya pozit-
ron gibi madde parçac›klar› ›fl›nlarlar.  Bu

türden etkinli¤e sahip olan çekirdekle-
rin, ‘radyoaktif’ oldu¤u söylenir.  Bu ak-
tivite zamanla, aktif olan çekirdeklerin
say›s› azald›kça azal›r.  Herhangi bir rad-
yoaktif izotopun, bafllang›çtaki say›s›n›n
ve dolay›s›yla da ›fl›ma gücünün yar›ya in-
mesi için gereken süreye ‘yar›lanma öm-
rü’ denir.  Bu süre çekirde¤in türüne
ba¤l› olup, baz›lar› için saniyenin küçük
bir kesri, di¤er baz›lar› için binlerce y›l-
d›r.  Radyoaktivite birimi olarak genelde,
‘saniyede 1 bozunma’ anlam›na gelen
‘Becquerel’ kullan›l›r (1Bq = 1bozun-
ma/s) Daha büyük bir radyoaktivite biri-
mi, 1 gram radyumun aktivitesine karfl›-
l›k gelen ve saniyede 37 milyar bozunma-
ya eflit olan ‘Curie’dir (1Ci = 3,7x1010
Bq)

Radyoaktif çekirdeklerin bozunmas› ço-
¤u kez, di¤er radyoaktif çekirdeklerin
oluflumuyla sonuçlan›r.  Bunlar da bo-
zunduklar›nda, daha baflka radyoaktif çe-
kirdeklere dönüflebilir.  Öte yandan
kalpteki di¤er baz› çekirdekler de nötron
yutarak, daha önce de¤ilken, radyoaktif
hâle gelirler.  Bunlardan baz›lar›n›n, kal-
bi so¤utan ‘birincil devre suyu’na kar›fl-
mas› mümkündür.  Kald› ki; bu su kalp-
ten geçerken içinde nötronlar dolaflmak-
ta ve nötronlardan baz›lar›, suyu olufltu-
ran çekirdekler taraf›ndan yutulmakta-
d›r.  Örne¤in hidrojen, bir nötron yutup
döteryum, döteryum da bir nötron daha
yutup trityum oluflturabilir.  Döteryum
kararl› iken, trityum, 12,32 y›l yar›lanma
ömrüyle radyoaktiftir.  Keza, sudaki oksi-
jen-16 bir nötron so¤urduktan sonra
proton salarak, nitrojen-16 izotopuna
dönüflebilir. Bu izotop 7,13 saniyelik ya-
r›lanma ömrüyle radyoaktiftir.  Dolay›s›y-
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la, kalbi so¤utan ‘birincil devre’ suyu re-
aktör içerisinde dönüp durdukça, içeri-
¤inde radyaktivite biriktirir ve bu suyun
d›flar› s›zmamas› gerekir. Öte yandan, ya-
p› elemanlar›nda kullan›lan çeli¤in bün-
yesindeki demir, ya da nikel veya karbon
gibi katk› atomlar›ndan baz›lar› nötron
yutarak; demir-55, kobalt-60, nikel-63 ve
karbon-14 gibi radyoaktif izotoplara dö-
nüflürler.

K›sacas›; birkaç ay süreyle çal›flt›r›lan bir
reaktörün kalbinde, birkaç düzine ele-
mentin ‘izotop’lar›ndan oluflan, 800 ka-
dar farkl› çekirdek oluflur. Bu çekirdekle-
rin tümünün sahip oldu¤u ‘›fl›ma gü-
cü’ne, ‘radyoaktivite envanteri’ denir.
Envanterin seviyesi, ‘megawat elektrik
gücü bafl›na milyon Curie’ veya MegaCu-
rie (MCi) kadard›r. Yani 1000 MWe’lik bir
santral için 1 milyar Curie’ (GCi)...  Reak-
tör kalbi civar›nda normal olarak perso-
nel çal›flt›r›lmaz.  Fakat, kalbe müdahale
edilmesi gerekti¤inde, çal›fl›lacak alanda-
ki aktivite düzeyinin, personelin güvenli-
¤i aç›s›ndan öngörülen üst s›n›r›n alt›nda
tutulabilmesi için, reaktör kalbinin etraf›,
birkaç metre kal›nl›¤›nda kurflunlu veya
bizmutlu betondan yap›lm›fl bir ‘biyolo-
jik z›rhla’ çevrilidir.

Reaktör güvenli¤i: Nükleer reaktörle-
rin denetim sistemleri, ola¤and›fl› her-
hangi bir durum alg›land›¤›nda, reaktö-
rün kendini otomatik olarak kapatmas›-
n›, yani ‘kendili¤inden güvenli’ bir sis-
tem oluflturmas›n› sa¤layacak biçimde
tasar›mlan›r. Fakat, 1000 MWe gücünde-
ki bir reaktörde, kapat›ld›ktan hemen
sonra, saniyede yaklafl›k 37 milyar kere
milyar bozunum yer almaktad›r.  Bozun-

malar enerji aç›¤a ç›kar›r ve bu durum
reaktörün, kapat›ld›ktan hemen sonra,
çal›flma hâlinde iken üretti¤i enerjinin
%10 kadar›n› hâlâ üretiyor olmas› anla-
m›na gelir.  Gerçi bu bozunma gücü za-

manla, üstel olarak azal›r.  Fakat, bir ter-
mik santral›n kapat›lmas› istendi¤inde,
yak›t ak›fl›n› durdurup, enerji üretimine
son vermek mümkün iken, bir nükleer
reaktör kapat›lm›fl, yani kalpteki tepkime
zinciri durdurulmufl olsa dahi, ›s› üretimi
devam eder.  Bu 'bozunma ›s›s›'n›n reak-
tör kapand›ktan sonra da, ta ki önemsiz
seviyelere inene kadar, emilmesi lâz›m-
d›r.  Aksi halde reaktörün kalbindeki
uranyum yak›t elemanlar› eriyebilir ve
çok yüksek s›cakl›kta s›v› bir kütle olufl-
turup, kalbi bar›nd›ran bas›nç tank›n› ve
hatta tank›n d›fl›ndaki biyolojik z›rh› dahi
eritebilir.  Dolay›s›yla; bir ‘so¤utucu kay-
b› kazas›’ sonucunda reaktör kalbinin
erimesi ihtimali, bir nükleer reaktör için
düflünülebilecek en ciddi kaza senaryo-
sunu oluflturur.  Bu yüzden, so¤utucu
kayb› ihtimaline karfl›, reaktörün birincil
so¤utma ifllemi, birbirinden ba¤›ms›z ça-
l›flabilen 2 veya 4 devre hâlinde tasar›m-
lan›r. Ki, devrelerden birinin aksamas›
halinde, di¤erleri so¤utmaya devam ede-
bilsinler.  Devrelerdeki so¤utma pompa-
lar›, muhtemel ar›zalara karfl› yedeklidir.
Reaktör ayr›ca, kendi ba¤›ms›z güç kay-
na¤›yla çal›flan bir ‘acil durum so¤utma
sistemi’yle de donan›ml› olmak zorunda-
d›r.

Her fleye ra¤men kaza ihtimalinin ger-
çekleflmesi halinde, kalpteki aktivite sto-
¤unun çevreye s›zmamas› için, reaktör
ve birincil devre donan›m›, çelikten bir
koruma kab›yla çevrilidir.  Çelik koruma
kab›; 3 cm civar›nda et kal›nl›¤›na sahip,
yaklafl›k 50 metre çap›ndaki bir yar›mkü-
reden oluflur.  Baz› tasar›mlarda, kab›n
alt k›sm› silindir, üstü yar›mküre fleklin-
de olabilir.  Reaktör alan›n›n zeminini de
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“Bat› tipi bir nükleer
santralda kalbin erimesi

dahi, kaza sonuçlar›
‘koruma kab›’na

hapsolunmufl olaca¤›ndan,
sivil hayat aç›s›ndan ciddi

bir tehdit oluflturmaz.
Ancak böyle bir kaza yine
de, örne¤in 1000 MWe’lik

bir santral ünitesinin
maliyeti 2,5-3 milyar dolar
seviyesinde oldu¤undan,

a¤›r bir maddî faturaya yol
açar.  Bu yüzden, yeni

tasar›mlarda oldu¤u gibi
eski santrallarda da, kalp

erimesi kazas›n›n
ihtimalinin azalt›lmas›na

çal›fl›l›yor.”  

Koruma kab›n›n d›fl›ndaki ‘sonradan
gerilimleme’ halatlar› ve plakalar›.



kaplayan bu kap s›zd›rmaz olmak ve tasa-
r›m›na göre, 4 ile 15 atm aras›nda iç ba-
s›nca dayanmak zorundad›r. Uluslararas›
Atom Enerjisi Ajans›’n›n (IAEA) güvenlik
standartlar›na göre, çelik koruma kab›-
n›n ayr›ca, d›fltaki demir takviyeli beton
bir kabuk taraf›ndan korunmas› flart ko-
flulur.  Tasar›ma ba¤l› olarak, küresel ya
da alt k›sm› silindir, üstü yar›mküre flek-
linde olan bu d›fl kabu¤un, ‘öngerilimli’
ya da ‘sonradan gerilimli’ betondan infla
edilmesi gerekmektedir.  Beton kabuk,
içteki çelik koruma kab›n›; kab›n içerdi¤i
reaktör kalbi ve kalbe bitiflik donan›mla
birlikte; bir nükleer santral›n maruz kala-
bilece¤i beklenmedik d›fl darbelere karfl›
korumay› amaçlar.  Yeni tasar›mlarda, ör-
ne¤in bir Boeing 747’nin çarpmas›na
karfl› dayan›kl› olmak ve bu uça¤›n akta-
rabilece¤i en a¤›r darbeler karfl›s›nda da-
hi, içteki çelik kabu¤un yap›sal bütünlü-
¤ünü koruyabilmek zorundad›r.  Beton
kal›nl›¤›, silindir k›sm›nda 1-2 m, kubbe-
de 1 metre kadard›r.  Ana takviye demir-
leri, örne¤in merkezleri aras›ndaki uzak-
l›k 30-38 cm aras›nda olmak üzere yerlefl-
tirilmifl 57 mm çap›ndaki ’60 s›n›f› #18’
çeliktir ve aralar›nda daha ince demirler
de bulunur.  Beton kabu¤un iç yüzeyi ay-
r›ca, 7-10 mm kal›nl›¤›nda paslanmaz çe-
likten yap›lm›fl, s›zd›rmaz bir astarla kap-
l›d›r.  Baz› tasar›mlarda, çelik koruma ka-
b›yla beton kabu¤un çelik astar› aras›nda
boflluk b›rak›l›p, bu bofllu¤a negatif ba-
s›nç uygulan›r.  Amaç, çelik kab›n bir ka-
za durumunda s›zd›rmazl›¤›n› k›smen yi-
tirmesi hâlinde, bu s›rada içerideki hava-
da da aktivite birikimi oluflmuflsa e¤er,
havan›n d›flar›ya s›zmak yerine, koruma
kab›na geri dönüp orada hapsolmas›n›
sa¤lamakt›r.  Beton malzeme bas›nca da-

yan›kl›, fakat gerilmeye karfl› dayan›ks›z
oldu¤undan; beton d›fl kabu¤un, iç ba-
s›nç art›fl›na karfl› kendi dayan›kl›l›¤› s›-
n›rl› olup, yar›m atmosfer kadard›r.  ‘Ön-
gerilimleme’ veya ‘sonradan gerilimle-
me’ bu yüzden, beton kabu¤un muhte-
mel bir iç bas›nç art›fl› karfl›s›ndaki daya-
n›kl›l›¤›n› art›rmak için uygulan›r.  Sonra-
dan gerilimleme, örne¤in her biri 12,7
mm çap›ndaki ‘düflük sünmeli’ (‘low cre-
ep’) çelikten yap›lm›fl 55 lifli bir halat
aracl›¤›yla baflar›l›r.  Halat›n iki ucu, ko-
nik yuval› sabitleme bafll›klar›yla, beton
kabu¤un hemen d›fl›ndaki zemine kama-
lanm›flt›r.  Halat›n gerilimi kabu¤a, ka-
bukla aras›na yerlefltirilen tafl›y›c› plaka-
lar arac›l›¤›yla, bas›nç fleklinde aktar›l›r.
Çelik astarl› beton kabuk, içindeki çelik
koruma kab›yla birlikte ‘reaktör koruma
binas›’n› oluflturur.

Reaktör koruma binas› ve yan›ndaki tür-
bin odas›, bu koruma özelliklerine ek
olarak; bulunulan co¤rafyan›n tarihinde-
ki en fliddetli depremin yol açaca¤› ivme-
ye, 1’den büyük bir güvenlik faktörüyle
dayanabilecek flekilde tasar›mlan›r.  Re-
aktör yap›lar› çok katl› binalar olmad›¤›n-
dan, di¤erlerinin yan›nda bu güvenlik
unsurunun sa¤lanmas› görece kolayd›r.
Nükleer reaktörler ayr›ca, tehlike s›n›r›-
na yaklaflan bir sars›nt› ivmesi alg›land›-
¤›nda, kendi kendilerini otomatik olarak
kapatmalar›n› sa¤layacak tasar›m özelli-
¤iyle de donan›ml›d›r. Nitekim, flimdiye
kadar Dünya’daki hiçbir reaktörden, tek-
tonik aç›dan en hareketli bir co¤rafyada
bulunan Japonya’daki 55’i de dahil ol-
mak üzere, deprem sebebiyle herhangi
bir, güvenlik s›n›rlar›n› aflan düzeyde
radyasyon sal›nmas› yaflanmad›.  Bat› tipi

bir nükleer santralda kalbin erimesi dahi,
kaza sonuçlar› ‘koruma kab›’na hapso-
lunmufl olaca¤›ndan, sivil hayat aç›s›n-
dan ciddi bir tehdit oluflturmaz.  Ancak
böyle bir kaza yine de, örne¤in 1000
MWe’lik bir santral ünitesinin maliyeti
2,5-3 milyar dolar seviyesinde oldu¤un-
dan, a¤›r bir maddî faturaya yol açar.  Bu
yüzden, yeni tasar›mlarda oldu¤u gibi es-
ki santrallarda da, kalp erimesi kazas›n›n
ihtimalinin azalt›lmas›na çal›fl›l›yor.  Hâ-
len Bat›’da (NRC) uygulanan nükleer gü-
venlik kurallar›na göre, reaktör tasar›m-
lar›, kalbin erime veya hasar görme ihti-
malinin “10.000 çal›flma y›l›nda 1’den az”
olmas›n› sa¤lamak zorunda.  Fakat ço¤u
nükleer santral iflleticisi flimdiden,
“100.000 çal›flma y›l›nda 1’den az” k›s›t›n›
kullan›yor. fiimdiki önde gelen tasar›m-
lar “1 milyon çal›flma y›l›nda 1’den az” k›-
s›t›n› sa¤lamakta.  Hâlen üzerinde çal›fl›-
lanlar ise, “10 milyon y›lda 1”i hedefliyor.

Tipik bir nükleer santral›n maliyetinin
üçte birine yak›n›, koruma kab› ve ye-
dekleme donan›m› dahil olmak üzere,
güvenlik sistemleri ve yap›lar› için harca-
n›r. Bu oran, uçak tasar›m ve imalât›nda
uygulanan oran›n üzerindedir.  Amaç,
radyasyon güvenli¤inin sa¤lanmas›d›r…

Radyasyon güvenli¤i: Alfa, beta ve ga-
ma ›fl›nlar›ndan oluflan radyasyon parça-
c›klar›, mikroskopik birer mermi gibidir-
ler ve önlerine ç›kan malzeme içerisinde
durdurulup so¤urulana kadar, o malze-
meye enerji zerk ederler.  Malzeme t›pk›,
mikroskopik mermiler kullanan bir ma-
kinal› tüfekle taranan çelik bir levha gibi
›s›n›r. Bundan öte, sözkonusu radyasyon
parçac›klar›, etkileflimleri s›ras›nda aktar-
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d›klar› yüksek enerji sayesinde, yollar›
üzerindeki atomlar› iyonlaflt›rabilir. Bu
yüzden; tafl›d›klar› enerji atomlar›n iyon-
laflt›r›lmas› aç›s›ndan yetersiz kalan, ör-
ne¤in ‘görünür ›fl›k’ fotonlar›ndan farkl›
olarak; ‘iyonlaflt›r›c› ›fl›n›m’ olarak adlan-
d›r›l›rlar. Dolay›s›yla, iyonlaflt›r›c› ›fl›n›-
m›n parçac›klar›, atomlar›yla etkilefltikle-
ri moleküllerin ba¤lar›n› k›rarak, madde-
nin yap›s›nda de¤ifliklikler yaratabilir.
E¤er malzeme uzun molekül zincirlerin-
den olufluyorsa, ›fl›n›m›n k›rd›¤› molekül
parçalar› bazen de, yine bu ›fl›nlar›n etki-
si sonucu, gelifligüzel yerlerinden birbir-
lerine ba¤lan›r.  Yani, iyonlaflt›r›c› ›fl›n›m,
t›pk› bir oksijen tüpünün ucundaki alev
gibi; uzun zincirleri baz› yerlerinden eri-
terek kesmekte, di¤er baz› yerlerinden
de, parçalar› kaynak edip birlefltirmekte-
dir. Bu ikinci olguya ‘radyasyonla poli-
merizasyon’ denir ve baz› plastik türleri
bu sayede sertlefltirilir. Ancak, bu olaylar

e¤er canl› bir organizmada yer al›yorsa,
bu; organizman›n aleyhinedir.

Bilindi¤i üzere, canl› hücre yap›s›n›n bü-
yük bir k›sm›, uzun protein zincirlerin-
den oluflmaktad›r. Hücrenin radyasyona
maruz kalmas› hâlinde, daha önce de be-
lirtildi¤i gibi, bu molekül ba¤lar›ndan ba-
z›lar› k›r›l›r ve ortaya ç›kan parçalar, geli-
fligüzel flekilde ba¤lan›r.  Bu moleküller
art›k ifle yaramaz hâle gelmifltir ve tamir
edilmeleri gerekir.  Çünkü aksi hâlde,
hücrede kusurlu molekül yap›lar› birike-
cek, hücrenin metabolizmas› de¤iflecek-
tir.  Nitekim, hücrenin bu tür hasarlar› gi-
dermek için, belli bir tamir yetene¤i var-
d›r. Hatta geliflkin organizmalardaki hüc-
reler, molekülleri tek tek kontrol edip
rastlanan hasarl›lar› tamir etmek yerine,
tüm molekülleri belli aral›klarla, kusurlu
olsun ya da olmas›nlar, parçalay›p yeni-
den infla etmeyi tercih ederler.  Ancak,

hücrenin tamir yetene¤i s›n›rl›d›r ve bu
s›n›r afl›ld›¤›nda, kusurlu moleküller bi-
rikmeye, hücrenin hayat faaliyetleri etki-
lenmeye bafllar.  Örne¤in k›l dibi hücrele-
ri, d›fl kaynakl› radyasyona karfl› ön cep-
hede yer al›rlar ve radyasyona karfl› afl›r›
duyarl›d›rlar.  Dolay›s›yla yüksek seviyede
radyasyona maruz kalan insanlar›n, saçla-
r› dahil, vücutlar›ndaki tüyler dökülmeye
bafllar.  Keza gözün kornea katman›, rad-
yasyona karfl› duyarl›d›r; polimerleflmeye
u¤rayarak saydaml›¤›n› yitirir ve bilindi¤i
gibi, buna ‘katarakt hastal›¤›’ denir.  Bun-
lar radyasyonun ‘somatik’ etkileridir.  Bir
de "genetik" etkileri var...
E¤er radyasyon hücre çekirde¤ine ulafla-
cak olursa, buradaki DNA'n›n yap›s›nda
baz› de¤iflikliklere yol açar ve insan›n
özelliklerini belirleyen flifrenin bir bölge-
sini, adeta yeniden ve gelifligüzel bir fle-
kilde yazar.  Hücre etkinliklerini yöneten
emir komuta zinciri de¤iflmifltir.  Hücre,
aksayan etkinlikleri dolay›s›yla ölebildi¤i
(‘nekroz’) veya ‘ölmeyi tercih’ edebildi¤i
(‘apoptoz’) gibi, daha kötüsü, h›zl› bir
üreme çabas›na girerek kanserleflebilir.
Öte yandan, e¤er çekirde¤i hasar gören
hücre, sperm veya yumurtalar› oluflturan
tek kromozom tak›ml› (‘haploid’) hücre-
lerden biri ise, bu hücrenin dölleyece¤i
yavru, yap›sal bozukluklarla do¤abilir.
Radyasyonun canl› bir organizmada yol
açabilece¤i biyolojik hasar›n ölçüsüne,
‘eflde¤er’ veya ‘etkin doz’ denir.  Birimi
‘Sievert’tir ve ‘Sv’ ile gösterilir.  Sievert
çok büyük bir birim oldu¤undan, daha
yayg›n olarak, bunun binde biri olan mi-
liSievert (mSv) kullan›l›r.  Birim zaman
bafl›na al›nan doz miktarlar›na ise ‘doz
h›z›’ denir.  Doz h›z› birimi, Sv/y›l veya
mSv/y›l’d›r.
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“Ço¤unlu¤u askerî amaçlarla kurulmufl olan ilk reaktörlerin
kapat›lma zaman› geldi.  IAEA 2005 y›l› sonu itibariyle; 8
nükleer santral›n kapat›l›p sökülerek, alanlar›n›n flarts›z
kullan›ma aç›ld›¤›n›, 17 di¤erinin k›smen sökülerek ‘güvenli
kapatma’ya al›nd›¤›n›, 31’inin alternatif kullan›ma aç›lmak
üzere sökülmekte oldu¤unu, 30’unun da uzun vâdeli
kapatmadan önce asgari söküme tabi tutuldu¤unu bildirdi.”



Do¤al ve yapay radyasyon: Radyas-
yon tabiat›n yabanc› oldu¤u bir unsur
de¤il. Yerkabu¤unun her taraf›nda de¤i-
flen oranlarda; toprakta, kayalarda, suda
ve havada, radyoaktif çekirdekler var.
Bunlardan baz›lar› bitkilere, oradan da
besin zinciriyle, biz dahil di¤er canl›lar›n
bünyesine geçiyor.  Bu ‘do¤al radyas-
yon’a yol açan çekirdeklerin bafl›nda po-

tasyum, uranyum ve toryum gelmekte.
Örne¤in potasyumun %0,0118 kadar›
radyoaktif K-40 izotopundan oluflur. Do-
lay›s›yla, potasyumca zengin besin mad-
delerinden, y›lda 0,4 mSv kadar doz al›-
yoruz. Bu çekirdeklerin radyoaktivitesi
zamanla azald›¤›ndan, örne¤in K40’›n
dünyam›zdaki flimdiki etkinlik seviyesi,
hayat›n bafllad›¤› zamandakinin yar›s› ka-
dar.  Dolay›s›yla, canl› organizmalar geç-
miflte flimdikinden daha yüksek seviye-
lerde do¤al radyasyona maruzdu.  Hâlen,
‘arkaplan doz h›z›’, baz› yerlerde 1,5
mSv/y›l kadar düflük olabildi¤i gibi, baz›
di¤er yerlerde 100 mSv/y›l’› aflabiliyor.
‹ran’›n kuzeyindeki Ramsar bölgesinde
260 mSv/y›l’a ulafl›rken, bölge sakinlerin-

de hücre geneti¤i aç›s›ndan anlaml› bir
fark gözlenmemekte.  Dünya ortalamas›
olarak bir insan›n do¤al kaynaklardan al-
d›¤› y›ll›k doz 2,4 mSv.

Do¤al radyasyon kaynaklar›na ek olarak,
bir de insan yap›m› kaynaklar var.  Sivil
halk› radyasyona maruz b›rakan en bü-
yük yapay kaynaklar; tan› amaçl› X-›fl›nla-
r›, nükleer t›p yöntemleri ve ›fl›n tedavisi
gibi sa¤l›k uygulamalar›.  Bu alanda kulla-
n›lan radyoaktif çekirdeklerden baz›lar›;
I-131, Tc-99, Co-60, Ir-192, Cs-137. Ayr›-
ca, g›da d›fl›ndaki tüketim unsurlar›ndan
da radyasyon al›nmaktad›r. Örne¤in gün-
de 1,5 paket sigara içen bir insan, tütün-
deki polonyum-210 izotopunun aktivite-
si nedeniyle, y›lda 1,3 mSv kadar doz al›r.
Yang›n alarmlar›nda radyoaktif ameris-
yum, gazl› fenerlerin gömleklerinde tor-
yum kullan›l›yor.  Bina ve yol inflaat mal-
zemeleri, yan›c› gazlar, televizyonlar ve
elektron tüpleri, ›fl›ldayan saatler ve kad-
ranlar, havaalan› X-›fl›n› sistemleri, flore-
san lamba çal›flt›r›c›lar› radyasyon kayna-
¤› oluflturuyor.

Öte yandan, do¤al ve yapay radyasyon
kaynaklar›n›n etkileri ayn›.  Uluslararas›
Radyoloji Korunma Kurulu (‘Internatio-
nal Radiological Protection Comission’,
IRPC), t›p uygulamalar› d›fl›ndaki insan
kaynakl› radyasyon dozunun toplum bi-
reyleri için y›lda 1 mSv’i, radyoaktif mad-
delerle çal›flan yetiflkinlerin meslekî rad-
yasyon dozunun da; her 5 y›ll›k toplam›
100 mSv’i aflmamak üzere, 20 mSv’le s›-
n›rlanmas›n› öngörüyor.  Örne¤in yük-
sek uçufl pilotlar›, ald›klar› y›ll›k doz mik-
tar› aç›s›ndan, meslek itibariyle radyasyo-
na maruz kalanlar aras›nda ilk %5’e girer-

ler.  Y›lda ald›klar› ortalama doz, 2 mSv.
Ola¤an koflullarda çal›flan bir nükleer
santral çal›flan›n›n ald›¤› y›ll›k doz, 1,8
mSv.  Ortalama bir sivil için, nükleer
enerji üretimiyle ilgili etkinliklerin tü-
münden kaynaklanan y›ll›k ek doz, 0,01
mSv olarak hesaplanmakta.  Yani, do¤al
kaynaklardan maruz kal›nan›n 250’de bi-
ri kadar…

Radyoaktif at›klar kabaca; denetimden
muaf at›k, ‘düflük düzeyli at›k’ (LLW),
‘orta düzeyli at›k’ (ILW), yüksek düzeyli
at›k’ (HLW) olarak s›n›fland›r›l›r.  Düflük
düzeyli at›klara karfl› halk›n korunmas›
gerekir, fakat z›rhlanmalar› gereksizdir.
Orta düzeyli at›klar, z›rhlama gerektirir.
4000 Bq/g’dan daha fazla miktarda ve
uzun (>30 y›l) yar›lanma ömürlü alfa ›fl›-
y›c›lar› içerenler, ayn› zamanda ‘uzun
ömürlü at›k’ olarak nitelendirilir ve daha
büyük özen gerektirirler. Yüksek düzeyli
at›klar ise; 2 kW/m?’ten daha yüksek yo-
¤unlukta ›s› üretiyor olup, ayn› zamanda
uzun yar›lanma ömürlü alfa ›fl›y›c›lar›n›
üst düzeyde içeren at›klard›r.  Z›rhlan-
malar›n›n yan›nda, so¤utulmalar› da ge-
rekir.

At›klar›n yönetimi, z›t yönlerde çal›flan
iki temel ilkeye dayan›r.  Birincisi; at›¤›,
aktivite düzeyi do¤al radyasyon düzeyle-
rine inene kadar seyrelterek da¤›tmak
suretiyle, depolama ve denetim ihtiyac›-
n› ortadan kald›rmak, ya da, bu mümkün
de¤ilse e¤er, ikincisi; hacmini olabildi-
¤ince azalt›p hareket yetene¤ini s›n›rla-
d›ktan sonra depolayarak, denetimini
kolaylaflt›rmakt›r. Düflük düzeyli at›klar
için birinci, orta ve yüksek düzeyli at›klar
için de ikinci yaklafl›m kullan›l›r. 
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Nükleer enerji üretiminin yol açt›¤› rad-
yoaktif at›klar, ‘nükleer yak›t döngü-
sü’nün de¤iflik aflamalar›ndan kaynakla-
n›yor…

NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ

Madencilik: Nükleer yak›t döngüsü,
uranyumun madencili¤iyle bafllar. Bu
element, yeryüzündeki homojene yak›n
da¤›l›m› nedeniyle, en genifl co¤rafyalara
sahip ülkelerde en fazla üretilir.  Birincil
mineralleri, UO2 hâlini içeren uraninit ve
U3O8 hâlini içeren ‘piçblend’dir. ‹kincil
mineralleri ise; karmafl›k oksitler, silikat-
lar, fosfatlar ve vanadatlar  fleklindedir.
Piçblendin U3O8 içeri¤i, Avusturalya cev-
herlerinde %0,5, Kanada cevherlerinde
ise %20’yi bulur. U3O8 asl›nda
U2O5.UO3 kar›fl›m›ndan oluflan kararl›
bir oksit kompleksi olup, uranyumun +5
ve +6 de¤erlikli hâllerini içerir.

Uranyumun madencili¤i, cevher katma-
n›n›n yap›s›na ba¤l› olarak, ‘aç›k yüzey’
veya ‘galeri’ tekni¤iyle yap›l›r.  Galeri tek-
ni¤inde at›lmas› gereken toprak miktar›,
dolay›s›yla çevrede geçici olarak da olsa
ortaya ç›kan hasar daha azd›r.  Her iki du-
rumda da ilk aflama, cevherin parçalan-
mas› ve mineral parçac›klar›n› aç›¤a ç›kar-
mak amac›yla ö¤ütülerek, toz hâline geti-
rilmesidir. ‹kinci aflamada bu toz, nitrik
veya sülfürik asit çözeltisiyle y›kan›r. Ör-
ne¤in, dünyan›n en büyük sar› pasta üre-
ticilerinden olan Avusturalya’da, y›kama
ifllemi sülfirik asit çözeltisiyle yap›l›yor.
Ancak, nitrik asit kullan›m› daha yayg›n
ve bu yöntemde, ö¤ütülmüfl cevher bir
kar›flt›rma reaktöründe, amonyakl› suyla
y›kan›r.  Cevherdeki U3O8 nitrik asitle,

kaynama noktas›n›n alt›nda tepkimeye
girerek, uranil nitrat UO2(NO3)2 çözelti-
si oluflturur.  Son y›llarda, uranyumun bu
davran›fl özelli¤ine dayanarak, uranil nit-
rat çöezltisini madenden ç›karma aflama-
s›nda do¤rudan elde etmeye yönelik yeni
bir madencilik yöntemi gelifltirildi. ‘Yerin-
de çözme’ (‘in situ leaching’) tekni¤i de-
nilen bu yöntem, iki kil katman› aras›nda-
ki gözenekli kayaç yap›lar›nda çökelmifl
olan uranyum cevherleri için geçerli.
Yöntemde, tesisten gelen bas›nçl› alkali
su, cevhere aç›lan bir kuyudan içeri, ko-
numu daha önceden belirlenen uranyum
cevherinin üzerine gönderiliyor.  Bas›nç
sayesinde yolunu bulup ikinci bir kuyu-
dan, bu kuyudaki dalg›ç pompan›n da
zorlamas›yla yüzeye ç›kan su, dipteki
uranyum mineralini, bünyesinde çözün-
müfl olarak beraberinde getiriyor.  Kaz›ya
gerek olmad›¤›ndan, çevrede yüzey hasa-
r› yok denecek kadar az.  Ama her uran-
yum yata¤› bu özellikleri tafl›mad›¤›ndan,
di¤er madencilik tekniklerinin de kulla-
n›lmas› gerekmekte.

Sar› pasta eldesi: Çözelti daha sonra,
‘iyon de¤iflimi’ veya ‘çözücüye çekme’
(‘solvent extraction’) yöntemiyle, safs›z-
l›klar›ndan ar›nd›r›l›p saflaflt›r›l›r.   Ard›n-

dan, bir veya daha fazla aflamal› buharlafl-
t›r›c›da yo¤unlaflt›r›l›r ve bir kar›flt›rma
tank›na gönderilip, (NH4)2CO3 ile tep-
kimeye sokulur.  Çökeltme ürünü olan
‘amonyum uranil karbonat’ (AUC), son
aflamada vakum filtrelerinde toplan›p f›-
r›nlan›r.  Elde edilen ürün, uranyumun
ticari formunu oluflturan ‘sar› pasta’d›r.
Sar› pasta, a¤›rl›kça %70-80 oran›nda
U3O8’ten oluflmakla beraber; uranil hid-
roksit, uranil sülfat, sodyum para-uranat,
uranil peroksit bilefliklerinin yan›nda,
uranyumun UO2 ve UO3 gibi çeflitli ok-
sitlerini de içerir.  Fakat, oksitlerin en ka-
rarl›s›, U3O8 bilefli¤idir.  Ki bu da, UO2
ve UO3’nin 2’ye 3 mol kar›fl›m›ndan olu-
flur.  Sar› pasta ismi, asl›nda biraz yan›lt›-
c›. Çünkü, yüksek f›r›nlama s›cakl›klar›n-
da elde edilen ürünün rengi, donuk ye-
flilden hakiye, neredeyse siyaha kadar
de¤iflebiliyor.  Fiyat›; 2000 y›l›nda 40
$/kg’›n alt›ndaki en düflük düzeyine in-
dikten sonra, mevcut nükleer santralla-
r›n süregiden talebinin rezervler üzerin-
deki bask›s› nedeniyle, h›zl› bir art›fl e¤i-
limine girdi.  ‘Sar› pasta’ olarak da adlan-
d›r›lan U3O8, halen 150 $/kg civar›nda fi-
yatla sat›lmakta.

Uranyum tetraflorid, uranyum heg-
zaflorid: Ticarî olarak sat›lan sar› pasta,
hâlâ baz› safs›zl›klar içermektedir.  Dola-
y›s›yla, nitrik asitle y›kama sürecinden
bir kez daha geçirilip, ‘çözücüyle sökme’
yöntemiyle safs›zl›klar›ndan biraz daha
ar›nd›r›ld›ktan sonra, tekrar asit çözeltisi
haline getirilir. Bu çözelti buharlaflt›rma
yoluyla yo¤unlaflt›r›ld›ktan sonra, uçucu
unsurlar›ndan ar›nd›r›lmak üzere yo¤un
›s›ya tabi tutularak ‘kalsine’ edilir. ‘Is›l
denitrasyon’a u¤rayan uranyum nitrattan
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geriye kalan, saf UO3’tür.  Nihayet, UO3 bir f›r›nda hidrojen ya
da parçalanm›fl (‘cracked’) amonyak gaz›yla tepkimeye soku-
lup UO2’ye dönüfltürüldü¤ünde, do¤al uranyum yak›t malze-
mesi elde edilmifl olur.

Ancak, nükleer reaktörlerin ço¤u U-235 aç›s›ndan %2-5 oran›n-
da zengin yak›tla çal›flt›¤›ndan, yak›t›n bir de zenginlefltirilmesi
gerekir.  Do¤al uranyumun zenginlefltirilmesi, içerdi¤i U-238
izotoplar›ndan gereken kadar›n›n adeta c›mb›zla ay›klan›p at›l-
mas›n› ve böylelikle, geride kalan U-235’lerin say›sal oran›n›n
art›r›lmas›n› gerektirir.  Bu amaçla, iki izotopun kimyasal özel-
likleri hemen hemen ayn› oldu¤undan, örne¤in, küçük de olsa
aralar›nda var olan kütle fark›ndan yararlan›labilir.  Kütle fark›-
n›n yol açt›¤› davran›fl fark›na örnek olarak ilk akla gelen, eflit
kinetik enerjiye sahip olmalar› hâlinde, daha hafif olan U-238
izotopunun daha h›zl› koflabilece¤idir.  Dolay›s›yla, iki izotop
birbirinden, eflit flartlar alt›nda bir yar›fla sokulup, önden giden
U-235’lerin tercihli toplanmas› suretiyle ayr›flt›r›labilir. Bunun
için uranyum atomlar›n›n ortal›kta serbestçe dolaflabilir hâlde
olmas› lâz›md›r.  Halbuki uranyumun metalinin veya oksit hâli-
nin buharlaflma s›cakl›¤› çok yüksek olup, bu s›cakl›klarda ça-
l›flmak zordur.  Dolay›s›yla, uranyumun önce, ola¤ana yak›n
koflullar alt›nda gaz hâlinde olabilen bir bileflik hâline getiril-
mesi istenir.  Halbuki, uranyum a¤›r bir çekirdek oldu¤undan,
oda koflullar›nda havalara kald›r›l›p gezdirilmesi pek de kolay
de¤ildir.  Uranyumun +4 veya +6 de¤erlikli oldu¤u göz önün-
de bulundurulunca, bu maksatla ilk akla gelen halojenlerdir.
Bilindi¤i gibi halojen atomlar›, bir elektron alabilecekleri bir
tepkimeye girdiklerinde, asal gaz elektron dizilimini yakalaya-
rak, çok kararl› bir hâle geçerler.  Bu hâlde iken, civardaki atom
ya da moleküllere karfl› ilgileri azald›¤›ndan, kendilerine ek
elektronu sa¤lam›fl olandan baflka ba¤lar kurmaya pek e¤ilim-
leri kalmaz.  Sonuç olarak, oluflturduklar› bilefli¤in molekülleri
aras›ndaki ba¤lar zay›ft›r ve bileflik, ola¤ana yak›n flartlar alt›n-
da dahi gaz haline geçebilir.  Halojen özelli¤ini en güçlü biçim-
de sergileyen ‘oksitleyici’ elementler, baflta flor ve sonra klor-
dur.  Gerçi bu elementlerle çal›flmak, fliddetli oksitleme e¤ilim-
leri sebebiyle zordur.  Fakat yine de, uranyumun görece kolay
buharlaflabilen bilefliklerinin eldesinde tercih edilirler.  Özellik-
le flor.  Çünkü, UFl6 ve UCl6’n›n her ikisi de oda flarlar›nda ka-
t› kristal hâlde olmakla birlikte, uranyum hegzafloridin buhar-

laflma s›cakl›¤› (56,5°C), uranyum hegzakloridinkinden (75°C)
daha düflüktür.

Uranyum hegzaflorid eldesi için, UO2 önce bir f›r›nda hidrojen
florid (HF) gaz›yla tepkimeye sokularak, uranyum tetraflorid,
UF4 elde edilir.  Tetraflorid bundan sonra bir ak›flkan yatakta
flor gaz›yla tepkimeye sokularak hegzafloride dönüfltürülür.
Elde edilen hegzaflorid, buharlaflma ile yo¤unlaflt›r›l›p depola-
n›r.  Asl›nda, sar› pastadan UF6 elde etmenin, bu çözücüye çek-
me’ye dayal› ‘›slak’ yöntemine alternatif bir de ‘kuru’, ‘florlama-
dam›tma’ yöntemi var.  O da, sar› pastay› nitrik asit süreçlerine
sokmaks›z›n, içindeki uranyumu do¤rudan UF6’ya dönüfltür-
dükten sonra, iki ‘aflamal› dam›tma’ya (‘fractional distillation’)
tabi tutarak saflaflt›rmak.  Ancak, ›slak yöntem daha yayg›n.
Bundan sonraki aflama zenginlefltirmedir.
Zenginlefltirme: Büyük ölçekli uranyum zenginlefltirme tesis-
lerinde hâlen yayg›n olarak kullan›lan iki yöntem var: Gaz dif-
füzyonu ve santrifüj.  Her iki yöntemin de girdisi UF6 buhar›n-
dan oluflur.

Gaz diffüzyon yöntemi; belli bir s›cakl›ktaki gaz›n bilefliminde-
ki hafif moleküllerin, a¤›r olanlardan daha h›zl› hareket ediyor
olmas›na dayal› olarak çal›fl›r. Molekülleri hareket ettirmek
için, zorlamal› konveksiyon kullan›l›r.  fiöyle ki; e¤er bir gaz bi-
leflimi, üzerine bas›nç uygulanmak suretiyle, ince gözenekli
‘yar› geçirgen’ bir zardan geçmeye zorlan›rsa; hafif olan mole-
küller, zar›n gözeneklerinden s›z›p di¤er tarafa ulaflmakta, a¤›r
olanlara göre daha baflar›l› olurlar.  Dolay›s›yla, zar›n öte tara-
f›ndaki gaz, hafif molekül içeri¤i aç›s›ndan az biraz zenginleflir-
ken, geride kalan k›sm› fakirleflir.  Bu süreç, art arda evreler hâ-
linde devam ettirilir.  Öyle ki; herhangi bir evredeki zenginlefl-
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mifl gaz›, bir sonraki evreye sokup daha
da zenginlefltirmek, geride kalan fakirlefl-
mifl gaz› da bir önceki evreye geri gönde-
rip, zenginlik oran›n› eski düzeyine yük-
seltmek mümkündür.  

Oda flartlar›nda kat› olan UF6, 56,5°C‘de
buharlaflt›¤›ndan, gaz diffüzyonuyla zen-
ginlefltirme ifllemine, UF6 kristallerinin
›s›t›lmas›yla bafllan›r.  UF6 buhar›na, ‘tafl›-
y›c› gaz’ olarak kuru hava ile nitrojenin
ilavesi lâz›md›r.  Ayn› s›cakl›ktaki U235F6
ve U238F6 molekülleri aras›ndaki h›z far-
k› çok küçük (%0,4) oldu¤undan, tek bir
evredeki zenginlefltirme oran› düflüktür.
Süreç bu yüzden, çok say›da evreli ol-
mak ve yavafl çal›flmak zorundad›r.  Her
evrede baflar›lan zenginlefltirme oran›
düflük olmakla ve zenginleflen gaz› daha
da fazla zenginlefltirmek giderek zorlafl-
makla beraber, sonuç olarak; yeterli say›-
da evre kullan›ld›¤› takdirde, zenginlik
oran› istendi¤i kadar yükseltilebilir.  Ör-
ne¤in %3-4 oran›nda zenginlefltirme,
1400 ard›fl›k evrenin kullan›lmas›n› ge-
rektirir.  %90’lar seviyesinde zenginlefl-
tirme için, bu say› 3-4 bini bulur.  Gaz›n
zenginleflen k›sm›n›n hacmi, zenginlefl-
me oran› artt›kça azald›¤›ndan, evrelerin
hacmi giderek küçültülebilir.  Görece

zenginleflmifl gaz›n ileri, fakirleflmifl ola-
n›n geri pompalanmas› için, her evrede
en az iki pompaya ihtiyaç vard›r.  Gaz s›-
k›flt›r›l›rken üzerinde yap›lan ifl ›s›ya dö-
nüfltü¤ünden, evrelerin ayr›ca so¤utul-
mas›, evre say›s› fazla ve pompalar›n güç
ihtiyac› yüksek oldu¤undan, at›k ›s›n›n
uzaklaflt›r›l›p, so¤utma kulelerinden sa-
l›nmas› lâz›md›r.  Bu sebeple, sürecin
toplam enerji ihtiyac› hayli yüksek olup,
tesisin yan›nda 3-4 bin MW güç seviye-
sinde bir elektrik santral›n›n kurulmas›n›
gerektirir.  Tasar›m›n en teknik k›sm›, ya-
r› geçirgen zar›n imalât›d›r.  Çünkü zar›n
gözeneklerinin; boyutça 10-6 cm düze-
yinde ve homojen olmas›, fakat buna
karfl›l›k, safs›zl›k biriktirip t›kanmamas›
gerekir.  Ayr›ca, yüksek seviyede paslan-
d›r›c› olan UF6 gaz›n›n, yüksek bas›nc›na
ve kimyasal sald›r›s›na karfl› dayan›kl› ol-
mas› gerekmektedir.  Zar malzemesi ola-
rak, ço¤unlukla nikel ve alüminyum ok-
sit kullan›l›r.  Baflta pompa bileflenleri ol-
mak üzere, sistemin tümüyle, içeriye ve
d›flar›ya karfl› s›zd›rmaz olmas› lâz›md›r.
UF6’n›n afl›r› oksitleyicili¤i, temasta bu-
lundu¤u boru ve pompa bileflenlerinin
nikel veya alüminyumdan yap›lm›fl olma-
s›n› gerektirir.  UF6 s›zd›rmazl›k sa¤layan
contalar›n ya¤›na bile sald›rd›¤›ndan, gaz
s›zd›rmayan ve ya¤ kullanmayan ‘teflon’
contalar kullan›l›r.  Binlerce evreden olu-
flan sistemin, herhangi bir bak›m onar›m
sebebiyle durdurulmas› hâlinde, yeni-
den çal›flt›r›l›p ‘denge hâline getirilmesi
çok uzun zaman al›r.

Sonuç olarak, böyle bir tesis; diffüzyon
evreleri, büyük bir elektrik santral› ve da-
¤›t›m sistemi, so¤utma kuleleri, florlama
tesisi, buhar üretim santral›, zar imalât

ünitesi, kuru hava ve nitrojen üretim te-
sisi içerir.  Pahal›, envanter ihtiyac› yük-
sek, durdurup bafllatma süreleri uzun ol-
du¤undan, küçük ölçekli üretim için uy-
gun de¤ildir.  ABD ve Fransa’da zengin-
lefltirme ifllemi, halen a¤›rl›kl› olarak bu
yöntemle yap›l›yor.

Santrifüjle ayr›flt›rma ise, enerji ihtiyac›
aç›s›ndan, bilinen en ekonomik yöntem-
dir.  Gaz diffüzyonunda oldu¤u gibi evre-
ler halinde gerçeklefltirilir ve her bir ev-
redeki k›smi zenginlefltirme, gaz diffüz-
yonunda oldu¤undan çok daha yüksek-
tir.  Bu yöntemde; dikey konumland›r›l-
m›fl, 10-15 cm çap›nda ve 1-1,5 m yük-
sekli¤inde silindir fleklindeki bir ‘rotor’,
koruyucu bir kab›n içindeki bofllukta ve
simetri ekseni etraf›nda, alt›ndaki bir
elektrik motoru taraf›ndan, 50-70 bin de-
vir h›zla döndürülmektedir.  Girdi olarak

UF6 buhar›, dönme eksenini oluflturan
borunun etraf›ndan rotorun içine verilir.
Rotorun d›fl duvar›nda 400-500 m/s’yi
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bulan bir h›zla dönmeye zorlanan buhar
molekülleri, yerçekimi ivmesinin milyon
kat› kadar bir merkezcil ivmeye maruz
kal›r ve dönme ekseninden d›flar›ya do¤-
ru savrulur.  Tüm moleküller, yüksek
dönme h›z› nedeniyle, duvara f›rlat›lan
bir jöle gibi, rotorun yan yüzeyine yap›-

fl›k ince bir katman oluflturur.  Ancak, da-
ha a¤›r olduklar› için üzerlerindeki kuv-
vet daha büyük olan U238F6 molekülle-
ri, katman›n d›fl k›sm›ndaki konumlara
kayarken, hafif U235F6 molekülleri, gö-
rece içerde kal›r.  Dolay›s›yla, zaten ince
olan gaz katman› bir de, d›flta görece fa-

kir, içte daha zengin olmak üzere, iki alt
katmana ayr›lm›flt›r.  En büyük zenginlik
fark›, ayn› zamanda görece yüksek ba-
s›nçlar›n da olufltu¤u, yan yüzeyin en üs-
tü ile en alt› aras›ndad›r.  Bu konumlara
uzat›lan iki boru ucundan; alttakiyle zen-
ginleflmifl ürün al›n›p bir sonraki, üstte-
kiyle de fakirleflmifl ürün al›n›p bir önce-
ki santrifüj evresine gönderilir.

Dönme h›z› dakikada 100.000 devire ka-
dar ulaflt›¤›ndan, rotorun kendisi de bü-
yük dönme kuvvetlerinin etkisi alt›nda-
d›r.  Malzemenin dayan›kl› ve hem de,
kuvvetler yo¤unlukla do¤ru orant›l› ol-
du¤undan, hafif olmas› gerekir.  Dolay›-
s›yla, malzemenin seçim k›stas›n›, dayan-
ma gücünün yo¤unlu¤a oran› oluflturur.
Öte yandan, UF6 buharlar›yla do¤rudan
temasa gelen yüzeylerin, oksitlenmeye
karfl› dayan›kl› malzemeden yap›lm›fl ol-
mas› lâz›md›r.  Yöntem Manhattan Proje-
si’nde denenip, sorunlarla karfl›lafl›l›nca
terkedildi.  Halbuki malzeme ve di¤er ta-
sar›m sorunlar›, savafltan sonra Sovyetler
Birli¤i taraf›ndan Almanya’dan götürü-
len, Gernot Zippe liderli¤indeki 60 kadar
bilim insan› taraf›ndan çözüldü.  Geliflti-
rilen tasar›ma, grup liderinin ad›na atfen
‘Zippe tipi santrifüj’ deniyor.  Sürtünme
kay›plar›n› en aza indirgemek için, rotor

koruyucu kab›n içindeki bofllukta dön-
dürülüyor.  Dönme ekseninin oturdu¤u
üst yatak tümüyle manyetik oldu¤undan,
eksen yaln›zca alttaki yatakla temas hâ-
linde ve rotor, i¤ne ucuna benzeyen tek
bir temas noktas› üzerinde dönüyor.
Dolay›s›yla, alt yatak ve içerdi¤i süspansi-
yon sistemi önemli.  Çünkü, rotor silindi-
ri ne kadar uzun olur ve ne kadar h›zl›
dönerse, santrifüj ünitesinin zenginlefl-
tirme kapasitesi o kadar yüksek oluyor.
Halbuki, yüksek h›zda döndürülen bir si-
lindirde, gitar telininkine benzer flekilde,
boylamas›na sal›n›mlar oluflur ve bu si-
metri bozulmalar›, birbirini dengeleye-
meyen kuvvetlere yol açar.  Bu sal›n›mla-
r›n dengelenmesi lâz›md›r.  Kusursuz
dengeleme mümkün olmad›¤›ndan da,
alt yata¤›n bir miktar sal›n›m› emebilme-
si ve oluflan kuvvetlere dayanabilmesi
gerekir.  Denge aç›s›ndan, rotorun dön-
mesini sa¤layan manyetik alan›n kalitesi
de önemlidir.  AC motorlar›nda dönme
h›z› gerilimin frekans›yla do¤ru orant›l›
oldu¤undan, flebekeden çekilen gerili-
min 50-60 Hz’lik frekans›n›n, rotorlar›n
sürücü motorlar›na verilmeden önce,
600 Hz veya yukar›s›na yükseltilmesi ge-
rekmektedir.  Kullan›lan yükseltici, ç›kt›
frekans›n› duyarl› bir flekilde yönetebilip,
düflük harmonik bozulmalara yol açan ve
yüksek verimle çal›flan bir frekans de¤ifl-
tiricisi olmak zorunda.  Dolay›s›yla, bu da
kritik bir bileflen.

Rotor malzemesi olarak, alüminyum ve-
ya titanyum alafl›mlar› kullan›l›r.
1960’lardan sonra çok güçlü özel bir çe-
flit ‘martensitli-eskitme’ çeli¤in kullan›l-
maya bafllanmas›yla, rotorun duvar h›z›
500m/s’ye kadar ç›kart›ld›.  Gerçi baz›
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“Kapat›lmas› planlanan
askerî nükleer tesislerin

durumu, sivil nükleer
santrallardan farkl›.

Teknolojinin emekleme
döneminde, radyasyonun

sa¤l›k etkilerinin tam olarak
bilinmedi¤i ve at›k yönetimi
tekniklerinin geliflmedi¤i bir
aflamada infla edilip, So¤uk
Savafl’›n yol açt›¤› gerginlik
ortam›nda ulusal güvenli¤in

ön plana al›nmas› sonucunda
özensiz iflletilmifl olan bu

tesislerin, tahminlerin
ötesinde kirlenmeye yol

açt›¤› anlafl›l›yor.  Örne¤in
‹ngiltere’deki 20 kadar tesis

için, kapat›lma ve çevre
temizli¤i faturas›n›n 100

milyar dolar› bulaca¤›
san›lmakta.” 

Santrifüj zinciri, URENCO



türden cam veya karbon elyaf›, ya da
‘kevlar’ gibi ‘aramid’ yap›l› elyafla destek-
lenmifl karma (‘kompozit’) malzemele-
rin kullan›m›yla, daha yüksek h›zlara ç›k-
mak mümkün.  Ancak, karma malzeme-
lerin yap›m› yüksek teknoloji gerektiri-
yor ve ürünler bu yüzden pahal›.  En faz-
la tercih edilen malzeme, martensitli-es-
kitme çelik.  O kadar ki, uluslararas› alan-
da güvenlik sorunu hâline gelmifl du-
rumda.  Di¤er alanlardaki kullan›m› s›n›r-
l› oldu¤undan, büyük miktarlardaki sipa-
riflleri yak›ndan takip ediliyor.

Tek bir santrifüj evresinin baflard›¤› zen-
ginlefltirme faktörü, gaz diffüzyonuna
göre daha yüksek olmakla beraber; dü-
flük seviyede zenginlik oranlar› için dahi,
birden fazla ünitenin seri olarak ba¤lan›p
kullan›lmas› gerekir.  Öte yandan, iflle-
nen kütle miktar›, gaz diffüzyonundan
daha düflüktür.  Dolay›s›yla, ç›kt› hacmi-
ni art›rmak için, seri ba¤l› zincirlerden
birkaç› paralel olarak çal›flt›r›l›r.  Y›lda
birkaç yüz tonluk yüksek seviyede zen-
ginlefltirme için, toplam olarak 50-60 bin
kadar santrifüj ünitesi kullan›l›r.  Dizi hâ-
linde çal›flt›r›lan santrifüjlerin birinden
f›rlayan bir parçan›n, yüksek h›z› sebe-
biyle yandakinin, ondan f›rlayan bir par-
çan›n da bir di¤erinin dengesini bozmas›
ve bir ‘domino etkisi’yle kapsaml› hasara
yol açmas› mümkündür.  Bu münasebet-
le, koruyucu kab›n, içindeki vakuma da-
yan›kl› olmaktan çok daha ötede güçlü
olmas› gerekir.  Ayn› kab›n içine birden
fazla ünite konulabilir.  Bu gelifltirilmifl
santrifüj tasar›m›, Almanya-Hollanda tica-
ret flirketi Urenco taraf›ndan, nükleer
santrallar için zenginlefltirilmifl uranyum
üretiminde kullan›l›yor.

Santrifüjle zenginlefltirme; görece düflük
enerji tüketimi, bafllatma ve devreye sok-
ma süresinin k›sal›¤›, modüler yap›s› se-
bebiyle, gelecekte de en fazla tercih edi-
len teknoloji olaca¤a benziyor.  Elektrik
tüketimi, bir gaz diffüzyonu tesisine göre
çok daha az oldu¤undan, gaz diffüzyon
tesislerinde oldu¤u gibi büyük elektrik
üretimi ve so¤utma tesislerine ihtiyaç
yok.

Sivil amaçl› enerji üreten santrallar›n ya-
k›t›na yönelik zenginlefltirme, gaz diffüz-
yonu veya santrifüj yöntemlerinden bi-
riyle yap›l›r.  Zenginlefltirme iflleminin öl-
çüsü olarak, 1 kg ürünün eldesine harca-
nan enerjinin göstergesi olan ‘ayr›flt›rma
birimi’ (‘swu’) kullan›l›yor.  Örne¤in,
1000 MWe gücündeki bir PWR tipi nükle-
er reaktörün, y›lda 20 ton kadar %4 ora-
n›nda zenginlefltirilmifl uranyuma ihtiya-
c› vard›r.  Bu yak›t, 200 ton kadar do¤al
uranyumdan, yaklafl›k 100.000 ‘ayr›flt›r-
ma birimi’ harcanarak elde edilir.  Örne-
¤in Fransa’daki 10,8 milyon ayr›flt›rma bi-
rimi kapasiteli Tricastin diffüzyon tesisi,
y›lda 100 büyük reaktöre yetecek kadar
yak›t zenginlefltirebilir.  Ayr›flt›rma birimi
bafl›na harcanan enerji, gaz diffüzyonun-
da 2.500 kWh iken, santrifüj yönteminde
50 kWh kadard›r.  Dolay›s›yla, Tricastin

tesisinin y›ll›k gereksinimi 25 milyar
kWh’yi bulabilir.  Bu elektrik, toplam gü-
cü 3000 MWe’i aflan dört nükleer reaktör
taraf›ndan sa¤lanmakta.

Zenginlefltirme iflleminin girdisini do¤al
uranyumlu UF6, ç›kt›s›n› ise zenginleflti-
rilmifl ürün oluflturur.  Geride kalan UF6,
U235 içeri¤i aç›s›ndan yaklafl›k %0,25’e
kadar fakirleflmifl olur.  Bu k›s›m, fakir-
leflmifl uranyumun z›rh malzemesi ve
mermi yap›m› gibi s›n›rl› baz› kullan›m
alanlar› bulunmakla birlikte, genelde ‘ar-
t›k’ say›l›r.  Çelik bidonlara konulur ve bi-
raz so¤utulup kat›laflt›r›ld›ktan sonra,
aç›k alanda saklan›r.  Çünkü, U238 içeri-
¤ini gelecekte h›zl› üretken reaktörlerde
fisil Pu239 izotopuna dönüfltürüp, yak›t
olarak de¤erlendirmek mümkündür.

Zenginlefltirilmifl ürün ise, hâlâ UF6 hâ-
lindedir.  Bidonlara konulduktan sonra,
biraz so¤utularak kat›laflt›r›l›r.  Bir sonra-
ki aflamay› oluflturan ‘yak›t imalat›’  tesi-
sine böyle tafl›n›r.

Yak›t imalat›: ‘Yak›t imalât›’ tesisinde,
UF6 tekrar buharlaflt›r›l›p, önce toz ha-
lindeki UO2’ye dönüfltürülür.  Bu toz,
yaklafl›k 1 cm çap›nda ve 1-2 cm yüksek-
li¤inde silindirler fleklinde preslenip,
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1400 °C’nin üzerinde f›r›nlanarak, sera-

mik kapsüller hâline getirilir.  Türkiye

80’li y›llarda, zenginlefltirme hariç, bura-

ya kadarki aflamalar› gerçeklefltirmiflti.

Ancak, faaliyetlerin arkas› getirilmedi.
Seramik kapsüller, zirkonyum alafl›m›n-
dan yap›lm›fl, yaklafl›k 1 cm çap›nda ve 1-
2 m yüksekli¤indeki silindir tüplerin içi-
ne dizilerek yak›t çubuklar›, çubuklar›n
da gruplar halinde bir araya getirilmesiy-
le yak›t demetleri üretilir.  Demetler, re-
aktörde kullan›lmaya haz›r haldedirler.
Zirkonyumun nötronlara karfl› geçirgen
bir malzeme olmas›, fizyondan ç›kan h›z-
l› nötronlar›n, yak›t k›l›f›n› kolayca geçip
suda dolaflarak yavafllamalar›na imkân ta-
n›yacakt›r.

Yak›t döngüsünün buraya kadarki k›sm›
‘ön cephe’ aflamas›n› oluflturuyor.  Bu
aflamada üretilen radyoaktif at›klar, do-
¤al kökenli olup ‘düflük düzeyli’dirler.
Genellikle, alt› su geçirmeyen bir kil kat-
man›yla veya bir plastik türüyle kapl› bir
çukurun içine y›¤›l›p, üzerlerinin toprak-
la örtülmesi, çevre güvenli¤i aç›s›ndan
yeterlidir.  Yak›t›n reaktörde kullan›lma-
s›ndan sonraki aflamalar ise, yak›t döngü-
sünün ‘arka cephe’sini oluflturur.  Çevre
aç›s›ndan ciddi tehditler sunan ‘orta ve
yüksek düzeyli’ radyoaktif at›klar, bu
ikinci cephede oluflur.

Reaktörde kullan›m: Reaktörün çal›fl-
mas› s›ras›nda, yavafl nötron isabetine
u¤rayan U235 çekirdekleri; stronsiyum
(Sr), sezyum (Cs), kripton (Kr), baryum
(Ba), iyot (I) gibi fizyon ürünlerine par-
çalan›p enerji üretmektedir.  Baz›lar›, art
arda iki nötron yuttuktan sonra beta bo-
zunmas›na u¤rayarak, neptünyum-237
izotopuna dönüflür.  Np237 izotopu,
U238 çekirde¤inin bir nötron yutup iki
nötron sald›ktan sonra beta bozunmas›-
na u¤ramas›yla da oluflur.  U238 ayr›ca,

orta enerjili bir nötron yuttuktan sonra
iki beta bozunmas›ndan geçip, Pu239‘a
dönüflmektedir.  Pu239 iyi bir fisil çekir-
dek oldu¤undan, fizyona u¤ray›p enerji
üretebilir.  Nitekim, termal bir reaktörde
oluflan Pu239’un 1/3 kadar› birikirken;
yar›s› fizyona u¤rayarak, üretilen enerji-
nin 1/3 kadar›n› sa¤lar ve yaklafl›k 1/6 ka-
dar›, nötron yutmaya devam ederek, plu-
tonyum-240, 241, 242 izotoplar›na dönü-
flür.  Pu241 beta bozunmas›na u¤rayarak,
Am241, alfa yutarak da kürium-245 üre-
tir.  Amerisyum, kürium ve neptünyum
da plutonyum gibi, periyodik tablodaki
‘aktinitler’ serisinin, ‘uranyum ötesi’ ele-
mentlerindendir.  Reaktörde plutonyum
ve uranyuma oranla çok daha az miktar-
larda olufltuklar›ndan, ‘ikincil aktinitler’
olarak nitelendirilirler.  Aktinitler serisi-
nin ortak özelli¤i, baz› radyoaktif izotop-
lar›n›n çok uzun yar› ömürlü olmas›d›r.
Pu239‘un yar› ömrünün 24.000 y›l olma-
s›nda oldu¤u gibi...  Aktinitlerin uzun sü-
reyle radyoaktif kalmas›, radyoaktif ak›t
yönetimini zorlaflt›ran en önemli unsur-
dur.  Çünkü, fizyon ürünlerinin en yavafl
bozunanlar› dahi; Sr90 ve Cs137; sadece
30 y›l civar›nda yar› ömüre sahiptirler.

Kullan›lm›fl yak›t: 1000 MWe gücün-
deki PWR tipi bir reaktörde kullan›lan,
100 ton civar›ndaki ve %4 oran›ndaki dü-
flük zenginlikli yak›t sto¤unun, yaklafl›k
üçte biri, 18-24 ayda bir yenilenir ve bu
ifllem en az iki hafta al›r.  Yani ortalama
olarak, reaktör y›lda en az 11 gün servis
d›fl› kal›r ve yak›t›n›n 20 ton kadar› de¤ifl-
tirilir.  Ç›kart›lan k›s›m, en yüksek nötron
nüfusunu görmüfl olan ve dolay›s›yla en
fazla fizyona u¤ram›fl bulunan merkez ci-
var›ndaki demetlerdir.  Geride kalan de-
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17x17 tipindeki bir yak›t kapsülü 1600
kWh enerji üretir.   Türkiye’de kifli
bafl›na 2400 kWh/y›l’l›k ortalama

tüketimin %70’i kadar…

Hafif su reaktörleri (LWR) için imal
edilen 17x17 tipindeki bir yak›t eleman›
grubu 150 milyon kWh elektrik üretir.

Türkiye’de 62500 insan›n y›ll›k
ortalama tüketimi kadar…

Yak›t çubuklar›



metler merkeze do¤ru kayd›r›l›r ve yeni
yak›t demetleri kalbin çeperine yerleflti-
rilir.  Yani, yak›t yenileme ifllemi; ‘mer-
kezden d›flar›, çeperden içeri’ ilkesine
göre yap›l›r.  Amaç, gücün yar›çap do¤-
rultusunda homojen da¤›lmas›n› sa¤la-
makt›r.
Reaktörden ç›kan yak›ta, ‘kullan›lm›fl ya-
k›t’ denir.  Yak›t›n ç›kart›lma sebebi,
enerji içeri¤inin tükenmifl veya hatta fisil
çekirdek oran›n›n azalm›fl olmas› de¤il,
nötron yutup fizyona u¤ramayan çekir-
deklerin birikmifl olmas› münasebetiyle,
reaktörün kritikli¤i baflarmas›n›n güçlefl-
mifl olmas›d›r.  ‹çeri¤inde hâlâ, kütlece
%1 kadar, fizyona u¤ramam›fl U235 bulu-
nur.  Bunun d›fl›nda; %95’i U238, %1 ka-
dar› plutonyum, %3’ü de fizyon ürünleri
ve ikincil aktinitlerden oluflmaktad›r.
Kullan›lm›fl yak›t, bir nükleer reaktörde
oluflan radyoaktivitenin %99’unu bünye-
sinde bar›nd›r›r.  Kalan %1, reaktörün,

bas›nç kab› gibi yap› elemanlar›nda olu-
flur.  Yak›t bu haliyle, radyoaktivitesi ne-
deniyle ›s› üretmektedir.  Dolay›s›yla,
z›rhlan›p so¤utulmas› lâz›md›r.  Reaktör
koruma binas›n›n içindeki bekletme ha-
vuzlar›na konur.  Havuzdaki su iyi bir
z›rh malzemesi oluflturur ve ayr›ca, zorla-
mal› tafl›n›mla yak›t› so¤utur.  Yak›t bu
flekilde, bir y›l kadar bekletilir.  Amaç, da-
ha sonraki ifllemlere görece daha kolay
tabi tutulabilmesi için, radyoaktivitesinin
azalmas›d›r.  Bu s›rada, yak›t gruplar›n›n
kritik bir kütle oluflturmayacak geomet-
ride dizilmeleri hayatî önem tafl›r.

Bundan sonras› için iki seçenek var: Ya
yak›t› gözden ç›kar›p ‘at›k’ saymak, ya da
yeniden ifllemek.  Yeniden ifllemenin
amac›, kullan›lm›fl yak›t›n içeri¤indeki,
baflta uranyum ve plutonyum olmak üze-
re,  ifle yarar izotoplar› ayr›flt›r›p, yeni ya-
k›t üretiminde kullanmakt›r.  ‹fllem ayn›
zamanda at›¤›n hacmini azaltarak, yöne-
timini kolaylaflt›r›r.

Yeniden iflleme: Yeniden ifllemenin
tercih edilmesi hâlinde, kullan›lm›fl yak›t
100 gün kadar sonra bekletme havuzun-
dan ç›kart›l›r.  Aktivitesi görece azalm›fl
olmakla beraber, hâlâ ‘üst düzeyde aktif’

oldu¤undan; uzaktan kumanda ayg›tla-
r›yla iflleme tabi tutulur ve yeniden iflle-
me tesisine, çelik silindirler içerisinde
z›rhlanm›fl hâlde tafl›n›r. Bu maksatla kul-
lan›lan, her biri 10 ton kullan›lm›fl yak›t
kapasiteli, 30 cm et kal›nl›¤›ndaki 100
ton kütleli silindirler; karada trenle çar-
p›flma dahil olmak üzere, muhtemel ka-
zalara karfl› dayan›kl› olacak flekilde imal
edilmifltir. 
‹flleme tesisinde yak›t çubuklar› mekanik
olarak kesilip parçaland›ktan sonra, s›cak
ve deriflik nitrik asit içerisinde çözülür.
Bu sulu asit çözeltisinde, uranyum ve
plutonyum gibi aktinitlerle, fizyon ürün-
leri bir arada çözünmüfl haldedir.  ‹lk
aflamada, uranyum ile plutonyum, çözel-
tiden nitratlar halinde çekilir.  Fizyon
ürünleri ve di¤er safs›zl›klar ise, hâlâ çö-
zeltidedir.  Elde edilen plutonyum nitrat,
buharlaflt›rma yoluya yo¤unlaflt›r›ld›ktan
ve oksalat çökeltme ifllemine tabi tutul-
duktan sonra f›r›nlan›r.  Toz halinde Pu-
O2 elde edilmifltir.  Uranyum nitrat da
keza, bu iki iflleme tabi tutularak, toz ha-
lindeki UO3’e ve ard›ndan, hidrojenle in-
dirgenerek UO2’ye dönüfltürülür.

Geri al›nan uranyum bilefleni, U235 aç›-
s›ndan %0,8-1 oran›nda zengindir.  Fakat
içinde ayr›ca; do¤al uranyumda bulun-
mayan, yak›t›n reaktörde kullan›m› s›ra-
da oluflmufl olan ve fisil olmayan U232,
U236 (%0,4) izotoplar› da vard›r.  Bu çe-
kirdekler, U235 ve U238’den çok daha
h›zl› bozunurlar ve U232’nin ürünlerin-
den, talyum-208 gibi baz›lar› güçlü gama
›fl›y›c›s›d›rlar.  Dolay›s›yla, yeniden iflle-
menin, bu bozunma ürünlerinin fazlaca
birikmesine f›rsat vermeden yap›lmas› lâ-
z›md›r.  Aksi halde, imal edilecek olan
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yeniden ifllenmifl yak›t, do¤al uranyumdan imal edilen taze ya-
k›ta oranla çok daha fazla radyoaktif olur.  Bu durum, sözkonu-
su yak›t›n özel önlemlerle iflleme tabi tutulmas› ve ayr›ca, kul-
lan›laca¤› reaktörün daha etkin bir flekilde z›rhlanmas› ihtiyaç-
lar›n› do¤urur.  Öte yandan,  U236 fisil olmad›¤› gibi, güçlü bir
nötron so¤urucusudur da.  Bunun telafisi için, yeniden ifllen-
mifl yak›ttaki U235 zenginli¤inin, taze yak›ttakine oranla daha
yüksek olmas› gerekir.  Oysa ki, kullan›lm›fl yak›ttan elde edi-
len uranyumun zenginlefltirme ifllemi, radyoaktivitesinin yük-
sekli¤i nedeniyle, do¤al uranyumunkinden ayr› yap›lmak zo-
rundad›r.  Bütün bunlar, süreçlerinin çok say›dal›¤› ve karma-
fl›kl›¤› yüzünden zaten pahal› olan ‘yeniden iflleme’ süreciyle
elde edilen yak›t›n maliyetinde ek art›fllara yol açar.  Bu ise, za-
man›nda ifllenmeyen kullan›lm›fl yak›t›n, yeniden ifllenemesi-
nin giderek zorlaflmas› anlam›na gelir.

Plutonyum ve h›zl› reaktörler: 1000 MWe gücündeki bir
bas›nçl› hafif su reaktöründen y›lda ç›kart›lan yaklafl›k 20 ton
kullan›lm›fl yak›t›n yeniden ifllenmesinden elde edilen pluton-
yum 230 kg kadard›r.  Bu plutonyumun izotop bileflimi, bom-
ba yap›m›na uygun de¤ildir.  Çünkü, bu amac›n gerektirdi¤i sü-
perkritik düzeyini baflarabilmek için, plutonyumun %90’dan
fazlas›n›n fisil izotoplardan oluflmas› gerekir.  Halbuki, U238’in
nötron yutmas› sonucunda oluflan Pu239, reaktörde kald›¤› sü-
rede art arda nötronlar yutarak, daha yüksek kütle numaral›
izotoplar oluflturmufltur.  Sonuç olarak; kullan›lm›fl yak›ttan el-
de edilen plutonyumun ancak 2/3 kadar› fisildir (%50 Pu239,

%15 Pu241).  Kalan 1/3’ü ise, fisil olmayan izotoplardan
(Pu240, Pu242) oluflur.  Fakat, bu malzeme yine de, çok yük-
sek bir enerji içeri¤ine sahiptir.  Çünkü, plutonyumun tek ve-
ya çift kütle say›l› izotoplar›, yüksek enerjili nötronlarla fizyona
u¤rat›labilir.  Dolay›s›yla, bu plutonyumu oksite çevirip, nötron
enerji spektrumu görece yüksek olacak flekilde tasar›mlanm›fl
olan ‘h›zl›’ reaktörlerde ‘yakmak’ mümkündür.  Bu tür reaktör-
lerde, suyun yavafllat›c› etkisinden kaç›nmak için, so¤utucu
olarak su yerine, orta a¤›rl›kta  çekirdeklerden oluflan, örne¤in
s›v› sodyum veya bizmut-kurflun kar›fl›m› kullan›l›r.  Gerçi yük-
sek enerjili nötronlar›n fizyona yol açma ihtimali daha düflük
oldu¤undan, yak›ttaki fisil çekirdek oran›n›n, termal reaktör-
lerdeki %3-5 oran›ndan daha yüksek olmas› gerekir.  Ama öte
yandan, plutonyumun fizyonu bafl›na aç›¤a ç›kan ortalama nöt-
ron say›s›, uranyumunkinden daha yüksek oldu¤undan, h›zl›
bir reaktördeki zincirleme tepkimenin nötron verimi daha yük-
sektir.  Dolay›s›yla, plutonyum oksit haline getirilip, uranyum
oksitle, örne¤in %20 PuO2, %80 UO2 oran›nda seyreltilerek,
h›zl› reaktör yak›t› üretiminde kullan›labilir.  Buradaki seyrelt-
me ifllemi, yak›t›n yeniden ifllenmesinden elde edilen %0,8-1
oran›ndaki az zengin uranyumun oksitiyle yap›labilece¤i gibi,
do¤al uranyumun oksitiyle de yap›labilir.  Çünkü, nötron veri-
mi daha yüksek olan h›zl› reaktörler, U238 çekirdeklerinin fisil
Pu239’a dönüflümünü daha etkin bir flekilde baflar›rlar.  E¤er
kalpteki nötron üretim h›z› yeterince yüksek tutulmuflsa; nöt-
ronlar›n bir k›sm› plutonyum çekirdeklerini parçalayarak he-
deflenen güç seviyesinde enerji üretimini sa¤larken, kalan› da
U238 çekirdekleri taraf›ndan so¤urularak, bu çekirdekleri fisil
Pu239’lara dönüfltürüyor olur.  Hatta, do¤al uranyumun zen-
ginlefltirilmesi iflleminden geriye kalan ‘fakirleflmifl uranyum’
da döngüye sokulup, içeri¤indeki U238 çekirdekleri, örne¤in
kalbin etraf›na ‘battaniye’ olarak yerlefltirilerek, kalpten s›zan
nötronlar›n bombard›man›yla Pu239’a dönüfltürülebilir.  Uy-
gun bir tasar›mla reaktör, birim zamanda tüketti¤inden daha
fazla fisil çekirdek dahi üretebilir.  Bu durumda reaktörün, net
yak›t üreticisi oldu¤u söylenir.  Yani bu ‘h›zl› reaktör’, ‘h›zl›
üretken’dir.  Ç›kart›lan yak›t, daha sonra kimyasal ifllemlere ta-
bi tutulup, içindeki plutonyum ayr›flt›r›larak, tekrar yak›t üreti-
minde kullan›labilir.  Bu sürecin art arda birkaç kez tekrarlan-
d›¤› döngüye, ‘kapal› yak›t çevrimi’ denir.  Ancak h›zl› üretken
reaktörlerin yak›t›n› oluflturan plutonyumun, önce termal re-
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100 MWe Gücündeki Bir Nükleer Santral ‹çin Y›lda

Madencilik 20 000 ton, %1’lik uranyum cevheri

Ö¤ütme, iflletme 230 ton uranyum oksit (195 ton do¤al U)

Dönüfltürme 288 ton, UF6 (195 ton do¤al U)

Zenginlefltirme 35 ton UF6 (24 ton Zengin U) – kalan› ‘art›k’

Yak›t imalat› 27 ton UO2 (24 ton zengin U)

Reaktör ‹flletmesi 7 milyar kWh elektrik

Kullan›lm›fl yak›t
27 ton: 240 kg plutonyum, 23 ton uranyum
(0,8% U–235), 720 kg fizyon ürünü, ayr›ca
uranyum ötesi elementler (‘transuranic’)



aktörlerde üretilmesi gerekir.  Termal re-
aktörler ise ço¤unlukla, ‘tek geçiflli yak›t
çevrimi’ne dayal› olarak çal›flmak üzere
tasar›mlanm›fllard›r.  Yani kalbe konan
yak›t›n, içerdi¤i U235 oran› belli bir sevi-
yenin alt›na inene kadar kullan›ld›ktan
sonra, ç›kart›l›p beklemeye al›nmas› ve
yerine yenisinin konmas› hedeflenir.
Dolay›s›yla, termal reaktörler esas ola-
rak, do¤al uranyumdaki çekirdeklerin
yaln›zca %0,7 kadar›n› oluflturan U235
izotoplar›n›n parçalanmas›yla enerji üre-
timine yöneliktirler.  Halbuki, h›zl› üret-
ken reaktörlerin deste¤ine dayal› bir ‘ka-
pal› yak›t çevrimi’ sayesinde, do¤al uran-
yumun birim a¤›rl›¤›ndan, ‘tek geçiflli ya-
k›t çevrimi’ne göre, kuramsal olarak 60

misli daha fazla enerji elde etmek müm-
kündür.  Ancak, h›zl› reaktör teknolojisi,
do¤al uranyum fiyatlar›n›n bafllang›çta
tahmin edilen h›zla artmamas› sebebiyle,
geliflip yayg›nlaflamad›.  Fransa’da 223
MWe gücündeki prototip Phénix h›zl› re-
aktörü 1973 y›l›ndan bu yana kesintili
olarak çal›flt›r›lmakta. 1200 MWe gücün-
deki halefi Superphénix, sodyum so¤u-
tucusundan kaynaklanan sorunlar yü-
zünden kapat›ld›.  Rusya’da ise, 600
MWe gücündeki BN-600 h›zl› üretken re-
aktörü 1980 y›l›ndan beri sürekli devre-
de.  Dolay›s›yla, yeniden iflleme sürecin-
den elde edilebilecek olan plutonyumun
h›zl› reaktörlerde kullan›m› hayli s›n›rl›...

Halbuki, içerdi¤i %65 düzeyindeki fisil
çekirdek oran›yla etkin bir yak›t malze-
mesi oluflturan bu plutonyumu, asl›nda
%3-5 civar›nda ‘düflük zenginlikli uran-
yum’ (LEU) için tasar›mlanm›fl olan hafif
su reaktörlerinde (LWR) de yakmak
mümkündür.  Kullan›lm›fl yak›t›n yeni-
den ifllenmesinden elde edilen pluton-
yumun hafif sulu termal reaktörlerde
kullan›lmas›na; ‘plutonyum döngülü ka-
r›fl›k oksit’ (PUREX) veya ‘metal oksitli
yak›t’ (MOX) anlam›nda ‘PUREX/MOX
yak›t döngüsü’ deniyor.  MOX yak›t› bu
reaktörlerde, %30’a varan oranlarda ya-
k›t olarak kullan›labilir.  Fakat bu kulla-
n›m s›ras›nda, plutonyumun içeri¤indeki
fisil olmayan çift say›l› izotoplar›n oran›
artar.  Dolay›s›yla, kullan›lm›fl olan MOX
yak›t, yeniden ifllenip, yine termal reak-
törlerde ikinci kez yak›t olarak kullan›l-
maya uygun de¤ildir.  Halbuki, kullan›l-
m›fl MOX yak›t›n içeri¤inde hâlâ, ciddi
bir enerji potansiyeli bulunmaktad›r.  Ör-
ne¤in, plutonyumun tek say›l› izotoplar›
fisil oldu¤u gibi, çift say›l› izotoplar›, tüm
aktinitler de dahil olmak üzere, görece
yüksek enerjili nötronlarla fizyona u¤ra-
t›labilir.  Dolay›s›yla, kullan›lm›fl MOX ya-
k›ttan elde edilen plutonyumu, ‘h›zl›’ re-
aktörlerde ‘yakmak’ mümkündür.  ‹leri-
de bu flekilde kullan›lmalar› ihtimali ne-
deniyle saklan›yorlar.

Kullan›lm›fl yak›t›n yeniden ifllenmesi ha-
len, do¤al uranyumdan yeni yak›t imala-
t›na göre daha pahal›.  Nas›l ki, do¤al
uranyum fiyatlar›n›n tahmin edilen h›zla
artmam›fl olmas› h›zl› reaktör teknolojisi-
nin gelifltirilmesini engellediyse, yak›t›
yeniden ifllemenin pahal› olmas› da, bu
sürecin yayg›nlaflmas›n› önledi.  Fakat,
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bunda rol oynam›fl olan as›l etken, gü-
venlik endifleleriydi...

Çünkü plutonyum, kimyasal aç›dan
güçlü bir zehirdir.  Hem de a¤›r oldu¤u
için, vücuda girdi¤i takdirde, at›lmas›
zor bir elementtir.  Ayr›ca, izotoplar›-
n›n alfa ve beta aktivitesi sebebiyle,
özellikle solunum yoluyla al›nd›¤›nda,
akci¤erlere yerleflerek ölümcüle varan
sa¤l›k risklerine yol açar.  Dolay›s›yla,
kullan›lm›fl yak›ttan ayr›flt›r›lan pluton-
yum, her ne kadar çift say›l› izotoplar›-
n›n çoklu¤u yüzünden enerji verimi
yüksek bir nükleer boma yapmaya uy-
gun de¤ilse de; terör amac›yla yak›t ifl-
leme tesislerinden çal›n›p, al›fl›ld›k pat-
lay›c›larla kar›flt›r›larak, ‘kirli bomba’
yap›m›nda kullan›labilir.  ‹ç veya d›fl
güvenlik aç›s›ndan tehdit oluflturan bu
ihtimal, tesislerin ço¤almas› ve ortal›k-
ta dolaflan plutonyum miktar›n›n art-
mas›yla birlikte artar.  Öte yandan, ya-
k›t iflleme teknolojisini edinen ülkeler
için; yak›t› reaktörden s›k s›k ç›kart›p
iflleyerek içinde oluflan plutonyumu,
çift say›l› izotoplar›n›n ço¤almas›na im-
kân vermeksizin ayr›flt›r›p biriktirmek
imkân› do¤ar.  Birkaç kilograml›k plu-
tonyum, kaba da olsa bir bomban›n ya-
p›m› için yeterlidir.  Bu durum, nükle-
er silahlar›n yay›lmas›n›n kolaylaflmas›
ve uluslararas› güvenlik risklerinin art-
mas› anlam›na gelir.  ABD bu yüzden
1977 y›l›nda, ülkede yak›t›n yeniden ifl-
lenmesini yasaklad›.  Süreç buna ra¤-
men; Fransa, Almanya, ‹ngiltere, Belçi-
ka gibi Avrupa ülkeleri ve Japonya tara-
f›ndan uygulan›yor.  Nedeni, nükleer
yak›t döngüsünden kaynaklanan at›kla-
r›n hacmini azaltmas›...

At›klar: Kullan›lm›fl yak›t›n yeniden iflle-
nerek, içeri¤indeki uranyum ve pluton-
yumun ayr›flt›r›lmas›ndan sonra geride,
kullan›lm›fl yak›t›n tonu bafl›na 5 m3 ka-
dar asit çözeltisi kal›r.  Çözeltide; k›l›f›

oluflturan zirkonyum alafl›m›ndaki metal-
ler ile, baflta Sr90, Cs137 olmak üzere fiz-
yon ürünleri, plutonyum ve uranyumun
haricindeki ‘ikincil aktinitler’ bulunmak-
tad›r.  Üst düzeyde radyoaktif at›k olufl-
turan bu malzeme, kullan›lm›fl yak›t›n
kütlesinin %3’üne karfl›l›k geldi¤inden,
30 kg civar›ndad›r.  Hatta bu miktar, ikin-
cil aktinitlerin de plutonyumla birlikte
ayr›flt›r›l›p yak›lmas›yla, biraz daha azalt›-
labilir.  Bu maksatla, ‘h›zland›r›c› güdüm-
lü sistem’ler (ADS) üzerinde çal›fl›l›yor.
‹kincil aktinitler, CANDU tipi a¤›r sulu
reaktörlerde de, bir dereceye kadar yak›-
labilir.  Ancak, hafif sulu termal reaktör-
lerin yak›t›nda kullan›lmalar› sak›ncal›-
d›r.  Çünkü düflük enerjili nötron spek-
trumuna tabi tutulduklar›nda, baz›lar›
fizyona u¤rarken, baz›lar› nötron yutup
güçlü radyoaktif çekirdeklere; bunlardan
örne¤in kürium (Ci), güçlü bir nötron
›fl›y›c›s› olan kaliforniyuma (Cf) dönüflür
ve yak›t döngüsünün arka cephe ifllemle-
rini zorlaflt›r›r.  ‹kincil aktinitler termal

reaktörlerde yak›lacaksa e¤er, element
olarak birbirlerinden %99’un üzerinde
safl›kla ayr›flt›r›l›p, reaktörün her biri için
uygun farkl› yerlerine konmalar› gerekir.
Ki bu düzeyde ayr›flt›rma, pahal› bir ifl-
lemdir.  Dolay›s›yla, ikincil aktinitleri içe-
ren yak›t›n h›zl› reaktörlerde kullan›lma-
s› gerekir.  Buna ‘tüm aktinitlerin yak›l-
ma döngüsü’ deniyor.  Döngünün as›l
yarar›, at›¤›n miktar›n› azaltmaktan çok,
gözetim alt›nda tutulmas› gereken süreyi
k›saltmakt›r.   Çünkü bu süre, e¤er ikin-
cil aktinitler çözeltiden al›nm›flsa, geride
kalan Sr90 ve Cs137 çekirdeklerinin yar›
ömrü 30 y›l civar›nda oldu¤undan, kaba-
ca bu sürenin 10 misli, yani 300 y›l kadar-
d›r.  Aksi hâlde saklanma süresi, aktinit-
lerin yar› ömrü çok daha uzun oldu¤un-
dan, 3000 y›l› aflar.  Bunca uzun süreler
söz konusu olunca, depolamadan önce;
at›¤›n hacminin olabildi¤ince azalt›lmas›,
fiziksel hareket ve kimyasal tepkime ye-
tene¤inin ortadan kald›r›lmas› gerek-
mektedir.

Bu maksatla çözelti, içeri¤indeki ikincil
aktinitler ayr›flt›r›lm›fl olsun ya da olma-
s›n, buharlaflt›rma yoluyla yo¤unlaflt›rma
sonucunda 250-500 litre/ton’a indirilip,
aktivitesinin azalmas› için birkaç y›l sü-
reyle, z›rhlanm›fl ve so¤utmal› tanklarda
bekletilir.  Sonra yak›larak tümüyle bu-
harlaflt›r›l›r.  Yakma, geride kalan radyo-
aktif at›klar› toz hâline getirip hacmini
azalt›r.  Ancak, toz hâlindeki at›¤›n za-
manla, diffüzyon yoluyla da¤›larak ve yol-
da karfl›laflt›¤› kimyasallarla tepkimelere
girerek, besin zincirine veya yeralt› sula-
r›na ulaflmas› ihtimali vard›r.  Bu ihtimal
at›¤›n; tepkimelere girmeyen, örne¤in
cam gibi kat› bir yap›ya homojen olarak
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emdirilerek, hem hareketsizlefltirilip
hem de tepkisizlefltirilmesi suretiyle
azalt›labilir.  Oluflan camlaflt›r›lm›fl at›k,
paslanmaz çelikten varillere ak›t›l›r.  Uy-
gulamada, 160 litrelik, 400 kg kapasiteli
varillerin her biri, kütlece %11 oran›nda,
yani 44 kg at›k içerir.  1000 MWe gücün-
deki tipik bir reaktörden y›lda ç›kan 20
ton kullan›lm›fl yak›t›n yol açt›¤› at›k, ya-
k›t kütlesinin %3’ünü oluflturdu¤una gö-
re; 600 kg’d›r ve 14 varile s›¤ar.  Bu du-
rumda, çelik varil delinse ve cam k›r›lsa
dahi, sadece k›r›lma yüzeyindeki radyo-
aktif çekirdekler aç›¤a ç›karcak, halbuki
cam›n bünyesindekiler d›flar› s›zamaya-
cakt›r.  Bat›’da kullan›lan cam tipi, boro-
silikat.  Rusya’da ise fosfat cam› kullan›l›-
yor.

Camlaflt›rmaya bir seçenek, at›¤›n kil mi-
nerallerine emdirilmesi.  Bu maksatla,
‘Synroc’ denilen yapay bir kayaç üzerin-
de çal›fl›l›yor.  Kayac› oluflturan ana mi-
neraller; ‘hollandit’ (BaAl2Ti6O16), zir-
konolit CaZrTi2O7) ve perovskit  (CaTi-
O3)  Zirkonolit ve perovskit aktinitleri
tutarken, stronsiyum ve baryum perovs-
kitte, sezyum ise hollanditte sabitleni-
yor.  Bu tekni¤in camlaflt›rmaya göre üs-
tünlü¤ü, kayac›n, kütlesinin %50’sine va-
ran oranlarda at›k tutabilmesi.  Ki bu du-
rumda, at›¤›n hacmi camlaflt›rmaya oran-
la, üçte bire iner.
Cam ya da kayaç at›klar bu haliyle; büyük
miktarda uzun ömürlü alfa ›fl›nlay›c›s›
içermekte ve aktiviteleri sebebiyle 2
kW/m3’ten daha yüksek güç seviyede ›s›
üretmektedir.  Dolay›s›yla, en ‘üst düzey-
de radyoaktif at›k’ (HLW) s›n›f›na girer-
ler.  Ürettikleri ›s›n›n so¤utulmas› gerek-
mektedir.  Ancak, birkaç y›ldan sonra, va-

ril bafl›na üretilen ›s›l güç 1,5 kW’›n alt›na
iner.  Bundan sonra, çevre sa¤l›¤› aç›s›n-
dan; içerdikleri aktivite bafllang›çtaki ya-
k›t›n üretiminde kullan›lm›fl olan do¤al
uranyumun ‘do¤al aktivite’sinin alt›na
inene kadar, güvenli bir flekilde saklan-
malar› gerekir.

Nihai depolama: Cam›n binlerce y›la
dayan›kl› bir malzeme oldu¤u ve nehirle-
rin ak›fl ortamlar›nda dahi pek fazla afl›n-
mad›¤› biliniyor.  Sümer döneminden
kalma örnekleri var.  Teknik inceleme-
ler, afl›nma oran›n›n 1 milyon y›lda
%10’u aflmayaca¤›n› gösteriyor.  Öte yan-
dan, suyu emmedi¤i için, bünyesindeki
at›klar› çözünmeye karfl› korur.  At›klar›
kayaçla sabitlemenin ise do¤al örnekleri
var.  U235, U238’den daha h›zl› bozun-
du¤undan, do¤al uranyum bundan 1,8
milyar y›l önce, flimdiki düzeyinden çok
daha fazla ve normal suyla kritik olabile-
cek kadar, %3 oran›nda zengindi.  Bat›
Afrika ülkelerinden Gabon’un Oklo böl-
gesindeki uranyum birikimlerinde o za-
manlar, 12-13 adet do¤al reaktör olufltu
ve 500 bin y›l süreyle, zaman zaman aktif
hâle geldiler.  Sonuç olarak; 5,4 ton rad-
yoaktif fizyon ürünü ile, 1,5 ton pluton-
yum ve di¤er aktinit üretildi.  Bu radyo-
aktif ürünlerin, bir kap içinde veya cam

bünyede tepkisizlefltirilmifl olmamalar›-
na ra¤men, olufltuklar› kil katmanlar›n-
da, birkaç metreden öteye uzaklaflama-
d›klar› anlafl›l›yor.   Ancak yine de, zaman
ölçe¤i onca uzun olunca, bu at›klar›n; ör-
ne¤in jeoloji katmanlar› gibi çok yavafl
de¤iflime u¤rayan ve yap›sal bütünlü¤ü-
nü binlerce y›l boyunca koruyabilece¤in-
den emin olunan yap›larda depolanmas›,
en uygun görünen çözümdür.  Nitekim,
bu amaçla; camlaflt›r›lm›fl veya kayalaflt›-
r›lm›fl at›k varillerinin, su geçirmeyen kil
katmanlar› veya tuz yataklar› gibi ‘flok
emici’ jeoloji yap›lar›nda aç›lan yeralt› ga-
lerilerinde depolanmas› tasarlanmakta,
böylelikle deprem floklar›ndan da korun-
malar› amaçlanmaktad›r.  Bu “nihai de-
polama sistemi” tasar›m›; sözkonusu je-
olojii katmanlar›n›n, geçmiflte oldu¤u gi-
bi yüzbinlerce y›l süreyle de¤iflime u¤ra-
maks›z›n, radyoaktif at›klar› içlerinde
saklamas›n› öngörüyor.  ABD’nin Nevada
eyaletindeki Yucca Da¤›’n›n alt›nda, ga-
lerilerden oluflan  böyle bir tesisin kurul-
mas› planlanmakta.  Galeri yap›s›, depo-
lama sürecinde at›lan her ad›m›n, bek-
lenmedik durumlarla karfl›lafl›ld›¤› tak-
dirde geri al›nabilmesine imkân tan›yor.

Geçici depolama: Yeniden ifllemenin
tercih edilmemesi hâlinde, kullan›lm›fl
yak›t›n tümü at›k say›l›r.  Bu durumda re-
aktörün bekletme havuzunda, birkaç y›l
süreyle bekletilmesi gerekir.  Aktivitesi
nedeniyle ürettikleri ›s› do¤al tafl›n›mla
so¤utulabilecek seviyenin alt›na indikten
sonra, havuzdan ç›kart›l›p, beton blokla-
ra gömülerek, kuleler halinde santral ala-
n›nda saklan›r.  Kuleler, t›pk› reaktör ko-
ruma kabu¤unda oldu¤u gibi, uçak düfl-
melerine karfl› dayanabilecek nitelikte-
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dir.  Kullan›lm›fl yak›t›n sonuç olarak, çe-
lik silindirlerle z›rhlan›p, nihai depolama
tesisindeki yeralt› galerilerine nakledil-
mesi tasarlan›yor.  Böylelikle, ileride, ha-
la içermekte olduklar› enerjinin de¤er-
lendirilmesi gerekirse e¤er, ç›kart›l›p ye-
niden ifllenmeleri mümkündür. 

Reaktör kapatma: Sivil bir reaktör ka-
pat›lma aflamas›na geldi¤inde, kalbinde-
ki yak›t sto¤u boflalt›l›r.  Reaktördeki rad-
yoaktivite sto¤unun %99’u bu yak›ttad›r.
Kalan %1, baflta bas›nç kab› olmak üzere,
birincil devre elemanlar›nda ve yak›n do-
nan›mda oluflur.  Büyük oranda ‘k›sa ya-
r› ömürlü orta düzey at›k’ oluflturan bu
ikincisinin miktar›; reaktörün tipine ba¤-
l› olup, gaz so¤utmal›larda biraz daha
fazlad›r.  Dolay›s›yla, iflletmeci sökme ifl-
lemine hemen bafllamay›, ya da reaktörü
‘güvenli kapatma’ya al›p, bunu 40-60 y›l
sonra yapmay› tercih edebilir.  Bekleme-
nin amac› sökme ifllemlerini kolaylaflt›r-
makt›r.  Bu s›rada, reaktör alan›n›n etraf›
çitlenerek, alana girifller k›s›tlan›r.  Reak-
törün sökülmesinden sonra, parçalar›n
ço¤u yeniden ifllenir.  Aktivitesi yeterin-
ce azalmam›fl olanlar›n, hurdaya verilme-
den önce bir süre daha bekletilmesi ge-
rekebilir.  Nihayet, reaktör alan› temizle-
nerek alternatif kullan›ma aç›l›r.  Bu afla-
mada, alandaki radyoaktivitenin, yörede-
ki do¤al aktivite seviyesinin alt›na inmifl

olmas› gerekir.  Üçüncü bir seçenek, rad-
yoaktif unsurlar› reaktör alan›n›n küçük
bir k›sm›na toplay›p gömerek, üstünü
betonlamakt›r.  Beton yap›n›n, aktivite
düzeyi güvenlik s›n›r›n›n alt›na inene ka-
dar etkin z›rhlama sa¤layacak flekilde da-
yan›kl› olmas› gerekir.

Ço¤unlu¤u askerî amaçlarla kurulmufl
olan ilk reaktörlerin kapat›lma zaman›
geldi.  IAEA 2005 y›l› sonu itibariyle; 8
nükleer santral›n kapat›l›p sökülerek,
alanlar›n›n flarts›z kullan›ma aç›ld›¤›n›, 17
di¤erinin k›smen sökülerek ‘güvenli ka-
patma’ya al›nd›¤›n›, 31’inin alternatif kul-
lan›ma aç›lmak üzere sökülmekte oldu-
¤unu, 30’unun da uzun vâdeli kapatma-
dan önce asgari söküme tabi tutuldu¤u-
nu bildirdi.

Birim güç bafl›na kapatma maliyetleri, re-
aktörün tipine ba¤l› olarak de¤ifliyor.
2003 y›l›nda OECD taraf›ndan yay›nlanan
bir araflt›rmaya göre, 2001 ABD dolar›
cinsinden; Bat› tipi PWR’lar için 200-500
$/kW, Rusya’n›n VVER reaktörleri için
330 $/kW, BWR’lar için 300-550 $/kW,
CANDU için 270-430 $/kW.  Gaz so¤ut-
mal› reaktörler için bu rakam, daha fazla
radyoaktif malzeme ürettiklerinden do-
lay› daha yüksek olup, ‹ngiltere’nin Mag-
nox tipi baz› reaktörleri için 2600 $/kW
düzeyinde.  PWR’lar için ortalama mali-
yet, 350 $/kW.  Yani, 1000 MWe’lik bir
ünite için, 350 milyon dolar.  Örne¤in 30
y›ll›k proje ömrü s›ras›nda %80 kapasite
faktörüyle çal›flarak, y›lda 7 milyar
kWh’den toplam 210 milyar kWh elek-
trik üreten bir reaktör için, kapama mas-
raf›, kWh bafl›na 0,17 sentlik bir ek mali-
yet anlam›na geliyor.  Bu bedel, nükleer

elektri¤in sat›fl fiyat›n›n içinde olup, tü-

ketici taraf›ndan ödenir.  Örne¤in

ABD’deki nükleer elektrik üreticileri, ka-

patma maliyeti pay› olarak, kWh bafl›na

0,1-0,2 sent al›yor.  Toplanan fonlar, nük-

leer güvenlik kuruluflu NRC’nin deneti-

mi alt›nda.  ‹sveç’te ise, nükleer elektrik

kamu taraf›ndan 0,6 avrosent/kWh düze-

yinde vergilendirilmekte.

Kapat›lmas› planlanan askerî nükleer te-

sislerin durumu, sivil nükleer santrallar-

dan farkl›.  Teknolojinin emekleme dö-

neminde, radyasyonun sa¤l›k etkilerinin

tam olarak bilinmedi¤i ve at›k yönetimi

tekniklerinin geliflmedi¤i bir aflamada in-

fla edilip, So¤uk Savafl’›n yol açt›¤› ger-

ginlik ortam›nda ulusal güvenli¤in ön

plana al›nmas› sonucunda özensiz iflletil-

mifl olan bu tesislerin, tahminlerin öte-

sinde kirlenmeye yol açt›¤› anlafl›l›yor.

Örne¤in ‹ngiltere’deki 20 kadar tesis

için, kapat›lma ve çevre temizli¤i fatura-

s›n›n 100 milyar dolar› bulaca¤› san›l-

makta.  Benzer bir bedel ABD’nin Han-

ford tesisleri için sözkonusu.  Gerçi bu

tesisler, sivil nükleer teknolojinin arka

bahçe laboratuvar› gibi de çal›flt›lar.  Fa-

kat sivil nükleer tesislerden ayr› de¤er-

lendirilmeleri lâz›m.  Nükleer elektrik

üretimi halen, yak›t döngüsünün her

aflamas›ndan ve kapatma iflleminden

kaynaklanan çevre etkilerinin tümünden

sorumlu olan yegane enerji üretim süre-

ci. Di¤er sektörler için ‘d›fl maliyet’ olan

bütün bu unsurlar›, sat›fl fiyatlar›nda iç-

sellefltirmifl hâlde.
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Yerkürenin insano¤luna hediyesi biyo-
kütle kaynaklar›ndan, biyorafinerlerde
üretilen, mevcut yak›tlara alternatif kat›,
s›v› ve gaz yak›tlar ile ›s›-güç eldesi ça¤›-
m›z›n en h›zl› büyüyen yenilenebilir
enerji teknolojisidir. Biyorafinerilerde,
fiekil 1’den görüldü¤ü gibi, flekerli, niflas-
tal›, ya¤l› bitkilerden, odun, her tür bitki-
sel, hayvansal, evsel, endüstriyel at›k-ar-
t›ktan hayat için gerekli, biyokökenli
ürünler elde edilmektedir. Hayvanî veya
bitkisel kökenli, g›da ve yem d›fl›, yenile-
nebilir alanlarda kullan›m ürünlerine sa-
hip ve baz› istisnalar d›fl›nda sentetik,
toksik veya çevreye zarar verecek her-
hangi bir madde içermeyen ürünlere “Bi-
yokökenli Ürünler” denmektedir. Biyo-
kökenli ürünler, biyokimyasallar, biyo-
malzemeler ve biyoyak›tlar olarak s›n›f-

land›r›lmaktad›r. Biyokökenli ürünler fo-
tosentez kaynakl›, bitkilerin depolad›¤›
biyolojik karbondan, biyoteknoloji ile
üretilen yeflil ürünlerdir. ‹nsano¤lunun
kulland›¤› en eski biyokökenli ürün, M›-
s›rl›lar›n lambalarda ayd›nlatma yak›t›
olarak kullanm›fl oldu¤u hint tohumu ya-
¤›d›r. 

Biyokökenli endüstriyel ürün teknoloji-

si  60’l› y›llarda “Yeflil Devrim” tan›mla-

mas› ile  ortaya ç›km›fl ve “Biyoteknoloji

Yüzy›l›” olarak tan›mlanan 21. Yüzy›lda

ise, biyorafineri uygulamalar› ile biyo-

ürünler giderek artan oranlarda endüs-

tride kullan›m bulmaktad›r. Motor biyo-

yak›tlar›, biyorafinerilerin uygulamaya
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Motor Biyoyak›tlar›:
Bugün ve Yar›n
“Hayvanî veya bitkisel kökenli, g›da ve yem d›fl›, yenilenebilir alanlarda kullan›m ürünlerine sahip ve
baz› istisnalar d›fl›nda sentetik, toksik veya çevreye zarar verecek herhangi bir madde içermeyen ürün-
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yoyak›tlar olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Biyokökenli ürünler fotosentez kaynakl›, bitkilerin depolad›¤›
biyolojik karbondan, biyoteknoloji ile üretilen yeflil ürünlerdir.”

fiekil 1. Biyorafineri Teknolojisi.



yayg›n girmifl ürünleridir. Motor biyoya-
k›tlar› üç s›n›fta incelenmektedir:

Birinci Kuflak Motor Biyoyak›tlar› (2000-
2010): ‹çten yanmal› motorlarda tasar›m-
da de¤iflikli¤e gerek duyulmadan kulla-
n›labilecek 2005-2010 döneminde uygu-
lamada olacak yak›tlard›r. Bu yak›tlar,  bi-
yoetanol ve biyodizel olarak ticari uygu-
lamadad›r. 

‹kinci Kuflak Motor Biyoyak›tlar› (2010-
2030): 2010 sonras›nda esnek yak›tl› ta-
fl›tlarda kullan›labilecek yak›tlard›r. Bu
yak›tlar, bitkisel ya¤, biyodizel (ya¤ asidi
etil esteri), biyoetanol (selülozik kaynak-
lardan), biyokütleden dönüflüm teknolo-
jileri ile elde edilen biyometanol, biyobu-
tanol, biyo-etil tersiyer butil eter, biyo-
metil tersiyer butil eter, biyo-dimetileter,
biyometan, biyohidrojen ve biyokütle-
den s›v› yak›t teknolojisi ürünleri (BTL
Ürünleri: Fischer-Tropsch Motorini ve
Fischer Tropsch Benzini)  fleklindedir. 

Üçüncü Kuflak Motor Biyoyak›tlar›(2030
ve Sonras›): Entegre biyorafineri tekno-

lojisi ile a¤aç, çimen, ot, at›k-art›klar ve
yeni ya¤l› tohumlardan elde edilecek s›v›
ve gaz biyoyak›tlard›r. 

Bu yaz›da biyodizel ve biyaetanol genel
hatlar› ile tan›t›lmaktad›r.

B‹YOD‹ZEL
Biyodizel bitkisel ve hayvansal ya¤lardan,
ya¤ at›k ve art›klar›ndan üretilen TS EN
14213 veya TS EN 14214 standartlar›na
uygun ya¤ asidi metil ester kar›fl›m›d›r.
Biyodizel kara, hava ve deniz tafl›mac›l›-
¤›nda yak›t olarak kullan›labilece¤i gibi,
›s›tma sistemleri ve jeneratörler için de
uygun bir yak›tt›r. Biyodizel do¤rudan
ve/veya mevcut yak›tlarla harmanlanarak
kullan›labilir.

2005 y›l› dünya biyodizel üretimi 3762
milyon litre olup, 1991 y›l›ndan 2005 y›l›-
na kadar olan biyodizel üretimindeki ar-
t›fl fiekil 2’de gösterilmektedir. Biyodizel
üretiminde lider ülke Almanya olup, bu-
nu Fransa, Amerika ve ‹talya izlemekte-
dir. Brezilya ise üretimini h›zla art›rmak-
ta olan ülkeler aras›ndad›r. 

Dünyadaki en büyük biyodizel üreticisi
olarak karfl›m›za ç›kan Avrupa Birli¤i, bi-
yoyak›t tüketimi içindeki en önemli pay
%80’lik bir oran ile biyodizele aittir. Ha-
len 185 tesiste üretim sürmekte ve 58 te-
sis ise infla edilmektedir. AB-25 ülkele-
rinde, 2006 y›l›nda 4.9 milyon ton,
2007’de 11.7 milyon ton biyodizel üreti-
mi gerçekleflmifltir. Bu de¤er dünya bi-
yodizel üretiminin %77’sidir.  

B‹YOETANOL

Yak›t alkolü, metil alkol ve etil alkolü
kapsayan bir tan›mlama olmas›na karfl›-
l›k, yayg›n olarak bu isim biyokütle kay-
naklar›ndan elde edilen etanol için kulla-
n›lmaktad›r. Biyoetanolün üretimi, biyo-
kütle kaynaklar›ndan fermentasyon ve
asidik hidroliz yöntemleri ile gerçekleflti-
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rilmektedir. Üretimde hangi kayna¤›n
seçilece¤i iklim flartlar›na göre belirlen-
mektedir. fieker kam›fl›, fleker pancar›,
melas, m›s›r, bu¤day, pirinç, patates, çav-
dar, arpadan fermentasyonla, her tip se-
lülozik biyokütleden ise, asidik hidroliz
ile biyoetanol üretilmektedir.

Biyoetanol alternatif bir akaryak›t olarak
kullan›labilece¤i gibi, akaryak›t katk›s›
(harmanlama bilefleni), yak›t hücresi ya-
k›t› veya biyodizel ile biyo-etil tersiyer
butil eter üretiminde hammadde olarak
da enerji teknolojisinde de¤erlendirile-
bilmektedir. Günümüzde biyoetanolün
yak›t olarak yayg›n kullan›m› benzin ve
motorin alternatif yak›t› olarak dört fle-
kildedir:
• Gasohol:% 10 alkol+ % 90 benzin ka-

r›fl›m›
• E25 :% 25 alkol+ % 75 benzin kar›-

fl›m›
• E85 :% 85 alkol+ % 15 benzin kar›-

fl›m›
• E-Dizel:En fazla % 15 oran›nda alkol

içeren motorin (Oksi-Motorin, Dieso-
hol.)

Benzin alternatifi olarak Gasohol, moto-
rin alternatifi olarak E-Dizel uygulamada
önde gitmektedir.

Dünyan›n en büyük biyoetanol üreticile-
ri Brezilya ve Amerika’d›r. Brezilya ve
Amerika dünya biyoetanol üretiminin
%65’ini sa¤larken, Avrupa’n›n pay›
%13’tür. Brezilya’da hammadde olarak
fleker kam›fl›, Amerika ve Avrupa’da ise,
tah›llar tercih edilmektedir. Yak›t alkolü-
nün yayg›n kullan›m› konusunda ABD,
Avustralya, Fransa, ‹sveç, Brezilya, Hin-

distan ve Tayland gösterilebilmektedir.
2005 y›l› dünya biyoetanol üretimi 44.8
milyar litre/y›l olarak belirlenmifltir. 1975
y›l›ndan 2005 y›l›na kadar olan dünya bi-
yoetanol üretimi ise fiekil 3’te gösteril-
mektedir. Endüstriyel ve ilâç alanlar›nda-
ki uygulamalar için y›llard›r üretilen eta-
nol üretiminde, 1970’lerin ortalar›nda
petrol fiyatlar› art›fl› ile h›zlanma görül-
müfl, 1980’lerin ortalar›nda ise petrol fi-
yatlar›ndaki azalma ile art›fl miktarlar›nda
yavafllama belirlenmifltir. Günümüzde li-
der motor biyoyak›t, biyoetanoldür.

Dünyan›n en büyük yak›t alkolü üreticisi
olan Brezilya, 1970’lerde yak›t alkolü
program›n› aç›klayarak ulafl›m sektörün-
de yerli biyoyak›tlar›n pay›n›n artmas›n›
hedeflemifl ve bu konuda baflar› sa¤laya-

rak, günümüzde yak›t alkolünü benzin-
den daha çok kullan›l›r konuma getirme-
yi baflarm›flt›r. 1990’larda alkol fiyatlar›n›n
serbestlefltirilmesiyle bu program biraz
zorluklar yaflasa da, sonras›nda etanol
üretimini art›rmak için hükümet taraf›n-
dan vergi muafiyetleri ve çeflitli destekler
konmufl ve geliflme sürdürülmüfltür.

Avrupa 2006 y›l› biyoetanol üretimi 1592
milyon litredir. 431 milyon litre/y›l üre-
tim ile Almanya en büyük biyoetanol
üreticisi olup, ‹spanya 396 milyon lit-
re/y›l üretim ile ikinci s›radad›r. ‹span-
ya’n›n bu sektördeki baflar›s›n›n ard›nda
etanol için vergi almamas› gelmektedir.
Fransa 293 milyon litre/y›l üretimi ile Av-
rupa’n›n üçüncü en büyük biyoetanol
üreticisidir. 
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fiekil 3. Dünya Biyoetanol Üretimi.

“Dünyadaki en büyük biyodizel üreticisi olarak karfl›m›za
ç›kan Avrupa Birli¤i’nde, biyoyak›t tüketimi içindeki en
önemli pay %80’lik bir oran ile biyodizele aittir. Halen 185
tesiste üretim sürmekte ve 58 tesis ise infla edilmektedir.
AB-25 ülkelerinde, 2006 y›l›nda 4.9 milyon ton, 2007’de 11.7
milyon ton biyodizel üretimi gerçekleflmifltir. Bu de¤er
dünya biyodizel üretiminin %77’sidir.”



TÜRK‹YE ve MOTOR 
B‹YOYAKITLARI

Türkiye’de de 2000 y›l›ndan itibaren ge-
rek ticarî giriflimciler taraf›ndan, gerek
medya ve devlet kurumlar› taraf›ndan bi-
yodizele ilgi artm›flt›r. Biyodizel 5015 Sa-
y›l› “Petrol Piyasas› Kanunu” kapsam›nda
20 Aral›k 2003’te tan›mlanm›fl ve ard›n-
dan yürütülen mevzuat çal›flmalar› ile 17
Ocak 2007’de son durumunu alm›flt›r.
Buna göre biyodizelin yasal konumu afla-
¤›da özetlenmifltir:
• Biyodizel akaryak›t sektörünün üçün-

cü motor yak›t› olup benzin ve moto-
rin için geçerli tüm yasal tan›mlama,
düzenleme ve denetlemelere tâbidir.

• Biyodizel ›s›tma yak›t› olarak fuel oil ve
kalyak gibi mevcut yak›tlarla ayn› yasal
düzenlemelerde denetlenir. Yak›tbiyo-
dizelin piyasaya sunulurken k›rm›z›
iflaretlenmesi gerekmektedir ve tafl›t
yak›t› olarak kullan›m› yasakt›r.

• Biyodizel üreticileri Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurumu’ndan iflleme li-
sans› almal›d›r.

• Otobiyodizel TS EN 14214, yak›tbiyo-
dizel TS EN 14213 standartlar›na uy-
gun olmal›d›r. TS 3082 (EN 590) stan-
dard›na uygun olarak, otobiyodizel
hacmen en çok %5 oran›nda motorin
ile harmanlanabilir ve bu biyodizel
katk›l› motorinler bütün tafl›tlarda,
mevcut tüm garantiler kapsam›nda
kullan›labilir.

• Yerli tar›m ürünlerinden üretilen bi-
yodizel, motorine hacmen en çok %2
oran›nda kat›ld›¤›nda, eklenen k›sm›n
ÖTV de¤eri s›f›rd›r.

• Yak›tbiyodizel ÖTV de¤eri s›f›rd›r.
• ‹lgili yönetmeliklere uyularak, bitkisel

at›k ya¤lardan geri kazan›m tesislerin-
de biyodizel üretimi mümkündür ve
biyodizel yasal düzenlemelere uygun
olarak akaryak›t sektöründe kullan›la-
bilir. 

Türkiye’de 2 Ocak 2008 itibar› ile lisansl›
55 biyodizel tesisi bulunmaktad›r. Bu
tesislerin ço¤u:

• Yerli tar›m ürünü hammadde temin
sorunu 

• Enerji tar›m›na yönelmeme
• Standard ürün arz›nda problem yafla-

ma
• Akaryak›t da¤›t›m firmalar›nca talep

edilen kalite ve miktar› sa¤layamama
gibi nedenlerle çal›flamamaktad›r.

2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda, ülkemizin ilk
yar› kesikli biyodizel üretim tesisi DB Ta-
r›msal Enerji San. ve Tic. A.fi. ürünü biyo-
dizelin, B2 (%2 biyodizel katk›l› motorin)
olarak  tüketiciye ulaflmas› beklenmekte-
dir. Son y›llarda biyodizel ad› ile akarya-
k›t sektöründe yaflanan olumsuzluklar
(kalitesiz ve usulsüz yak›t arz›, mevzuat
d›fl› uygulamalar, vergi kaçakç›l›¤› gibi)
denetimlerle en aza inmifltir. Biyodizel

için bafllang›ç 2007’dir ve do¤ru ifller
enerji tar›m› baflar›s›na ba¤l› olarak gide-
rek artacakt›r.

Türkiye’de biyodizel bir akaryak›t, yak›t
alkolü ise bir akaryak›t harmanlama bile-
flenidir. AB, Amerikan ve TSE standartla-
r›na göre benzine hacim olarak en fazla
%5 oran›nda oksijenli bileflik harmanla-
nabilmesi kapsam›nda etil alkol, TS EN
228 otomotiv benzini standard›na göre,
benzin katk›s› olarak kullan›labilmekte-
dir. ‹lgili yasal düzenlemeler ile, benzine
hacmen en çok %2 oran›nda kat›lacak
yerli kaynaklardan üretilen etil alkol için
ÖTV de¤eri s›f›rd›r. 

Ülkemizdeki alkol üretim, kullan›m ve
sat›fl› T. C. Tütün, Tütün Mamulleri ve Al-
kollü ‹çecekler Piyasas› Düzenleme Ku-
rumu (TAPDK) taraf›ndan düzenlenip,
denetlenmektedir. TARK‹M (Tar›msal
Kimya Teknolojileri San.ve Tic. A.fi.) ilk
yak›t alkolü üretim lisans›na sahip, girdi-
si bu¤day ve m›s›r olan 40 milyon litre/y›l
kapasiteye sahip üreticimizdir ve TAR-
K‹M yak›t alkolü, 2005 y›l›nda POAfi ürü-
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nü kurflunsuz benzine %2 oran›nda kat›-
larak “BioBenzin-E2” markas› ile piyasa-
ya arz edilmifltir. Pankobirlik’in 84 mil-
yon litre/y›l kapasiteli Çumra Alkol Fabri-
kas› (fleker pancar›) ve 26 milyon litre/y›l
kapasiteli Tezkim-Adana (bu¤day ve m›-
s›r) fabrikalar›n›n hâlen deneme üretim-
leri sürmektedir. Bu fabrikalar›n ürünü
biyoetanolün de, 2008 itibar› ile akarya-
k›t sektörüne arz› bafllayacakt›r. 21 Ka-
s›m 2006’da Biyoetanol Üreticileri Der-
ne¤i kurulmufltur. TAPDK verilerine gö-
re tesis kurma izni aflamas›ndaki muhte-
mel yak›t alkol kapasitesi 102 milyon lit-
re/y›l’d›r. 

SONUÇ
Dünya Enerji Görünümü 2006 raporun-
da göre, iki senaryo irdelenmektedir. Re-
ferans ve alternatif senaryo fiekil 4’te
dünya birincil enerji talebi için yap›lm›fl
referans senaryo sonuçlar› görülmekte-
dir. fiekilden görüldü¤ü gibi kömür, pet-
rol ve do¤algaz›n 2030 y›l›na dek etkisi
olacak, biyokütle en önemli yenilenebilir
kaynak olacakt›r. 2030 y›l› için biyoyak›t-
lar›n pay› %4 öngörülmektedir. Alternatif
senaryoda biyoyak›tlar›n önemli bir katk›
sa¤lamas› beklenmektedir. 2030 y›l›nda
biyoyak›tlar ulaflt›rma sektörü yak›t ihti-
yaçlar›n›n %7’sini karfl›layacaklard›r. Ha-
len bu oran %1 civar›ndad›r. Her iki se-
naryoya göre biyoyak›tlar ABD, AB ve
Brezilya’da yayg›n olarak kullan›lacaklar-
d›r. Biyoyak›tlar içinde etanolün ön pla-
na ç›kmas› öngörülmektedir. Dünyada,
günümüzde, tar›ma elveriflli arazilerin
%1’i biyoyak›tlar için kullan›lmakta, 2030
y›l›nda referans senaryoda bu de¤erin
%2’ye, alternatif senaryoda ise %3.5’e
yükselece¤i beklenmektedir. Biyoyak›t

kullan›m›ndaki art›fl›n, büyük ölçüde,
teknolojik geliflmelerle ve ülkelerin yak-
lafl›mlar›ndaki art›fl ile ivme kazanaca¤›
belirtilmektedir.

Enerji talebindeki h›zl› art›fl, beraberinde
büyük altyap› yat›r›mlar›n› gerektirmek-
tedir. 2005–2030 y›llar› aras›nda, 2005
de¤erlerine göre, toplam 20 trilyon dolar
yat›r›ma ihtiyaç vard›r. Bu yat›r›mlar›n ya-
r›s›ndan fazlas› geliflmekte olan ülkeler
içindir. Biyoyak›tlar›n pay› %1(200 milyar
dolar) olup, biyoyak›tlar, biyoekonomik
geliflmenin lokomotifi olacakt›r. Bu pay-
da, ifladamlar›m›z›n yat›r›m oran›n›n yük-
sek olmas›, ulusal menfaatlerimizin lehi-
nedir.
Ülkemiz iklim ve tar›m gücü ile, biyodi-
zel ve yak›t alkolü üretimi için önemli bir

potansiyele sahiptir. Türkiye’de toplam
arazinin sadece %33.1’lik k›sm› ifllen-
mekte olup, ifllenmeyen arazinin %3’ü
tar›ma uygundur. Bu alan›n enerji tar›-
m›nda kullan›lmas› ülkemizin ulusal kay-
naklar›n› de¤erlendirilmesi aç›s›ndan,
kaynak çeflitlili¤i hedeflerine ulafl›lmas›
aç›s›ndan ve istihdam oluflturmas› aç›s›n-
dan fayda sa¤layacakt›r. Enerji tar›m›
için, gerekli teflvik ve destekler sa¤lan-
mal›d›r. Ulusal kaynaklardan üretilecek,
çevre dostu olan motor biyoyak›tlar›n›n
enerji arz güvenli¤inde art›fl sa¤lama,
ekonomiye katk› ve stratejik önemleri de
göz ard› edilmemeli ve biyoyak›t üretimi-
karbon ticareti avantaj› mutlaka dikkate
al›nmal›d›r.

Motor biyoyak›tlar› için resmî iradenin il-
gi ve deste¤i umut vermektedir. Yat›r›m-
c› ilgisi ve kamunun artan bilgisi de gü-
ven vericidir. Akaryak›t sektörüne yak›t
alkolü ve biyodizel arz› att›kça, ÖTV mu-
afiyet katk› oran›n›n art›r›lmas›, ilgili ma-
kamlarca kolayl›kla yap›labilecektir. Böy-
lelikle, kademeli olarak, %5 oran›nda bi-
yoyak›t içeren B5 (%5 oran›nda biyodizel
içeren motorin) ve E5 (%5 oran›nda ya-
k›t alkolü içeren benzin) kullan›m›na ge-
çilebilir. Burada önemli olan motor ya-
k›tlar› üretimi için, ulusal tar›m politikas›
kapsam›nda gerçeklefltirilecek enerji ta-
r›m› planlama ve uygulama baflar›s›d›r.
Mevcut tar›msal görünüm, yak›t alkolün-
de baflar›ya daha h›zl› ulafl›labilece¤i, ya¤-
l› tohum bitkileri tar›m›nda art›fl›n ise,
daha yavafl olabilece¤ini iflaret etmekte-
dir. Bafllamak ve do¤ru strateji ile ilerle-
mek gerek. Kanola ve aspir için enerji ta-
r›m› yol haritas› h›zla yap›larak, teflvik sis-
temi iflletilmelidir.
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‹GDAfi’›n ‹stanbul genelinde ger-
çeklefltirdi¤i yat›r›mlar hakk›nda
bilgi verebilir misiniz? fiu anda ya-
t›r›mlar hangi seviyeye ulaflm›fl du-
rumdad›r?  

‹GDAfi 1986 y›l›nda kurulan ve ilk gaz
verme ifllemini Ocak 1992 y›l›nda ger-
çeklefltirerek aboneleri ile buluflan 21 y›l-
l›k bir do¤algaz da¤›t›m flirketidir. Bu sü-
reç içerisinde flirketimizin h›zl› büyüme-
sinin oldu¤u belli dönemler vard›r. Bu
dönemler 1994 ve 2004 y›llar›yla baflla-
yan büyüme sürecidir. Bu süreçlerde
çok h›zl› ilerlemeler sa¤lanm›flt›r. Bu y›l-
lar bilindi¤i üzere, birisi Baflbakan›m›z
Say›n Recep Tayip Erdo¤an’›n ‹BB Baflka-
n› oldu¤u dönemdir. Di¤eri ise flimdiki
Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Say›n

Kadir Topbafl’›n dönemidir. 1994 y›l›
sonras› büyümemiz herkes taraf›ndan bi-
linen bir gerçektir. Bu dönemde çok bü-
yük altyap› yat›r›mlar› gerçeklefltirerek,
gaz kullan›c› say›s› bak›m›ndan h›zl› bir
trend yakaland›. 
22 Temmuz 2004 y›l›nda hayata geçen
5216 say›l› kanuna göre, Büyükflehir Be-
lediye’sinin s›n›rlar›n›n genifllemesi, ‹G-
DAfi’a yeni sorumluluk alanlar› yüklemifl-
tir. Sorumluluk alan›m›z 1891 km2 den
5343 km2 ye ç›km›flt›r. Bu art›fl co¤rafî
anlamda % 118’e tekabül etmektedir
(Çatalca Bölgesi hariç.) Da¤›n›k yerleflim
alanlar›na sahip bu yeni s›n›rlar daha faz-
la altyap› çal›flmalar› yap›lmas›n› gerekti-
riyordu. Bu münasebetle 2004 y›l› sonra-
s› h›zl› bir yat›r›m hamlesi bafllat›larak,
son 3 y›lda 4 bin kilometrelik bir yat›r›m

gerçeklefltirildi. Bu yat›r›mlar kapsam›n-
da, dünyan›n say›l› deniz geçifli (off-sho-
re) projelerinden birini de gerçeklefltire-
rek, Adalar (Büyükada, Heybeliada, Bur-
gazada ve K›nal›ada) ilçesinin do¤algaza
kavuflma hayâli, gerçe¤e dönüfltürüldü. 
Yine bu son 3 y›ll›k dönemde yeni lisans
alanlar›m›z içindeki Silivri ve fiile ilçeleri-
ne 1,5 ve 3 ayl›k gibi rekor sürelerde ya-
t›r›m yap›larak, buralara do¤algaz ulaflt›-
r›ld›.  Bugün itibar›yla yaklafl›k 3 milyon
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650 bin abonemiz var ve ‹stanbul sokak-
lar›n›n yüzde 92’sini do¤algazla bulufltur-
duk. Büyükflehir Belediye baflkan›m›z
Say›n Kadir Topbafl’›n döneminde ‹G-
DAfi tarihinin en büyük abone rekoru k›-
r›lm›fl ve 2005 y›l›nda 400 bin abone al›n-
m›flt›r. Bugüne kadar 1350 km çelik hat
ve yaklafl›k 12.000 km polietilen hat ile,
toplamda 13.500 km altyap› çal›flmas›
gerçeklefltirildi. Bu y›l Kas›m ay› itibar› ile
toplam 105 km çelik ve 635 km PE hat
imalât› gerçeklefltirildi. Önümüzdeki 2
y›l içerisinde 1100 km PE ve 150 km çe-
lik hat yat›r›m›yla ‹stanbul’un %96’s›na
do¤algaz hizmeti götürerek, yeni bir re-
kora imza atmay› hedefliyoruz. 
Türkiye do¤algaz piyasas›ndaki (tüm
sektörler dahil-elektrik+konut+sana-
yi+gübre-) pazar pay›m›z % 14 civar›nda-
d›r. 2006 y›l› itibariyle,  ülkemizde top-
lam kullan›lan gaz miktar› yaklafl›k 30,5
milyar m3 tür ve ‹GDAfi olarak bu gaz›n
4,2 milyar m3’ünü ‹stanbul’da müflterile-
rimize ulaflt›rd›k. 
Bu miktar Türkiye’de konutlarda tüketi-
len 7,3 milyar m3  do¤algaz›n % 60’›na
tekabül etmektedir. ‹GDAfi’›n 2008 y›l›na
yönelik hedefleri içinde 4 milyonuncu
aboneye  ve 5 milyar m3 y›ll›k gaz sat›fl›-
na ulaflmak var. Çal›flmalar›m›z bu do¤-
rultuda devam etmektedir. 
‹stanbul genelinde yap›lan yat›r›mlar›n
ve ‹GDAfi’›n flimdiye kadar göstermifl ol-

du¤u performans›n grafiklerle daha net
anlafl›laca¤› kanaatindeyim.

‹GDAfi’›n özellefltirmesi ile ilgili
olarak gelinen nokta nedir? Bu
alandaki durumun de¤erlendiril-
mesi ve planlanmas›na iliflkin bil-
giyi bizlerle paylafl›r m›s›n›z? 

‹GDAfi’›n özellefltirilmesi son y›llarda s›k-
ça konuflulan ve merak edilen bir konu
olmufltur. Bu aflamaya, genelde enerji
alan›nda Türkiye piyasas›n›n liberallefl-
mesi ve özelleflmesi için at›lan önemli
ad›mlar sayesinde geldi¤imiz çok aç›kt›r.
EPDK’n›n kurulmas›, elektrik üretim-ile-
tim-da¤›t›m sürecinin ayr›flt›r›lmas› ve
4646 say›l› do¤algaz ile ilgili kanunun yü-
rürlü¤e girmesi söz konusu aflamalar›n
önemli kilometre tafllar›d›r. Do¤algaz

alan›nda, Türkiye’de do¤algaz› yeni kul-
lanmaya bafllayan flehirlerin da¤›t›m izin-
leri ihale yoluyla tamamen özel flirketle-
re verilmifltir. Son olarak da, BOTAfi’a ait
olan do¤algaz ithal yetkisinin bir k›sm›,
2007 itibar›yla 4 özel firmaya devredile-
rek, ithalat alan›nda da liberalleflme
ad›mlar› at›lm›flt›r.
‹GDAfi’›n zaman zaman Büyükflehir be-
lediye baflkan› Say›n Kadir Topbafl’›n çe-
flitli vesilelerle belirtti¤i gibi, özellefltirme
konusunda ilk olarak piyasaya arz edile-
cek enerji firmalar› aras›nda oldu¤u aç›k-
ça belirginleflmifltir. Türkiye’nin ilk 500
sanayi flirketi aras›nda y›ll›k ciro büyüklü-
¤üne göre, ‹GDAfi’›n 30. olarak yer alma-
s›, dikkatlerin üzerine çevrilmesine vesi-
le olmufltur. 
Bu sürecin fark›nda olan ‹GDAfi kendi-
sinden beklenen çal›flmalar› bafllatm›flt›r.
Son 4 y›ld›r uluslar aras› ba¤›ms›z dene-
tim firmas› olan Deloitte gözetiminde
muhasebe sistemini fleffaflaflt›rm›flt›r. 
Yine ayn› denetim firmas› bulundu¤u-
muz y›l içinde flirketin hisse de¤erini tes-
pit etmeye yönelik çal›flmalar›n› sürdür-
mektedir. Bunun göstergesi olarak ‹G-
DAfi, kurumsal hesap verebilirlik s›rala-
mas›nda, Türkiye’nin 27. büyük flirketi

fiubat 2008 135

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / ‹GDAfi H›zla Büyüyen Bir Kurulufl...

ÇERÇEVE

“Son 4 y›ld›r uluslar aras›
ba¤›ms›z denetim firmas›
olan Deloitte gözetiminde

muhasebe sistemini
fleffaflaflt›rm›flt›r. Yine ayn›

denetim firmas›
bulundu¤umuz y›l içinde

flirketin hisse de¤erini tespit
etmeye yönelik çal›flmalar›n›

sürdürmektedir. Bunun
göstergesi olarak ‹GDAfi,

kurumsal hesap verebilirlik
s›ralamas›nda, Türkiye’nin

27. büyük flirketi olmay›
baflarm›flt›r. Bu da gösteriyor
ki, ‹GDAfi, yap›lacak olan bir

özellefltirme çal›flmas›nda
kendi haz›rl›klar›n› hemen

hemen tamamlam›fl
durumdad›r.”



olmay› baflarm›flt›r. Bu da gösteriyor ki,
‹GDAfi, yap›lacak olan bir özellefltirme
çal›flmas›nda kendi haz›rl›klar›n› hemen
hemen tamamlam›fl durumdad›r.
Özellefltirme sürecinin bafllar›nda olan
‹GDAfi, de¤erini art›racak önemli faali-
yetler de gerçeklefltirmektedir. Uluslara-
ras› piyasada marka olmak yolunda at›lan
ad›mlardan bir kaç›n› burada belirtmekte
fayda oldu¤unu düflünüyorum. Uluslara-
ras› do¤algaz e¤itim merkezimiz (UGE-
TAM) vas›tas›yla, Romanya do¤algaz fir-
mas›n›n yetkililerinin e¤itimi, Üsküp,
fiam, Medine flehirlerinin do¤algaz altya-
p› fizibilite raporlar›, Cidde Üniversitesiy-
le bir e¤itim merkezi kurulmas› anlaflma-
s›; Avrupa Birli¤i (AB) fonlar›ndan yarar-
lanmak suretiyle, Macaristan do¤algaz
firmas›yla bilgi paylafl›m›; yine AB fonlar›
vas›tas›yla Ar-Ge proje ortakl›¤› ve bu y›l
ikincisini düzenledi¤imiz uluslararas› do-
¤algaz sempozyumu (INGAS) gibi etkin-
liklerimiz dünya markas› olma yolunda
yurt d›fl› aç›l›mlar›m›za birer örnek teflkil
etmektedir. Bu y›l sonu (2007) itibar›yla
3,65 milyon abonesi olan ‹GDAfi, ‹stan-
bul’da yeni infla edilen uydu kent ve çok
say›daki inflaat projeleriyle, kapsama ala-
n›n› daha da geniflletecek ve tahminen

yak›n zamanda 4 milyon aboneye ulafla-
rak, bilanço büyüklüklerinde de efl oran-
da art›fl sa¤layacakt›r.
Özellefltirmenin hangi yöntemle yap›la-
ca¤› konusunda Büyükflehir Belediye
Baflkan›m›z›n ve ‹BB Meclisinin verece¤i
karar neticesinde sat›fl fleklinin yöntemi
belirlenecektir. Söz konusu ifllemin de
gerek bir özel flirkete sat›fl›, gerekse bor-
sada halka arz fleklinde gerçekleflebilece-
¤i de muhtemeldir. Özellefltirme süreci
dahilinde uluslararas› denetim firmas›
olan diloitte taraf›ndan 2003’ten
2007’nin ilk 6 ay›na kadar  flirket deneti-
mimiz yap›lm›fl ve rapor hâlinde haz›r-
lanm›flt›r

Enerji genelinde, do¤algaz özelin-
de sektörün gelece¤ini nas›l görü-
yorsunuz? Bu konuda neler ekle-
mek istersiniz? Türkiye’nin enerji
politikas› aç›s›ndan do¤algaz›n
durumu nas›l flekillenecektir? 

Dünya genelinde do¤algaz tüketiminin
h›zla artmas› Türkiye’nin jeopolitik ko-
numunun önemini daha da art›rmakta-
d›r. Do¤algaz aç›s›ndan stratejik elips
olarak nitelendirilen üretim bölgelerine

komflu olan ve bir köprü görevi üstlen-
mifl bulunan Türkiye’nin, Ortado¤u ve
Orta Asya bölgelerine duyars›z kalamaya-
ca¤› gibi, bu bölgelerde jeopolitik aktör
olma yönünde de etkin politikalar› üret-
mesi kaç›n›lmazd›r.  
Özellikle Orta Do¤u, Hazar ve Kafkasya

ile Kuzey Afrika bölgelerinde üretilen
do¤algaz›n tafl›nmas›, depolanmas›, kul-
lan›m› ve Avrupa’ya transferi aç›s›ndan
Türkiye uygun flartlara sahiptir. Kaynak
çeflitlili¤i, arz güvenli¤i ve süreklili¤i aç›-
s›ndan bölge ülkeleri ile mevcut ve plan-
lanan do¤algaz projelerinin daha da ge-
lifltirilmesi, Türkiye’nin gelece¤i aç›s›n-
dan büyük önem arz etmektedir. Buna
ba¤l› olarak, Türkiye gelecekte do¤u-ba-
t› ve kuzey-güney ekseninde dünya ça-
p›nda bir enerji koridoru niteli¤ine kavu-
flacakt›r. Türkiye’yi enerji koridoru niteli-
¤ine kavuflturacak projelerden biri Na-
bucco projesi, di¤eri Güney Avrupa Do-
¤algaz boru hatt› projesidir. 
Nabucco projesi Hazar ve Ortado¤u hav-
zas› do¤algaz›n›n Türkiye ve Avrupa'ya
naklini amaçlamaktad›r. Türkiye'den
bafllanacak olan 3,300 km uzunlu¤unda-
ki hat, terminal ülke olan Avusturya'ya
kadar Bulgaristan, Romanya ve Macaris-
tan üzerinden transit geçmesi planlan-
maktad›r. Bu hatt›n Erzurum (BTE) ve
Türkiye-‹ran do¤algaz hatt›yla beslenme-
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si öngörülmektedir. Bununla birlikte,
düflünce aflamas›nda olan Trans-Kafkas
Do¤algaz hatt›yla da birlefltirilmesi düflü-
nülmektedir. Nabucco hatt› ayr›ca
AB'nin Trans-Avrupa Enerji hatt›n›n bir
parças› olarak da öngörülmektedir. 
Nabucco projesinin yürütülmesi için BO-
TAfi (Türkiye), OMV (Avusturya), MOL
(Macaristan), Transgaz (Romanya), Bul-
gargaz (Bulgaristan) aras›nda Nabucco
Uluslararas› Gas Hatt› (Nabucco Gas Pi-
peline International GmbH) ifltiraki % 20
ortakl›kla 2004'te Viyana'da kurulmufl-
tur. Bu ülkelerin d›fl›nda da, Avrupa’n›n
en büyük gaz flirketlerinden birisinin de
kat›lma iste¤i bulunmaktad›r.
Di¤er proje olan Güney Avrupa Gaz Rin-
gi ise temeli Kas›m 2005 y›l›nda at›lan ve
Kas›m 2007’de Say›n Baflbakan›m›z›n ka-
t›l›mlar› ile faaliyete geçen fiahdeniz do-
¤algaz›n› Avrupa’ya tafl›yacak hatt›n ilk
aya¤› olan Türkiye-Yunanistan boru hat-
t›d›r. Hat, bafllang›çta 250 milyon m3
fiahdeniz gaz›n› Azerbaycan’dan Avru-
pa’ya tafl›yacakt›r. 2012 y›l›nda ise tafl›na-
cak gaz miktar› 11 milyar m3’e ulaflacak.
Türkiye bölümünün yaklafl›k 144 milyon
dolara mal oldu¤u proje, Türkiye üzerin-
den Avrupa’ya ihraç edilecek ilk gaz ol-
mas› aç›s›ndan ayr›ca önem tafl›yor. 

KKaayynnaakk::  BBPP  
Türkiye bu mücadelede etkin olarak yer
alabilmek için ulusal kaynaklar›na önce-
lik veren, ithal etti¤i kaynaklar aç›s›ndan
kaynak çeflitlili¤ini kesintisiz ve güvenli
tedarik yapabilen, kamu yarar›n› ve ulu-
sal ç›karlar›n› gözeten stratejik planlama
unsurunu dikkate alan bir enerji politika-
s›n›n temellerini oluflturma yönünde
sa¤lam ad›mlar atmaktad›r. Özellikle

uluslararas› enerji politikalar›n›n ve ener-
ji fiyatlar›n›n geliflim trendlerini, güven-
lik konseptlerini d›fl iliflkileri yak›ndan iz-
lemeye devam etmelidir. 

Türkiye, dünyadaki do¤algaz ticaret mo-
deli içindeki denklemi iyi analiz etmeli
ve ona göre stratejik çözümler üretmeli-
dir. Do¤u-bat› kuzey-güney ekseninde
Türkiye’nin yapaca¤› stratejik ortakl›klar
bu kaynaklar üzerinde hâkimiyet kur-
mak isteyen ülkeler için hayatî öneme
sahiptir. Türkiye ortakl›klar›n›, co¤rafî
yak›nl›k ve serbest ticaret anlaflmalar›
çerçevesinde, karfl›l›kl› boru hatlar› a¤la-
r›, karfl›l›kl› enerji sektör yat›r›mlar›, gü-
venlik taahhütleri ve her türlü durumda
sürecek, güvenilir do¤algaz tedarik iliflki-
lerine göre belirleyebilir. Bu noktada,
Türkiye’nin en büyük do¤algaz da¤›t›m
flirketi olan ‹GDAfi, Avrupa ve Ortado¤u
ülkeleri ile do¤algaz da¤›t›m sektörünün
her alan›nda ortak çal›flmalara bafllam›fl-
t›r. Bu kapsamda: 

Suudi Arabistan, Cidde Kral Abdülaziz
Üniversitesi’nde Do¤algaz Mühendislik
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“Türkiye do¤algaz
piyasas›ndaki 

(tüm sektörler dahil-
elektrik+konut+sanayi+güb

re-) pazar pay›m›z % 14
civar›ndad›r. 2006 y›l›
itibariyle,  ülkemizde
toplam kullan›lan gaz

miktar› yaklafl›k 30,5 milyar
m3 tür ve ‹GDAfi olarak bu

gaz›n 4,2 milyar m3’ünü
‹stanbul’da müflterilerimize

ulaflt›rd›k. 
Bu miktar Türkiye’de

konutlarda tüketilen 7,3
milyar m3  do¤algaz›n 

% 60’›na tekabül
etmektedir. ‹GDAfi’›n 2008

y›l›na yönelik hedefleri
içinde 4 milyonuncu

aboneye  ve 5 milyar m3
y›ll›k gaz sat›fl›na ulaflmak

var. Çal›flmalar›m›z bu
do¤rultuda devam

etmektedir.” 



E¤itim Merkezi kurulmas› için Dan›fl-
manl›k Protokolü imzalanm›fl, Güney
Romanya’n›n do¤algaz iflletim hakk›n›
alan Gaz De France firmas›n›n talebi ile,
mühendis kadrosunun  e¤itimi ve OH-
SAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i dan›fl-
manl›¤› ‹GDAfi taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ay-
r›ca Bosna Hersek, Saraybosna Gaz Ens-
titüsü ile yap›lan bir anlaflma çerçevesin-
de, “Do¤algaz Terimleri Sözlü¤ü”nün
Türkçe ve Arapça çevirilerinin haz›rlan-
mas›,  ‹GDAfi taraf›ndan yap›lmaktad›r.
‹GDAfi Makedonya ve Suriye-fiam’da  do-
¤algaz da¤›t›m altyap›s› için fizibilite ça-
l›flmalar› yapm›flt›r. 

Dünya gaz rezervlerinin %60’› Rusya,
‹ran ve Katar’da bulunmaktad›r. Petrol
ve do¤algaz ihracatç›s› olan bunlar gibi
birkaç ülke d›fl›nda dünyadaki bütün ül-
keler ithalatç› konumunda olup, enerji
girdilerini düflük maliyetlerle elde etmek
üzere, giriflimlerde bulunmaktad›rlar.
Türkiye de mevcut do¤algaz rezervleri-
nin yetersizli¤i sebebiyle, h›zla artmakta
olan talebi karfl›lamak maksad›yla, gide-

rek artan oranlarda do¤algaz ithal etme-
ye bafllam›flt›r. Bu geliflme enerjide d›fla
olan ba¤›ml›l›¤› giderek art›rmaktad›r.
D›fla olan ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› maksa-
d›yla, do¤algaz›n konut bazl› verimli kul-
lan›m› ve tasarruf imkânlar›n›n de¤erlen-
dirilmesi önem arz etmektedir.  Son y›l-
larda TPAO’n›n ve baz› özel kurulufllar›n
kuyular açarak yeni gaz rezervleri bulma-
s› bu anlamda sevindirici bir geliflmedir.
Petrol ve do¤algaz arama ve üretiminin
yan›nda arz güvenli¤inin önemli bileflen-
lerinden biri olan do¤algaz depolamaya
da büyük önem veren TPAO, Silivri aç›k-
lar›nda 1,6 milyar metreküp kapasiteye
sahip yeralt› do¤algaz depolama tesisini,
2006 y›l›nda devreye alm›flt›r. Bu yeralt›
deposu do¤algaz tüketiminin yo¤unlaflt›-
¤› dönemlerde, d›fla ba¤›ml›l›ktan kay-
naklanan muhtemel krizlere karfl› k›sa
süreli de olsa önemli bir güvence teflkil
etmektedir. Ayn› flekilde Tuz Göl’ü do-
¤algaz depolama projesi’nin hayata geçi-
rilmesiyle bu anlamda bir hayli mesafe
kat edilmifl olacakt›r. 
Türkiye’de altyap› yat›r›mlar› için kamu

kaynaklar›n›n k›s›tl› oluflu, buna karfl›l›k

do¤algaz yat›r›mlar›n›n büyük finansman

ihtiyac› gerektirmesi, en önemli sorunlar-

dan birisidir. Kamunun, özellefltirme yo-

luyla birçok yat›r›m veya iflletmedeki a¤›r-

l›¤›n›n azalt›lmas› kapsam›nda, do¤al ga-

z›n ithalat, iletim ve da¤›t›m zincirinin bir

bölümünden de bu a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›

veya kald›r›lmas› konusunda çal›flmalar

sürdürülmektedir. Ancak, do¤algaz tica-

retinin büyük yat›r›mlar gerektirmesi ve

bu yat›r›mlar›n uzun vadeli sözleflmeler-

le, al›m-sat›m›n›n devlet taraf›ndan garan-

ti (alt›na al›nabilecek miktarlar söz konu-

su oldu¤unda yap›lmas›, özellefltirme ifl-

lemlerini güçlefltirmektedir. Üretim, itha-

lat, iletim, da¤›t›m ve sat›fl zinciriyle birbi-

rine ba¤l› bir bütün oluflturan do¤algaz

sisteminin herhangi bir halkas›nda mey-

dana gelebilecek aksaman›n, di¤er halka-

lar› da etkilemesi kaç›n›lmazd›r. Bu mü-

nasebetle özellefltirme kararlar› verilir-

ken, do¤al gaz sisteminin özel yap›s› göz

önünde bulundurulmal›d›r.
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Bilal Aslan
‹GDAfi Genel Müdürü

Bilal Aslan, 1964 y›l›nda Malatya’da
do¤du. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi’ni bitirdi . 1995- 2002 y›llar›
aras›nda ‹GDAfi’ta Genel Müdür Yar-
d›mc›s› olarak çal›flt›. Daha sonra çe-
flitli kamu ve özel flirketlerde genel
müdür ve yönetim kurulu üyesi ola-
rak çal›flma hayat›na devam etti. En
son Merkez yay›n Holding /ATV  - Sa-
bah Mali ‹fller Grup Baflkanl›¤› görevi-
ni sürdüren Bilal Aslan, ‹GDAfi Genel
Müdürü olarak  atand›. 



Enerji, her ülkenin sosyal, ekonomik ve
endüstriyel gelifliminin yan›nda refah dü-
zeyinin yükseltilmesinin de temel girdisi-
ni oluflturmakta olup, ülkeler için vazge-
çilmez bir de¤erdir. 20. yüzy›lda gerçek-
lefltirilen teknolojik yenilikler, iletiflimde
devrim niteli¤indeki de¤ifliklikler ve
kentleflme, enerji sektörünü; 21. yüzy›l›n
en önemli sektörlerinden biri haline ge-
tirmifltir. Enerji kaynaklar›na sahip ol-
mak kadar, bu kaynaklar› kullan›c› olmak
da önemlidir. Bugün güvenilir, emniyet-
li, kesintisiz, ekonomik, eriflilebilir, çev-
reci ve yüksek kaliteli enerji sa¤lamak ül-
kelerin ana hedefi olmufltur.

Ülkelerin kalk›nmas›nda, ça¤›m›z›n vaz-
geçilemez girdileri olan “petrol ve do¤al
gaz”›n dünya siyasetindeki stratejik öne-
mi giderek artmaktad›r. Dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de birincil enerji kayna¤›
olan petrol ve do¤al gaz, günümüzdeki
stratejik önemini daha da art›rarak en-
düstrinin ve ekonominin vazgeçilmez bir
girdisi ve itici gücü haline gelmifltir. 

2006 y›l›nda, dünyadaki birincil enerji tü-
ketimindeki trende paralel olarak ülke-
mizde petrol  % 37’lik pay ile birinci, kö-
mür ve do¤al gaz ise yaklafl›k ayr› ayr› %
26’l›k pay ile 2. ve 3. s›rada yer almakta-
d›r. Kalan % 11’lik k›s›m ise yenilenebilir

alternatif enerji kaynaklar›ndan sa¤lan-
maktad›r.

Son y›llarda, dünya petrol fiyatlar›nda-
ki yükselifl trendinde yaflanan istikrar-
s›zl›k nedeniyle enerji arz güvenli¤i ko-
nusu dünya gündeminin ilk s›ralar›nda
yer almaktad›r. Ülkemizde, petrol ihti-
yac›n›n büyük bir bölümünün, do¤al
gaz›n ise tamam›na yak›n›n›n (%96) it-
hal yoluyla temin edilmesi dolay›s›yla
ülkemizin, önümüzdeki 13 y›l içerisin-
deki petrol ve do¤al gaz faturas›n›n
(Ham Petrol Fiyat› = 80 $/Varil, Do¤al
Gaz Fiyat› = 250 $/1000m3’e göre yap›-
lan projeksiyonda) yaklafl›k 500 milyar
$ oldu¤u düflünülürse, Ortakl›¤›m›z›n
stratejik önemi ve konunun mali bo-
yutlar› daha iyi anlafl›lacakt›r. Enerjinin
dünyada artan stratejik önemine para-
lel olarak, yapt›¤›m›z çal›flmalarla bir-
likte TPAO’nun da stratejik önemi gi-
derek artmaktad›r. 

TPAO,  arama faaliyetlerini baflta Güney
Do¤u Anadolu ve Trakya Bölgeleri ol-
mak üzere, di¤er bölgelerimizde de yo-
¤un olarak sürdürmektedir. Bu çal›flma-
lara ilave olarak  son y›llarda özellikle Ka-
radeniz baflta olmak üzere, denizlerimiz-
de de giderek artan ölçüde arama yat›-
r›mlar›na devam etmektedir. 

TPAO 2003 y›l›nda ivme kazanan yurtiçi
ve yurtd›fl› yat›r›m hamleleri ve rekor dü-
zeydeki yat›r›m bütçeleri ile petrol arama
ve sondaj faaliyetlerine h›z vermifltir. Son
y›llarda TPAO’nun yurtiçi ve yurtd›fl› top-
lam yat›r›m bütçeleri, y›ll›k 1 Milyar dola-
ra yaklaflm›flt›r. 

TPAO, Trakya Havzas›nda arama ve
sondaj çal›flmalar›na 1960 y›l›nda aç›lan
Uluman-1 kuyusu ile bafllam›flt›r. Trak-
ya Bölgesi’nde yap›lan faaliyetler sonu-
cu ekonomik anlamda ilk do¤al gaz
keflfi 1970 y›l›nda Hamitabat ve Kumru-
lar Sahalar›nda, ilk petrol keflfi ise
1973-1974 y›llar›nda K. Osmanc›k ve
Deveçatak Sahalar›nda aç›lan kuyularda
gerçeklefltirilmifltir.. 

2007 Ekim ay› sonu itibariyle, TPAO’nun
Trakya Bölgesindeki do¤al gaz sahalar›n-
dan üretti¤i do¤al gaz miktar›(10 ayl›k)
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“TPAO 2003 y›l›nda ivme kazanan yurtiçi ve yurtd›fl› yat›r›m hamleleri ve rekor düzeydeki yat›r›m büt-
çeleri ile petrol arama ve sondaj faaliyetlerine h›z vermifltir. Son y›llarda TPAO’nun yurtiçi ve yurtd›fl›
toplam yat›r›m bütçeleri, y›ll›k 1 Milyar dolara yaklaflm›flt›r.” 

Yuvaköy-1 Kuyusu Sondaj›, Burdur

TPAO’nun Yurtiçi ve Yurt D›fl› Faaliyetleri



350 milyon sm3 olup, bu miktar do¤al
gaz üretimimizin büyük yüzdesini olufl-
turmaktad›r. Bu anlamda, Trakya bölgesi
do¤al gaz üretimimiz aç›s›ndan son dere-
ce önemlidir.

2004 y›l›nda Bat› Karadeniz’de TPAO-
TOREADOR-STRATIC Ortakl›¤› ile Ayaz-
l›–1 kuyusunda gerçeklefltirilen do¤al
gaz keflfini takiben Bat› Karadeniz’de yo-
¤un bir arama-sondaj ve arkas›ndan üre-
tim faaliyetleri sürdürülmüfltür. Yaklafl›k
75 m su derinli¤indeki Akkaya, Do¤u
Ayazl› ve Ayazl› yap›lar› üzerine üretim
platformlar› konmufl, deniz boru hatlar›
çekilmifl ve toplam yedi kuyunun üreti-
me al›nma ifllemleri k›smen tamamlan-
m›flt›r. Su derinli¤i 110 m olan Akçakoca
yap›s›nda keflfedilen gaz›n üretime al›n-
mas› için mühendislik çal›flmalar› devam
etmektedir.  TPAO, 20 May›s 2007’de Ba-
t› Karadeniz’deki üretilen gaz›n Botafl
hatt›na verilmesini sa¤layan Akçakoca-

Çaya¤z› Do¤al Gaz Proses Tesislerini de
hizmete açm›flt›r. Çaya¤z› Do¤al Gaz Pro-
ses Tesislerinde ifllenen günlük gaz mik-
tar›   yaklafl›k 500.000 m3’dür. Ayazl› Plat-
formunun devreye al›nmas› ve üretime
geçmesiyle Karadeniz'den yap›lan gün-
lük do¤al gaz üretiminin mevcut bilgiler
çerçevesinde 1,5 – 2,0 milyon m3 seviye-
lerine ç›kmas› beklenmektedir.  

Söz konusu do¤al gaz keflfi ve 2004-2006
y›llar›nda Karadeniz’de yap›lan yo¤un
sismik program, Karadenizi büyük petrol
flirketlerinin de ilgi oda¤› haline getir-
mifltir. Bu ilgi sonucunda TPAO ile bir
Brezilya flirketi olan Petrobras aras›nda
17 A¤ustos 2006 tarihinde bat› ve orta
Karadeniz’de iki blokta Ortak ‹flletme
Anlaflmas› imzalanm›flt›r. Bu anlaflma,
Karadeniz’de tamam› Petrobras firmas›
taraf›ndan yap›lacak yaklafl›k 400 milyon
ABD $ tutar›nda büyük bir yat›r›m prog-
ram› öngörmektedir. 
Ülkemizin enerji arz güvenli¤ini temin
amac›yla, çal›flmalar›na h›z veren TPAO,
yurt içi ve yurt d›fl› arama çal›flmalar›nda,
özellikle derin deniz sondaj› teknoloji-
sindeki büyük geliflmelere ba¤l› olarak
faaliyet ve yat›r›mlar›n›, önemli beklenti-
lerinin bulundu¤u denizlerimizde yo-
¤unlaflt›rm›flt›r. TPAO bu kapsamda 2002
y›l›ndan itibaren Karadeniz’in s›¤, orta ve
derin sular›nda (Hopa-1) deniz arama fa-
aliyetlerini yürütmüfl ve yürütmektedir.

Denizlerimizde, son üç y›lda toplam
34.000 km 2Boyutlu ve 9.300 km2 3Bo-
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yutlu sismik program gerçeklefltirilmifl-
tir. 2006 y›l›nda TPAO’nun Karadeniz de-
niz alan›nda  yapt›¤›  üç boyutlu  sismik
çal›flmalar ise (5.400 km2) ayn› y›l içeri-
sinde Dünya’daki denizlerde yap›lan üç
boyutlu sismik programlar›n 1/20’sine
tekabül eden az›msanmayacak bir bü-
yüklüktedir. 

TPAO'nun; Bat›/Do¤u Karadeniz'de yap-
t›¤› yo¤un arama ve sondaj çal›flmalar› ile
gerçeklefltirdi¤i do¤al gaz keflifleri; Kara-
deniz'i uluslararas› aramac›l›¤›n ilgi oda¤›
haline getirmifltir. Karadeniz'in petrol ve
do¤al gaz potansiyelinin keflfedilmesi ve
rezervlerinin bir an önce tespit edilerek,
milli ekonomiye kazand›r›lmas› amac›y-
la, yürütülmekte olan arama, sondaj ve
üretim faaliyetlerine önem verilmekte-
dir.

Önümüzdeki dönemde, 1.000–2.000 m.
su derinliklerinde, daha ekonomik so-
nuçlar bekledi¤imiz kuyular›n aç›lmas›na
devam edilecektir. Karadeniz’deki hidro-
karbon aramac›l›¤› TPAO için stratejik bir
hedef olarak kabul edilmifltir.

Karadeniz’deki çal›flmalar›n önümüzdeki
y›llarda da tüm h›z›yla devam etmesi

planlanmaktad›r. Bilindi¤i gibi Karade-
nizdeki su derinli¤i yer yer 2.200 metre-
ye kadar ulaflmaktad›r. Derin deniz ara-
mac›l›¤›nda yap›lan yat›r›mlar›n oldukça
büyük riskler tafl›d›¤› bilinmektedir. TPA-
O, bu riskleri di¤er flirketlerle paylaflarak
her türlü arama ve sondaj çal›flmalar›n›
gelecekte de sürdürmeyi hedeflemekte-
dir.
Di¤er taraftan TPAO, ülkemizin toplam
1,6 milyar m3 kapasiteli ilk yeralt› do¤al

gaz depolama projesi olan Silivri Do¤al
Gaz Depolama Tesisleri’nin yap›m›n› ta-
mamlam›fl ve böylece K.Marmara-De¤ir-
menköy do¤al gaz sahalar›na gaz enjeksi-
yonuna 2007 Nisan ay›nda bafllanmas›n›
baflar›yla gerçeklefltirmifl bulunmaktad›r.  

Bu tesisler sayesinde, ülkemizde ilk ye-
ralt› do¤algaz depolama tesisi gerçeklefl-
tirilmifl olup, ülkemiz y›ll›k ihtiyac›n›n
yaklafl›k % 5’i kapasitesinde bir depoya
sahip olma imkân›na kavuflmufltur. De-
polama kapasitesinin artt›r›lmas› ve yeni
do¤al gaz depolama alanlar›n›n belirlen-
mesi yönündeki çal›flmalar h›zl› bir bi-
çimde sürdürülmektedir. 

Ülkemiz petrol sektörüne bilgi, teknolo-
ji ve deneyim transferi sa¤layabilecek
olan uluslararas› petrol flirketleriyle Kara-
deniz ruhsatlar› yan›s›ra Akdeniz’de An-
talya, Mersin ve ‹skenderun körfezlerin-
de arama ruhsatlar› için de ortakl›k mü-
zakerelerine bafllanm›flt›r. 

TPAO, ülkemizin deniz alanlar›ndaki ara-
ma çal›flmalar›n›n yan› s›ra kara alanlar›n-
da da arama, sondaj ve üretim çal›flmala-
r›n› artan bir ivme ile devam ettirmekte-
dir. Siirt-Pervari, fi›rnak, Cudi Da¤›,  Suri-
ye s›n›r›, Burdur, Isparta civar› ve yak›n-
lar›ndaki arama çal›flmalar›n› da büyük
bir cesaret ve özveri ile sürdürmektedir.
Ayr›ca, Tuz gölü ve civar›ndaki basenler-
de (Ni¤de-Uluk›flla) de arama çal›flmala-
r›na önem verilmifl ve bu kapsamda, Bor-
Ni¤de civar›ndaki gerekli jeolojik ve je-
ofizik etütler yap›lm›fl olup, ilgili de¤er-
lendirmeler devam etmektedir. 

fiubat 2008 141

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / TPAO’nun Yurtiçi ve Yurtd›fl› Faaliyetleri

ÇERÇEVE

Petrol ve D.Gaz Arama Faaliyetleri (Sismik)

(Km, Km
2
)

2B - km
3B - km2

Deniz-2B-km
Deniz-3B-km2

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007*
3.

50
0

3.914**

14.328**

733** 677**

78
01.

05
0

1.
71

7
5.

41
9

19
.2

11

18
.0

24

12
.8

41

82
4

42
459

5
95

8

20
5

1.
32

3

1.
16

1

81
4

53
158

9

36
1

11
0

* Program de¤eridir.
** 15 Kas›m itibariyle gerçekleflme.

Dünyada
Gerçeklefltirilenin
20’de biridir.

Do¤u Karadeniz’de Derin Deniz Sondaj Ge-
misi GSF Explorer, (Hopa-1) Hopa



YURTDIfiI FAAL‹YETLER‹M‹Z

TPAO’nun, 1990’l› y›llarda arama strateji-
sinde yapt›¤› de¤iflikli¤in devam›nda bafl-
layan yurtd›fl›na aç›lma faaliyetleri sayesin-
de, bugünkü yurtd›fl› petrol-do¤algaz üre-
timi, yurtiçi üretiminin üzerine ç›km›flt›r.
Hazar Bölgesi'nde, kat›l›nan konsorsi-
yumlar vas›tas›yla Azerbaycan’da; Azeri-
Ç›ral›-Güneflli, fiah Deniz ve Alov Projele-
ri olmak üzere 3 büyük önemli projede
arama, üretim ve gelifltirme çal›flmalar›
sürdürülmekte olup, Kazakistan’daki sa-
halar›m›zda ise üretim faaliyetleri devam
etmektedir. Bu yat›r›mlar›n geri dönüflü
al›nmaya bafllanm›fl olup bu sayede Azer-
baycan ve Kazakistan’dan gelen günlük
57.500 varillik hidrokarbon üretimi ile
TPAO günlük üretimini yaklafl›k 94.000
varil/gün seviyelerine ulaflt›rm›flt›r.

TPAO arz güvenli¤imizin temini amac›yla
çal›flmalar›n› yurtd›fl›nda; Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkele-
rinde yayg›nlaflt›rm›fl, aktif olarak petrol
ve do¤al gaz arama ve üretim faaliyetleri-
ni Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Gür-
cistan’da sürdürmektedir. 

Hazar Denizinde ve Avrasya’da üretile-
cek petrolün bat› pazarlar›na ulaflt›r›lma-
s›nda en uygun yol olan Bakü-Tiflis-Cey-
han (BTC) Petrol Boru Hatt› ve Güney
Kafkasya Do¤al Gaz Boru Hatt› Projele-
rinde, TPAO % 6,53 ve % 9 hisseye sahip-
tir. Ceyhan’da 13 Temmuz 2006 tarihin-
de resmi aç›l›fl töreni yap›lan BTC Proje-
si’nde 28.05.2006 tarihinden itibaren ifl-
letme aflamas›na geçilmifl olup, halen
tanklara dolum ve tanker yüklemeleri
devam etmektedir. 2006 y›l›nda, Türki-
ye’ye ve buradan da Avrupa’ya ulaflt›ra-
cak olan Azerbaycan fiahdeniz do¤al ga-
z›n›n rezerv ve üretimine, ayr›ca, Güney

Kafkas Do¤al Gaz Boru Hatt›na yat›r›mc›
olarak ortak olan TPAO, ülkemizin Ener-
ji Koridoru rolüne büyük katk› sa¤lamak-
tad›r. 

Kuruluflundan bu yana yurtiçi ve yurtd›-
fl›nda petrol ve do¤al gaz arama, sondaj
ve üretim faaliyetlerini, özveri, cesaret,
risk alabilen, kararl›l›k, azimli çal›flma
prensibi, tak›m ruhu anlay›fl› ve baflar› ile
gerçeklefltiren, yetiflmifl insan gücü ve
güçlü organizasyon yap›s› yan›nda gelifl-
mifl teknolojisi ile de dünyadaki büyük
petrol flirketleriyle yar›flan TPAO, bu ba-
flar›lar›n› sahip oldu¤u vizyonu ve misyo-
nu do¤rultusunda, önümüzdeki y›llarda
da sürdürecektir. 
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Uluslar›n gelece¤ini belirleyen konular›n
bafl›nda; u¤runda savafllar, siyasi entrika-
lar, devrimler yap›lm›fl veya yapt›r›lm›fl,
sosyal refah›n ve kalk›nman›n anahtar›
olan enerji yer almaktad›r. Di¤er yandan
özellikle günümüzde, iklim de¤iflikli¤i-
küresel ›s›nma ile ihmal edildi¤inde ne-
denli ciddi problemlere sebebiyet vere-
bilece¤ini hat›rlatan teknik, ekonomik,
sa¤l›k ve hatta zaman boyutlar› ile çevre
iki ayr› bafll›k gibi gözükse de,  enerji ile
çevre aras›ndaki iliflkiyi “sürdürülebilir
kalk›nma” ve “sürdürülebilir çevre” kav-
ramlar› tan›mlamaktad›r.

“Sürdürülebilir Kalk›nma” kaynaklar›n
bugünden yar›na planl›, etkin ve verimli
olarak kullan›larak süreklilik arz eden bir
h›zda geliflim sürecinin devam etmesi ve
ettirilebilmesidir.
Enerji ve Çevre, özellikle sanayici ve ifl
adamlar› aç›s›ndan rekabet dezavantaj›
veya haks›z rekabet oluflturmas› aç›s›n-
dan Türkiye gibi geliflmekte olan ülkele-

rin karfl›s›na çözülmesi gereken en
önemli paradigmalardan birisi olarak ç›k-
maktad›r. 

Soru veya Sorun: bir yandan h›zl› kalk›n-
ma çabas› içinde,
• Kaynaklar›m›z› ak›lc› ve verimli olarak

kullanabilir miyiz ? 
• Kalk›nma hamlesinde üzerinde yafla-

d›¤›m›z co¤rafyaya olan sorumlulu¤u-
muz ve gelecek nesillerin vedias› anla-
y›fl›nda çevreci alternatifleri ön planda
tutabilir miyiz ? 

• Ve bu faaliyetleri yerine getirirken re-
kabetçi olmaya devam edebilir miyiz ? 

olarak tan›mlanabilir.
Türkiye: 
Ülkemizin toplam enerji tüketimi 2005
y›l›nda 90,2 MTEP (Milyon ton petrol efl-
de¤eri), 2006 y›l›nda ise 93 MTEP olarak
gerçekleflmifltir.  Genel enerji tüketimi-
mizin 2010 y›l›nda 126 MTEP’e, 2020 y›-
l›nda ise 222 milyon MTEP’e ulaflmas›
beklenmektedir. 2005 y›l›nda 161,9 mil-

yar KWh ve 2006 y›l›nda 174,6 milyar
KWh olan elektrik enerjisi tüketimi, 2007
y›l›nda yüzde 8,5 oran›nda artarak 191,2
milyar KWh olarak gerçekleflmifltir.
Türkiye tüketti¤i enerjinin yaklafl›k
%70’ini ithal etmektedir. Gerekli planla-
ma ve yat›r›mlar yap›lmad›¤› takdirde
enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›n daha da artaca-
¤› öngörülmektedir. Enerjinin arz güven-
li¤i aç›s›ndan kaynak çeflitlendirilmesine
gidilmesi, yerel kaynaklar›n kullan›m
oran›n›n art›r›lmas›, Türkiye’ye özgün ve
ekonomik çözümlerin üretilmesi gerek-
mektedir. Enerjinin üretim, depolama,
iletim ve tüketim aflamalar›ndaki verimli-
lik art›r›c› çal›flmalar, yap›lacak yeni yat›-
r›mlar kadar önem arz eden di¤er bir hu-
sustur
Enerji yo¤unlu¤u: “birim enerjiden elde
edilen birim ekonomik de¤er” aras›nda-
ki iliflki olarak tan›mland›¤›nda; Türki-
ye’nin enerji yo¤unlu¤u OECD ortalama-
s›n›n iki kat› kadard›r. Yani ülkemizde
enerji OECD ülkeleri ortalamas›na göre

Enerji ve Çevre
Bir Elman›n 
‹ki Yar›s› 

Dr. O¤uz CAN
‹STAÇ A.fi. Sistem Gelifltirme Müdürü



iki kat daha verimsiz olarak kullan›lmaktad›r. Elektrikteki ile-
tim ve da¤›t›m kay›p/kaçak oranlar› ise %18’ler civar›ndad›r. K›-
s›tl› ve d›fla ba¤›ml› olan bir kayna¤› ayn› zamanda verimsiz kul-
lan›yor olmak, bu konuda daha h›zl› ve etkin bir çal›flma yap-
may› elzem hale getirmektedir. 

Enerji güvenli¤i aç›s›ndan d›fla ba¤›ml›l›¤› kabul edilebilir dü-
zeylerde tutmak amac›yla, son y›llarda yerli kömür ve hidrolik
kaynaklar›m›zdan enerji üretimine öncelik verilmektedir. Elek-
trik üretiminde kullan›lan yerli linyitten elde edilecek elektrik
enerjisi üretim potansiyeli toplam 120 milyar KWh/y›l civar›nda
olup, halen bunun 45 milyar KWh/y›l yani %37’lik k›sm› de¤er-
lendirilmifl durumdad›r. Bu potansiyelin kullan›lmas› amac›yla
yeni yat›r›mlar yap›lmaktad›r. 

Linyit ve kömür termik santralleri yap›m›nda yat›r›m maliyeti-
nin %15-18’ini teflkil eden s›v›, kat› ve gaz at›klar›n›n (kül, cü-
ruf, baca gaz› ve at›k sular›n›n) ilgili yönetmeliklere uygun ola-
rak ar›t›lmas› ve bertaraf›na dair teknik flartname haz›rlanmas›
ve projelendirme aflamas›ndaki eksikliklerinin sonradan gide-
rilmeye çal›fl›lmas› maliyeti daha da yükseltmektedir. Yata¤an,
Çatala¤z›, Soma, Yeniköy, SeyitÖmer,  termik santralleri örnek-
lerinde oldu¤u gibi, termik santrallerin kurulmas› ve iflletmeye
al›nmas› ile beraber çevre problemlerinin bafllamas› ve ilave ya-
t›r›mlar gerektirmesi yaflanan bu olumsuzluklar›n kronik bir
problem haline geldi¤ini göstermektedir. 

Yap›lacak yat›r›mlarda verimlilik standartlar›n›n oluflturulmas›,
teknik flartname ve projelerinin çevre boyutunu daha detayl›
göz önüne al›narak haz›rlanmas› düflük maliyetli bir önlem
iken, sonradan mevcut yat›r›mlar›n enerji verimlili¤inin art›r›l-
maya çal›fl›lmas›, ifl sa¤l›¤›, güvenli¤i ve çevre standartlar›na
uyumlaflt›r›lmas› düzeltici faaliyet olarak yüksek maliyetli çal›fl-
malard›r. 
Di¤er yandan, mevcut ve planlanan iletim tesisleri ile; iletim
sistemi iflletme performans›n›n yükseltilmesi, enterkonnekte
sistemde üretim ve tüketim bölgeleri aras›nda iletim kapasite-
lerinin art›r›lmas›, ayr›ca özellefltirme çabalar›, serbest piyasa
oluflum süreci ve rüzgar santrallerindeki potansiyel ve art›fl göz
önüne al›narak sistemin yönetilebilmesi için SCADA sistemi
kurulmas› gerekmektedir.

Enerji ve ‹klim De¤iflikli¤i – 
Küresel Is›nma:
Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesine 24
May›s 2004 tarihinde taraf olan Türkiye’nin, sözleflme gere¤i
haz›rlanan “Birinci Ulusal Bildiriminde ” 1990-2004 y›llar› ara-
s›nda iklim de¤iflikli¤ine neden olan toplam sera gaz› emsiyon-
lar› 170,1 Milyon ton’dan (Mton) 296,6 Mton düzeyine ç›km›fl-
t›r. Toplam emisyonlar içindeki en büyük pay enerjiye aittir.
Kömür, petrol ve do¤al gaz gibi fosil yak›tlar›n kullan›m›ndan
kaynaklanan emisyonlar bu dönemde 132,1 Mton’dan 227,4
Mton’a yükselmifl olup; toplam emisyon içinde %76,7’l›k bir
paya sahiptir. 

Enerji kullan›m› d›fl›nda emisyonlar, s›ras›yla at›k (%9,3), sana-
yi (%8,7) ve tar›m (%5,3) sektörlerinde oluflmaktad›r.

Dolay›s› ile Türkiye’nin gerek ‹klim De¤iflikli¤i ile mücadelede
ve gerekse Bali Konferans›nda biraz daha netlik kazanmaya
bafllayan Kyoto dönemi sonras› için yapaca¤› müzakerelerde
Enerji kaynakl› sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›m› öncelik tafl›yan
konu olacakt›r.

Dünya: Dünya geneline bakt›¤›m›zda; sera gaz› art›fl›n›n ön-
lenmesine yönelik konular Birleflmifl Milletler ve Avrupa Birli¤i
çat›lar› alt›nda müzakere edilmekte, politika belirleme çal›flma-
lar› yürütülmektedir. NASA’n›n yapm›fl oldu¤u analizde Kuzey
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kutbunun 1979 y›l›ndaki s›n›rlar›ndan % 20 oran›nda eridi¤i
gözlemlenmifltir.

IEA-Uluslararas› Enerji Kurumunun yapm›fl oldu¤u “World
Energy Outlook 2007” referans senaryo analizlerinde 2030 y›-
l›nda enerji talebinin günümüze oranla %50 oran›nda artaca¤›
öngörülmektedir. 
Referans senaryoda Dünyan›n fosil kökenli yak›t kullan›m›n›n ar-
tarak devam etti¤i ve bunun içinde özellikle kömür kullan›m›n›n
daha da artt›¤› görülmektedir.  

Birleflmifl Milletler Çevre program› – UNEP ve Dünya Meteoro-
loji Oganizasyonunun- WMO oluflturdu¤u bilimsel uluslar ara-
s› bir kurum olan; Hükümetler aras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli -

IPCC- International Panel on Climate Change’in 2100 y›l›na da-
ir 4ncü de¤erlendirme raporunda yapm›fl oldu¤u simülasyo-
nunda:  

küresel ortalama s›cakl›klardaki bir art›fl tahmin edilmektedir.

IPCC-’nin yapm›fl oldu¤u Emisyon Senaryolar› Özel Raporunda
2030 ve 2100 y›llar› için CO2, CH4, N2O, ve HFC, PFC ve SF6
sera gazlar›n› içeren Florlu gazlar›n 6 adet senaryo çal›flmas› ve
frekans da¤›l›m›na göre özellikle enerji kaynakl› CO2 sera ga-
z›nda ciddi art›fllar tahmin edilmektedir. 

IPCC’nin 4ncü de¤erlendirme raporunda olas› sonuçlar› flöyle
s›ralamaktad›r.
• 1,5-2,5 oC’lik s›cakl›k art›fl›nda, %20- %30 bitki ve hayvan

türlerinde yok olma riski,
• 3,5oC ve üzeri s›cakl›k art›fllar›nda geri döndürülemez etki-

lerin oluflmas› ve  %40-%70 bitki ve hayvan türlerinde yok
olma riski,
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• Okyanuslar›n daha asidik forma ulaflmas› ve bu nedenle
mercan gibi kabuklu organizmalar›n artmas› yönünde etki
oluflturmas›,

• Kurakl›k, ›s› dalgalanmalar›, sel bask›nlar› gibi ekstrem hava
koflullar›nda art›fl,

• Akdeniz havzas›, Bat› Amerika, Güney Afrika, ve kuzey-do¤u
Brezilyada su s›k›nt›s›,

IPCC’nin yapm›fl oldu¤u de¤erlendirme raporundaki küresel
ortalama s›cakl›k art›fllar›na dair 2030 ve 2100 y›llar› de¤iflimi si-

mülasyonunda 2ºC’lik art›fl eflik de¤erinin geçilmesi halinde
susuzluk, açl›k ve sa¤l›k sorunlar›n›n ciddi oranda artaca¤› tah-
min edilmektedir.
‹klim De¤iflikli¤inin ekonomi üzerine olan etkilerinin incelen-
di¤i STERN Raporunda hiçbir önlem al›nmad›¤› takdirde, iklim
de¤iflikli¤inin özellikle çevre,  g›da, su ve sa¤l›k üzerine olum-
suz etkilerinin ekonomiye olan yans›mas›n›n geliflmekte olan
ülkelerde daha büyük olaca¤› ifade edilmektedir. ‹klim de¤iflik-
li¤inin getirece¤i ilave maliyetlerin Gayri safi yurt içi hâs›lan›n
% 20’sine ulaflmas› beklenmektedir. Di¤er yandan raporda, ‹k-
lim de¤iflikli¤i etkilerinin azalt›m›na yönelik yap›lacak sera gaz-
lar›n›n azalt›m› çal›flmalar› maliyetlerinin etkisi ise GSY‹H’n›n
%1’i ile s›n›rl› olabilece¤i ifade edilmektedir.

Vattenfall flirketinin ton bafl›na uygulama maliyetleri ve azalt›m
miktarlar›na dair yapm›fl oldu¤u araflt›rmaya göre; 2030 y›l›na
kadar 40?/ton’dan az maliyetle sera gaz› emisyon azalt›m› sa¤-
layacak faaliyetler: binalarda izolasyon iyilefltirilmesi, ticari
araçlarda yak›t verimlili¤inin art›r›lmas›, ayd›nlatma, so¤utma,
su ›s›tma ve biyoyak›tlar olarak s›ralanm›flt›r. 7 Gigaton emis-
yon azalt›m› s›f›r veya negatif maliyetle (yani herhangi bir ek
maliyet üslenilmeksizin) sa¤lanabilmektedir. 
Di¤er yandan 40?/ton emisyon fiyat› üst s›n›r olarak esas al›nd›-
¤›nda CCS- Karbon Yakalama ve Depolama (Carbon Capture
and Storage) Teknolojilerinin önemli ölçekte azalt›m potansi-
yelinin bulundu¤u görülmektedir.  2030 y›l›na kadar 40?/ton
dan daha az maliyetle yap›labilecek sera gaz› emisyon azalt›m
potansiyeli 27 Gigaton civar›ndad›r.
Vattenfall firmas› Almanya’da Oxy-fuel teknolojisi ile CCS tesis
kurmakta olup;1. aflamada 2008 y›l› için 30 MWth  kapasiteli 40
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milyon Euroluk  yat›r›m, 2020 y›l›nda ise ticari tesisi devreye
alacak flekilde çal›flmalar yürütmektedir.

Avrupa Birli¤i: “Enerji Verimlili¤i Eylem Plan› 2007-2012” de be-
lirlemifl oldu¤u hedef: ticari bina ve konutlarda %27- %30; ima-
lat sanayinde %25; ulafl›mda ise %26 enerji verimlili¤i sa¤lan-
mas›d›r. Yap› sektöründeki büyük enerji tasarruf potansiyeli
ise: 2010 itibariyle %22 olarak ön görülmüfltür.  Böylece iklim
de¤iflikli¤i ile mücadelede y›lda 780 milyon ton-efllenik CO2
emisyon azalt›m› sa¤lanacak ve fosil kökenli yak›tlara olan ba-
¤›ml›l›k azalt›lacakt›r.

Avrupa Birli¤i 2020 y›l›na yönelik, fiubat 2007 tarihinde yapt›¤›
revizyon ile Enerji Hedeflerini: 
• Yenilenebilir enerji pay›n›  %20’ye ç›karmak,
• Enerji verimlili¤inde (enerji tasarrufu) %20 lik iyileflme sa¤-

lamak,
• ‹klim De¤iflikli¤i Azalt›m Hedefi: seragaz› emisyonlar›n›n

2020 y›l›na (1990 y›l› seviyesine göre) kadar %20 azaltmak, 
• Toplam yak›t tüketimi içinde biyoyak›t kullan›m›n› %10’a ç›-

karmak
olarak belirlemifltir.
Bu hedeflerin ve eylem planlar›n›n temelinde ise sürdürebilir-
lik, rekabetçilik ve arz güvenli¤i yatmaktad›r.
Avrupa Birli¤i 2005 y›l›nda ba¤lay›c› yönetmelik ile yay›nlam›fl ol-
du¤u Emisyon Ticaret Plan›- ETS ile sera gaz› ticaretini AB içinde
yeniden düzenlemifltir. ETS Plan› kapsam›nda olan sektörler:
Enerji ve Is›nma, Rafineriler, Demir Çelik, Çimento, Kimya Sana-
yi, Havac›l›k – ‹ç Hatlar (2011’den itibaren), Havac›l›k – D›fl hat-
lar (2012’den itibaren) olarak belirlenmifl, 2009 y›l›nda gerçek-
lefltirilecek CO2 izinleri da¤›t›m› ile ikinci faza geçilmesi planlan-
m›flt›r. (Havac›l›k sektörünün de ETS’ye dahil olmas› ile, ilave
198 milyon ton emisyon art›fl› beklenmektedir.)
Sektörel emisyon izinlerinin da¤›t›lmas› ile ilgili kurum, kuru-
lufl ve flirketler müsaade ald›klar› miktar kadar sal›m yapabile-
cek, tahsis edilen kotalar›n›n üzerinde sal›m için kota veya
emisyon azalt›m sertifikas› sat›n alacaklard›r. 

Örne¤in kömür yak›tl› bir santral verilen izinin üzerinde emisyon
atarak yapaca¤› üretim için CO2 kotas› sat›n almak durumunda
kalacak ve ortalama birim üretim maliyeti artm›fl olacakt›r.

Bu durumda örnek problemde y›lda 30GWh elektrik tüketen
bir seramik üreticisinin, y›lda 4 milyon ton CO2-e emisyon ko-
tas› varken, daha fazla üretim yaparak 5 milyon ton CO2e emis-
yon üretmesi halinde katlanaca¤› ilave maliyetin hesaplanmas›
fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Özetle AB, emisyon ticareti ve sera gaz› maliyetlerinin üretim
maliyetlerine yans›t›lmas›, yani içsellefltirilmesi çal›flmalar›n› ta-
mamlam›flt›r.

Çin: Her hafta yaklafl›k 500 MW enerji santralinin aç›ld›¤› ve Dün-
ya çimento üretiminin %44’ünün gerçeklefltirildi¤i Çin, artan
enerji tüketimi ve araç miktar› ile sera gaz› emisyonlar›nda ABD’yi
2006 y›l›nda geride b›rakm›fl olup; bununla beraber geliflmekte
olan ülkeler aras›nda ulusal sera gaz› plan›n› yapan ilk ülke konu-
mundad›r. Plan uygulamas›nda enerji yo¤unlu¤u % 20 oran›nda
azalt›lacak ve  1,5 milyar ton emisyon azalt›m› sa¤lanacakt›r. 
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Enerji yo¤unlu¤unun %20 oldu¤u Çin,
hâlihaz›rda %7 paya sahip olan yenilene-
bilir enerji miktar›n› 2020 y›l›nda %16’ya
ç›karmay› hedeflemektedir. Ayr›ca Çin
enerji planlamas›nda nükleer ve kömür
santralleri yat›r›mlar›na a¤›rl›k vermekte-
dir. Emisyon art›fllar›n›n %34’ünün ise
ihracat›ndaki art›fla ba¤l› oldu¤u de¤er-
lendirilmektedir.

Sonuç:

Enerjide hem Dünya trendi, hem Türki-
ye öngörüleri kapsam›nda fosil kökenli

yak›tlar›n kullan›m›n›n devam edece¤i
görülmektedir. Enerji yat›r›mlar›nda
CO2 maliyeti finansal analizlerde hali ha-
z›rda yerini alm›flt›r. Burada karfl›m›za ç›-
kan ilginç bir tespit ise sera gaz› azalt›m›
aç›s›ndan nükleer enerji yat›r›m›n›n bir
alternatif oluflturmas›d›r. Yap›lacak yeni
yat›r›mlarda çevre maliyetleri ve sal›m
kotas› maliyetleri göz ard› edilmemelidir.
Gerek Dünya genelinde, gerek Avrupa
Birli¤i çat›s› alt›nda ve gerekse Çin örne-
¤inde yap›lan çal›flmalardan ç›kar›lacak
dersler, yerellefltirilerek stratejik planlara
dahil edilmelidir. Yenilenebilir enerji pa-

y›n›n verimlilik ve yerindelik esaslar›na
ba¤l› olarak h›zla art›r›lmas›, d›fla ba¤›m-
l›l›¤›n iyi yönetilmesi gerekmektedir. 
Enerji verimlili¤i konusunda geliflmifl ül-
kelerin yapm›fl oldu¤u kampanyalar›n
çok az› baflar›l› olabilmifltir. Energitjenes-
ten (Danimarka enerji firmalar› birli-
¤i)’nin 2007 y›l›nda devreye ald›¤› meka-
nizma ile enerji tasarruf sertifikas› (beyaz
sertifika) düzenlenmesi ve bu sertifikala-
r›n enerji firmalar›na sat›lmas› ile firmala-
r› ve bireyleri enerji verimlili¤ine teflvik
etmektedir. ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya da-
ha s›k› bina standartlar›, akkor Flamanl›
ampül kullan›m›n›n yasaklanmas› gibi
düzenlemelerin yan› s›ra, ayn› mekaniz-
may› devreye alma çal›flmalar›n› yürüt-
mektedir.
2020 y›l›nda ticarileflmesi beklenen CCS-
Karbon yakalama ve depolama teknoloji-
lerinin çok yak›ndan izlenerek, bu süreç-
te terk edilen veya yeni teknolojiler ile
de¤ifltirilmek istenen eski-verimsiz-ikinci
el termik santraller ithal edilerek ülkemi-
zin termik santral çöplü¤üne dönüflmesi
de engellenmelidir.
Türkiye kalk›nma hamlesini, sürdürüle-
bilir çevre politikalar›n› benimseyerek ve
uygulayarak sürdürülebilir k›labilecektir.
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Kesintisiz ve ucuz enerji arz› ülke ekono-
misi için önem tafl›yan, güvence alt›na
al›nmas› gereken bir husustur. Türki-
ye’de toplam birincil enerji arz›n›n yakla-
fl›k %80i ithal kaynaklardan karfl›land›¤›
için arz güvenli¤inin sa¤lanmas›nda ulus-
lararas› iliflkiler önem kazanmaktad›r.
‹liflkilerin ve anlaflmalardan do¤an yü-
kümlülüklerin de ötesinde ihracatç› ül-
kelerin önceli¤i ulusal enerji taleplerini
karfl›lamakt›r. Nitekim ‹ran, önceki y›llar-
da oldu¤u gibi, geçti¤imiz günlerde Tür-
kiye’ye verdi¤i gaz› keserek bunun bir
örne¤ini tekrar yaflatm›flt›r. Do¤al gaz ar-
z›nda kesinti oldu¤unda bu yak›t› kulla-
nan sanayiciler mi üretimi durdurmal›,
elektrik santralleri mi kapanmal› yoksa
ev ve iflyerlerindeki ›s›nmadan m› vazge-
çilmeli ? ‹ran’a kesilecek eksik gaz cezas›
bunlar› telafi edebilir mi ? Arz güvenli¤i-
nin ne denli önemli oldu¤unu son ‹ran
tecrübesiyle hepbirlikte gördük. Erzu-

rumlular bunun anlam›n› 10 Ocak 2008
sabah› eksi 30 derecede yaflad›klar› bir-
kaç saatlik kesintiyle çok iyi kavrad›lar. 
‹ran’›n art›k neredeyse geleneksel bir
flekilde her y›l Ocak ay›nda Türkiye’ye
verdi¤i gaz› kesmesi uzun vadeli anlafl-
malar›n bile arz güvenli¤ini sa¤lamaya
yeterli olmayaca¤›n› bize çok iyi anlat-
maktad›r. Bu nedenle, kesinti riskini
en aza indirgemek ve arz güvenli¤ini
sa¤lamak için, (1) yerli enerji kaynak-
lar›ndan azami ölçüde faydalanacak
politikalar›n gelifltirilerek d›fla ba¤›ml›-
l›¤›n azalt›lmas›; (2) ithal yak›tlarda de-
polama imkanlar›n›n gelifltirilmesiyle
birlikte kaynak çeflitlendirmesine gi-
dilmesi bir zorunluluk olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Bunun d›fl›nda uzun va-
deli arz güvenli¤inde etkin ve önemli
bir perde arkas› unsur olarak talep
tahminlerinin güvenilirli¤i ön plana
ç›kmaktad›r. 

Rüzgar, günefl, hidro ve biyokütle gi-
bi yenilenebilir enerji kaynaklar›, kö-
mür ve ayr›ca bir nükleer yak›t ham-
maddesi olarak Toryum Türkiye’nin
ekonomik potansiyeli yüksek oldu¤u
bilinen ulusal enerji kaynaklar›. Bun-
lar›n daha yayg›n bir flekilde de¤er-
lendirilmesini sa¤layacak enerji poli-
tikalar› d›fla ba¤›ml›l›¤› uzun vadede
azaltacakt›r. Ama k›sa vadede petrol
ve do¤al gaz gibi büyük ölçüde ithal
fosil yak›tlara ba¤›ml›l›¤›m›z devam
edece¤inden bu birincil enerji kay-
naklar›n›n arz güvenli¤inin sa¤lan-
mas› önem tafl›maktad›r. Elektrik
enerjisinin %48i  do¤al gaz ile üretil-
di¤inden gaz›n arz güvenli¤i elektrik
enerjisinin arz güvenli¤ini de do¤ru-
dan etkilemektedir. Elektrikte arz/ta-
lep dengesinin b›çak s›rt›nda olmas›
ayr› bir arz güvenli¤i endiflesi yarat-
maktad›r.
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Türkiye’nin elektrik enerjisinde kurulu
gücü 2006 y›l› sonunda 40519 MW sevi-
yesinde bulunurken 2007 y›l› Ekim ay›
sonunda –TE‹Afi üretim kapasite projek-
siyonlar›n›n çok alt›nda kalarak– ancak
40761 MW seviyesine ulaflabilmifltir
(%0.6 art›fl). Di¤er taraftan Ocak-Ekim
üretimi 158 milyar kWh ile bir önceki y›-
l›n ayn› dönemine göre yaklafl›k %9 ora-
n›nda artm›flt›r. Talebin arzdan çok h›zl›
artm›fl olmas›ndan dolay› zaten k›s›tl›
olan sistem yede¤i hassas seviyeye ulafl-
m›flt›r ve 2008 y›l›nda elektrik enerjisi ta-
lebinin karfl›lanamama olas›l›¤› yüksel-

mifltir. TE‹Afi’›n Temmuz 2007’de yay›n-
lad›¤› üretim kapasite projeksiyon rapo-
runa göre talebin karfl›lamama durumu
için öngörülen 2009 y›l› , 2007 yat›r›mla-
r› projeksiyon ve gerçekleflme aras›ndaki
fark dikkate al›nd›¤›nda, bir y›l öne çeki-

lerek 2008 y›l›na denk gelmektedir.
Özel sektörün yeterli miktarda yat›r›ma
yönelmemesinin temel gerekçeleri ara-
s›nda maliyet art›fllar›n›n elektrik fiyatla-
r›na yans›yamam›fl ve rekabetçi bir orta-
m›n oluflmam›fl olmas› ile birlikte piyasa
yap›s›na iliflkin belirsizlikler say›labilir.
Elektrik enerjisinde arz güvenli¤inin sa¤-
lanmas› için öncelikle bu hususlar üze-
rinde çal›fl›lmal›, yat›r›mlar› özendirici
(ve ulusal ç›karlar do¤rultusunda yön-
lendirici, d›fla ba¤›ml›l›¤› azalt›c›) tedbir-
ler h›zla al›nmal›d›r.

Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde
hakim olan do¤al gaz, ayn› zamanda ›s›n-
ma ve buhar üretimi gibi baflka amaçlar-
la kullan›ld›¤› sanayi, konut ve hizmet
sektörlerinde en önemli birincil enerji
kayna¤› durumundad›r. Yüzde 92si ithal
edilmekte olan do¤al gazda depolama
imkan›n›n ve kaynak çeflitlendirmesinin
yetersiz oluflu arz güvenli¤ini tehlikeye
atan iki önemli unsur olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Ocak-Ekim 2007 dönemin-
de al›nan gaz›n %63ü Rusya’dan, %18i
‹ran’dan ve %12si LNG olarak Ceza-
yir’den gelmifltir. Azerbaycan, Türkme-

fiubat 2008 151

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / Enerji Sektöründe Arz Güvenli¤i

ÇERÇEVE

“Enerji projeksiyonlar›
model sonuçlar›na

dayanmaktad›r. Ülkemizde
halen kamu tekelinde

kullan›lmakta olan modeller
kendi içlerinde görevlerini
yerine getirmekle birlikte,

bilimsel geliflmifllik
düzeyleri ve teknolojik

altyap›lar› yönüyle zay›f
kalmaktad›r. Farkl› yaklafl›m

ve metodoloji uygulayan
modelleme çal›flmalar›n›n
paralel olarak yürütülerek
elde edilecek sonuçlar›n

tart›fl›lmas›nda fayda
vard›r.”



nistan ve Irak gazlar›n› Türkiye’ye getire-
cek yeni projelerin devreye girmesi flüp-
hesiz arz güvenli¤ine olumlu etki yapa-
cakt›r. Türkiye’nin do¤al gaz al›m›nda bir
taraftan kaynak çeflitlendirmesi yaparken
di¤er taraftan gaz› Bat›’daki talep mer-
kezlerine ulaflt›racak enerji merkezi ol-
ma yolunda strateji gelifltirmesinde fayda
görülmektedir. 

Enerji arz güvenli¤ini güvence alt›na ala-
cak önemli bir perde arkas› unsur ileriye
yönelik projeksiyonlar›d›r. Talep tahmin-
lerinin ve bunlara dayal› planlaman›n gü-
venilir olmas› gereklidir. BOTAfi verileri-
ne göre Türkiye’nin 2007 y›lsonu do¤al
gaz talep tahmini 35 milyar m3 seviyesin-
de bulunurken kontrata ba¤lanm›fl arz
miktar› 41.6 milyar m3 dür, ilerki y›llarda
da yaklafl›k %10/y›l oran›nda artmaktad›r.
Bu rakamlar›n arz güvenli¤i aç›s›ndan et-
kisini do¤rudan incelemek mümkün de-
¤il çünkü kontrata ba¤lanm›fl gaz›n al›c›ya
ve sat›c›ya olan yükümlülükleri, belirlen-
mifl olan minimum ve maksimum arz/ta-
lep miktarlar› gibi önemli parametreler
gizli bilgi statüsünde bulunmaktad›r. An-
cak kontrata ba¤lanm›fl rakamlar›n temel
dayanak noktas› projeksiyonlar de¤il mi-
dir ? Bu nedenle ulusal enerji politikalar›-
n›n dayand›r›ld›¤› projeksiyonlar›n güve-
nilirli¤i arz güvenli¤i aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Sadece do¤al gaz için
de¤il, tüm enerji tafl›y›c›lar› için bu önem
geçerlidir. Elektrik enerjisi talep projeksi-
yonlar›n›n güvenilirli¤i çeflitli bilimsel ça-
l›flmalara konu olmufl, düflük güvenilirlik
birçok kez elefltirilmifltir.
Enerji projeksiyonlar› model sonuçlar›na
dayanmaktad›r. Ülkemizde halen kamu
tekelinde kullan›lmakta olan modeller

kendi içlerinde görevlerini yerine getir-
mekle birlikte, bilimsel geliflmifllik dü-
zeyleri ve teknolojik altyap›lar› yönüyle
zay›f kalmaktad›r. Farkl› yaklafl›m ve me-
todoloji uygulayan modelleme çal›flmala-
r›n›n paralel olarak yürütülerek elde edi-
lecek sonuçlar›n tart›fl›lmas›nda fayda
vard›r. Nitekim birçok geliflmifl ülkede
ulusal enerji modelleme çal›flmalar› böy-
le yürütülmektedir. Örnek olarak
ABD’de Stanford Üniversitesi bünyesin-
de koordine edilen ve çal›flma sonuçlar›-

n› senato üyelerine sunan ‘Energy Mode-

ling Forum’ veya Almanya’da Ekonomi

ve Teknoloji Bakanl›¤› deste¤i ile Stutt-

gart Üniversitesi bünyesinde koordine

edilen ve çal›flma sonuçlar›n› Ekonomi

ve Teknoloji Bakanl›¤›’na sunan ‘Forum

für Energiemodelle und Energiewirts-

chaftliche Systemanalysen’ verilebilir. Bu

forumlarda uzmanlar ve bilimadamlar›

ayn› konubafll›¤› alt›nda farkl› modeller

gelifltirip çal›flt›rd›ktan sonra biraraya ge-

lerek varsay›mlar, yaklafl›mlar ve sonuç-

lar aras›ndaki farkl›l›klar› ve ortak nokta-

lar› tart›fl›rlar.

Türkiye’de arz güvenli¤i önem tafl›yan

bir di¤er ithal enerji kayna¤› petroldür.

Rafinerilerimizde ifllenen ham petrolün

yaklafl›k %93ü ithal edilmektedir. Son

dönemde yükselen ve bu seviyelerde

kalmas› beklenen petrol fiyatlar› ile derin

formasyonlardan ve denizlerden üretile-

cek petrol ekonomik hale gelebilmekte-

dir. Bu nedenle arama çal›flmalar›n›n ge-

lifltirilerek sürdürülmesi d›fla ba¤›ml›l›¤›n

azalt›lmas›, arz güvenli¤inin artt›r›lmas›

için önem tafl›maktad›r. Bunun d›fl›nda

biyoyak›tlar›n kullan›m›n›n yag›nlaflmas›

k›sa ve orta vadede petrolde olan d›fla

ba¤›ml›l›¤› azalt›c› bir unsur olarak karfl›-

m›za ç›kmaktad›r. Uzun vadede ise top-

lam nihai petrol tüketiminin %53ünü

kullanan ulaflt›rma sektöründe yeni tek-

nolojilerin yayg›nlaflmas›, özellikle hidro-

jen gibi yeni alternatiflerin geliflerek tafl›-

mac›l›kta petrol ürünlerinin yerini alma-

ya bafllamas› beklenebilir.
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“Türkiye’nin elektrik
enerjisinde kurulu gücü 2006

y›l› sonunda 40519 MW
seviyesinde bulunurken

2007 y›l› Ekim ay› sonunda
–TE‹Afi üretim kapasite
projeksiyonlar›n›n çok
alt›nda kalarak– ancak
40761 MW seviyesine

ulaflabilmifltir (%0.6 art›fl).
Di¤er taraftan Ocak-Ekim

üretimi 158 milyar kWh ile
bir önceki y›l›n ayn›

dönemine göre yaklafl›k %9
oran›nda artm›flt›r. Talebin

arzdan çok h›zl› artm›fl
olmas›ndan dolay› zaten
k›s›tl› olan sistem yede¤i

hassas seviyeye ulaflm›flt›r
ve 2008 y›l›nda elektrik

enerjisi talebinin
karfl›lanamama olas›l›¤›

yükselmifltir.”
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‹nsano¤lunun enerji ihtiyac› tarih boyun-
ca toplumlar›n ve devletlerin en vazgeçil-
mez temel konular›ndan birisi olmufltur.
Özellikle 18. Yüzy›l›n sonlar› ve 19. Yüz-
y›l›n bafllar›ndan itibaren enerji, sanayi-
leflmenin itici gücü, adeta lokomotifi hâ-
line gelmifltir. Günümüzde ekonomik
hayat›n kesintiye u¤ramadan devam etti-
rilebilmesi ve ayakta kalabilmesi, bir ba-
k›ma ‘enerji’ faktörü ile mümkün olmak-
tad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda enerji, ge-
liflmifl veya geliflmekte olan ülkelerin
ekonomilerinde çok önemli bir yer teflkil
etmekte, hatta kifli bafl›na enerji tüketimi
kalk›nm›fll›¤›n ve geliflmiflli¤in önemli bir
ölçüsü olarak kullan›lmaktad›r.
Tarihî süreçte ekonomik ve sosyal hayat-
ta kullan›lan enerji çeflitleri, teknolojik
ilerlemeler ve kaynaklar›n yap›s›na göre
farkl›l›k göstermektedir. Fosil yak›tlar,
enerji kaynaklar› ve/veya yak›tlar› aras›n-
da çok önemli bir yer tutmaktad›r. Pet-
rol, kömür ve do¤al gaz, fosil yak›t deni-
lince akla gelen ilk enerji kaynaklar›d›r.
Dünyan›n bugünkü birincil enerji tüketi-
minde petrol yüzde 40’l›k pay ile ilk s›ra-
y› almakta ve ileriki y›llarda da bu seviye-
yi göreceli olarak sürdürmesi beklen-

mektedir. Petrolün etkin olarak kullan›m
süreci otomobillerin ve di¤er karayolu
ulafl›m araçlar›n›n icatlar›ndan sonra bafl-
lam›flt›r. Özellikle, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’ndan sonra, petrolün kullan›m alan›
yayg›nlaflm›fl ve ekonomik büyümenin
itici gücünü oluflturmufltur. Öyle ki, pet-
rolün 1970’lerin bafllar›nda dünya top-
lam enerji tüketimindeki pay› yüzde
50’lerin üzerine ç›karm›flt›r. Bu sebeple
20. Yüzy›ldaki uluslararas› mücadelenin
ana hedeflerinden birisi petrole sahip ol-
mak ve bulundu¤u bölgeleri nüfuzu alt›-
na almak olmufltur. Savafl ve bar›fl›n tari-
hi incelendi¤i zaman, genellikle ham-
madde kaynaklar› ile bu kaynaklar›n bu-
lundu¤u bölgelerin üzerinde, civar›nda
cereyan etmifl ve etmekte olan aç›k ve
gizli biçimdeki korkunç mücadeleyi gör-
memek mümkün de¤ildir. 
Dünya ekonomisinde bu derece önemli
yer tutan petrol, ayn› zamanda ‘kriz’ ç›-
kararak dünya ve ülkemiz ekonomisinde
olumsuz yönde derin izler b›rakm›flt›r.
Ekonomik olarak büyük bir de¤ere sahip
olan petrol, bir enerji türü olman›n yan›
s›ra, kriz tetikleyicisi özelli¤e de sahiptir.
Sahip oldu¤u ekonomik ve stratejik de-

¤erden ötürü ‘siyah alt›n’ olarak da ta-
n›mlanan petrol konusunda ülkemiz, ih-
tiyac›m›z› karfl›layacak yeterli rezervlere
sahip de¤ildir. Dolay›s›yla, d›flar›dan ithal
etmek zorunda kald›¤›m›z petrol, kriz
bak›m›ndan ekonomimizi olumsuz yön-
de etkilemektedir ve her zaman kriz aç›-
s›ndan potansiyel bir tehlike olmaya de-
vam etmektedir. Yak›n tarihimizde de
petrol sebebiyle Irak, Kuveyt’i tamamen
iflgal etmifl,  Körfez savafl›  ve do¤al sonu-
cu olarak da, petrol krizine yol aç›lm›flt›r.
Biyolojik ve kimyasal silahlar bulundur-
du¤u iddias›yla Amerika Birleflik Devlet-
leri’nin, Irak’› iflgali de  enerji kaynaklar›-
n› kontrol etme, bölgede mevcut petrol
ve di¤er enerji kaynaklar› itibariyle zen-
gin ülkelere gözda¤› verme yaklafl›m›n-
dan baflka bir fley de¤ildir. ‹ran için haz›r-
lanan senaryolar› da, bu çerçevede de-
¤erlendirmek yanl›fl olmaz. Dolay›s›yla,
dünyadaki birçok ülke, petrole sahip ol-
mak, onu kaybetmemek ve emin ellerde
bulunmas›n› sa¤lamak için, geçmiflte ol-
du¤u gibi, günümüzde ve gelecekte de,
ciddi bir mücadele içerisinde olacakt›r.
Petrol kaynaklar› denilince akla gelen ilk
bölge Ortado¤u’dur. Ortado¤u petrolü,
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Petrol
“Dünya ekonomisinde bu derece önemli yer tutan petrol, ayn›
zamanda ‘kriz’ ç›kararak dünya ve ülkemiz ekonomisinde olumsuz
yönde derin izler b›rakm›flt›r. Ekonomik olarak büyük bir de¤ere sahip
olan petrol, bir enerji türü olman›n yan› s›ra, kriz tetikleyicisi özelli¤e
de sahiptir. Sahip oldu¤u ekonomik ve stratejik de¤erden ötürü ‘siyah
alt›n’ olarak da tan›mlanan petrol konusunda ülkemiz, ihtiyac›m›z›
karfl›layacak yeterli rezervlere sahip de¤ildir.”



bölge ekonomisinde en önemli yeri iflgal
etmektedir. Özellikle, Körfez ülkelerin-
de (‹ran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan,
B.A.E., Bahreyn, Katar, Umman) ekono-
mi hemen hemen petrol odakl›d›r. Dün-
ya ekonomisine yapt›¤› etkiden dolay›,
baflta Amerika Birleflik Devletleri olmak
üzere, Avrupa devletleri, Çin ve Japon-
ya’n›n bu enerji maddesine ilgileri eksil-
meden devam etmektedir. Do¤al olarak,
Ortado¤u’nun petrol rezervleri bitinceye
kadar da, bu ilginin devam edece¤i bek-
lenmektedir.
Dünya petrol politikas›na yön veren bel-
li bafll› birkaç kurum vard›r. Bu organi-
zasyonlar›n bafl›nda OPEC (Petrol ‹hraç
Eden Ülkeler Örgütü) gelmektedir.
OPEC’in esas gayesi; üye ülkeler aras›n-
da petrol politikalar›n› birlefltirmek ve
koordinasyonu sa¤lamak olup, petrol
üreticisi ülkeler aras›nda petrol fiyat›nda
istikrar› sa¤lamak, tüketici ülkelere eko-
nomik, istikrarl› ve verimli bir petrol arz›
temin etmek; ayr›ca petrol endüstrisine
yat›r›m yapan yat›r›mc›lara iyi bir gelir
sa¤lamak fleklinde belirlenmifltir. Di¤er
etkin bir kurum ise arka plan›nda, petro-
lü siyasî maksatla kullanmay› hedeflemifl
olan Arap ülkelerinin kurmufl oldu¤u
OAPEC (Petrol ‹hraç Eden Arap Ülkeleri
Örgütü ) örgütüdür. OPEC ve OAPEC gi-
bi petrol örgütlerinin yan› s›ra, önemli ve
etkin bir kurum olarak Amerika Birleflik
Devletleri merkezli kurulmufl olan UEA
(Uluslararas› Enerji Ajans›)’n›n enerji po-
litikas›n›n ana hedefleri, uzun ve k›sa vâ-
dede enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas›,
enerji maliyetlerinin düflürülmesi, enerji
politikas›n›n ekonomik politikalara aza-
mi katk›y› sa¤layacak flekilde ticaret, dö-
viz, istihdam, büyüme gibi di¤er önemli

politikalarla uyum içinde olacak bir bi-
çimde düzenlenmesi, olarak s›ralanabilir

Tespit edilebilmifl rezervler itibariyle
petrolün dünyada dengeli bir da¤›l›m gös-
terdi¤i söylenemez. Genel itibariyle üre-
tim alanlar› Kuzey ve Orta Amerika, Orta
Do¤u ve eski Sovyetler Birli¤i ülkeleri; tü-
ketim alanlar› da, Kuzey Amerika ve Bat›
Avrupa, Japonya ve Uzak Do¤u ülkeleri-

dir. Bat› Avrupa ülkeleri ihtiyaç duydu¤u
petrolün %40'›n›, Japonya ise %60'tan faz-
las›n› Ortado¤u'dan karfl›lamaktad›r.   
Halen bilinen dünya petrol rezervleri 1,2
trilyon varil civar›ndad›r. Bugünkü dünya
y›ll›k tüketimi 30 milyar varildir. OPEC
üyesi ülkeler dünya petrol rezervlerinin
yaklafl›k %75’ine sahiptir. Rezervler itiba-
riyle Ortado¤u %61,5 paya sahip olup
%22 ile Suudi Arabistan, %11,5 ile ‹ran,

%9,5 ile Irak, %8,5 ile Kuveyt ve %8,1 ile
Birleflik Arap Emirlikleri ilk s›ralar› al-
maktad›r. Buna mukabil toplam petrol
tüketiminin %25’ini gerçeklefltiren Ame-
rika Birleflik Devletlerindeki rezervler
toplam rezervlerin %2,5’u oran›ndad›r. 
Petrol; politik, ekonomik ve askerî ola-
rak paraya ve güce çevrilebilen en uygun
madde olarak kabul edilmektedir. Eko-
nomileri petrole dayal› ülkelerin tarihî
süreçleri incelendi¤i zaman, bu ülkelerin
endüstriyel zenginli¤inde ve toplumsal
refah›nda en önemli rolü petrolün oyna-
d›¤› görülmektedir. Modern ekonomile-
rin temel enerji girdilerinden olan petrol
ve petrol endüstrisinin, ona sahip olan
ülkelerin ça¤dafl ekonomik seviyeye
ulaflmas›na büyük katk›s› oldu¤u görül-
mektedir.  Ancak, yüksek petrol fiyatlar›-
n›n ekonomilere etkisini petrol ithal
eden ve petrol ihraç eden ülkeler aç›s›n-
dan ayr› ayr› de¤erlendirmek gerekmek-
tedir. Öncelikle yüksek petrol fiyatlar›
petrol ithalatç›s› ülkelerin reel millî gelir-
lerinin azalmas›na yol açmaktad›r. Petrol
tüketiminin petrol fiyatlar›n›n art›fl oran›
do¤rultusunda azalt›lmas› mümkün ola-
mad›¤›ndan, toplam petrol harcamalar›
artmakta, dolay›s›yla di¤er harcamalara
ayr›lan millî gelir pay› düflmektedir. Bir
baflka deyiflle, Türkiye örne¤inde oldu¤u
gibi, bir ülkede petrol harcamalar›n›n
millî gelir içindeki pay› yüksekse ve ayr›-
ca bu ülkenin petrol tüketimini azaltarak
di¤er enerji kaynaklar›na yönelme imkâ-
n› k›s›tl›ysa, do¤al olarak, yüksek petrol
fiyatlar›n›n ekonomi üzerindeki olumsuz
etkisi artmaktad›r. Öte yandan, yüksek
petrol fiyatlar›n›n makroekonomik he-
defler aç›s›ndan ve özellikle yüksek pet-
rol fiyatlar›na uyum sa¤lamak maksad›y-
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“Büyük petrol rezervlerine
sahip Ortado¤u devletlerine

komflu olan Türkiye’nin
petrol kaynaklar› yönünden
pek de flansl› say›lacak bir

yap›da olmad›¤› aç›k bir
gerçektir. Büyük bir k›sm›n›
ithal etmek zorunda kald›¤›
petrol, Türkiye’nin toplam

enerji tüketimi içinde
oldukça büyük bir paya

sahiptir. Bununla birlikte
Türkiye’nin petrol rezervleri

ile ilgili rakamlar›n›n
gerçekleri tam olarak

yans›tmad›¤› ileri
sürülmektedir. Çünkü

Türkiye’nin yeralt› jeolojisi
çok az bilinmektedir.”



la, yürütülen politikalar›n sonuçlar› bak›-
m›ndan da önemli etkileri bulunmakta-
d›r. Öncelikle, yüksek petrol fiyatlar›
do¤rudan enerji girdi ve temel mal fiyat-
lar›n›, dolay›s›yla da maliyetleri art›rmak-
tad›r. Sonuçta toptan ve tüketici mal fi-
yatlar› enflasyonu yükselmektedir. Enf-
lasyonla mücadele programlar›nda da iç
talebin k›s›lmas› hedeflenmekte, bu
maksatla uygulanan politikalar sonucun-
da yat›r›mlar ve vergi gelirleri azalmakta-
d›r. Yüksek petrol fiyatlar›n›n enflasyonu
art›ran etkisi özellikle yap›sal sorunlar›
bulunan ve bütçe aç›klar›n›n borçlanma
ile kapat›ld›¤› Türkiye gibi ekonomilerde
daha fazla hissedilmektedir. Buna karfl›-
l›k, petrol ihraç eden ülkeler aç›s›ndan
durum farkl›d›r. Yüksek petrol fiyatlar›
bu ülkelerde do¤rudan ihracat gelirlerini
art›rmakta ve dolay›s›yla millî geliri yük-
selten bir etki teflkil etmektedir. Örne-
¤in, yüksek petrol fiyatlar›n›n Rusya ve
Ortado¤u’da petrol üreten ülke ekono-
milerine yapt›¤› olumlu etki dikkate de-
¤er görülmektedir. 
Esasen petrol üreten ülkeler, düflük pet-
rol fiyatlar›n›n kendi ekonomilerine ver-
di¤i zarar›n daha a¤›r oldu¤unu, zira eko-
nomilerinin a¤›rl›kl› olarak petrolden el-
de edilen gelirlere ba¤›ml› bulundu¤unu
ifade etmektedir. Petrol üreten ülkeler
ayr›ca tüketici ülkelerin petrol ürünleri-
ne uygulad›¤› a¤›r vergilerden yak›nmak-
ta ve petrol fiyatlar›ndaki dalgalanmala-
r›n bu vergilerden kaynakland›¤›n› ileri
sürmektedirler. Sonuçta, yüksek petrol
fiyatlar› petrol ithal eden ülkelerden pet-
rol ihraç eden ülkelere gelir transferine
yol açmakta ve dolay›s›yla ülkeler aras›n-
daki gelir dengesizli¤ini art›ran bir etki
yaratmaktad›r.

Enerji kaynaklar› içinde en önemli yeri
iflgal eden petrol geçen süreçte önemli
ekonomik krizlere sebebiyet vermifltir.
Belli bafll› petrol krizlerini afla¤›daki fle-
kilde özetlemek mümkündür.  
Birinci Petrol Krizi (1973-1974) ve
Etkileri: Dünyada yaflanan h›zl› ekono-
mik büyümeye paralel petrol arz›nda ge-
reken art›fllar›n sa¤lanamamas› krizin te-
mel sebeplerinden birisidir. Ham petrol

fiyat art›fllar›n›n ve di¤er ekonomik fak-
törlerin yan› s›ra, krizin bir di¤er etkeni
siyasî sebeplere dayanmaktad›r. 1973
Ekim’inde patlak veren Arap-‹srail Savafl›
sebebiyle Araplar›n OAPEC örgütünü, ‹s-
rail’i destekleyen Bat› ülkelerine karfl›,
özellikle, üretim kesintileri ve ambargo

yoluyla bir tür silah olarak kulland›klar›
görülmüfltür.
‹kinci Petrol Krizi (1978-1979): ‹lk
petrol krizinin floku ve olumsuz etkileri
1978’in ortalar›na do¤ru telafi edilmeye
bafllanm›flt›. Yeniden yap›lanan ekono-
mik programlar, petrolün tekrar büyük
bir art›fl kaydedip, yeni bir krize yol aç-
mayaca¤› tahminlerine dayand›r›lm›fl idi.
Ancak bu ›l›ml› iklim 1978 y›l› sonu ile
1979 y›l› bafl›nda ‹ran’da meydana gelen
ve ‹ran fiah›’n›n devrilmesi sonucunu
do¤uran rejim de¤iflikli¤i ile aniden de-
¤iflti. ‹ç kargafladan oluflan grevler sebe-
biyle petrol üretiminin kesintiye u¤rama-
s› do¤al olarak ihracata yans›m›flt›r. Bu
durum petrol piyasas›ndaki spekülatif
e¤ilimleri ve yöneliflleri tekrar tetikleye-
rek, petrol fiyatlar›n›n birinci krizden
sonraki en büyük s›çramay› yapmas›na
yol açm›flt›r. Petrol musluklar›n›n önem-
li bir k›sm›n› elinde bulunduran OPEC,
ikinci petrol krizinin ç›kmas›nda önemli
bir rol oynam›flt›r.
Körfez Savafl› (1990-1991) ve Üçün-
cü Petrol Krizi: Körfez Savafl›, Irak’›n
Kuveyt’i     1 A¤ustos 1990 tarihinde iflgal
etmesi ile bafllam›flt›r. Krizin ç›kmas›nda
Kuveyt’in OPEC kararlar›na uymada ge-
reken hassasiyeti göstermemesi ve belir-
lenmifl olan kota üzerinde üretim yap-
mas› dolay›s›yla petrol fiyatlar› OPEC ta-
raf›ndan tespit edilen fiyat›n alt›na düfl-
müfltür. Genel olarak OPEC üyeleri nez-
dinde, özel olarak da, Irak cephesinde
Kuveyt’in bu disiplinsiz tav›rlar›n›n sonu-
cu oluflan hoflnutsuz durumun yan› s›ra;
Kuveyt’in Irak’›n öteden beri ileri sürdü-
¤ü co¤rafî ve ekonomik problemleri çöz-
mek için çaba sarf etmemesi yani, strate-
jik adalar› (Bubiyan ve Warbah) kiraya
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“Sonuç olarak, Petrol Krizleri
ve yaflanan savafllar›n

sonucu olarak yükselmeye
bafllayan petrol fiyatlar›,
do¤al olarak petrolü ithal

eden Türkiye’de toplam girdi
maliyetlerini

yükseltti¤inden, imalât
sanayini s›k›nt›ya

sokmaktad›r. Artan fiyatlar
neticesinde,  Türkiye’nin

petrol ve do¤algaz ithalat›
dolay›s›yla enerji faturas›n›n

yükselmesi, d›fl ticaret
aç›¤›ndan cari aç›¤a,

enflasyondan yat›r›m ve
büyümeye kadar pek çok

ekonomik göstergede
olumsuzlu¤a sebebiyet

verecektir.”  



vermeye de yanaflmamas› ve Ba¤dat’›n,
‹ran’la yapt›¤› savafl›n sonucunda, ortaya
ç›kan borçlar›n›n silinmesi ile ilgili istek-
lerini reddetmesi, Irak’›n Kuveyt’i iflgal
etmesi ile Körfez savafl›n› bafllatm›fl ve
üçüncü petrol krizini tetiklemifltir.
Dünyam›z›n ekonomik ve politik gelece-
¤ine damgas›n› vuran petrol, alternatif
enerji kaynaklar›n›n aranmas› ve geliflti-
rilmesi konusunda yap›lan tüm araflt›r-
malara karfl›l›k, bilimsel tahminlere göre,
önemini büyük ölçüde 2000’li y›llarda da
sürdürecektir. 1940’l› y›llardan itibaren,
dünya petrol rezervlerinin k›sa zamanda
tükenece¤i yönünde çeflitli görüfller ileri
sürülmesine ra¤men, geçen zaman için-
de rezervler azalmam›fl, aksine geliflen
teknoloji yard›m›yla önemli art›fllar gös-
termifltir. Ancak insano¤lunun ihtiyaç
duydu¤u enerji ve buna ba¤l› enerji aç›¤›
gün geçtikçe artmaktad›r. Bugün dünya-
n›n üzerine e¤ildi¤i en önemli sorunlar-
dan biri gittikçe artan enerji aç›¤›n›n na-
s›l ve hangi yollardan karfl›lanaca¤›d›r.
Art›k bol ve ucuz petrol dönemi kapan-
m›flt›r, ülkeler, kendi kendine yeterli ola-
bilme ve petrolün yerini alabilecek di¤er
enerji kaynaklar›n› gelifltirme yar›fl›na
girmifllerdir. Dünya ekonomisinin bugü-
ne kadar kaydetti¤i geliflmeler de en bü-
yük rolü oynayan etken ucuz enerjidir.
Yaflanan petrol krizleri ve Körfez  Sava-
fl›’n›n Türkiye ekonomisine olumsuz  et-
kileri do¤rudan ve dolayl›  olarak kendi-
ni göstermifltir. Do¤rudan etki alanlar›,
ithalat, ihracat, nakliyat, ulafl›m, bankac›-
l›k, müteahhitlik hizmetleri, turizm sek-
törü ve göçmen sorunudur. Dolayl› etki
alanlar› ise, yabanc› sermaye girifllerinin
azalmas›, savunma ile ilgili harcamalar›n
artmas›, bütçe aç›¤›n›n büyümesi, piyasa-

da durgunlu¤un olmas›, yat›r›mlar›n dur-
mas› ve fiyat art›fllar›n›n görülmesidir.
Do¤al olarak Türkiye Körfez Krizi ve Sa-
vafl›’n›n bafllang›c›ndan itibaren en çok
zarar görmüfl olan ülkelerden birisidir.
Türkiye’nin enerji durumuna genel ola-
rak bakt›¤›m›zda, Türkiye’nin büyüme ve
geliflmesine paralel olarak, enerji ihtiya-
c›n›n her geçen y›l artmakta oldu¤u gö-
rülmektedir. Bu art›fl içinde ham petrol
tüketiminin de önemli ölçüde artt›¤› gö-
rülmektedir. Öyle ki, son yirmi y›lda bu
ihtiyaç iki misline yaklaflm›flt›r. Ekonomi-
nin bu denli h›zla büyümesi enerji  itha-
lat›n›n h›zla artmas›na yol açm›flt›r.
Türkiye, birincil enerji arz›n›n yüzde 54’ü
ithalatla karfl›lanmakta olup, toplam tü-
ketimde en büyük pay› yüzde 62 ile pet-
rol ve do¤al gaz oluflturmaktad›r. Türki-
ye’nin yerli ham petrol üretimi ise top-
lam ihtiyac›n ancak yüzde 15-18’ini karfl›-
lamaktad›r. Bu oran 1960’l› y›llardan bu
yana hemen hemen ayn› düzeyde seyret-
mektedir. 
Büyük petrol rezervlerine sahip Ortado¤u
devletlerine komflu olan Türkiye’nin pet-
rol kaynaklar› yönünden pek de flansl› sa-
y›lacak bir yap›da olmad›¤› aç›k bir ger-
çektir. Büyük bir k›sm›n› ithal etmek zo-
runda kald›¤› petrol, Türkiye’nin toplam
enerji tüketimi içinde oldukça büyük bir
paya sahiptir. Bununla birlikte Türki-
ye’nin petrol rezervleri ile ilgili rakamlar›-
n›n gerçekleri tam olarak yans›tmad›¤› ile-
ri sürülmektedir. Çünkü Türkiye’nin ye-
ralt› jeolojisi çok az bilinmektedir. Türki-
ye’nin daha birçok yöresinde, kara ve de-
nizlerinde teknik, ekonomik ve politik se-
beplerle petrol aramalar› yap›lmam›flt›r.
Fakat yine de, güneydo¤u ve do¤u kom-
flular›m›zda görülen ölçüde petrol yatak-

lar›n›n oldu¤u beklenmemelidir.
Türkiye, ekonomik kalk›nma yar›fl›nda
neredeyse bütün dönemlerde bir enerji
s›k›nt›s› çekmektedir. Bu enerji s›k›nt›s›
kendisini özellikle petrol konusunda his-
settirmektedir. Her fleyden önce Türki-
ye’nin petrol üretimi, petrol tüketimini
karfl›lamaktan çok uzakt›r. Petrol, Türki-
ye için sürekli büyük miktarlarda döviz
ödeyerek almak durumunda kal›nan ya-
ni ithal edilmek zorunda olan, oldukça
k›t ve k›ymetli bir enerji kayna¤›d›r. Pet-
rol endüstrisinin, geçen yüzy›lda oldu¤u
gibi 21. Yüzy›lda da, küresel dünyadaki
etkin önderli¤ini koruyaca¤›na kesin gö-
züyle bak›lmaktad›r.
Sonuç olarak, Petrol Krizleri ve yaflanan
savafllar›n sonucu olarak yükselmeye
bafllayan petrol fiyatlar›, do¤al olarak
petrolü ithal eden Türkiye’de toplam gir-
di maliyetlerini yükseltti¤inden, imalât
sanayini s›k›nt›ya sokmaktad›r. Artan fi-
yatlar neticesinde,  Türkiye’nin petrol ve
do¤algaz ithalat› dolay›s›yla enerji fatura-
s›n›n yükselmesi, d›fl ticaret aç›¤›ndan
cari aç›¤a, enflasyondan yat›r›m ve büyü-
meye kadar pek çok ekonomik gösterge-
de olumsuzlu¤a sebebiyet verecektir.
Ham petrol fiyatlar›nda ortalama olarak
1 dolarl›k art›fl›n Türkiye’nin cari aç›¤›na
etkisi 350 milyon dolar seviyelerinde he-
sap edilmektedir. Petrol fiyatlar›n›n mev-
cut hâliyle seyretmesi durumda, y›ll›k
TÜFE’ye ortalama etkisinin en az 2 puan
olaca¤› tahmin edilmektedir.  K›saca; ge-
nel manâda enerji ve bunun içinde en
büyük pay› teflkil eden petrol, dünya
üzerindeki güç mücadelesinin önemli
bir unsuru ve arac› olarak önemini de-
vam ettirecektir.
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7. Çerçeve Program›’nda (7.ÇP) Avrupa
Komisyonu’nun genifl teknoloji portöyü
yaklafl›m› ile, enerji alan› kapsam›nda
desteklenecek araflt›rma konular›n›n, Av-
rupa ve tüm dünya ülkeleri için daha sür-
dürülebilir bir enerji ekonomisi olufltura-
cak etkin maliyetli teknolojilerin geliflti-
rilmesine odaklanmas› planlanmaktad›r.
Bu sayede Avrupa sanayiinin küresel are-
nada baflar›yla rekabet etmesi amaçlan-
maktad›r. 

Desteklenecek etkinliklerin temel ve uy-
gulamal› araflt›rma ve teknoloji gelifltir-
meden büyük ölçekli teknolojilerin uy-
gulanmas›na kadar olan tüm zinciri kap-

samas› planlanmaktad›r. Ayn› zamanda
bu etkinliklerin araflt›rma sonuçlar›n›
do¤rulayan ve politik kararlar ve pazar
kapsam›n›n geliflmesi için temel olufltu-
ran sosyo-ekonomik araflt›rmalarla des-
teklenmesi beklenmektedir. 

7. ÇP’de enerji alan›, 10 ana etkinlik ala-
n› ve bunlar›n alt›nda yer alan araflt›rma
alanlar› ile konular›ndan oluflmaktad›r.
Bu araflt›rma konular›, her Avrupa Ko-
misyonu taraf›ndan aç›lan ça¤r›larda be-
lirlenmektedir ve projelerin bu konulara
uygun olarak haz›rlanmas› gerekmekte-
dir.

1. Hidrojen ve Yak›t Hücreleri
Bu etkinlik alan› alt›ndaki araflt›rma bafl-
l›klar› Hidrojen ve Yak›t Hücreleri Avru-
pa Teknoloji Platformu (HFP) taraf›ndan
yay›nlanan dokümanlar özellikle de Uy-
gulama Plan› dikkate al›narak haz›rlan-
m›flt›r. Avrupa Komisyonu’nu hidrojen

ve yak›t pilleri konusunda bafllatt›¤› ve
kurulma aflamas›nda olan Ortak Tekno-
loji Giriflimi’nin (JTI) özel ça¤r›lar açaca-
¤›ndan dolay›, bu konu alt›ndaki bafll›k-
lar JTI ile örtüflmeyecek flekilde planlan-
maktad›r. JTI, hedef odakl› stratejik bir
program olup, endüstriyel uygulamal›
araflt›rma, demonstrasyon etkinlikleri ve
ilgili di¤er kesiflen etkinlikleri kapsamas›
planlanmaktad›r. Bu sebeple 2007 y›l›n-
da, yaln›zca yeni bilginin üretildi¤i, kritik
malzemelerde, süreçlerde ve geliflmekte
olan yeni teknolojilerde büyük bir yeni-
lik oluflturacak ortakl› araflt›rma projeleri
desteklenmifltir. 2008 y›l› için ise, H2FC
JTI kurulmas›nda gecikme yaflanmas›n-
dan dolay›, ayr› bir ça¤r› aç›lma ihtimali
bulunmaktad›r.

2. Yenilenebilir Elektrik Üretimi
Bu etkinlik alan›nda yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan elektrik üretimi için bü-
tünleflik teknolojilerin araflt›r›lmas›, ge-
lifltirilmesi ve demonstrasyonu destekle-
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7. Çerçeve Program›’nda
Enerji Alan›
“Desteklenecek etkinliklerin, temel ve uygulamal› araflt›rma ve teknoloji gelifltirmeden, büyük ölçekli
teknolojilerin uygulanmas›na kadar olan tüm zinciri kapsamas› planlanmaktad›r. Ayn› zamanda bu
etkinliklerin araflt›rma sonuçlar›n› do¤rulayan ve politik kararlar ve pazar kapsam›n›n geliflmesi için
temel oluflturan sosyo-ekonomik araflt›rmalarla desteklenmesi beklenmektedir.” 



necektir. Ekonomik ve teknik potansiye-
li olan farkl› bölgesel flartlara uygun bu
teknolojilerin, AB’deki yenilenebilir
elektrik üretiminin pay›n› büyük ölçüde
art›rmas› planlanmaktad›r. Bu alanda
desteklenecek olan araflt›rman›n toplam
dönüflüm verimlili¤ini ve maliyet etkinli-
¤ini art›rmas›, biyolojik olarak parçalana-
bilen at›klar da dahil olmak üzere, yerli
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan elek-
tik üretim maliyetini düflürmeyi, süreç
güvenilirli¤ini gelifltirmeyi ve çevresel et-
kileri azaltarak, var olan zorluklar› orta-
dan kald›rmay› hedeflemektedir. Foto-
voltaikler, rüzgâr, biyokütle ve bileflik ›s›-
güç üretimine önem verilecektir. Ayr›ca
araflt›rman›n; jeotermal, termal günefl,
deniz (örnek, dalga, gel-git) ve su enerji-
si gibi di¤er yenilenebilir enerji kaynakla-
r›n›n tüm potansiyelini belirlemesi de
planlanmaktad›r. 

3. Yenilenebilir Yak›t Üretimi
Bu etkinlik alan›nda, biyokütleden (at›k-
lar›n biyolojik olarak parçalanabilen k›-
s›mlar› dahil)  elde edilen kat›, s›v› ve gaz
yak›tlar›n sürdürülebilir üretim ve tedari-
¤inin sa¤lanmas› için, ileri yak›t üretim
sistemleri ve dönüflüm teknolojilerinin
gelifltirilmesi ve demonstrasyonuna yö-
nelik araflt›rmalar desteklenecektir.
Bu alan kapsam›nda bütünlefltirilmifl

enerji ve biyo rafineriden elde edilen di-
¤er katma de¤erli ürünler de dahil olmak
üzere, varolan biyoyak›tlar için yeni üre-
tim, depolama ve da¤›t›m rotalar›n›n ya-
n›s›ra özellikle ulaflt›rma ve elektrik üre-

timi için yeni biyoyak›t çeflitlerine önce-
lik verilmektedir. Araflt›rmalar›n enerji
verimlili¤ini art›rmaya, teknolojilerin bü-
tünleflmesine ve hammadde kullan›m›-
n›n gelifltirilmesine odaklanmas› beklen-
mektedir. Araflt›rmalara, ulaflt›rma ve du-
ra¤an uygulamalarda emniyetli ve güve-
nilir kullan›mlar için hammadde lojisti¤i,

temel araflt›rma ve standardizasyon ko-
nular› dahil edilecektir. 
Bu etkinlik alan›n›n yap›s› ve içeri¤i Biyo-
yak›t Teknoloji Platformu’nun (Biofuels
Technology Platform) Stratejik Araflt›rma
Gündemi dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r.
Bu araflt›rma etkinli¤inin biyo yak›tlar›n
ve di¤er yenilebilir yak›tlar›n ulaflt›rmada
kullan›m›n›n art›r›lmas› konulu direktifin
uygulamas›n› kolaylaflt›rmas› beklen-
mektedir. (2003/30/EC, O.J. L125,
17/05/2003).

4. Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklar›n›n Is›tma ve 
So¤utma Maksad›yla Kullan›lmas›
Bu etkinlik alan›nda birçok teknoloji ve
cihaz›n gelifltirilmesi ve uygulanmas› için
araflt›rmalar desteklenecektir. Yenilene-
bilir enerji kaynaklar›ndan (Termal gü-
nefl enerjisi, Deniz suyu desalinasyonu,
Biyokütle, jeotermal enerji) aktif ve pasif
›s›tma ve so¤utma potansiyelinin yüksel-
tilmesi için depolama teknolojileri des-
teklenecek konular aras›ndad›r. Maksat,
maliyeti azaltmak, verimlili¤i art›rmak,
çevre üzerindeki etkileri azaltmak ve
farkl› bölgesel flartlarda teknolojilerin
kullan›m›n› optimize etmektir. Araflt›rma
ve uygulamalar endüstriyel uygulamalar,
bölgesel ve/veya tahsis edilmifl ›s›tma ve
so¤utma, yap› entegrasyonu ve enerji
depolanmas› için yeni sistem ve bileflen-
leri içermektedir.

5. S›f›r Emisyonlu Güç Üretimi
‹çin CO2 Yakalama ve Depolama
Teknolojileri
Bu etkinlik alan›nda fosil yak›t kullan›m›-
n›n çevreye etkilerini azaltmak için arafl-
t›rma, gelifltirilme ve uygulanma faaliyet-
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“Yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan (Termal

günefl enerjisi, Deniz suyu
desalinasyonu, Biyokütle,
jeotermal enerji) aktif ve
pasif ›s›tma ve so¤utma

potansiyelinin yükseltilmesi
için depolama teknolojileri

desteklenecek konular
aras›ndad›r. Maksat,

maliyeti azaltmak,
verimlili¤i art›rmak, çevre

üzerindeki etkileri azaltmak
ve farkl› bölgesel flartlarda
teknolojilerin kullan›m›n›

optimize etmektir.”



leri desteklenecektir. Amaç s›f›r emis-
yonlu, CO2 yakalama ve depolama (özel-
likle yeralt› depolama) teknolojilerine
dayal›, yüksek verimli ve düflük maliyetli
güç veya buhar üretimi elde etmektir. 6.

etkinlik alan› olan “Temiz Kömür Tekno-
lojileri” ile birlikte, bu alan›n ortak hede-
fi fosil yak›tlardan s›f›r emisyonlu güç
üretimine imkân tan›yacak bütünlefltiril-
mifl teknolojik bir çözümü öne sürmek-
tir. Öncelikler “Zero Emission Techno-
logy Platform” taraf›ndan yap›lan çal›fl-
malarla da uyumlu olarak belirlenmifltir. 

6. Temiz Kömür Teknolojileri
Öncelikle tesis verimlili¤inin büyük
oranda art›r›lmas›n›n yan› s›ra ayn› za-
manda ikincil olarak enerji tafl›y›c›lar›
(hidrojen); ve s›v› ya da gaz yak›tlar üre-
ten,  kömür ve bitümlü flist (oil shale) de
dahil olmak üzere, di¤er kat› hidrokar-
bon dönüflüm sistemlerinin güvenilirli¤i
ve maliyet etkinli¤ini gelifltirilmesi için
araflt›rma, gelifltirme ve demonstrasyon
faaliyetleri bu etkinlik alan›nda destekle-
necektir. Bu çerçevede, “temiz kömür”
as›l olarak sürdürülebilir bir kat› hidro-
karbon de¤er zincirini ifade etmektedir.
Bir baflka deyiflle, ileri verimlilik ve CO2
yakalama ve depolama teknolojileri ile
s›f›r veya düflük emisyonlu kömür kulla-
n›m›n› hedefleyen kömür kullan›m› anla-
m›na gelmektedir. 

7. Ak›ll› Enerji A¤lar›
Daha sürdürülebilir bir enerji sistemine
geçifli kolaylaflt›rmak için, Avrupa elek-
trik ve gaz sistemlerinin ve a¤lar›n›n ve-
rimlili¤inin, esnekli¤inin, güvenli¤inin,
güvenilebilirli¤inin ve kalitesinin art›r›l-
mas› için genifl çapl› Ar-Ge’ye ihtiyaç du-
yulmaktad›r. 

Elektrik a¤lar› için, mevcut elektrik grid-
lerini esnek ve interaktif bir hizmet a¤›na
(müflteri/operatör) dönüfltürmek, ger-
çek zamanl› ak›fl› kontrol edebilmek, bü-

yük ölçekli uygulamalarda karfl›lafl›lan
engelleri ortadan kald›rmak ve yenilene-
bilir enerji kaynaklar› ve da¤›n›k enerji
üretiminin (yak›t hücreleri, mikro tür-
binler, pompal› motorlar gibi) bütünlefl-
mesini sa¤lamak için, kilit teknolojilerin
araflt›r›lmas›, gelifltirilmesi ve uygulan-
mas› hedeflenmektedir. Buna ulaflmak
için, yenilikçi bilgi ve iletiflim teknolojile-
ri, yenilenebilir enerji kaynaklar›n› depo-
lama teknolojileri, güç elektroni¤i ve sü-
per iletken cihazlar gibi  yeni altyap›
oluflturan teknolojilerin araflt›rma, gelifl-
tirme ve demonstrasyonu, elektrik sis-
temleri için yeni kontrol ve güvenlik
araçlar›n›n gelifltirilmesi gerekmektedir.
Do¤algaz a¤lar› için maksat, gaz tafl›mac›-
l›¤› ve da¤›t›m› için daha ak›ll› ve verimli
süreç ve sistemlerin uygulanmas› ile ye-
nilenebilir enerji kaynaklar›n›n ve biyo-
gaz kullan›m›n›n mevcut a¤larla bütün-
lefltirilmesidir.  
Bu etkinlik alan› SmartGrids Teknoloji
Platformu kapsam›nda gelifltirilen Vizyon
doküman› ve Stratejik Araflt›rma Pla-
n›’ndaki öneriler göz önünde bulundu-
rularak flekillendirilmifltir. 

8. Enerji Verimlili¤i ve Tasarrufu
Son ve birincil enerji tüketimi tasarru-
fu ve enerji verimlili¤inin gelifltirilmesi
için araflt›rma faaliyetleri; optimizas-
yon, yeni kavramlar›n do¤rulanmas› ve
uygulanmas›, kan›tlanm›fl ve yeni kav-
ramlar›n yap›larda, ulaflt›rmada, hiz-
metlerde ve sanayide optimizasyonu
için teknolojileri kapsamaktad›r. Bun-
lar›n içine; yüksek enerji verimlili¤i,
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kul-
lan›m›, kojenerasyon ve polijeneras-
yon, flehirler ve topluluklarda büyük
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“Bütünlefltirilmifl enerji ve
biyo rafineriden elde edilen
di¤er katma de¤erli ürünler

de dahil olmak üzere,
varolan biyoyak›tlar için yeni
üretim, depolama ve da¤›t›m
rotalar›n›n yan›s›ra özellikle
ulaflt›rma ve elektrik üretimi

için yeni biyoyak›t
çeflitlerine öncelik

verilmektedir. Araflt›rmalar›n
enerji verimlili¤ini art›rmaya,

teknolojilerin
bütünleflmesine ve

hammadde kullan›m›n›n
gelifltirilmesine odaklanmas›

beklenmektedir.”



ölçekte talep yönetimi kriterleri ile ci-
hazlar›n bütünleflmesi, minimum iklim
etkili binalar›n (eko-binalar) uygulan-
mas› için sürdürülebilir strateji ve tek-
nolojilerin birleflmesi dahil edilmekte-
dir. Bu büyük ölçekli etkinlikler polije-
nerasyon ve eko-binalar gibi özel bile-
flenler veya teknolojileri hedefleyen
yenilikçi Ar-Ge ile desteklenmektedir.
Ana gaye, yerel topluluk enerji sistem-
lerinin optimize edilmesi, enerji tale-
binin düflürülerek en uygun maliyette-
ki sürdürülebilir tedarik çözümünün
yeni yak›tlar›n da kullan›lmas›yla den-
gelenmesidir. (CIVITAS ve CONCER-
TO ‹nisiyatifleri)

9. Enerji Politikalar› ‹çin Bilgi
Üretimi
Enerji teknolojileri ile ilgili önemli eko-
nomik ve sosyal konular›n de¤erlendi-
rilmesi için araçlar›n, metodlar›n ve
modellerin gelifltirilmesi bu etkinlik
alan›nda amaçlanmaktad›r. Etkinlikler
genifllemekte olan AB için veri tabanla-
r› ve senaryolar›n oluflturulmas› ile
enerji ve enerji ile ilgili politikalar›n
(tedarik güvenli¤i, çevre, toplum,
enerji endüstrisinin rekabet gücü ve
toplumsal kabul) etkinlerinin de¤er-
lendirilmesini kapsamaktad›r. Tekno-
lojik ilerlemenin Topluluk politikalar›
üzerindeki etkisine özel önem veril-
mektedir. Bu alanda yap›lan faaliyetler,
politikalar›n gelifltirilmesine bilimsel
deste¤i kapsamaktad›r. 

10. Yatay Program Etkinlikleri
Bu etkinlik alan›ndaki konular, özel
olarak bir teknolojiyle ba¤lant›l› olma-
yan ve yatay özellikteki konulard›r. Bu

alanda enerji bilimi ve teknolojilerini
ilgilendiren mümkün olan en genifl
spektrumdaki ümit verici araflt›rma
alanlar›n›n, Avrupa’daki yarat›c› arafl-
t›rma gruplar› taraf›ndan afla¤›dan-yu-
kar›ya (Avrupa Komisyonu’nun konu
s›n›rlamas› koymad›¤›) bir flekilde or-
taya ç›kar›lmas› hedeflenmektedir. ‹ki
aflamal› ça¤r›larla gerçeklefltirilecek bu
etkinlikteki proje önerilerinin gerçek
olabilecek kadar akla yatk›n, azimli ve
zorlay›c› olmas› beklenmektedir. Bu;
uluslararas› literatürün oldukça öte-
sinde olan, yeni araflt›rma alanlar›
oluflturacak, net olarak tan›mlanm›fl
bilimsel bir hedefe ulaflan veya yeni te-
mel bir teknoloji oluflturan anlam›na
gelmektedir. 

ENERJ‹ ALANI 2008 YILI 
ÇA⁄RILARI:
2007 y›l›nda ilk ça¤r›lar› aç›lan ve ta-
mamlanan enerji alan›nda 2008 y›l›
ça¤r›lar› 29 Kas›m’da aç›lm›flt›r. Önem-
li bir bölümü iki aflamal› olarak gerçek-
lefltirilecek 2008 y›l› ilk ça¤r›lar›nda
proje önerilerinin yukar›da bahsedilen
alanlar alt›nda tan›mlanan proje konu-
lar›nda olmas› gerekmektedir. Ça¤r›la-
r›n isimleri ve kapan›fl tarihleri afla¤›da
belirtilmifltir:

FP7-ENERGY-2008-1
‹lk aflamas› 26 fiubat 2008 tarihinde ka-
panacak olan ça¤r›da, yenilebilir elektrik
üretimi, yenilebilir yak›t üretimi, s›f›r
emisyonlu güç üretimi için CO2 yakala-
ma ve depolama teknolojileri, ak›ll› ener-
ji a¤lar›, enerji verimlili¤i ve tasarrufu ve
yatak program etkinliklerinde s›n›rl› say›-
da proje konusu bulunmaktad›r. 

FP7-ENERGY-2008-RUSSIA
Rusya ile ortak aç›lan ve 26 fiubat 2008
tarihine kapanacak bu ça¤r›da yenilebilir
elektrik üretimi ve ak›ll› enerji a¤lar› et-
kinliklerinde iki proje konusu bulun-
maktad›r. 

FP7-ENERGY-FET
‹lk aflamas› 26 fiubat 2008 tarihinde ka-
panacak olan bu ça¤r›da yatay program
etkinlikleri alt›ndaki yeni geliflen tekno-
lojiler konusunda projeler sunulabile-
cektir.

FP7-ENERGY-NMP-2008-1
Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malze-
meler ve Yeni Üretim Teknolojileri alan›
ile ortaklafla aç›lan ve ilk aflamas› 26 fiu-
bat 2008 tarihinde kapanacak olan bu
ça¤r›da enerji uygulamalar› için yeni mal-
zemeler konusunda projeler desteklene-
cektir. 

Bu ça¤r›lar›n d›fl›nda 2008 y›l› ilk çeyre-
¤inde CONCERTO (Yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n ve enerji verimlili¤inin bü-
yük topluluklara yenilikçi entegrasyonu)
konusunun da yer alaca¤› ve daha a¤›r-
l›kl› olarak uygulamal› araflt›rmalar›n des-
teklenece¤i bir ça¤r› daha aç›lacakt›r.
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ENERJ‹ ALANINDAK‹ AVRUPA
TEKNOLOJ‹ PLATFORMLARI: 
7. ÇP kapsam›nda desteklenecek araflt›r-
ma önceliklerinin ve sanayiinin ihtiyaçla-
r›n›n belirlenmesinde, Avrupa Teknoloji
Platformlar›’n›n yay›nlad›¤› vizyon dokü-
manlar›, stratejik araflt›rma planlar› gibi
dokümanlar› önemli girdilerdir. Bu se-
beple sanayi kurumlar› baflta olmak üze-
re, Türkiye’deki kamu kurumlar›, üniver-
siteler ve araflt›rma merkezlerinden kat›-
l›m›n art›r›lmas› ve etkin görev al›nmas›
büyük önem tafl›maktad›r. 

Enerji alan›nda ve ilgili alanlarda faaliyet
gösteren Avrupa Teknoloji Platformlar›
flunlard›r:

• The European Hydrogen and Fuel
Cell Technology Platform (HFP)

• Avrupa Hidrojen ve Yak›t Pili Tekno-
loji Platformu, dünya standartlar›nda
ve maliyet rekabeti sa¤layacak Avrupa
hidrojen ve yak›t pili temelli enerji sis-
temlerinin gelifltirilmesine ve bu sis-
temlerin sabit ve tafl›nabilir uygulama-
larda kullan›m›n› sa¤layan teknolojile-
rin yay›m›na destek vermek ve bu sü-
reci h›zland›rmak maksad›yla, 2003 y›-
l›nda kurulmufltur.

• www.HFPeurope.org

• The European Technology Platform
on Photovoltaics 

• Amac› sürdürülebilir elektrik üretimi
için rekabetçi Avrupa fotovoltaik (PV)
endüstrisinin geliflimine katk›da bu-
lunmak ve bu sayede, 2030 y›l›na ka-
dar dünya elektrik üretiminin %4’ünü
sa¤lamakt›r.

• http://www.EUPVPlatform.org

• The SmartGrids European Techno-
logy Platform  for Electricity Networks
of Future

• Bu Teknoloji Platformu Avrupa’daki
elektrik a¤lar›n›n 2020 y›l›na kadar,
daha esnek, ulafl›labilir, güvenilir ve
ekonomik hale getirebilmeyi amaçla-
maktad›r.

• http://ec.europa.eu/rese-
arch/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/ar-
ticle_2262_en.htm

• Zero Emission Fossil Fuel Power
Plants Technology Platform

• Bu Teknoloji Platformu yüksek verim-
li, s›f›ra yak›n emisyonlu güç santralle-
rinin kurulmas›n›n önündeki zorluk-
lar› belirlemeyi ve aflmay› hedefle-
mektedir. Böylece fosil yak›t kullan›-
m›n›n çevresel etkisi hafifletmek he-
deflenmektedir.

• http:/ /www.zero-emiss ionplat -
form.eu

• European Solar Thermal Technology
Platform (ESTTP) 

• Bu Teknoloji Platformu solar termal
enerjinin yüksek teknolojik potansi-
yeli hakk›nda fark›ndal›¤› gelifltirmek,
solar termal sektöründe gerçeklefltiri-
len Ar-Ge etkinliklerini art›rmak ve
solar termal teknolojinin geliflmesini
h›zland›rmay› hedeflemektedir. 

• http://www.esttp.org/

• European Biofuels Technology Plat-
form

• Bu Teknoloji Platformu’nun gayesi
özellikle tafl›mac›l›k uygulamalar›nda
günümüzün alt yap›lar›yla rekabet
edebilecek biyo yak›tlar›n üretimi için

ortak bir Avrupa vizyonu ve stratejisi
oluflturup ve uygulamaya koymakt›r.

• http://ec.europa.eu/rese-
arch/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/ar-
ticle_2262_en.htm

• European Wind Energy Technology
Platform

• Bu Teknoloji Platformu’nun maksad›,
rüzgâr enerjisi sektörü için politika ve
teknolojik araflt›rmas›n›n öneminin
vurgulanmas› ve yol haritas›n›n gelifl-
tirilmesi için vazgeçilmez bir forum
olmay› amaçlamaktad›r. Ayr›ca üye ül-
keler aras›ndaki iflbirli¤ini art›rmak da
hedefler aras›nda belirlenmifltir.

• http://www.windplatform.eu/

• The European Construction Techno-
logy Platform (ECTP)

• Avrupa ‹nflaat Teknoloji Platformu
(ECTP), sektörün toplum, sürdürüle-
bilirlik, teknoloji, vb. aç›s›ndan karfl›
karfl›ya kald›¤› bafll›ca sorunlar› (chal-
lenge) tan›mlay›p analiz ederek ve
önümüzdeki on y›llarda toplumun ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamak maksad›yla bu
sorunlara ne flekilde cevap verilece¤i-
ne yönelik stratejiler gelifltirerek yap›
sektörünü bir üst düzeye tafl›yacakt›r.

• http://www.ectp.org

• The European Technology Platform
on Sustainable Chemistry 

• Avrupa’daki sürdürülebilir kimya için,
kimya, biyoteknoloji ve kimya mü-
hendisli¤i alanlar›nda gerçeklefltirilen
araflt›rma gelifltirme ve yenilikçili¤i
desteklemek, bu Avrupa Teknoloji
Platformu’nun temel hedefidir.

• http://www.suschem.org
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Madencilik yap›lmadan yer alt› zenginlik-
lerimizi de¤erlendirme flans›m›z olama-
yaca¤›na göre, madencilik yapmak zo-
runday›z. Üzerinde yaflad›¤›m›z toprakla-
r›n alt›ndaki maden zenginliklerimizi
araflt›rmaya yönelik faaliyetler, devletin
koydu¤u kurallar ve devletin yetkili or-
ganlar›ndan al›nan izinlerle sürdürül-
mektedir. Geliflmifl ülkelerde madenle-
rin aranmas›, ç›kar›lmas› ve ifllenmesinde
hangi teknolojiler kullan›l›yorsa ülkemiz-
de de benzer teknolojiler kullan›larak
madencilik yap›lmaktad›r. Dünyada çev-
re endiflesi nedeniyle madenlerini de¤er-
lendirmeyen hiçbir ülke yoktur. Sürdü-
rülebilir kalk›nma ilkelerine uygun ola-
rak, çevre ile uyumlu madencilik yap›la-
bilecek teknolojiler vard›r.
Ülkemizde madenlerin aranmas›, ç›kar›l-
mas› ve ifllenmesine yönelik faaliyetleri
zararl› ve tehlikeli faaliyetler olarak gös-
terilmesine yönelik giriflimleri kabul ede-

meyiz. fiayet yanl›fl veya hatal› yap›lan bir
fley varsa, yanl›fll›k  gösterilerek, yap›c›
katk› sa¤lanmas› gerekir. Bu yap›lmaks›-
z›n, sadece madencilik faaliyetlerinin ya-
saklanmas› için gündem oluflturulmaya
çal›fl›l›yorsa bunu yapanlar›n kime ve ne-
ye hizmet ettikleri iyi sorgulanmal›d›r.
Türkiye’nin geliflmek ve kalk›nmak için
sürdürülebilir kalk›nma ilkeleri do¤rul-
tusunda daha çok yat›r›m yapmaya ve
daha çok üretmeye ihtiyac› vard›r.
Maden ve Çevre ‹liflkisi

Madencilik ve çevre iliflkisinin son y›llar-
da giderek ilgi oda¤› olmas›na karfl›n, as-
l›nda bu iliflkinin kökleri çok daha eskile-
re dayan›r. Madenciler kömürü, petrolü,
do¤algaz› keflfedip bulunduklar› yerden
ç›kar›p iflletmeselerdi, yeryüzünde yafla-
yan alt› buçuk milyar insan ve milyonlar-
ca sanayi tesisi ›s›nma ve enerji ihtiyac›n›
karfl›lamak için ormanlardaki a¤açlar›
kullansalard› bugün yeryüzünde tek bir
yeflil a¤aç kal›r m›yd›? Ormanlar›n kesil-
meden ayakta kalmas›n› madencilik faali-
yetlerine borçlu oldu¤umuzu unutma-
mal›y›z. Bugün köylerin bile odun yerine
kömür kullanmas› sayesinde köylerde
a¤aç kesimi azalm›flt›r. Is›nma ve enerji
ihtiyac›n›n, madenlerin olmad›¤› bir
dünyada ne tür çevre felaketlerine ne-
den olabilece¤ini hiç düflündünüz mü?
Bugün üzerinde yaflad›¤›m›z do¤al çev-
renin, orman›n ayakta kalm›fl varl›¤›n›,
madencilere borçlu oldu¤umuzu unut-
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“Ülkemizde madenlerin aranmas›, ç›kar›lmas› ve ifllenmesine yönelik faaliyetleri zararl› ve tehlikeli
faaliyetler olarak gösterilmesine yönelik giriflimleri kabul edemeyiz. fiayet yanl›fl veya hatal› yap›lan
bir fley varsa, yanl›fll›k  gösterilerek, yap›c› katk› sa¤lanmas› gerekir. Bu yap›lmaks›z›n, sadece
madencilik faaliyetlerinin yasaklanmas› için gündem oluflturulmaya çal›fl›l›yorsa bunu yapanlar›n kime
ve neye hizmet ettikleri iyi sorgulanmal›d›r. Türkiye’nin geliflmek ve kalk›nmak için sürdürülebilir
kalk›nma ilkeleri do¤rultusunda daha çok yat›r›m yapmaya ve daha çok üretmeye ihtiyac› vard›r.”

Yeralt› Zenginliklerimizi Nas›l
De¤erlendirmeliyiz?



madan ve çevreye duyarl› üretimden
ödün vermeden, sürdürülebilir kalk›nma
ilkeleri çerçevesinde bu iliflkiyi sürdür-
mek zorunday›z.

Madencili¤in Ekonomiye Katk›s› 
ABD de petrol, do¤algaz, kömür hariç di-
¤er ham maden üretimi ve bu ham ma-
den üretiminin ifllenmesi sonucu sa¤la-
nan katma de¤er yaklafl›k 2 trilyon $ d›r.
Bir baflka ifade ile maden ve madencili¤e
dayal› sanayilerin ABD ekonomisi içinde-
ki pay› %16’d›r. Benzer flekilde Rusya’n›n
318 milyar $’› bulan toplam ihracat›n
yaklafl›k %80’i madencilikten sa¤lanmak-
tad›r. Avusturalya’n›n y›ll›k maden ihra-
cat› 100 milyar $, Kanada’n›n 75 milyar $,
G. Afrika’n›n ise 46 milyar $ d›r. Son y›l-
lardaki sanayileflme hamleleri ile birlikte
dünyada en çok maden üreten ve tüke-
ten ülke haline gelen Çin’in y›ll›k kömür
üretimi 2 milyar tonu geçmifltir. Ülkemi-
zin toplam maden ihracat› y›ll›k 2.1 mil-
yar $’d›r. Maden ve madencili¤e dayal›
sanayilerimizin ekonomiye katk›s› ise
yaklafl›k 15 milyar $’d›r.

Madencilik Sektörüyle ‹lgili 
‹ddialar ve Gerçekler 

Madenciler milyonlarca ton topra-
¤› yerinden kald›r›p kirletiyor 
iddias›:
Arama faaliyetleri s›ras›nda herhangi bir
topra¤›n kald›r›l›p kirletilerek baflka alan-
lara nakledilmesi söz konusu de¤ildir.

Madenciler  milyonlarca  a¤aç
kesiyor  iddias› :
‹zin almadan ormana girmek dahi yasak-
t›r. Ormanda hiç kimse kendi bafl›na tek

bir dal dahi kesemez. E¤er yol açmak
için a¤aç kesmek zorunlu hale gelmiflse
orman idaresi bizzat kendi personelini
görevlendirerek bu ifli yapar. Bu flekilde
yap›lan kesime karfl›l›k al›nan bedellerle
çok daha fazla say›da a¤açland›rma yap›l-

maktad›r. Di¤er sanayi dallar›nda, tesis
ve fabrikalar›n›n yer seçimi yat›r›mc› tara-
f›ndan belirlenir, ancak madenlerin böy-
le bir flans› yoktur. Madenciler maden
nerede bulunursa orada çal›flmak zorun-

da olduklar› için dünyan›n her yerinde
madencilere çal›flma hakk› verilmifltir.
Madenlerin  aranmas› ya da iflle-
tilmesi nedeniyle yer alt› sular›n›n
kurudu¤u iddas›;
Madenler aran›rken tek faaliyet sondaj-
d›r. Sondajda kullan›lan su ise birkaç tan-
ker olup, ihmal edilebilir miktarlardad›r.
Ancak sondaj s›ras›nda akiferlerin deli-
nip boflalaca¤› ya da yer de¤ifltirece¤i id-
dias› bilimsel de¤ildir. ‹flletmeye geçen
madenlerin su ihtiyaçlar› ise yap›lan su
denge hesaplar› ile belirlenir ve DS‹ tara-
f›ndan yörenin içme ve kullanma suyu
ihtiyac› karfl›land›ktan sonra, kalan sular-
dan sa¤lan›r. DS‹ bir akiferden maden
için su verirken önce akiferin kapasitesi-
ni tespit eder sonra da emniyetli su kul-
lan›m hadlerini belirler ve bunun ancak
belirli bir yüzdesini kullanmaya izin verir.

Türkiye parselleniyor iddias›;
Maden ruhsatlar› tapu de¤ildir. Maden
ruhsatlar› madencilik faaliyetlerinin ge-
re¤i olarak belirli bir süreyle verilen geçi-
ci belgelerdir. Örne¤in maden arama
ruhsatlar› en fazla 5 sene için verilir. Ma-
den bulunmad›¤› veya bulunma ümidi-
nin görülmedi¤i durumda, verilen süre
dolmadan da ruhsat sahibi taraf›ndan
ruhsat iptal edilebilir. Maden iflletme
ruhsatlar› ise bulunan maden rezervinin
büyüklü¤ü ve kurulacak tesisin y›ll›k ifl-
letme kapasitesine ba¤l› olarak verilir.
fiayet bu sürede maden biterse ruhsat ip-
tal edilir. Rezerv henüz bitmemiflse ifllet-
me süresi uzat›lmaktad›r. Bu nedenle
madenciler Türkiye’nin % 20 sini ele ge-
çirdiler veya flu kadar km2 alan madenci-
lerin mülkiyetine geçti gibi ortaya at›lan
iddialar›n gerçeklerle alakas› yoktur. 

fiubat 2008 165

dosya Yeni Güç Dengesi : ENERJ‹ / Yeralt› Zenginliklerimizi ...

ÇERÇEVE

“Maden ve madencili¤e
dayal› sanayilerin ABD
ekonomisi içindeki pay›
%16’d›r. Benzer flekilde
Rusya’n›n 318 milyar $’›
bulan toplam ihracat›n

yaklafl›k %80’i
madencilikten

sa¤lanmaktad›r.
Avusturalya’n›n y›ll›k maden

ihracat› 100 milyar $,
Kanada’n›n 75 milyar $, G.
Afrika’n›n ise 46 milyar $

d›r. Son y›llardaki
sanayileflme hamleleri ile

birlikte dünyada en çok
maden üreten ve tüketen
ülke haline gelen Çin’in

y›ll›k kömür üretimi 2 milyar
tonu geçmifltir. Ülkemizin

toplam maden ihracat› y›ll›k
2.1 milyar $’d›r. Maden ve

madencili¤e dayal›
sanayilerimizin ekonomiye

katk›s› ise yaklafl›k 15
milyar $’d›r.”



Sondaj çal›flmalar› s›ras›nda siya-

nür kullan›l›yor iddias›;
Dünyan›n hiçbir yerinde maden arama
çal›flmalar› s›ras›nda kesinlikle siyanür
dahil sa¤l›¤a olumsuz etkisi olabilecek
hiçbir kimyasal kullan›lmaz. Sondaj çal›fl-
malar›nda su ve kil kullan›l›r. Baz› du-
rumlarda  kullan›lan kilin kalitesini artt›r-
mak ve 10 cm çap›ndaki sondaj kuyusu-
nun çökmesini önlemek için, yap›flkan
özelli¤i olan jel kullan›l›r. Bu jelin hiçbir
flekilde insan sa¤l›¤›na olumsuz etki ya-
ratmas› söz konusu de¤ildir. O kadar ki,
jöle yap›m›nda ,duvar ka¤›d› yap›flt›r›l-
mas›nda ,hatta g›da sanayinde bile özel
olarak kullan›m›na müsaade edilen jeller
vard›r.

Maden ruhsat› nas›l al›n›r?
Maden arama ruhsat› almak için Maden
‹flleri Genel Müdürlü¤ü’ne müracaat edi-
lir. Maden aranacak yerin koordinatlar›
bildirilerek o bölge için arama ruhsat› ta-
lebinde bulunulur. Yap›lan incelemeler-
de flayet o alan daha önce maden aramak
için bir baflkas› taraf›ndan talep edilme-
miflse, gerekli harç ve teminatlar al›nmak
suretiyle, ruhsat grubuna göre de¤ifliklik
gösteren sürelerde (1 ile (3+2) 5 y›l) izin
verilir. ‹zin verilen sürede flayet bir ma-
den yata¤› bulunamaz ise o ruhsat iptal
edilir; Ve o saha maden aramalar› için ye-
niden aç›l›r. fiayet bir maden yata¤› kefl-
fetme baflar›s› gösterilirse, bulunan ma-
deni iflletmek için maden iflletme ruhsa-
t› al›nmas› zorunludur. Maden iflletme
ruhsat› al›nmas› için, bulunan madenin
s›n›rlar›, büyüklü¤ü ve iflletme projesi
haz›rlanarak Maden ‹flleri Genel Müdür-
lü¤ü’ne verilir. Yap›lan incelemeler so-
nunda proje uygun görülürse, maden ifl-

letme ruhsat› verilir. Madenin ç›kar›lma-
s› için ayr›ca maden iflletme izninin al›n-
mas› gerekir. Maden iflletme izninin al›-
nabilmesi için ise, madenin ç›kar›lmas›,
iflletilmesi ve daha sonra kapat›lmas› afla-
mas›nda al›nan ve al›nacak önlemlerin
çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan kabul
edilebilir oldu¤unu ortaya koyan, çevre-
sel etki de¤erlendirme (ÇED) olumlu ra-
porunun Çevre ve Orman Bakanl›-
¤›’ndan al›nmas› gerekmektedir. Çevre-
sel Etki De¤erlendirme olumlu görüflü
verilmeyen hiçbir projeye maden ifllet-
me izni verilmez.

Madencilerin ödedi¤i vergi sadece
% 2 ‘dir iddias›;
Bu iddia sanki madenler yer alt›ndan hiç
masraf yap›lmadan ç›kar›l›yormufl da sa-
t›fl gelirinin sadece % 2 sini devlete öde-
yip geriye kalan % 98’ini kar ediyorlarm›fl
gibi halk› yan›ltmaya yöneliktir. Halbuki
madencilik çok masrafl› bir faaliyettir.

Madenin arama ve üretim maliyetine ek
olarak, madenciler di¤er sanayicilerin
ödedi¤i tüm vergileri öderler. ‹lave ola-
rak da orman idaresine, belediyelere, çe-
flitli bakanl›klara, ald›klar› izin ve onaylar-
dan dolay› ayr›ca bedel öderler. % 20 ku-
rumlar vergisi, % 15 gelir vergisi stopaj›
ve üretim için kullan›lan mazot ve elek-
trik v.b mallar üzerinden al›nan her türlü
dolayl› vergiler yan›nda e¤er belediye s›-
n›rlar› içinde üretim yap›l›yorsa bir de
belediye pay› ödenir. Ayr›ca ç›kard›klar›
madenin ocak bafl› sat›fl tutar› üzerinden
% 4’ü ile % 2’si oran›nda devlet hakk›
ödenir. Madencilik devletten al›nan izin-
ler ve devletin koydu¤u kurallarla yap›-
lan bir faaliyettir.

1. ÇED olumlu belgesi

2. Yer seçimi ve tesis kurma izni

3. Emisyon ön izni

4. Gerekli yol ba¤lant› ve geçifl
izinleri

5. Patlay›c› madde sat›n alma ve
kullanma izni

6. DS‹’ den yer alt› suyu kullanma
izni

7. Orman Bakanl›¤›’ndan orman
alanlar› kullan›m izni

8. Enerji kullan›m izni

9. DS‹ den al›nan mühendislik ya-
p›lar› inflaat izni 

10. Telekominikasyon kurumun-
dan al›nan telsiz kullan›m izni 

11. Aç›lma izni

12. Deflarj izni

13. ‹flyeri  iflletme izni

14. Emisyon izni
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“Bakanl›klar›m›z›n ve
bürokrasimizin yat›r›mlar
konusunda  daha dikkatli

olmas›, yat›r›mc›n›n
arkas›nda durmas›,
de¤erlerimizi yeni

teknolojilerle beraber ç›kar›p
iflleyip uç ürün haline

getirmek için madenciyle
beraber çevreye uyumlu

rehabilitasyon planlar›yla
ekonomimize kazand›rmak

için çaba harcamalar›
gerekmektedir.”



Kaynaklar›n  kullan›m›n›n planl›, projeli,
geri dönüflümlü rehabilitasyon planla-
malar›yla yeniden gözden geçirilip çevre-
ye ve teknolojiye uygun hale getirilmesi
gerekmektedir. Yerin üstündeki de¤er-
ler ne kadar k›ymetliyse yerin alt›ndaki
de¤erler de o derece k›ymet arz etmek-
tedir. Bugün geliflmifl ülkeler yerin alt›n-
daki de¤erlerini o kadar planl› ve çevre-
ye duyarl› halde yap›yorlar ki,  GSMH’de-
ki paylar›n›  % 10  ve  % 16  seviyelerine
kadar ç›karabiliyorlar. Ülkemizde bu kay-
naklar›m›z›, cumhuriyet tarihimizden be-
ri iç ve d›fl bask›larla çeflitli eylemlerle
yeryüzüne ç›kartt›rmamak için ellerin-
den gelen gayreti göstermektedirler. Bu
madenler Amerika’da 2 trilyon  $ ile
ekonomisi içindeki pay› % 16’d›r. Rus-
ya’n›n 318 milyar $ ile ihracat›n›n yakla-
fl›k % 80’i Avusturalya’n›n  y›ll›k maden
ihracat› 100 milyar $, Kanada’n›n 75 mil-
yar$ Güney Afrika’n›n 46 milyar $, Çin’in
sadece kömür üretimi ise y›ll›k 2 milyar
tondur. Türkiye’de ise yok denecek ka-
dar azd›r. Tafl, toprak ve metal madenle-
ri ihracat›  da 2.1 milyar $’d›r. Gelin bize
bir bakal›m; ülkemizin bugün yer alt›
zenginlikleri o kadar bask› alt›nda tutulu-
yor ki daha arama faaliyetlerinde bile lo-
biler hemen harekete geçip kamuoyunu
yanl›fl bilgilendirip topra¤›n alt›ndaki
maden de¤erlerimizi bile tespit ettirme-
mek için acil eylem planlar›yla ülkemizin
gelece¤ini engelliyorlar. Oysa  kanunlar›-
m›z, yat›r›mc›m›z›n önünü açan, yap›la-
cak yat›r›mlar› çevresel de¤erleriyle tefl-
vik eden, ekonomimizi daha güçlü k›la-
cak, ülkemizi refaha kavuflturacak  plan-
lamalar›yla, istihdam ve katma de¤er
oluflturacak bir flekle  gelmifltir. Bunu en-
gellemeye çal›flan güçlerin önüne geç-

mifltir. Kanun bu güçleri çok rahats›z et-
mifltir.
Bakanl›klar›m›z›n ve bürokrasimizin yat›-
r›mlar  konusunda  daha dikkatli olmas›,
yat›r›mc›n›n arkas›nda durmas›, de¤erle-
rimizi yeni teknolojilerle beraber ç›kar›p
iflleyip uç ürün haline getirmek için ma-
denciyle beraber çevreye uyumlu rehabi-
litasyon planlar›yla ekonomimize kazan-
d›rmak için çaba harcamalar› gerekmek-
tedir. Kamuoyumuzun madencilik faali-
yetlerini daha iyi anlayabilmesi için ma-
dencili¤in önemini kavramas› gerekmek-
tedir. Yaflam›m›z›n bütün alanlar›nda kul-
lan›lan tafllar›n, materyallerin, kimyasal
maddelerin  tamam›n›n topra¤›n alt›ndan
ç›kt›¤›n›, yaflaman›n olmazsa olmaz› oldu-
¤unu, bütün kamuoyunun bilgi sahibi ol-
mas› için bas›n, medya, sivil toplum ör-
gütleri  marifetiyle ülke genelinde kam-
panya bafllatmak gerekmektedir.

Hatta madencilik konusunu bütün okul-

larda ders kitaplar›n›n içinde çocuklar›-

m›za anlatmak gerekmektedir. Madenci-

ler olmasayd› dünyada 6,5 milyar insan›n

enerji, ›s›nma ihtiyaçlar›n›n nas›l karfl›la-

nabilece¤ini düflünmek gerekirdi. Yafla-

m›m›z›n gere¤i olan hammaddelerin %

90’›n›n yerin alt›ndan madencilerin saye-

sinde ç›kar›ld›¤›n› bütün insanlar›n bil-

mesi gerekmektedir. Madenciler dünya-

n›n en cefakar insanlar›d›r. Yapt›klar› bu

ifller kutsald›r. Bu ifller yaz›n ve k›fl›n top-

ra¤›n alt›nda yüzlerce metrede,t opra¤›n

üstünde, aç›k havada, güneflin, ya¤mu-

run ve kar›n alt›nda yap›lmaktad›r. Ne

flartlarda çal›fl›ld›¤›n› yaflay›p görmeyen

insanlar ise bilgisizce çevre muhabbeti

yapmaktad›rlar. ‹ddia ediyorum ki, dün-

yada çevreye en çok katk› sa¤layan in-

sanlar, madencilerdir.
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Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in en belirgin
özelli¤i 'hocalar›n hocas›' olmas›d›r. Ger-
çekten de akademi ve fikir dünyas›ndaki
ünü sadece çal›flt›¤› kurum veya ülke ile
s›n›rl› kalmay›p tüm dünyaya yay›lm›fl en-
der flahsiyetlerden biri olan Sabahattin
Zaim, yar›m asra yaklaflan akademik ha-
yat›nda binlerce ö¤renci, bilim adam› ve
uzman yetifltirmifl; bunun yamda sosyal
ve kültürel alanda yapt›¤› hizmetler
ve yard›mlarla, ileri sürdü¤ü fikirlerle
bilim ve kültüre büyük katk›larda bu-
lunmufltur. Bugün Türkiye'nin her
üniversitesinde özellikle çal›flma eko-
nomisi alan›nda görev yapan ö¤retim
üyelerinin ço¤u ya do¤rudan ya da
dolayl› olarak onun ö¤rencisi olmufl-
tur. Yetifltirdi¤i ö¤renci say›s› sadece
Türkiye'de de¤il yurtd›fl›nda da
önemli bir yekun tutmaktad›r. Yazd›¤›
kitaplar kendi alan›nda temel referans
kayna¤› olmufl, afl›lmas› zor bir basan
seviyesi yakalam›flt›r. Özellikle ‹slam
Ekonomisine yapt›¤› teorik katk›lar ve
hizmetler nedeniyle pek çok ödüle la-
y›k görühnüfltür. ‹flaret Yay›nlar› Saba-
hattin Zaim'in Türkçe yay›nlanm›fl
tüm makale ve tebli¤lerini basma karar›
alm›fl, uzun, titiz ve yorucu bir çal›flma
sonunda elinizdeki bu yay›n ortaya ç›k-
m›flt›r. Yar›m asra yaklaflan akademik ha-
yat›nda yay›nlad›¤› yüzlerce makale, teb-

li¤, kitap ve çal›flmalar› bulunan Sabahat-
tin Zaim'in farkl› yerlerde da¤›n›k haldeki
yay›nlar›n›n kaybolup gitmesine raz› ol-
mak bir vefas›zl›k ve haks›zl›k olurdu. Bu-
nun yan›nda Türkiye'nin bu zaman zar-
f›ndaki geliflmelerim tebarüz ettiren bu
büyük külliyata ulaflmak isteyip de ulafla-
mayanlar için bir bofllu¤u da doldurmufl
o l a c a k t › .  

Kendilerinin de heyecanla destek verme-
siyle 'Sosyal Siyaset', '‹ktisat', 'Türk ve ‹s-
lâm Dünyas›', ‹slâm Ekonomisi' konulu

yaz›lar günyüzüne ç›kar›larak ilgilenenle-
rin hizmetine sunulmufltur. Sabahattin
Zaim'i daha yak›ndan tan›mak isteyenler
için hayat›n› k›saca buraya almak istiyo-
ruz. Sabahattin Zaim, 1926 y›l›nda Make-
donya'n›n ‹fltip kasabas›nda do¤du. Ba-
bas› Mehmet Efendi, annesi Saime Ha-
n›m'd›r. Annesinin dedeleri 1/. as›rda
Kafkaslar'dan Köprülü'ye gelerek, babas›-

n›n ceddi ise yine ayn› as›rda Kon-
ya'dan Balkanlar'm fetiline gelerek
‹fltip'e yerleflmifllerdir.

Üç as›r Rumeli'de yaflayan ailesi
1934'te Türkiye'ye göç edip ‹s-
tanbul'un Fatih ilçesinin Çarflamba
semtine yerleflmifltir. Sabahattin
Zaim ilkokulu (1937) ve ortaokulu
(1940) Fatih'te bitirdikten sonra
Vefa Lisesi'ne bafllam›fl ve burada
‹stanbul Üniversitesi'nden gelen
ö¤retim üyeleriyle Reflat Ekrem
Koçu ve Nurettin Topçu gibi ünlü
hocalardan dersler alm›flt›r.

1943'te Vefa Iisesi'nden mezun ol-
duktan sonra kaymakam olmak ar-

zusuyla yüksek ö¤renime Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ‹da-
ri fiube k›sm›nda bafllayarak 1947'de ta-
mamlam›flt›r. Meslek hayat›na ‹stanbul ‹l,
Maiyet Memurlu¤u göreviyle bafllayan

fiubat 2008

Kitap Tan›t›m

ÇERÇEVE

TÜRK‹YE’N‹N Y‹RM‹NC‹ YÜZYILI
Toplum/‹ktisat/Siyaset



(1947-1949) Sabahattin Zaim, ‹stanbul
Üniversitesi'nin ‹ktisat Fakültesi'nde
doktora seminerlerine de devam ederek
Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler, Ord.
Prof. Dr. Fritz Neumark ve Ord. Prof. Dr.
Alfred Isaac gibi ünlü Alman hocalar gö-
zetiminde doktora seminerlerini tamam-
lam›flt›r. Maiyet Memurlu¤u görevinin ar-
d›ndan Kahta, Ayanc›k ve Abana kayma-
kaml›klar›nda bulunan Sabahattin Zaim,
31 Temmuz 1953 tarihinde ‹stanbul Üni-
versitesi ‹kitisat Fakültesi Sosyal Siyaset
Rürsüsü'nde asistan olarak göreve baflla-
yarak emeklili¤ine kadar sürdürece¤i
akademik hayata ad›m atm›flt›r. Burada
‹ktisat Doktoru unvan›n› kazand›ktan
sonra 1955 y›l› sonunda ABD'ye giderek
Cornell Üniversitesi'nde doçentlik çal›fl-
malar›n› sürdüren Sabahattin Zaim, Tür-
kiye'ye dönüp doçentlik imtihan›n› ve-
dikten sonra, 1957-58 ders y›l›nda Sosyal
Siyaset Kürsüsü'nde doçent olarak hoca-
l›k görevine bafllam›flt›r. 1963 y›l›nda Al-
manya'da araflt›rmalarda bulunan Saba-

hattin Zaim, 1965'de profesör olmufl ve
Prof. Dr. Orhan Tuna'mn emekli olmas›
üzerine 1979'da Kürsü Baflkanh¤'ma ge-
tirilmifl, daha sonra emekliye ayr›laca¤›
Temmuz 1993'e kadar bölüm baflkan›
olarak görevini sürdürmüfltür.

Üniversitede göreve bafllad›¤› 1953'ten
itibaren tam k›rk y›l aral›ks›z olarak ‹stan-
bul Üniversitesi'nde kalan Sabahattin Za-
im, Suudi Arabistan'daki Melik Abdülaziz
Üniversitesi'nde de misafir ö¤retim üye-
si olarak iki y›l (1980-1982) hocal›k yap-
m›flt›r. Ayr›ca yem kurulan üniversiteler-
de görev almak flart› ile emeklilik yafl›
uzat›l›nca, Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi
ve ‹dari Bilimler Fakültesi'nin kurucu de-
kan› olarak atanm›fl ve burada da görev
yapm›flt›r. 1998 - 2000 y›llar›nda YÖK
üyeli¤i de yapan Sabahattin Zaim,
1998'de emekliye ayr›larak yar›m as›r-
l›k akademik hayat›n› tamamlam›flt›r.
Ancak her zaman oldu¤u gibi bütün
heyecan› ile sohbetlerden konferansla-

ra koflmaya devam ederek hizmetten

hiçbir zaman kopmam›flt›r.

Sabahattin Zaim bütün hayat›nda güzel

insan yetifltirmek ve insanlara hay›rl› ol-

mak için çal›flm›fl ve çevresindeki ö¤ren-

cilere de bu iki hedefi göstermifltir. '‹n-

sanlar›n en hay›rl›s› insanlara faydal› ola-

n›d›r' hadisini tüm hayat›nda ilke edin-

mifl olan Sabahattin Zaim'in çal›flma eko-

nomisi alan›ndaki yay›nlar›, tebli¤leri, çe-

flitli kurulufllardaki idari görevleri ve yö-

netim kurulu üyelikleri onun hayat›n›

doldurmufltur. Sabahattin Zaim Hocam›-

za hay›rl› ve huzurlu ömürler dilerken bu

yay›n›n kendisine karfl› flükran borcumu-

zun bir ifadesi olarak görülmesini ve bu

alanda çal›flanlara yararl› obuas›n› temen-

ni ediyoruz.

Prof. Dr. Sedat Murat/

Dr. ‹smet Uçma
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Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in en belirgin

özelli¤i “hocalar›n hocas›” olmas›d›r.

Gerçekten de akademi ve fikir dünyas›n-

daki ünü sadece çal›flt›¤› kurum veya ül-

ke ile s›n›rl› kalmay›p tüm dünyaya yay›l-

m›fl ender flahsiyetlerden biri olan Saba-

hattin Zaim, yar›m asra yaklaflan akade-

mik hayat›nda binlerce ö¤renci, bilim

adam› ve uzman yetifltirmifl; bunun ya-

n›nda sosyal ve kültürel alanda yapt›¤›

hizmet ve yard›mlarla, üretti¤i fikirlerle

bilim ve kültüre büyük katk›larda bulun-

mufltur. 

Bugün Türkiye’ nin her üniversitesinde

özellikle çal›flma ekonomisi alan›nda

görev yapan ö¤retim üyelerinin ço¤u ya

do¤rudan ya da dolayl› olarak onun ö¤-

rencisi olmufltur. Yetifltirdi¤i ö¤renci

say›s› sadece Türkiye’de de¤il yurtd›-

fl›nda da önemli yekun tutmaktad›r.

Yazd›¤› kitaplar kendi alan›nda temel

referans kayna¤› olmufl, afl›lmas› zor bir

baflar› seviyesi yakalam›flt›r. Özellikle

‹slam ekonomisine yapt›¤› teorik katk›-

lar ve hizmetler nedeniyle pek çok

ödüle lay›k görülmüfltür. 
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
‹fl sa¤l›¤› ve Güvenli¤i, iflyerinde iflin yü-
rütülmesi s›ras›nda meydana gelen
olumsuz koflullardan iflçilerin korunmas›
ile üretim ve iflletme güvenli¤inin sa¤lan-
mas› için yap›lan sistemli ve bilimsel ça-
l›flmalard›r.
‹SG’nde Temel Amaç:  Çal›flanlar›n, sa¤-
l›k ve güvenlik aç›s›ndan olumsuz koflul-
lardan korunmas›, ‹fl kazas› ve Meslek
hastal›klar›n›n önlenmesidir.
Halen görevde bulunan Bafl Müfettifl Na-
m›k Kemal Özdemir’in tan›m›na göre
‹SG; “‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›n›
önlemek üzere, iflyerinde al›nmas› ge-
rekli önlemler bütünüyle iflçileri e¤ite-

rek, izleme ve denetleme görevlerini ye-
rine getirmektir..”
Eski 1475-say›l› ‹fl Yasas›’ndaki ‹flçi Sa¤l›-
¤› ve ‹fl Güvenli¤i ifadesinden yeni 4857-
say›l› Yasa ile ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ifa-
desine geçildi¤ini de göz-önüne al›rsak
‹SG’ni biz; “çal›flanlar ile üretim ve ifllet-
me güvenli¤i yan›nda çevreyle birlikte
sa¤l›kl› ve güvenli k›saca yaflanabilir bir
ortam oluflturmak için yap›lan etkinlikle-
rin tümü” fleklinde tan›ml›yoruz. 

1. ‹fl Sa¤l›¤›
Sa¤l›k, sadece hastal›k veya sakatl›ktan
da öte, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden
de tam bir iyilik halidir.  

‹flyerinde uygulanan koruyucu hekimlik;
çal›flanlar›n sa¤l›k kapasitelerini yükselt-
mek, onlar› çal›flma koflular›n›n olumsuz
etkilerden korumak ve yap›lan iflle
uyumlu hale getirmek için gerekli tedbir-
leri almakt›r.

Sa¤l›¤› Etkileyen Faktörler
a) Kifliye Ba¤l› Özellikler
• Kat›l›m/bünye/duyarl›k
• Yaflant›/beslenme/al›flkanl›klar
• E¤itim-Yafl
b) Çevreye Ba¤l› Özellikler
• Fiziksel çevre-Biyolojik çevre
• Sosyal çevre-Psikolojik çevre
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‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤ine ‹liflkin
Temel Kurallar ve Belgeler
De¤erli okurlar; gerek bizi tan›yan birçok insan kaynaklar› yöneticisi ve/ya personel sorumlusu arka-
dafllar›n sorular›, gerekse çal›flma hayat›na yönelik piyasada yapt›¤›m gözlemlere göre; ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Mevzuat›na iliflkin olarak yap›lmas› gerekli/zorunlu ifllerle ilgili derli-toplu bir bilgiye ihtiyaç
bulunmaktad›r. Bu say›da konular› -yeni düzenlemeler ba¤lam›nda-bir bütün olarak ele alaca¤›z. Tabi
ki ilerleyen aylarda ayr›nt›lara inecek, bu arada sorun ve sorular›n›za da cevap vermeye çal›flaca¤›z. 



2. ‹fl Güvenli¤i 
Güvenlik sadece ifl/iflletme ve üretim gü-
venli¤ini sa¤lamak de¤il ayn› zamanda
daha yaflanabilir bir ortam oluflturmakt›r. 
‹flyerinde güvenlik; al›nacak tedbirlerle
güvensiz koflullar› ortadan kald›rmak ve
hatal› davran›fllara engel olmak için de
çal›flanlar› e¤iterek, denetim ve izleme
görevlerini yerine getirmektir.
Güvenli¤i Etkileyen Faktörler
a) - Kifliye Ba¤l› Özellikler

• Hatal› davran›fllar
• E¤itim yetersizli¤i
• Güvensiz Hareketler
1. Güvenli¤i önemsememek 
2. Kiflisel koruyucular› kullanmamak
3. Sorumsuz bir biçimde uyar›lara ald›r-

madan çal›flmak
4. Tehlikeli h›zl(d)a çal›flmak 
5. Güvensiz davran›fllarda bulunmak
6. E¤itim yetersizli¤i
b) - Çevreye Ba¤l› Özellikler 
• Güvensiz koflular
• Denetim eksikli¤i 
• Güvensiz fiartlar
1. ‹flyerinde koruyucular›n yetersiz ol-

mas›
2. Tesis ve makinelerin güvensiz olmas› 
3. Ayd›nlatma ve havaland›rma kötü/ye-

tersiz olmas›
4. Kiflisel koruyucular›n verilmemesi
5. Güvensiz düzen, yetersiz bak›m ve

kusurlu aletler
6. Denetim yetersizli¤i

3. Meslek Hastal›¤›
Sigortal›n›n çal›flt›¤› iflin niteli¤ine göre
tekrarlanan bir sebeple veya iflin yürü-

tüm flartlar› yüzünden u¤rad›¤› geçici ve-
ya sürekli hastal›k, sakatl›k ve/veya ruhi
ar›za halleridir.

4. ‹fl Kazas›
‹flçinin iflvereni emrinde iken veya gör-
dü¤ü ifl dolay›s›yla aniden ve d›fltan ge-
len bir etkenle bedenen veya ruhen zara-
ra u¤ramas›d›r.

‹fi KAZALARI ve MESLEK 
HASTALIKLARI'NDA 
B‹LD‹R‹MLER

1. Kazan›n a¤›rl›¤›na göre derhal Emni-
yet/Jandarma’ya haber verilmeli,

2. Kazal›, derhal en yak›n Sa¤l›k Kurulu-
flu’na götürülmeli,

3. ‹fl Kazas› veya saptanan Meslek Hasta-
l›¤›, 

• SSK’na (Dilekçe ekinde vizite ka¤›d›
ile) ve

• BBM’ne (Dilekçe ekinde bildirim formu
ile) en geç iki gün içinde bildirilmeli,

4. Ayr›ca, kazalarda, iflyerinde tan›klarla
bir tespit tutana¤› da düzenlenmelidir.

‹fl Kazalar› ve Meslek 
Hastal›klar›nda Sorumluluk

Karfl›l›kl› edimleri içeren hizmet-sözlefl-
mesi, iflçi ve iflveren bir tak›m borçlar
yüklemektedir.
Genel olarak iflçiye yüklenen borçlara
bakt›¤›m›zda;
• ‹flini özenle yapma borcu
• ‹flverenin talimat›na uyma borcu 
• Sadakat ve rekabet etmeme borcu bu-

lunmaktad›r.
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‹flverinin iflçisine karfl› olan borçlar›n› ise;
• Ücret ödeme borcu
• ‹flçiyi koruma ve gözetme yani ‹SG’ne

iliflkin tedbirleri alma borcu ve
• Eflit ifllem yapma borcu fleklinde s›ra-

layabiliriz.
‹flveren aç›s›ndan sadece koruyucu nite-
likte tedbirlerin al›nmas›, iflyeri ortam›-

n›n iyilefltirilmesi yeterli de¤ildir.
Bunlar›n yan›nda ayr›ca;
• ‹flin iyi organizma edilmesi, 
• ‹fle uygun eleman seçiminin yap›lmas›,
• ‹flçilere e¤itim verilerek, onlar›n tehli-

kelere karfl› uyar›lmas› ve kurallara ri-
ayetin sürekli olarak izlenip-denetlen-
mesi de gerekmektedir.

‹flçinin, genel bir de¤erlendirmeyle; ifl
kazas› ve meslek hastal›¤›ndan dolay› or-
taya ç›kan maddi ve manevi zararlar› ifl-
verene tazmin ettirebilmesi için; iflvere-
nin hizmet sözleflmesiyle üstlendi¤i ko-
ruma ve gözetim borcu ile koruyucu ön-
lemleri alma borcunu yerine getirmedi-
¤ini, bu nedenle de meydana gelen za-
rarda illiyet(nedensellik) ba¤› olufltu¤u-
nu ispatlamas› gerekli ve yeterlidir.

Ancak burada belirtmek gerekir ki; iflçi-
ler de sa¤l›k ve güvenlik tedbirlerine ria-
yet etmekle yükümlüdür. ‹fli savsakla-
mak, özenle çal›flmamak veya verilen
emir ve talimatlara uymamaktan dolay›
‘iflin güvenli¤ini tehlikeye düflürmek’
4857/25-2’ye göre iflten tazminats›z ola-
rak ç›kar›lma nedenleri aras›ndad›r. 

Unutulmamal›d›r ki; ‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i alan›nda önceden önlem almak, daha
sonra meydana gelen kaza veya meslek
hastal›klar›n›n sonuçlar›n› telafi etmek-
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‹fi KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA SORUMLULUK fiEMASI

Ceza Hukuku ‹fl Hukuku Sigorta Hukuku

Manevi
Tazminat

Maddi
Tazminat

Taksirle
Yararlanmaya
Neden Olma

Taksirle Ölüme
Neden Olma

Rucü Davalar›

‹fl Göremezlik
Tazminat›

Destekten Yoksun
Kalma Tazminat›



ten hem daha kolay ve ucuz, hem de çok
daha insani’dir.

YEN‹ DÖNEMDE ‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹

Yeni 4857 say›l› ‹fl Yasas›’n›n 1nci madde-
sinde Yasa’n›n amac› “‹flverenler ile bir ifl
sözleflmesine dayanarak çal›flt›r›lan iflçi-
lerin çal›flma flartlar› ve çal›flma ortam›’na
iliflkin hak ve sorumluluklar›n› düzenle-
mek..” fleklinde aç›klanm›flt›r.

‹flte bu çal›flma ortam› ile kastedilen ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i’ne iliflkin yap›lmas›
“zorunlu ifller listesi”  –uygulamay› aç›k-
layan yönetmelikler ›fl›¤›nda– yaz›m›z›n
konusunu oluflturmaktad›r.

Öncelikle yükümlülüklerin belirlenip-
detayland›r›lmas›nda, sanayi veya ticaret-
ten say›lan ifller ile iflletmenin risk gru-
bu/tehlike derecesine bak›lmal›d›r. E¤er
firman›z bir ticari iflletme say›l›yorsa
‹SG’de yer alan birçok yükümlülükten
örne¤in; ‹SG Kurulu kurmaktan, ‹GU is-
tihdam›ndan muafs›n›z demektir. Risk

Gruplar› tebli¤i sizi sadece sa¤l›k birimi
ile tehlike derecesi aç›s›ndan ilgilendirir.
Fakat risk tebli¤inde ticari iflletme say›l-
mas›na ra¤men, Büyük Oteller-Hasta-
neler, Demiryolu Tafl›mac›l›¤›, Teleferik
‹flletmecili¤i ve Haberleflme Hizmetleri
gibi ‹KMH riski olan iflyerlerinde de
‹GU istihdam edilmeyebilir ama ‹SGK
kurmak ve çal›flt›rmak gerek hukuki(‹fl-
letmenin ‹SG uygulamalar›na duyarl›
oldu¤unun anlat›m› ile karar›n hakkani-
yete uygun tecellisi bak›m›ndan) ve de
gerekse insani aç›dan yarar vard›r. Kal-
d› ki; risk de¤erlendirmesi, iflçilerin e¤i-
tilmesi ve hekim istihdam› 4857/78-
Yön.Mad.2’ye göre tüm iflyerlerini kap-
samaktad›r.

Afla¤›da yer alan listeyi inceleyerek duru-
munuzu –asgari düzeyde– kontrol ede-
bilirsiniz. (Asgari düzeyde diyoruz çünkü
her sektörün hatta ayn› sektörde olsa da-
hi her iflletmenin kendine has/farkl›
özellikleri yan›nda, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i’nde esas olan; ortam›n iyilefltirilmesi
ile sa¤l›k ve güvenli¤in korunmas›, k›sa-
ca; sa¤l›kl› ve güvenli, yaflanabilir bir or-

tam›n oluflturulabilmesi için – mevzua-
t›n da ötesinde-  sürekli çaba ve çal›flma
içinde olunmas› keyfiyetidir.)

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹’NE
‹L‹fiK‹N YAPILMASI ZORUNLU
‹fiLER L‹STES‹

1- R‹SK DE⁄ERLEND‹RMES‹ ve
YÖNETMEL‹K

• ‹flyerimizde, sa¤l›k ve güvenlik yönün-
den Risk De¤erlendirmesi (tehlike ve
önlemler analizi) yap(t›r)›lm›flt›r.

• ‹flyerimizde belirlenmifl olan ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i politikas› do¤rultusun-
da, ‹SG kültürü oluflturmaya yönelik
bir ‹SG-Yönetmeli¤i haz›rlanm›flt›r. 

‹fi KAZASI ve MESLEK 
HASTALI⁄I

• Kazan›n a¤›rl›¤›na göre Emniyet/Jan-
darma’ya haber verilmektedir.

• Kazal›, derhal en yak›n Sa¤l›k Kurulu-
flu’na götürülmektedir.

• ‹fl Kazas› veya saptanan Meslek Hasta-
l›¤›, SSK’na(Dilekçe ekindeki bildirim
formu ile en geç iki ifl günü içinde) ve
BBM’ne (Dilekçe ekindeki bildirim
formu ile en geç iki ifl günü içinde)
bildirilmektedir.

• Kazalarda ayr›ca iflyerinde tan›klar›n
ifadesiyle bir kaza tespit tutana¤› da
düzenlenmektedir.

2- PERSONEL ‹ST‹HDAMI

• ‹flçi say›m›za, iflyerimizin niteli¤i ve
tehlike derecesine göre yeterli say›da
görevli mühendis veya teknik eleman
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PER‹YOD‹K SA⁄LIK KONTROLLER TABLOSU

KKOONNUULLAARR PPEERR‹‹YYOOTT KKOONNTTRROOLLLLEERR

Sa¤l›k Muayenesi/Rapor Y›lda 1 ‹flyeri Hekimi

Sa¤l›k Muayenesi (18 Yafl alt›) 6 ayda 1 ‹flyeri Hekimi

Gö¤üs Grafisi Y›lda 1 Sa¤l›k Kuruluflu

Gö¤üs Grafisi (Tozlu ‹fllerde) 6 ayda 1 Sa¤l›k Kuruluflu

Portör Raporu (G›da/Mutfak) 3 ayda 1 Sa¤l›k Kuruluflu



ile sa¤l›k ve güvenlik iflçi temsilcisi is-
tihdam edilmektedir. ‹fl güvenli¤i uz-
man› ile yap›lan sözleflmenin bir örne-
¤i Bakanl›k Genel Müdürlü¤ü’ne gön-
derilmifltir.    

NOT: ‹lgili yönetmelik iptal edildi¤i için
flimdilik/yeni yönetmelik yürürlü¤e gi-
rinceye kadar Sertifikal› ‹fl Güvenli¤i Uz-
man› istihdam›na gerek yoktur. Ancak,
iflçi say›m›za, iflyerimizin niteli¤i ve tehli-
ke derecesine göre yeterli say›da görevli
mühendis veya teknik eleman istihdam
zorunlulu¤u devam etmektedir. Dolay›-
s›yla da ‹SG Kurulunda ‘sekreterlik’ gö-
reviyle bir teknik personelin ifl güvenli¤i
uzman› olarak yer almas› gerekmektedir.

• ‹flyerimizde, iflçi say›s›na ve iflin tehli-
ke derecesine göre yeterli say›da ‹flye-

ri hekimi ile Sa¤l›k personeli istihdam
edilmekte olup, buna ba¤l› olarak da
Sa¤l›k Birimi oluflturulmufltur.

• Yeterli say›da ‹lk yard›m sertifikal› ele-
man da mevcuttur.

1. SA⁄LIK / ‹fi SA⁄LI⁄I

• ‹fle al›nan her iflçi, iflyeri hekimince
verilecek(*) uygunluk onay›ndan
sonra ifle bafllat›lmaktad›r.

• Sa¤l›k kontrolleri y›lda bir kez/periyo-

dik muayeneler(**) fleklinde yap›l-
maktad›r.

• Y›lda bir kez üretimdeki iflçiler için
Akci¤er Filmleri(***) çektirilmekte-
dir.

• Mutfakta çal›flan elemanlar içinse ayr›-
ca üç ayda bir Portör(***) raporlar› is-
tenmektedir.

‹flyeri Dr. bulunmayan iflyerlerinde;(*)
4857/86 maddesine göre sa¤l›k raporlar›
al›nmal›d›r. (**) Periyodik muayeneler ifl-
yeri hekim sertifikas› olan Dr.’a yapt›r›lma-
l›d›r. (***) ‹fle giriflte de gerekmektedir.

2. ‹fi GÜVENL‹⁄‹
‹fiLETMEN‹N DURUMU / MAK‹NE ve
TES‹SLER‹N GÜVENL‹⁄‹

• Tüm makinelerin operasyon bölgele-
rini örten muhafazalar tak›lm›flt›r.

• Elektrikle çal›flan tüm makinelere
gövde koruma (flase) topraklanmas›
yap›lm›flt›r.

• Tüm elektrik pano zeminleri yal›tkan
malzeme ile kaplanm›flt›r.

• ‹flçiler, sa¤l›k ve güvenlik riskleri ile
koruyucu ve önleyici önlemler hak-
k›nda bilgilendirilmektedir.

• Uygun yerlere sa¤l›k ve güvenlik ön-
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PER‹YOD‹K TEKN‹K KONTROLLER TABLOSU

MMAAKK‹‹NNEE  CC‹‹NNSS‹‹ PPEERR‹‹YYOOTT KKOONNTTRROOLLLLEERR

Vinç 3-Ayda 1 Makine Mühendisi

Asansör 3-Ayda 1 Makine Mühendisi

Fork-Lift 3-Ayda 1 Makine Mühendisi

Lift 3-Ayda 1 Makine Mühendisi

Kompresör Y›lda 1 Makine Mühendisi

Buhar Kazan› Y›lda 1 Makine Mühendisi

Kalorifer Kazan› Y›lda 1 Makine Mühendisi

Bas›nçl› Kaplar Y›lda 1 Makine Mühendisi

Topraklama Y›lda 1 Elektrik Mühendisi

Paratoner Y›lda 1 Elektrik MühendisiGürültü

Ölçümü Y›lda 1 Elektrik Mühendisi



lemlerinin yaz›l› oldu¤u ikaz levhalar›
as›lm›flt›r.

• ‹flyerinde genel güvenlik kurallar› ilan
edilmifltir.

• Makine ve tesislerde güvenli kullan›m
talimatlar› vard›r.

• Toz, duman, buhar ve fena koku ç›ka-
ran yerlere gerekli havaland›rma sis-
temleri yap›lm›flt›r.

• Yeterli ayd›nlatma vard›r. Tozlu ve ru-
tubetli yerlerde etanj sistemi vard›r.

• Gürültüye karfl› gerekli önlemler al›n-
m›flt›r.

• ‹flçilerin yo¤un bulunduklar› yerlerin
kap›lar› d›flar› aç›lmaktad›r.

• ‹flyerinde oluflturulan ‹S ve G kültürü
do¤rultusunda; sa¤l›k ve güvenli¤in
korunmas› için -iflletmenin kendine
has özelliklerine uygun olarak- ortam
iyilefltirmeye yönelik  “sürekli çal›fl-
mayla -  her türlü çaba”  sarf edilmek-
tedir. 

TEKN‹K KONTROLLER
• Makine ve tesislerin mevzuata uygun

periyodik fenni muayeneleri yapt›r›la-
rak raporlar› saklanmaktad›r.

3. K‹fi‹SEL KORUYUCULAR

• ‹flçilere zimmetle verilmifl gerekli kifli-
sel koruyucu malzemelerin kullan›l-
mas› kontrol edilmektedir.

• Sa¤l›k ve Güvenlik aç›s›ndan kiflisel
koruyuculara iliflkin gerekli e¤itimler
yap›lmaktad›r.

4. YANGIN

• Yang›nla ilgili gerekli ekipler olufltu-
rularak e¤itimden geçirilmifltir.

• Alt› ayda bir tatbikat yap›larak bir tuta-
nakla belirlenmektedir.

• Yang›nla mücadele konusunda ilgili
kurulufllardan gerekli destek sa¤lan-
maktad›r.  

5. E⁄‹T‹M

• ‹fle al›nan her iflçi, oryantasyon (iflyeri
tan›t›m ve uyum) e¤itiminden sonra
iflbafl› yapmaktad›r. Elemana ilgili tek-
nik personel taraf›ndan iflbafl›nda gü-
venli çal›flmaya iliflkin gerekli e¤itim
verilmektedir. 

• E¤itimler, de¤iflen ve yeni ortaya ç›kan
risklere göre periyodik olarak tekrar-
lanmaktad›r. Ayr›ca iflçiler, yer/ifl-ekip-
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BAfiKAN

‹fiVEREN VEK‹L‹

Sekreter: ‹fl Güvenli¤i Uzman›

Personel Sorumlusu – ‹flyeri Hekimi – Sivil Savunma Uzman› – Ustabafl› – ‹flçi Temsilcisi – Sa¤l›k ve Güvenlik ‹flçi Temsilcisi



man ve teknoloji de¤iflikliklerinde de
e¤itimden geçirilmektedir.

• ‹S ve G iliflkin haz›rlanan y›ll›k e¤itim
program› icra edilmektedir. 

• Her türlü e¤itimler belgelenmekte ve
saklanmaktad›r.

6. ‹ZLEME VE DENETLEME

• Sa¤l›k ve Güvenlik konular›nda iflçile-
rin görüfl ve önerileri al›narak kat›l›m-
lar› sa¤lanmaktad›r.

• ‹flçilerin verilen e¤itimler ile talimatlar
do¤rultusunda çal›fl›p çal›flmad›klar›
izlenip denetlenmekte, kurallara uy-
mayanlar uyar›lmaktad›r. 

7. ‹fi SA⁄LI⁄I ve GÜVENL‹⁄‹ 

KURULU(*)

• Kurul ayda bir kez düzenli olarak top-
lanmaktad›r.

• Kurul üyeleri, öncelikli olarak ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i e¤itiminden geçirilmifltir.

• Al›nan kararlar ile izleme ve denetle-
me görevlerinin ikmali kay›tland›r›l-
maktad›r.

(*) Sanayiden say›lan ve 50-iflçinin ça-
l›flt›¤› iflyerleri sorumlusu olmas›na
karfl›n a¤›r ve tehlikeli ifllerden say›lan
veya sa¤l›k ve güvenlik aç›s›ndan tehli-
keler içeren / risk tafl›yan her iflletme
için de KURUL önerilmektedir.

10- ‹fiLETME BELGES‹ (**)

• ‹flyerinin ‹flletme Belgesi vard›r.

Yürürlükteki mevzuata göre;

• En az 10 iflçinin çal›flt›¤› gayr› s›hhi ve
a¤›r-tehlikeli iflletmeler,

• Maden ve tafloca¤› iflyerleri,

• Parlay›c›, patlay›c› ve tehlikeli iflyerle-
ri,

Kurma izni ve ‹flletme belgesi almak zo-
rundad›r.

• Talep, Teknik ‹fl Müfettifllerince ‹SG
aç›s›ndan 30-gün içinde incelenerek
–varsa eksiklikler tamamlat›larak- sonuç-
land›r›l›r.

‹flletme Belgesi için Kurma iznini al›n›n-
ca; ifl ak›fl flemas›-üretim prosesi ile maki-
nelerin yerleflim, acil eylem ve güvenlik
plan› ile kapasite raporu haz›rlanarak il-
gili BBM’ne yeniden baflvurulur.

• Talep, ‹SG aç›s›ndan Teknik ‹fl Müfet-
tifllerince 30-gün içinde incelenerek
–varsa eksiklikler tamamlat›larak- sonuç-
land›r›l›r veya giderilmesi için 

ek süre verilir. 

‹flletme Belgesi, iflyerinde ‹SG önlemleri-
nin al›nd›¤›n› ve bu konudaki mevzuata
uyuldu¤unu gösterir. 

(**)Yukar›da sözü edilen önlem ve ifl-
lemlere ilaveten;

• Mimari Proje,

• ‹fl Ak›fl fiemas› / Üretim Prosesi

• Makinelerin Yerleflim Plan›,

• Acil Eylem ve Güvenlik Plan›,

• Kapasite Raporu,

Haz›rlanarak; ‹flletme Belgesi, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdür-
lükleri’nden al›n›r.
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After the energy crises in recent years, energy question and
energy geopolitics have been attracting more attention in our
country and in the world.  Energy is an economic sector that has
retained its importance over the last 150 years. Intense use of
energy resources started in the 19th and 20th centuries, and the
fight over control of these resources and energy logistics has
peaked in the 21st century. It seems just straightforward that in-
ternational tensions of future will be defined around energy ge-
opolitics and logistics, as it is the case today. Energy is the first
strategic topic on the agenda, in the competition between coun-
tries and companies. Energy corporations are the most valuable
companies of the world with highest turnover rates.

The fact that most of the countries depend on imports of ener-
gy reveals the strategic importance of the issue. For countries
like Turkey, which needs to make continuous investments to
render its growth sustainable, situation is of even more critical
value. That is because, energy is the base input for social and
economic development of countries. Therefore, developing
countries should have well-defined energy policies.

To achieve sustainable development through exports, secu-
ring efficient energy input at world prices is of vital importan-
ce. Industry organizations that cannot accomplish energy effi-
ciency cannot compete in the world markets and cannot offer
the desired level of welfare to the labor force as well.

Secure, sustainable and quality energy supply is inevitable for
sustained development of industry and economy, in the global
competition. As the demand for energy increases, natural
energy resources rapidly dwindle. The best caution against
this danger is efficient use of present resources. In brief, it is
clearly seen that to reduce our dependence on energy imports
we need to make most efficient use of present resources. Also,
preserving the competitive power of the private sector is di-
rectly related to cost of their production inputs. For this rea-
son, reasonability of cost of energy is just as important as secu-
rity of the supply.  

Turkey has been on the rise economically in recent years and
its energy demand is increasing steadily. In parallel to this in-
crease, systematized and efficient production plans and strate-
gies have become inevitable. Despite all efforts, there is an ex-
pectation of energy shortage in the coming years.

Another problem we face in the country is the complications
associated with distribution networks of energy. Loss of ener-
gy in the distribution networks reaches a level of 25 % even to-
day. This loss affects the price of energy and also means ineffi-
cient use of limited resources. However, it is now widely ac-
cepted that the fastest and cheapest supply of energy is “effici-
ently used and saved” energy. Of Turkey’s foreign trade deficit
of 60 billion dollars in 2007, energy imports alone accounted
for 34 billion dollars, which is 55 % of the total. For this reason
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we should learn to consume less energy without sacrificing
our life standards, service quality, and production volume and
quality, meaning, we should do the same job with less energy.

While energy density, which is defined as the ratio of energy
consumption to GDP, is 0.19 on average in OECD, the figure is
0.38 for Turkey. Energy consumption per capita is one eighth
of the US, and one fourth of Germany an the UK. Yet, we are
way down the list in terms of energy efficiency, because of con-
suming energy twice less efficient. OECD figure reveals that we
have potential for additional energy saving of 25-30%, which
corresponds to an amount of 3 billion dollars annually.

Privatization is one of the main topics of energy agenda that
deserves special attention. Privatization of energy supply as a
public service has been an issue in all countries in general.
Such fundamental changes are not easy to introduce. But in
parallel to expansion and change in the economy, energy sec-
tor should adapt to the transformation process. There has be-
en pleasant moves in this direction recently. Consumers, pro-
ducers and industrialists of the country expect secure and con-
sistent energy at reasonable prices. 
Exploitation of alternative renewable and clean energy resour-
ces is on the rise. Same happened in our country, and in the ye-
ar 2007, value of energy produced from these alternative reso-
urces reached the equivalent of 5 million barrels of oil. But the-
re is still way to go in this field.  Resources of wind energy, bio-
fuels, hydroelectric energy should be properly identified, invest-

ments in this potential fields should be strategically planned and
state supports should be applied effectively in these sectors.
In 2020, our dependence on energy imports is expected to be
at 75%. For this reason, we immediately need to diversify ener-
gy resources. Nuclear plants are the first option in this regard.
Goals of securing energy supply, attaining consistency in ener-
gy and diversifying the resources inevitably lead us to nuclear
plants. After promulgation of “Law on Construction and Ope-
ration Nuclear Power Plants” by the National Assembly, the
process should be managed in a transparent and effective way.
It should not be forgotten that some of the environmental
problems are directly related to production and use of energy.
So in construction of nuclear plants, widespread and state of
the art technologies should be employed.
Besides all these developments, in a few years time Turkey will
become an energy terminal of the world with permanent pro-
jects that will connect Asia and Europe. 70 % of world energy
production lies to the East, and 50 % of consumption lies to
the West, of Turkey. This offers a great opportunity to make
Turkey a trade and transit terminal for energy both in the regi-
on and in the world. The fact that Turkey lies on the path that
will be used to transfer Middle Eastern and Caspian oil and gas
to Europe will define the course of Turkey-EU relations. Im-
portance of Baku-Tbilisi-Ceyhan, Nabucco and Samsun-Cey-
han pipelines will be understood in the years to come. By ef-
fective moves and successes in the energy sector, Turkey can
reduce its dependence on external resources and attain better
position in the world economy.
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Energy has always been a pivotal issue of
world politics. It has been the cause of
coups and wars; countries disintegrated
because of it. Present and potential big
powers have a good understanding of
the vital importance of energy for a sus-
tained influence on the world politics.
Turkish diplomacy, being fully aware of
increasing role of Turkey in the energy
game, now carries a map of Turkey de-

picting all those energy lines stretching
from East to West and North to South

through the country, to explain Turkey’s

importance to their European counter-

parts. In a world where international re-

lations take a different shape each day,

we have to spend more time and effort

on energy diplomacy if we want to meet

the domestic demand in the most secu-

re and reasonable way and become an

energy hub in the region.

Other important priorities of our energy
policy include increasing share of rene-

wable energy resources in electricity pro-

duction, maximization of energy saving

potential of the country and efficient

consumption of energy. Renewable ener-

gy law, water usage rights directive, and

energy efficiency law are some of the

steps taken to prepare the legal frame-

work aimed at fulfillment of these goals.

Aside from this, we have recently develo-

ped a policy of becoming an energy ter-

minal. Both European Union and us

want to make Turkey one of the major

routes of energy supply of Europe.  We

have serious activities and projects in

this regard. Most prominent example of

this pattern is the Nabucco project that

will transfer the natural gas of the Caspi-

an region into Europe. 

“Energy security which has been the

central theme of this century is on the

top agenda for almost all nations. Steps

taken for energy security have been inf-

luential on diverse fields from foreign

policy to security and transportation.

Uninterrupted and safe stream of energy

at reasonable prices is of vital importan-

ce. What is Turkey’s and EU’s position in

terms of energy security, both being net
importers of energy?”

“Our country is blessed with renewable

energy resources, owing to its geograp-

hical position and its weather which se-

es the sunlight almost all seasons of the

year. Some regions are suitable for wind

energy and Turkey is the 1st in Europe

and 7th in the world in terms of geother-

mal energy.

Energy Diplomacy
Abdülhamit Bilici

Dr. Ahmet T›kt›k

Energy Policies and State Planning Organization

Arzu Yorkan

Security of Turkey’s Energy Supply and the European Union



Uninterrupted and cheap energy supply
is an important issue for the economy,
for which measures should be taken.
Since 80% of primary energy supply is
met by imports, foreign relations is of
definite importance for supply security
of energy. Despite bilateral relations and
commitments that arise from agree-
ments, for energy exporting countries

meeting domestic demand is of priority. 
One of the imported energy resources,
for which supply security is important, is
oil. 93 % of oil processed in our refineri-
es are imported from abroad. Due to in-
creasing oil prices the fact that prices se-
em to stabilize at these levels, oil in de-
ep geographical formations and from se-
a will become economically feasible.

Compared to fossil fuels (oil, gas, coal),

nuclear energy is a much cleaner energy

resource as far as environmental effects

are of concern. In terms of environmen-

tal effects, nuclear energy can only be

compared to renewable energy resour-

ces (wind, sun, hydrogen, etc.).

Nuclear power plants are used widely in

developed countries such as the US, Japan,

Korea and European Union. For instance,

Finland which is an EU member with a po-

pulation of 5 millions has 5 (6th in produc-

tion), Koreas has 26, and the US has 103

nuclear power plants. France meets 70 %,

and the US and Japan meet 20%, of their

energy demand from nuclear reactors.
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Prof. Dr. Ferruh Ertürk

Is Nuclear Energy a Necessity for Turkey, 
or an Indispensability?

Animal and plant originated products other than

food and fodder, that have renewable uses and

contain no synthetic, toxic and harmful materials,

except a few, are called bio-original products. Bio-

original products are classified into biochemicals,

biomaterials and biofuels. Bio-originals are green

products produced from the carbon stored in

plants through photosynthesis. 

Our country has an important potential in produc-

tion of biodiesel and fuel alcohol thanks to its cli-

mate and agriculture. 33,1 % of Turkey’s soil is cul-

tivated. 3 % of the remaining soil is still suitable for

arable farming. Utilization of this margin for pro-

duction of energy agriculture will provide the be-

nefit of resource diversity and creation of employ-

ment.

Prof. Dr. Filiz Karaosmano¤lu

Motor Biofuels: Today And Tomorrow

Doç. Dr. Gürkan Kumbaro¤lu

Supply Security in Energy Sector
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Oil that has such a crucial role in world economy, had
also negative impact on the world and Turkish eco-
nomy by being a reason of crisis. It has a crisis trig-
gering role, despite its huge economical value,

which earned it the title “black gold”. Turkey does
not have enough reserves of oil that will meet its

demand. 

Dr. Murat Bayat

Oil

It is obvious fact that Turkey is not rich
in terms of oil resources despite its ge-
ographical proximity to Middle Eastern
countries which possess huge reserves.
Oil, most of which is imported, has a big
share in Turkey’s total energy imports.
Nevertheless, it has been argued that fi-
gures on Turkey’s oil reserves do not ac-
curately reflect the reality. 

In a developing Turkey which is in the
process of EU membership, increase in
energy consumption is inevitable. Yet it
is very difficult for the state to invest in

the energy sector, given the state of its
finances. So, it is important to mobilize
private sector and foreign investments

into this sector. Also Turkey should use
all of its natural resources (water, coal,

wind, geothermal etc.) and indispen-
sably turn its face to nuclear energy. 

Argentina’s Carlos Menem started the pri-
vatization in 1989 and by 1992 the co-
untry had already transferred the produc-
tion and distribution network to domes-
tic and foreign companies. Spain comple-
ted privatization in energy sector in 1991.
Many countries in Europe, like Hungary,
Portugal, Italy and Germany completed
their privatizations and neighboring co-
untries (Bulgaria, Romania) left us behind
although they started much later.

Nusret Alemdaro¤lu

Turkey’s General Energy Condition And Rivatisation

The expression that “world runs out of

oil” is clearly wrong. The reason is simp-

le. Currently only 35% of the oil is taken

out, while the rest is left in the reservoir.

Since it will never be possible to drill all

the oil out of the reservoir, we will al-

ways have oil to produce. This is good

news. Bad news is that we are coming to

the end of cheap oil period.

If oil price goes up to $200, how will the

picture we draw above change? It will

probably depend on how quickly we will

reach that level. If the move is sudden

and step and markets experience oil

shortage, world economy may be seve-

rely impacted. But if the move is soft and

slow and markets experience no shorta-

ge, price levels around $200 can be ab-

sorbed.

Dr. Sohbet Karbuz

World Oil Market and Future Projections 



Istanbul Energy Inc. is a subsidiary of Is-

tanbul Metropolitan Municipality (IMM),

and totally owned by the Metropolitan

Municipality in terms of capital structu-

re. It is aim is to develop solutions in

energy sector in line with the specific ne-

eds of IMM. Being a joint-stock company

and given its management structure, Is-

tanbul Energy Inc. continues its activities

in a flexible, dynamic and utility-oriented

fashion.
In a project developed for transformati-
on of Land Fill Gas (LFG) emitted from

domestic waste storage areas of Kömür-

cüoda and Odayeri into eletrical energy,

and minimization of potential greenhou-

se gas effect of LFG, Istanbul Energy Inc.

partners with ARGES Inc. which  provi-

des technical consultancy, ICON Engi-

neering which undertakes field tests and

measurements, and ‹STAÇ Inc. which

contributes to engineering and drafting

technical contract.
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There are about 435 working nuclear po-

wer plants that has a total capacity of

370,000 megawatt electrical (MWe). The-

ir production of 2,6 trillion kWh (TkWh),

meets 16% of world electricity consump-

tion, and constitutes 6,5 % total primary

energy production. Share of nuclear po-

wer in electrical production is 24 % in

OECD and 34 % in the EU. All of the

plants depend on uranium as the fuel.

“Condition of military nuclear plants are
different from civilian plants. It is unders-

tood that these plants, which were built

in a period when the technology was in

its infancy with inadequate knowledge of

adverse effects of radiation, and operated

imprecisely during the tensions of cold

war, caused far more serious pollution

than expected. Only in the UK, the cost of

deconstruction and environmental clean-

up may go up to 100 billion dollars.

Prof. Dr. Vural Alt›n

Nuclear Plants

Energy saving is about decreasing ener-
gy consuption at the end consuption po-

ints, whereas energy efficiency is about

efficient use of energy in all stages from

production to consumption. For that

reason, energy efficiency is a compre-

hensive concept that also comprise the

saving. Increasing energy efficiency me-

ans extending energy saving to all stages.

In energy efficiency Turkey is even be-

low the world average. This harms the

profitability and competitive power of

companies, and intensifies our depen-

dence on imports. Although Turkey dis-

cusses how it will meet the rising energy

demand, parallel to growth in economy,

and considers alternative energy plants,

it seems not to understand the vitality of

creating a consciousness and mobilizati-

on of energy saving .

Prof.Dr. Yusuf Çengel

Culture Of Energy Efficieny And Power Of Saving

Istanbul Energy Industry and Trade Inc.

We are Producing Alternate Solutions for Istanbul
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