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ÖNSÖZ

15 Kasım 2005 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde enerji araştırmalarında
disiplinlerarası işbirliği konusunda bir toplantı yapıldı. Toplantının amacı; İTÜ'de enerji
konusundaki çalışmaları değerlendirmek, disiplinlerarası çalışmaları geliştirmek, enerji
konusunda yapılabilecek İTÜ projelerini gözden geçirmek, Enerji Enstitüsü
koordinasyonunda enerji çalışmalarını sürdürme konularını değerlendirmek ve toplantıya
katılanların görüşlerini almaktı. Toplantıda alınan kararlardan birisi de İTÜ Enerji
Çalıştayı ve Sergisi'nin Enerji Enstitüsü'nce düzenlenmesi idi.

Ülkemizin ve dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan enerji konusu 22-23
Haziran 2006 tarihlerinde İTÜ Enerji Enstitüsü'nün öncülüğünde düzenlenen Enerji
Çalıştayı ve Sergisi'nde tartışıldı. Türkiye'nin gelecekteki politikalarım ve sürdürülebilir
stratejilerini oluşturabilmesindeki en önemli girdilerden biri olan enerjinin başlıca
aktörleri olan kamu, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliği olanaklarım geliştirmek ve
karşılıklı problemleri ortaya koyarak çözümler üretmek amacıyla düzenlenen çalıştaya
çok sayıda kamu ve sanayiden katılımcı iştirak etti. Çalıştay kapsamında enerji konusu
çeşitli oturumlarda ele alındı. Oturumlarda kamu, üniversite ve sanayi temsilcileri
tarafından ilgili konularda dünya ve ülkemizdeki mevcut durum, uygulamaya yönelik
çalışmalar, sağlanan gelişmeler ve ileriye dönük işbirliği olanakları ve İTÜ'nün rolü ele
alındı.

Çalıştayda elde edilen sonuçlar Sonuç Bildirgesi'nde yeralmaktadır. Ülkemizde enerji
sorunlarının çözümlerinin, doğru enerji politikası ve stratejileri kapsamında kamu-sanayi-
üniversite işbirliğinde gerçekleştirilen bilimsel ve yerli teknoloji geliştirmeye yönelik
hamlelere dayandırılarak geliştirilmesi, Sonuç Bildirgesi'nin vurgulanması gereken en
önemli kısmıdır.

Çalıştay sırasında oturumlarda sunum yapan ve panele katılan konuşmacılara, sergiye
katılan veya maddi ve manevi destekleriyle yammızda yeralan tüm kurumlara teşekkür
ediyorum. Çalıştayın düzenleme ve yürütme kurullarında özveriyle görev alan tüm
arkadaşlara ve esirgemeden her türlü desteği sağlayan İTÜ Rektörlüğüne en içten
teşekkürlerimi sunuyorum.

Amacımız, çalıştayı gelecek yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getirmektir.
Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Türkiye'de enerjinin gündemdeki yerini koruyacağı
öngörülürse, enerji konularında farklı disiplinlerdeki uzman akademisyen ve kadroları
barındıran ve ülkemizdeki enerji yatırımlarında emeği bulunan mezunları yetiştirmiş ve
öncü bir üniversite yapışma sahip İstanbul Teknik Üniversitesi için bu aynı zamanda bir
görevdir de.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Abdurrahman Satman
Enerji Enstitüsü Müdürü
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TÜRKİYE'DE ENERJİ
VE GELECEĞİ

Abdurrahman Satman

İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi
22-23 Haziran 2006

; TÜRKİYE'DE BİRİNCİL ENERJİ

KAYNAKLARI

2004: 88 Milyon Ton PEE

2005: 93 Milyon Ton PEE (Tep)
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Türkiye'de enerji gereksiniminin
artmasının 3 nedeni:

• Nüfus artışı
• Hayat standartını yükseltme çabaları
• Hayatı kolaylaştıran fakat ek enerji

talep eden yeni teknolojiler ve
tüketici ürünlerinin artması

TÜRKİYE'DE ENERJİ TÜKETİM.

1970-2002 arasında toplam enerji tüketiminde: odunun payı %20.4'ten
%6'ya, hayvan ve bitki artıklarının payı %1] 3'ten %1.6'ya azalırken doğal
9ozın pûyı ise %0'dan 7.20.6'ya artmıştır.



Türkiye'de Enerji Üretim!

Üretilen kaynaklar: linyit, odun, hidrolik, petrol, dogalgaı. diğerleri,..

Gözlemler

ı Gelişmekte olan Türkiye'nin enerjiye
ve her türlü enerjiye gereksinimi
vardır. Bunun için:

ı Enerjinin arzı
ı Enerjinin çeşitlendirilmesi
ı Dışa bağımlılığın azaltılması
ı Türkiye'nin enerji planlamasında

stratejik konular olarak öne
çıkmaktadır.

ı Gayri safi milli hasıla başına enerji
tüketimi olarak tanımlanan enerji
yoğunluğu

ı A.B. için yaklaşık 200 kg PEE/bin euro
ı Türkiye için yaklaşık 500 kg PEE/bin

euro'dur.

ı Birim mal üretimi için Türkiye'de A.B.'ye
göre 2.5 kat enerji harcanmaktadır.

• Sorun: Enerjinin Verimli Kullanılmaması!

Enerji arzının güvenli sağlanması için
Türkiye'nin 2005-2020 döneminde 128.6 milyar
dolarlık enerji yatırımına gereksinimi vardır.

Kömür (Arama-üretim)
Petrol (yurtdı$ı dahil)
Dogalgaz
Elektrik

T O P U M

5.1 milyar $
16.0 milyar $

2.7 milyar $
104.8 milyar $

128 .6 milyar $

Kaynak: WT-ETKB

BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİ (Milyon ton petrol eşdeğeri)
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PETROL

Türkiye'de Petrol

Üretilebilir kalan ham petrol rezervimiz
43 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.
2005 yılı yurtiçi üretimi 2.2 milyon ton
olarak gerçekleşmiştir.
TP.A.O.'nun yurtdışı projelerde ortak
olarak çalışması önemli katkılar
sağlamaktadır. T.P.A.O'nun yurtiçi petrol
üretimi 30 000 varil/gün iken, yurtdışı
petrol üretimi 35 000 varil/gün olarak
gerçekleşmiştir.

Son yıllarda gerçekleşen
etkinlikler

Bakü-Tif lis-Ceyhan petrol boruhattının yapımı,
ülkemiz için ekonomik, sosyal ve stratejik açıdan
önemli katkılar sağlayacaktır. Üretim
aşamasında T.PAO.'nun olması bir diğer
avantajımızdır. Ceyhan'a ulaşacak 1 milyon
varil/gün'lük petrol, ülkemizin arz güvenliğine
kaynak çeşitliliği yönünde katkı sağlayacaktır.
Karadeniz'de Hopa-Artvin açıklarında T.P.A.O.
ile B.P. ortaklığında yapılmakta olan sondaj
çalışmalarında petrol keşfi açısından iyimser bir
hava hakimdir.

Türkiye'de petrol

• Üretim (Yurtiçi) - 2.2 milyon ton
• Üretim (Yurtdışı) = 1.8 milyon ton
• Tüketim (2004) = 31 milyon ton veya

622 bin varil/gün
• TPAO: "2010 yılında 300 bin varil/gün,

2020 yılında 600 bin varil/gün üretiyor
olacağız. Türkiye'nin ihtiyacının
yaklaşık %60'ını karşılıyor olacağız."

Sorunlar
• Kaçak petrol ve petrol ürünleri
• Boğazlarda petrol tankerlerinin

trafiği
* Boğaz by-pass petrol boruhatları

- Samsun-Ceyhan boruhattı
projesi

- Diğer projeler



DOĞAL GAZ

Türkiye'de doğalgaz

1989-2002 döneminde doğalgaz talebi
yılda %14 artt ı .

Avrupa'da gaz tüketiminde Türkiye 7.
sıradadır ve Avrupa'daki toplam tüketimin
%5'i gerçekleştirilmektedir.
Halen 8000 km olan ulusal doğalgaz
şebeke uzunluğunun 2006 yılı sonunda 10
000 km'ye ulaşması; halen 26 ile doğalgaz
verilirken bu sayının yakında 60'ın
üzerinde şehir merkezine ulaşması
beklenmektedir

Türkiye'de doğalgaz

• EPDK tarafından gündeme getirilen 50
şehir içi doğalgaz dağıtım lisansı
ihalesinden 42si sonuçlandı, 8 ihale
çalışması sürüyor.

• 2006 sonunda 16, 2007 sonunda da 15 ilin
daha doğalgaza kavuşması bekleniyor.

• 2007 sonunda doğalgaz kullanan il sayısı
66'ya ulaşmış olacak.

Mevcut ve Planlanan Boruhatları

TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ URETıMı VE TUKETıMi

20C5 yshndo gerçekleş'ıriien 800 milyon, m1 üretim bir rekcrdur

2005 yılı tüketimi: 27

• Rusya F.'dan (Batı Hattı): 12
• Rusya F.'dan (Mavi Akım): 4.
• İrandan: 4.3 milyar m3

• Cezayir'den: 3.8 milyar m3

• Nijerya'dan: 1 milyar m3

• TPAO'dan: 0.14 milyar m3

Rusya'ya %65 bağımlıyız!

milyar

.8 milyar

m3

m3

9 milyar m3



Türkiye'nin 2020li yıllarda 50 milyar m3

doğalgaz tüketen, 100 milyar m3 gazı
Avrupa'ya aktaran, toplamda 150 milyar m3'lük
bir doğalgaz sistemine sahip olacak şekilde
iddialı planlar yapıldığı yetkililerce (BOTAŞ)
beyan edilmektedir.
Doğalgaz fazlalığı, gelecekte doğalgazdaki al-
veya-öde anlaşmalarının getirdiği zorluklardan
dolayı elektrik üretiminde hidrogüç
santralların ve linyitle çalışan termik
santralların daha düşük kapasitede
çalışmalarına neden olabilir.

Sorunlar
Ulusal doğalgaz politikası kapsamında kısa vadede

yapılması gereken:
• Stratejik miktarı ve tüketimdeki pik (ani)

talepleri karşılamak için doğalgazın yer altı
depolanmasına gitmektir.

• 2009'a kadar BOTAŞ'ın %80'lik ithalat miktarını
devretmesi gerekmektedir.

• İstanbul, Ankara ve İzmit'teki yerel dağıtım
şirketlerinin en geç 2007'de özelleşmeleri
gerekmektedir.

• Rusya F.'na olan bağımlılıktan kurtulmak
gerekmektedir.

KÖMÜR

KÖMÜR ÜRETıMi

Türkiye'de Kömür

• Rezerv: Linyit rezervi 8 milyar ton
ve taşkömürü rezervi 1.3 milyar ton
kadardır.

• 2004 yılında yerli kömür üretimi 48
milyon ton ve ithalat 16 milyon ton
oldu. İthalatın faturası 1.2 milyar
dolardı.

Linyitten elektrik üretimi

• Linyitten elektrik üretim potansiyeli
toplam 120 milyar kWh/yıl olup,
halen bunun 42 milyar kWh/yıllık
(%35) kısmı değerlendirilmektedir.

• İnşa halinde veya EPDK'dan lisans
almış 11 milyar kVVh/yıllık bir ek
elektrik üretimi (ek %9'luk
potansiyel) gündemdedir.



HİDROELEKTRİK

Türkiye'nin Hidroelektrik Potansiyeli

Teorik
Teknik
Değerlendirilebilir
Teknik ve Ekonomik

433 Milyar kWh

216 Milyar kVVh
130 Milyar kWh
(37 bin MW)

Bugün, 37 bin MVV'lık hidrolik potansiyelimizin yaklaşık 13
bin MWı (=46 milyar kVVh'ı) (%36'sı)
değerlendirilmektedir Halen 142 adet HES
işletmededir. Yapımı gündemde olan 400e yakın
projenin ( = 11 milyar kWh/yıl) gerçekleştirilmeliyle
kullanım oranı %45 olacaktır.

ELEKTRİK

Türkiye'de Elektrik

1990-2000 döneminde elektrik tüketimi ortalama
yılda %8.6'lık artış gösterdi.
2005 yılı elektrik kurulu gücü 38.8 bin MVV'dır.
2005 yılında elektriğin %40 ı doğalgazdan, %25'i
kömürden, %30'u hidrogüçten, kalanı fueloil ve diğer
kaynaklardan elde edildi.
Üretilen elektriğin ~%20'sıne karşın gelen kısmı
teknik ve diğer nedenlerle oluşan kayıp/kûçaktır. Bu
oran A B.'de %8 kadardır.
ETKBna bağlı EİMŞ 18.8 bin MW kurulu gücü ile
Türkiye kurulu gücünün %48'ini ve Türkiye elektrik
üretiminin %42'sini karşılamaktadır

YILLIK ELEKTRİK ENERJıSİ ÜRETİM

Elektrik talebi son 20 yıl içinde ortalama yıllık %8.7 ve son 10 yi
içinde ortalama yıllık %6.2 art ı j göstermiştir.

ilhamı 07ŞGhırı T^İAŞ Gn M^d.

Kişi Başına yıllık
enerjisi tüketimi

Ülkeler Kişi Başına

Dünya ortalaması

Gelişmiş ülkeler ortalaması

AB.D.

Türkiye

AB.

elektrik
(2005)

Tüketim. kWh

2 500

8 900

12 322

2 200

6 000



Projeksiyon (DPT-ETKB)

2005-2020 arasında kişi başına elektrik
talebinin 2200 kVVh'ten (toplam 163
TWh=163 milyar kWh) en az 4600 kWh'e
(yaklaşık 2.3 katı artıkla veya 54 bin MW
eklenmesiyle) çıkacağı tahmin edilmektedir.
Talep Tahmini:

Yıl
Talep, milyar kWh

(ortalama)

2010
216-242

225

2020
406-499

440

YİLLİK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

~PRÖJEKSÎYÖN~j
Villih'/.T 1 Artja (Her 1=0 yılda û\e

' e~İ^t^îî^iâ{ Villik *,'.4<, Ari 5

Elektrik talebi nasıl karşılanacak?
Hidroelektrik:
- 2005:te üretim 46 milyar kWh
- Su kaynaklarımızı geliştirdiğimizde erişebileceğimiz hidrogüç
potansiyeli; 128 milyar kWh
Kömür:
- 2005:te üretim 44 milyar kWh
- Kömür kaynaklarımızı geliştirdiğimizde erişebileceğimiz elektrik
potansiyeli: 120 milyar kWh
Doğalgaz:
- 2OÛ5:te üretim 66.5 milyar kWh
- 2OO5tc mevcut kurulu gücün %90 kapasitede çalıştırılması
durumunda 92 milyar kwh
Jeotermal+Ruzgar: ?
TOPLAM: 335 milyon kWh

Ahmet Tıktık. DPT Musician

YILLIK ELEKTRıK ENERJİSİ ÜRET Mi

PROJEKSİYON : [
Vıtlitı!%7.1 Aıils [Her i'p yılda h'ıel ...l_

""Egrı ÇBkiîiırrrtj ı Yilljk'(i"4 5 Artis. her 1^y7ıda Crİtir
DPTJETKB Fjrojeksrjonlart J ^ I ^

Termik santrollarda mevcut kurulu güç gel işt ir ı lmezse. mevcut h idroelektr ik ve termik

potansiyel rnakstmum düleyde kullanılsa bile. 2014 yılından i t ibaren oç>k olujobı l i r

YORUM (Elektrik talebi nasıl
karşılanacak?)

• Türkiye'nin linyitten elektrik ve hidroelektrik
potansiyeli (120 ve 128 milyar kWh) günümüz
teknolojik ve ekonomik koşulları için geçerlidir.

• Türkiye'de derinde kömür aramaları yeterince
yapılmamıştır. Yeni kömür rezervleri bulunduğunda,
elektrik çevrim santrallarının teknolojileri
iyileştiğinde, petrol fiyatları arttığında,... linyitten
elektrik ve hidroelektrik potansiyelinin artması
beklenmelidir.

• Ne kadar artar?

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları

Jeotermal - Güneş - Rüzgar



Türkiye'de Jeotermol

Ktzıldere jeotermal sahasında yıllık ortalama
10 MW'hk elektrik üretimi yapılmaktadır.
Aydın Salavatlı'da 8 MW kurulu güçte bir
elektrik santralı üretime geçiş aşamasındadır.
12 yerleşim biriminde 50 bin konutta merkezi
ısıtma, 635 bin hektar alanda sera ısıtılması
ve 215 adet kaplıcada termal turizm yapıldığı,
toplam 2 milyon ton PEE jeotermal enerjinin
kullanıldığı açıklanmaktadır.
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Yenilenebilir Enerji
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Türkiye'de Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinin kullanımı için
önemli bir potansiyel olduğu
düşünülmesine rağmen, özellikle
Güney ve Batı Anadolu'da güneş
panelleriyle su ısıtılması dışında
yeterli düzeyde kullanıldığı
söylenemez.

Türkiye'de Rüzgar Enerjisi

10 bin (bazı kaynaklara göre 30 bin ve hatta >100 bin)
MWlik potansiyeli olduğu iddia edilen rüzgar,
Bozcaada, Çeşme ve İstanbul Hadımkoy'de kurulu
gücü 20 MW olan türbinlerle elektrik üretiminde
kullanılmaktadır.
Bares Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bandırma'da 30 MW
projesi var.
Burner İnşaat Şirketi'nin tntepe-Çanakkale'de 30.4
MW projesi var.
Türkiye'de kurulu kapasitenin 2009 sonuna kadar 620
MWa ulaşması öngörülüyor.
Danimarka'da kurulu güç 3200 MW olup, elektriğin
%21'i rüzgardandır.

Türkiye'de Nükleer Enerji

ETKB'na göre:

Türkiye'nin 2020 yılına kadar gereksinim
duyacağı enerjinin bir bölümünü karşılamak
için 2015 yılına kadar toplam maliyeti 7-8
milyar dolar olması beklenen 4.5-5 bin
MW*lık 3 adet nükleer enerji yatırımı
öngörülmektedir.

Gerçekleştirilen ve planlanan
yasal düzenlemeler

Elektrik Piyasası Kanunu (2001)
Doğalgaz Piyasası Kanunu (2001)
Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri
Merkezi Kurulması (2004)
LPG Piyasası Kanunu (2005)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Amaçlı Kullanılmasına ilişkin Kanun
(200B)
Petrol Kanunu Tasarısı
Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı Taslağı

ı Jeotermal Kanunu Tasarısı Taslağı



Geleceğe yönelik enerji politikasının
oluşturulmasında 5 temel hedef:

Yerli enerji kaynaklarımızın kullanılması
öncelikli hedef olmalıdır.
Rekabet koşullarını sağlayan, liberal ve şeffaf
bir ekonomi politikası izlenmelidir.
Enerji kaynaklarını üreten ve tüketen
bölgelerin ortasında stratejjk bir coğrafyada
bulunan Türkiye arz güvenliğini esas alarak
bundan yararlanmalıdır.
Enerji tasarrufu ve verimlilik önemsenmelidir.
Teknoloji geliştirmeye ve AR-GE'ye önem
verilmelidir.

Teşekkürlerimle...
Abdurrahman

Satman



TR1000344

Türkiye'nin genel enerji durumu

Prof.Dr.H.Mete ŞEN
/ T. Ü. Makina Fakültesi

Özet

Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel gereksinim ve ölçütlerinden biri olan
enerjinin arz güvenilirliği için son 15 yılda öngörülen talep projeksiyonlarında yapılan büyük
ölçekli yanılgılar sonucu bugün genel enerji tüketiminde % 72 oranında dışa bağımlı duruma
geldik. 2005 yılı petrol, doğal gaz ve taş kömürü ithalatının faturası yaklaşık 19.5 milyar ABD
Doları 'dır. Yerli, yenilenebilir ve fosil kökenli enerji kaynaklarımıza dayalı üretim ve dönüşüm
teknolojilerine yönelik politikalar maalesef uygulamaya zamanında, gerektiği ölçüde, önemde ve
hızda hayata geçirilememiştir. Özelleştirme ve serbest piyasaya geçişte yaşanılan sıkıntılar hala
aşılamamıştır. Petrol ve doğal gaz görünür rezervleri çok kısıtlı olan ülkemizde EPDK ve DPT
dahil enerji ile ilişkili 16 kamu kurumu arasında sağlıklı bir koordinasyonun olmaması nedeniyle
farklı enerji arz-talep projeksiyonları öngörüleri sonucu ortaya çıkan kara tablonun yeni
uygulamalarla griye dönüşmeye başlaması umut vericidir.

Türkiye'nin son 1994 - 2004 dönemi yıllık ortalama genel enerji tüketimi artışının % 4, 2004 yılı
genel enerji tüketiminin 88 milyon ton eşdeğer petrol, toplam enerji tüketiminde fosil yakıtların
payının % 83 oranında olduğu, ekonomik kalkınmayı AB ortalamalarının çok üstünde bir nüfus
artış oranı ile birlikte gerçekleştirme çabalarımız ve kayda değer başarımız birlikte
değerlendirildiğinde, ulusal enerji politikamızın arz güvenliğini riske atmadan "öncelikle" yerli
kaynakların arama-üretim - değerlendirilmesine yönelik olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler: Enerji,birincil enerji kaynakları, elektrik

Prof.Dr.H.Mete Şen: 0212 293 13 00/2472- 2502, senmet@itu.edu.tr
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Global energy perspective of Turkey

Extended abstract

Global energy demand is growing rapidly at an average rate of 4% per year in parallel with the economy
while EU-25 has only 0,8% during the last decade. Total primary energy supply is 87 818 000 toe of which
72% was imported; in comparison the average dependency rate is 49,5% in the EU. Such excessive
dependency creates harmful effects on the national economy. Oil and natural gas imports bill was 19,5
billion US $ in 2005. Primary energy demand growth rate is twice as much of the production rate in the
period 1980 - 2004. Fossil fuels accounts for 86% of Turkey's global energy supply in 2004. Population
growth rate is one of the major parameters affecting the energy balance. Energy and electricity
consumptions per capita are still one third of the EU's average.. Turkey's coal reserves needs to be utilized
at higher rate and hydropower, wind power and geothermal energy potentials should be developed in order
to decrease the imported energy dependence, soon. Due to the "buy or pay" bilateral agreements with
suppliers, storage capabilities should be realized for excessive natural gas supply.

Turkey's average growth rate of electricity production is 8,1% while installed capacity has 8,5% for the last
25 years. The present total installed capacity is 39 020 MW in which renewables has a share of 34%. Total
electricity production was 162 TWh in 2005 of which 75,4% was supplied by thermal power plants. Share of
natural gas is 44% of the annual electricity production. Considering the present power plants and the ones
under construction, electricity supply and demand will be in balance till the year of 2010 (with high demand
scenario) or 2015 (with low demand scenario). Nuclear power is being considered for electricity supply
security after 2015. But, the general approach for supply security is first to develop the domestic coal
reserves, renewable energy resources.

Keywords: Energy, primary energy resources, electricity
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Giriş
Türkiye'de enerji konusunda son 20 yılda yapılan ulusal ve uluslararası toplantılarda kamu,
akademik, özel sektör ve sivil örgüt temsilcilerinin sunduğu bildiriler, dokümanlar,
değerlendirmeler, sonuç bildirileri, öneri ve hedefler, kaygılar, tespitler incelendiğinde bunların
2006 yılı enerji gündemi ile büyük ölçüde örtüştüğü gözlenmektedir. Günümüzde de hala aym
konuları tartışıyor olmamız, objektif teknik değerlendirmeler sonucu ortaya konan ve üzerinde
ulusal uzlaşma sağlanan hedef ve politikaların, bireysel ve kurumsal ataletimizi ve tutuculuğumuzu
yenerek, efektif bir şekilde bir an önce artık tasandan uygulamaya geçirilmesi gerekliliğini ortaya
koymaktadır.

Birincil enerji kaynaklarımız ve tüketimimiz
Türkiye birincil enerji kaynakları çeşitliliği açısından oldukça zengin olup taşkömürü, linyit,
asfaltit, ham petrol, doğal gaz, bitümlü şist gibi fosil kaynaklara ve hidrolik, jeotermal, biyokütle,
güneş, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara sahiptir. Kömür ve yenilenebilir birincil kaynaklarımızın
rezerv ve potansiyelleri, girmeyi hedeflediğimiz Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla iyi düzeyde
olmasına rağmen toplam enerji tüketimimizin % 60'sini oluşturan petrolde ve doğal gazda
"görünür" rezervlerimiz yok denecek düzeydedir (Çizelge 1,2). 2004 yılı genel enerji üretim ve
tüketim miktarları, kaynak bazmda Çizelge 3.'de sunulmuştur.

Çizelge 1. Türkiye birincil enerji kaynakları
rezervi ve potansiyeli-2004 Çizelge2. Dünya fosil yakıt rezervi-2004

Kaynak
TaşK.
Linyit
Asfaltit
Bitümler
Hidrolik

Ham petrol
D.Gaz
Doğal Uranyum
Toryum
Jeotermal-elektr.
Jeotermal-ısı
Güneş-elektrik
Güneş-ısı
Rüzgar

Birim
Milyon ton
Milyon ton
Milyon ton
Milyon ton
GWh/yıl
MW
Milyon ton
Milyar m3

Ton
Ton
MWe
MWt
Milyon tep
Milyon tep
MW

Rezerv
1344
8375

79
1641

129907
36652

43
8

9129
380000

510
31500

25
87

10000

Rez./tüketim
71 yıl
187 yıl
110 yıl

17 ay
4 ay

Kaynak Birim Rezerv Rez./Tüketim
Petrol Milyar ton
D.Gaz Trilyon m3

Kömür Milyar ton

Çizelge 3.
tüketiminin i

Kaynak
TaşK.
Linyit
Asfaltit
Petrol
D.Gaz
Hidrolik
Jeo. Elek.
Jeo. Isı
Rüzgar
Güneş
Odun
Hayvan ve Bitki
artıkları
Elektrik ithalat
Elektrik ihracat
TOPLAM

162
180
909

41 yıl
67 yıl
164 yıl

Birincil enerji kaynakları
kaynaklara göre dağılımı -

2004

Birim
(Bin ton)
(Bin ton)
(Bin ton)
(Bin ton)
(106m3)
(GWh)
(GWh)
(Bin tep)
(GWh)
(Bin tep)
(Bin ton)

(Bin ton)

(GWh)
(GWh)
(Bin tep)

(

Üretim
1946
43709
722
2246
708
46084
93
811
58
375
14393

5278

24322

Tüketim
18904
44823
722
31729
22446
46084
93
811
58
375
14393

5278
464
-1144
87818
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Genel enerji tüketiminde kaynakların payı incelendiğinde Türkiye ve AB ülkelerindeki petrol ve
doğal gaz tüketim oranlarının aynı olduğu, Türkiye'nin kömür ve yenilenebilir kaynakların
paymdaki fazlalığın AB'de nükleer enerji ile ikame edildiği görülmektedir (Çizelge 4.).Türkiye'nin
birincil enerji tüketiminin 1980 -2004 dönemindeki yıllık ortalama artışı % 4.3 iken üretim artışı
% 1.4'de kalmıştır (Şekil 1). Aynı dönemde kaynakların toplam enerji tüketimindeki payına
bakıldığında yenilenebilir kaynak payının azalırken 1985 sonrası doğal gaz payının hızla arttığı
görülmektedir. Kömür payı bu dönemde kayda değer bir değişim göstermemekte, petrol payı ise
1985 sonrası azalmaktadır (Şekil 2.). AB ülkelerinin 1990-2003 dönemindeki genel enerji
tüketiminde ortalama yıllık artışı % 0.8 olmuştur. 2004 yılında genel enerji tüketimimizin % 87'si
fosil yakıtlardan, %13'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır.

Çizelge 4. Türkiye ve AB' de genel enerji tüketiminin kaynaklara dağılımı (%)-2003

Petrol D. Gaz Kömür Nükleer Yenilenebilir

Türkiye
AB

38
37

22
24

27
18

0
15

13
6

Şekil 1. Birincil enerji kaynaklan üretim ve tüketimi (1970-2004)

(bin tep)
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Şekil 2. Birincil enerji tüketiminde kaynakların payı (%)

100%

80%

60% -

40% -

20%

0%

Odun+Hayvan ve
Bitki Art.

Yenilenebiliri

Petrol

Taşkömürü+Linyit
Msfaltit

nCP otf

Birincil enerji kaynaklarında dışa bağımlılık AB ülkelerinde % 49.5 iken Türkiye'de %72.6'dır
(Şekil 3.). Ülkemizin ekonomik koşulları ve kıt ekonomik kaynaklan dikkate alındığında bu dış
bağımlılığın makul bir düzeye çekilmesi için yerli kaynaklara yönelik hedefler konulmalıdır.
Gelişmişliğin bir ölçütü olan kişi başı toplam enerji tüketiminde henüz dünya ortalamasının altında
olup AB ortalamasını yakalamamız, % 1.6'lık bir nüfus artış oram ile, orta vadede bile mümkün
görülmemektedir (Şekil 4.). 2003 yılında kişi başı tüketim Türkiye'de 1127 kgep iken AB'de 3773,
ABD'dc7900, Çin ve Brezilya'da 1100, dünya ortalaması 1650 kgep olmuştur. Enerji yoğunluğu
( birim GSMH'ya düşen enerji tüketimi) incelendiğinde AB ülkelerine kıyasla enerjiyi verimsiz
tükettiğimiz, AB'nin artık terketmeye başladığı çimento, demir-çelik imalatı gibi enerji yoğun
ve/veya katma değeri düşük sanayilere sahip olduğumuz sonucu çıkarılabilir. (Şekil 5.). Genel ve
nihai enerji tüketiminde en büyük kullanıcı % 32.7 ile sanayi olup konut ve ticari faaliyetlerin payı
% 23.9' dur (Çizelge 5). Genel enerji tüketiminde tasarrufa ve verimliliğe yönelik çalışmalarda
tüketimin sektörel dağılımı önemli bir referanstır. Örneğin, tüketimde payı % 15.7 olan ulaştırma
sektöründe toplu taşımaya yönelmenin, tüm ulaşım araçlarında özgül yakıt tüketimi için sertifika
şartı konulması gibi atılacak bazı küçük adımların sonucunda bu önlemlerin kümülatif getirişi
azımsanamayacak mertebelerde olabir. Yine, Toplam enerjinin % 23.9'unu tüketen konutlarda
tüketilen enerjinin % 80'inin ısıtma amaçlı olduğu dikkate alınırsa binaların ısı izolasyonuna
yönelik uygulanması zorunlu kriterlerin konulması halinde sağlanacak tasarruf az değildir.
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Şekil 3. Enerjide Dışa Bağımlılık 2003

Kömür Petrol D.Gaz Genel

Şekil 4. Kişi başı toplam enerji tüketimi -2003

< 10000

Dünya OECD ABD AB-25 Türkiye

Şekil 5. Enerji Yoğunluğn-2003

L _
Türkiye AB-25 Rusya Çin Dünya

Çizelge 5. Genel ve nihai enerji tüketiminin sektörlere dağılımı (%,
2003

Sanayii
32,7

Konut ve
23

hizmetler
,9

Ulaştırma
15,7

Tarım
3,8

Enerji dışı
2,5

E. Santralları
21,4

Kömür
Kömür rezervlerimizin ülkemizin geniş bir coğrafyasına dağılmasına, tüketim merkezlerine yakın

olmasına, bağıl olarak düşük üretim maliyetine ve doğal gaza alternatif tek yerli kaynağımız
olmasına rağmen bu kaynağımızla ilgili projeler hayata geçirilememiştir. 2004 toplam enerji
tüketimimizin % 27' si kömür kaynaklı olup eşdeğer enerji bazında kömürün % 52'si ithal
edilmiştir. Linyit tüketiminin % 76'sı enerji santrallarında kullanılmaktadır. 1986'dan günümüze
linyit rezervlerinde sadece % 3 artmış olup taşkömürü ve asfaltit rezervlerinde değişiklik
olmamıştır. Son günlerde önemi daha iyi anlaşılan enerjide arz güvenilirliği ve sürekliliği, rezervin
% 90'ının açık işletme olması, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki beklenmeyen ve öngörülemeyen
artışlara karşın ucuz olması, dış etkenlerden fazla etkilenmemesi nedeniyle fiyatının kararlılığı, dışa
bağımlılığı azaltması, kömüre dayalı üretim ve dönüşüm teknolojilerinin istihdama katkısı dikkate
alınarak arama ve rezerv belirleme çalışmalarının arttırılması, linyitlerimizin kalorifık değerlerin
düşük, kirletici madde oranlarının yüksek olması nedeniyle yasal çevre kısıtlarına uyumlu ve
verimli bir şekilde üretimi, tüketimi, dönüşümü (elektrik) için gerekli teknolojileri uygulamak için
kamu liderliğinde bir politika acilen hayata geçirilmelidir. Afşin-Elbistan B Santralına kömür
temininde yaşanan "plansızlığın" yeni projelerde yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
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Petrol ve doğal gaz
2004 yılında toplam enerji tüketimimizin % 60'sini oluşturan petrol ve doğal gazın tüketimdeki
payı, dünyadaki trende paralel olarak, mevcut teknolojiler ve gelişen sosyal refah gereği her geçen
gün artmaktadır. Günümüz koşullarında tüketimi kaçınılmaz olan bu kaynakların arzının,
uluslararası siyasette yaşanılan sorunlar ve ilişkiler dikkate alınarak, tedarikçi ülke ve şirket, tür,
miktar, taşıma/iletim şekli bazında çeşitlendirilmesi dengeli bir şekilde yapılmalıdır. "Al, ya da
öde" anlaşmalarının ekonomimize getirdiği yük unutulmamalıdır. Petrol ve doğal gazda köprü ve
terminal ülkesi olmayı amaçlayan stratejiler oluşturulurken kendi arz güvenliğimiz göz ardı
edilmemeli, talep fazlasının 3. ülkelere re-eksport hakkının sağlanması hedeflenmelidir. Türkiye'nin
tüm boru hatlarının tam kapasite ile çalışması halinde sağlayacağı yıllık 300 milyon ABD Dolan
gelir için "nakliyeci, depocu, liman işletmecisi" sıfatından farklı olarak katma değer yaratıcı
projeler ( rafineri, serbest bölgelerde enerji santrallan, vb.) geliştirilmelidir.TPAO'nun arama-
üretim-taşıma-rafınaj-dağıtım-pazarlama alanlarından oluşan dikey entegre yapısı 1983'de
ayrıştırılarak bünyesinde en riskli olan arama-üretim faaliyetleri bırakılmıştır. Petrol ve doğal gaz
arama ve üretimi, sermaye ve teknoloji gerektiren riski oldukça yüksek bir faaliyet olduğundan
TPAO'ya bu çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için kaynak yaratılması gereklidir. Böylece,
taranmamış kıta ve deniz sahalarında arama faaliyetleri hız kazanmalıdır.Stratejik bir madde olan
petrolün arama/üretim faaliyetlerinde TPAO'nun önemli bir kamu hizmeti yaptığı unutulmamalıdır.

Doğal gaz tüketimimizin % 61'i elektrik üretiminde, % 19'u konutlarda, % 20'si sanayide
kullanılmaktadır. Doğal gazın elektrik üretiminde %61 oranında kullanım oranına başka hiçbir
eşdeğer ülkede rastlamak mümkün değildir. 2005 kış aylarında doğal gaz arzında Rusya ve İran'ın
uyguladığı kısıntısının, yarattığı sıkıntılara çözüm olarak ülke ve temin şekli bazında çeşitliliğe
gidilmeli, % 60 oranında Rusya'ya olan bağımlılığımız gözden geçirilmelidir (Çizelge 6.). Doğal
gaz talebinde meydana gelebilen saatlik, günlük, mevsimlik talepleri düzenlemek ve kısmen arz
açığını sağlamak, saatlik ve günlük puant talepleri karşılamak, "al, ya da öde" anlaşmalarından
dolayı talep fazlası gazı değerlendirmek için çözüm olan yeraltı doğal gaz depolama tesisleri
projeden uygulamaya geçirilmeli, Silivri, Trakya, Tuz Gölü dışında yeni sahalar araştırılmalıdır.
Ülkemizin petrol ve doğal gaz iletiminde terminal ve köprü olmasının yarattığı fırsatların yanısıra
Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle aldığı risk ve tehditler de dikkate alınmalı,
Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında Irak'taki savaş nedeniyle yaşanılan sorunlar
unutulmamalıdır.

Çizelge 6. Kontrata bağlanmış doğal gaz arz miktarları (milyon m )

Ülkp

Rusya F.
Rusya F.Ek
Mavi Akım
Iran
LNG Cezayir
LNG Nijerya
Azerbaycan
Türkmenistan
Toplam
Gerçekleşen

1998
6000
2000

4000

12000
10083

2000
6000
4500
500

3000
5200

Belirsiz
19200
14521

2005
5000
8000
6000
6689
4444
1338

Belirsiz
31471
26865

2006
6000
8000
8000
8600
4444
1338

Belirsiz
36382

2008
6000
8000
12000
9556
4444
1338
3000

Belirsiz
44338

2010
6000
8000
16000
9556
4444
1338
6600

Belirsiz
51938

2015
0

8000
16000
9556

0
1338
6600

Belirsiz
41494

2020
0

8000
16000
9556

0
1400
6600

Belirsiz
41556

Anlaşma
süresi

1986-2011
1998-2021
1997-2022
1996-2021
1998-2018
1995-2017
2001-2016
1999-2029
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Yenilenebilir kaynaklar

Jeotermal
Türkiye jeotermal kaynak potansiyeli bakımından dünyada 7. sıradadır. MTA tarafındann 1962'de
başlatılan potansiyel çalışmaları sonucunda yüzey sıcaklığı 40 ° C nin üzerinde 140 jeotermal saha
saptanmış olup bunların % 95'inde merkezi ısıtmaya, sera ısıtmasına, endüstriyel ısı ve proses
kullanımına, sağlık turizmine ve CO2 üretimine uygundur. Hidrolikten sonra % 3.6 ile enerji
üretiminde en çok payı olan jeotermal enerjinin % 87'si ısıtma amaçlı kullanılmakta olup halen 51
600 konut eşdeğerinde ısıtma yapılmaktadır. Değişik kurumlarca teknik ve ekonomik jeotermal
potansiyeline yönelik öngörüler arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Türkiye'de şimdiye kadar
yapılan jeotermal saha ve potansiyel taraması saha bazmda yetersiz olup aramaların kamu
tarafından hızlandırılarak yapılması ülke ekonomisi için çok yararlı olacaktır. Jeotermal enerjinin
bir diğer katkısı ise, ısıtma amaçlı doğrudan kullanımlarda % 90 oranında yerli teçhizat, donanım ve
teknolojinin kullanılabilir olmasıdır. 500 000 konutun jeotermal ile ısıtılmasının eşdeğeri 1 milyar
m3 doğal gaz tüketimi olup tüm jeotermal kaynaklarımızın değerlendirilmesi halinde ekonomiye
katkısının 20 milyar ABD Dolan olacağı beyan edilmektedir. Ancak, jeotermal kullanan
uygulamalarda re-enjeksiyon mutlaka yapılarak çevre kısıtlarına uyulmalıdır. Halen mevcut yasal
statüde jeotermal kapsamında bazı boşluklar olup bilhassa Belediyelerin önayak olduğu jeotermal
ile merkezi ısıtma projelerinin hem projelendirme, hem de teknik uygulama aşamalarında birçok
yanlışlıklar yapılmakta olup gerekli kamu denetimi sağlanamamaktadır. Sonuç olarak, jeotermal
enerji hidrolik enerjiden sonra ekonomiye ve çevreye katkı açısından geliştirilmesi ve
desteklenmesi gereken ısıtma amaçlı en önemli yerli, yenilenebilir kaynağımızdır.

Güneş
EÎEİ tarafından Devlet Meteoroloji İişleri Genel Müdürlüğünün 1966-1982 döneminde klimatolojik
amaçlı ölçümlerine dayanarak yapılan çalışmada Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme
süresinin 2 640 saat, ışınım şiddetinin 1 311 kWh/m2-yıl olduğu belirlenmiştir. Ancak, EİEİ
tarafından daha sonra yapılan bazı ölçümlerde DMİ verilerinin sağlıklı olmadığı, gerçek
potansiyelin bu değerlerden daha çok olduğu saptanmış olup ölçümler EÎEİ tarafından
yinelenmektedir. Yarattığı çevre sorunu en az olan güneş enerjisinin potansiyelinin ülkemizin tüm
bölgelerine dağılımı nedeniyle düzlemsel kollektörlerle sıcak su üretimi oldukça yaygındır. Bir
diğer ticari uygulama da gıda kurutmasıdır. Birim yüzeye gelen güneş enerjisinin az (0 - 1 100
W/m2) olduğundan pratik uygulamalar için büyük kollektör yüzeylerine ihtiyaç vardır. Gece,
bulutlanma nedenleriyle enerjinin sürekliliği olmayıp güneşli zamanlarda üretilen enerjinin
depolanması veya hibrit uygulama ile kesintisiz arzın sağlanması gereklidir. Buna rağmen, gün
geçtikçe artan petrol ve doğal gaz fiyatları dikkate alındığında depolu sistemlerin ilk yatırım
maliyetinin yüksek olması dezavantajı ortadan kısa sürede kalkacaktır.

Biyokütle
Türkiye'nin yerli genel enerji üretiminde 1980'de % 44, 2004'de % 23, tüketimde ise sırasıyla
% 24 ve % 6 payı olan biyokütle enerjisi alternatif enerji kaynaklan arasında büyük bir potansiyele
sahip olup depolanabilmesi nedeniyle rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesintili değil sürekli enerji
sağlamaktadır. Ana bilşenleri karbo-hidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm
maddeler birer biyokütle enerji kaynağıdır. Biyokütle ya Türkiye'de olduğu gibi doğrudan
yakılarak ya da çeşitli süreçlerde (havasız çürütme, piroliz, fermantasyon, gazlaştırma, hidroliz,
biyofotoliz, esterleşme reaksiyonu) yakıt kalitesi arttırılıp alternatif biyoyakıtlar (biyogaz, çöpgazı,
biyodizel, biyoetanol, sentetik yağ) üretilmektedir. Biyokütle teknikleri ile bir çok kimyasal ara
ürünler de elde edilebilmektedir. Türkiye'de enerji ormancılığı için uygun alanların yaklaşık % 15'i
değerlendirilmiş olup C4 tipi enerji bitkileri tanmına ise henüz el atılmamıştır. Yurdumuzda toplam
arazinin % 33'ü işlenmekte olup işlenmeyen arazi içinde tanma uygun olan % 3'lük alanın enerji
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tarımında kullanılması bir çözümdür.Ülkemizdeki günlük 65 000 ton endüstriyel ve evsel çöpün ve
ayrıklaştınlarak düzenli depolanması ve anaerobik fermantasyonu ile % 40 ila % 60 oranında metan
içeren çöpgazı üretimi olanağı mevcuttur. Bazı belediyelerde bu yönde fizibilite çalışmaları
yapıldığı bilinmektedir. Organik kökenli bitkisel ve, hayvansal atıkların doğrudan, verimsiz
yakılması veya tanm topraklarına gübre olarak verilmesi yerine anaerobik fermantasyon ile % 40
- % 70 metan içerikli biyogaz üretimi için Tanm Bakanlığının da iştirakiyle halkın yönlendirilmesi,
tesisler için teşvik uygulanması yararlı olacaktır. Biyogaz ve çöpgazı üretimi artığı madde kompost
gübre olarak değerlendirilmektedir. Kesin verilere dayalı herhangi bir potansiyel çalışması
olmamakla birlikte biyogaz potansiyelimizin 2.5 - 4 milyar m3 olduğu öngörülmektedir. EPDK
tarafından özel tüketim vergisinden muaf tutulan biyodizelin dizel yakıtı ile karıştırılarak
kullanılması için, kırsal kesime sosyo-ekonomik getirilen de dikkate alınarak, yağlı tohum ekimi
yapan çiftçilerin desteklenmesi hedeflenmelidir. Biyodizel yakıt üretimi AR-GE'ye en açık
alanlardan birisidir.

Elektrik

Arz güvenliği ve planlama
2004'de Türkiye'de tüketilen toplam enerjinin sadece % 21.4'ü elektrik üretimi için
kullanılmasına rağmen artan sosyal ve ekonomik refah sonucu günlük hayatımızda heran içice olan
elektrik enerjisinin arzında yaşanan kısıntılar diğer enerji kaynaklarının kısıntısından çok daha fazla
ve hemen hissedilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda, nükleer santrallann da gündeme oturmasıyla
elektrik arz-talep dengelerinde öngörülen projeksiyonlar genel enerji dengelerinden çok daha fazla
tartışılmakta, tüm platformlarda devamlı gündemde tutulmaktadır. Bu olgu, 1999 Marmara
depreminden sonra "deprem" bilimi konusunda kamuoyunda yaşanan ve yaşatılan bilgi ve kavram
kargaşalarına benzer bir niteliktedir.

Elektrik enerjisi projeleri yüksek maliyetli yatırımlar olması nedeniyle birincil enerji kaynağı/yakıt
temini ve depolanması, elektrik üretim tesisi, iletim ve dağıtım tesisleri bir bütün olarak ele
alınmalı, konu ile ilgili tüm kamu ve yatınmcı kurumların eşgüdüm halinde çalışmalıdırlar. Arz-
talep dengesinin her iki yönde de bozulması sonucu ( arzın yetersizliği sonucu reel sektörün enerji
maliyet girdisinin 10 kat artması veya arzın plansız geliştirilmesi sonucu doğan atıl kapasite / ölü
yatırım, al ya da öde anlaşmaları) ekonomik ve toplumsal maliyetler artacaktır. Elektrik
üretiminde; arz güvenliği, süreklilik, ucuzluk, çevreye en az etki, verimlilik aranan temel
kriterlerdir. Petrol ve doğal gaz fiyatlarında uluslararası anlaşmazlıklar nedeniyle önceden
öngörülemeyen artışlar arz-talep projeksiyonlannın gerçekleşme şansı ortadan kalkmaktadır.
Elektrik enerjisi arz/üretim planlaması, kamunun finans ve birincil kaynak temini, kullanımı, yeni
üretim tesislerinin mevcut enterkonnekte şebekeye bağlanması için iletim-dağıtım sistemlerinin
planlaması, uluslararası enterkonneksiyonlardaki transfer kapasitesinin planlanması, arz güvenliği
için gerekli ilave kapasite ihtiyacının belirlenmesi için büyük önem taşımaktadır.

Kurulu güç ve üretim
Türkiye elektrik üretimi ile ilgili istatitik bilgiler çizelgeler ve grafikler şeklinde aşağıda (Çizelge 6.
- 13., Şekil 6. - 10.) sunulmuştur. 1980 - 2005 döneminde toplam kurulu güçlerde yıllık ortalama
artış, toplamda % 8.5, hidrolikte % % 7.5, termikte %9.0 olmuştur. Aynı dönemde üretim artışları
sırasıyla % % 8.1, % 5.1 ve % 9.8 olarak gerçekleşmiştir. Hidroelektrik santrallann son 25
yıllık ortalama kapasite faktörü % 42'dir. Türkiye'de mevcut, inşa halinde ve inşa edilecekler dahil
tüm hidroelektrik santrallann ortalama kapasite faktörü; güvenilir enerji için % 29, ortalama enerji
için % 41 olarak projelendirilmiştir.
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Uygun finansman sağlansa bile Hidroelektrik santrallarm yapımı kurulu gücüne ve tipine göre 3 ila
8 yıl sürmesi nedeniyle tüm potansiyelimizin kullanılır hale gelmesi onlarca yıl alacaktır. İnşaatı
devam edenler dahil mevcut santrallar, kurulu güç ve enerji bazında, toplam kapasitenin ve
potansiyelin % 43'ünü oluşturmaktadır. Geriye kalan 20 667 MW gücün kullanılır hale
getirilebilmesi için gerekli yatırım finansmanının özel sektör tarafından bir an önce sağlanması,
aksi takdirde büyük güçteki santrallarm devletler arası ikili anlaşmalara bağlı kredilerle veya kamu
öncülüğünde özel sektörle birlikte gerçekleştirilmesi arz güvenliği için gereklidir. ETKB'nm 2023
yılına kadar yerli kaynaklara dayalı tüm santrallarm yapımını tamamlamayı hedeflediği, 2005-2020
döneminde enerji sektörü için toplam 128.5 milyar ABD Doları yatırım ihtiyacı olduğu, mevcut
enerji yatırımlarının tamamlanabilmesi için 43.5 milyar ABD Doları ödenek ihtiyacı birlikte
değerlendirildiğinde acil bir finansman eylem planı gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Linyit
rezervlerimizin elektrik üretim kapasitesinin 105 milyar kWh/yıl, taşkömürünün ise 15,7 milyar
kWh/yil olduğu tahmin edilmektedir.

Tahkim hakkı nedeniyle 20 yıllık sözleşme süresince değiştirilme olanağı olmayan alım garantili
yapıda 4628 sayılı yasanın amaçladığı serbest rekabete dayalı bir piyasa düzeni oluşturulması
mümkün değildir. Yasanın amacında öngörülen yeterli üretimin sağlanabilmesi için yatırım yapacak
mali güçte yerli oyuncular olmayınca, her yıl 3 ila 4 milyar ABD Dolarlık yatırım yabancılardan
beklenmesi doğaldır. Yabancı sermaye bir başka ülkeye kar amacıyla gittiğinden bunun en kolay ve
çabuk yolu olan özelleştirme yolu ile mevcut tesisleri alması veya geri ödemesi en çabuk olan doğal
gaza dayalı santral yatırımını seçmektedir. Bu kısır döngü sonucu elektrik sektörünün doğal gaza
bağımlılığı daha da artacaktır. Yatırımına başlanmayan veya geciken yatırımlarda yaptırım için
öngörülen 2 yıl bekleme süresi elektrik sektörü için uzun bir süre olup bu 2 yıllık gecikmenin arz
güvenliğinde yaratacağı eksikliği hemen gidermek mümkün olmayacaktır.

Şekil 6. Bıiit elektrik üretimi değişimi (1'980-2005)
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Şekil 7. Kurulu güç ve puantyük değişimi

(MW)
40000

D SAATLİK
PUANT

JBLKURULUGUC

Şekil 8. Kapasite ve kullanma faktörü değişimi (%)

Çizelge 6. Türkiye kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı (MW)-2005

F u f '
Q'l

Motorin
T j ı ş

K.
Linyit LPG D.Gaz Jeo. Nafta Yeni.+Atık Hidrolik R ü z g a r ? ° k

 T , a my BarajI, Akarsu y yakıt H

2225 214,4 1651 335 7130,8 10,4 12432 23 36,8 35,3 11967 1002 33,6 1925 39020

Çizelge 7. Türkiye elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı (GfVhJ-2005

Fuel oil

5912

Motorin

0

ithal K.

10206

I aş
K.

2852

Linyit

30008

LPG

425

D.Gaz

70962

Jeo.

95

Nafta

1679

Yeni.+Atık

130

Hidrolik

39658

Rüzgar

57

Toplam

161983
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Çizelge 8. Enerji kaynaklarının elektrik üretimine ve kurulu güce katkısı (%)-2005

D. gaz Hidrolik Kömür İthal kömür Sıvı yakıt Jeo.-Rüzgar

Üretim 43,8 24,5 20,3 6.3 5 0,1

Kurulu güç 31,8 33,2 24,3 4,2 623 0,2

Çizelge 9 Elektrik üretiminin üretici kuruluşlara dağılımı (%)-2005

EÜ

45

AŞ

,3

YID

8,6

Yi

25,8

Serbest

6.5

Ü. Otoprodüktör

10,6

Mobıl-İHD-

3

Çizelge 10. Yakıt türüne göre santralların

kapasite faktörleri (%) -2005

Taş D.
K. ithal K. Gaz Linyit Jeo Hidrolik Rüzgar
97.2 70.6 65.2 48 47 34.9 19,2

Çizelge 11. Üretici

kuruluşlara göre

santrallerin kapasite

faktörleri (%) - 2005

EÜAŞ

YİD, Yi,
SÜ.OP,
İHD

Linyit
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D.
Gaz
29,50
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Şekil 9. Şebeke kayıpları
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Şekil 10. Kişi Başına Elektrik Tüketimi-2003
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Çizelge 12. Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı (%)

2003'

Türkiye
AB-25

D. Gaz
45,80
18,60

Kömür
22,40
30,80

Yenilenebilir
25,30
14,20

Petrol
6,50
5,20

Nükleer
0,00

31,20
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Çizelge 13. Türkiye hidroelektrik enerji potansiyelinin proje seviyelerine
göre dağılımı (Şubat-2006)

Hidroelektrik santral
projelerinin

mevcut durumu
işletmede
inşa halinde
Gelecekte inşa edilecek

Kesin projesi hazır
Planlaması (fizibilitesi)

hazır
Master planı hazır
İlk etüdü hazır

Toplam

Proje

sayısı

142
40
565

14

175
96

280
747

Kurulu
Güç

(MW)
12788
3197

20667
3556

7306
5120
4685

36652

Toplam
üretim

(GWh/yıl)
45930
10518
73459

10752

26562
17819
18326

129907

uran
(0/\(/o)

35,4

8,1
56,5

8,3

20,4
13,7
14,1

100

Öneriler

1. Türkiye'nin güvenilir, sürekli, kaliteli, çevreye etkisi en aza indirgenmiş, ucuz enerji üretimi
için öncelikle yerli kaynaklar değerlendirilmelidir.

2. Ulusal enerji planlarına uygun olarakyapılacak tüm enerji yatırımlarının fizibilite raporları
gerekli objektiflik ve sorumlulukla hazırlanmalıdır.

3. Dış alımlarda ülke, şirket, kaynak, miktar, güzergah çeşitlendirilmesine dikkat edilmelidir.
4. Arz güvenliliği için özel ve kamu sektörü santrallannın lisansı takip eden en kısa sürede,

süresinde tamamlanması için gerekli denetim yapılmalıdır.
5. Petrol fiyatının 25-30 ABD Doları/varil olduğu 1980'li yıllara dayalı kömür ve hidrolik

enerji potansiyelleri/rezervlerinin teknik ve ekonomik değerlendirilmesi yinelenmelidir.
6. Küçük HES, rüzgar (kara ve deniz), jeotermal, biyokütle, güneş enerjisi potansiyelleri doğru

ve sağlıklı olarak tespit edilmelidir.
7. Elektrik sektörü yatırımlarında teknoloji transferi öngörülmelidir.
8. HES elektromekanik teçhizatının yerli yapımı için TEMSAN ve özel sektöre teşvik

sağlanmalıdır.
9. Yatırım kapasitesi potansiyeli göz önüne alınarak, buhar türbini imalatında lisansla imalat

veya doğrudan imalat olanakları araştırılmalıdır.
10. Enerjinin arama, üretme, iletim, dönüşüm, kullanım aşamalarında verimliliğe ve tasarrufa

dayalı teşvik ve/veya yaptırımlar uygulanmalıdır.
11. Yerli kaynakların tümünün değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkacak arz eksikliğini

gidermek için, üretimde kaynak çeşitliliği prensibine uygun olarak, nükleer santral yapımı
uygulamaya geçirilmeli, bunun için önce 1000 MW güçte, güvenliği yeterince denenmiş 3.
kuşak bir santralın mutlaka kamunun ağırlıklı katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Bu santral
ile olası sonraki yatırımlar için gerekli teknolojik/eleman alt yapısı oluşturulmalıdır.

12. Puant yüklere çözüm olarak pompa biriktirmeli santrallar planlanmalıdır.
13. Enerji sektöründe AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarında mutlaka özel sektör katılımı

sağlanmalıdır.
14. Kamudaki enerji ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlıklı bir yapıya

kavuşturulmalıdır.
15. Mevcut santralların bakım, onarım ve rehabilitasyonu bir an önce yapılarak kapasite

faktörleri arttırılmalıdır.
16. Yerli linyitlerin çevre koşullarına uygun değerlendirilmesine yönelik çalışmalar

arttırılmalıdır.
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• 2005 YILI TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI •
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Şirketimize ait 17 termik santral ve 109
hidroelektrik santralımızda işletme faaliyetlerimiz
sürdürülmektedir.

Termik ve hidroelektrik santralarımızda
verimliliğin artırılmasına yönelik rehabilitasyon
çalışmaları yapılmaktadır.

Termik santra Narımızda "Endüstriyel Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" gereğince
toz emisyon değerlerinin sınır değerlere diişürülmcs
için clektrofiltrclerdc iyileştirmeler yapılmaktadır.

• EÜAŞ vs ÖIB TERMİK SANTRALIARI
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TEORİK
POTANSİYEL

433 MİLYAR kWh

]

TEKNİK YAPILABİLİR 216 MİLYAR kWh
POTANSİYEL ,

EKONOMİK YAPILABİLİR
POTANSİYEL

I
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|
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m TÜRKİYE HİDROLİK KURULU GÜCÜ DAĞILIMI •
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HİDROLİK SANTRALLARlMIZ
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• • BACA GAZI KUKURT ARITMA TESİSLERİMİZ • •

Teklif Alma Tarihindeki Fiyatla
Sözleşme Bedeli

2006 MVflS Sonu itibariyle
Toplam htarcama (Geçid)

PıojeTutan [Tahmini)

Toplam Nakdi Gerçekleşme

rıziki Gerçekleşme

YÜKLENİCİ

Her ,k, tes,5,n ™r..,j, l a m a m

YENİKÖYTERMKSANTRAU
BACA GAZİ TESİSİ

51.364-516 USS
(13.031997)

: 63.305.361 USS

: 67 853 000 USS

: V,fl3,30

: TO7.00

: EJSCHOFF + PASİNER

anrnıştır. Yatağan Termik Santralı

1. AFŞİN-ELBISTAN A TERMİK SANTRALİ RKIIABIL1TASYONU

2. AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALINA SÜREKLİ KOMfJR VE

SU TEMİNİ

3. AEL BANT DAĞITIM MERKEZİ TAMAMLANMASI

4. YATAĞAN VE YENİKÖY VS BACAGAZI KVıKÜUT ARITMA 1 ESİŞİ

• 20D6 YILI HEDEFLERİ •

5. IERMİK VF. IIF.SSANT. BLYIİK BAKIM, ONARİM VE

KEHABİLİ TASYOM.ARI

• KANGAL TS YANMA OPTIMİ/ASYONL

• ALİAĞA İS YAKİT DÖNLŞLML' PROJESİ

• KEDAN HES REHABİLİ1 ASYÜNL

6. ÇEVRE YATİRİMLARİ

• SOMA ve SEYİTÖMER İS ELEKTROFİLTRE REIIAISİLİTASYONL

• ÇATAI.AĞZI ve SEYİTÖMER TS KÜL BARAJI TAMAMLANMASI

• SOMA KLL BAR.-U1 K\PASİTE ARTIRIM HROJF.Sİ

Bfj §/®ts Şm ima İ f t u f e
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Elektrik sektörünün liberal izasyonu ile yeniden
yapılandırılmasına ilişkin uygulama sürecini ortaya koyan
"Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme
Strateji Belgesi" Yüksek Planlama Kurulunun 17.03.2004
tarih ve 2004/3 sayılı karan ile kabul edilmiştir.

Strateji Belgesi; Avrupa Birliği topluluk müktesebatına
uyum hedefi çerçevesinde, kamu mülkiyetindeki elektrik
işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik
enerjisi üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinin
gerçekleştirilmesini öngörmektedir.

• • • ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ •

ÜRETİM VARLIKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
VE GRUPLANDIRMA YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLMESİ

• Hidroelektrik Santralların Devri

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilmiş, işletmeye
alınmış ve alınacak hidroelektrik üretim tesislerinin
enerji üretimi ile ilgili kısımlarının EÜAŞ'a devrinin
yapılması.

• Portföy Üretim Gruplarının Belirlenmesi

Piyasada hakim güç oluşturulmaması ve mali açıdan
güçlülük temel kriterleri esas alınarak Portföy Üretim
Gruplarının belirlenmesi.

EÜAŞ İÇİN NE DEĞİŞİYOR? ı

6 Portföy Üretim Şirketi ve EÜAŞ Hidroelektrik
Santralları

Geçiş Dönemi Sözleşmeleri (EÜAŞ HES'ler-TETAŞ ve
Portföy Üretim Şirketleri-Böfgesel Dagrtim Şirketleri)

Zorunlu ve Ticari Yan Hizmetleri Anlaşmaları

Günlük Üretim Programı ve Yük Alma/Yük Atma
Tekliflerinin Verilmesi

Elehtnk Enerjisi Sektörü
Slrjtejl Sclgesl

I PORTFÖY ŞİRKETLERİ •
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• GEÇİŞ DÖNEMİ SÖZLEŞMELERİ •

Portföy üretim şirketleri ve dağıtım şirketleri
arasındaki geçiş dönemi sözleşmeleri (GDS);

/ Taraflara belirli bir güvenilir nakit akışı sağlamayı,

Kamu şirketlerinin serbest piyasaya kademeli bir geçiş
yapmalarını sağlamayı,

^ Özelleştirme sürecinde, portföylerin yatırımcılar açısından
daha cazip değerlendirilmelerini sağlamayı,

amaçlamaktadır.

• ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETİ KURUMSAL YAPILANMA YAKLAŞIMI •
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• • ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETİ KURUMSAL YAPILANMA YAKLAŞIMI ı

Dünyada ve paralelinde Türkiye'de yaşanan elektrik enerjisi
sektöründe reform ve liberalleşme süreci üretim şirketlerinin
iş sürecinde kapsamlı değişikliklere yol açmaktadır.

Henüz 5. yaşma giren EÜAŞ'ın Türkiye elektrik piyasasındaki
gelişmelere paralel olarak; değişen serbest piyasa
koşullarında kârlılık esasına göre çalışması için gereken
kurumsal yetkinlik, yeni iş süreçleri ve bu iş süreçlerine
ilişkin insan kaynak ve bilgi işlem altyapısının tesis edilmesi
faaliyetlerini kapsayan; yeniden yapılanma çalışmaları
hızlanarak devam edecektir. « | | f i i l î IB föfflU
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ÜLKEMİZİN GELECEK ENERJİ POLİTİKASINDA
TAŞKÖMÜRÜNÜN YERİ

Rıfat DAĞDELEN TTK Yönetim Kumlu Başkanı, Genel Müdür

GİRİŞ

Kömür;

>Dünya üzerinde yaygın olarak bulunmaktadır.

> Kullamm-depolama ve taşıma açısından emniyetli
yakıttır.
> Temiz kömür teknolojileri gelişmektedir.
>Diğer fosil yakıtlara (petrol ve doğal gaz) göre daha
az riskli bölgelerde üretilmektedir.
>Tükenme süreleri açısından daha uzun yıllar yeterli
rezervler bulunmaktadır.

Bu nedenlerle bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki
yıllarda da kömür vazgeçilmez bir enerji kaynağı
olarak önemini koruyacaktır.

Kömür, fosil kaynaklı yakıt olarak, yüzlerce yıldır
enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kömür 20.
yüzyılda elektrik çağını başlatmıştır. 196O'lı yıllara
kadar kömür dünyanın birincil enerji kaynağı olarak
önemini korumuş, 196O'lı yılların sonuna doğru
yerini petrole bırakmış, ancak kömürün elektrik
üretimindeki önemi anlaşılınca tekrar dünya enerji
gündemindeki önemli konumunu kazanmıştır.

Diğer taraftan petrol, doğal gaz gibi diğer fosil
yakıtların, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklan
gibi diğer alternatif kaynakların önemi de ihmal
edilemez. Ancak günümüzde bu alternatif enerji
kaynaklarının hiç birisi sorunsuz değildir ve uzun
vadeli temin güvencesini sağlamamaktadır.

Artan dünya nüfusu ve yaşam standartlarının
yükselmesi enerjiye olan talebi de arttırmaktadır.
Kömürün dünya genelinde yaygın ve büyük miktarlarda
bulunması, artan enerji talebini karşılamak için emniyetli
ve ekonomik fosil yakıt olması; kömürün önemini
arttırmakta ve uluslararası piyasada büyük miktarlarda
ticarete konu olan kaynak konumunu korumaktadır.

DÜNYADATAŞKÖMÜRÜ

«'Dünya taşkömürü üretimi son 25 yılda % 40 artışla 4
milyar ton /yıl olmuştur.
•En önemli üreticiler :Çln,ABD,HindIstan,
Avustralya.GUney Afrika.Rusya, Endonezya ve Polonya
•Dünya üretiminin yaklaşık % 15'l (600 milyon ton)
uluslar arası piyasada ticarete söz konusudur.
/Dünya elektrik üretiminin yaklaşık % 40'ı kömürden
üretilmektedir.
•Elektrik ark ocaklı demir-çelik fabrikalarındakl önemli
gelişmelere rağmen (bu fabrikalar hurda demir eritilmesi
prensibiyle çalışmaktadır.)dünya çelik üretiminin % 66'sı
koklaşabilir taşkömürüne bağlıdır.
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DÜNYA TAŞKÖMÜRÜ REZERVİ

Dünya Kömür Enstitüsü (WCI) verilerine göre, mevcut
madencilik teknolojileri İle ekonomik olarak
işletilebilir dünya kömür rezervi yaklaşık 1 trilyon ton
civarındadır.

Bu rezerv miktarının yarısını taşkömürü rezervleri
oluşturmaktadır.

Kömür rezervleri yüksek miktarlarda bulunduğu gibi,
en önemli özelliği ise, coğrafi olarak hemen hemen
dünyanın bütün bölgelerinde 100'den fazla ülkeye
yayılmış ve 50'den fazla ülkede üretiliyor olmasıdır.

Dünya kömür rezervlerinin bölgeler itibari İle dağılımı

Diğer fosil yakıt rezervleri

Dünya petrol rezervleri toplamının 142.7 milyar ton,
doğal gaz rezervlerinin İse 155.8 trilyon m.3 olduğu
belirtilmektedir.
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Rezerv miktarının çokluğu, kömürün uzun vadeli
yeterliliğini beraberinde getirmektedir. Mevcut
üretim seviyeleri İle, dünya görünür kömür
rezervlerinin 200 yılı aşkın bir sürede tüketileceğl
tahmin edilmektedir.

Buna karşılık görünür petrol ve doğal gaz
rezervlerinin tükenme ömürlerinin mevcut üretim
seviyeleri ile sırasıyla 40 ve 60 yıl süreceği tahmin
edilmektedir

Fosil yakıtların tükenme ömürleri (Yıl)

Bölge

Kuzey Amerika
Orta ve Güney Amerika
Avrupa

Eski SSCB Ülkeleri
Ortadoğu

Afrika

Asya ve Okvanusya

TOPLAM DÜNYA

Petrol

10.3
42

8

22,9

92

27,3

13.7

40.6

D. Gaz

9,4
68,8

16

75.5
>100

89

42

60,7

Kömür

240
404
167

>500

>500

247

126

204

Dünyada kömür tüketimi

Dünya birincil enerji ihtiyacının yaklaşık % 23.3'U
kömürden karşılanmakta ve dünya elektrik üretiminin
yaklaşık % 39'u kömürden üretilmektedir.

İthal buhar kömürlerinin yaklaşık %70'l elektrik
üretiminde, kalanı İse çimento sektörü ve diğer
sanayide kullanılmaktadır.

Son yirmi yıl içerisinde termal kömür ithalatında,
özellikle Asya bölgesinde, güçlü bir artış olmuştur.
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Enerji ve Kömür

Yapılan son tahminler 20. yüzyılın sonunda 6 milyar
olan dünya nüfusunun 2020 yılında S milyar civarında
olacağını, nüfus artışının %90'ının gelişmekte olan
bölgelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Artan
dünya nüfusu ve bölgelerin/ülkelerin kalkınma
hamleleri beraberinde enerji tüketimine artışı
getirecektir. Çünkü enerji kalkınmanın ve
sanayileşmenin temelini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın motoru enerjidir. Dünya
üzerinde hiçbir enerji kaynağı sorunsuz değildir.
Gelişen global çevre bilinci karar mekanizmalarının
çevre ile uyumlu enerji kaynaklarına yönelmelerini
zorlamaktadır.

Fosil yakıtlar içerisinde petrol ve doğal gazın siyasi
açıdan istikrarsız bölgelerde yoğunlaşmış olması,
nükleer enerji üzerindeki kamuoyu baskısı,
yenilenebilir enerji kaynaklarında yaşanan son
dönemlerdeki gelişmelere rağmen buradan sağlanan
enerji miktarının talepleri karşılayacak seviyelerin
çok altında olması kömürü ön plana çıkartmakta ve
vazgeçilemez enerji kaynağı konumuna
oturtmaktadır.

Uluslararası Taşkömürü Fiyatları

Daha önceleri 50-60 S/lon FOB seviyelerindeki
koklaşabilir kömür fiyatları 2003 yılından itibaren artmaya
başlamıştır.Bu artışın başlıca nedenleri;

-Çin demir-çelik sanayinin üretim artışı sonucu bu
ülkenin koklaşabilir kömüre olan yüksek talebi,
-Özellikle Avrupa ülkelerindeki koklaşabilir kömür üreten
ocaklarda yeniden yapılanma, küçülme ve kapama
politikaları sonucu üretim miktarının azalması,

-ABD ve Avustralya'daki bazı ocaklardaki üretim
aksamaları

-ABD dolarının diğer ülke paraları karşısındaki değer kaybı

-Uluslar arası piyasada söz sahibi firmaların güç birliği
oluşturmaları ve navlun ücretlerinin artması sayılabilir.

Dünyada Kömür Projeksiyonları

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) projeksiyonlarında:

> 2020 yılında dünya birincil enerji ihtiyacının %90'ının
fosil yakıtlardan karşılanacağı,

> Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere kömür
tüketiminin % 50 artacağı,

> 2020 yılında Dünya taşkömürü ticaretinin S53 Milyon
ton seviyesine ulaşacağı,

tahmin edilmektedir.

Dünya elektrik üretim projeksiyonları

I KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM]

31.524
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ABARE projeksiyonunda artan dünya enerji talebi
doğrultusunda, projeksiyon dönemi içerisinde
taşkömürü tüketiminin 1999-2010 yılları arasında yıllık
ortalama bazda yaklaşık %1.9 artacağı, tahmin edilen bu
artışın kömürün dünya toplam primer enerji tüketimi
içerisindeki payını %24'ten %25 seviyesine çıkartacağını
belirtmektedir.

Dünya genelinde taşkömürü tüketimindeki artışın %91'ni
termal (buhar) kömürün oluşturacağı tahmin
edilmektedir. Buhar kömüründeki tüketim artışının
öncelikle elektrik üretimi için Çin ve Hindistan gibi
gelişmekte olan ekonomilerdeki tüketimlerin etkisiyle,
yıllık ortalama %2 olacağı ve 2010 yılında buhar kömürü
tüketiminin yaklaşık 3.6 milyar ton seviyesinde olacağı
öngörülmektedir.

TÜRKİYE'OE TAŞKÖMÜRÜ
Rezerv Durumu

Türkiye'de taşkömürü sadece
Havzasındadır.

Havzanın -1200 m derinliğe kadar
jeolojik rezervi yaklaşık 1.331 Milyar ton
%4Vİ (yaklaşık 550 milyon ton) görünür
kabul edilmektedir.

Zonguldak

hesaplanmış
olup, bunun

rezerv olarak

Müesseseler itibariyle rezervler (Milyon ton)

35,89 1 6 0 4 1 D ARMUTÇUK
' l K 0 Z L U

DÜZÜLMEZ :

OKARADON i

417,63 ] • AMASRA !

308,79

Kullanıcı Sektörler

En önemli sektörler başta enerji ve demir-çelik sektörü
olmak üzere çimento,gıda.teshin ve diğer sanayidir.

TTK'nın en önemli pazarı olan ÇATES-B nin gücü 300
MW olup kömür tüketim kapasitesi 5.500 ton/gündür.
Tam kapasite ile çalıştığında ortalama 1,6 milyon ton/yıl
kömür tüketebilmektedir.

Halen 5 milyon ton
yaklaşık % 10'u
karşılanmaktadır.

koklaşabilir kömür ihtiyacının
yerli kaynaklardan (TTK)
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Kurumun ürettiği taşkömürünün payı, ülke tüketiminde
1987'de %50'nin altına ve 2000 yılında da %16'ya
düşmüştür.

1973 yılında 16 bin ton olarak başlayan Türkiye
taşkömürü ithalatı giderek artan bir trend izleyerek
günümüzde 15 milyon ton düzeylerine ulaşmıştır.

Taşkömürü Talep Projeksiyonu
Kurumumuzca ülkemiz taşkömürü ihtiyacını tespit
etmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

SEKTÖRLER
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Bu çerçevede, 2010 yılında 23 milyon ton ve 2015
yılında 26.7 milyon ton seviyesine çıkacağı tahmin
edilmektedir.

2010 yılında ülkemiz koklaşabilir kömür ihtiyacı 8
milyon ton olacaktır.

YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun rasyonel bir
işletme haline getirilmesi, üretim ve verimliliğin
artırılması, ülkemiz taşkömürü kaynaklarının etkin
şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması
amacıyla Yeniden Yapılanma Programı uygulamaya
konulmuştur.

Hedef 5 yılda 4,5 Milyon ton/yıl satılabilir
taşkömürü üretim seviyesine ulaşmaktadır.

Böylece özellikle ülkemizin koklaşabilir taşkömürü
ihtiyacının önemli bir kısmı TTK üretiminden
karşılanacaktır.

Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında yapılan
çalışmalar

> Ana kat hazırlıkları ihale yolu ile sürdürülmektedir.
'Derin Kuyu çalışmaları tamamlanmaktadır.
^ Başka demir-çelik sektörü olmak üzere piyasanın
istediği nitelikte ürün elde etmek için kömür yıkama
işleminin hizmet alımı yolu ile yaptırılmasına
başlanmıştır.
^ Maden kanununda yapılan değişiklikle Kurum
tarafından işletilmeyen ve atıl durumdaki kömür
rezervleri rödövans yolu ile üçüncü şahıslara verilmiştir.

İLSER

Gefik 75. Yi*

Cumhur iyet Kuyusu

Kuyu Toplam derinliği: 800 m

Çalışma derinliği :+126/-540

İşletmeye alınma tarihi : 2004

Amaç:

1) İşçilerin ocaklara kısa

sürede nakli

2) Havalandırma

3) Üretim artışı

4) Kömür ve taş nak/indc
iyileşme

30
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Kömür Kaynaklı Metan Gazı Arama Ve İsletme Projesi

Havzada kömürlü seriler içerisinde bulunan ve
işletmecilik esnasında tehlike arz ettiği için ortamdan
uzaklaştırılması gereken metan gazının üretimden önce
dışarı alınması, ortamdan çekilen gazın kullanıma
sunularak Kuruma ve ülke ekonomisine katkıda
bulunması amacıyla Kömür Kaynaklı Metan Gazı
Araştırma ve işletme Projesi ihale edilmiştir.

ihaleyi kazanan Hema Endüstri A.Ş sahada, sondaj
yerlerinin tespiti için jeolojik ve jeofizik
araştırmalara ve üretim etütlerini yapmaya devam
etmektedir.

Çalışma süresi ; 2 yıl arama ve15 yıl işletme safhası
olmak üzere toplam17 yıldır. Elde edilen metan
enerji üretiminde kullanılacaktır.

Kömür Kaynaklı Metan Gazı Arama Ve İjletmc Projesi
Rödövanslı Sahalar

05.06.2004 Tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe 5177 sayılı Kanunla getirilen
düzenlemelerle özel sektörün Zonguldak Havzasında
rödövans yoluyla üretim yapmasının önü açılmıştır.

Böylece taşkömürü potansiyelimizin en iyi şekilde
değerlendirilmesi ve üretimin artırılması ile
yaratılacak istihdam marifetiyle bölge ekonomisi
canlandırılmıştır.

24 küçük ölçekli saha değişik tarihlerde ihale
edilmiş ve yer teslimi yapılmıştır. Bunlar içinde
Hayat Köyü Boksit sahası da yer almaktadır.

Önümüzdeki 10 yıl içinde küçük ölçekli 23
taşkömürü sahasında toplam 3.200.000 ton üretim
beklenmektedir.

Ayrıca yaklaşık 510 milyon $ alt yapı yatırımı gereksinimi
olan ve kaynak yetersizliği nedeniyle kısa dönemde
Kurumumuz tarafından yatırım yapılması mümkün
olmayan yaklaşık 600 milyon ton taşkömürü rezervini
içeren 4 büyük sahadan 3'ünün ihalesi yapılmıştır.
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Amasra - B Sahası

-400/-1200 m kotları arasında 350 milyon ton taşkömürü
rezerv mevcuttur.

Yüklenici firma Hema End. A.Ş faaliyetlerini
sürdürmektedir. Bu sahadan yılda ortalama 3,5 milyon
ton üretim yapılacaktır.

Sahaya 250 milyon $'lık yatırım yapılacak olup yaklaşık
5000 kişilik istihdam hedeflenmektedir

Alacaağzı-kandilll Sahası

100/-300 arasında Sahada yaklaşık 12 milyon ton
taşkömürü rezervi mevcuttur.

Yüklenici firma Hema End. A.Ş. birinci üretim
yılına başlamıştır. Sahada yılda ortalama 450.000
ton üretim hedeflenmektedir.FIrma şu ana kadar
6,5 milyon $ yatırım yapmıştır.

Gelik Dik Kanat Sahası

Gelik +300/-360 senklinal dik kanadında yaklaşık
35 milyon ton taşkömürü rezervi
mevcuttur/Yüklenici firma Eren Holding sahadaki
sondaj çalışmalarını tamamlamıştır.

SONUÇ:

Artan dünya nüfusu ve bölgelerin/ülkelerin kalkınma
hamleleri beraberinde enerji tüketiminde artışı
getirecektir.

Bu enerji tüketiminin karşılanmasında yaygın olarak
bulunması, tükenme ömrünün ve fiyatının diğer fosil
yakıtlara göre avantajlı olması, daha güvenilir ve temiz
bir kaynak olması nedenleri ile kömür uzun yıllar
önemini koruyacaktır.

Ülkemizde demir-çelik sektörü hızla gelişmektedir.
Buna bağlı olarak koklaşabilir taşkömürü ihtiyacı da
süratle artacaktır. Son dönemlerdeki koklaşabilir
taşkömürü piyasasındaki fiyat artışları ve temininde
yaşanan güçlükler taşkömürünün giderek önem
kazanacağının en belirgin göstergesidir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ülkemiz taşkömürü
talebinin önemli bir kısmının yerli kaynaklardan
karşılanmasına yönelik önemli adımlar atmıştır. Bu
kapsamda bir kısmı tamamlanan bir kısmı devam
eden projelerin gerçekleştirilmesi ile ;

1. Gelecek 30 yıldaki alt yapı hazırlıkları
tamamlanacaktır.

2. TTK tarafından 5 milyon ton, özel sektörce 4,5
milyon ton olmak üzere, toplam 9,5 milyon ton/yıl
üretim gerçekleştirilecektir.

3.4 milyon tonun üzerinde koklaşabilir kömür
üretilerek ülkemiz Demir-Çelik sektörü ihtiyacının
büyük bir kısmı havzadan karşılanabilecek ve bu
sektörde dışa bağımlılık azaltılacaktır.
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TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ
GENEL DURUMU

ILH.\MİO7.Ş.\IIİ\

TEİAS -TLRKH E ELEKTRİK İLFTIM \ Ş GENEL MI Dİ' Rî

22 Haziran 2006
İSTANBUL

TEİAŞ ANA FAALİYET KONULARI

Türkiye Enterkonnekte Elektrik Sistemini
işletmek,
Piyasa Malı Uzlaştırma sisteminin çalıştırmak,
Türkiye Elektrik İletim Sistemini işletmek ve
İletim Sistemi yatırımlarını yapmak,
Üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamak,
Uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını

yürütmek

KURULU GÜÇ

Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılında kurulu güç 33
MW dır. 2005 yılı sonunda ise bu miktar yaklaşık 1200 kat
artarak 38820 MW'a ulaşmıştır.

ÜRETİM

• 1923 yılında 45
yılında yaklaşık
ulaşmıştır.
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• 1923 yılında 12 milyon nüfuslu Türkiye'de kişi başına
yıllık enerji tüketimi 3,6 kWh iken bu miktar 70 mi yon
nüfuslu 2005 yılında yaklaşık olarak 630 kat artarak 2300
kWh mertebesine ulaşmıştır, 5

KİŞİ BAŞINA YILLIK ENERJİ
TÜKETİMİ (Ülkeler Sıralaması)

• 2310 kWh olan Kişi başına yıllık enerji tüketimimiz
Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının yaklaşık 1/3'u
seviyesindedir.
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ILETIM SISTEMI

1923

• 1923 Vılında bugünkü seviyede iletim s'stemi mevcut
olmayıp lokal dağıtım sistemleri mevcuttur.

ILETIM SISTEMI

• İletim sisteminin standart işletme gerilimi
66,154 ve 400 kV'dur.

• 1952 yılında tamamlanan Zonguldak-İstanbul
enerji iletim hattı ile ilk 154 kV iletim hattı
elektrik sistemimizde yer almıştır.

• 1971 yılında Ankara-İstanbul Enerji İletim
hattının tamamlanması ile ilk 400 kV enerji iletin
hattı hizmete girmiştir.

İLETİM SİSTEMİ

1955

ı 1955 yılı iletim hatlanmızın toplam uzunluğu 429 km'dır

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ-2006

| '̂-f. - /-

ç~—-| .......
-13976 km 400 kV HAVAİ HAT
-31030km 154 kV HAVAİ HAT

• 719 km 66 kV HAVAİ HAT
-45810 km TOPLAM HAVA HAT
- 123 km KABLO

^—<<\ . ?';;:

-51 ADET 400 W
-445 ADET 154 W
- 16 ADET 66 kV
-TOPLAM 512 ADET
TRANSFOTMATOR MERKEZİ

(71106 MVA)
10

BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN İLETİM
SİSTEMİ UZUNLUKLARI

ILETIM SISTEMI IŞLETME
STANDARTLARı

Gerilim
380 kV derim sistemi; 340-420 kV aralığında

• 154 kV iletim sistemi; 140-170 kV aralığında
• 66 kV ve altındaki iletim sistemi için gerilim değişimi

± %10'dur
Kısıtlılık Durumu
• N-l kısıtlılık durumu
• N-2 kısıtlılık durumu
Frekans
• Sistemin nominal frekansı 49.8-50.2 Hertz (Hz)

aralığında kontrol edilmektedir.
• Normal sistem ışletmes* ve otomatik üretim kontrolü

için hedef sistem frekansı 49.95-50.05 Hz arasındadır
(UCTE).
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Enterkonneksiyonlar
TÜRKIYENÎN AVRUPA ELEKTRİK
SİSTEMİNE BAĞLANTISI

Stabilite Çalışmaları:

RWE(Germanv), RTE(France),

EON(Germany), HTSO(Greece),

NEK(Bulgaria), TEİAŞ(Turkey)

Yük Akışı Çalışmaları: HTSO

(Greece), NEK(Bulgaria),

EKC(Serbia), HEP(Croatia),

TEİAŞ(Turkey)

Türkiye'nin Avrupa t.lckmk Sistemine bağlantısına ilişkin
fizibilite çalışmaları 28 Ejlül 2005 tarılıindc Brüksel'de TEIAŞ,
UCTE ve CFCU ile yapılan anlaşma ile başlatılmıştır. 14 aylık
fizibilite ve eksikliklerin giderilmesi çalışmaları sonrası bağlantı
testlerine başlanılacaktır- M

TURKIYENIN AVRUPA ELEKTRİK SİSTEMİNE
BAĞLANTISI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
GELİNEN DURUM

Data Logger'ların tesisi
• Alınan Kayıtlar ile Sımulasyonların uyumu sağland

Sistem Dinamik Analizleri
• Temin edilebilen santral modelleri (dinamik)

kullanılarak analizlere başlandı

Frekans Osilasyonu
• Osılasyonun giderilmesine yönelik çalışma ve

testlere üretici firmalar ile işbirliği içinde devam
edilmektedir

YEDİ ÜLKE ENTERKONEKSİYONU
PROJESİ

• Mısır
. Irak
• Ürdün
• Lübnan
• Suriye
• Türkiye
• Libya

AVRUPA ENTERKONEKSİYONUNDA
NİHAİ HEDEF

•Akdeniz Ringinin Tamamlanması

ELEKTRİK SİSTEMİ
(2005 Sonu)

• Kurulu Guç

. Hidrolik
• Termik
• Rüzgar

> PuantGüç

• Toplam Üretim

. Hidrolik
• Termik
• Rüzgar

• İthalat- ihracat

• Tüketim
. Artış % 7,2

ARZ -TALEP DURUMU

38,8_20 MW

12.906 MW (% 33.2)
25.878 MW (% 66.7)
35 MW (% 0,09)

25^174 MW

39,5 TWh (% 24,5)
121.9 TWh(% 75,5)
0,056 TWh (%0,03)

0.6 TWh - 1.8 TWh

160,3 TWh
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YILLAR İTİBARİYLE ENERJİ
TÜKETİM ARTIŞI

1

DÖNEMLER

1981-1990 DÖNEMİ

1991-2000 DONEMİ

2001-2005 D Ö N E M I

2006-2015 DÜŞÜK SENARYO

2006-2015 YÜKSEK SENARYO

* . l 3 9 9 3

ORTALAMA

ARTIŞ(%)

8,9

8,7

6,2

6,3

8,4

,, „ | « S, ,,

19

YILLAR İTİBARİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİ
KAYNAK DAĞILIMI (Milyar kWh)

i i

2006-2015 1
ARZ-TALEP D

2006 J007 200 B

ISLETMEOF .İNŞA HALİNDE »E LİSANS ALWIS OU

•ar.

Wf,nofK

17İ1JO 1S0Z5O

,., „.
>7ıa30 !90'00

191 t»'J

205 JQC

KILLARI
URUMU

2Ö09

K S A N T R

??3 5'JO

2010

216 'İO

Î011 2012 ] 2013

7ALE8İN KARŞILAHMA5İ

2-14 ra j M 4OG

283^00 I ÎO6 100

" . e j J « :

20 i d

İT5E00

3J0 300

•2B.I

.,,1
l 'n j 560

"•S6 700

i ]

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİNİN
YAPILANMASI

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ
FİZİKSEL DURUMU

MEVCUT PİYASA YAPISI

= Geçici Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (G-DUY) Uygulaması

İkili Anlaşmalar

Dengeleme
Piyasası

Gun Oncest

Bir Gün
Öncesi

Gprçek

Teslimat
Günü

Gerçek

ÜBÜİİll

|
J
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ÖNGÖRÜLEN PİYASA YAPISI

Nihai Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (N-DUY) Uygulaması

GUN ÖNCESİ PLANLAMA

TEİAŞ YATIRIMLARI

SÖZLES

350

3C0

_, 250

s > 200 •

: 1 150
E 100

: SO

1

MEYE BAĞLANAN İLETİM SİSTEMİ YATIRIMLARI

- ~- jT
• • 1
2000 2001 2002

•
2003

Aama Özel

2J2.6 ....3 K'1

II
2004 2005

i

İLETİM SİSTEMİ KAPASİTE ARTIŞI

2D0Z

2003

2004

3005

| İletim Matları
i (km)

i 42765

: 45723

45779

| 45993

Trafo MürVezleri
(MVA)

6153Z

67085

6B942

71106

• İletim Sisteminde trafo merkezlerinin gücü

9574 MVA ilave kapasite ile 2002 yılı sonuna göre %16
oranında artış sağlanmıştır.

SONUÇ

Avrupa Enterkonnekte Elektrik Sistemine (UCTE)
Bağlanma Seviyesine Gelmiş Bir Elektrik İletim
Sistemi

Tek Alıcı - Tek Satıcılı Bir sistemden Serbest
Rekabete Kısmen Açılan ve Tamamı Açılacak Bir
Piyasa Sistemi

Seviyesine Gelinmiştir.
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TÜRKİYE'DE ENERJİ ALANINDAKİ AR-GE

ALTYAPISI ve GELİŞMELER

DOÇ.DR.MUSTAFA TIRIS
ENERJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

TÜBİTAK MAM

22-23 HAZİRAN 2006
İTÜ ENERJİ ÇALIŞTAYI VE SERGİSİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENERJİ ENSTİTÜSÜ

SUNUŞ PLANI

• ENERJİ AR-CE ALTYAPISI AÇISINDAN ÜLKEMİZİN
GEÇMİŞ DURUMU
• AB 6.ÇERÇEVE PROGRAMINDAKİ PERFORMANS
• MEVCUT YAPILANMALAR (ÖRNEK) VD FON KAYNAKLARİ
•ÖNERİLER

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENERJİ ENSTİTÜSÜ

ENERJİ AR-GE ALTYAPISI AÇISINDAıN
ÜLKEMİZİN GEÇMİŞ DURUMU

• TEKNOLOJİ ÜRETİCİSİ DECİL. KULLANICI
• ÜNİVERSİTE VE DİĞER ARAŞTİRMA BİRİMLERİNİN
LABORATUVAR ALTYAPISI ÇOK ZAYIF
• YETİŞEN ELEMANLARİN ÖNEMLİ BİR KISMİ
ÇALIŞMALARINI YURTD1Ş1MDA SÜRDÜRMEKTE
• FON KAYNAKLARI YETERSİZ (NATO-SfS, StP, DPT. |
• KÜÇÜK BÜTÇELER. TEKRARLAR, SANAYI-ARAŞT1RMA
BİRİMLERİ İLETİŞİMİ/KOORDİNASYONU ÇOK ZAYIF
• SANAYİ - DEVLET: ANAHTAR TESLİMİ YURTDİŞİ
KAYNAKLI ÇÖZÜMLER PEŞİNDE
• ARAŞTIRMACI KÜTLESİ, MAKALE f AKADEMİK TERFİ
ODAKLI BİLGİ ÜRETİMİNE YÖNLENMİŞ DURUMDA

V 0 ^ AB 6.ÇERÇEVE PROGRAMINDAKİ /{JE|
V PERFORMANS ''™

5 " "
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•ill.EE
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Kişiye

DUÇCTEÇP

' Başvurusu

3m
3:3
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782
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Enerji Çağrılarında Türkiye

Number of Proposals

Number ot TR partners

Number of TR Coordinators

Evaluated number of calls

In Submitted

53

150

5

10

In Ranked

14

25

0

In Ineligible
Proposals

1

2

0
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TÜBİTAK MARMARA ARATTIRMA MERKEZİ
ENERJİ ENSTİTÜSÜ

MEVCLT YAPILANMALAR VE FON

KAYNAKLARI

• MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ OLUŞMAKTA
• SANAYİ KATILIMI VE KATKISI ARTMAKTA
• SANAYİ - ARAŞTİRMA BİRİMİ İŞBİRLİKLERİ ÜRÜNE
ÜÖNLŞMEKTf, KONSORSİYUM PROJELERİ ÇOĞALMAKTA
• ARAŞTİRMA SONUÇLARİNİN EKONOMİK DEÛERİ
BELİROINLEŞTI. PATENT SAYILARI HIZLA YÜKSELMEKTE
AR_\ŞTIRM\ SONUÇLARI Gj/Lh
• BL'YLK UUTC ELİ /SONUÇ ODAKLI PROJELER AR H YOR
• 4R-CE YE AYRILAN KAYNAK FAZLALAŞTI, YEM
ENSl'Rl>1AM_AR(TCBirAK"I \RAL DPT-YENİ. AB6CP, "ÇP I
• ARAŞTIRMACI KÜTLESİ BÜYÜMEKTE, KARİYER
PROGRAMLARİ, SANAYİ ARGE BİRİMLERİ.

MEVCLT YAPILANMALAR

OR.NEK: TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü

Hidrojen Teknolojileri Aktiviteleri

TAMAMLANAN (BAZI) PROJELER

Temiz Enerji Üretimine Yönelik Yakıt Pili Teknolojilerinin
Geliştirilmesi, Ford. Arçelik, Tofaş, TTGV

- Yakıt Pilleri için Dizel Yakıt Dönüştürücü, CEPA RTP 16.08, MSB

PEM
Uyg.

DEVAM EDEN (BAZI) PROJELER

Doğrudan Sodyum Borhidrürlü
Yakıt Pili Üretimi ve Entegrasyonu

Yakıt Piili Guç Üretim Kaynağının Geliştirilerek Evsel
lamalarda Kullanımı

Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili Modül Bileşenlerinin G
Üretimi

rJYV.'.T f P H P v î i î ^ TOFAS A Y G A Z OeoirSSÜi

#

m
B&REN

iliştirilmesi ve

« f t r Hidrojen Laboratuvarı (Üretim, Dönüşüm ve Depolama "iBîî
V ^ Teknolojileri) Görüntüsü s » i

tgl-l^TmSS^BBffi^^BBI

İ9R9nflHİ

••>lLr+ÜSr YAPI GEİŞİMİ
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TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

ÖNERİLER

• ENERJİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE PROGRAMI
• HEDEF, BÜTÇE, ADIMLAR, SOMUT ÇIKTILAR, BİLGİ
ÜRETtMl-TtCARİLEŞME
• TEKNOLOJİ PLATFORMLARI
• ULUSAL, ULUSLARASI ENTEGRASYON

TEŞEKKÜRLER

TÜBİTAK MAM

PK. 21, 41470 GEBZE.KOCAELİ

Tel: +90-262-641 23 00 ; Faks: 4-90-262-641 23 09

www.mam.gov.tr

TÜBİTAK MAM EE Projeleri

TERMOSOL (6.ÇP, CA)
MC-WAP (6.ÇP, IP)
NETBIOCOF(6.CP,CA)
CASES (6.ÇP, CA)
HY-PROSTORE (6.ÇP, SSA)
BIGPOWER (6.ÇP, SSA)
NATURAL-HY (6.ÇP, IP)
EU-DEEP (6.ÇP, IP)

MOCAMI (5.ÇP)
IRMATECH (5.ÇP)
BIOCOGEN (5.ÇP) (Tamamlandı)

7. Çerçeve Öncelik Alanları

TEMALAR
Sağhk (8,3 milyar €)
Gıda, tanm ve biyoteknoloji (2,5 milyar €)
Bilgi ve iletişim teknolojileri (12,7 milyar €)
Nanobilim, nanoteknoloji, malzeme ve yeni üretim
teknolojileri (4,8 milyar E)
Enerji (2,9 milyar €)
Çevre ve iklim değişimi (2,5 milyar €)
Ulaşım ve aeronautics (5,9 milyar €)
Uzay ve güvenlik (4 milyar 6)
Beşeri ve sosyoekonomik bilimler (0,8 milyar €)

^T 7. Çerçevede Enerji Konuları '

Hidrojen ve yakıt hücreleri

Yenilenebilir elektrik üretimi

Yenilenebilir yakıt liretimi

Isıtma ve soğutma amaçlı kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklan

Sıfır emisyonlu enerji üretimi için CO2 tutulması ve depolanması

Temiz kâmOr teknolojileri

Akıllı enerji ağlan

Enerji tasarrufu ve verimllk

Enerji politikalarının oluşturulması İçin temel bilgi birikimi

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Seçili Teknoloji Platformları

• The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform
(HFP)

• The Gas Cooled Reactors Technology Platform
• The European Technology Platform on Photovoltaics

Technology Platform on Sustainable Chemistry
• The European Space Technology Platform (ESTP)
• The European Steel Technology Platform
• The European Technology Platform for the Future of: Textiles

and Clothing (ETP-FTC)
• MANUFUTURE - Platform on Future Manufacturing

Technologies
• The European Construction Technology Platform (ECTP)
• EuMaT - European Technology Platform for Advanced

Engineering Materials and Technologies
• Clean and Sustainable Carbon-based Energies for Europe

(N-EU-CARB-EN)
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•
TKİ KURUMU ETKİNLİK

ALANLARI KAPSAMINDAKİ
MEVCUT ÇALIŞMALAR

Muammer Bulut

TKİ Genel Mudur Yardımcısı

İTÜ, Enerji Enstıvusû

22 Hauran 2006

TKİ KURUMU
Misyonu

Gkcnor^ıS'1"!? 3/âml K^lkıÖ3 bLilunı^üiK f i ân v£ p(QQrürrıftif lân^ım 6tmçK îâkıp ?

• Türkiye çn^fjı polıljksi^rının DPİınfirin^fişjnofi VG sorunwrin çoz.urt^LjnoP ön&'T l̂ı kıi

Vizyonu .
* tTierıı st^ktor\jndf dğ'rlı^lı uır yt^rt ^«îh]p osf^k uf^UTi rnıktun v t rvtâhyt^tı ^onunıj

Öunv3n'n of^lısnTS r î3Ö&^C!İıK kuruluslsfi clc&Qint1c ^ıv^^^3r^9tDilır bir ku^\jluş o^3T
fas!sy«\tennı sürdürmekti/-

Ana Hedefleri-

DÜNYA KÖMÜR REZERVLERİ İÇİNDE TKİ'NİN YERİ
(Milyar ton)

DÜNYA TÜRKİYE

Öıtl TKİ; 2,5

^ ^ ^ • ^ J -Dünya ,

^ ^ ^ 1 -Türkiye
içinde TK

"•'"•''°''"- 7.27

\

nyıt rezemi
nın payı

Nisan 2006.

• Linyit 85

• Asfaltıt. 2

• B'tümluŞ

TKİ- SAHALARI

s!: 3

• Toplam1 90

• TKİ Taraf

• Rodövans

• İR. 46

• AR 44

ndan Üretim Yapılan Saha Aded

ile Verilen Saha Adedi. 10 Linyit

15

• 2 Asfall ı l . 12

TÜRKİYE LİNYİT REZERVLERİNİN ISIL
DEĞERLERİ

Toplam reıerv
içindeki payları
dikkate
alındığında
linyitlerimiz düşük
ısıl değere sahip
olup termik
santrallerde
tüketime
elverişlidir.
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KOMUR ARAMA FAALİYETLERİ
- Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda

Linyit Aranması Projesi
• Sayın Bakanımızın 04.10 2004 tarihli olurları ite Genel Müdürlüğümüz

koordinatörlüğünde Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda
Linyit Aranması amacı ile MTA, EİEl. ETİ Maden, MİGEM, TPAO ,EÜAŞ ve
DSİ' nm katılımı ve katkıları ile yûrüîülmekle olan, daha sonra Sayın
Bakanımızın 16.12.2005 tanh ve 322 sayılı olurları ile MTA Genel
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yü'ulülmesi uygun görülen projeye
Kurumumuzca gerekli destek verilmekledir

• 2005-2010 20 adet linyit arama projesi, yaklaşık 30 b>n km2 etüt. 170 bin
metre sondaj yapılması planlanmaktadır

Ayrıca Kurumumuzca 2006 yılı Mart ayı sonu itibariyle Yatağan (Muğla) -
Eskıhisar - Tınaz - Bağyaka sektörleri ve Yeniküy Linyit İşletmesine bağlı
ikizköy Sekkoy sektörlerinde 1630 m Somada da yaklaşık 1200 m
Eskıhisar - Tınaz - Bağyaka sektörleri ve Yeniküy Linyit İşle
ikizköy. Sekkoy sektörlerinde 1630 m, Somada da yaklaşık
civarında kömür aramalarına yönelik, sondajlı arama çalışm
olup çalışmalar sürdürülmektedir
civarında kömür aramalarına yö
olup çalışmalar sürdürülmekted

1200 m
ası yapılmış

LİNYİT ÜRETİMİ
DÜNYA LİNYİT ÜRETİMİ, 2003 886,4 Mıiyon ton

- AB LİNYİT ÜRETİMİ, 2004

TKİ: 24-349.000 ton

EÜAŞ- 13.806 000 Ion
ÖZEL: 5 554 000 ton

TKİ 1980-2005 FİİLİ , 2006 PROGRAM ÜRETİMLERİ
ve

KISA VADELİ ÜRETİM HEDEFLERİ

çıkarılması
planlanmaktadır

TKI'NIN DEKAPAJ BİLGİLERİ

i-ft^l i^A^

f:*. ." V^"1? . ^T * * ^ ^ ^ * ^T ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ,S*%

TKİ SATIŞ DAĞILIMI

^2010 yılına kadar ısınma ve sanayi amaçlı linyit üretimi 12
milyon ton/yıl'a çıkarılması hedeflenmektedir
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ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KÖMÜR

Kayr.ak. 1EA.2004
ETKB

AB ADAY ve ÜYE ÜLKELERDE
- Elektrik Üretiminde Kömürün Payı ,2004,( %)

•'"'pl..,,

»—.
mI

0 M SO TO 80 M 1

Kaynak Euracc a

TÜRKİYE GENELİNDE LİNYİTİN ELEKTRİK ÜRETİMİ
AMAÇLI KULANIM1

2004 YILI Sektör Bazında Linyit
°"™. Tukullml

ana, " l j , T """ k

LİNYİTE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE
TKİ'NİN ROLÜ

Toplam Kurulu Güç (2005): 38 902 MW
Türkiye Linyite Dayalı Mevcut Santral Kapasitesi: 6705
Elbistan B (4x360 MW) .8145 MW
Linyite dayalı kurulu gücün toplam içindeki payı. %17

TKİ Sahalarının Beslediği Mevcut Termik Santral
Kapasitesi: 4273 MW
Linyite dayalı kurulu güç içinde TKİ'nin beslediği santral
payı: %64

LİNYİTE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNİN
ARTIRILMASINDA TKİ'NİN ROLÜ

Arz güvenliğini sağlamak açısından yerli
kaynaklarımızdan linyitin elektrik üretimi
için değerlendirilmesi amacıyla TKİ
uhdesinde bulunan henüz işletmeye
alınamamış rezervlerin özel sektörün de
katılımı ve dinamizminden yararlanarak
işletilmesi politikası uygulanmaktadır.

LİNYİTE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNİN
ARTIRILMASINDA TKİ'NİN ROLÜ

• Devletin ekonomideki payının azaltılması,
• Bütçe üzerindeki kamu finansman yükünün azaltılması,
• Ekonomideki verimliliğin ve etkinliğin arttırılması,
• Piyasada tam rekabet ortamının yaratılması,
• Yabancı sermayeyi çekmek suretiyle ülkeye modern

teknoloji ve yönetim tekniklerinin transferinin sağlanması,
• Elde edilecek katma değerle Devlete gelir sağlanması,
• Yaklaşık 5 000 kişilik istihdam yaratılarak işsizliğin

azaltılması,

ile ülke ekonomisi için büyük yarar sağlanacaktır.
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ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN İŞLETMEYE
ALINABİLECEK LİNYİT SAHALARI
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ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN İŞLETMEYE
ALINABİLECEK LİNYİT SAHALARI
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YENİDEN YAPILANMA
2002 yılından itibaren

> TKİ'nin uzun vadede üretime almayacağı sahalar belirlenmiş,

> Atıl sahalar ruhsat devriyle özel sektöre devredilmiş veya
rödovans yöntemiyle özel sektöre işlettirilmiş,

>Zarar eden üretim birimleri kapatılmış (Aşkale, Oltu, Çorum-
Dodurga, Bolu-Göynuk, Silopl-Şırnak, Tekirdağ-Saray, Tuncbilek-
Yeraltı, Soma-Darkale),

> Eskiyen makinalann zorunlu olmayanları yenilenmeyerek özel
sektör imkanlarından yararlanılmış,

> Dört yeni Müessese Müdürlüğü kurulmuştur (ELİ, 6Lİ, SLİ,
GELİ).

TKİ'NİN YAPTIĞI İŞLER VE HEDEFLERİ

1. Tesis Yapımı ve Hizmet Alımı:

• Yıkama Tesisleri Yapımı ve Hizmet Alımı

• Torbalama Tesisleri Yapımı ve Hizmet Alımı

• Briket Tesisi Yapımı ve Hizmet Alımı

2. Ruhsatlı Sahalardan Kömür Alımı ve Değerlendirilmesi

3. Yöresel Üreticilerle Güç Birliği

4. Kömür Alımlı Ruhsat Alanı Kiralaması

5. Linyitin Enerji Sektöründe Kullanımı için Özel Sektörün
Yatırıma Yönlendirilmesi
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KÖMÜRLERİN KALİTELERİNİN YÜKSELTİLMESİ AMAÇLI
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
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TKI'NIN YAPTIĞI İŞLER VE HEDEFLERİ

Soma-Eynez Yeraltı Projesi B»,^,.,, '».!».»,*
ç.ıîışlıfjrîıa'ii «jerçc.ipşııni-ı.jiıı. İD yıl, 1,5-3 rtıilyo-^ (en >y.l u tılırıı J5CD kifı ıs'shdam)

Soma-Geventepe Yeraltı

Soma-Darkale Yeraltı

Tunçbılek-Büyükdüz Yeraltı ProjesİK«!5».ı,-=a™
iaralındar çsl-şıifiimas' 3(=rçckse^r-ımş;ir ;0 /il. O.-î-O S rrı^yorı 131 -yıl kjrs',m, 450 KÎŞ> ssii

TKİ'NİN HEDEFLERİ
- 5 yılda Sonuçlanacak Projeler
Bolu G ö y n ü k P r o j e s i aaovdw vibxw&&<,MO< M^U™^ 20yıi.sanuai 1-1.5
milyon lon küjnur Ivkf l^^&klir flOO *ıŞ' ıstıhdrf^n]
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T e k i r d a ğ " S a r a y PrOJeS^OOa»^ .übaten CESI seklor [̂ f̂mdan :0yıl Sdrürj! 2-
2,5 rrulyon ion kümlır '.ûkeietekliı. 1D00 kişi Isiılıdarn)

TKI'NIN HEDEFLERİ

Soma-Eynez Derin Yeraltı Projesi !2I

Tunçbilek Derin Sahalar Yeraltı Projesiı?»?,

SONUÇ

•TKİ Kurumu, enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında
yerli üretime ağırlık verilmesi ilkeleri çerçevesinde linyit
üretiminin ekonomik ve verimlilik esasına bağlı olarak
azamı şekilde arttırılması görüşünü benimseyerek, bu
amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam
edecektir.

• Bu vizyon içinde, ülkenin linyit sahalarını
değerlendirirken yaratılacak katma değere ve ekonomiye
katkı sağlamayı da hedeflemektedir.
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NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİLERİNDEKİ

GELİŞMELER

Tahir AKBAŞ
Teknoloji Dairesi Başkanı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

•GELİŞİM SÜRECİ
• MEVCUT DURUM
• GELECEKTE NÜKLEER ENERJİ
•ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

•INPRO
•GIF

• SONUÇ

GELİŞİM SÜRECİ

M Kömür ^ P s t r o l • Gaz ~
• Hidro C3 Yenilenebilir ve Alık ÜS

Dünya Birincil Enerji Arzı (mtoe'

i
B
Nükleer
Diğer

GELİŞİM SÜRECİ

| Tcrmol Nûkl«Of G 3 H.dro

Dünya Elektrik Arzı (TWh)

GELİŞİM SÜRECİ

OECO B SSCB B Avrup» IOEC0 Hancı] Q A.f»

Dünya Nükleer Elektrik Arzı (TWh)

GELİŞİM SÜRECİ

Gell/ DuıeyLoı- Gön Elektrik Üntim KJIJDJ

i

—

1
Kir.

1
1

Ülkelerin Gelir Düzeyleri ve

«... I

a . a
P«traJ E n

::SXT=r™rıE"""

ıklajtfH.]

1
Elektrik Üretim Kaynakları
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GELİŞİM SURECİ

Nükleer Reaktörlerin Evrimi

1 Ne: I 2 He:
t^:' ı-"-"""—, 3. Nesil ;%™,

I I I I I »

NıiMeer Guç Santralı Teknolojilerinin Gelişimi

1 H»ı£

NGS'de Büyük Sal m Frekansının Gelişir

İM v* IH»

ni
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go ut

GELİŞİM SÜRECİ

Kor Hasar Frekansı ve Büyük Salım Frekansının Gelişimi

MEVCUT DURUM

Nuklear %16S

Gaı %19.1

Dünyada Elektrik

1
Pelıol V

Üretimi

Kömür 7.38,8

k

f
7,3

Kaynakları

• Işletr
m işletr
m İnşa

m Spa
m Sıpa
• Işletr

MEVCUT DURUM u t"s a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 1 " ' *""'

nede dan reaktörle
ısde olan reaktörle
halindeki reaktörler

iş edilen veya plan
'5 edilen/planlanan
"e deneyimi

in sayısı 441 adet
m kapasıles: 368.496 MırVfej
n sayısı 26 adet

anan renkserler 41 adet
reaktorlenn kapasitesi 42 707 MW(e)

1? t?9 reakîör-yıl

Günümüzde dünyada üretilen elektriğin %76'sı nükleer güç santralleri
tarafından üretilmekte

Nükleer EnerjiniN Genel Durumu
(2006 Başı)

LKÎ~~
ruvjL

£*!__

MEVCUT DURUM

^ _ _ _ _ _ _ _ _

U\ V.Uİİ
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MEVCUT DURUM

{Kurulu Güce Göre)
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İşletmedeki nükleer santrallerin yaş dağılımı
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Yıllar

Nükleer Güç Santrallerinin Kapasite Gelişimi

YENİ NÜKLEER SANTRAL uı""' " C ^ ' S ^ S I T '"""
KURMA PLANLARI
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Si
Si
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Nükleer Enerji Gelişim Tahminleri

(IEA. releıans lalımın. 2005)

YENİ NÜKLEER SANTRAL
KURMA PLANLARI

23 tane

80ü -.

JZ

| 700-

M
ily

a

ABD'deki

Ulutal NuklMr Entrji PolilıHuıNuklear Encn>

1,000 MWe nükleer güç santralına denk artış

577

1990

763

2003

nükleer güç santrallerinde kapasite artırımı

YENİ NÜKLEER SANTRAL
KURMA PLANLARI

Conıt.ll
Dominio
SCFiG ^ o

C«n*r B | Elvctı

ABD'de 2010'lu yıllarda işletmeye alınacak şekilde nükleer
santrallerin kurulması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
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YENİ NÜKLEER SANTRAL
KURMA PLANLARI

• Finlandiya beşinci nükleer santralını kurmaktadır (1600
MWe gücünde EPR tipi santral).

• Çin 2020 yılına kadar 30 santral kurmayı planlamaktadır.
1 Ukrayna 2030 yılına kadar 11 nükleer santral

planlamaktadır.

' Endonezya 2016 yılında işletmeye alınması planlanan
herbırı 1000 MWe gücünde 4 unite kurmayı
planlamaktadır

• Fransa'da EPR tipi nükleer santralın inşasının 2007
yılında başlaması ve 2012'de işletmeye alınması
öngörülmektedir.

YENİ NÜKLEER SANTRAL
KURMA PLANLARI

201 Oların Nükleer Reaktör Teknolojileri
(3 ve 3+ Nesil Reaktörler)

•ABWR
• ESBWR
• HC-BWR
• SWR-10QO

•AP600
•AP1DÛ0
•APR140Q
•APWR*
• EPR

• ACR-7Q0
• ACR-1000

ModülerYuksekS.c.hl.M.Ga.Ruklfarlen

• PBMR

•ÇAREM
• İRİS
•SMART

GELECEĞE YÖNELİK ÇALİŞMALAR

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

GIF çalışması. 2030'larda kullanılabilecek yenilikçi nükleer enerji
sistemleri araşlırmalarını koordıne etmek üzere 2000 yılında
başlatılmıştır ABD, Arjantin, Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, Güney
Kore, Güney Afrika, isviçre. İngiltere ve Euratom üyedir

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

GIF yenilikçi nükleer enerji istemlerinin

• İleri nükleer güvenlik,

• Nükleer silahsızlanma ve fiziksel korunma,

-) Rekabetçi üretim maliyeti, ve

D Atıkların en aza indirilmesi ve doğa! kaynakların

optimum kullanılması

özelliklerine sahip olmasını öngörmektedir.

. Yakın donem kurulum içim 6 nükleer enerji sistemi
belirlenmiş ve yapılacak Ar/Ge çalışmaları için bir
"Teknoloji Yol Haritası" hazırlanmıştır. Ar/Ge alanındaki
işbirliği her üyenin kendi tercihlerine dayanmaktadır.

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

Nükleer Reaktörler /I
Özellikleri

Gaz-SoLuımalı Hı/lı
! Reaktör

Nıılron i
spektrumu I Soğıılucu

, Kurşun-Soğutmalı Hızlı jPb-Bı

E m i k Tu/lıı Reaktör Epılcrmal

I Sod>um-.SojLli7ialı Hızlı | . . .
J Reaktör ' l 1

Süper Kr i t ik Su
Soğutmalı Keaktnr

Çok Yüksek SicaklıkJı
Ca<t Reaktör

Termal veya
Hızlı

Horurıuıla

Sodyum

Su

kullanım
Manian

Elektrik.
| Hidrojen

Elektrik.
I Hidrojen

Elektrik,
Hidrüjcn

J
Hidrojen.
Elektrik

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR T.»™,»,^

Yenilikçi Reaktörler ve Yakıt Çevrimleri Projesi (INPRO)

2000 yılında IAEA run oider'ıginde başladı
Üyeltr Arjantin. F.rmerısîan, Brezilya Bulgans'B.",
Kabada Şıl.. Çin Çek Cum , Frar.<,a. Almsnya. Hindisisn
Er.Gtırei-ya. Japcnya. Hollanda, F^s, G. Kore.
Pakistan, Rusya. Slovakça, G A(rik« İspanya kvç-e.
T^/kîye, IJirayra A3G ve EC

Hedefler

1

2

3

4

Yenilikçi nukıeer enerji sistemlerinin değerlendirilmesi
ve kılavuz

Yenilikçi nükleer enerji sistemlerinin enerji uretimindek
bölgesel ve ulusal ölçekle) konusunda analizler.

Yenilikçi nükleer enerji Sistemlerinin geliştirilmesi ve k
alanında uluslararası işbirliğinin kolaylaştırılması

çin yöntem

yeri (global,

mılmosı

Ozeüıkle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına d:kkat çekilmesi.

56



GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR " T".."I»,«..

Yenilikçi Reaktörler ve Yakıt Çevrimleri Projesi (INPRO)

1. Kılavuz ve Metodoloji hazırlanması
1362 TECDOC 1434 )

2. Metodolojinin sınanması
3. INS Değerlendirme Çalışmaları

[Rusya, Fransa. Çın, Hindistan, G. Kore, Japonya]

Hidrojen üretimi ıçm yenilikçi reaktör çalışması

(Hindistan)

LWR'den IV. Nesil Reaktörlere Geçiş

(Fransa)

CANDU veya ÇAREM ile elektrik üretimi

(Arjanhn ve Kanada)

DUPIC yakıt çevrimi

(G. Kore)

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Türkiye'de Nükleer Enerji

"Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Planlama Çalışması
(2005-2020)", Kasım 2004, TEİAŞ.

• Öncelik yerli kaynaklara

• Doğal gazla elektrik üretimine sınırlama

• 1. Senaryoda yıllık talep artışı %7.9

• 2. Senaryoda yıllık talep artışı %6.4

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Türkiye'de Nükleer Enerji

1. Senaryoda Kaynak Dağılımı (TEİAŞ, 2004)

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Türkiye'de Nükleer Enerji

2. Senaryoda Kaynak Dağılımı (TEİAŞ, 2004)

SONUÇ

1 Nükleer enerji santralleri, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere,
dünyadaki elektrik üretiminde ciddi bir paya sahiptir

2. Geleceğe ait lahmmlerde nükleer enerjinin birincil enerji arzını
karşılamada sahip o/duğu payı artıracağ; öngörülmektedir

3. Yenilikçi nükleer enerji sistemlerinin geliştirilmesinde hidrojen
üretimi gibi elektrik üretimi dışındaki uygulamalar da hesaba
katılmakladır.

4. Ülkeler, kendi ihtiyaçları doğrultusunda, uygun nükleer enerji
teknolojilerini belirlemekte ve bu teknolojilerin geliştirilmesi ve
kurulması yönde çaba harcamaktadır.

5. Nükleer enerji sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesinde
uluslararası düzeyde işbirliğine gidilmesi, tekrarların önlenmesi ve
kaynakların verimli kullanımı açısından önemlidir

Teşekkürler
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GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

Nükleer Enerji Sistemleri Değerlendirme Adımları

1. Aday sistemlerin belirlenmesi

2. Belirlenen önceliklere göre sistemlerin
değerlendirilmesi

3 Sistem değerlendirmelerin nihai olarak gözden
geçirilmesi

4 GIF sistemlerinin seçilmesi ve yakın dönem kurulum
için reaktör tasarımlarının belirlenmesi

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

GELECEĞE YÖNELİK ÇALIŞMALAR '"''"'"Z7^Zİ2''T,HM"'

IV. Nesil Uluslararası Forumu (GIF)

YENİ NÜKLEER SANTRAL
KURMA PLANLARI

Nükleer santrallerin kapasiteleri sürekli bir
artış halindedir,

ı Yeni santrallerin çoğu Asya ülkelerinde
kurulmaktadır,

ı Güç artırımları ile ciddi bir kapasite ilavesi

yaratılmaktadır,

ı Santrallerin ömürlerinin uzatılması yeni
santrallere duyulan talebi azaltmaktadır.
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HİDROELEKTRİK
ENERJİ

TALEBİ VE
ÇÖZÜMLERİ

AXiineyt GEREK

DSİ XIV.Bolge Müdüril

DÜNYADAKİ TOPLAM SU TÜKETİMİ

YIL

1940

1960

1990

2000'lerln başı

TOPLAM SU
TÜKETİMİ (km3)

1000

2000

4130

- 5200 (tahmini) I

• 1 km3 = 1 milyar m1

Kişi başına düşen yıllık su miktarı (m3)

ÜLKELER 2005

Su zengini ülkeler 10.000+
(Kanada, ABD, Kıuty M Batı Avnjpa D

Irak
Türkiye
Suriye
israil
Ürdün
Filistin

fcatarl)

2.110
1.600
1.420

300
250
100

2023

8.000+

950
950
780
150

90
40

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK SU MİKTARI

İTİBARİYLE DEĞERLENDİRME

KİŞİ BAŞINA

SU TÜKETİMİ (m3)

> 10 000

3 000-10 000

1 000 - 3 000

< 1 000

ÜLKENİN DURUMU

Su zengini

Yeterli suyu olan

Su sıkıntısı olan

Su fakiri

YILDA 86 MİLYAR kWh

ENERJİ DENİZE AKIYOR

YILLIK KAYIP 6 MİLYAR $'DIR

KULLANILMAYAN

HER DAMLA SU,

ÜLKEMİZİN KAYBOLAN

PARASIDIR...
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ENERJİ

'Sürekli,

-^Güvenilir ve

»Ekonomik olarak karşılanmalıdır.

Yıllık Elektrik Enerjisi Üretimimiz
(Milyar kWh)

YILLAR

Enerji Kurulu Güç ve Yıllık Enerji Üretimimiz
(2005 Yılı)

Kömür

Akaryakıt

Doğalgaz

Hidroelektrik

TOPLAM

Kurulu
Güç
(MW)

10076

3 110

13 484

12 941

39 611

Üretim
Kapasitesi
(Milyar kWhtyl)

67 7

20.5

102 3

46 5

237

Fiili Üretim
Kapasitesi
JMilyor hWh.'yil)

44

8 5

66 5

42

161 0

Kapasite
Kullanımı

(74

65

41

65

90

68

Bazı Ülkelerdeki

Hidroelektrik Potansiyel Gelişimi

ÜLKE

ABD

Japonya

Norveç

Kanada

Türkiye

Teknik
Potansiyel

(Milyar kVVh/yıl)

376

132

'< m"

593

237

Geliştirilen
Potansıye

(Milyar kWh/yil)

322

' 0 3

116

332

46 5

O,

86

78

68

56

20

Kişi Başına Yıllık Elektrik
(2005 Yılı)

ÜLKELER

Dünya ortalaması

Gelişmiş ülkeler ort.

ADD

Türkiye

Enerjisi Tüketimi

KIŞI BAŞINA
TÜKETİM (kWh)

2 500

8 900

12 300

2 150

2020 yılı için hedef : 5 200 kWh/Yil (DPT)

Ülkemizin Yıllık Hidroelektrik Potansiyeli

EKONOMİKL % " j j j i İ M ^ • A

Teorik

Teknik

Teknik

EKONOMİK OLMAYAN

433

Değerlendirilebilir 216

ve Ekonomik 130

TEKNİK OLARAK
«.DEĞERLENDİRİLEMEZ

Milyar kWh

Milyar kWh

Milyar kWh
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HİDROELEKTRİK
MEVCUT

, - • - —

r 1 'N5A L ^ _
19 857MW EOIİECEK^MH

' ' 7,54 —

POTANSİYEL :

İŞLETMEDE :

DSİ :

DİĞER :

SANTRALLARIN
DURUMU

| 12 878 MW

~.*~~~~ İŞLETMEDE

İNŞA

HALİNDE 3 9 6 2 M W
7.10

36 697 MW (716 HES)

12 878 MW (138 HES)

10 380 MW (55 HES)

2 498 MW (83 HES)

HİDROELEKTRİK ENERJİNİN
ALTERNATİF ENERJİ

KAYNAKLARINA GÖRE
ÜSTÜNLÜKLERİ

• Pik ihtiyaçları kolaylıkla karşılar,

• Enerji üretim verimi yüksektir,

• Yakıt gideri yoktur,

• işletme maliyeti düşüktür,

ikiim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

hükümlerinin uygulanması kapsamında,

enerjinin ülke ekonomisindeki önemi ve

çevrenin

korunması göz önünde bulundurulduğunda

hidroelektrik enerji santralleri

çevre dostu enerji üretim tesisleridir.

HES PROJELERİ GERİ ÖDEMESİ

HIZLI YATIRIMLARDIR

0 5 10 15 20 25 30 35

YILLAR
C GeriÖdeme S Gelir

' Son 10 yıl içerisinde ülkemiz tercihini doğalgazdan
yana kullanmış ve 'Doğalgaz Çevrim Santrallerinin
kurulması ile hidroelektrikten üretilen enerjinin payı
azalmıştır (% 25).

i
! • Üye olma yolunda büyük adımlar attığımız
\ Avrupa Birliği Topluluğu ise, enerji politikalarında
yenilenebilir enerjiyi (hidroelektrik,rüzgar,güneş vb)
desteklemektedir.

PROBLEMLER

• DSİ yatırım programında yer alan HES' lerin ortalama
bitiş süresi maalesef 15-20 yıl gibi bir süreyi almaktadır.

• Bunun sebebi yatırım programındaki proje sayısının
fazlalığı ve projelere ayrılan tahsisatın düşüklüğüdür. Bu
sebeple öncelikli projeler belirlenerek kısa sürede
bitirilebilecektir. Geri ödemesi hızlı, milli ekonomiye katkısı
fazla ve stratejik önemi olan HES projelerine ağırlık
verilmesi ülkemizin menfaatinedir.
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PROBLEMLER

• Hidroelektrik enerji potansiyelimizin geliştirilme oranı
% 30'lar civarındadır. Ucuz, güvenilir, temiz ve yerli bir
kaynak olan Hidroelektrik enerjinin gelişimi hızla
sağlanmalıdır.

PROBLEMLER

Kredisi dahil her şeyi hazır olarak Özel Sektör
tarafından EPDK'ya sunulan HES Projeleri sayısı
önemli ölçüde artmıştır.

• Özel Sektörün HES Projelerine İlgi duyarak devreye
girmesi, hem tabii ve yeril kaynaklanmam kullanımı
hem de önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek enerji
açığımızın kapatılması bakımından önem arz
etmektedir. Bu bakımdan EPDK'ca yapılan
değerlendirmelerin hızlandırılması gerekmektedir.

PROBLEMLER

• Bakanlığımızın yeril kaynaklara dayalı üretim politikası
doğrultusunda yeterli ödeneğin sağlanması İle,
hidroelektrik potansiyelimizin hemen hemen tamamının
2030 yılına kadar istifadeye sunulması mümkün
bulunmaktadır.

• Bunun İçin her yıl yaklaşık 1000 MWlik ilave
hidroelektrik yatırımın yapılmasına ve
yaklaşık yılda 1.2 milyar $'lık bir finansman teminine
ihtiyaç duyulmaktadır.

PROBLEMLER

DSİ Genel Müdürlüğü olarak ana hedefimiz Özel
Sektörün önünü açmaktır. Bu yüzden Kurumumuz,
Özel Sektörün ilgi duymadığı, finansman, İşgücü ve
maklna parkı yönünden yetersiz kaldığı baraj ve HES
Projelerinde devreye girecek, diğer projeler ise Özel
Sektörün İlgisine bırakılacaktır.

Bu strateji, Bakanlığımızca da benimsenerek teşvik
edilmektedir. Böylelikle Devlet Yatırımları yerine
Özel Sektör Yatırımları ön plana çıkması beklenmektedir.

NETİCE VE TEKLİFLER
Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan

kalkınmasının sağlanması için sanayileşme bir
hedef olduğuna göre, bu sanayinin diğer

kullanıcıların ihtiyaçları olan enerjinin ;

•Yerinde,

•Zamanında,

•Güvenilir olarak,

•Makul fiyatla
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ENKOS 2006

İstanbul Teknik Üniversitesi

AVRUPA İLE ENTEGRASYON SÜRECİNDE

TÜRKİYE'NİN GENEL ENERJİ DURUMU

Tarhan G&nay

ALARKO Eneıji Grup Koordinatarû

AVRUPA İLE ENTEGRASYON SÜRECİNDE
TÜRKİYE'NİN GENEL ENERJİ DURUMU

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 20 Şubat 200] tarihinde
kabul edilmesiyle, rekabetçi serbest piyasa modeline geçiş ve
Avrupa Birliğinin Enerji Şartına uyum konusunda Türkiye önemli
bir adım atmıştır.

Yürürlüğe giren bu kanun ile Türkiye'de rekabet ortamında, özel
hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek şeffaf bir elektrik
piyasasınm oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme
ve denetimin sağlanması hedeflenmiştir.

Ancak bu kanun, üzerinde yeterince tartışılmadan ve Türk elektrik
sektörünün kendine özgü yapısı ile özellikleri dikkate alınmadan
biraz aceleye getirilerek hazırlanmıştır.

Bu durum, kanun'un ilgili meslek kuruluştan ve özel sektör
oyuncularının görüşleri alınmadan, sadece Kamu Kuruluşları ile
Dünya Bankasının istekleri doğrultusunda hazırlanmasından
kaynaklanmıştır.

Ancak uygulamada EPDK'nın yetkilerini tam olarak kullanıp
piyasa üzerinde kontrol tesis etmekte zorlandığı görülmektedir.
Bu durum, EPDK ile Enerji Bakanlığı, Bakanlığa bağlı
kuruluşlar ve DPT arasındaki ilişkilerde görülen yetki karmaşası
ve güç savaşından ileri gelmektedir.

Bugün gelinen noktada Enerji Bakanlığının sektörde kontrolü
ele aldığını ve enerji politikalarının tespitinin yanında, piyasa-
daki düzenlemelerin de Bakanlığın tercihi ve istekleri doğrul-
tusunda yapıldığını görmekteyiz.

Bu duruma çarpıcı bir ömek teşkil etmek üzere, doğalgaz yakan
elektrik santrallannı işleten üretim şirketleri ile otoprodüktörlerin
karşı karşıya bırakıldıkları doğalgaz maliyeti / elektrik satış fiyatı
açmazını gösterebiliriz.

Ekteki diyagramda gösterildiği gibi, doğalgaz fiyatlarına BOTAŞ
tarafından son iki senede % 60 oranında zam yapılmış, buna
karşılık elektrik satış fiyatları TEDAŞ tarafından arttırılmayarak
sabit seviyede tutulmuştur.
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Bu durumda, doğalgaz kullanan elektrik üreticileri piyasadaki
mevcut fiyat seviyesinde yakıt maliyetlerini bile karşılamakta
zorlanmakta ve santrallannı kapasite düşürerek çalıştırmak veya
tamamen kapatmak durumuyla karşı karşıya bırakılmaktadırlar.

Bunun neticesinde, üretim şirketleri ve otoprodüktörier 2006
yılının ilk yansında % 60'ın altında bir kapasite kullanım oranı
ite çalışmak zorunda kalmışlardır. Haziran ayında gelen son
doğalgaz zammı nedeniyle bu oranın azalarak sürmesi kaçınılmaz
bir gerçektir.

Elektrik satış fiyatı içindeki doğalgazın payı % 80 gibi bir
seviyede iken ve ülkemizdeki elektrik üretiminin yaklaşık % 4O'ı
doğalgazdan sağlanmakta iken, doğalgaza zam yapıp, elektriğe
zam yapmamak ekonomik değil politik bir karar olmaktadır.
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13i!indiğs gibi. Türkiye'de gerek düğalgaz ve gerekse clckîrik

fiyatları devle; kontrolü akındadır Fiyat arlı şirin her nekadar

mevzuata gorc l-'HDK larafsndan onaylanır denilse de, gerçekte

fiyatların aıltınlma veya artiınlmama karan Enerji Bakımlığı, bir

dıijer deyişle Hükümet tarafından verilmektedir

Bakanlık dünya fiyatlarının arttığı gerekçesini gösterip doğalgaz

fiyatlarını arttırmakta, buna karşılık elektrik satış fiyatlarını

arttırmama politikasına devam etmektedir

Ülkemizdeki elektrik fiyatlarının Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek

olduğu şeklinde basında tekrarlanan bir söylen mevcuttur, Bugün

için artık gerçek olmavan bu söylemin kaynağı ?M)4 yılı fiyaılamıı

baz alarak yapılan analizlerdir

Bilindiği gibi son yıllaıda dünya petrol fiyat'aımda meydana gelen

bûyuk artışlar, benzer oranda doğalgaz fiyatlarının da artmasına

sebep olmuş ve Avrupa'da olduğu gibi "I urkıye'de doğalgaz

fiyatları önemli ölçüde artmıştır.

Ancak Avrupa'da doğaigaz fiyat artışlarına parelel olarak elektrik

fiyatları da artmaktadır Çünkü elektrik üretiminin bir holümü

doğalga/ kullanılarak sağlanmakladır Ara mamulün fiyatı artarca

sonunda nihai mamulün de fiyatı artar, böylece Avrupa ülkelerinde

son ıkı yılda elekmk fij atlan ekteki diyagramlardan görüleceği

gibi °"Ü 30 ile % 50 oranında arîmiş'-ir.

Electricite a usage industriel : prix TTC Electricite â usage industriel : prix HTT

Gas nature! a usage industriel : prix HTT a : ; : ; • ; : ; : ; ; " •

— — • - • • —

- î >. i e » = I

A ;
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Le prix de I'electricite pour les industries

Türkiye ile Avrupa (ilkelerinin elektrik fiyatlarının karşılaştırılması
yapılırken 2004 yılı fiyatları baz alındığında; Türkiye'de konutlar
için elektrik fiyatlarının dUşük, buna karşılık sanayi için oldukça
yüksek olduğunu görürüz.

Günümüzde ise bu durum büyük ölçüde değişmiştir. Avrupa
ülkelerinde sanayi elektrik fiyatları % 30 ile % SO mertebesinde
artarken, Türkiye'de ise döviz kurlarındaki son değişiklikler
dikkate alınınca, % 10 oranında düşmüş ve neticede Türkiye'deki
sanayi elektriği fiyatları Avrupa ülkeleri ortalamasının altına
inmiştir.

SONSÖZ:

2007 yıh içinde ülkemizde arz güvenliğinin tehlikede olduğu en
yetkili ağızlar tarafından ifade edilirken ve yatırımcıların yeni
santral kurmaya isteksiz oldukları bilinirken, halen emre amade
durumda olan elektrik santrallarım kapanmaya zorlamak ne
derecede doğru bir politikadır ?
Bunu sizlerin takdirine bırakıyorum.

65



TR1000345

Hidrolik kaynaklarımızın değerlendirilmesi

Prof. Dr. İstemi UNSAL1 (Emekli) Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ
İTÜ İnşaat Fakültesi İTÜ Enerji Enstitüsü
34 469 Maslak - İstanbul 34 469 Maslak - İstanbul

Özet

Yüzyılımızın temel sorunlarından biri enerji gereksiniminin karşılanması olup bu durum ülkemizin
jeoenerjitik konumu nedeni ile jeostratejik önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada ülkemizin
en önemli enerji kaynaklarından hidroelektrik enerji üretim kaynağı ele alınmış ve ülkemiz koşulları
gözönünde tutularak genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Ülkelerin genel enerji gereksinimlerinin karşılanmasında üretim kaynaklarının ve bunların temin
edildiği kaynakların çeşitlendirilmesi büyük önem arzetmektedir. Ülkemiz, yenilenebilir enerji
kaynakları içerisinde en önemlisi olan hidroelektrik potansiyel bakımından oldukça zengindir. Bu
nedenle hidroelektrik potansiyelimiz (HEP) elektrik enerjisi planlamasında, Yapılabilirlik, İşletme
özellikleri, Ekonomiklik, Dışa bağımlılık hususları gözönünde tutularak incelenmiştir. Ülkemizde
değişik kesimlerce sık sık HEP'mizin % 35 'inin değerlendirilmiş olduğu vurgulanmakta, ancak
hangi HEP den bahsedildiği açıklanmamaktadır. Halbuki HEP, Brüt (BHEP), Teknik (THEP),
Ekonomik (EHEP) ve Değerlendirilmiş HEP olarak 4 düzeyde tanımlanmaktadır. Çalışmada
ayrıca enerji planlaması ve çeşitlendirilmesi sırasında gündeme gelen kaynaklar değişik
karakteristikleri, toplam maliyetleri ve ülke koşulları ile uyumları açısından karşılaştırılmıştır.
Ayrıca ETKB'nın 2005-2020 dönemi planlamasının değerlendirilmesi yapılmıştır. Gereksinim artışı
için düşünülen 2 senaryo incelemede esas alınmıştır. HE kurulu gücümüzün toplam kurulu
gücümüze ve HE enerji üretimimizin toplam elektrik enerjisi üretimimize 2005-2020 dönemi için
öngörülen katkıları incelendiğinde ise önümüzdeki 15 senelik dönemde bu katkıların önemli
düzeyde değişmemesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Dışa bağımlı olmadığımız hidrolik
potansiyelimizin henüz 2/3'ünün değerlendirilmemiş olması ve katkısının arttırılmamasım
açıklamak mümkün olamamaktadır. Bu durum tikemizde yadırganılacak bir yaklaşım olarak
algılanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik potansiyel, hidroelektrik enerji, değerlendirilmiş HEP, ETKB.

1 İstemi Unsal, 0212 285 37 21; vmsal(â),itu.edu.tr. isunsal(â),ttnet.net.tr
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Evaluation of our hydroelectric resources

Extended abstract

Because of the geoenergetic position of our country, its geostrategic importance becomes even greater due
to the fact that one of the basic problems of our century is to meet the energy demand. In this study one of the
most significant energy resources of our country, hydroelectric energy production resource has been made
of subject and a general evaluation has been performed considering our country's conditions.
In meeting countries' general energy demands diversity of production sources and resources where they are
supplied from shows great importance. Our country is quite rich from the aspect of hydroelectric potential
which is the most significant among the renewable energy resources. That is why our hydroelectric potential
(HEP) has been investigated by considering Feasibility, Operation Specifications, Economy, External
Dependence issues in electrical energy planning..
In our country, it is frequently being emphasized that 35% of our HEP has been evaluated though which
HEP is of subject, is not explained. While HEP is defined at 4 levels namely as Gross (GHEP), Technical
(THEP), Economic (EHEP) and Evaluated HEP's. Our country is placed in 2nd place in Europe from the
aspect of GHEP whereas it is placed as one of the last from the aspect of evaluated HEP.
Capacity usage for hydroelectric plants has been foreseen as 40.5% (3548 hours/year) by the 2005-2020
planning prepared by ETKB (Ministry of Energy and Natural Resources). On the other hand, capacity usage
has been found as 40.3% for the analysis for realized cases using DSI (State Water Works) 2006 data, which
is only 0.5% below the foreseen value. What mainly lowers the realized average is the hard pressure applied
to hydraulic plants during the period 1995-1999. The situation which arises as a result of this operation
policy is wrongly interpreted by DPT (State Planning Organization) and consequently hydroelectric plants
are defined as unreliable.
However, since sufficient storage plants which will regulate the regimes of the rivers in our country are not
yet constructe; the definitions of primary and secondary energy we have been using are not suiting the
country's conditions. Other than that, it has been seen that no change in unit prices of primary and
secondary energies and that of peak power contribution has been made by DSI and significant differences
with EIEI (General Directorate of Electrical Power Resources Survey and Development Administration) unit
prices have been detected.
In the study, additionally, resources occupying the agenda while planning and diversifying energy have been
compared from the point of view of different characteristics, total costs and harmony with the country's
conditions. Other than that, an evaluation of 2005-2020 period planning by ETKB has been made. 2
scenarios thought of for the need increase have been taken as main issues for the analysis. From time to time
some interpretations using 2005 data have been made as there is excess energy in our country and as old
scenarios are exaggerated. According to 2005 data, it seems that there is an excess of 20% in our existing
production capacity and 36.9% in our peak power capacity.Along with this the concepts of excess and
sparing should not be confused.
In scenarios prepared by ETKB the annual electrical energy demand increase is assumed to be 7.9% and
6.4%. However, it is seen above that in average it was 8.21% in 1980-2000period and in average 7.33% in
2001-2005 period. Under these conditions the low increase scenario foreseen by ETKB is far below both of
the realized increases and it does not seem probable to explain why it is selected that low. On the other
hand, though the high scenario remains relatively higher than the demand increase within the years just
after the economic crisis in 2000-2001, it remains lower than the previous 20-year average. That is why it is
difficult to accept that the suggested solutions will be sufficient. ETKB does not seem very consistent in
groups in which it thinks to meet the projections.
When the foreseen contribution of our HE installed power to our total installed power and that of our HE
energy production to our total energy production for 2005-2020 period is analysed, it is seen that it is
foreseen that these contributions are not to be changing at significant levels for the coming 15 years. It has
not been possible to explain the fact that 2/3 of our hydroelectric potential, which is independent of foreign
countries, is not yet evaluated and the fact that no attempt is made to increase its contribution. This
situation should be perceived as an unusual approach in our country.

Key words: Hydroelectric potential, hydroelectric energy, evaluated HEP, ETKB.
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Hidroelektrikte planlama ilkeleri
21 nci yüzyılın 2 temel sorununun toplumların

- Tatlı su gereksinimlerinin karşılanması ve
- Genel enerji gereksinimlerinin karşılanması

olduğu bilinmektedir. Her iki sorun ülkemizin Jeoakuatik ve Jeoenerjetik, dolayısıyla da
Jeostratejik konumunun çok önemli olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki paragraflarda esas olarak
konvansiyonel (alışılagelmiş) elektrik enerjisi üretimi kaynaklarından Hidroelektrik ele alınacak ve
özel olarak ülkemiz koşullan göz önünde tutularak irdelenmeye çalışılacaktır.

Genel halde elektrik enerjisi gereksiniminin karşılaştırılmasında çeşitlendirme önemlidir; bununla
beraber çeşitlendirme kavramını 2 farklı yönüyle ele almak gerekmektedir:

Elektrik enerjisi üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve
- Belirli bir enerji üretim kaynağının temin edildiği kaynakların çeşitlendirilmesi.

Buna karşılık ülkemiz medyasında daha ziyade 2nd konu gündemde tutulmakta, İnci konuya daha
az değinilmektedir. Bunun sebebinin de son zamanlarda Doğal gaza (GD) olan aşırı bağımlılığımız
ve birkaç sene önce Ankarada ve bu sene de ülke bütününde yaşanan sıkıntılar olduğu açıktır. Bu
bildiride esas olarak 2nci konu ele alınacaktır.

Ülkemiz fosil yakıtlar bakımından fakirse de, yeni ve yenilenebilir (=Temiz) enerji kaynaklan
bakımından oldukça zengin sayılabilir. Bu ülke koşulumuz göz önünde tutularak enerji ve özel
olarak ta elektrik enerjisi planlamasında şu hususların irdelenmesi gerekmektedir:

- Yapılabilirlik,
- İşletme özellikleri,
- Ekonomiklik,
- Dışa, başka ülkelere bağımlılık.

Aşağıdaki paragraflarda bu konular, ağırlıklı olarak HE enerji göz önünde tutularak irdelenecektir.

Yapılabilirlik
Genel olarak enerjinin ve özel olarak elektrik enerjisinin kalkınma ve sanayileşmede temel rol
aldığı günümüzde mevcut hidroelektrik potansiyelimizin (HEP) yaklaşık olarak % 35'ini
değerlendirmekte olduğumuz sık sık ve değişik kesimler tarafından vurgulanmakta; buna karşılık
hangi HEP'den bahsedildiğine değinilmemektedir. Halbuki HEP 4 düzeyde tanımlanmaktadır:

(1). Brüt (BHEP): Havza gelişme planlarına göre belirlenen potansiyeldir. Brüt HE potansiyelin
sabit kabul edilmesi olasıdır. Değişik kaynaklar ülkemizin brüt HE potansiyelinin 433 ~ 442
TWh/yıl düzeylerinde olduğunu belirtmektedirler (1 TWh = 1 milyar kWh).

(2). Teknik (THEP): Gelişen teknoloji ve teknolojik olanaklarla zaman içinde bir mikdar
değişebilirse de, büyük değişimler beklenmemelidir; uzun süre Türkiyenin THEPinin 215 TWh/yıl
olduğu kabul edilmişse de, son olarak THEP'imizin 237 TWh/yıl alınabileceği belirtilmektedir
(Eroğlu, 2006).

(3). Ekonomik (EHEP): THEP'in alternatif enerji kaynaklan ile karşılaştırılması sonucunda
belirlenen düzeyidir. Günümüzde karşılaştırma kriteri olarak Doğal gaz ve İthal kömürden üretilen
elektrik enerjisi üretimi kullanılmaktadır. Halbuki işletme özellikleri nedeniyle Termik ve Nükleer
elektrik enerjisi santrallan HE enerji santrallanna alternatif olarak düşünülemezler; zira termik ve
nükleer santrallann ataletleri çok yüksektir, dolayısıyla devreye giriş-çıkışlan uzun süre gerektirir
ve bu nedenle de pratikte Baz Grup olarak kullanılırlar [Eltekin (2002) ABD de puant santralı
olarak çalıştınlan Doğal gazlı santrallan da olduğunu, fakat bunların elektriği 30-35 UScent/kWh
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gibi fıatlardan sattığını belirtmektedir]. Halbuki HES'ların ataletleri çok küçüktür (dakikalar
düzeyinde) ve dolayısıyla biriktirmeli HES'lar Pik=Puant Grup olarak kullanılırlar, ürettikleri
elektrik enerjisi kıymetli ve dolayısıyla da pahalıdır. Bu nedenle dünyada biriktirmeli HES'lar
genellikle 2500-3000 saat/yıl düzeylerinde çalıştırılmaktadır ve dolayısıyla da

Kapasite kullanımı = Yıllık çalışma süresi / 8760 = Yıllık üretim / (Kurulu güç x 8760)

kapasite kullanımları 0,28-0,34 düzeylerinde olmaktadır. Ülkemizdeki HES'lann % 95,7'si bu
gruba girmektedir. Bununla beraber Norveç, Brezilya gibi bazı ülkeler kendilerine özgü koşullan
nedeniyle bu tip santrallan çok daha yüksek kapasite kullanım faktörleri ile çalıştırmaktadırlar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın (ETKB) 2004 yılı sonunda hazırlamış olduğu 2005-2020
planlamasında ise Çizelge l'deki kapasite kullanımları öngörülmüş bulunmaktadır:

Çizelge 1. ETKB (2004) 'nca 2005-2020 dönemi için öngörülmüş KK kapasite kullanım faktörleri.

Termikler

Hidrolikler

• Mevcutlar

• Adaylar

Maksimum

• Kömür
• Doğal Gaz
• Nükleer

6500 saat/yıl

6500 saat/yıl
7000 saat/yıl
7000 saat/yıl

3548 saat/yıl

KK:
KK:
KK:
KK:

KK:

% 74,2

% 74,2
% 79,9
% 79,9

% 40,5
Not: Baymina (Ankara) 'mn fizibilite raporunda yıllık çalışma süresinin 8200 saat olarak

öngörülmüş olduğunun burada belirtilmesinde yarar vardır (Kullanma Kapasitesi = % 93,6).

10 -

1970 1975 1980 1985 1990

Yıllar

1995 2000 2005

Şekil 1. 1980-2005 döneminde termik ve hidroelektrik santrallanmızın
(KK) kapasite kullanımlarının değişimleri (DSİ, 2006 verileri kullanılmıştır).

Şekil l 'den 1980-2005 döneminde termik santrallann hiçbir zaman Çizelge l'deki gibi % 74,2'lik
bir kapasite ile çalıştırılmamış veya çalıştırılamamış olduğu; bu dönemdeki ortalama kapasite
kullanımının % 49,1 olduğu görülmektedir ve bu ortalamayı da son zamanlarda yoğun olarak
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devreye girmiş olan Doğal gazlı kombine çevrim santrallan kısmen de olsa yükseltmektedir (Gebze,
KK= % 88,6; MEreğlisi (Trakya A.Ş.), KK=% 86,0; M.Ereğlisi (Uni-Mar), KK=% 86,0; Esenyurt,
KK=% 88,8; (Derman, 2006)). 1980-2005 döneminde de %74,2 gibi kapasite kullanımının
öngörülmüş olduğu düşünülse, uygulamada öngörülenin

(74,2 - 49,1) / 74,2 = 0,338 = % 33,8

altmda kaimmiş olduğu görülmektedir. Ayrıca kapasite kullanımının en yüksek olduğu 2001 yılında
dahi kapasite kullanımı ancak % 67,6 olabilmiştir.

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Şekil2. 1992-2005 döneminde "Gerçekleşmiş/Güvenilir" ve "Gerçekleşmiş/Ortalama"
HE enerji üretimleri (DSİ, 2006 verileri kullanılmıştır).

Benzer irdeleme HES'lar için yapılırsa gerçekleşmiş ortalama kullanım kapasitesinin % 40,3 olduğu
ve ortalama yağışlı yıllar için öngörülmüş olan % 40,5 değerinin sadece

(40,5 - 40,3)/40,5 = 0,005 = % 0,5

altında kalmış olduğu görülmektedir. Gerçekleşmiş ortalamayı esas olarak düşüren 2001 aşın kurak
dönemi (KK=%23,5; Şekil 1) ile 1995-1999 döneminde Hidroelektrik santrallara yoğun yüklenme
olmuştur (Şekil 2). Gerçekten de bu dönemde HES'lara öngörülmüş ortalama üretimlerinden
yaklaşık %10 daha fazla üretim yaptırılmış, bunun sonucu olarak baraj gölleri öngörülenden daha
hızlı boşaltılmış ve düşü yüksekliklerinin azalması sonucunda aynı gücün üretilebilmesi daha büyük
debilerin çekilmesi gerekmiş ve seviye düşüşü daha da hızlandırılmıştır. Bu işletme politikası
sonucunda ortaya çıkan durumun DPT tarafından HES'lann güvenilemezliği şeklinde
yorumlanması gerçekçi olmamaktadır. Diğer taraftan Şekil 2'den 1992-2005 döneminde
gerçekleşmiş üretimin, öngörülmüş güvenilir üretimden, % 19 daha fazla olduğu görülmektedir. Bu
gözlem de 1999 Adapazarı, Düzce depremlerinin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine,
2000-2001 ekonomik krizinin sonuçlarına, aşın kurak yıllara ve dolayısıyla uygulanmış işletme
politikalarına rağmen HES'lann güvenilir olduklarının bir kanıtıdır.

Buna karşılık DPT hidroelektrik santrallann verimlerinin % 70 olmasının bir sorun oluşturduğunu
belirtmektedir (8nci Kalkınma planı, madde 1414). Verimlilikten ne anlaşıldığı ve bu sonuca nasıl
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varılmış olduğu belirsiz olduğu gibi, yukarıda açıklandığı üzere çok özel koşullar dışında
biriktirmeli HES'lar puant grup olarak devreye alındıklarından kapasite kullanımlarının düşük
olması işletme özellikleri ile uygulanan işletme planlamasından kaynaklanmaktadır ve doğaldır.

Diğer taraftan Doğal gaz fıatlan dünyadaki ve o ülkedeki sosyal duruma ve ekonomik konjonktüre
bağlı olarak değişmektedir ve petrol fiatlanna endekslidir; dolayısıyla bir zamanlar ekonomik
olmayan bir tesis, zaman içinde ekonomikleşebilmektedir. İnsan ömrü düzeylerinde olan
kanıtlanmış fosil yakıt rezervleri azaldıkça, bu konunun önemi daha da artmaktadır.

Bu konuda ekonomiklik irdelemeleri sırasında yararlanılan alternatif kaynak konusunun da
irdelenmesi gerekmektedir. Ülkemizde alternatif kaynak olarak fosil yakıtların maliyetleri
düşünülmektedir. Dünyadaki ekonomik konjonktür değişiklikleri sonucunda meydana gelen petrol
fiatları artışına bağlı olarak ülkemizin son 45 yıl içindeki EHEP'inin değişimi şekil 3'de
görülmektedir.

Şekil 3. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik konjonktür değişikliklerine bağlı olarak Türkiyenin
ekonomik hidroelektrik potansiyelinde gözlenen gelişimler.

ETKB şu andaki EHEP'imizin 131 TWh/yıl olduğunu kabul etmektedir. Bununla beraber özel
sektörün Kamu kuruluşlarından bağımsız olarak geliştirmiş olduğu kaynaklar ile EHEP'imizin 141
TWh/yıl'a çıkmış bulunmaktadır (Basmacı, 2005). Eroğlu (2006) küçük HES'lann da
değerlendirmeye alınması halinde EHEP'imizin 180 - 200 TWh/yıl'a çıkabileceğini belirtmektedir
(aynı düzeyde değerler daha önce değişik araştırıcılar tarafından da tahmin edilmiştir [ayrıntı için
Unsal (2004)'a bakınız].

Diğer taraftan DSİ tarafından kullanılan birincil (güvenilir, firm) enerji, ikincil (sögonder) enerji
birim fiatlan ile pik güç katkısının birim fiatında zaman içinde bir değişiklik yapılmadığı
görülmektedir. Aynca 2 kamu kuruluşu olan DSİ 'nin ve EİEİ 'nin birim fıatlan da birbirinden çok
fark etmektedir [Çizelge 2; Eşiyok (2004) bu farklılığın ekonomikliği % 20 düzeylerinde
etkileyebildiğini belirtmektedir]. Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması, tanımların ülkemiz
koşullarına uygun olarak yeniden ele alınması, tek bir birim fiatın oluşturulması gerekmektedir. Bu
konuda çalışmalar yapılmaya başlanmışsa da henüz bir sonuca varılamamıştır.
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Çizelge 2. Ekonomiklik analizlerinde DSİ ve EİEİ tarafından kullanılan birim fiatlar

Birincil (Güvenilir, Primer, Firm): US cent/kWh
İkincil (Sögonder): US cent/kWh
Pik güç faydası: US $/kW

DSİ
6,0
3,3

85,0

E İ E İ
2,7

2,17
180,45

Enerji planlaması ve çeşitlendirilmesi sırasında alternatif olarak düşünülen kaynakların değişik
karakteristikleri, toplam maliyetleri (yatırım + işletme) ve ülke koşulları ile uyumu göz önünde
tutulmalıdır. Çizelge 3'te termik ve hidrolik santralların kurulu güçlerine bağlı belirgin bazı yatırım
özellikleri ve Çizelge 4'te termik ve hidroelektrik santralların ürettikleri beher kWh enerjinin
toplam işletme maliyetleri verilmiştir.

Çizelge 3. Termik ve Hidroelektrik santrallara ait bazı karakteristik veriler
(DSİ, 2006; ERE, 2001; ALTINBİLEK, 2004)

Karşılaştırma kriteri

inşaat süresi

Ekonomik ömür

ilk yatırım maliyeti

işletme gideri
Toplam işletme gideri
Artık veya atık sorunu

Termik
Doğal gaz
Kömür
Nükleer

Doğal gaz
Linyit
İthal kömür
Nükleer

Yatırımda döviz gereksinimi (%), Doğal gaz için)
(Ref: ERE, 2001)

2 - 3 yıl
3 - 5 yıl
8 - 9 yıl

3 0 - 4 0 yıl
795 $/kW
1500 $/kW
1325 $/kW

3700-4500 $/kW
Yüksek
Yüksek
Yüksek

7 0 - 8 0

Hidroelektrik

KüçükHES: 3 - 5 y ı l
BüyükHES: 6 - 9 y ı l

> 50 yıl

Küçük HES: 800-1200 $/kW
Büyük HES: 1200-1500 $/kW

Pratik olarak sıfır
Çok küçük

Yok
Nehir tipi: 45
Biriktirmeli: 30

Çizelge3 değerlendirilir ve yorumlanırken şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- DG la çalışan termik santralların ekonomik ömürleri 30 yıldır, yani yatırım 30 yıl hizmet
verecek bir tesise yapılmıştır. Buna karşılık HES lann projelendirilmeleri sırasında
ekonomik ömürlerinin 70 yıl düzeylerinde (Keban: 70 yıl) olacağı düşünülür. Bu ömür baraj
gölünün, pratik olarak sualma kotuna kadar katı madde (rüsubat) ile dolma süresine karşı
gelmektedir. Kebanın ömrünün şu andaki ömrünün 115-145 yıllara çıkmış olduğu değişik
resmi ağızlardan belirtilmektedir (son zamanlarda 625 seneden bahis edilmektedir). Buna
göre 200-500 $/kW lık yatırımlarla elektromekanik ekipmanlar yenilendiğinde tesis yeniden
inşa edilmiş gibi olmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu durumu çok iyi değerlendirmektedirler; bu
amaçla 1950'li yıllardan önce inşa etmiş oldukları HES'lann elektromekanik ekipmanlarını
yenilemekte, 200-500 $/kW lık yeni bir yatırımla yeni bir tesis kazanmakta, teknolojik
gelişmeler nedeniyle randıman artmakta; arada geçen zaman zarfındaki gözlemlerini ve
enerjinin kazandığı önemi de değerlendirerek tesislerinin donatım debisini de revize
etmektedir. Japonya bu şekilde bazı eski tesislerinin kurulu güçlerini yaklaşık olarak 1,6
misline çıkarmıştır (Yıldız vd., 2004).
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HES lar döviz gereksiniminin çok az ve sürekli olmadığı tesislerdir. ERE (2001) in
raporunda elektrik enerjisi üretim tesislerinde "Yatırımda ithalat oram" run

* Biriktirmeli HES larda % 30 => 1500 x 0,30 = 450 $/kW
* Tabii debili HES larda % 45 => 1200x0,45 = 540 $/kW

* DG la çalışan kombine çevrim santrallarında % 75 => 795x0,75= 596 $/kW
düzeylerinde olduğu belirtilmektedir (TSfot: Küçük kapasiteli tabii debili santrallarda yatırım
maliyeti 800 $/kW 'a kadar düşebilmekteyse de, yukarıdaki karşılaştırmada DSİ, 2006 da
belirtilen minimum yatırım bedeli kullanılmıştır). Ülkemizdeki HES ların % 95,7 si
Biriktirmeli tipten olduğu için yukarıdaki hesap daha da anlamlı olmaktadır. Bu son
karşılaştırma da ülke ekonomisi bakımından HES lann çok daha ekonomik yatırımlar
olduğunu açıkça göstermektedir.

HES ların inşa sürelerinin uzunluğu bir handikap olarak gösterilmektedir. Bunun
sebeplerinin şu şekilde sıralanması olasıdır: (a). Uzun vadeli enerji ve yatırım için gerçekçi
nakit akışı planlaması yapılmaması, kısa vadede enerji darboğazı doğmaması için çare,
çözüm araştırılması; (b). Bürokratik formaliteler ve ilk yatırım için gereken finansmanın
temini. Bu konuda özel sektörün çok daha başarılı olduğu görülmektedir.

Çizelge 4. Değişik konvansiyonel elektrik enerjisi üretim kaynaklarının yatırım ve işletme
maliyetleri

(DSİ, 2001 -2006 ajandaları).

Santralın yakıt cinsi

Doğalgaz
Linyit
ithal Kömür
Nükleer
Hidroelektrik

İşletme-Bakım
Gideri (cent /kWh)

0,415
1,495
1,413
0,780
0,203

Yakıt gideri
(cent/kWh)

3,609
1,839
1,965
1,000

-

Toplam işletme
Maliyeti (cent/kWh)

4,024
3,334
3,378
1,780
0,203

Kurulu Güç Birim
Yatırım bedeli ($/ kW)

795
1500
1325
2000

1200-1500

Her ne kadar DSİ ajandalarında nükleer kurulu gücün yatırım bedeli 2000$/kWh olarak
belirtilmekte ise de gerçek değerin bunun en az 2 misli olduğu (3500-5000 arasında değişen
rakkamlardan söz edilmektedir) düşünülmeli ve buna henüz ne şekilde çözümlenebileceği
belirlenememiş olan atıkların giderilmesi maliyeti de eklenmelidir.

Çizelge 4'ten Hidroelektrik santrallann işletme giderlerinin DG la çalışan kombine çevrim
santrallarının işletme giderlerininin 1/20 si; Linyit ve İthal kömürle çalışan termik santrallann ise
1/17 si düzeylerinde olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan İthal kömürün ısıl değeri net 6000 kcal/kg (nemlilik oranı % 8), maliyeti 50 $/ton
dur. 1 kWh enerji üretimi için 0,393 kg kömür tüketilmektedir. Buna göre 19 650 000 $/TWh
olmaktadır. Linyit kömürünün ısıl değeri 1000 kcal/kg ve maliyeti 9 $/ton dur. 1 kWh enerji üretimi
için 2,043 kg kömür tüketilmektedir. Bu verilere göre 18 390 000 $/TWh elde edilmektedir. Bu
değerlere göre kömürden elektrik üretiminin maliyetinin ortalama olarak 19 milyon $/TWh kabul
edilmesi halinde, 2005 yılındaki üretim 34,4 TWh olduğundan, yapılmış olan harcamanın 654
milyon dolar olduğu anlaşılmaktadır.

Doğal gaz Kombine çevrim santrallarında 1 kWh enerji için ortalama 0,193m3 doğalgaz
tüketilmekte olup, 1000m3 doğalgazın santrala maliyeti 187 $ dır. Buna göre 36 090 000 $/TWh ve
2005 yılında Doğal gazdan 62,2 TWh üretim yapılmış olduğuna göre neticede 2246 milyon dolar
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harcama yapılmış olduğu görülmektedir. Kömürle yapılan üretim de göz önünde tutulduğu taktirde
sadece bu iki fosil kaynaktan yapılmış olan elektrik üretiminin 2005 yılı maliyetinin yaklaşık olarak
2,9 milyar dolar olmaktadır ve bu toplam Atatürk barajının maliyetine çok yakındır.

Not: Bu hesaplar sırasında kasıtlı olarak 2001 yılı birim fıatları kullanılmıştır. Gerçekte fosil yakıt
fiatları petrol fıatlarına endeksli olduğundan, son yıllarda gözlenen petrol fiatı artışları nedeniyle
yapılan harcamanın çok daha fazla olduğu açıktır. Bu nedenle de TETAŞ paçal fiat uygulaması
yapmakta, hidroelektrikten elde edilen ucuz elektrik ile satılan elektriğin fiatını paçal oluşturarak
korumaya çalışmaktadır. Buna rağmen ülkemizde konutlara verilen elektriğin birim fiatı Avrupa
ülkeleri ortalaması düzeyinde olduğu halde, sanayiye satılan elektriğin birim fiatı Avrupa
ülkelerindeki birim fiatın hemen hemen 2 mislidir (Unsal, 2005). Bu uygulama ise sanayicilerimizin
yurt dışında rekabetinde sorun oluşturmaktadır.

(4). Değerlendirilmiş (DHEP): 2005 yılı sonu itibariyle ülkemizin değerlendirmiş olduğu HEP 42
TWh/yıl düzeyindedir. Buna göre günümüzdeki EHEP'imizin sadece

41,9/141 = %29,7 veya 41,9 /190 = % 22,1

ini değerlendirmiş bulunmaktayız. Halbuki gelişmiş ülkeler EHEP'lerini fazlasıyla kullanmışlar ve
teknik potansiyel sınırlarını zorlamaya başlamışlar ve yenileme çalışmaları ile eski tesislerinin
kurulu güçlerini yaklaşık olarak % 60 oranında arttırmışlardır (Yıldız vd., 2004). Çizelge 5 te bazı
Avrupa ülkelerinin EHEP düzeyleri ve bunun 1983 ve 2000 yıllarında değerlendirilmiş olan
miktarları verilmiştir. Çizelgeden Norveç, Fransa, İsveç, İsviçre, Batı Almanyanın 20 yıl önce HE
potansiyellerinden fazlasını kullanmış durumda olduğu halde, Türkiyenin sadece % 9 unu
değerlendirmiş olduğu görülmektedir (DSİ'nin kuruluş tarihinin 1954 ve ilk önemli HES'lanmız
olan Seyhan I ve Sanyar'ın devreye girişinin 1956 olduğunu hatırlatmakta yarar vardır). Diğer
taraftan Brüt HE potansiyel bakımından ülkemizin Avrupada baştan 2 nci; buna karşılık

"Değerlendirilmiş HE potansiyel / Ekonomik HE potansiyel"

bakımından ise sonuncu olduğu görülmektedir. 1983 yılı Avrupa ortalaması % 91,8 düzeylerinde
olduğu halde, 2005 yılı sonunda bile ülkemizde EHEP'imizin sadece 41,9/141=%29,7'si
değerlendirilmiş bulunmaktadır. Çizelge 6 da ise 2000 yılında bazı ülkelerin THEP ve DHEP
değerleri ile bunların oranlan verilmiştir. Çizelgedeki değerler ülkelerin Ekonomik potansiyellerini
fazlasıyla aştıklarını ve teknik potansiyellerine yaklaştıklarını ve enerjinin günümüzdeki önemi
nedeniyle ülkelerin teknik sınırlarını zorladıklarını göstermektedir. Ülkemiz için ise aym oran
sadece 41,9/237=%17,7 dir.
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Çizelge 5. Brüt HEP'in (BHEP) 90 TWh/yil'dan büyük olduğu Avrupa Ülkelerinin EHEP'leh ve
1983 (2000) yılındaki değerlendirilme düzeyleri. Ülkemize ait 2005 yılı verilerinde EHEP=141

TWh/yıl (Basmacı, 2005) alınmıştır. (Öziş, 1991; DSİ, 2006; IEA, 2002; Unsal, 2005);
"83": 1983yılı değeri; "00": 2000yılı değeri.

Ülke

Türkiye
Norveç
Fransa
İtalya
İsveç
Yugoslavya
İspanya
Avusturya
İsviçre
B. Almanya

EHEP
TWh/yil

126,1
104,5
64,5
64,1
60,0
47,5
47,1
32,9
32,0
15,5

Ds3
(TWh)

11,3
106,0
70,0
44,0
43,5
22,2
31,0
31,0
36,0
19,0

D83/EHEP
(%)
9,0

101,4
108,5
68,6
72,5
46,7
65,8
94,2

112,5
122,6

Doo
(TWh)

30,9
142,0

72

79

Doo /EHEP
(%)
24,5

135,9
111,6

131,7

Dos
(TWh)

41,9

Dos/EHEP
(%)
29,7

Çizelge 6. 2000 yılında bazı ülkelerin T (Teknik), D (Değerlendirilmiş) HEP'leri ve oranları
(Öziş, 1991, IEA, 2002, Unsal, 2004, DSİ, 2006, Eroğlu, 2003,2006).

Türkiye değerleri 2006 yılı başına ait değerlerdir.

Ülke
T (TWh/yıl)
D (TWh/yıl)
D/T (%)

Norveç
171,4
142
82,8

Fransa
82
72

87,8

İsveç
80
79

98,8

ABD
376

322,1
85,7

Japonya
132,4
102,6
77,5

Kanada
592,9
332,0
56,0

Türkiye
237
41,9
17,7

Dünyada yoğun enerji gereksinmesi 19ncu yüzyılda Endüstri devrimi ile ortaya çıkmıştır.
Başlangıçta bu gereksinim esas olarak Fosil yakıtlar ve Hidroelektrik kaynaklarla sağlanmışsa da,
1880 de transformatörün imali ve 1883 te elektriğin uzak mesafelere taşınmasının bulunuşuna kadar
daha ziyade yerel gereksinimlerin karşılanması esas alınmıştır. Bu tarihten sonra XIX. yüzyılın
sonlarında XX. yüzyılın başlarında Avrupa ve Kuzey Amerikada yoğun şekilde büyük enerji
santrallarının yapımına geçilmiş; Dünya savaşları sırasında yavaşlamalar olmuşsa da, 1950-1960'lı
yıllarda Avrupa ülkeleri Ekonomik Hidroelektrik potansiyellerinin (EHEP) hemen hemen tamamını
tüketmişlerdir. Nükleer enerji santrallarının, pompajlı HES'lann ve maalesef ülkemizde bazı
kesimlerce güncel eğilim olarak takdim edilmeye çalışılan küçük HES'lann bunun sonucu olarak
ortaya çıktığının belirtilmesinde yarar vardır.

Endüstriyel gelişmede kilit rolün enerji sektörüne düştüğünün bilincine varan gelişmiş ülkelerde
ekonomik yaklaşımlar, kriterler ve birim fiatlar zaman içinde değiştirilmiş, başlangıçta senenin
hemen hemen tümünde yatakta var olan debiye göre boyutlandırüan tabii debili HET'ler (nehir
santralları), günümüzde senenin sadece 50-60 gününde var olan debiye göre boyutlandırılmaya
başlanmıştır (Şekil 4). Ülkemizde de özel sektör konuya aynı görüşle yaklaşmakta, yılın sadece 5-6
ayında tam kapasite ile çalışacak bir tesisin ekonomik olacağım kabul etmektedir.

75



DEBİ SÜREKLİLİK ÇİZGİSİ

Q0.9

10 12
•AYLAR

Şekil 4. XXnci yüzyıl boyunca tabii debili HESların donalım debisinin seçiminde oluşan
değişiklıkler-gelişimler (Mosonyi (1966) 'run verileri kullanılmıştır).

Bu arada entegre proje ve havza planlama kavramları gelişmiş, sulama ve taşkın koruma da büyük
tesislerin yapılmasında etkin olmuştur [Günümüzde dünyada su kullanımının % 70'inin (ülkemizde
% 72) sulama amaçlı olduğu hatırlatılır]. Diğer taraftan bu dönemde inşa edilen tesislerin olumlu
etkisiyle bu ülkelerin akarsularının rejimleri düzenli ve dengeli bir rejime kavuşmuştur. Şekil 5'ten
görüldüğü üzere rejimi düzenli akarsuların belirgin özelliği, senenin çok büyük bir kısmında
yalaktaki debilerin birbirine çok yakm olmasıdır. Halbuki ülkemizde EİEİ 'nin kuruluşu 1935, DSİ
'nin kuruluşu 1954, ilk önemli HES'lanmız Seyhan I (1956; 54 MW; 0,35 TWh/yıl) ve Sarıyar
(1956; 160 MW; 0,40 TWh/yıl) dır.

Ülkemizde halen kullanılmakta olan ekonomiklik tanımları ve kriterleri ise 196O'lı yıllarda
ABD'den, yani akarsularının rejimi düzenli hale gelmiş olan bir ülkeden aktarılmıştır ve dolayısıyla
ülkemizin içinde bulunduğu koşullarla bağdaşmayan koşullarda oluşturulmuş, tabii debili nehir
santrallarının fizibilite, ekonomiklik analizleri için uygun kriterlerdir. Şekil 5'ten rejimi düzenli
olan akarsularda taşkın veya çok kurak dönemler dışında yataktaki debinin pratik olarak sabit kabul
edilebileceği, dolayısıyla depolama yapmaksızın senenin çok büyük bir döneminde sabit debi ile
çalışılabileceği; buna karşılık rejimi düzensiz olan akarsularda depolamanın gerekli olduğu
görülmektedir. Gerçekten de EİEİ (1996) akım yıllıklarından gözlem süresi 25 yıldan büyük olan
AGİ'lerden (akım gözlem istasyonları) şu değerlendirmeler yapılabilmiştir: AGİ sayısı: 168;
kuruyan AGİ sayısı: 27 => 27/168=% 16,1; bu AGİ'lerden beslenme alanı 5000 km2 den büyük
olan 64; kuruyan: 8 => 8/64=% 12,5 ve bu AGİ'lerden beslenme alanı 10000 km" den büyük olan
36; kuruyan: => 4/36=%ll,l. Bu saptama rejimi düzenli hale gelmiş gelişmiş ülkelerin fizibilite
(ekonomiklik) değerlendirmeleri sırasında kullandıkları kriterlerin ülkemiz koşullan ile
bağdaşmayacağını göstermektedir.

Halbuki ülkemizde akarsuların rejimlerini düzenli hale getirecek yeterli biriktirme, depolama tesisi
henüz yapılmamış olduğundan kullanmakta olduğumuz birincil, ikincil enerji tanımları ülkemiz
koşulları ile bağdaşmamaktadır. Bu konuda DSK (Dünya Su Konseyi) Başkan yardımcılarından,

76



SHF (Societe Hydrotechnique de France) Başkam Rene Coulomb (2003)'ün değerlendirmeleri ve
yorumlan ülkemiz açısından çok çarpıcı ve anlamlıdır:

"Ekolojik ve sosyal nedenlerle (yer değiştirmeler ve tarım alanlarının sular altında kalması gibi)
günümüzde bu tip tesislere olan kritikler artmakta ise de, Akdenizin Güneyindeki ve Doğusundaki
ülkeler

- Debilerin düzenlenmesi ve dengelenmesi,
- Sulama,
- ve bilhassa Türkiye hidroelektrik enerji üretebilmek
- amacıyla Biriktirme tesisi yapmaya mecburdurlar "

"Yenilenebilir kaynaklar bu bölgede yer ile değişebildikleri gibi, zamanla da çok
değişmektedir ve bilhassa Kurak dönemlere çok hassastır. 10 senede 1 defa gözlenebilecek
düzeydeki bir kuraklık halinde bile, ortalama debi, uzun yıllar ortalamasının 1/3 'üne
düşebilmektedir. Bu nedenle Düzenleme-Dengeleme için büyük kapasiteli Biriktirme
haznelerine gereksinme duyulmaktadır".

DEBİ SÜREKLİLİK ÇİZGİSİ

REJİMİ DÜZENSİZ
AKARSU

REJİMİ DÜZENLİ
AKARSU

0 365 gün

Şekil 5. Rejimi düzenli ve düzensiz olan akarsuların debi süreklilik çizgilerin şematik görünüşü.

Bu nedenle ekonomiklik analizlerinde yararlanılan birincil ve ikincil enerji tanımlarının yeniden ele
alınması, ülkemiz koşullarına uygun yeni tanımlar ve birim fîatlar oluşturulması gerekmektedir.

ETKB'nın 2005 - 2020 dönemi planlamasının değerlendirilmesi
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığnca "Türkiye Elektrik
enerjisi üretim planlama çalışması (2005 - 2020)" başlığı ile Ekim 2004 tarihinde önümüzdeki 15
yıl için elektrik enerjisi gereksiniminin değişimini ve ortaya çıkacak artışın ne şekilde
karşılanmasının düşünüldüğünü açıklayan bir rapor yayınlanmıştır. Gereksinim artışı için 2 senaryo
öngörülmüştür:

- Yüksek talep artışı; Senaryo 1; Yıllık talep artışının % 7,9 olacağı kabul edilmiştir;
- Düşük talep artışı: Senaryo 2: Yıllık talep artışının % 6,4 olacağı kabul edilmiştir.

Bu talep artışlarının yıllara göre gelişimi Şekil 5 ve Çizelge 7 de görülmektedir. Çizelge 7'nin
verilerine göre 2004 yılındaki değerlere göre enerji üretiminin ortalama olarak 2010 yılında 1,5
misline ve 2020 yılında 3 misline çıkması gerektiği; puant talebin ise 2004 yılındaki değerden 2010
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yılında ortalama olarak % 60 fazla olacağının ve 2020 yılında 2004 yılındaki değerin 3,2 misline
çıkacağının tahmin edildiği görülmektedir. Son zamanlardaki değerlendirmeler 2020 yılındaki
enerji gereksiniminin 420 - 440 TWh/yil düzeylerinde olacağı izlenimini uyandırdığı, Mayıs
ayındaki toplantılarda resmi kesimlerce ifade edilmiştir. Bu koşulların devamı halinde 2020
yılındaki taleplerin düşük senaryodan daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 1990-2000
döneminde elektrik enerjisi talebindeki yıllık artış ortalama olarak % 8,21 düzeylerinde olduğu
halde, 2001-2005 döneminde yıllık artış % 7,33 ile sınırlı kalmıştır. Bu düşük arştın 2000-2001
ekonomik krizinden sonra piyasaların yeniden canlanmasından kaynaklandığının düşünülmesi ve
ileride tekrar daha önceki artış değerlerine ulaşılmasının beklenebileceğini düşünmek olasıdır.
Diğer taraftan yatırımcı dış sermayenin yurda girmesi de elektrik enerjisi talebini arttırıcı rol
oynayacaktır.
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Şekil 6. ETKB (2004) planlamasına göre 2005-2020 döneminde 1. ve 2. senaryolara göre
beklenilen enerji ve puanı güç talepleri.

Çizelge 7. ETKB 'run 2010 ve 2020 yılları için rev ize edilmiş elektrik enerjisi ve kurulu güç
gereksinimleri (revizyon sırasında yüksek (yıllık talep artışının % 7,9 olması hali) ve düşük (yıllık

talep artışının % 6,4 olması hali) olmak üzere 2 senaryo ele alınmıştır .

Yıl

2004

2010

2020

Enerji | Puant talep
TVVh/yıl

Gerçekleşmiş 151
Eski senaryo
Revize Yüksek senaryo

Revize Düşük senaryo
Eski senaryo
Revize Yüksek senaryo
Revize Düşük senaryo

265
242,0
216,7

528
499,5
406.5

2004'e oranı I GW
1,00
1,75
1,60
1,43
3,50
3,31
2,69

23,3
52

38,8
35,2
103,5
79,4

66,6

2004'e oranı
1,00
2,23

1,67

1,51
4,44

3,41
2,86
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2005 yıh verilerinden (Üretim: 160 974 TWh; Tüketim: 128,750 TWh; Kurulu güç: 39 638 MW;
Puant talep: 25 000 MW) zaman zaman ülkemizde enerji fazlası olduğu ve eski senaryoların
abartılmış olduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Gerçekten de Çizelge 7 deki değerlerden ve
2005 yılı verilerinden ilk nazarda böyle bir izlenim edinmek olasıdır. 2005 yılı verilerine göre
mevcut üretim kapasitemizde % 20,0 ve puant güç kapasitemizde % 36,9 fazlalık oluşmuş gibi
görünmektedir. Bununla beraber fazlalık ile yedekleme kavramlarının karıştırılmaması
gerekmektedir, zira elektrik hazırda bulundurulabilen bir enerji türü olmadığına göre bir miktar
yedek arz güvenliği bakımından zorunludur.

Diğer taraftan enerji planlaması uzun vadeli olmak zorundadır ve dolayısıyla birikimlere dayanan
birçok öngörü ve varsayımlara dayanan senaryolara dayanır. Bununla beraber senaryolar
hazırlanırken öngörülemeyen olaylar da vardır ve bunlar beklentilerden önemli sapmalara sebep
olabilirler. Abartılı olduğu öne sürülen eski senaryo bu tip te iki olay yaşamıştır: (a). 1999 Düzce ve
Adapazarı depremleri; (b). 2000-2001 ekonomik krizi. Bu olaylar ekonomik hayatı, yatırımları
etkilemiş ve dolayısıyla elektrik enerjisine olan talep de düşmüştür. Yukarıda da vurgulanmış
olduğu üzere 1980-2000 döneminde sürekli olarak ortalama % 8,21 düzeyinde [maksimum: % 13,0
(1983-1984 dönemi; minimum: % 3,65 (1993-1994 dönemi)] ve 2001-2005 döneminde sürekli
olarak ortalama % 7,33 düzeyinde [maksimum: % 8,57 (2002-2003 dönemi); minimum: % 6,06
(2001-2002 dönemi)] elektrik enerjisi tüketimi artışı olduğu halde, 2000-2001 döneminde % 1,25
elektrik enerjisi talebi olmuştur. Senaryo hazırlanırken öngörülmesi olanaksız olan bu olaylar talep
eğrisinin süreksizliğine sebep olmuş ve taleplerin abartılı olduğu izleniminin doğmasına neden
olmuştur. Olayların oluşmamış halinde talebin % 8,21 artışla devam etmiş olması halinde oluşması
olası tüketimler ve yedek üretim kapasiteleri Çizelge 8 de verilmiştir ve varlığından bahsedilen
üretim fazlalığı eski senaryonun abartılı olduğu şeklinde yorumlamayıp, güncel koşullarla
bağdaşmadığı şeklinde yorumlamak daha uygun olacaktır.

Çizelge 8. 1999 depremlerinin ve 2000-2001 ekonomik krizinin elektrik enerjisi tüketimi ve
yedekleme üzerinde olası etkileri (GWh)

Yıllar
Üretim kapasitesi (GWh)
% 8,21 artış halinde tüketim

Yedek (%)

2000
124 922
98 296
21,3

2001
122 725
106 369

13,3

2002
129400
115104

11,0

2003
140 580
124 557

11,4

2004
150698
134 786

10,6

2005
160 974
145 856

9,4

Gerçekte % 20 enerji ve % 36,9 güç yedeğinin de görünür değerler olduğunu göz ardı etmemek
gerekir; zira kurulu güç ve üretim potansiyeli değerleri proje değerleridir; halbuki maalesef
ülkemizde birçok tesis bakımsız ve yenilenmemiş durumdadır. Barajlarımızın da dolu olduğu 2005
yılında dahi 0,5 TWh kadar da olsa elektrik enerjisi ithal edilmiş olması, mevcut üretim
kapasitesinin yetersiz kaldığının bir göstergesi olarak düşünülebilir.

Yukarıdaki paragraflarda esas olarak ETKB'nca hazırlanmış olan talep senaryoları ele alınmış idi.
Bundan sonraki kısımlarda bu taleplerin karşılanması için önerilmiş çözümler ele alınacak ve
irdelenecektir.

ETKB tarafından hazırlanmış olan senaryolarda yıllık elektrik enerjisi talebi artışının % 7,9 ve %
6,4 olacağı düşünülmüştür. Halbuki 1980-2000 döneminde ortalama olarak % 8,21 ve 2001-2005
döneminde ortalama olarak % 7,33 olduğu yukarıda görülmüştü. Bu koşullarda ETKB tarafından
öngörülen düşük artış senaryosu her iki gerçekleşmiş artışın çok altındadır ve neden bu kadar düşük
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seçilmiş olduğunu açıklamak olası görünmemektedir. Diğer taraftan yüksek senaryo da 2000-2001
ekonomik krizinin hemen arkasından gelen yıllardaki talep artışından nisbeten yüksekse de, daha
önceki 20 yıllık ortalamanın altındadır. Bu nedenle önerilmiş olan çözümlerin yeterli olacağının
kabul edilmesi zordur.

ETKB öngörülen enerji ve güç talebi projeksiyonlarını şu gruplarla karşılamayı düşünmektedir:
- Mevcut tesisler,

İnşaatı devam eden tesisler,
Lisans almış tesisler ve

- ETKB planlamasına göre oluşturulacak tesisler.
Şekil 7'den görüldüğü üzere mevcut kurulu gücün 2020 yılma kadar var olacağı kabul edilmiştir.
Halbuki şu hususların da göz önünde tutulması gerekmektedir:

ETKB (2004) planlamasına göre 2005-2020 dönemi kurulu güç

G W gelişimi (Senaryol)

100 -i , 1 1 1 1 1

90 -

80-

70

60

50

I
1 Mevcut kurulu güç
2 İnşaatı devam eden tesislerin kurulu güçleri

3 Lisans almş tesislerin kurulu güçleri

4 ETKB planlamalarda göre oluşturulacak kurulu güçler

ı ı _ • —lfc İ '
4ofc=ş=f—•—
30- L2^^
20

10-

n

e - " —

i

f=2-—j> >»—i—*—ı
ı—j » i
^-** "*• '

F̂  • 1

1

r~*5—'1
2

4
1 ^

T Puant talep

^ ^

ı—x—A i
1 • • 1

1
3

. A 1
1 • 11 1

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Şekil 7. Yüksek talep projeksiyonuna göre ETKB 'nin gereksinimleri karşılamak üzere öngörülmüş
kaynak çeşitlendirilmesi.

Şu anda mevcut kurulu gücün gerçekte ne kadarı kullanılabilecek durumdadır? Daha önce
de belirtildiği üzere bilhassa kömürle çalışan termik santrallanmızın bir kısmı bakımsızdır
veya gereksindikleri yenilenmeleri yapılmamış durumdadır;

- 2020'ye kadar bakım veya yenilenmeleri gerekecek tesisler için bir planlama öngörülmüş
müdür ve ne düşünülmektedir?

İnşaatı devam eden veya lisans almış tesislerin öngörülmüş olan tarihte devreye girecekleri ne
şekilde garanti edilecektir? Diğer taraftan tesislerin devreye giriş tarihleri öngörülmüş oldukları
senenin ilk günü olarak kabul edilmiştir. Bu kabul gerçekçi olarak görülmemektedir. Dolayısıyla o
dönemlerde bir sorunla karşılaşılması söz konusu olacaktır.
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ETKB tarafından hazırlanmış olan enerji senaryolarının ikisinin de gerçekçi olmadığı
görülmektedir, zira yüksek talep senaryosu 01 Ocak 2012 de ve düşük talep senaryosu 01 Ocak
2014 te nükleer enerjinin devreye gireceği varsayımına dayanmaktadır. Önümüzde kalmış olan 5,5
yıllık süre zaten (ön hazırlık dönemi de hariç) bir nükleer santralın inşası için gereken zamandan
daha azdır. Ayrıca nükleer santrallar DG'la çalışan termik santrallar gibi kısa sürede inşa
edilemedikleri ve büyük yatırım gerektirdikleri için özel sektör için cazip olmamaktadır; dolayısıyla
ilk yatırımın gerektirdiği sermayenin oluşturulması büyük bir sorun yaratmaktadır. Son zamanlarda
Kamu-Özel sektör ortaklığı oluşturularak bu soruna çözüm getirilmesinden bahis edilmektedir.
Böyle bir yaklaşım ise Liberalizasyon ve Kamunun enerji üretim tesislerine yatırım yapmayacağı
ilkelerine ters düşmektedir.

Bu sakıncalardan daha da önemli olan husus, şu anda inşasına karar verilecek bir nükleer santralın
eski teknoloji ürünü (2. nesil) olacağıdır. Gelişmiş ülkeler şu anda 3ncü nesil olarak adlandırılan
nükleer santral tipinin gelişmesini beklemekte, ellerinde var olanı ise az gelişmiş ülkelere satmaya
çalışmaktadır. 3ncü nesil santralların ise ancak 2020'lerden sonra devreye girebileceği
düşünülmektedir. ABD 1978 denberi nükleer santral inşa etmemektedir. IEA (2005, Türkiye)
raporunda şu anda Avrupada sadece Finlandiyada bir nükleer santral inşa edilmekte olduğu
belirtilmektedir ve birçok Avrupa ülkesi mevcut nükleer santrallannı devre dışına çıkartma karan
almış bulunmaktadır. Şu anda nükleer santral inşa etmekte olan ülkeler Afrika ve Güney-Doğu
Asya ülkeleridir.

Nükleer santralların atık sorununun da henüz çözülmemiş olduğu ilgililerce sık sık
vurgulanmaktadır. Türkiyenin de nükleer enerji kullanımına hazırlıklı olması gerektiği ve bu
teknolojiye sahip olması gerekmektedir. Bununla beraber dünyanın terk ettiği teknolojilerin
ülkemize getirilmesinin yaran tartışılması gereken bir konudur. Bu nedenlerle ETKB tarafından
hazırlanmış olan senaryoların, 1980-2000 ve 2001-2005 dönemlerindeki talep artışları da göz
önünde tutulduğu taktirde ancak 2010'lu yıllara kadar olan kısa bir dönem için geçerli olabileceği,
daha uzun süreler için gerçekçi olmadığı görülmektedir.

Şekil 8' de ise HE kurulu gücümüzün toplam kurulu gücümüze ve HE enerji üretimimizin toplam
elektrik enerjisi üretimimize 2005-2020 dönemi için öngörülen katkıları verilmiştir. Değişimlerden
görüldüğü üzere önümüzdeki 15 senelik dönemde bu katkıların önemli düzeyde değişmemesinin
öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu gözlem 2/3'ü henüz değerlendirilmemiş olan ve yabancı ülkelere
bağımlı olmadığımız hidrolik potansiyelimize katkısının arttınlmadığı ve hatta çok az miktarda da
olsa azaltılacağı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin HE potansiyellerini teknik sımra yaklaşacak
düzeyde değerlendirdikleri günümüzde, henüz EHEP'inin ancak % 30'unu değerlendirebilmiş olan
ülkemizdeki bu yaklaşımı açıklamak mümkün olamamaktadır. Ayrıca AB'nin yeni ve yeşil enerjiye
önem verdiği ve yenilenebilir kaynaklardan üretimin arttrnlması yönünde direktifler yayınlanan
günümüzde bu yaklaşım yadırganmalıdır.
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(TWh/yıl) toplam elektrik enerjisi üretimine (TWh/yıl) katkısı

1 1

L 1

-*- HE Kurulu Güç / Toplam Kurulu Güç
- * - (HE+Yenilenebilir) Kurulu GüçfToplam Kurulu Güç
- * - HE Üretim / Proje Toplamı

1 . l 11 1 11 4I 11 1

2010 2015 2020

Şekil 8. ETKB (2004) planlamasına göre 2005-2020 döneminde hidroelektrik gücün toplam kurulu
güce ve hidroelektrik üretimin toplam elektrik enerjisi üretimine katkısı.

İstanbul Teknik Üniversite'sinin Türkiye'nin Hiu^dektrik Enerji Üretim Tesislerine Katkısı
Cumhuriyet Döneminde başlayan, DSİ ve EİEİ kurulması ile hızlanan akarsu havzalarının
değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında elektrik enerji üretimi, sulama, su temini, taşkından
korunma maksatlı yapılan çalışmalarda ülkemizde bilimsel alt yapının oluşturulmasında; kadroların
yetiştirilmesinde, özel konulara ve proje, inşaat ve işletme sürecinde ortaya çıkan birçok probleme
çözüm üretilmesinde üniversitemiz akademik kadroları ile öncü olmuştur.

Çalışmaların başladığı 50 yılı aşan sürede İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı'nda bu konuda
çok sayıda uygulamalı araştırma, doktora, yüksek lisans tezleri yapılmış ve yapılmaktadır.
Hidroelektrik enerji üretim tesislerine Makina Fakültemiz ve Elektrik Fakültemizdeki çok sayıda
uzman akademik kadro da çeşitli düzeylerde katkılarda bulunmaktadırlar. Ayrıca değişen dünya ve
ülke koşullarında oluşan yeni yaklaşımlarımlar takip edilerek ilgili kurumlara ve bu konuda yeni
gelişmekte olan özel sektöre danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. Ülkemiz bu
konuda büyük bir insan gücü deneyime sahip olup çok azından yararlandığımız Su
kaynaklarımızdan özellikle enerji üretimi konusunda daha akılcı ve hızlı bir yaklaşımla
yararlanmalıdır.

Aşağıda Hidroelektrik Enerji Üretim Tesislerinin kurulması sırasında Hidrolik Anabilim Dalında
yürütülen çok sayıdaki uygulamaya dönük çalışma ve araştırmaların başlıkları verilmiştir:
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Su alma yerleri tasarımlan ve düzeltmeleri,
Çökeltme havuzu tasarım ve düzeltmeleri,

- Vorteksli çökeltme havuzlan,
- Karşıdan su alma yapıları,
- Derivasyon tünelleri bağlantı yapılan,
- Yükleme havuzlan düzenlemeleri,
- Basınçlı borulara giriş yapılarının düzenlenmesi,
- Su alma yapılarındaki buzlanma sorunları,
- Sualma yapılarında balık girişlerine önlem üretilmesi,
- Kanal tabanlanndaki sürüntü maddesi hareketlerine önlem üretilmesi,
- Gökçekaya HES'ı araştırmalan,
- Küçük HES'lar ve Sakarya havzasındaki hidroelektrik potansiyel vs..
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ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL
GÖRÜNÜMÜ

VE
HİDROLİK ENERJİNİN ROLÜ

Budak DİLLİ

Enerji İşleri Genel Müdürü

E.T.K.B.

gaz

Birincil Enerji

yenilenebilir

3a %

Arzı (2004)

kömür

ip
pclıol

Birincil Enerji Arzı
İthal Kaynaklara Bağımlılık

Türkiye Enerji Sektörü
Temel Tespitler

yüksek talep artışı

ithalat bağımlılığı

yüksek yatırım ihtiyacı

jeopolitik konum ve getirdiği avantajlar

AB ile entegrasyon süreci

verimlilik potansiyeli

Enerji Politikası

Ana hedef: enerjinin tüketiciye

• yeterli,

• sürekli,

• ekonomik olarak karşılanabilir

• ve çevresel yönden sürdürülebilir

koşullarda temini
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Enerji Politikası Öncelikleri

1 Arz Güvenliğinin ve Sürdürülebilirliğin

Temini

' Rekabetçi Piyasaların Oluşturulması

• "Enerji Koridoru"

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• Dışa bağımlılığın azaltılması

- Yerli kaynak kullanımının artırılması
- Yeni kaynakların araştırılması
- Yenilenebilir enerji kaynaklan ile üretimin

teşvik edilmesi
- Yeni teknolojiler

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• İthal kaynaklara bağımlılıkla ilgili olası
risklerin minimize edilmesi

- Kaynak, ülke, teknoloji çeşitlendirmesine
yönelik politikalar

- Bölgesel işbirliği, bölgesel piyasalar,
enterkonneksiyonlar

- Stok ve depolama

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• Tüm enerji zincirinde verimliliğin
artırılması

- Nihai tüketimde enerji yoğunluğunun
azaltılması

- İletim ve dağıtanda kayıp-kaçakların
azaltılması

- Üretimde verimlilik artırıcı teknolojilerin
uygulanması, rehabilitasyon yabnmlan

• Enerji Verimlilifei KanunTasansı

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

Çevresel etkilerin azaltılması

- Fosil kaynakların alternatif kaynaklar ve
teknolojiler ile ikame edilmesi

- Birincil enerji arzı ve elektrik üretiminde
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
artırılması

- Fosil yakıtlı elektrik üretim tesislerinde
emisyon azaltıcı teknolojiler, yüksek verimli
teknolojiler

- Nükleer enerji

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCQ

Yenilenebilir Kanunu

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik

• Yüksek talep artışı çerçevesinde arz
güvenliğini temin edecek yatırım
ortamının oluşturulması

• 2020 yılına kadar olan dönemde elektrik
sektöründe yaklaşık 40000 MW yeni
kapasite ilavesi
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Rekabetçi Piyasaların
Oluşturulması

Elektrik,Doğal Gaz, Petrol ve LPG

• Piyasa Kanunları

• 4628 (2001)

• 4046 (2001)
• 5015 (2003)
• 5307(2005)

Rekabetçi Piyasaların
Oluşturulması

Rekabet yoluyla verimliliğin artırılması

Tedarikçi çeşitliliği

Tüm Tüketicilerin tedarikçisini seçebilme hakkı

Düzenlenmiş piyasa yapısı

Geçiş Dönemi Zorlukları

TÜRKİYE : ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ

PETROL Jf^"*"- DOĞAL GAZ ^"•—>» LNG

ELEKTRİK SEKTÖRÜ
VE

HİDROLİK ENERJİ

Elektrik Talep Artışı (1990-2005)

Ortalama Yıllık Artış
1990-2000 % 8,5
2000-2005- % 4.6

Elektrik Sektörünün Genel Görünümü
Elektrik üretiminin

kaynaklara dağılımı
% (2005)

Kurulu gücün
kaynaklara dağılımı,

% (2005)

toplam- 161,9 TWh toplam:-38,800 MW
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Elektrik Üretiminde Termik-Hidrolik Dengesi

(1975-2005)
Hidrolik Santrallar

Hidrolik Sant/allarm Kurulu Gıiç ve Üretim Gelinim

Hidrolik Santrallar

.«,;- „ . - ~ , ..A r^---\- -A- ••• •

.A. /W-\, j .--X /L̂ ./̂ V- v

ortalama yük faktörü = % 37,2

İşletmedeki

Akarsu
8%

mfiHH

Hidrolik

r _

Bjırajt

Santrallar

Barajlı : 12000

Akarsu : 1000

MW

MW

Hidrolik Santralların Kurulu Güç İçerisindeki Yeri

Toplam kurulu gyç : 19000 MW

Hidrolik kurulu güç . 13000 MW

Elektrik Talep Projeksiyonu (2005-2020)
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Elektrik Enerjisi
Rezerv Kapasite Gelişimi

(1980-2005)
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Yeni Kapasite Gereksinimi (2005-2020)

2020 yılına kadar olan dönemde :

Yüksek talep senaryosu :

- 56000 MW

Düşük talep senaryosu :

- 40000 MW

Elektrik Üretiminde Kullanılabilir Yerli Kaynaklar

KAYNAK

LİNYİT

TAŞ KOMURU

HİDROLİK

TOPLAM

EKONOMİK
KURULU GUÇ
POTANSİYELİ

(MW)

18 790

1.755

36355

56.900

EKONOMİK
ÜRETİM

POTANSİYELİ
(TMıfYIL]

120
11

130

261

İŞLETMEDE

(MW|

6.520

555

13.000

20 075

İNŞA HALİNDE
(MW|

2.200

3 254

5.454

KALAN

10070

1200

20101

31.371

hedef: 2023 yılına kadar tüm potansiyelin değerlendirilmesi

Arz Gelişim Planı

Kurulu Gücün Kaynaklara Dağılımı (2005-2020)

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik
Üretiminin Teşvik Edilmesi

5346 sayılı Kanun (Mayıs 2005)

•Kanal ve nehir tipi santrallar

•Rezervuar alanı 15 km2nin altında olanlar

Destek mekanizması

• dağıtım şirketleri için alım yükümlülüğü

• 'feed-in" tarife

Hidrolik Santral Projelerinde Gelişim (1)

Projelendirme ve Ön Değerlendirme Süreci

Özel Sektöre Açılan
DSİ-EİE Projeleri

Özel Sektör
Tarafından Geliştirilen
Projeler

TOPLAM

#

249
(başvurulan :
229)

483

732

Kurulu Güç
(MW)

8788
(başvurulan :
8279)

3402

12189
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Hidrolik Santral Projelerinde Gelişim (2)

Özel Sektör Yeni Başvuruları:

11680 MW

Mevcut Kurulu Güç:

13000 MW

Hidrolik Santral Projelerinde Gelişim (3)

Lisanslama Süreci

Inceleme-
Değerlendirme
Aşamasında

Uygun Bulunma kararı
verilen

Lisans alan

#

292

45

65

Kurulu Güç
(MW)

3113

1295

1725

KİŞİ BAŞINA

SU TÜKETİMİ (m3)

> 10 000

3 000-10 000

1 000 - 3 000

<1000

ÜLKENİN DURUMU

su zengini

yeterli suyu olan

su sıkıntısı olan

su fakiri

Kişi başına düşen

ÜLKELER

Su zengini ülkeler

Irak

Türkiye

Suriye
israil
Ürdün
Filistin

yıllık su

2005

10.000+

2.110

1.600

1.420
300
250
100

miktarı (m3)

2023

8.000+

950

950

780
150

90
40

teşekkürler
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TÜRKİYE'
ENERJİ

DE
ve

HİDROELEKTRİK
ÖZEL SEKTÖR

ENKUS2OO6
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ÇAUŞTAYI

22-23 HA2İRAN ?0Q6

I B P

GUL EŞİYOK

• Güvenilir

HİDROELEKTRİK

• Uzun Ekonomik Ömürlü (50-100 yıl)

• Sürekli-yenilenebilir iy g -cf,.

•Çevreci J £ g K £ /
• Kaliteli

• Ucuz

•Yerli kaynak

•Stratejik, enerji bağımsızlığı

Enerji Depolama (barajlı)
Regülasyon ve frekans kontrolü
Reaktif yükü kontrol yeteneği
işletme kolaylığı ve esneklik
Tercih edilen dış satım
Kırsal kesim gelişimine katkı
Hidroelektrikle birlikte diğer faydalar (sulama
suyu, taşkın koruma, mesire yeri, balıkçılık,
turizm)

Dünya Hidroelektrik Potansiyeli

Dün/anın teknik ve ekonomik yapılabilir hidroelektrik potansiyeli
sırasıyla 14368 TWh/yıl ve 8562TWh/yH'dıı r ' • l "
potansiyelin 741,12 GW'ı (yada 2794 TWh/
GVV'ı inr- - - - - - - -
kapaslt

asıyla 14368 TWh/yıl ve S562TWh/yıldır. 2003/2004 yılında bu
. ıtansiyeltn 741,12 GVV'ı (yada 2794 TWh/yıl) işletmede, 118,S
GVV'ı inşa halindedir. Gelecekte yapım için planlanan toplam

Dünyada üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık %20'si
Hidroelektrikten sağlanmaktadır.

Modern enerji sistemlerine ulaşım dahil, Dünya'da 1.6 milyarın
üstünde İnsan, asgari yaşam standartlarından mahrumdur. Her ne
kadar kalan hidroelektrik potansiyelin geliştirilmesinin dünyanın
elektrik talebini tamamıyla karşılayabileceği beklenmesede, bu
potansiyelin yarısının bile işletilmesi sera gazı emisyonunu büyük
oranda azaltacağı ve inanılmaz boyutta çevresel faydalar
sağlayacağı bilinmektedir.

Kaynak- 2005 World Atias&Industry Cuîüe (Hydropower&Dams)

Türkiye Hidrolik Potansiyeli
• Yıllık Ort. Yağış 501.0 km3

• Yıllık Ort. Akış 186.05 km3

• Türkiye'de 26 Hidrolojik havza bulunmakta;
Fırat havzası 31.61 km3 (%17)
Dicle havzası 21.33 km3 (%11.5)

• 2004 yılı başında ICOLD standartlarına göre;
İşletmede 547,
İnşa halinde-planlanan 221,
Toplam 768 adet büyük baraj bulunmaktadır.

Hidroelektrik Potansiyelimiz
Türkiye'nin

- Brüt, teorik hidroelektrik enerji potansiyeli 433 TvVn/yıl,

- Teknik yapılabilir hidroelektrik enerji potansiyeli 216 TWh/yıt,
O

- Ekonomik yapılabilir hidroelektrik enerji potansiyeli. Eylül 2005
itibariyle çeşitli aşamalarda geliştirilmiş projelere göre 130 044
GVtfh/yıl'dır. (•*)

4S930 GWh/yıl ortalama hidroelektrik üretimt, ile ekonomik
yapılabilir hidroelektrik potansiyelinizin °/o35.3 ünü kullanıyoruz.
(Hidroelektrik üretimi 2005 yılında 42000 GWh/yıl olarak
gerçekleşmIştil-.H**)
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1 HW kurulu |OcO (45

-issuus.-
39S GWh/yil) dır. (<••)

potansiyelin İlavesiyle TürSlye ekonomik yapılabnİr'HIdrolik
potansiyeli 39.012 i w 13» 544 GWh/vıl alacaiı sonucuna

Türkiye'nin toplam elektrik enerjisi tüketimi, 2D05 yılında 161 000

Türkiye'de kujl başın» yıllık elektrik enerjisi tOkeUml yaklosık 2
300 kVnı-dlr.~Durıya ortalaması
2 500 kwh).

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

• Kanun No. : 4628
• Kabul Tarihi : 20/2/2001
• Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve

24335 Sayılı Resmi Gazete

DSİ/EİE HE5 - Tablo 2 Projeleri Lisans ve Yatırım Süreci

DSl-etC Bafvuru-Dllakca

DSt WtbStnl ban (30 gOn)

HılUlta (taponı H n i b m w (3-6 vy)

Fbfbfltta toponj İne**»™»* (3-12 «r)

Su KUHMMD Afri4«mM (1 *y)

EPOTya U m B*f»ntfu (1 ay)

Onbtn Lund Aimma»

TEİAŞ/TTOAÇ Ba l̂anb Anlafmu

HES ÇED Olumlu vey» Garakll Delidir (2-6 ay)

batim Hattı ÇED (6 ay)

Orman Sahran brd ( 3 4 ay)

Martta Alım M Jeolojik Arafbrma (2-4 ay)

•lavttt RUMte flaponj (2-3 ay)

Rnan* G*rtjşm«*«ri (mln.3-6 ay)

lnı ıaa Baflama-YMnnı Wruml (]-3 yıl)

ÖZEL SEKTÖRÜN SORUNLARI
k Santrallan
tastslar oldı7

llan uzun ıHnn (an u J- 4 yıl) va Mı yabnm
oldı4undan Oael Safetorfln bu ntanmbn
tçlt7afa«ıdaU sorunlar çtoOmfmnmmMk-.

YIK Kanununda b«Nrtflm va daha M W I YTT. olarak afiUanan ortaUma
aMktrik aataş fUb, yatınmaya kolaylık Mfllanwrnifbr"

Yatmın tndlriml, vargl muaflyatl vaya İndirimi uygulanmalıdır,

Amortisman SO yıl (24.08.2004 tarih va 333 sayılı tabllg), 20 yıl olarak

SONUÇ

•«sssss...
HESpnjm

Hırların garçaklastiriRnasIndakl gadkmanln fllka akenomlrl Icin büyük bir
kayıp olduğu blrflarcskur. Unytt ya da patrol gibi doAal kaynaklar ynlarca
duraolllr incak hHroİlk kayAai kullanılmaca bo|a atıp gltmaktadlr.

2008 Mbariyla. 14 adat Qratim liaanaı alınan HES (2297,25 MW)

• yOrutlUan

Vanl yannmajardan

ÖNERİLER

An govardjjl bakımı

Enerji yabnmltvı >0n Oaal M

((wrnp-storaga) rittarm üıtrinda çabf malan

fawilkta cattfmak durumunda oWuju kamu kurumlan ara

92



Kredi Ödemelerinin yoğun olduğu ilk 8-10 yıl boyunca hidroelektrik
santralın ürettiği enerji için yeşil enerji teşviği uygulanmalıdır.

Hldrolektrik santrallara yapılacak yatırımların hızlandırılması ve teşviği
amacıyla tüm HESiar yenilenebilir enerji kapsamı içinde teşvik edilmelidir.

Santral elektro-mekanik ekipmanın yurt içinde üretimi teşvik edilmelidir.

Yerli bankaların uzun dönemli ve uygun koşu Harta finansman sağlaması
İçin gerekil koşullar sağlanmalı, proje finansmanı cazip hale getirilmelidir.

Yapılan yatırımın sonraki yıllarda sorun olmayacağı konusunda özel
sektöre güven verilmeli. Projeye finansman sağlayacak kuruluşların
ülkedeki istikrar ortamına göre kredi vereceği unutulmamalıdır.

HES yatırımları istihdam yaratarak da ülke ekonimisine bu yönden de
destele olmaktadır.

EU HİDROELEKTRİK

Avrupa'nın halen ekonomik yapılabilir
hidroelektrik enerji potansiyelini %70 oranında
(772 000 GWh/yıl) değerlendirilmiş olmasına
rağmen,

Avrupa Birliği, 2001/77/EC sayılı ve 27 Eylül
2001 tarihli teşvik yönetmeliği 27 Ekim 2001
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre büyük, küçük tüm hidroelektrik
üretimi ve tüketimine destek verilmektedir.

AVRUPA'da Uygulanan HES Teşvikleri
EXAA-AVUSTURYA'da KARBON TİCARETİ-

Örnek

8 Haziran 2006 tarihi itibariyle ABD'de Yürürlükte
olan Hidroelektrik Santral Lisansı sayısı 1025'dir.
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Özet

Dünya 'da, enerji gereksiniminin % 87 'si kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarca, geri kalanı
ise, başta hidrolik, nükleer olmak üzere diğer kaynaklardan karşılanmaktadır.

Kömür, fosil yakıtlar içinde petrol eşdeğeri olarak, % 70 ile en büyük rezerve sahip olduğu gibi,
Dünya üzerinde yaygın şekilde bulunmaktadır. Dünya elektrik üretiminde 2004 yılında, % 39
civarında olan kömür payı 'nın 2020 'de % 48 'e yükselmesi beklenmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma doğultusunda, enerjide kömür kullanımı her geçen gün artmakta ve
araştırmalar sürmektedir. Günümüzde, ABD, Japonya ve Almanya'da, Hibrid (melez) elektrik
üretimi, kömürden gaz, akaryakıt ve hidrojen üretim teknooljilerinin geliştirilmesi, ekonomisi
araştırılmakta ve uygulamalar artmaktadır.

Petrol ve doğalgaz fıatlarının başdöndürücü hızla artması, ülkemizin 199O'lı yıllardan sonra
uyguladığı enerji stratejilerinin ne denli yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye'nin vakit
geçirmeden kömüre dönmesi ve temiz kömür'ün enerjide kullanımını benimseyerek, yol haritasını
belirlemesi gerekmektedir.

Bu bildiride, kömür yakan termik santrellerin verimlerinin arttırılması Hibrid teknolojisi, kömürden
akaryakıt ve hidrojen üretim teknolojileri incelenmekte ve öneriler sunulmaktadır.
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The importance of coal in energy

Extended Abstract

An 87% of the total energy requirement of the world is supplied by fossil fuels such as coal, fuel oil,
and natural gas, while the rest comes from the other sources, like hydroelectric and nuclear power
plants.

Coal, as a fuel oil equivalent, has the greatest reserves (70%) among the fossil fuels and is very
commonly found in the world. While the share of coal in the production of electricity was 39% in
2004 it is expected to rise to 48% in 2020.

In the direction of sustainable development, the utilization of coal in energy production is
constantly increasing and related researches are continuing. Today, the development and
economics of hybrid electricity production; gas, fluid fuel, and hydrogen production from coal are
being investigated and their industrial applications are slowly emerging.

The surprisingly sharp increase in fuel oil and natural gas prices proves the defectiveness of the
energy strategies of Turkey in effect since the 1990s. Turkey should turn to coal without wasting
more time, accept the utilization of clean coal in energy production, and determine her road-map.

Increasing the efficiency of thermal power plants which utilize coal; hybrid technology; and gas,
fluid fuel, and hydrogen production technologies from coal are investigated in this paper and
suggestions are made.
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Giriş
Dünya enerji gereksiniminin % 87'si kömür, petrol ve Doğal gaz gibi fosil yakıtlarca, geri kalan %
13'ü de başta hidrolik ve nükleer enerji olmak üzere, hayvan, bitki artıkları, rüzgar, güneş,
jeotermal gibi kaynaklardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların Dünya'da bilinen rezerv dağılımları
petrol eşdeğeri olarak % 70 kömür, % 14 petrol, % 16 Doğal gaz olarak hesaplanmaktadır Bilinen
petrol rezervlerinin ömrü 40 yıl, Doğal gazm 60 yıl, kömür'ün ise, 240 yıldır. Dünya elektrik
üretiminde, 2004 yılında % 39 civarında olan kömür payının, 2020 yılında % 48'e yükseleceği
tahmin edilmektedir
Kömür, rezervlerinin dünyaya yayılmış olarak bulunması, bilinen rezervlerin 240 yıl ömrü olması,
arama üretim ve nakliye kolaylığı, gibi nedenlerle dünyada en güvenilir enerji kaynağı olarak kabul
edilmektedir.

Dünya'da ve Türkiye'de kömürün elektrik enerjisinde kullanımı
Dünya ortalamasında, elektrik enerjisi üretiminde, doğal gazın payı % 17 civarında iken, Türkiye
2005 yılında elektrik enerjisinin % 44'ünü doğal gaz ile üretmiştir. Dünya'da, doğal gaz üretecileri
dahil, bu düzeyde doğal gaza bağlanan başka bir ülke bulunmamaktadır.

2001 yılından itibaren, düşük maliyetle üretim yapan, devlete ait kömür santrallan düşük kapasitede
çalıştırılıp, pahalı gaz santrallan ile elektrik üretilmektedir. Çizelge l'de görüldüğü gibi, 1998'de %
40 civarında olan yerli kömür payı 2005'de % 20.3'e düşmüştür. Türkiye kilovat saati 2-3 cents'e
mal olan ve özkaynaktan sağlanan kömüre dayalı elektrik enerjisi yerine, maliyeti 8-10 cents olan
ithal doğal gaza dayalı enerjiyi tercih etmektedir. 2005 yılında kömüre dayalı termik santrallerdeki
kurulu gücün % 30 civarında kullanıldığı belirtilmektedir.

Dünya elektrik üretiminde kaynakların payı Çizelge 2'de, Dünya ülkelerinin kömürden elektrik
üretim paylan, Çizelge 3'de verilmektedir. Dünya'da, petrol ve doğal gaz fıatlan baş döndürücü bir
hızla artmaktadır. Uzmanların tahminine göre, 2007 yılı sonuna kadar petrol fiatlannın 100
$/varil'i, doğal gaz fiatlannın da, 400 $/1000m3'ü aşması, beklenmektedir. Petrol, Doğalgaz ve
Kömür fiatlannın, petrol eşdeğeri olarak, değişimi Şekil 1 'de izlenmektedir.

yıllar

Şekil 1. Petrol Eşdeğeri Olarak Petrol, Doğalgaz ve Kömür Fiatiarı
(Kaynak: World Coal Institute 2006)
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Bu koşullarda, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz faturası yükselecektir. Bunun önlemi olarak
kömürden sıvı yakıt üretimi büyük önem kazanmıştır. Halen Dünya'da kömür ve doğalgazdan
petrol üretimi yapılmakta ve yeni tesisler kurulmaktadır.

Çizelge 1. Yıllarara Göre Elektrik Enerjisi Üretiminde Kaynak Paylan (Kaynak: ETKB)

Kaynaklar
Yerli Kömür
ithal Kömür
Doğal gaz +LPG
Hidrolik
Petrol
Diğer (Jeotermal+Rüzgar Güneş v.s)
TOPLAM

1998
%

39.7
0

14.9
38.3
7.0
0.1

100.0

2000
%

31.0
1.0

35.0
25.0
7.9
0.1

100.0

2002
%

23.3
1.5

40.8
26.0
8.3
0.1

100.0

2004
%

16.6
6.1

40.6
30.7
5.9
0.1

100.0

2005
%

20.3
6.3

44.0
24.5
4.7
0.2

100.0

Çizelge 2. Dünya Elektrik Enerjisi Üretiminde Kaynakların Payı (2004)
(Kaynak World Coal Institute)

Kaynaklar

Kömür
Doğalgaz
Hidroelektrik
Nükleer
Petrol
Diğer
Toplam

Üretimdeki
Payı %

39.1
17.4
17.1
16.9
7.9
1.6

100.0

Çizelge 3. Dünya Ülkeleri Kömürden Elektrik Üretimi Paylan
Kaynak: World Coal Institute 2005

Ülkeler
Polonya
Güney Afrika
Avustralya
Çin
Hindistan
Çek Cumhuriyeti
Yunanistan
Federal Almanya
ABD
Danimarka
Hollanda
Türkiye

Kömür %
92
85
77
76
75
72
67
51
52
47
28

26.6
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Temiz kömür teknolojileri
Günümüzde çevreye uyumlu ve sıfır emisyon hedefi ile açıklanan temiz kömür teknolojileri, başta
ABD olmak üzere Dünya'da hızla gelişmektedir.

Bu bağlamda, kömür yakan elektrik santrallerinde verim yükseltilmekte, CO2, NOX, SC\
emisyonları azaltılmaktadır. Ayrıca, Melez (hibrid) santraller gelişmekte ve kömürden gaz, sıvı
yakıt ve hidrojen üretimi ticari hale gelmektedir.

-Yüksek verimli elektrik santralleri: Kömür yakan elektrik santrallerinde kullanılan yeni
teknolojilerle santral verimi arttırılmakta ve emisyonlar azaltılmaktadır. Halen OECD de ortalama
% 38 olan elektrik üretim verimi, basınçlı akışkan yatak uygulamasıyla % 45'e ulaşmaktadır.
Pulverize yakıt ileri yakma tekniği kullanan santrallerde, 250 bar basmç ve 550 °C sıcaklakta buhar
kullanılarak, % 48 verim elde edilmektedir. Sıcaklığın 700°C'ye çıkarılması ile verim'in % 55'e
kadar yükseltilebileceği belirtilmektedir (Clearwater Coal Conference 2006).

Verimin artması ile üretilen elektriğin ünitesi basma daha az kömür kullanılacağından, emisyonlar
(CO2, NOX, SC\) % 30 azalmakta ve üretim maliyeti % 50 düşmektedir.

Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı malzeme ve türbinler yüksek miktarda nikel içeren alaşımlarla
sağlanmaktadır.

Kömür'ün biyokütle ve organik atıklarla birlikte yakılması birim maliyeti düşürmekte ve
emisyonları azaltmaktadır. % 25'e varan miktarlarda biyokütle ve atık malzeme kömüre katılarak
yakılmaktadır.

- Hibrid elekrik santralleri: Gelişme sürecindeki, hibrid kombine sistemlerde kömür, basınçlı
akışkan yataklı gazlaştırıcıda kısmı gazlaştırmaya tabi tutulmakta elde edilen gaz, gaz türbinlerinde
karbon ise, akışkan yatakta yakılarak buhar elde edilmektedir. Üretilen gazm filtrasyomı ile
emisyonlar % 70 azaltılmaktadır. Şekil 2'de gösterilen hibrid sistemlerde, elektrik üretim verimi %
55'e kadar yükselmektedir.

- Kömürden gaz, sıvı yakıt ve hidrojen üretimi: Kömürden gaz üretimi 150 yıllık, sıvı yakıt
üretimi ise, 65 yıllık teknolojiler olup, günümüzde büyük ölçüde geliştirilmiştir. Hidrojen üretimi
ise, bu teknolojilerin devamı niteliğindedir.

Fisher-Tropsh prosesi Sasol tarafından geliştirilmiş olup, kömür ve doğalgazdan sıvı yakıtlar ve
hidrojen üretimim sağlanmaktadır. Kömürden gaz üretimi genel akım şeması Şekil 3'de, sıvı yakıt
üretimi, Şekil 4'de, hidrojen üretimi ise, Şekil 5'de izlenmektedir.

Sonuç
• Kömür rezerv ve üretiminin iyi bir planlama ile 2020 yılına kadar arttırılması ve en güvenilir

enerji kaynağı olan kömürün elektrik üretiminde kullanım oranının hızla yükseltilmesi,
ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Bu günkü durumun devamında, Türkiye 2010
yılında petrol ve doğal gaz alımına 100 milyar dolar üzerinde ödeme yapmak zorunda
kalacaktır. Aramalarda uzaktan algılama ve dijital aramacılık yöntemleri kullanılmalıdır.

• 10 milyar ton civarında olan kömür rezervlerinin 25 milyar tona, günümüzde 60 milyon
ton/yıl olan kömür üretiminin, kısa vadede 200 milyon tona yükseltilmesi gerekir. Mevcut
rezervler bu üretim için yeterlidir.

• Kömür yakan santrallerde % 30 olan kapasite kullanımı hızla yükseltilmelidir.
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• Kömür santrallerinin verimi arttırılmalı ve biyo kütle ile organik atıklar ek yakıt olarak
kullanılmalıdır.

• Kömür kullanımında çevreye uyumlu, SOX, NOX, CO2 ve toz emisyonları denetim altına
alınmış, temiz kömür kullanımı esas alınmalı, temiz kömür teknolojileri ile yakma
teknolojilerinin geliştirilmesi yönündeki araştırma ve uygulamalar özendirilmelidir.

• Kömürden gaz, petrol ve hidrojen üretimi hızla geliştirilmeli bu bağlamda yerli teknolojilere
yönelik araştırmalar desteklenmelidir.

• 25 Megawat'dan başlayan güçlerdeki kömür yakan santraller özendirilmelidir.
• Ülkemizin enerji geleceğinde, en güvenilir enerji kaynağı olarak, kömürün birinci sırada yer

alması gerekir.
• Yeni enerji planlamasında, elektrik üretiminde kaynak dağılımı aşağıdaki gibi olmalıdır.

% 45 Yerli Kömür
% 15 Doğal gaz+Petrol
% 30 Hidrolik
% 5 Nükleer
% 5 Diğer

• İstanbul Teknik Üniversitesi, kömür rezervlerinin ve üretimnin arttırılması, kömür
zenginleştirme ve temiz kömür üretimi teknolojilerinin geliştirilmesi, kömür santrallerinde
harmanlama, kırma, öğütme devrelerinde düzenlemelerle yanma verimininin artırılması,
yakma teknolojilerinin geliştirilmesi, kömürden gaz, sıvı yakıt ve hidrojen üretimi
teknolojilerinin geliştirilmesi, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı alaşımlar ile türbin
tasarımlarının geliştirilmesi, gibi araştırmalara yönlenmeli ve bu tür araştırmalar
üniversitece desteklenmelidir.
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KOMUR YAKMA
TEKNOLOJİLERİ

Ahmet ARISOY
İTÜ Makina Fakültesi

Giriş

• Kömür kullanımını belirleyen iki temel parametre
var:

• 1. Ekonomi,
• 2. Çevre.
• Kömür çevre açısından olumsuzluklar

taşımaktadır. Çevre konusunun etkin bir
parametre olmadığı dönemlerde konvansiyonel
kömür yakma teknikleri gelişmiştir. Toz kömürlü
kazanlar termik santrallarda en yaygın kullanılan
buhar kazanları olmuştur.

Giriş

• Geçtiğimiz son 10-20 yıllık dönemde kömürlü
kazanlarda ve santrallerde büyük düşüş
olmuştur. Çevre baskısının yanında ekonomik
açıdan da kömür bu dönemde en iyi durumda
değildi.

• kömürün çevre açısından dezavantajlarını
kompanse edecek yatırımlar önümüzdeki on
yıllarda fizibil olacaktır. Sonuç olarak temiz
kömür teknolojileri denilen yeni yakma
teknikleriyle ve yüksek çevrim verimlerini
mümkün kılan teknolojilerle kömür kullanımı
önümüzdeki yıllarda bir numaraya yükselmek
durumundadır.

Giriş

Temiz kömür teknolojileri dört ana kategoriye ayrılır:
• Kömürün Temizlenmesi: Sülfür ve kömürün

bünyesinde bulunan diğer kirleticiler, yakıt
yakılmadan önce temizlenir.

• Yanma esnasında temizleme: Kömür yanarken
açığa çıkan kirleticiler, yanma esnasında tutulur.

• Yanma sonrası temizleme: kömürün yakılması ile
açığa çıkan kirletici gazlar baca vasıtasıyla dışarı
atılmadan önce temizlenir.

• Kömürün dönüştürülmesi. Kömürün yakılarak
enerji eldesi yerine kömür, yakıt olarak
kullanılabilmen ve kullanılmadan önce
temizlenilebilinen gaz yakıta dönüştürülür.

Kömürün toz halinde yakılması

Günümüzde Toz Kömür Yakan Kazanlar ile
kömürün bünyesinde bulunan karbonun % 99
unun yakılması mümkündür.
Kritik altı ve kritik üstü basınçlarda çalışan klasik
buhar sıkıştırmalı güç santrallarında, ısıl verim
%38 ila %43 arasında değişmektedir.
Kritik üstü basınçlarda çalışan güç santrallarının
net dönüşüm verimi %43'e varmaktadır.
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Toz Kömürü Kazanlarında Atmosferik Emisyon
Kontrolü

• Baca gazlarında bulunan taneciklerin tutulması için
siklonlar, torba ve elektrostatik filtreler kullanılmaktadır
Taneciklerin ağırlıklarının %90'ına kadar tutulmasında en
etkin yöntem siklonlardır Elektrostatik tutucular ile %99,75
'e kadar tutma verimi sağlanabilir

• Baca gazlanndaki kükurtun tutulması için yapılacak
yatırımlar ise santralın yatırım maliyetini yeni yapılacak
santrallarda %15 oranında, eski santrallarda ise %30
oranında artmasına

^ O M L I Ö I U O y n i M

antırmaktadtr
Yine yanma odasında sıcaklıkların düşük 'utularak NOx
oluşumunun engellenmesi de önemli bir diğer yöntemdir.

Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisi

Akışkan yatak, bir haznedeki katı parçacıkların, homojen
bir şekilde alttan verilen gazla, hazne içinde
hareketlendirilmiş haline verilen addır Bu durumdaki katı
parçacıklar, bir akışkanın gösterdiği fiziksel davranışı
gösterirler
Akışkan yatakta yanma ise komurun nötr parçacıklardan
oluşan sıcak akışkan yatakta yanmasıdır. Milimetre
mertebesindeki kömür tanecikleri akışkan yatağın yaklaşık
%2'sını oluştururlar
Kömür, nötr taneciklerin içinde mükemmel bir karışmayla
yanar. Yanma 800°C - 900°C aralığında gerçekleştirilir.
Akışkan Yatakta, yanma sırasında oluşan SO2, ek bir baca
gazı arıtma tesisine ihtiyaç olmadan, yanma odasına
kömürle birlikte beslenen kireçtaşı ile tutulur.
Gazla taşınan kuçuk tanecikler yakıcı çıkışındaki siklonda
gazdan ayrılarak yatağa geri beslenir.

Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin
Özellikleri

Yüksek yanma verimi
Yüksek ısı transfer katsayısı
Yakıt hazırlama kolaylığı
Düşük kaliteli yakıtlara uygunluk
Yakıt bileşimine esneklik
Düşük NOx ve SO2 emisyonları
Yüksek emre amadelik
Kullanılabilir kül

Atmosferik Basınçta Akışkan

Teknolojisi

Yatakta Yakma

Akışkan yataklı yakıcılar akışkanlaştırma
koşullarına bağlı olarak

• Kabarcıklı Akışkan Yatakl
(KAYY)

• Dolaşımlı Akışkan Yataklı
(DAYY)
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Basınçlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisi

• BAYY teknolojisinde kömür akışkan yatakta basınç
altında yakılır.

• Basınçlı yanma gazları soğutulmadan filtreler veya
siklonlar aracılığıyla temizlendikten sonra elektrik
üretimi için gaz türbinlerine beslenir.

1 BAYY tesislerinde hem buhar hem de gaz
türbinlerinde elektrik üretilebilmesi, bu tesisleri
atmosferik basınçta çalışan tesislere kıyasla daha
verimli kılar.

Kömür Gazlaştırma

Gazlaştırma işleminde yakıtın uçucu maddesinin
serbest kalması ve katı kısmın kısmi oksitlenme ile
gazlaştırılması sağlanır.
Böylelikle, önce yakıttan karbon monoksit (CO) -
hidrojen (H2) karışımından oluşan sentez gazı
elde edilir.
Bu gaz yakılarak karbondioksit ve su buharına
dönüştürülür.

Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim
(EGKÇ) Teknolojisi

Bu teknolojide, yakıtın gazlaştırmasından elde
edilen sentez gazı, elektrik enerjisi elde etmek
üzere gaz türbininde yakılmadan önce toz
parçacıkları ve kükürt bileşiklerinden arındırılır.
Sentez gazının yandığı gaz türbininde elektrik
üretilirken,
türbinden çıkan sıcak gazın ısısının bir kısmının
geri kazanılmasıyla üretilen buhardan da buhar
türbininde elektrik üretilerek kombine çevrim
gerçekleştirilmiş olur.

Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim
(EGKÇ) Teknolojisi

Gazlaştırma teknolojisinin önemli bölümlerinden
birini oluşturan gaz temizleme işlemi, yukarıda
da belirtildiği gibi gazın soğutulmasından sonra
ya da yüksek sıcaklıkta ve basınç altında
yapılabilmektedir.
Soğuk temizleme teknolojilerinin kullanılması
durumunda tesisin toplam verimi düşmekte,
yatırım maliyeti ise artmaktadır.
Gelişmekte olan ve henüz ticari olgunluğa
ulaşmamış sıcak gaz temizleme teknolojileri
uygulandığında ise tesis verimi daha yüksek
olmaktadır.

ileri Kömür Gazlaştırma Yakıt Hücreleri

Bu sistem bir elektro-kimyasal çevrimdir. Yakıt
hücreleri kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik
enerjisine çevirir. Bu sistem bir kömür gazlaştırma
ünitesi ihtiva eder ve metan açısından zengin gazı,
yakıt hücresine yollar ve doğrudan elektrik eldesi
sağlanır.
Bu yöntem düşük SO2 ve NOx ihtiva etmesi
açısından ümit vadeden bir potansiyele haizdir ve
verim değerleri % 60 dan yüksektir, ikinci olarak
da yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonlarında %40'a
varan azalmalar sağlar. Bir diğer avantaj ise
sistemin kısmi ve tam yükte veriminde herhangi bir
azalma olmadan çalışabilmesidir.
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TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ

i Teknoloji Teknolojinin
durumu

j Süperkritik Toz Kömur/Çevresel kontrol

akışkan yalak/ÇevreselDolaşımlı

kontrol

ilen çevresel kontrol

j Ultrasuperkntik

I Gazlaştırma/mevcut gaz türbinleri

! İlen gazlaştırma/yakıt hücreleri

j Karbon ayrıştırılması

Kömür yakma ve dönüşüm teknolojilerinin teknik

ve ekonomik durumu

Teknoloji

PCFC (Pulverized
Coal)

Almosferıc FBC

Circulating FBC

Pressured FBC

Integrated
Gasification (IG)
Combine Cycle

IG Fuel Cell"

Çevrim verimi {%) 1 Yatırım Maliyeti
(SlkWe)

38-47

34-37

37-39

42-45

1300-1500

1450-1700

1450-1700

1450-1700

45-48 1450-1700 I

i I
40-60 1700-1900 I

toz kömürü yakma teknolojilerindeki emisyon

kontrol teknolojilerinin teknik ve ekonomik durumu
Teknoloji Emisyon azaltımı Yatırım

I Maliyeti

Advanced Flue Gas
Desulphurısatıon

Sorbent injection

Spray Drying

Combined Sox/NOx

Reburning

Low NOx Combustion

Post-combustion NOx

(%)SOx

90-97

55-75

70-90

70-95

0-20

(%)NOx

70-90

60

•15-60

40-90

(S/kWe)

200-350

88-100

120-380

280-360

15-50

10-30

100-130

Teknolojiler n gelişim

tesislerinin performs

Konular I

Maliyet [

Verim

SO2 azalt.(%)

Nox (Ibs/Mbtu)

Hg gıderme(%)

Atsk kullanımı j

Toz (lb/Mblu)

i
Buhar sıcak JC
Buhar bas. bar

2000

1100

41

98

0.1

30

0 03

593

248

yle kömür yakıtlı elektrik üret

nsında beklenilen gelişmeler

2005 I

1000 j

44;
9 8 - 5 L

o.i {
80-90]__j

I
o o i i

621 i

276;

2010

900

45

98 5

0 05

90-95

75

0.01

649

276

2015

800 '

46 j

9 9 .

0.05

90-96

75

<.01 I

677

345

m

2020

800

50

99 +

0.01

95+

90+

< 0 1

760

386

Türkiye Açısından Kömür Yakma Teknolojileri

Kömür Türkiye açısından da önemli bir yakıttır Kömür
yakıtlı santrallerin geliştirilmesi Ar-Ge konulan içinde
önceliğe sahiptir
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 2000/5 sayılı kararı
çerçevesinde "Temiz Kömür Teknolojilerine (Kalite
yükseltme, akışkan yataklı yakma sistemleri, gazlaştırma,
gazlaştırma ile entegre kombine çevrim teknolojileri)
öncelik verilmektedir.

Bu karar doğrultusunda 2023 Bilim ve Teknoloji
hedeflerinde Enerji konusunda Temiz Kömür Teknolojileri
birinci önceliği almıştır.
Pilot ölçekteki bu ünitelerin kurulumunun yüksek oranda
Türkiye de imalat ve küçük bir kısmın da yurt dışından
temini ile gerçekleşmesi imkanı vardır
Pilot ölçekli yakma tesislerinden alınacak olan sonuçların
ülkemiz ozgun yakıtlarına uyarlanması gereklidir
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SONUÇ

Hem Türkiye açısından ve hem de Dünya açısından
kömüre dayalı elektrik ve enerji üretimi önümüzdeki 10-20
yıl içinde büyük öneme sahip olacaktır.
Geliştirilecek teknolojiler temiz kömür yakma teknolojileri
olacaktır.
Bu konularda Türkiye'de teknoloji üretimi yok denecek
kadar zayıftır, özellikle elektrik santrallerindeki uygulama
tamamen yurtdışından karşılanmaktadır.
Ar-Ge etkinlikleri ve uygulamaların desteklenmesi karan
alınmıştır.
ArGe etkinlikleri desteklenirken kısıtlı olan mali imkanlar
heba edilmemeli, öncelikle üretilebilir /kullanılabilir
/pazarianabilir teknoloji ye/veya ürün geliştirmeye yönelik
projeler teşvik edilmelidir.
Türkiye'nin gereksinimlerinin yanında, globalleşmenin
getirdiği rekabetin gereksinimleri de göz önüne alınmalıdır.
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Biyoyakıt teknolojisi ve İTÜ araştırmaları

Filiz KARAOSMANOĞLU*
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul.

Özet

Biyokütle yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi için önemli, ısı, güç ve
alternatif motor yakıtı üretimi için uygun, stratejik bir enerji kaynağıdır. Enerji teknolojisinde en
büyük kaynak teknik potansiyeline sahip sıvı-katı-gaz biyoyakıtlar, giderek artan bir gelişim profili
göstermektedir. Bu çalışmada biyoyakıt teknolojisi genel bir bakışla tanıtılmakta ve İstanbul Teknik
Üniversitesi çalışmaları örneklenerek, üniversitemiz potansiyeli sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, biyoyakıt, biyodizel, biyoetanol, biyogaz, biyo-oil, odun kömürü,
biyobiriket, esterifikasyon, piroliz.

Biofuels technologie and ITU investigations

Extended Abstract

Biomass is a renewable, environmentally friendly and strategic energy source, with high importance for the
social-economic developments of countries and well suited for the heat-power and alternative engine
fuels.Having the upmost technical potential as an energy source, liquid-solid-gas biofuels demonstrate the
greatest promise for development.In this study, biofuels technology is introduced in general aspects, and the
specific studies performed at Istanbul Technical University are presented with examples.

Keywords: Biomass, biqfuel, biodiesel, bioethanol, biogas, bio-oil, wood charcoal, biobriquette
esterification, pyrolysis.

•Filiz KARAOSMANOĞLU. fıliz@itu.edu.tr; Tel: (212) 285 68 37.
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Giriş
Günlük yaşam ve endüstri dünyası için temel girdilerden biri enerjidir. İnsanoğlu varlığından bu
yana enerji ihtiyacını karşılamak üzere yeryüzü kaynaklarını kullanmıştır. İlk çağlarda insanoğlu,
kendi bedeninde ve hayvanlarda beslenme ile edinilen kimyasal enerjiyi ısı ve mekanik enerji
olarak kullandı. Kölelik döneminde insan bedeni, ardından odun (ısınma, pişirme ve aydınlatma
için), rüzgar-su (değirmenler) enerji kaynağı olarak kullanıldı. Odun kömürü ve odundan çeşitli
kimyasalların üretimi uzun süre önemini korudu.

Kömürün Kraliçe I. Elizabeth zamanında Küçük Britanya Adaların'da keşfinin ardından yoğun
kullanımı oldu ve "Endüstri Devrimi" sonrasında doğrudan ve dönüşüm ürünleri ile yakıt ve
kimyasal madde üretimi için ilkel madde olarak kullanımı arttı. Amerika'da 1800'lerde petrol
keşfedildi ve petrol rafînasyon teknolojisi gelişimi ile endüstri çağmda kömür ve petrol rekabet
içinde kullanıldı. İçten yanmalı motorların keşfi petrol kökenli yakıtları öne çıkarırken doğalgaz da
önemli bir yer kazandı. Bu gelişim paralelinde, enerji devirleri "Odun, Kömür, Petrol-Gaz
Devirleri" olarak sınıflanmakta, ancak bu devirler arasında çok kesin ayrımların olmadığı kabul
görmektedir. Enerji kullanımında nükleer enerji 70'li yıllarda öne çıktı; 9O'lı yıllarda ise, yeni enerji
kaynaklan giderek artan uygulamaları ile önem kazandı. Günümüzde 2000'li yılların yakıtları
olarak mevcut fosil kaynaklan ve alternatif enerji kaynaklarını etkin-temiz teknolojilerle kullanım
enerji teknolojisinin temel amacıdır (Karaosmanoğlu 2006).

Yenilenebilir (Yeni-Temiz-Tükenmez-Alternatif) Enerji Kaynaklan:
• Güneş
• Rüzgar

• Biyokütle
• Su Gücü (hidrolik enerji, jeotermal enerji, deniz enerjisi (dalga enerjisi, sıcaklık gradyent

enerjisi, akıntı enerjisi ve gel-git enerjisi)) şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerji talebi içindeki gelecekteki konumlan Şekil l 'de
verilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan çalışmaya
göre, 2000-2030 yılları arasında fosil enerji kaynaklarının payının % 85, petrol ve doğalgazm
payının ise %60 seviyelerinde olacağı öngörülmektedir .Yenilenebilir enerji payı % 15 düzeyinde
olacakta-. Bir başka deyişle fosil-yenilenebilir enerji birlikte, fosil enerji büyük payı ile yan yana
bulunacakta-. Yenilenebilir enerjinin payı, kaynakları zengin ve hızla programlarım uygulamaya alan
ülkelerde daha yüksek oranlara ulaşabilir.Yenilenebilir enerji kaynaklan içinde en büyük teknik
potansiyele, biyokütle sahiptir ve biyoyakıt teknolojisi kapsamında, bu kaynaklar doğrudan veya
dönüşüm ürünleri ile değerlendirilebilmektedir.
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Hammaddeleri bitkisel ve hayvansal kökenli, yenilencbilen kaynaklar olan; bazı istisnalar hariç
genellikle sentetikleri, toksinleri ya da diğer bir deyişle çevreye zarar veren maddeleri içermeyen,
gıda ve yem dışındaki ürünler, "Biyokökenli Endüstriyel Ürünler" olarak tanımlanmaktadır.
Biyokökenli ürün fotosentez kaynaklıdır; bitkiler fotosentez ile yaşayan-canlı karbonu (biyolojik
karbon) depolarlar. Canlı karbondan biyoteknolojı ile yeşil ürünlerin eldesi, endüstrinin üzerinde
en çok araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapılan, hızla büyüyen alanıdır. İnsanoğlunun
kullandığı en eski biyokökenli ürün hint tohumu yağı (castorbean oil) olup, Mısırlılar bu bitkisel
yağı lambalarda aydınlatma yakıtı olarak kullanmışlardır. Bir başka deyişle, bilinen en eski
alternatif sıvı yakıt hint tohumu yağıdır.

Biyokökenli endüstriyel ürün teknolojisi 60'lı yıllarda "Yeşil Devrim" tanımlaması ile belirgin
etkisini göstermeye başlamıştır. Biyokökenli bir ürününün biyokökenli madde içeriği, su ve
inorganik maddeler hariç %90 veya üzeri miktarlarında olmalıdır. Biyokökenli endüstriyel ürünler;
Biyomalzemeler, Biyoyakıtlar ve Biyokimyasallar olarak sınıflandırılmaktadır. Şekil 2'de
biyokökenli endüstriyel ürünlerin sınıflandırması sunulmaktadır. Şekilden görüldüğü gibi,
biyoürünler endüstrinin her alanına alternatifler sunmaktadır ve biyoürünler yakıt ve ilgili
sektörlerine (otomotiv, yağlama yağı gibi) girdi sağlayacak niteliktedir. 21. Yüzyıl "Biyoteknoloji
Yüzyılı" olarak çeşitli çevrelerce tanımlanmakta ve biyorafıne uygulamaları kapsamında
biyoürünlerin ve böylece biyoyakıtların giderek artan oranlarda yaşamımızda yer alacağı
öngörülmektedir (Karaosmanoğlu, 2005a). Bu çalışmada, ana hatları ile biyoyakıt teknolojisinin
tanıtılması ve konuya ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara örnekler
verilerek, bu konuda üniversitemizin Ar-Ge ve Endüstriyel Hizmet potansiyelinin ortaya konulması
hedeflenmiştir.

Biyokütle Enerji Teknolojisi
Ana bileşenleri karbo-hidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler "Biyokütle
Enerji Kaynağı", bu kaynaklardan üretilen enerji ise "Biyokütle Enerjisi" olarak tanımlanmaktadır.
Bitkisel biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal enerjiye
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dönüştürerek depolanması sonucu oluşmaktadır. Fotosentez ile enerji içeriği yaklaşık olarak 3x10 2 1

J/yıl olan organik madde oluşmaktadır. Bu değer dünya enerji tüketiminin 10 katı enerjiye karşılık
gelmektedir.

Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum
bitkileri (ayçiçek, kolza, soya, aspir, pamuk, v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır,
pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman,
kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilmektedir.
Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu,
elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütle
doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer
özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar)
üretilerek enerji teknolojisinde değerlendirilmektedir. Biyokütleden; fiziksel süreçler (boyut
küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon ve biriketleme) ve dönüşüm süreçleri
(biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) ile pek çok sıvı, katı veya gaz biyoyakıt elde
edilmektedir (Karaosmanoğlu,2006).
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Şekil 3'te biyokütle kaynaklan, biyokütle dönüşüm süreçleri ve biyoyakıtlar gösterilmektedir.
Biyoyakıtlar içinde ticari uygulamada başanyı yakalamış yakıtlar sırası ile; biyodizel (biyomotorin),
biyoetanol, biyogaz ve odun kömürüdür. Biyokütleden gaza, gazdan sıvı ürüne geçilerek
(Biyokütleden Sıvı Yakıt Üretimi: BTL) biyoyakıt üretimi de giderek artan endüstriyel uygulamaya
sahip teknolojilerdir. Biyoyakıtlar enerji sektöründe; ısı-soğuk, elektrik (biyoelektrik) eldesinde ve
alternatif motor yakıtı olarak değerlendirilmektedir. Biyokütleden ısı ve/veya elektrik yakma
(geleneksel ve endüstriyel yöntemler) ve dolaylı yakma yöntemleri ile elde edilmektedir.
Biyobiriket, biyopelet, biyo-oil ve biyogaz gibi yakıtlardan ısı ve/veya elektrik eldesi
mümkündür.Biyokütle tek başına veya kömür ile birlikte yakıt olarak kullanılabilir. Maliyeti düşük
"Biyokütle-Kömür Birlikte Doğrudan Yakma Teknolojisi" en çok tercih edilmektedir. "Dolaylı
Biyokütle-Kömür Yakma Teknolojisi" ile biyokütle önce gazlaştırılmakta (Biyokütleden Gaz Yakıt
Üretimi:BTG), gaz ürün temizlenip, yakılarak biyoelektrik üretilmektedir. Ayrıca biyokütle
doğrudan veya dönüşüm ürünlerinin kullanımı ile kojenerasyon teknolojisinde
değerlendirilebilmektedir. Dünya güç üretimi için yenilenebilir enerji kullanımında, biyokütle
enerjisinin payı Tablo l 'de verilmektedir. 2004 yılında yenilenebilir enerji kaynaklı dünya güç
üretimi 160 GW değeri ile toplam dünya gücünün %4'üne ulaşmıştır. Bu değerin 39 GW'ı
biyokütle kaynaklıdır. Aynı yıl, biyokütle sıcak su ile evsel ısınmada 220 GWth değerinde (Bkz
Tablo 2) kullanılmıştır.

Biyokütleden ısı-elektrik üretiminde Avrupa'da başı çeken ülkeler Avusturya, Finlandiya, Almanya
ve İngiltere'dir.Çin, Meksika, Brezilya, Rusya, ABD'de de biyoelektrik giderek artan oranlarda
kuIIamlmaktadır.Örneğin ABD'de 8000 MWe kapasite kullanımda iken, Fransa birincil enerji
tüketiminin %2'sini odunun yakılması ile sağlamaktadır. AB hesaplamalarına göre; 11 Kişilik Yeni
İstihdam/MW değeri ortaya konulmuştur.Biyoelektrik üretimi için değerlendirilebilecek atık ve
enerji ormancılığı potansiyeli ülkemizde mevcuttur. 2003 genel enerji dengesi içinde 14991 bin ton
odun, 5439 bin ton hayvansal-bitkisel artık arzı yer almıştır.Ayrıca ortalama değerlerle yılda 15
Milyon Ton evsel atık, 20 milyon ton belediye atığı oluşmaktadır. Bu kaynakların doğrudan veya
Türk kömürleri ile beraber biyoelektrik üretimi için değerlendirilmesi ülkemiz için büyük kazanç
olacaktır. Yasal zemini hazır bu konu, özellikle yerel yönetimlerimiz için pek çok öncelik, kolaylık
ve gelir avantaj lan arz etmektedir.

Motor biyoyakıtları otomotiv endüstrisi için büyük önem taşımaktadır. Esnek yakıtlı taşıtlarda
kullanılabilecek biyoyakıtlanbitkisel yağlar, biyodizel, biyoetanol, biyometanol, biyogaz,
biyohidrojen, Fischer-Tropsch motorini ve Fischer-Tropsch benzinidir.Uygulamada biyodizel ve
biyoetanol önde yer almaktadır. 1. Nesil Biyoyakıtlar (Biyodizel ve Biyoetanol) 2004 dünya üretimi
33.2 Milyar Litre (Dünya benzin tüketiminin yaklaşık %3'ü) şeklindedir. Brezilya biyoetanol,
Almanya ise, biyodizel üretiminde lider ülkelerdir (Karaosmanoğlu 2006).

Yakıt alkolü metil alkol ve etil alkolü kapsayan bir tanımlama olmasına karşın, yaygın olarak bu
isim biyokütle kaynaklarından elde edilen etil alkol (biyoetanol) için kullanılmaktadır. Biyoetanol
şekerli ve nişastalı bitkilerin fermentasyonu veya selülozik kaynaklann asidik hidrolizi ile
üretilmektedir. Şeker pancarı, şeker kamışı, buğday, mısır, patates, sap-saman-kabuk gibi odunsu
atık veya artıklar ile odun biyoetanol üretiminde kullanılabilir. Şeker üretimi yan ürünü melas da
önemli bir alkol hammaddesidir.

115



3o
>•

c
1 

M
et

an
ol

| 
D

im
et

il
 E

te
r 

|

| 
F

T
 M

ot
or

in
i 

J
oixxxj

s1

"S
S

fi
Mı

a
O

§

§

o
Un

3"

1

S

ı

s

I
4>

S

p
e a

f
1
ffl

1

L J

s;

^ :

1
I
03

İ

(O

al

u

t
3 <

1
2 l

O PQ



Çizelge 1. Dünya Yemlenebilir Enerji Kullanımı(2004 Yılı).

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Küçük Hidroelektrik Santral
Rüzgar Türbünü
Biyokütle Enerjisi
Jeotermal Enerji
Şebeke Dışı Güneş Kollektörleri
Şebekeye Bağlı Güneş Kollektörleri
Güneşten Isı Eldesi
Okyanus Gel-git Enerjisi
Toplam

Güç Üretimi, GW

61
48
39
8.9
2.2
1.8
0.4
0.3
160

Çizelge 2. Dünya Sıcak Su İle Evsel Isınma Değerleri (2004 Yılı).

Sıcak Su Evsel Kullanımı

Jeotermal Enerji İle Doğrudan Isıtma
Güneş Kollektörü
Biyokütle Enerjisi
Jeotermal Isı Pompaları
Güneş Enerjisi Kullanan Ev Sayısı
Jeotermal Enerji Kullanan Ev Sayısı

Değerler

13GWth
77 GWth

220 GWth
15 GWth

40 Milyon
2 Milyon

Biyoetanolün motor yakıtı olarak tarihçesi içten yanmalı motorların tarihi kadar eskidir.N.A. Otto
1897'de motor çalışmalarında alkol kullanmış, Henry Ford tasarım çalışmalarında alkollerin de
yanmasını dikkate almıştır. Konuya ilişkin bilimsel çalışmalar İkinci Dünya Savaşı yıllarından
başlayarak yoğunlaşmıştır. Ülkemizde ilk kez 1931 Ziraat Kongresi'nde yakıt alkolü gündeme
gelmiş, 1936'da M.K. Atatürk'ün hazırlattığı 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında 23. bölüm sentetik
benzin endüstrisine ayrılmıştır. Bu plan yakıtların ithalat ile sağlanmamasını, ülke kaynaklarından
yakıt üretimi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yalın gerçek halen karşımızdadır. Atatürk'ün
ölümü, ardından savaş, planın uygulanmasını engellemiştir. 1942 yılında ordumuzda kullanılan
benzine % 20 oranında biyoetanol katılmıştır.Yakıt alkolü konusu petrol krizleri ardından, dünya
genelinde patlama göstermiş ve ülkeler enerji Ar-Ge ve uygulamalarına hızla alkolleri almıştır. Bu
sırada Türkiye'de alkol üretimi ve satışı 4250 sayılı yasa gereği devlet denetimi altında idi ve Tekel
Genel Müdürlüğü ülke alkol ihtiyacını karşılıyordu. 12 Ağustos 1978 tarihinde zamanın Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Orhan Alp benzine % 20 oranında alkol katılması ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada, "Alkol karıştırılmış benzin, otomobillerdeki motorlarda daha iyi sonuç vermektedir. Bu
benzim kullanacak taşıtların motorlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç yoktur"
şeklinde beyanat vermiştir. Kriz ardından Türkiye Şeker Fabrikaları "Yakıt Amaçlı Alkol Üretimi"
projesini yatırım planına almış ve yakıt alkolü fabrikalarının kurulması, mevcut fabrikalarda da
kapasite artırım çalışmaları başlatılmıştır.Ancak bu çabalar sürdürülememiştir. Sürekli
planlamalarımız dahilinde olan bu konu ülkemizde sadece bilimsel çalışmalarla, pek çok ülkede
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ise, başarılı uygulamalar ve artan pazar payı ile 2000'li yıllara ulaşmıştır.2001 yılında Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri TEKEL A.Ş. kurularak özelleştirme çalışmaları başlamış ve
kamu hisseleri özel girişime açılmıştır.3 Ocak 2002 tarihli ve 4733 Sayılı kanun ile de T.C. Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu- TAPDK kurulmuştur. TAPDK
ülkemizdeki alkol üretimi-kullanımı ve satışı için tüm esasları düzenlemekte ve denetlemektedir.
İçecek alkolü üretimi özelleştirilmiştir.TARKIM-Tanmsal Kimya Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş.
yakıt alkolü üretim lisansına sahip, girdisi buğday ve mısır olan 30 000 m3/yıl kapasiteye sahip ilk
üreticimizdir.
Biyoetanol yakıt teknolojisinde:

• Alternatif motor yakıtı
• Yakıt hücresi yakıtı ve
• Biyodizel üretimi girdisi olarak değerlendirilmektedir.

Biyoetanol alternatif motor yakıtı olarak:
• Benzin katkı maddesi
• Motorin katkı maddesi
• Benzinle harmanlanabilir bileşen
• Motorinle harmanlanabilir bileşen ve
• Doğrudan motor yakıtı seçenekleri ile kullanılabilir.

Günümüzde yaygın kullanımda olan yakıt alkolü kökenli alternatif yakıtlar:
• Gasohol : % 10 alkol+ % 90 benzin karışımı
• E25 : % 25 alkol+ % 75 benzin karışımı
• E85 : % 85 alkol+ % 15 benzin karışımı
• Diesohol (E-Dizel,Oksi-Motorin) : En fazla % 15 oranında alkol içeren motorin'dir.

Yakıt alkolü konusunda ASTM D 4806-Denatüre Alkol Özellikleri ve ASTM D 5798 Yakıt Alkolü
Özellikleri adlı Amerikan standartları mevcuttur. Avrupa Birliği'nde "Center for European
Normalization (CEN) TC Ethanol Task Force" standart hazırlama çalışmalarını halen
sürdürmektedir. ABD, Avustralya, Fransa, İsveç, Brezilya, Hindistan, Tayland başarılı yakıt alkolü
uygulamalarının olduğu ülkelere örnek verilebilir.

Biyodizel; yağlardan üretilen, monoalkil esterlerinin karışımı olan alternatif Diesel motoru yakıtıdır.
Ülkemizde Diesel motoru yakıtları için motorin TSE adı mevcuttur; bu nedenle bitkisel yağ asitleri
metil esterleri karışımı biyodizel için "Biyomotorin" adlandırılmasının da kullanımı uygundur.
Oksijene zincir yapısı biyodizeli, petrol kökenli motorinden ayırır.

Diesel motorunun mucidi Rudolf Diesel (1858-1913) ilk kez, 10 Ağustos 1893'te Ausburg-
Almanya'da motorunun denemesini gerçekleştirmiş ve ardından 1898 yılında Paris Dünya
Fuarında yer fıstığı yağım yakıt olarak kullanan motorunu sergilemiştir. İlk biyodizel üretimi 1988
yılında, 500 ton/yıl kapasite ile bir çiftçi kooperatifince, ilk endüstriyel ölçekteki biyodizel üretimi
de 10 000 ton/yıl kapasite ile Avusturya'da gerçekleştirildi. 199O'lı yıllardan itibaren biyodizel
dünya üretimi artarak ilerlemektedir.

Biyodizel üretiminde Esterleşme Teknolojisi kullanılmaktadır. Kimya endüstrisi 1853 yılından beri
ester üretimini bilmektedir; önemli olan motor biyoyakıtı standart kalitesine uygun ürün eldesini
gerçekleştirmektir.Üretim teknolojisinde zorluk bulunmamaktadır. Üretimdeki en önemli nokta
biyodizelin saflık derecesidir. Biyodizel üretimi için ülkemizde teknolojik bilgi yetersizliği ya da
başka herhangi bir sorun da yoktur. Yağ teknolojisi endüstrimizin başarılı alanlarından biridir.
Biyodizel ester yapıya sahip, önemli bir yağ kimyasalıdır. Kimya endüstrisinin pek çok alanında
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olduğu gibi, biyodizel üretimi için küçük veya büyük kapasiteli tesisler, uygun teknoloji seçimi,
yerli veya yabancı projelendirme ile kolaylıkla işletmeye alınabilir.Yatırımcıların isterlerse
ulaşabilecekleri çok sayıda know-how ve patent de vardır. Biyodizel sektörü çiftçimizden büyük
yatırımcılara uzanan geniş bir yelpazede, herkese açık bir girişim alanıdır. Biyodizel üretiminde
kullanılabilecek yağ kaynakları:

• Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağlan
• Geri Kazanım Yağları:Bitkisel Yağ Endüstrisi Yan Ürünleri (Soapstock, Hurda Yağı)
• Şehirsel ve Endüstriyel Atık Kökenli Geri Kazanım Yağları: Kahverengi Gres, Siyah

Gres
• Hayvansal Yağlar : Don Yağlan, Balık Yağlan ve Kanatlı Yağlan
• Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar: San Gres

Biyodizel; motorin, jet yakıtı, gaz yağı, fuel oil içindeki hacim yüzdesi miktarına (X) göre; BX
şeklindeki adlandınlma ile yakıt pazarında bulunmaktadır.Biyodizel alternatif motorin olarak:

• Motorin katkı maddesi (B1,B2,B5)
• Motorin ile harmanlanarak (B20, B50, B80, vb)
• Doğrudan motor biyoyakıtı (B100) şeklinde kara ve deniz taşıtlarında, iş makinalannda,

türbinlerde, jeneratörlerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılabilir.

Standart özelliklere sahip biyodizel bir taşıtta ancak, taşıt kullanım kılavuzundaki yakıt
yönergelerine ve garanti kapsamlarına uyularak kullanılabilir. Biyodizel için ASTM D 6751
Amerikan ile EN 14213 ve EN 14214 Avrupa Birliği standartlan yürürlüktedir. Ülkemizde de EN
standardına göre hazırlanan TS standartlan yürürlüktedir.Türkiye'de küçük ve orta kapasiteli
fabrikalarda biyodizel üretimi yapılmakta ve büyük kapasiteli tesis kurulum çalışmalan da
sürdürülmektedir (Karaosmanoğlu, 2005b).

Biyoyakıtlar, Türkiye ve AB
Biyoyakıtlar AB uygulamalarında güç üretimi ve temiz motor yakıtlan yönergeleri açısından önem
taşımaktadır. Avrupa Birliği Eylül 2001 tarihinde, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi
yönergesini {COM 2001/77/EC) kabul etti. Bu yönerge kapsamında:

• 2010 yılında elektrik enerjisinin %22'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması
• Yeşil elektrik üretiminin artması ile, 2010 yılında toplam enerji üretimi içinde yenilenebilir

enerji kaynaklan payının %12'ye ulaştırılması
• Yeşil elektrik üretiminin artması ile, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve Kyoto

Protokolu'na uyumun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye bu yönergeye uyacağını, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye
Ulusal Programı'nda beyan etmiştir.Ulusal Program'ın uygulanması için yasal çalışmalar
yürütülmüş ve halen sürdürülmektedir. "Yenilenebilir Enerji Kaynaklannın (YEK) Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun"; yaygın ismi ile Yemlenebilir Enerji Kanunu, 10 Mayıs
2005 tarihinde TBMM'de kabul edildi. Kanun, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması,
bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına
ilişkin usul ve esaslan kapsamaktadır. Bu kapsamda, güneş, rüzgar, biyokütle ve su
kaynaklanmızdan lisanslı elektrik üreten, iç ve uluslararası piyasalarda alım-satım-takip
yapabilecek, EPDK tarafından verilecek "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi-YEK Belgesi" sahibi
tüzel kişiler, temiz-yeşil elektrik üretim miktarlarını, ETKB projeksiyonlan çerçevesinde
belirleyecek ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler de EPDK tarafından yayınlanan
miktarlarda yeşil elektrik satın alacaklardır. Kanun ile, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik
üretecek (En fazla 1000 kW)gerçek ve tüzel kişiler için, DSİ ve EİE'den bedelsiz etüd-proje-
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planlama gibi hizmetleri alma desteği ve Bakanlar Kurulu karan ile teşviklerden yararlanabilme
olanağı doğmuştur. Bu destek ve teşvik uygulamasının tarımsal alanlarımızda, yerinde üretim-
kullamm amaçlı olarak, yörenin biyokütle kaynaklarına dayalı planlaması, biyokütlenin diğer temiz
kaynaklarla birlikte değerlendirilmesi, istihdam oluşması-üretim artışı-enerji maliyeti azalması gibi
etkilerle ülke ekonomimizi pozitif etkileyecektir. Atıkların ve biyogazın kojenerasyonda kullanımı
ülkemiz için önemli bir seçenektir.

tçten yanmalı motorlarda mevcut tasarımlarında değişiklik gerekmeksizin AB uygulamalarında
2005-2010 döneminde uygulamada olacak motor biyoyakıtlan, biyoetanol olarak belirlenmiştir.
Biyoyakıt endüstriyel üretiminin gelişiminin ardından, 2010 sonrasında biyohidrojen, biyogaz,
biyodimetileter, biyoetiltersiyerbutileter, biyometanol ve bitkisel yağlar da uygulamada olacaktır.
AB Yeşil Kitap Yönergesi kapsamında 2020 yılında kara taşımacılığında %20 oranında alternatif
motor yakıtlarının kullanımı hedefi strateji olarak verilmektedir. 2003/30/EC nolu ve 8 Mayıs
2003 tarihli "Taşıtlarda Kullanılacak Biyoyakıtlar ve Diğer Yenilenebilir Yakıtlar" adlı AB
yönergesinde ise, alternatif motor yakıtlarının 31 Aralık 2005'ten itibaren en az %2 oranında, 31
Aralık 2010 tarihinden sonra ise, en az %5.75 oranında pazarda bulunması gerekliliği
belirtilmektedir. Ülkeler ulusal planlamalanndaki hedeflerini de dikkate alarak uygulamalarını
sürdürmektedirler.AB'ye aday ülke Türkiye bu gelişmeleri yakından izlemektedir.Ülkemizde çok
uluslu otomotiv firmalarınca üretilen veya ithal edilen taşıtlar kullanımdadır. Benzer şekilde
ülkemizde çok uluslu veya yerli petrol firmalarının ürünü motor yakıtları pazardadır. Türkiye'de
benzin için TS EN 228, motorin için TS 3082-EN 590 standartları kullanımdadır; bir başka deyişle
AB motor yakıtı standartları kullanılmaktadır (Karaosmanoğlu, 2004).

Biyoetanol ve biyodizel için alttaki yasal düzenlemeler yapılmıştır:
Petrol Piyasası Kanunu;20 Aralık 2003
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği;! 7 Haziran 2004
Petrol Piyasasına Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik; 10 Eylül 2004

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği; 19 Nisan 2005.
Biyodizel Standardları: TS EN 14213 ve TS EN 14214

Ülkemizde biyoetanol yakıt harmanlama bileşeni, biyodizel ise hem yakıt harmanlama bileşeni
hem bir akaryakıt tanımı almıştır.Bir başka deyişle biyodizel, benzin ve motorin yanı sıra, üçüncü
akaryakıt sektörü öğesidir.Yerli kaynaklardan üretilen biyoetanolün benzine ve biyodizelin ise
motorine % 2 oranında katılmasında, motor biyoyakıtı ÖTV'den muaf tutulmuştur. Biyodizel
piyasası için son yasal düzenleme Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı içinde yer almaktadır.Bu tasan ile, tanm için enerji kullanımında, biyodizel için ÖTV ve
KDV muafiyeti getirilmesi, enerji tanmımızın da önünü açacak ve tanmda maliyet düşüşüne neden
olacaktır. Bu durumun tanm birlik ve kooperatiflerimizin bilgi ve ilgi alanlarında olması harika
sonuçlara ulaşabileceğimiz umudunu vermektedir. Antbirlik, Çukobirlik, Karadenizbirlik,
Pankobirlik, Tariş ve Trakyabirlik gibi tanm gücümüzün önemli odaklarından gelen haberler
sevindiricidir. Çiftçisine ucuz yakıt temini için, enerji tarımı yapan-organizasyonunu kuran, kuracak
tüm tanm birliklerimizin, kooperatiflerimizin yolu açılmalıdır.

Motor biyoyakıtlannın akaryakıt sektörümüzde kullanımı için gerekli yasal tanımlama tamamdır.
Türkiye'nin ilk ticari motor biyoyakıtı uygulaması 2005 yılında başlamıştır.Yerli kaynaklardan
üretilen biyoetanol (Tarkim ürünü) kurşunsuz benzine % 2 oranında katılarak piyasaya (POAŞ
Ürünü BioBenzin) sunulmuştur. Piyasaya arz edilecek biyodizel de benzer şekilde motorine
katılarak ÖTV'siz kullanılacaktır Sektör bu ürünü beklemektedir. Pankobirlik ülkemizin ikinci yakıt
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alkolü fabrikasını kurmaktadır.Böylece piyasada arz artacak ve biyoetanol katkılı benzinler
sektörde daha fazla yer alabilecektir.

Biyodizel ve biyoetanol için, ilgili devlet bürokrat ve teknokratlarında bilgi, yerli ve yabancı
girişimcilerde yatırım ilgisi mevcuttur. "Kuyudan Tanka-Tanktan Taşıta Temiz Teknoloji"
kavramına uygun motor biyoyakıtları kullanımına planlı geçişi, ülkemiz kolaylıkla başarabilir. Bu
basanda şeker pancarı tarımının yakıt alkolü üretimi, biyodizel üreticilerinin de, yağlı tohum
bitkileri tarımının arttırılması yönünden desteklenmesi önemli olacaktır. Biyoetanol üretiminde,
üretim fazlası buğday, nişasta ve selülozik atıkların kullanımı da gereklidir. Üreticilerin hammadde
temini için enerji tarımına yönelmeleri şarttır. Ülkemizin bitkisel yağ dengesinde açık söz
konusudur. Bitkisel yağlar küresel bazda ticari işlem gören borsa ürünleridir. Bu borsa içinde
biyodizel üreticilerinin çeşitli teşvik ve muafiyetlerle, özellikle ham madde temini açısından
desteklenmesi şarttır. Yeni girişimlerde ve kurulu fabrikalarda uluslararası çevre dostu fonların
kullanımı için biyoyakıtlar önceliklidir. Biyoyakıt üretimlerinin hibe ve düşük faizli kredilerle
desteklenmesi ülkemiz için yararlı olacaktır. Türkiye akaryakıt pazan, özellikle motorin pazarı
kendine özgü bir nitelikte ve maalesef kaçak ve usulsüz-standartlara uygun olmayan ürünlerin de
satıldığı, doğru ile yanlışın pazarda rahatlıkla bulunabildiği, mali profili büyük bir sektördür. Bu
sektörde biyoyakıt üreticilerinin, ürünlerinin en temel-belirgin özelliği gibi "Temiz" bulunmaları
şarttır. Biyoyakıtların üreticiden satış, taşınım, depolama, harmanlama, dağıtım ve akaryakıt satış
aşamalarında da temiz ticareti gereklidir (Karaosmanoğlu, 2004).

Biyoyakıt İTÜ araştırmaları
1773'den bu yana, ülkemiz endüstrisine teknik güç veren İTÜ'deki biyoyakıt çalışmaları, pek çok
ülkede olduğu gibi, petrol krizleri ardından, 1982 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Prof.
Dr. Halidun Civelekoğlu önderliğinde başlamıştır (Karaosmanoğlu, 1999). İTÜ'deki ilk alternatif
motor yakıtı çalışması ise, metanollü benzin için (%15 metanol) Makina Mühendisliği Bölümü'nde
Prof. Dr. Oğuz Borat tarafından TÜBİTAK Projesi olarak gerçekleştirilmiştir (Karaosmanoğlu vd.,
1998a). Kimya ve Makina Mühendisliği bölümlerimizde 1998'den beri ortak çalışmalar
yürütülmektedir. İTÜ çalışmaları aşağıdaki ana başlıklar altında sıralanabilir:

• Metanol- Benzin Karışımlarının Alternatif Motor Yakıtı Olarak Kullanımı
• Etanol- Benzin Karışımlarının Alternatif Motor Yakıtı Olarak Kullanımı
• Metanol-Motorin Karışım Yakıtları İçin Motor Testleri
• Bitkisel Yağ-Motorin Karışım Yakıtları Motor-Egzoz Test Çalışmaları
• Isıtma Yakıtı olarak Bitkisel Yağ-Motorin ve Bitkisel Yağ-Fuel Oil Karışımları
• Bitkisel Yağlarm Doğrudan Motor Yakıtı ve Isıtma Amaçlı Değerlendirilmesi
• Biyodizel Üretimi
• Biyodizel Yakıt ve Motor Testleri
• Biyokütle Isıl Dönüşüm Teknolojileri
• Biyobiriket üretimi

Bu çalışmalar için örnek çalışmalar, kısa bilgiler eşliğinde aşağıda özetlenmiştir:
Metanollü ve etanollü benzinler için (En fazla % 20 alkol içeren kurşunsuz benzinler) yakıt faz
ayrımı sorununun çözümü ve yakıt-motor testleri DPT projesi olarak, doktora tez çalışması olarak
yürütülmüştür (Karaosmanoğlu vd., 1988; Karaosmanoğlu vd. 1993; Karaosmanoğlu vd. 1996).
Metanol-motorin kanşım yakıtı (% 10-40 metanol) motor ve egzoz gazı çalışması ile, metanolün
yakıt önemi vurgulanmıştır (Özaktaş vd., 2000).Ayçiçek yağının ve kullanılmış ayçiçek yağının
doğrudan alternatif motor yakıtı ve ısıtma amaçlı kullanımı için alınan sonuçlar ile alternatif
motorin ve fuel oil çalışmaları literatüre sunulmuştur (Cığızoğlu vd., 1997; Karaosmanoğlu 1996b;
Karaosmanoğlu vd., 1996c; Karaosmanoğlu ve Kurt 1998; Karaosmanoğlu vd 1998b;
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Karaosmanoğlu vd., 2000a). Çeşitli bitkisel yağlar (Ayçiçek, Mısır, Soya, Zeytinyağı) ile motorin
karışımları (%20 Bitkisel yağ) için motor-egzoz testleri gerçekleştirilmiş ve karışım yakıtların
tutuşma gecikmesi ayrıntılı incelenmiştir (Özaktaş vd., 1997; Ergeneman vd., 1997).

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Türkiye'deki ilk biyodizel üretimi (asidik ve bazik
katalizörler), ilk enzimatik biyodizel üretimi ve ilk biyodizel motor ve egzoz testi araştırmaları
gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin ilk uluslararası yayın yapılmıştır (Karaosmanoğlu, 1999a; Köse
vd., 2002; Işığıgür vd., 1994a; Aksoy vd., 1988;). Farklı bitkisel yağ kaynaklarından (aspir, kanola,
pirinç kepeği, kullanılmış kızartma yağı, vb.) biyodizel üretimi optimum koşulları ve üretim
rafinasyon aşaması incelemesi konusunda yoğun araştırmalar yürütülmüştür (Işığıgür vd., 1994b;
Karaosmanoğlu vd., 1996d; Özgül-Yücel ve Türkay, 2002; Çetinkaya ve Karaosmanoğlu, 2004;
Karaosmanoğlu vd., 1996e; Özgül-Yücel ve Türkay, 2003). Enzimatik biyodizel üretimi çalışmaları
halen sürmekte olup, bu konuda ciddi bilgi birikimi oluşmuştur (Tüter, vd., 2004a; Tüter vd.,
2004b;). Kullanılmış kızartma yağı kökenli biyodizelin yol ve jeneratör testleri bu konudaki son
çalışmalara örnek verilebilir (Çetinkaya vd., 2005; Çetinkaya ve Karaosmanoğlu, 2005).

Biyokütle ısıl dönüşüm teknolojileri konusundaki çalışmalarda; özellikle piroliz konusuna
yoğunlaşılarak; biyokütle ısıl bozunum davranımının ve biyokütle yanma karakteristiklerinin
incelenmesi, biyokütle pirolizi optimum koşullan belirlenmesi, piroliz ürünlerinin tanımlanması,
odun kömürü üretimi incelenmiştir (Karaosmanoğlu vd, 2001; Haykırı-Açma 2003; Yaman, 2004;
Haykın-Açma vd., 2006a; Haykın-Açma 2006b; Karaosmanoğlu vd 1999; Dandik ve Aksoy, 1998;
Dandik ve Aksoy, 1999; Karaosmanoğlu ve Çulcuoğlu, 2001; Karaosmanoğlu vd., 2000b;
Çulcuoğlu vd., 2005).Biyobiriket üretiminde çeşitli bitkisel artık ve atıkların kullanımı incelenmiştir
(Yaman vd., 2000; Karaosmanoğlu, 2000).

Sonuç
Günlük ve endüstriyel yaşamın temel unsuru enerji stratejik özelliği ile de ülkelerin itici gücüdür.
Yüzyılımızda ulaşılan nokta, her ülkenin başta öz kaynaklarına dayanmak üzere enerji plan-
programlannın düzenlemesi ve enerji-çevre ilişkisinin göz ardı edilmemesidir. Enerji kullanımında
alternatif enerji kaynaklan giderek artan oranda kullanımda olacak ve teknolojileri
gelişecektir.Alternatif enerji teknolojisinde biyoyakıtlar önemli bir yere sahiptir. 2004 yılındaki,
büyük hidroelektrik santrallar dışındaki yenilenebilir enerji yatırımı yaklaşık 30 Milyar ABD
Dolan'dır. 2002-2004 arasında, Avrupa Yatırım Bankası yenilenebilir enerjilere 630 Milyar ABD
Dolar/yıl yatırım yapmıştır. Yatırımlardaki %3 (2003) yenilenebilir enerji payının 2007'de %15'e
çıkarılması planlanmaktadır.Yenilenebilir enerji sektör büyüme hızı içinde biyodizel ikinci,
biyoetanol altıncı, diğer biyokütle teknolojileri yedinci sıradadır:

Rüzgar :%28
Biyodizel :%25
Güneşle Sıcak Su Isıtma :% 17
Şebeke Dışı Güneş Elektriği :% 17
Jeotermallsı :%13
Biyoetanol :%11
Biyokütle :%2-4
Jeotermal Elektrik :%2-4
Küçük Hidroelektrik Santralar :%2-4 (Karaosmanoğlu, 2006)

Bu iki biyoyakıt için ülkemizde de hızlı bir büyüme mevcuttur. Biyoyakıtların ülkemizde uygulanır
olması için gerekli potansiyel, bilgi birikimi ve altyapı mevcuttur. Türkiye sadece odun, bitki ve
hayvan atık-artıklarından yakacak olarak ısınma ve pişirmede yararlanmakta ve maalesef dünyadaki
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modern biyokütle kullanım eğiliminin dışında kalmaktadır.Türkiye hayvansal ve bitkisel artık
miktarı 10.3 Mtep değerinde olup; bu değer, ülkemiz enerji tüketiminin % 13'üne karşılık
gelmektedir. Ülkemiz enerji ormancılığına uygun (kavak, söğüt, kızılağaç, okaliptüs, akasya gibi
hızlı büyüyen ağaçlar) 4 Milyar Hektar devlet orman alanına sahiptir. Söz konusu alan uygun
planlamalar dahilinde, enerji ormancılığında değerlendirilmeli, kıymetli ağaçların yakacak olarak
kesimi önlenmelidir. Türkiye'de toplam arazinin sadece %33.1'i işlenmektedir. İşlenmeyen arazi
içinde tanma uygun % 3'hık bir alan mevcuttur. Bu alanın enerji tarımında kullanılması, kota
kapsamından çıkarılan ürünler (tütün, şeker pancarı gibi) yerine de enerji amaçlı tarım (sorgum,
miskantus, kanola, aspir v.b) yapılması, tarım kesimine yön verecek, istihdam yaratacak ve ulusal
gelir artacaktır. GAP, Yeşilırmak Havza Projesi gibi projeler kapsamında biyokütle enerji
teknolojisi plan ve uygulamaları mutlaka yer almalıdır.Konuya ilişkin uluslararası fonlar ve
özellikle hibelerin yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarınca kullanımına geçilmesi şarttır.
Ülkemizde 65 000 ton/gün miktarında çöp çıkmaktadır. Çöplerin düzenli depolama ile elektrik
eldesinde değerlendirilmesi ve başta hayvansal atıklardan olmak üzere biyogaz üretiminin
arttırılması dikkate alınmalıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni
imzalayan ve Kyoto Protokolü öncesinde, Sera Gazı Envanterini hazırlayan ve İklim Değişikliği
Ulusal Eylem Planı çalışmalarım yürüten Türkiye için, çevre dostu biyoyakıtlar vazgeçilemez
alternatiflerdir.Biyoyakıtların kaynak çeşitliliği sağlama, enerji arz güvenliğinde artışa neden olma,
ekonomiye katkı ve ulusal-stratejik nitelikleri de unutulmamalıdır. Biyoyakıt teknolojisi için İTÜ;
bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve akademik gücü ile hizmet için hazırdır.

Teşekkür
Biyoyakıt çalışmalarına emek veren tüm İTÜ öğretim üyelerine ve mezunlarımıza içtenlikle
teşekkür eder, Değerli Hocam Prof. Dr. Halidun Civelekoğlu'na saygılarımı, tez öğrencilerime
sevgilerimi sunarım.
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Faaliyetlerimiz

Endüstriyel kimyasal maddeler üretim, satış ve
mümessillik alanlarındaki faaliyetlerini on yılı
aşkın süre içersinde başarılı olarak
yürütmektedir

Temmuz 2004' de Tuzla Deri Organize San
bölgesinde yerleşik ,proses tasarımı, ekipman
üretimi ve montajı dahil olmak üzere ,tamamen
kendi kadrosu ve teknolojisi ile çeşitli yağ
kimyasal maddeleri ve biyodizel üretimi amacı
ile bir üretim tesisi kurmuştur.

Q Üretim Tesis Detayları

Kapasite

Vardiya sayısı

Çalışma günü

Hammadde

30,500 mton / yıl

1

335/yıl

Mevsimsel

İşcı sayisı < 10

Depolama Kapasite [ 250 mton hammadde ve 2O0 mton BD

Üretim meiodü i Semi kontınü

Proses lAltek

Mühendislik

Ekipman imalat

Montaj

Aitek & Teknopro

Teknopro

Teknopro

6 \

O CHS Üretimi BD Mn Analizi

Ecodiesel ticari adı ile ürettiğimiz Biyodizel,
istanbul Teknik Üniversitesi ve Alman
Akedıtasyon Kurulu onaylı laboratuvarlarda
çeşitli testlere tabi tutularak Avrupa
Standardı EN 14214 esaslarına uygunluğu
saptanmış ve bu doğrultuda ilişikte detayları
sunulan Analiz ve Mütala Raporları
düzenlenmiştir.
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Biyodizel Nedir ?

Biyodizel .bitkisel ve hayvansal yağlardan
transesterifikasyon yöntemi ile üretilen "çevre
dostu" alternatif bir dizel yakıttır. Yenilenebilir
enerji kaynakları içinde en büyük teknik
potansiyele sahip "biyo-kütle" grubunda yer
almaktadır.
Biyoyakıtlar olarak biyoethanol, biyohidrojen ,
biyodizel ve biyogazlar sıralanabilir

§ | Neden

AT ülkelerinde BD
amaçları

• Çevresel

Biyodizel ?

üretim ve kullanımının temel

• Enerjide bağımsızlık
• Tarıma pozitif etki
• Geri dönüşüm

Ccmaisawttt

I Biyodizel Üretiminde Kullanılan
1 Yağlar

Soya yağı (Amerika kıtası)
Palm yağı ( Uzak Doğu ve Avustralya )
Ayçiçek yağı (Akdeniz Ülkelerinde )
Hayvansal don yağı (İrlanda & ABD)
Kanola (Avrupa Ülkelerinde )
Hindistan cevizi yağı
Kullanılmış yemek yağları
Diğer yağlar

CamriSevmuM

Biyodizel Reaksiyonu

Trana eslerifikesyon - Bir tip eslerlerin diğer başka bir tipe dOnOstOrOlme
reaksiyonu.

CH,COOR

CHCOOR + 3 CH3OH — • 3 CH3COOR + CHOH
I Metanol Metil Esterleri I

CH2OH

C

CH2COOR
Tri gllseritler

Cmnri SMMOrt
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BD Kullanım Avantajları

Yağlama özelliği
Motörde hiç bir değişikliğe gerek yoktur
Karışım oranlarında sınırlama olmaması
NOX ve SO2 gibi zararlı gazlar ve partiküle
içermez
Setan sayısı yüksektir, verimli yanma sağlar
İçeriği nedeniyle yakıt sistemini etkilemez
Depolama ve şevki çok emniyetlidir
Tarım politikamıza önemli katkı sağlar

BD Kullanırında Dikkat Edilecek Noktalar

BD .motorin ile karıştırılmadan önce EN 14214
B100 spesifikasyonlarına tamamen uyması
gerekmektedir.
BD çok mükemmel bir çözücüdür.B2 motorin
kullanılan motorların boru ve yakıt depolarında
biriken kalıntıları çözerek filtre tıkanmasına sebep
olabilir.bunun önlemini almak gerekir.
Bütün dizel yakıtların raf ömrü vardır.Bu raf ömrü BD
için de geçerildir.Bir yıl içersinde tüketilmelidir.

BD Egzost Gazı Özellikleri

BD Amerika EPA Clean Air Act Section
211 (b) ye uyan tek ve ilk yakıttır.
Toplam ozon meydana gelme potansiyeli
motorinden % 50 daha azdır.
Kükürt ve bileşikleri mevcut değildir.
Karbon Monoksitler motorine göre %50
daha azdır. Çıkan parökül miktarları
motorine göre asgari % 30 ve tipik olarak
%40-%60 daha düşüktür.

1I
Egzost Gazlan

CO(KarbonMonoksit)

HC( Hidrokarbonlar)

PM (partikül)

SOOT (Kurum)

PAH (potyaromat* hidrokarbon)

CO, (Karbon DioksK)

NOX( Azot Oksitler)

S (Kükürt)

Cwnal ScvuıKrt

Biodizcl İn sağladığı
•kslhm (%)

67

30

68

50

85

100

+/-2-6

80-100

Avrupa'da Biyodizel Üretimi

BD üretimi 2005 yılında önceki yıla göre 65% artarak
1.9 milyon tondan 3.2 milyon tona çıkmıştır.

2006 yılında ise üretim kapasitesinin 6 milyon tona
ulaşması beklenmektedir.

2005 yılı için hedeflenen %2 lik orana erişilememiştir.
Ancak toplam petro dizel pazarında 1,5% pazar
payına ulaşılmıştır.

I H J Tablo 1

Ülke
Almanya

Fransa

İtalya

Çek Cumh.
Polonya

Avusturya

Slovakya

İspanya

Danimaıfca

İngiltere

:

2004
1.035

348

320

60
0

57

15

13

70

9

AT BİYODİZEL

2005
1.669
492

396

133

100

85

78

73

71

51

Ülke
Slovenya

Estonya

Litvanya

Letonya

Yunanistan

Malta

Belçika

G.Kıbrıs

Portekiz

İsveç

TOPLAM

ÜRETİMİ

2004
0
0

5

0

0

0

0

0

0

0

1.933

2005
8
7

7

5
3

2
1

1

1

1

3.184
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Hfirablo2: AT BİYODİZEL ÜRETİM KAPASİTESİ

Ülke
Almanya

kalya

Fransa

bgM»
lapan»
ÇakCumh

Polonya

Portom

Avuatutya

Slovakya

Balclka

2005
1J03

«27

S U

129

100

1 W

100

•

129

n
59

2006
2.001

•97

779

449

224

203

190

140

134

0 0

09

Ülke
Danimarka

Yunanlatan

lav.ç

Estonya

Slovanya

Macaristan

Lüvanya

Latonya

Malla

G.Kıbna

TOPLAM

2005
01

15

12

10

17

0

10

9

2

2

4.228

2006
•1

75

92

20

17

12

10

0

3

2

6.069

Carnal Savwittri: (, ^
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Can* Savana* £ ^

Avrupa'da BD'in Gelişimi

1992 yılından itibaren endüstriyel ölçekte
üretilmeye başlanmış ve bugün itibarıyla 6 milyon
tonluk hacime ulaşmıştır.

özellikle taşımacılık sektöründe B2, B5, B20 gibi
petro dizel ile karışım ve B100 olarak saf
kulanılmaktadır.

Mayıs 2003 tarihinde EU direktivi ile biyoyakıt
kullanımı için minumum 2% hedef getirilmiş ve
bu oranın 2010 yılına kadar 5,75% e yükseltilmesi
amaçlanmıştır

1.

AT ülkelerinde BD vergi muafiyetleri ve
Biyoyakıt zorunlulukları

Vergi muafiyetleri
- Topluluk üyesi ülkeler biyoyakıtlar için vergi indirimi

ve tamamen muafiyeti konusunda serbesttirler.Ancak
bu indirim ve muafiyet, ürün muhtevasındaki biyoyakıt
oranı ile ilgilidir.

2. Biyoyakıt zorunlulukları
- Üye ülkeler arasında blvovakıi kullanım

zorunluluğu uygulama konusunda yoğun ilgi
oluşmuştur.Şu anda bu zorunluluklar, Almanya ,
İngiltere, Fransa, Avusturya ve Slovenya,2007 de
Çek Cumh. ve Hollanda da geçerlidir.

• Almanya:
- Saf ve karışım BD petrole uygulanan vergiden

tamamen muaf.

- Ancak 1 Ağust 06 dan itibaren yürürlüğe girecek
olan Enerji Vergi Yasasında

B100için 10centm ve
B5 için 15cent/lt
vergi getirilmesi tasarlanmakta

- Ayrıca vergiden muaf olan BD üretim ve satışı ile ilgili
hiçbir miktarsal kısıtlama yoktur.

Cama] Seventoık Çı^

..devam

• Avusturya:

- Saf BD vergiden muaf,
- 4,4% karışım ise 0,29 €/lt vergiye tabi.

• Fransa:
- Petro dizele kıyasla 0,35 €/lt vergi indirimi

uygulanmakta.(PD-0,58€/lt iken BD-0,23 €/lt)
- Fransa hükümeti bu teşviği,lisans verdiği

üreticilerinden temin edilen belirlenmiş bir
üretim kotası için sağlamaktadır

Ccıraf Savcntorfe
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.devam

italya:

- Biyoyakıt üretim ve satışını teşvik etmek için
15,5 milyon € bütçe ayırmıştır.

- Yerli tarımdan üretilmiş etanol ve ETBE
biyoyakıtlar için 0.29 €/lt vergi avantajı
sağlamaktadırlar .Bu kanun ile dolaylı
vergilerden muaf tutulan BD in miktarı yaklaşık
300 bin tona tekabül etmektedir.

.devam

ABD:
- ABD de BD için vergi teşviği uygulanmaktadır.

BD in maliyet dezavantajını bertaraf edecek
şekilde ayarlama yapılmaktadır.Bu teşviklerle
BD kapasitesi 2005 itibarıyla 600 bin tona
ulaşmıştır. Son olarak 250 bin tonluk yeni tesis
devreye girmiş olup,bunu diğerlerinin de takip
etmesi beklenmektedir.

AT ülkelerindeki BD üreticilerinin
Aksiyon Plant

- Yenilenebilir enerji üretim oranını 2010 yılına
kadar öngörülen 5,75% ten 12% ye çıkarmak
için Avr.Komisyonu nezdinde çalışma
yapılmaktadır. BD in PD e karışım oranını 5%
ten 10% a yükseltmek.

- Biyoyakıtlardan sağlanan CO2 emisyon kazanım
hesaplamaları için araç üreticileri ile birlikte
çalışmak.

- Kitle ulaşım araçlarında biyoyakıt kullanımını
özendirmek

s

.devam

- FAEE (yağ asidi etil esteri) standartlarını
geliştirilmek. Mevcut benzin fazlalığı, benzine
Biyoetanol karışımını güçleştirmektedir ve
gelecekte BD gelişimi için bir fırsat sunmaktadır.

- Topluluk üyesi her ülke BD teşvik sistemini kendi
vergi sistemi çerçevesinde

- BD üretimi Direktifler çerçevesinde AT tarım
politikaları ile doğrudan ilgili olduğu için .topluluk
içinde tüketilen BD üye ülkelerin kendi iç
kaynaklarından sağlanan hammadde ile
üretilmeli .dolayısıyla teşvikler yerinde
kullanılmalıdır.

Cam* Savanm

SONUÇ

AT ülkelerinin BD konusundaki yaklaşık 15
yıllık tecrübesi ve bugünkü konumuna
gelirken geçirdiği süreç, ülkemiz şartlarının
sağlıklı değerlendirilmesi ile birlikte
bütünleştirilmeli ve temel politikalar bu
doğrultuda oluşturulmalıdır.
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4DE BİYOYAKITLAR

VE

ENERJİ,

İÇERİK

ı AB'de Bıyoyakıtların Kullanım Nedenleri

• Ülkemizde Bıyoyakıtların Kullanım Nedenleri

ı PANKOBİRLİK

ı Çalışmalarımız - Enerji Tarım

i Bıyoyakıtlara Bakışımız

ı Türkiye'nin Biyoyakıt Üretme Potansiyeli

ı Bıyoetanol

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

AB Beyaz Belge Bildirisi (1997):

Yenilenebilir Enerji Kullanım Hedefi

% 12'ye çıkartmak

%6 - : l t r"

Hedefe ulaşmak için alınan önlemlerden birisi

1 mî.yon Fotovolta.k S.sîer
10 000 MW Rüzgar T^bm
10 000 MW[ Btycküüe Tes

5 milyon ton
sıvı biyoyakıt kgManımı

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

AB Yeşil Belge, 2000

AB genel enerji tüketiminde dışa bağımlılık % 50

ulaştırma sektöründe dışa bağımlılık % 80

2020 yılında hedef:

«ad;

i konvansıyonel yakıtların §
• % 20'sinın biyoyakıtlar,

doğal gaz ve hidrojenle yer
I değiştirmesi ;

f :nterr-et!e yayıp'a.nıyo'

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR
Biyovakıt Direktifi:

8 Mayıs 2003 tarih 2003/30/EC sayılı
Ulaştırma Sektöründe Bıyoyakıtlar ve Diğer Yenilenebilir

Yakıtların Kullanımının Teşviğı

^ e ülkeler vergi indirimi, yönetmelikler vb aktıvıtelerle
konuyla ilgili yasal çerçevelerini oluşturacaklardır.

Direktifin Öngördüğü Biyoyakıt Kullanım Hedefi:

2005 yılında % ^ ^ ^ %2

2010 yılında ^^^^^- %5J5 ( a r t a n oranlarla)

biyoyakıt (biyodizel, biyoetanol, bıyometanol, biyogaz) kullanımı

AB'de Ulusal
düzeyde
biyoyakıt
gelişimi
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AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

• BiyokUtle Hareket Planı
7.12.2005 COM (2005)628

• Biyoyakıtlara dikkat çekilerek 2006 yılında
Biyoyakıt Direktifinin revizyonunun yapılması

• 7. Çerçeve Programında Biyoyakıtlara daha fazla
yer verilmesi

öngörülmüştür.

AB Biyoyakıt Stratejisi

AB Komisyonu 'COM (2006) 34,
8 Şubat 2006

3 AMAÇ

• AB'de ve gelişmekte olan ülkelerde biyoyakıtlann daha
fazla teşvik edilmesi, pozitif çevresel etkinin temin
edilmesi.

• Hammaddenin rekabet edilebilir maliyeti, 2. kuşak
biyoyakıtlann AR-GE çalışmaları ve pazara girmelerinin
desteklenmesi

• Biyoyakıt hammaddesi ve biyoyakıtlarla ilgili gelişmekte
olan ülkelerdeki fırsatların araştırılması

AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOYAKITLAR

• Kyoto Protokolü, 16 Şubat 2005

Hedef :
Sera gazı emisyonlarını

2008-2012 döneminde

1990 yılı seviyesine
göre

ortalama % 8
oranında azaltmak

AB'de, en önemli sera gazı olan CO2 emisyonlarının %28'i
ulaştırma sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
AB'de biyoyakıt kullanımı Kyoto Protokolü çerçevesinde de
önemkazan maktad ı r.

Avrupa Birliği

Tanmda

'Ortak Piyasa Düzeni Çerçeve Kanunu" kapsamında

3 Enerji Tarımını destekleyerek;

B Atıl arazileri topyekün Enerji Tarımına
yönlendirerek,

Enerji Tarımına verdiği önemi ortaya koymuştur.

AB'de BİYOYAKIT TARIMI (2005)
(25 Ülke)

• Toplam Ekilebilir Arazi
a 97 Milyon Hektar

• 2005 Yılında Biyoyakıt Hammaddesi Yetiştirilen
Arazi

a 1,8Milyon Hektar

ı Biyodizelin Toplam Biyoyakıt İçindeki Payı

a % 70-80

ÜLKEMİZDE BİYOYAKITLAR

Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesl,14 Nisan 2003

Türk ekonomisinin enerji bağımlılığını azaltacak ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını artıracak bir programın

oluşturulması ve uygulanmalara geçilmesi
belirtilmiştir.

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 21 Mayıs 2004

Sorumluluğumuz şimdilik her yıl Ulusal Bildirim hazırlamak
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ÜLKEMİZDE BİYOYAKITLAR

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun, 08 Eylül 2005,12.Toplantısı

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, fosil kaynakların kullanımından
doğan emisyon miktarını düşürmek için alternatif enerji

kaynaklarının devreye sokulması zorunluluğunu.

9. Kalkınma Planı (7 Yıllık)

Üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
payının azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenmiştir.

PANKOBİRLİK

1972'den GÜNÜMÜZE

«s 31 Kooperatif

a 1 700 000 Üretici

* 6 Şeker Fabrikası (Ama5ya,Kayseri,
Konya, Çumra, Adapazarı, Kütahya(%d2)

a 300 Satış Mağazası

£ 50 Tarımsal Amaçlı İştirak

Türkiye Toplam Şeker Üretiminin - % 30'u
Kooperatif Şeker Fabrikalarında Üretilmektedir.

Asıl Faaliyet Alanımız Şeker Pancarı Tarımı

Şeker Pancarı Üretimi

aynı tarlaya

4 yılda

bir kez

ekilerek yapılmaktadır.

PANKOBİRLİK

Misyon:

<6 Ülkemiz kooperatifçilik hareketinin gelişmesine
katkıda bulunmak

*S Tarımsal faaliyetler

•i Şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğinin
sağlanması

d Ortaklarına pancar münavebe alanlarında en yüksek
getiriyi sağlayacak ürünlerle ilgili araştırmaları uluslar
arası kalitede sürdürmek

BİTKİSEL ÜRETİM ÇALIŞMALARIMIzJ

• Yemlik Dane Mısır

i Hububat Tohumluğu

• Yağlık Ayçiçeği

• Lavanta
1 Yemlik Sorgum

| BESİCİLİK ÇALIŞMALARiMlzJ

i Paket Yaş Küspe (Küspe Sucuğu)

i Zenginleştirilmiş Et ve Süt Yemi

• Süt Ürünleri

- Hayvan Kreşi (Dana-Bank)

ŞEKERLİ MAMULLERİMİZ VE DİĞERLERİ]

• Bonbon Şekeri

' Çikolata

"! An Yemi

BİYOYAKIT ÜRETİMİ j]

IL_ DAMLA S U L A M A _ J

î AĞAÇLANDIRMA

BIYOETANOL ÇALIŞMAMIZ

84 milyon litre/yıl Kapasiteli Biyoetanol Tesisimizin Yapımı
Çumra Şeker Fabrikası Kompleksi İçerisinde Devam Etmektedir.

Konya, Çumra

İşletmeye Alma Tarihi : 2006 yılı sonu
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BİYODİZEL ÇALIŞMAMIZ

Kanola tarımına yönelik bölgesel tohum deneme ve verim
çalışmaları 2002 yılından beri sürmektedir.

Eğitim ve demonstrasyon çalışmaları

'. 100.000 ton/yıl kapasiteli biyodizel tesis yatırımının fizibilite
çalışmaları son aşamadır.

': 2007 yılında pancar münavebe alanlarında

sözleşmeli kanola üretimi, piama-waus

2008'de yerli hammaddeden biyodizel üretimi

Sİ&- BİYODİZEL ÇALIŞMAMIZ

Kapalı Döngü Biyodizel Modeli ile
Çiftçinin yakıt ihtiyacının karşılanması

> Kanola (odumu

Etanolun Elde Edildiği Bitkiler
(şeker, nişasta veya selüloz içerikli bitkiler)

• Mısır
i Buğday
i Şeker Pancarı
i Şeker Kamışı
• Tatlı Sorgum
i Patates
i Odunsular
f Tarımsal Atıklar
ı Selüloz içerikli

belediye atıkları

BBH :'.:A"!VT '''""

I ^~*~-—^^^^

Kullanım Yerleri

• Ulaşım Sektörü
• Isı ve Güç Santralleri,

Kojenerasyon Uygulamaları
• Ev Aletleri

• Kimyasal Madde Üretimi

Ulaşım Sektörü

• Benzin ile karıştırılarak

• Dizel motorlarda katkı

maddesi olarak

ŞfiMJÜnJff̂ İTBruBHİ

e
s

1
1
i

i
1

•
•

•

Son teknolojik araçlarda
hıbrıd yakıt hücreli)

Tarım makinalarında

Kojenerasyon Ünitelerinde

• Fosil yakıtlı tesislerdeki NOX emisyonlarının
azaltılması
• CO2 ticareti için
• Buhar enjeksiyonlu gaz türbinlerinde

• Kombine çevrimli güç santrallarında
• Dizel güç jeneratörlerinde

• Suyun tuzluluğunun giderilmesinde
(1 ton etanolle 600-1000 m3 su tuzdan

ayrıştırılabiliyor)
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Küçük Ev Aletlerinde

: Fırınlarda
:• Aydınlatmada

<:• Isıtma ve soğutma ünitelerinde
J Besinlerin saklanmasında (soğutma)

Kimyasal Ürün
ı Etilen

i Hidrojen

ı Glikol eterler

ı Etil akrilat

i Asetik asit

i Etil asetat
ı Aset aldehit
ı Etil eter

_ ı Etil+klörür üretiminde

Sektörü

ı - . F ^

Her yıl ABD'de araçların performansını iyileştirmek ve hava
kirliliğini önlemek amacıyla 5.7 milyar litre etanol araç

yakıtlarına ilave edilmektedir.

• Güney Dakota'da 5000'den fazla çiftçi ailesi
etanol üretimi için mısır yetiştirmektedir.

• 2005 yılı için etanol üretimi
1 milyon tonun üzerindedir.

, Illinois, Nebraska ve Minnesota ABD'de

etanol üretiminde öncülük eden eyaletlerdir.

•Ülkede bulunan 63 etanol üretim tesisinin yıllık üretimi 6 milyar
litredir.

•Bunlardan 15 tanesi Mınnesota'dadır.

•Devlet tarafından verilen sübvansiyon 30-35 cent/lt'dır.

•ABD Enerji Bakanlığı tarafından mevcut Seker Fabrikalarından
yakıt etanolu üretimi için proje başlatılmıştır.

i KANADA:

• Denizyollarında etanol
kullanımı için 10.5
milyon $ bütçe
ayrılmıştır

i 7 Projeye 78 milyon $
bütçe ayrılmıştır.
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Saatte 150-200 kg selülozik biyokütlenin sulandırılmış sülfuruk asit(%0.1-
0.5) ile karıştırılıp buhar ile ısıtılarak(260-280tIC) işlendiği pilot etanol
üretim tesisi CIEMAT - İSPANYA

Saman, yonga, selülozik biyokütle materyali ve atık biyokutle
materyallerinden etanol elde edilmek üzere geliştirilmiş etanol üretim
prosesi - Tecnical University of DENMARK

Odunsu kaynaklardan etanol üretim ünitesi

Etanol üretim tesisi, Indiana (USA).

Biyoetanol üretim
fabrikası
925 litre/gün kapasiteli
mısırdan etanol üretim

Nebraska, ABD

Biyoetanol yakıt
üretim fabrikası

325,000 litre/gün kapasiteli

Hastings, Nebraska, ABD
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Pekin Enerji
Şirketlerinin
Biyoetanol yakıt üretim
fabrikası

1 000 000 litre/gün kapasiteli

Illinois, ABD

-i m* mam

mm
'ü^flBBHHHlHfll

| ^ S 9 The Budger State
j ^ H H Biyoetanol yakıt
9 ^ ^ B | üretim fabrikası

W § j S S 150 milyon litre/yıl
H f l H J kapasiteli

H B ^ H j Wisconsin, ABD

% 10 Etanol + % 90 Benzin Karışımını Öneren Firmalar
TARIMSAL ÜRÜNLERİN BİYOETANOL VERİMLERİ

Şeker Pancarı

Buğday

Mısır

Patates

Lt./ha
6600

3100

3400

4000

Ton/ha
5,5

2,5

2,7

3,2

DÜNYADA BİYOETANOL ÜRETİM
POTANSİYELİ

•.: Dünya Potansiyeli : Yılda 2 milyar
tondan fazla

•' 4.5 Milyar ton/yıl CO2 tasarrufu

ı 1.3 Milyar TEP (Dünya petrol tüketiminin % 37'si)

ı 85 milyon yeni iş sahası

"i Petrol sanayiinden 2 milyon iş kaybı

2005 YILI BİYOETANOL DURUMU

a ABD

a Brezilya

«Çin

a AB

a Hindistan

ı Rusya

milyar litre
16,4

16,2

3,8

2,9

1,7

0,8
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TÜRKİYE'NİN BİYOETANOL ÜRETİM POTANSİYELİ

Türkiye'de sulanabilir pancar ekirn alanı : 32 milyon da

4lü münavebe sistemi „

Her yıl pancar yetiştirebilecek alan

Kotaya uygun şeker pancarı ekim alanı

Bıyoetanol üretimine dönük

şeker pancarı tarımı /N

yapılabilecek alan V ( T - ,

4,5 milyon da ^ C İ ^

: 8 milyon da

3,5 milyon dekar

i 2-2,5 milyon ı
ton

bıyoetanol

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARINDA ALKOL

ÜRETİM İMKANLARI

Fabrika Adı

Erzurum

Eskişehir

Turhal

Malatya

TOPLAM

Yıllık Toplam

Üretim Kapasitesi

Mevcut Şeker Fanuslarının Ai*ol L
ıht'yacın % 35'inı karşılamaktadır

Mevcut Kapasite ile % 1 6 oranında

NOT Sr-kHr Fahnkalarınriakı alkol u

Nominal Kapasite, litre/gün

40 000

65 000

45 000

40 000

190 000

66,5 Milyon litre

rerm Tes:sleri % 5 Elanoi kjilammi aururnunda yıilık

etanol ile bencin karışımı kullanılabilir

relim Uıknoiouierı r^hahilıre erfılmprlır

TÜRKİYE'DE BİYOETANOL KULLANIM ORANLARI ve

ETKİLERİ

Akaryakıt Dağılım Şirketlerinin Satışa
Sunacakları Olası Benzin Miktarı

Miktarı

Biyoetanol Kullanımıyla Yurtdışına
Ödenmeyecek Tutar
(B*nıın Fiyalı = 06 $/litre =0, 96 YTL]

Gerekli Tarım A/acısı
(Şeker Pancarı Verimi 40 lon/ba

Yatırım Tutarı

(150 000 lon/yıl = 50 milyon 5)

Direk istihdam (0,26 ki^ifha)

5 000 000TON 6 5D0 00 TON

100 000 TON ' 374 000 TON

75 milyon $ \ 280,5 milyon S

20 000 hektar 75 0C0 hekta

35 milyon S 125 milyon %

t 200 Kişi . 19 500*ıy TflfKiys g&ri6iıno(5 nâflas ve letKeoıırcışıiKiEn xaynswafian

buyüklüğu 1,3 milyon ha civarında olan tarıma elverişli

kullanılmayan alan mevcuttur.

TÜRKİYE KOŞULLARINDA BİYODİZEL ÜRETİM İMKANLARI

Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazı : 1 289 564 ha (DİE,2001)

jnofiî taurtrrva uycur

800 DOü Ha
[I Babında Arazı ve îkltm Anahz

Pancar Mürvavebe alanları

800 000 Ha

Kanola Hasadı
4 000 000 TON

1 8 Milyon
Ton

Bıyûdızel

Toplam üretilecek 2,0 milyon tonhlyodızel 2005 yılı dizel yakıl tüketimimizin

TÜRKİYE'DE BİYODİZEL KULLANIM ORANLARI ve

ETKİLERİ

Kullanım Oranı (AB Direki^)

Akaryakıt DatıLm Şirketlerinin Satı>a
Sunacakları Olası Motorin Mıhlan

(Motorin FTyâlı = 0.55$/litTe =0, B8 YTX)~

GereWli Tarım Arazisi (Verim 1 trjnJha)

Topla

(10 000 to

Direk ]<

(100 OOC

ı/yıUapa-

idam

Dolaylı Islıhdam
(0,2 Mı/ha-tanmj

2006 , 2010

•A 2 % 5 75

14 000 000 TON Î 0 000 000 TON

280 000 TON 1 150 000 TON

175 milyon i

260 000 hektar

28 milyon i

716.B mi lyon S

1 150 000 heklar

115 milyon $

1 0 3 5 k ı t ı

230 ODO kıjı
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ENERJİ KONUSUNDA
PANKOBİRÜK-KAMU - ÜNİVERSİTE-İŞBİRLİĞI

t Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile mevzuat çalışmaları,

• Çevre ve Orman Bakanlığı ile iklim değişikliği çalışmaları

• Şeker Kurumu, Tütün Alkol Düzenleme Kurumu, EPDK ile sürekli
iletişim halinde bulunulmaktadır.

• TSE ile biyo yakıtların teknik standartlarının hazırlanması
faaliyetlerinde bizzat aktif görev alınmıştır.

• EİE tarafından Tübltak Projesi olarak hazırlanan çalışmada ODTÜ,
Türk Traktör, Tariş Kooperatifi ile birlikte yer alıyoruz. Proje kısaca,
yerli hammadde ile standarda uygun üretilen biyodizelin motorlarda
uygulanabilirliğinin hammadde bazında incelenmesi. Pankobiriik
olarak proje için gerekli kanola ve aspir bitkisini yetiştirerek
standartlara uygun biyodizel üretimini üstlenmiş bulunuyoruz.

• Ayrıca, bir Üniversitemiz ile biyoyakıtlar konusunda ortak proje
işbirliği girişimimiz vardır.

SONUÇ

Kamu kurumları ile işbirliği

Üniversite işbirliği

Uygulama

K Deneme ekimleri vb aktiviteler için kooperatifimiz
bünyesinde tarımsal alan tahsis edilebilir.

H Verimlilik, ürün çeşitliliği vb sonuçlandırılmış çalışmalar
birliğimiz tarafından hayata geçirilecektir.

H Somut ve uygulanabilir projelere Birliğimiz her zaman
açıktır.
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Mustafa ÇALIŞKAN

TÜRKİYE'DE
BİYOYAKITLAR

ve
„ YASAL MEVZUATI

İTÜ ENERJİ ÇAL1ŞTAYI ve SERGİSİ

22-23 Haziran 2006 - İSTANBUL

TEMEL BİYOYAKITLAR

"Alternatif
Petrol"

„. &SS¥y -Iffglti, ":15iS*:.,
ENERJİ YERLİ TEMİZ
TARIMI ORETİM Ç E V R E

Sürdülebilir
Kalkınma 3E

Yerli tarım ürünlerinden üretilen
biyoyakıt kullanımını yaygınlaştırmak

[istiyoruz.

"ENERJİ TARIMI" KAVRAMI DOĞRULTUSUNDA,
BİR TARAFTAN BİYOYAKIT KULLANIMINI

YAYGINLAŞTIRMAK VE AYNI ZAMANDA DA
BİTKİSEL, HAYVANSAL VE ŞEHİR

ATIKLARINDAN MODERN TEKNİKLERLE
YARARLANMAK İÇİN ÖNCÜ ÇALIŞMALAR

YAPIYORUZ.

EİE Biyoenerji Projesi
-BIYOOİZEL

- BİYOETANOL

- BİYOKÜTLE GAZLAŞTIRMA

Biyoenerji Projesinin Temel
Hedefleri

• Yerli ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması

• İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılması

• Yerli bıyoyakıtların kullanımının yaygınlaştırılması

• Çevrenin korunması

• Enerji tarımı uygulamalarının yaygınlaştırılması

• Kırsal kesimin sosyo-ekonomık gelişimine katkıda

bulunulması

• Küçük ölçekli sânayinin gelişimine katkı sağlanması
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EİE Biyodizel Çalışmaları

1. Tanıtım Çalışmaları

" Biyodizel broşürleri hazırlandı

"• Biyodizel otobüsü hazırlandı

'• MTA Enerji Parkında biyodizel standı

kuruldu
1 Web sayfası hazırlandı

'ı Konferans, sempozyum ve toplantı gibi

etkinliklere katılım

2. İşbirliği Çalışmaları
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

- Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü
- Tarım Birlikleri

Üniversiteler

Biyodizel/Biyoetanol üretimi amaçlı bitki ekiminin
yaygınlaştırılması

• Kullanılabilir / ekilebilir arazi potansiyelinin tespiti

• Tespit edilen arazi için bitki deseninin oluşturulması

ve haritalanması

3. Pilot Ölçekli Bivodizel Üretimi

EİE; kapasitesi 150 litre/parti olan
küçük ölçekli üretim tesisi satın
alarak AR&GE amaçlı biyodizel
üretimleri gerçekleştirilmektedir.

4. Standart Oluşturma Çalışmaları

• EN 14214 nolu biyodizel standardının
Türk standardı olması için TSE'ye
başvuru (Kasım 2003 )

• Biyodizel Tesis Standardı hazırlama
komisyonunda alınan görevler

5. Biyoyakıt Kullanımına Yönelik Yasa Tasarısı
hazırlama çalışmaları

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun'unda eklemelerin

yapılmasına yönelik mevzuat çalışmaları

yürütülmektedir.

6. Kırsal bölgelerimiz için gazlaştırma sobalarının ve
bitkisel atık ile birlikte düşük kalorili kömür kullanan
kojenerasvon tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmaları

Kırsal bölgelerimizde odun, tezek ve bitkisel atık kullanımı
yılda yaklaşık 6 milyon TEP büyüklüğündedir ve bu miktar
hidrolik enerji kaynaklarından ürettiğimiz elektrik enerjisinin
yaklaşık yarısıdır. Bu nevi biyokütle kaynaklarımızın
geleneksel yöntemler ile yakılması yerine gazıfıkasyon
veya kojenerasyon yöntemleriyle verimli tüketilmesi için
uygulamalı çalışmalar yapıyoruz.

PETROL PİYASASI

MEVZUATPNDA

BİYOYAKITLAR
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5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu; 20.12.2003
tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

Kanunun Amacı:

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan akaryakıtın

doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak

rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin

piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde

sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim

faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.

İkincil Mevzuat:

Q Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

Q Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

D Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmelik

Q Petrol Piyasası Ulusal Marker Uygulama Yönetmeliği

Q Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik

Q Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ.

Petrol Piyasası Kanunu'nda PETROL; "(5), (14) ve (44)
numaralı bentlerde;

> (5) AKARYAKIT: Benzin türler), nafta (hammadde, solvent
nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri
İle Kurum tarafından belirlenen difier ürünleri.

> (14) HAM PETROL: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal
hidrokarbonları,

> (44) ÜRÜN: Fiziksel veya kimyasal İşlem, rafinaj veya diğer
yöntemlerle ham petrol ve/veva ürünlerinden elde edilen ürün
veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu*

şeklinde tanımlanmaktadır.

(5 nci madde kapsamında "diğer ürünler" olarak
EPDK'ya verilen yetki İle Biyodizel, Petrol Piyasası
Usans Yönetmeliğinde akaryakıt olarak kabul
edilmiştir.)

Petrol Piyasası Kanunu'nda, PİYASA FAALİYETİ;
"Petrolün; ithali, İhracı, rafinajı, İslenmesi,
depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi,
taşınması, dağıtımı, bayiliği," şeklinde
tanımlanmıştır.

Lisansa Tabi Alanlar:
• Rafinaj,
• İletim,
s Lisanslı Depolama,
• İŞLEME,
• Madeni Yağ Üretimi,
•f Dağıtım,
• İhrakiye Teslimi;
s Taşıma
• Bayilik,
/'ScrüHsl Kulla2222,

> PETROL PİYASASI KANUNUNDA:

" Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil

eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tanm ürünlerinden denature

olarak üretilenler ile biodizel hariç ) akaryakıt ile eşdeğer

vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri,"

şeklinde tanımlanmıştır.

> PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE:

"Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde,
solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri,
fuel-oil türleri ile blyodizeli,"

şeklinde tanımlanmıştır.

> "Saf biyodizel ve etanolun akaryakıt İle harmanlama İşlemini
rafinene! ve dağıtıcı lisansı sahipleri yapar. Metil tersiyer bütil
eterin harmanlama işlemi sadece raflnertcl lisansı sahipleri
tarafından yapılır. Harmanlanan akaryakıtın piyasaya
sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede
bulunması zorunludur."

> 'Blyodlzel dışındaki akaryakıtlar birbirleriyle karıştınlamaz."

> "Saf biyodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde
edilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece raflnerid lisansı
sahipleri tarafından yapılır."

> "Akaryakıt ile ilgili olarak TS veya EN standartları, Kurum
tarafından çıkarılan tebliğlerle teknik düzenleme haline getirilir.1

"Yurt içinde satışı yapılacak akaryakıtın teknik düzenlemelere
uygun olması zorunludur"

> "Usans sahipleri, akaryakıtı teknik düzenlemelere uygun olarak
arz etmekle yükümlüdür."
hükümleri ver almaktadır.
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IBfiL ASI ULUSAL MARKER UYGULAMA

s "Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri,
nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gaz yağı, Jet yakıtı,
motorin türleri, fuel oil türleri ve blyodizel'dir."

• "Akaryakıta blyodlzel ekleyecek dağıtım lisansı sahipleri
teknik düzenlemelere uygunluğu Kuruma bildirilen blyodlzell
İşaretlemek İçin gereken ulusal marker) Ek-l'e uygun olarak
düzenleyecekleri "Ulusal Marker Talep Formülle en geç üç 1$
günü öncesinden yükleniciye bildirir.'

s "Yüklenici tarafından; 'Ulusal Marker Talep Formu'nda yer
alan akaryakıt miktarı İle ilgili lisans sahibinin Gümrük
Beyannamesinde ve/veya blyodlzelln teknik düzenlemelere
uygun olduğunun Kuruma bildirildiği belgede belirtilen
miktarın aynı olduğu tespit edildikten sonra Ek-2'de bulunan
"Ulusal Marker İzleme Çizelgesi" düzenlenerek, ulusal
marker İlgili lisans sahibi tüzel kişiye İthalatın yapıldığı tarihte
Kurum adına teslim edilir.'

hükümleri yer almaktadır.

5 Ocak 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan:

• "Otobiyodlzel'ln Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği-Akaryakıt Seri No:2"

• "Yakıtblyodizelin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik
Düzenleme Tebliği-Akaryakıt Seri No:3"

OTOBİYODİZEL - TS EN 14214
Bu Standard, dizel motorlar için %100 derlşlmlerde otomotiv
yakıtı olarak kullanılan veya EN 59O'da belirtilen özelliklere
uygun dizel yakıtlara ilâve edilen yağ asidi metil esterlerinin
(YAME) özelliklerini ve deney yöntemlerini kapsar.

YAKIT BİYODİZEÜ - TS EN 14213
"Isıtma Yakıtları - Yağ Asidi Metil Esterleri - Gerekler
ve Deney Yöntemleri"

• YAKITBİYODİZEL'İ PİYASAYA ARZ

EDİLİRKEN KIRMIZI BOYA İLE

İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

. YAKITBİYODİZEL'İN TAŞIT

ARAÇLARINDA OTOBİYODİZEL OLARAK

KULLANILMASI YASAKTIR.

EPDK Tarafından yayımlanan;

"Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ye Yurtiçi
Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik

Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:l)'ne göre;

Madde 1- Piyasaya arz edilen motorin türlerinin, TSE
tarafından hazırlanan "TS 3082 EN 590 Otomotiv

yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney
Yöntemleri" standardına uygun olması ve tebliğde

belirtilen usul ve esaslara göre pazarlanması
zorunludur.

Tebliğin Çizelge-1 kısmında; piyasaya arz edilecek
motorin türleri hacimsel olarak maksimum %5

biyodizel ile harmanlanmak zorundadır.

EPDK'NIN 05.01.2006 TARİH VE 630/26 SAYILI
KARARI:

-Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı kapsamına dahil
edilmesine ve biyodizel üreticilerine İŞLEME LİSANSI
verilmesine,

-Biyodizel'in ilgili ve diğer mevzuat dahilinde teknik
düzenlemelere uygun olarak üretilmesine,

-Halen faaliyette olan biyodizel üreticilerinin İşleme
lisansı alabilmesi için Kurum tarafından istenecek
olan bilgi ve belgeler ile birlikte EPDK'ya lisans
başvurusu yapmalarına,

karar verilmiştir

LİSANS BA
BILSI v«Bt

SVURU DOSYA
l BELGELER

Başvuru Dilekçesi ve Taahhütname

Tesis Bilgi Dosyası (Üretim tesisine İlişkin olarak Sanayi
Odasından alınan KAPASİTE RAPORU'nun noter onaylı
suretn

Tarife Dosyası

Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Oda Sicil Kayıt Sureti

Vergi Kimlik Belgesi ve Yetki Belgesi

Ana Sözleşme

Bitkisel Atık Yağlardan blyodlzel üretecek tüzel kişiler,
lisans başvuru aşamasında yukarıdaki bilgi ve belgelere
ek olarak BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ gereği Çevre ve Orman Bakanlığından geri
kazanım tesisi olarak almış oldukları lisansın noter onaylı
suretini Kuruma İbraz ederler.
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İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE
SUNULMASI GEREKEN BİLGİ ve BELGELER

• Üretilen biyodizel için; akredite laboratuardan alınan
analiz belgelerinin noter onaylı sureti:

Biyodizel satışına ilişkin olarak EPDK'dan dağıtıcı
lisansı almış slrket/sIrketler İle yapılan
anlaşmasının aslı veva noter onaylı sureti:

Yıllık üretim projeksiyonu;

Sanayi Sicil Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

Biyodizel Dağıtım Ağı
Piyasada akaryakıt sektöründe faliyet gösteren
her türlü firma EPDK'dan lisans almak zorundadır.

İü
Usansına /
biyodizel {
Iflenmlf
Rafineri

Rafimrld Myodlzd
Oratlp dağıtıcıya
satabilir

Lisansına
biyodizel
islenmiş

Bayiler rllketleller

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın
"Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"

Q Atık yağlan sabun veya sabun hammaddesi,

biyodizel ve diğer ürünleri elde etmek amacıyla

kullanan geri kazanım tesisleri İçin Çevre ve Orman

Bakanlığından atık yağ toplama lisansının alınması,

Q Biyodizel üretimi yapacak geri kazanım tesisleri

İçin, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ve TÜBiTAK'tan proses yeterlik beloesi alınması

hususları getirilmiştir.

Lisans Sahibi Dağıtıcı Firmanın Biyodizeli
Dağıtabilmesi İçin;

• Mevcut lisansına biyodizel ibaresini eklettirmesi
gerekmektedir. Mevcut lisansa biyodizel
ibaresinin ekletilmesi için aşağıdaki belgelerle
EPDK'ya başvurulur.

Gerekli Belgeler
Yıllık projeksiyon
Akredite laboratuvardan alınan analiz
sonuçları (TS EN 14214 standardına uygun)
Üretici ile yapılan anlaşma
Ulusal stok yükümlülüğü belgeleri

NOT: Dağıtıcı ve rafineri lisanslarında işlem yapılacak her ürün
belirtilmiştir.

Usulsüzlükler ve Yasal İşlemler

Usansı bulunmayan veya lisansına biyodizel
hususunu işlettirmediği halde biyodizel dağıtan/satan
işletmeler:

a İşletme mühürlenir. Lisans alınıncaya /lisansına
biyodizel eklettlrinceye kadar veya lisans
alınmasını gerektiren durum ortadan kalkıncaya
kadar işletme geçici olarak kapatılır.

D Aynca, işletmeden alınan numune teknik
kriterlere uymuyor ise idari para cezası uygulanır
• Dağıtıcı ve rafinerilere para cezasının tümü,

bayilere 1/51 uygulanmaktadır.

BİYODİZEL Sektöründe
Mevcut Durum

Başvuru sayısı:

Toplam Kapasite:
EPDK tarafından uygun
bulunan başvuru sayısı:

205
2 milyon ton/yıl

27

Firmalara 90 gün süre tanınmıştır.
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TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER
PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

"Etil Alkolün Plvasava Arzı Hakkında Tebllâ*

"Yakıt blyoetanolü: Tarımsal ürünlerin, atık ve
kalıntılarının, ormancılık, sanayi ve belediye atıklarının
biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarından elde edilen ve
taşımacılıkta kullanılan yakıtı,"

"Denatürasyon: Etil alkolün içine, içilmesini ve İçki
imalinde kullanılmasını önlemek amacıyla, renk ve/veya
koku ve/veya tat veren, ancak girdi olarak kullanılacağı
İmalata zarar vermeyen maddelerden bir veya birkagnın
katılması İşlemini,'

Etil Alkolün Plvasava Arzı:
"Yakıt blyoetanolü: Sadece taşımacılık yakıtı veya
taşımacılık yakıt katkısı amacıyla ve kullanım sahasına
uygun denatürasvon yapılarak yetkili alkol dafiıtım firması
eliyle piyasaya arz edilebilir ve piyasa arzına ilişkin kurallar
konu bazında belirlenir."

8 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBUGİ
(RG No: 25826 RG Tarihi: 26/05/2005)

Harmanlayıp: Maliye Bakanlığı tarafından verilen
"Harmanlama İzin Belgesi"™ haiz, 4/12/2003 tarih ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan "Rafinerici" ve
"Dagıtıcı'yı,

Harmanlama İzin Belgesi: Kararname kapsamında satış
yapmak İçin biyoetanol ile benzini harmanlayacak olan
harmanlayıcılara Maliye Bakanlığı tarafından verilen izin
belgesini,

Üretici: Blyoetanolü üretip harmanlayıcıya teslim eden
gerçek veya tüzel kikleri.

Üretim İzin Belgesi: Biyoetanolü üretecek olan üreticilere
TAPDK tarafından verilen "Tesis Kurma İzin Belgesi'nl,

ifade eder.

Avnı tebliöe aöre:

Yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş "yakıt

biyoetanolün" maksimum %2 oranında benzinle

karıştırılması halinde karışım miktarına kadar

olan kısmından ÖTV alınmaz.

Çevre ve Orman Bakanlığı,
'Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği"

Petrol piyasasına arz edilen kurşunsuz benzin
hacimsel olarak maksimum %5 biyoetanol içermek

zorundadır.

HAZIRLANAN MEVZUAT
Petrol «yasası Kanun'una biyodlzd ll« ilgili husular Hav* edilmiştir.
•unlan

• Ak.re»kıt; Benzin türleri, nefta (hammadde, solvent nafta hariç),
gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, blyodlzel, fuel-oil türleri İle Kurum
tarafından belirlenen dlger ürünleri,

l lt l Metil tersiyer bOUI eter (MTBE),
denature Myoetanol, blyodlzel vb.

• flrun; Flzlkaal veya kimyasal if lam, rafinaj veya dlger yöntemlerle elde
edilen urun veya ara ürün herhangi Ur hidrokarbonu,

« Umotuli Akaryakıt olarak veya akaryakıt İle harmanlanarak
kullanılmak üzere, bitUsal ve hayvansal .yağlar veya bitkisel ve
hayvansal ank yağlardan elde edilen ürün türevi yag aslU metil
esterleri kanfimını.

Akaryakıt İla ha k üzere »ekerli, nfajastalı
bttkierden, her turlu seMlozik kaynaklardan ve MyoMUe atık ve
araklarından üretilen denature etil alkolü.

devam

* Blyodlzel üreticileri, EPDK'den kalite standartların» gore Oleum yapmak
uzara, bedelsiz olarak (ketim lisansı alırlar. KalHe denetimleri EPDK
tarafından yapdır veya yapardır.

4 Raflnerid ve dağıtıcılar, tamamen yeril tarım ürünlerini kullanarak üretim
yapan biyodizal üreticilerinden temin edecekleri btyodizefl akaryakıt ee
yüzde İki oranında harmanlayabilirler. Harmanlama oranı ve bu oranın
ÖTVsi Maliye Bakanlığı tarahndan düzenlenir.

» Harmanlama oranlan ile İlgili denetimler EPDK tarafından yapılır.

• Blyodlzel üreticileri sadece yeril tanm ürünlerinden üretilen saf blyodbel
dağıtımı ve Mtnjı yapmak İçin, yıllık an az 30 000 ton aa« NyodtaJ tabs
projeksiyonu vermek kof uluyla dağıtım lisansı ve bay) lisansı alabHfriar.

DENETİM ESASLARI

• Denetimler;

6 Ocak 2005 Tarihli ve

2S692 Sayılı Resmi Gazetede

EPDK. tarafından yayımlanan

"Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik"

çerçevesinde yapılmaktadır.
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Denetimlerin Yürütülmesi

İlgili Yönetmelik Madde 6:

EPDK, piyasa fâaliyetlerini kendi personeli veya kamu
kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından
hizmet alımı yoluyla denetime tabii tutar.

Uygulama

E m n ' V « t G « 1 « " Sahil GOvenlIk

Protokol tarihi
22 Mayı» 2005

DENETİM KAPSAMINDA YAPILAN
ÇALIŞMA

• Lisans kontrolü

• Numune alınması

• Numunelerin Kurumca belirlenecek laboratuvarlara
teslimi

• Ulusal marker kontrolü (henüz yapılmamaktadır)

• Gerekli hallerde bilgi ve belge talep edilerek
incelemede bulunulması ve gerektiğinde suret alınması

5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ

KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

AMAÇU KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

• Biyokütle yenilenebilir enerji kaynağı olarak

tanımlanmıştır

• Kamu veya Hazine arazilerinde yenilenebilir enerji

kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini

etkileyici imar planlan düzenlenemez

• Biyokütle kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi

veya yakıt üretimine yönelik AR-GE tesis

yatırımları, Bakanlar Kurulu karan ile teşviklerden

yararlandırılabilir.
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Enerji planlaması ve yönetimi
"Dünya, Türkiye ve İTÜ'deki durum'

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL1

İTÜ, Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı.

Özet

En genel olarak rekabet gücünü, enerji arz güvenliğim, yemlenebilir enerji kaynaklarının pazardaki
payını, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevrenin korunmasına
katkıda bulunmak olarak özetlenebilen enerji politikaları hemen hemen tüm ülkeler için geçerli
olmakla beraber, önemli yatırımlar gerektiren söz konusu politikaların uygulanabilmesi için gerekli
altyapının oluşturulmasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında büyük farklılıklar
bulunmaktadır. Tüm olumsuzluklara rağmen, enerji planlaması ve yönetimi açısından mutlaka
uygulanması gereken önlemler olarak enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve enerjinin rasyonel
kullanımı, başka bir deyişle enerji verimliliği karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, "enerji planlaması ve yönetimi" açısından dünyadaki durum, enerji yoğunlukları ve
politikalarındaki farklılıklar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya örnekleri ile ele
alınmıştır. Katılım öncesi dönemde ülkemiz için önemli olan AB 'deki uygulamalar da incelenerek,
Türkiye 'deki mevcut durum irdelenmeye çalışılmıştır. Türkiye 'deki yeni mevzuat ve uygulamalar
içinde üniversitelerin yeri belirlenerek, İTÜ'nün bu kapsamdaki amaçları, alabileceği görev ve
sorumluluklar tanımlanmıştır.

Türkiye'nin, Kasım 2005 tarihinde yayınlanan İlerleme Raporu'nda tanımlanan enerji
müktesabatına yasal uyumu için temel oluşturmak ve yüksek enerji yoğunluğunu azaltmak amacıyla
kabul etmesi gerektiği ifade edilen ve şu an TBMM gündeminde olup onaylanmayı bekleyen,
"Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı" detaylı bir şekilde ele alınmış ve bu kanun kapsamında
Üniversitelere düşen görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. İTÜ'nün enerji konusundaki kuvvetli
akademik ve fiziksel altyapısı vurgulanarak, gelecek için planlananlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji arzı, enerji yoğunluğu, enerji verimi.

1 Sermin Onaygil, Tel: 212 285 39 46, e-mail: onaygil@itu.edu.tr
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Energy planning and management
"current situation in the World, Turkey and ITU"

Extended Abstract

There exist several development indicators for every country in the world today, such as energy supply for
supporting economical and social development; effective saving in energy production processes; and
decreasing the hazardous impacts on the environment.

Although priorities and demands in the field of energy can be different for every country, it is considered that
national agenda and tendencies are increasingly determined by international policies. For instance, in the
period of globalization, while neo-liberal policies are becoming dominant within the scope of economy,
creating liberal markets on the basis of environmental protection together with the energy supply security
turn out to be the major purposes in the energy sector. Even though this purpose is common almost in all
countries, as significant investments are required to build the infrastructure for the application of these
policies, there are great varieties among developed and developing economies. In spite of all complications,
it can be confirmed that diversification of energy sources and rational use of energy, in other words energy
efficiency, are important measures to be taken in case of energy planning and management.

For every country, energy intensity is directly related with maintaining competitive positions and sustained
economical developments by all countries. The low value of energy intensity, which is defined as consumed
energy to produce one unit product or in general the consumed energy as Ton Oil Equivalent (TOE) over
Gross Domestic Production (GDP), indicates that energy is used efficiently. In the study of International
Energy Agency (IEA) entitled "Experiences obtained by Energy Efficiency Policies and Programs of IE A
Member Countries", it is emphasized that industrialized countries like France, Germany, Italy, Japan,
United Kingdom (UK) and United States of America (US) have reduced their energy intensities in vast
proportion for 30 years and this reduction is caused by energy efficiency measures applied in the end-use
sectors such as, industrial processes, heating and electrical home appliances.

When energy intensity values of some countries are compared, it can be easily seen that Turkey, having the
energy intensity of 0.38, consumes more energy than Japan having the value of 0.09, US with that of 0.25,
world mean as 0.29 and even if Greece, Turkey's neighbor, as 0.20. Since Turkey is in the pre-accession
period for being a member to European Union (EU), the harmonization with the EU legislation is carried
out in every sector negotiated together with EU, including energy. The purposes ofEU energy policy can be
summarized as to improve competitiveness, energy supply security, energy efficiency, market share of
renewable energy sources and to contribute protection of the environment. In each progress report prepared
by EU for Turkey, it is stated that in order to harmonize with the related EU legislation and to decrease the
energy intensity, Turkey should enact a framework energy efficiency law. Considering this suggestion, Draft
Law on Energy Efficiency was prepared by taking the opinions of all related government and private sector
representatives and it is waiting for ratification in Turkish Grand National Assembly.

It is indicated that world energy consumption shall increase twice in 2050 as compared to 2005 while it is
required to decrease this consumption to half for protecting the current climate of the world. Therefore, in
order to prevent the adverse effects of climate change by means of economical measures, energy must be
used 4 times efficient than it is used today. Within this framework, the major and inevitable measure is stated
as the rational use of energy by each country considering their national situations including energy,
economy and environment points of view. Generally, such studies are conducted by neutral and institutional
organizations like Russian Energy Efficiency Center, Energy Conservation Center of Japan and Ukraine
National Rational Energy and Environment Agency. Consequently, ITU Energy Institute shall continue its
activities in the field of energy efficiency in order to be able to extend rational use of energy within Turkey
and to be an example for other national organizations as explained in the provisions and responsibilities of
Draft Law on Energy Efficiency respectively.

Keywords: Energy supply, energy intensity, energy efficiency
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Giriş
Enerjinin planlamaya dayalı ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeye yetecek biçimde sağlanması,
enerji elde etmeye yönelik süreçlerde etkinliğin korunması ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza
indirilmesi her ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen göstergeler arasında yer almaktadır.

Enerji konusundaki öncelik ve gereksinimler her ülkeye göre farklı olsa da, ulusal gündemlerin ve
yönelişlerin gitgide daha çok uluslararası alana egemen olan politikalar tarafından belirlendiği dikkati
çekmektedir. Örneğin, küreselleşme sürecinde tüm dünyada ekonomik alanda neo-liberal politikalar
hakim olurken, enerji arz güvenliğinin sağlanması ile birlikte çevrenin korunması temellerine dayalı
rekabetçi bir serbest piyasa oluşturulması amacı da ağırlık kazanmaktadır. Ülkelerin hemen hemen
tamamında amaç aynı olmasına karşm, söz konusu politikaların uygulanabilmesi için gerekli altyapının
oluşturulmasında önemli yatırımlar gerektiğinden, bu olanaklara kavuşmada gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomiler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Tüm olumsuzluklara rağmen, enerji planlaması
ve yönetimi açısından mutlaka uygulanması gereken önlemler olarak enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesi ve enerjinin rasyonel kullanımı, başka bir deyişle enerji verimliliği karşımıza
çıkmaktadır.

Bu çalışmada, "enerji planlaması ve yönetimi" açısından dünyadaki durum Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Japonya ve Avrupa Birliği (AB) örnekleri ile özetlenerek, Türkiye'deki mevcut durum
irdelenmeye çalışılmıştır. Türkiye'deki yeni mevzuat ve uygulamalar içinde üniversitelerin yeri
belirlenerek, İTÜ'nün bu kapsamdaki amaçlan, alabileceği görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.

Dünyada enerji planlaması ve yönetimi
Ülkelerin rekabetçi koşulları yakalayabilmeleri ve bunun sonucunda ekonomik gelişmelerini
sağlayabilmeleri, enerji yoğunluğu tanımı ile doğrudan ilişkilidir. Bir birim ürün elde edilebilmesi için
harcanan enerji miktarı, ya da daha genel olarak Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) başına tüketilen enerji
(TEP) olarak tanımlanan enerji yoğunluğu değerinin düşük olması, enerjinin verimli kullanıldığını
göstermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA)nın Ağustos 2005 tarihinde yayınlamış olduğu "UEA
Üye Ülkelerinde Uygulanan Enerji Verimliliği Politika ve Programlarından Edinilen Tecrübeler"
başlıklı çalışmasında (www.iea.org) Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD gibi
sanayileşmiş ülkelerin enerji yoğunluklarını son otuz yıl içinde gözle görülür bir oranda azalttıkları
(Şekil 1) ve bu düşüşün büyük ölçekte sanayi prosesleri, ısınma ve elektrikli ev aletleri gibi anahtar
nihai kullanım alanlarında enerji verimliliğinin artırılması ile sağlandığı vurgulanmaktadır.
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0.40

0.30

0.20

0,10

1975 1930 1985 1990 1995 2000 2005 2010

' Almanya

ABD

• Fransa

• UEA Avrupa

• Japonya

Şekil 1. UEA ve seçilen üye ülkelerin enerji yoğunlukları, 1973-2010, TEP/binUS$
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Çizelge 1 'de bazı ülkelerin enerji yoğunlukları gösterilmektedir. Türkiye için dünya ortalamasının
üstünde 0.38'lik bir değer olarak belirlenen enerji yoğunluğunun, gelişmiş sanayileşmiş ülkeler
arasında ABD'de 0.25 ile en yüksek değerde, Japonya'da ise 0.09 ile en düşük değerlerde
gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu durumda dünya geneli incelemelerimizde ABD ve Japonya
örneklerinin alınması doğru bir yaklaşım olmaktadır. Katılım öncesi dönemde ülkemiz için önemli
olan AB'deki uygulamaların da bu kapsamda incelenmesi yararlı olacaktır.

Çizelge 1. Dünya genelinde enerji yoğunluğu verileri

Ülke

Türkiye
Japonya
ABD
Yunanistan
OECD
Dünya

GSMH
(milyar $)

190.3
5648

8977.9
144.8

27880.9
34399.8

Tüketim
(milyon TEP)

72.5
520.7

2281.5
28.7
8970
10029

Enerji Yoğunluğu
(tüketim/GSMH)

0.38
0.09
0.25
0.20
0.19
0.29

- Amerika Birleşik Devletleri: Enerji arzı ve talebi ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyonların
yapılması, enerji fiyatları, ekonomik büyüme, teknolojik gelişmeler, gelecekteki politikalar gibi
tahmin edilmesi güç faktörlerden etkilenmektedir. UEA tarafından ABD için hazırlanan "Yıllık
Enerji Değerlendirmesi 2006" belgesinde, 2005 yılındaki tahminler mevcut durumdaki petrol
piyasası hareketliliği göz önüne alınarak yeniden hesaplanmıştır. Bu yüzden 2006 yılı referans
senaryosunda dünyadaki petrol fiyatları 2005 yılma göre daha yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yüksek petrol fiyatları ise enerji piyasalarında önemli etkilere neden olacaktır. Söz konusu raporda,
ABD için yerli ham petrol üretiminin artması, petrol ürünlerine karşı talebin azalması ve sonuçta
petrol ithalatının düşük seviyelerde kalması gibi etkiler de öngörülmektedir. Yıllık Enerji
Değerlendirmesi 2006 referans senaryosunda, 2004 yılında 20.8 milyon varil/gün olarak
gerçekleşen petrol tüketiminin, 2025 yılında 26.1 milyon varil/gün olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Aynı senaryo içinde, ulaştırma sektöründeki yoğun yakıt tüketimi göz önüne alınarak,
2004 yılında 6.0 katrilyon Btu olarak gerçekleşen yenilenebilir yakıtların petrole karıştırılarak
tüketiminin 2025 yılında 9.6 katrilyon Btu'ya yükselmesi öngörülmektedir. Şekil 2'de ABD'deki
1980-2030 yıllan arasında gerçekleşen ve öngörülen enerji tüketimleri gösterilmektedir.
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Şekil 2. Yakıt türüne göre enerji tüketimi ( katrilyon Btu)
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Nihai tüketim sektörlerinde yürütülecek enerji verimliliği faaliyetleri sonucunda, enerji
yoğunluğunun da 2030 yılında 2004 yılına oranla %1.8 azalacağı tahmin edilmektedir. (Şekil 3)
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Geçmiş Projeksiyon

GSMH (USD) başına
enerji tüketimi

1980 1996 2004 2015 2030

Şekil 3. Kişi başına enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu (1980 yılı referans alınarak)

Yine aynı senaryoya göre, çevre açısından küresel bir problem olan CO2 emisyonları 2004 yılında
5900 milyon ton iken 2025 yılında 7587 milyon ton, 2030 yılında ise 8114 milyon ton olarak
gerçekleşeceği öngörülmektedir (Şekil 4). Yüksek enerji fiyatlarının enerji tüketimini azaltacağı
düşünülerek, 2006 yılı referans senaryosunda, 2025 yılı emisyon değerleri, 2005 yılı referans
senaryosuna göre daha az tahmin edilmektedir. 2020 yılından sonra, özellikle elektrik üretiminde
kömüre dayalı yeni teknolojilerin kullanılması ile CO2 emisyon miktarlarının tekrar yükseleceği
tahmin edilmektedir.(UEA, 2006)
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Şekil 4. Nihai tüketim sektörleri ve yakıt türlerine göre ABD CO2 emisyonları (milyon ton)

- Japonya: Ofis bina sayılarındaki artışa paralel olarak, Japonya'da ticari binalardaki enerji
tüketimlerinde de artışlar gözlemlenmektedir. Tüketilen toplam enerjinin %50'si ise sanayi sektörü
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tarafından harcanmaktadır. Her iki sektörde de enerji verimliliği çalışmaları çok önemsenmekte ve
sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Daha önceleri sanayide uygulanan enerji tasarruf çalışmaları, 2003
yılında enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili yasanın onaylanması ile, ticari binalarda da
başlatılmıştır. (Japonya Enerji Politikası, 2004)

Çizelge 2. Nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji tüketimi ( milyonTEP)

1990 2003
2010

Mevcut önlemler ile Ek önlemler ile

Oran (%) Oran (%) Oran (%) (Yaklaşık
değer)

Oran (%)

Sanayi
Bina

Ulaşım

Konutlar

Ticari

Yolcu

Yük

183

85

46

39

80

38

42

52 5
24.4

13.3

11.2

23.0

11.0

12.1

197
115

54

61

99
61

38

47.9
28.0

13.1

14.8

24.1

14.8

9.2

187

126

60

66

96

51

45

45.8

30 8

14.7

16.1

23.4

12.5

10.9

185

120

58

63

94

50

45

46

30

14

16

24

12

11

Toplam 349 100 411 100 409 100 400 100

Bu kapsamda öncelikle desteklenecek uygulamalar olarak Enerji Verimliliği Danışmanlık
Şirketleri'nin (ESCO-Energy Service Company) yaygınlaştırılması gösterilmekte ve hükümet bu
uygulamalar sonucunda yıllık toplam enerji tüketiminden yaklaşık 1 milyon TEP'lik bir azalmayı
öngörmektedir. (Japonya Enerji Politikası, 2004)

Ayrıca, UEA'nın 1999 tarihli Japonya'daki enerji AR-GE çalışmaları hakkındaki raporunda da, dışa
bağımlı bir enerji piyasası olduğundan enerji temin güvenliğinin önemi vurgulanarak, ulaşım, bina
ve sanayi sektörlerinde katı enerji verimlilik çalışmalarının uygulanması zorunluluğu belirtilmiştir.
Japonya'da uygulanan sıkı enerji verimlilik önlemlerinin bazı somut rakamsal hedefleri de
bulunmakladır. Örneğin, gönüllü anlaşmalar ve enerji elüt çalışmaları sonucunda enerji
yoğunluğunun yıllık %1'den düşük olmayacak şekilde azaltılması gibi amaçlar bulunmaktadır.
Japonya'da eğitilmiş yaklaşık 70 000 enerji yöneticisi bulunmaktadır.

Çizelge 3. İklim değişikliği ile ilgili olarak sanayi sektörü CO? emisyonları

CO2

milvon ton
1990'a göre

fark, %

1990

499,88

1997

517,31

+3,5

1998

491,13

-1,8

GuzlemleriL'n
1999

502,15

+0,5

2000

498,23

-0,3

2001

483,70

-3,2

2005

509

+ 1,8

Projeksiyon
2010
hedef

1990'dan
az
-

2010
en köıü
durum

542

+8,4

Çizelge 3'ten de anlaşıldığı gibi, Japonya özellikle nihai tüketim sektörlerinden kaynaklanan CO?
emisyonlarını azaltıcı önlemler alarak, iklim değişikliği konusundaki çalışmalarına da önem
vermektedir. Özellikle sanayi sektöründe gerçekleştirilen etüt çalışmaları sonucunda belirlenen
enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması ve sürekli izlenmesi CO2 emisyonlarının azaltılmasında
çok etkili olmaktadır. Japonya'nın sürdürülebilir kalkınma temelli enerji politikası 3E (energy,
economy, environment) çerçevesinde olup, Ar-Ge çalışmalarının enerji verimliliğinin
desteklenmesi, temiz kömür teknolojilerin kullanılması alanlarında yoğunlaştırılması
planlanmaktadır. (UEA, 1999)
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- Avrupa Birliği: Avrupa Birliği (AB) enerji politikasının amaçlan, rekabet gücünü, enerji arz
güvenliğini, enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının pazardaki payını artırmak ve
sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevrenin korunmasına katkıda bulunmak olarak
özetlenebilmektedir. (AB Enerji Politikası: pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi, 2004)

AB içinde tüketilmekte olan enerjinin yaklaşık olarak yarısı üçüncü ülkelerden (AB dışı ülkeler)
ithal edilmektedir. Bu yüzden, AB enerji politikasında temel hedeflerden biri, arzın kesintiye
uğramasını önlemektir.

Çizelge 4'den de açıkça görüldüğü gibi, AB içinde en çok ithal edilen enerji kaynağı petroldür.
AB'de tüketilen petrolün yaklaşık %80'i ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bunu, yaklaşık %40 ile
doğal gaz ve %35 ile diğer yakıtlar takip etmektedir. Avrupa'nın enerji tüketimi arttıkça bu dışa
bağımlılık da artacaktır. Arz güvenliği hedefine ulaşabilmek için izlenilen temel yaklaşım enerji
kaynaklarını çeşitlendirmek olmuştur. AB hidrolik, güneş, rüzgar enerjileri gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Yine, Avrupa Enerji Şartı gibi anlaşmalar, üçüncü
ülkeler ile uluslararası enerji işbirliğini güçlendirmiştir. Dış bağlantıların geliştirilmesi ve
sürdürülmesi amacıyla da Trans-Avrupa Şebekeleri kurulmuştur. Diğer yandan, enerji taleplerini
azaltmak önemle üzerinde durulan bir konudur. Bu nedenle, enerjinin rasyonel kullanımı ve enerji
verimliliği kültürünün geliştirilebilmesi çok önemsenmekte ve teşvik edilmektedir. (AB Enerji
Politikası: pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi, 2004)

Çizelge 4. AB2S için enerji verileri (EU, 2004)

Açıklama Enerji verisi (mTEP)

Toplam birincil enerji tüketimi 1718.8
Petrol tüketimi
Petrol üretimi
Doğalgaz tüketimi
Doğalgaz üretimi
Kömür tüketimi
Kömür üretimi
Nükleer enerji tüketimi

694.5
120.1
420.2
193.7
307.0
182.9
223.4

Sürdürülebilir kalkınma bağlamında, bütün sanayileşmiş ülkeler, uzun vadeli rekabetçi enerji
kaynaklan geliştirme ihtiyacı ile insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltma ihtiyacı
arasında uzlaşma sağlamanın yollarını bulmak zorundadırlar. AB için enerji sektöründe ilerleme
daha çok araştırma programlan ile olmaktadır. Son dönemlerde yürütülmekte olan "AB Akıllı
Enerji Programı", enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi
amaçlıdır. Bu amaca paralel olarak, katıbmcı ülkelerdeki tüm ilgililer kapsamında enerjiyi daha
akıllı olarak üretmeyi, kullanmayı ve ayrıca yenilenebilirlerin kullanımını yaygınlaştırmayı
hedeflemektedir. Bu programın içerisinde yer alan ALTENER ve SAVE gibi araştırma programlan
enerjinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı alanında araştırma-geliştirme
faaliyetleri ile birlikte bu faaliyetlerin piyasa uygulamalarını iyileştirmeye yöneliktir. LIFE
programı ise iklim değişikliği başlığı altında enerji ve çevreyi birlikte ele almaktadır. Bunlara ek
olarak, AB 6. Çerçeve Programı'nda çevre ile birlikte ele alınan enerji, 2007 ila 2013 yılları
arasında uygulanacak 7. Çerçeve Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan mali yardımlar
(IPA- Instrument for Pre-Accession) içerisinde, çevre konusundan ayrılarak "enerji altyapısı,
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği" ana başlığı ile ayrı bir faaliyet alanı olarak
tanımlanmaktadır.(AB Enerji Politikası: pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi, 2004)
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Avrupa Parlementosu'nun "Nihai Enerji Tüketim Verimliliği ve Enerji Hizmetleri" Direklilî'nin
amacı, hedef belirleme, teşvikler, idari/mali/yasal çerçeve ile nihai tüketim sektörlerinde enerjinin
verimli kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve enerji hizmetlerinin enerji tasarrufu
programları ile yaygınlaştırılmasının sağlanması olarak açıklanmaktadır. Yine aynı direktifte, AB
üye ülkelerinin yılhk bazda enerji tasarrufu hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşması
gerektiği ve bu hedeflerin belirlenecek bir baz yılına göre nihai tüketicilere sağlanan veya satılan
enerjinin en az %1 'i kadar olması gerekliliği de belirtilmektedir. Bu amaçla ve verimliliği artıracak
en uygun önlemin saptanabilmesi için yapılacak yüksek kalitede etüt ve izleme çalışmaları için de
kamuda yer alan bağımsız kurum veya kuruluşlardan bir veya birkaçının görevlendirilmesi hususu
da aynı direktifte ifade edilmektedir. Bu bağlamda, enerji verimliliği ölçümlerinin yapılması ve
izlenmesi amaçlı enerji ölçüm aletlerinin satın alımı ve bunların finansmanı için mali tedbirlerin üye
ülkelerin kendi ülke koşulları çerçevesinde belirlenmesi gerektiği de vurgulamaktadır. Yine bu
programların ve projelerin sonuçlarının nihai tüketiciler ve halk ile paylaşımının enerji verimliliğini
artıcı yönde bir katkı sağlayacağının göz önünde bulundurulması istenmektedir.

Yine AB Parlementosıf nun Enerji Verimliliğinin Artırılması ile CO2 Emisyonlarının Azaltılması"
direktifinde genel amaç, özellikle binaların enerji serlifikasyonu, yeni binaların standartlara uygun
izolasyonu, yüksek enerji tüketiminin olduğu kamu veya sanayi binalarında enerji etüt
çalışmalarının yapılması ile CO2 emisyonlarının azaltılması olarak açıklanmaktadır.

Ocak 2006'da yürürlüğe giren AB'nin "Binaların Enerji Performansı" ile ilgili direktifi ile de, üye
ülkelere zorunlu olarak mevcut ve yeni binalarda enerji performans göstergelerinin ulusal Kanunlar,
düzenlemeler ve idari hükümler ile belirlenmesi ve enerji sertifikası uygulamasına temel teşkil
edecek şekilde hesaplanması yükümlülükleri getirilmektedir. Aynı direktifte bina sektörü için temel
önlem enerji tasarrufu olarak vurgulanmaktadır. AB'nin projeksiyonlarına göre, enerji verimliliği
uygulamaları ile binaların enerji performansını artırılarak erişilecek enerji tasarrufu oranı 2010 yılı
itibariyle, kendisine üye 25 ülkede toplam 9 milyon TEP olarak gerçekleşecektir.

Türkiye'de enerji planlaması ve yönetimi
2004 yılı itibariyle Türkiye'nin genel enerji durumu aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir.

Çizelge 5. Türkiye 'nin genel enerji durumu (ETKB, 2004)

Açıklama
Toplam birincil enerji tüketimi
Petrol tüketimi
Petrol üretimi

Doğalgaz tüketimi
Doğalgaz üretimi
Hidroelektrik enerji üretimi

Enerji Verisi (mTEP)
84

31.8
.-. • 2.5 •mmmmm

19.45
051
3.04

Görüldüğü gibi, enerji temininde, petrolde, doğalgazda hatta kömürde bile büyük ölçüde dışa
bağımlı bir uygulama sürdürülmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin enerji ile ilgili
genel hedeflen, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, "Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışma Grubu
Raponf'nda sürdürülebilir kalkınma başlığı altında aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

• Gereksinim duyduğumuz enerjinin, güvenli, güvenilir, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı
teknolojiler ile üretilmesi ve kullanılması,
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• Enerji güvenirliği açısından dışa bağımlılığın kabul edilebilir düzeylerde tutulabilmesi amacıyla;
arama, çıkarma ve kullanım açısından yerli kaynaklara öncelik tanınması,

• Artması kaçınılmaz görünen enerji ithalatında, ithal bileşenlerin, birbirlerinin yerini alabilen
kaynaklar ve coğrafyalar arasında, ekonomik açıdan mümkün olabildiğince dağıtılması
suretiyle, başta doğal gaz olmak üzere, temin güvenliği risklerinin kabul edilebilir düzeyde
tutulması.

• Avrasya Enerji Koridoru tasarımını gerçekleştirmek suretiyle enerji temin güvenliğinin
artırılması,

• Enerji temin güvenliğini artırmaya ilave olarak, ithalat faturasını da rahatça karşılayabilmek
amacıyla; yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetleri ile bütünleşerek ve uluslararası pazarlarda
yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirerek, uluslararası enerji piyasalarında etkin rol alınması,

• Jeopolitik sorunlar, enerji fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi, doğal afetler ve çevresel
konulan dikkate alarak enerji senaryoları oluşturulması ve bu olası sorunlara yönelik eylem
planlarının hazırlanması.(Türkiye İktisat Kongresi Raporu, 2004)

Yukarıda sıralanan hedefler doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından
Türkiye'nin enerji politikası; ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi
gerçekleştirecek, sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek şekilde, zamanında,
yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel etki de göz önüne alınarak sağlanması olarak
belirlenmiştir. (ETKB, 2006)

TUGİAD'ın raporuna göre Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığının azaltılması için, öncelikle
doğru politikaların, uzun vadeli enerji stratejilerinin saptanması ve bu stratejilerde bilimsel
hesaplamalara dayanan, bilinçli, kararlı; ekonomi, çevre ve dış politika gibi sahaların çıkarlarını gözeten
bir yöntemin takip edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Ayrıca, Şekil 5'tc verilen geleceğin enerji arz
senaryosuna göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun vadeli enerji stratejilerinin
oluşturulması için, enerjinin verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklan ve temiz yakma
teknolojileri ile nükleer enerji üç önemli adım olarak sıralanabilmektedir. (TUGİAD, 2004)

Şekil 5, Geleceğin enerji arz senaryosu
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Sonuncusu Kasım 2005 tarihinde yayınlanan ve AB'ne üyelik süreci içerisinde her yıl
hazırlanmakta olan İlerleme Raporu'na göre, Türkiye'nin enerji müktesabatı özellikle rekabet ve
devlet yardımları (kömür sektörü dahil olmak üzere), iç enerji pazarı (elektrik ve gaz pazarlarının
açılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi), enerjinin verimli kullanımı, nükleer
enerji ve nükleer güvenlik alanlarındaki kural ve politikalardan oluşmaktadır. Bu bağlamda,
Türkiye'nin adı geçen müktesebata yasal uyumu için temel oluşturmak ve yüksek enerji
yoğunluğunu azaltmak amacıyla öncelikle bir enerji verimliliği çerçeve yasasını kabul etmesi
gerekliliği vurgulanmaktadır (İlerleme Raporu, 2005). Daha önceki İlerleme Raporları ve Katılım
Ortaklığı Belgeleri (2005-2006)'nde de bulunan, idari ve teknik alt yapının gelişmesine temel teşkil
edecek olan enerji verimliliği çerçeve yasasınm hazırlanması önerisi doğrultusunda, tüm kamu
kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak
hazırlanan "Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı" şu an TBMM gündeminde olup onaylanmayı
beklemektedir.

Enerji Verimliliği Kanun Tasansı'nın amacı, enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji
kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artınlmasıdır.(Enerji Verimliliği Kanun
Tasansı,2006)

Yaklaşık %20-50 arasında tasarruf potansiyelleri bulunan sanayi, bina ve ulaşım sektörlerine yönelik
olan Kanunun kapsamı ve ana faaliyet alanları aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir.

Çizelge 6. Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı kapsamı ve ana faaliyet alanları

Sektör Kapsam:
(Enerji Yönetimi ve Enerji

Yöneticisi Uygulaması)

Ana Faaliyet Alanları

Endüstriyel 1. Yıllık Enerji Tüketimi 1000
işletmeler TEP ve üzerinde olanlar için

zorunlu

1. Enerji yöneticisi eğitimleri,
2. Enerji verimliliği etüt çalışmaları ile tasarruf potansiyeli ve uygun önlemlerin
belirlenmesi,
3. Elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji
verimliliğinin artırılması,
4. Termik santrallann atık ısılarından yararlanılması,
5. Açık alan aydınlatmalarında verimliliğin artırılması,
6. Biyoyakıt, hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesi.

Binalar 1. Binalanndaki toplam inşaat
alanı 20 000 m2 ve üzeri olan
gerçek veya tüzel kişiler için
zorunlu

2. Yıllık Enerji tüketimleri 500
TEP ve üzeri olan gerçek veya
tüzel kişiler için zorunlu

3. Merkezi ısıtma sistemine sahip
toplu konutlar için zorunlu

1. Enerji yöneticisi eğitimleri,
2. Enerji verimliliği etüt çalışmaları ile tasarruf potansiyeli ve uygun önlemlerin
belirlenmesi,
3. Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan sıvı veya gaz yakıtlı merkezi
ısıtma sistemine sahip binaların tesisat projelerinde, merkezi veya lokal
ısı/sıcaklık kontrol cihazlarına ve ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına
bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemlere yer verilmesinin özendirilmesi,
4. Binalarda mimari tasarım, ısıtma/soğutma ihtiyaçları ve ekipmanları, yalıtım
ihtiyaçları ve malzemeleri, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki
standartları, asgari performans kriterlerini ve prosedürleri kapsayan enerji
verimliliği yapı kodu uygulaması,
5. Binaların yapımı, satılması ya da kiralanması sırasında, duruma göre mal
sahibine ya da mal sahibi tarafından alıcıya ya da kiracıya verilmek üzere
binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi
gibi bilgileri içeren enerji kimlik belgesi düzenlenmesi.

Ulaşım 1 .Yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesi,
2. Araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesi,
3. Toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması,
4. Gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması,
S.Yüklerin karayolu dışındaki ulaştırma tipleri ile taşınmasının özendirilmesi.
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- Türkiye'deki enerji planlaması ve yönetimi çalışmalarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin
yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından Haziran 2004 tarihinde benimsenen
Türkiye Enerji Verimliliği Stratejisi'ne göre toplam hedef, nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji
verimliliğini iyileştirmektir. Şekil 6'da strateji kapsamındaki enerji verimliliği ana hedef grupları,
roller ve faaliyetler toplu olarak gösterilmektedir.
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Şekil 6. Enerji verimliliğinin ana hedef grupları, roller ve faaliyetler

(Enerji Verimliliği stratejisi, 2004)

Strateji kapsamında ilgili kamu yönetimi makamlarının yanı sıra, 'Aracılar' sınıfında yer alan ve
aşağıda belirtilen gruplar enerji verimliliğinin farklı uygulama alanlarında (ulaştırma, sanayi ve
bina) önemli roller oynamaktadır:

-Sanayi ve Ticaret Odaları - sanayide enerji verimliliği projeleri

-TÜBİTAK, Üniversiteler, Teknik Bilim ve Araştırma Enstitüleri - araştırma faaliyetleri;

-Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği- teşvik,
bilgilendirme faaliyetleri.

Aracı kurumlar arasında yer alan üniversitelerin faaliyetleri, enerji kullanım sektörlerinde tasarruf
için fırsatların saptanması, verimlilik göstergesi olabilecek parametrelerin ölçümü, enerji
verimliliğinin arttırılmasında teknik destek sağlanması, enerji tasarruf ekipmanlarının etkin
kullanımı, AB ve diğer programlar için sanayi kuruluşları ile birlikte proje teklifleri hazırlanması,

157



sektörel ve stratejik bilgilendirme programlarının gerçekleştirilmesi, enerji yönetiminde yer alan
kişilere eğitim verilmesi, seminerler, çalışma toplantıları, konferanslar organize edilmesi olarak
sayılabilir.

Bunlara ek olarak, halihazırda başta sanayi sektörü olmak üzere enerji verimliliği hizmetleri Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan Elektrik İşleri Etüt îdaresi (EİE) tarafından
yürütülmektedir. Enerji Verimliliği Kanun Tasansı'nda yer alan uygulamaların ülke genelinde
yaygın olarak ve yerinde yürütülebilmesi için ön görülen yeni yönetim düzeni ise Şekil 7'de
açıklanmaktadır.

Enerji Verimliliği Koordinasyon Knrulu
(ETKB müsteşar yarduiKisı.ilgili bakanljklar.EPDK, DPT,
Hazine Müsteşarlığı, TOBB, TSK, TÜBİTAK ve TMMOB)

Deneticine
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Şekil 7. Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı yürütme sistemi

Şekil 7'den gönildüğü gibi. Kanun tasarısı kapsamında. EİE'nin yetkisinde bulunan enerji
yöneticisi eğitim yapma yetkileri hem üniversitelere hem de meslek odalarına verilerek
yaygınlaştırılmaktadır. Yine halen EİE'nin sadeee sanayi sektöründe yürütmekte olduğu enerji
verimliliği etütleri yapabilme yetkisi, bina sektörünü de kapsayaeak şekilde, ve eğitim, danışmanlık,
uygulama faaliyetleri yetkileri de EİE ve/veya eğitim yetkisi almış üniversiteler ve meslek odaları
tarafından, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine verilecektir. Ayrıca, EİE ve/veya
yetkilendirilmiş kurumlar, EVD şirketlerinin eğilimlerinden de sorumlu olup, söz konusu şirketlerin
düzenleyeceği enerji yöneticisi eğitimleri için laboratuar altyapısı sağlamakla da yükümlü
olacaklardır. Bu organisazyonun en üstünde yer alan Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu ise
bütün bu yetkilendirmeleri denetlemenin yanısıra, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri ile
plan ve programlarını hazırlama, değerlendirme, gerektiğinde değişiklikler yapma, yeni önlemler
alma ve uygulama görevlerini üstlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri izleyerek, ülkedeki sorunlara çözüm
ve alt yapı oluşturan çalışmalar yapmayı amaçlayan İTÜ, son yıllarda en güncel konulardan biri
olan Enerji alanında, zaten var olan çalışmalarını iyi bir organizasyonla birleştirip, genişletebilmek
amacıyla 1961 yılından beri faaliyet gösteren Nükleer Enerji Enstiıüsü'nü 2002 yılında yeniden
yapılandırarak "Enerji Enstitüsü" haline dönüştürmüştür. Yenilenebilir Enerji, Konvansiyonel
Enerji, Nükleer Araştırmalar ile Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalları'ndan oluşan İTÜ
Enerji Enstitüsü'nün özgörevi "enerji ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar
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yapmak, kaliteli bir eğitira-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar
yetiştirmek, ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak" şeklinde
tanımlanmaktadır.

İTÜ içindeki değişik fakülte ve birimlerde sürdürülen enerji ile ilgili çalışmalar arasında
koordinasyonu sağlamak ve mevcut insan ve fiziki olanakları en verimli şekilde kullanarak uygun
araştırma ortamları yaratmak görevini de üstlenmiş olan Enerji Enstitüsü, kadrosunda yer alan 18
öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisinin yanısıra konu ile ilgili tüm İTÜ akademik kadrosu
tarafından da desteklenmektedir.

İTÜ öğretim üyeleri, EİE Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi (UETM) ve TÜBİTAK-MAM tarafından
düzenlenen Enerji Yöneticisi Kurslan'na on yılı aşkın bir süredir destek vermektedir.

Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı kapsamında ihtiyaç duyulan konularda ortak çalışma olasılıkları
yaratmak amacıyla, EİE ,TÜBİTAK-MAM ve İTÜ Enerji Enstitüsü arasında bir işbirliği anlaşması
imzalanması gündemdedir. Bu işbirliğinin amacı, Kanun kapsamında üniversitelere verilen yetkileri
yerine getirecek ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunarak diğer üniversitelere örnek teşkil edecek
bir model merkezin oluşturulmasıdır. İTÜ'nün yıllardan beri yürütmekte olduğu enerji verimliliği
konusundaki çalışmalar, yetişmiş akademik kadrosu ve araştırma amaçlı fiziksel altyapısı bu
çalışmaların başlatılmasında en önemli etken olmuştur. İTÜ, bilimsel yaklaşımlarla EİE'nin enerji
verimliliği konusunda ihtiyaç duyacağı Ar-Ge ve/veya veri analizlerinin gerçekleştirilmesi
konularında her türlü desteği sağlayacaktır. Bu sözleşme kapsamında TÜBİTAK-MAM ise, ulusal
ve uluslararası arenalarda üç kurumun katılımı ve işbirliği ile yeni projeler üretilmesi konusunda
sorumluluklar almaktadır.

Değerlendirme ve sonuç
Enerji sektörü başta sosyo-ekonomik gelişim ve insanların yaşam standartlarının yükselmesi
bağlamında, ulusal ve uluslararası ekonomiler için çok büyük bir öneme sahiptir. Ana amaç,
enerjinin planlanması, yönetimi, serbest piyasa ekonomisi ile ilgili politikaların belirlenip
uygulanması, çevre ile dost enerji üretimi ve tüketimi, verimliliğin artırılması ve kaynak çeşitliliği
gibi önlemler ile enerji sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. Böyle bir enerji
yönetimi anlayışı enerjinin, ekonomi ve çevre sektörleri ile bütünleşmesi açısından faydalı
olacaktır.

2050 yılı itibariyle dünyadaki eneni tüketiminin mevcut duruma göre iki kat artacağı, ancak mevcut
iklimimizin korunması adına yine 2050 yılı için bugünkü tüketimin yarıya düşmesi gerektiği
vurgulanmaktadır. Sonuçta, dünya ikliminin değişmesinden kaynaklanan etkileri ekonomik olarak
önleyebilmek için, enerjinin 4 kat daha verimli kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda, her
ülkenin enerji, ekonomi, çevre üçgeni dahilinde kendi ulusal koşullarını göz önüne alarak enerjinin
verimli kullanılması konusunda çalışmalarım sürdürmesi kaçınılmaz bir önlemdir. Dünya genelinde
bu çalışmalar, tarafsız ve kurumsal kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Örneğin, Rusya'da Rusya
Enerji Verimliliği Merkezi (ENEF); Japonya'da Japonya Enerji Tasarrufu Merkezi (ECCJ);
Ukrayna'da Ukrayna Ulusal Rasyonel Enerji ve Çevre Ajansı (Arena-Eco) gibi kurumlar tarafından
yürütülen enerji verimliliği faaliyetlerini ülkemiz genelinde de yaygınlaştırmak ve bir örnek teşkil
etmek amacıyla İTÜ Enerji Enstitüsü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamı sürekli genişletilerek
devam edecektir.
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ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ
PLANLAMASI

Hadde ALTA}

ETKB Daire Bafkanı

22 Haziran 2006 İstanbul

ENERJİ YÖNETİMİ

•Enerji yönetimi içerisinde

•Enerjinin Denetimi (enerji akımının
ölçülmesi, düzenlenmesi ve uzun
dönemde enerji ekonomisinin sağlanması
için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi)

•Enerji Yöneticisi (tasarruf bilincinin
yerleşmesi yönlendirilmesi)

İki önemli husustur.

ENERJİ YÖNETİMİ

• 1973 Petrol Krizi

• Enerji Arz Şovenliği

• tklim Değişikliği

Ülkelerin enerji gündemlerini etkileyen en önemli
foktorlerdir.

ENERJİ YÖNETİMİ

•En önemli azalma imalat sanayide
'Verimliliğin Artırılma»

'Yakıt İkamesi

'Enerji Yoğun Sanayiden Dijer Sanayilere Seçlj

•Ulaştırma Sektöründe
' Araba motorlarında iyilestime var (•)

'Arabalar daha bdyUc ve daha oüçM (-)

ENERJİ YÖNETİMİ

• UEA'na üye ülkelerde günümüzde
1973 yılına nazaran bir birim GSYÎH
başına üçte bir oranında daha az
enerji tüketilmektedir.
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ENERJİ YÖNETİMİ

^1990 larda uygulamaya geçen enerji
verimliliği ve iklim politikaları UEA'na
üye ülkelerin ekonomilerindeki artış
hızının azalmasına neden olmuştur.

ENERJİ YÖNETİMİ
EİE İdaresi Genel Müdürlüğünün
1981 yılından bu yana yürütülen
enerji verimliliği çalışmaları sonucu
yaklaşık ortalama değerler olarak,
sanayi sektöründe %20, bina ve
hizmet sektöründe %30 ve ulaşım
sektöründe %15'in üzerinde tasarruf
potansiyelinin olduğu tespit edilmiştir.

ENERJİ YÖNETİMİ
"'Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı

kapsamında, gönüllü anlaşma
uygulamaları ile enerji yoğunluğunu
üç yıl içinde %10 oranında azaltan
endüstriyel işletmeler için mali
destekleme mekanizmaları
öngörülmektedir.

ENERJİ YÖNETİMİ
^Gönüllü anlaşma uygulamaları

kapsamında öngörülen desteklerden
yararlanılabilmesi için, endüstriyel
işletmelerin enerji tüketiminde üç yıl
içinde %10 tasarruf sağlaması veya
yenilenebilir enerji yatırımları sonucu
işletmenin enerji ihtiyacının %10'unu
yenilenebilir enerji kaynaklarından
Temin etmesi veya satış hasılatlarını
reel anlamda en az %10 artırmış
olması gerekmektedir.

ENERJİ YÖNETİMİ

''Genel enerji planlama
çalışmalarında da çeşitli
sektörlerde belirli
miktarlarda tasarruf ve
iyileştirmenin olacağı
kabul edilmektedir.
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MODELLER

' Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nca (IAEA)
geliştirilen E N P E P (Energy and Power
Evaluation Program)

- M A E t ) (Model for Analysis of Energy
Demand)

- W A S P (Wienn Automatic System
Planning Package)

-BALANCE

GENEL ENERJİ PLANI

Ülkemizin enerji talebi, bakanlığımızca
AMED modeli kullanılarak
hesaplanmaktadır.

M<AED modeli ülkenin orta ve uzun
dönemli genel enerji ve elektrik
enerjisi talebini değerlendiren bir
simulasyon modelidir.

GENEL ENERJİ PLANI

Modelde
- Ekonomik ve sosyal
- Sanayi
- Konut ve hizmetler
- Ulaştırma

sektörlerine ait çok çeşitli veriler kullanılmaktadır.
Model özellikle

- 6SYİH ile alt bileşenleri ve
- Nüfus

verilerine son derece hassastır.

GENEL ENERJİ PLANI

Modelden 6enel Enerji ve Elektrik Enerjisi Talepleri
sektörel bazda

sanayi
konut ve hizmetler
tarım
ulaştırma

yakıt bazında
- fosil ve motor yakıtlar
- elektrik enerjisi
- güneş
- metalurjik kok
- ticari olmayan kaynaklar

olarak elde edilebilmektedir.

GENEL ENERJİ VE ELEKTRİK
ENERJİSİ TALEBİ

Çalışmalar 2004 yılında yapılmıştır

Yüksek Senaryo

Düşük Senaryo

VERİLER

6SYÎH Artış Hızı(%)

Nüfus Artış Hızı (%)

2005-2010

5,5

1.4

2010-2015

6,4

1,2

2015-2020

6.4

ı.o
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ERGIN KAYA
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ENERJI TÜKETICILERI

" i ENDÜSTRIYEL TESISLER

NIYE TÜKETIYORUZ?

YAŞAM

fDETEK
ERGİN KAYA

ENERJI TÜKETICILERI

GERÇEK:
YAŞAMAK İÇİN

ENERJİ TÜKETMEK
BİR GEREKSİNİMDİR.

AMAÇ:
ENERJİNİN

İ Y İ YÖNETİLEREK
İSRAF

EDİLMESİNİN ÖNLENMESİ

İDETEK
ERGİN KAYA

ENERJI YÖNETIMI

%100
TOPLAM
İŞLETME

MALİYETLERİ

TOPLAM
ENERJİ

MALİYETLERİ

l%50

İDETEK

ENERJİ GİDERLERİ GENEL OLARAK
KONTROL ALTINDA DEĞİLDİR.

ERGİN KAYA
İDETEK

ENERJİ YÖNETİMİ

%100

ENERJİ YÖNETİMİ ^ ^ |

TOPLAM ENERJİ ^ ^ H
MALİYETLERİ ^ ^ B

ERGIN KAYA n
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ENERJİ YÖNETİMİ: BİR HİZMET İÇİN
TÜKETİLEN ENERJİNİN MİKTARINI VE

BEDELİNİ MİNİMİZE VE KONTROL ETMEK
İÇİN UYGULANAN SİSTEMATİK
ÇALIŞMALARIN BÜTÜNÜDÜR.

IDETEK
ERGIN KAYA J

ENERJI YÖNETIMI

MİKTAR

[ VERİMLİLİK ]

IDETEK
ERGİN KAYA

Ut YÖNETİMİ vePLAUl

\ 7 ;

ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA
BAZI BAŞLIKLAR

IDETEK

EVD = ESCO
Hakem Kuruluş = ESCROW
Başarım Anlaşmaları =
Performance Contracting
Enerji Taraması (Etüdü) = Energy
Audit

ERGIN KAYA

"EVD"

,' EVD: Enerji Verimliliği Danışmanlık Firması
• Konusunda danışmanlık yapar,
• Konusunda eğitim verir,
• Enerji etüt hizmeti verir,
• Tasarruf Projeleri uygulama hizmetlerini

yürütür.
• Enerji Verimlilik projelerini geliştirir,

tasarlar ve finanse eder.
- • Enerji Tasarrufu projelerini ölçer, izler

ve doğrular.
„•„•;„, • Garanti edilen enerji tasarruf miktarının
S; sağlanması riskini üzerine alır.

IDETEK
ERGİN KAYA

rının

"ENERJİ TARAMASI"

Enerji Taraması (Etüdü) = Energy Audit

Tesisde Enerjinin nerede, ne kadar ve
ne şekilde kullanıldığını ve Enerji
Tasarrufu potansiyellerinin ne
olduğunu belirlemeye yarayan bir
çalışmadır.

•Ön gezi, (Walk Through)
• Detaylı Etüt,

IDETEK
ERGİN KAYA J
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ENERJİ TARAMASININ
SÜREÇ İÇİNDEKİ YERİ

ON SEZ!

ENERJI TARAMASI

TASARRUF PROJELERİ GELİŞTİRME

BAŞARIM ANLAŞMASI

1 U b u l g»fflr»«

I TASARRUF PROİILERİNİN
| AÇIKLANMASI »UYGULANMASI |

SONUÇLARIM TAKİBİ

ERGİN KAYA
fHHUt TOHtitHt w HAMLAMASI

'ENERJİ TARAMASI'

Enerji Taramasında Yapılacak İşler
Bina bilgilerinin toplanması,
• Enerji Tüketimine ve varsa Enerji Üretimin*

alt verilerin incelenmesi
• Üretim - Enerji Tüketim verilerinin

karşılaştırılması
> Veri Toplama, (sıcaklık, aydınlık şiddeti vs.
> Enerji tüketim verilerin spesifik ölçü

aletleriyle toplanması, örnekleme ve
modelleme
Sistem Çalışma Senaryolarının
değerlendirilmesi

ERGİN KAYA
İMnUt VOMItMt «• PtAHUMUSI

'ENERJİ TARAMASI'

ÇÖZÜMLER PROJELER

Çözümler cihaz veya sistem bazında olur.
(Isı Geri Kazanım Sistemi, Otomasyon
Sistemi, Klima Santralı, Isıtma Sistemi,
Aydınlatma Sistemi, Bina Kabuğu gibi)

Önerilen çözümler, yatırım ve devreye
alma dahil geri ödeme süresi en fazla

: 2-3 yıl olan projeler Türkiye şartlarında
uygun bulunmaktadır!

rom/e
ılTtaırtKtm

'ENERJİ TARAMASI'

ÇÖZÜMLER PROJELER

Projeler su seklilerde olabilir,
• Hiç mallyetsiz ( Bunlar İşletmeye dönük

tavsiyeler)
• Ekipman mallyetsiz (tamamen software ve

mühendislik çözümü)
• Düşük maliyetli (sensor kullanımıyla

yapılablllnecek tasarruf İmkanları v.b.)
• Orta ve Yüksek Maliyetli (verimsiz çalışan büyük

teçhizatların verimllslyle değiştirilmesi v.b.)

ERCİN U
ftYttMTİMİM

'ENEr

ENERJİ
TASARRUF

PROJESİ
SUNUM
ÖRNEĞİ

IMTTEK

'BAŞARIM ANLAŞMALARI'

— Başarım Anlaşmaları =
Performance Contracting

Enerji Verimliliği çalışmaları sonucu oluşacak
menfaatin paylaşılmasına ve İşlemlerin ilerletll-
meslnln şeklinin belirlenmesine dönük iş veren
İle uygulamacı EVD ŞİRKETİ arasında

ulan kontrat.

ERGİN KAYA
t Tö—ılHİ «•
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"BAŞARIM ANLAŞMALARI'

Tesisler-Binalar için uzun süreli (5-10yıl)

• Enerji Verimliliğini arttırmak,
• Bakım maliyetlerini düşürmek için

• Proje Tasarlanır,
i • Finanse edilir /ettirilir,
i • Sistem geliştirilip kurulur.

IDETEK

"BAŞARIM ANLAŞMALARI"

TARAFLAR
Hizmete ihtiyacı olan ışletme(Mal sahibi)
Hizmeti sağlayan kurum (EVD)
Hizmet bedelini finase eden finans kurumu (Fınansor*
Hakem Kuruluş - ESCROW (İsteğe bağlı)

*Finansör:
• Bazı Durumlarda İşletmeci,

" ,.. • Genellikle EVD'nin kendisi,
• Bazen de Banka gibi bir finans kurumu alabilir

IDETEK
ERGİN KAYA

ENFtUt TONETtMİ v« PLANLAMASI

;f ;V,j "HAKEM KURULUŞ"

i Hakem Kuruluş = ESCROW

Başarım Anlaşması sürecini

kontrol eden ve bu sürede

hakemlik eden

Tarafsız Kuruluş

"^"~X FRGTN KAYA 1

IDETEK "''"^"^'Z'LT"""' 21 { 9

75yı E N G E L L E R

v ___________________
• ENFLASYON

• BELİRSİZ EKONOMİ

• BİLGİ/İLGİ SİZLİK

• GÜVENSİZLİK

• GEREKLİ DÜZENLEMELERİN

EKSİKLİĞİ(CEZA-TEŞVİK)

™^-- . vb^_

IDETEK ».«.^YÎÎ.^TÎ..-.» i g

DETAYLI
ENERJİ

YÖNETİMİ
YAPILMIŞ

ÜÇ ÖRNEK TESİS

tDETEK
ERGIN KAYA s,

DETAYLI ENERJİ YÖNETİMİ
YAPILMIŞ ÖRNEK TESİSLER

BİNA-1

169



IDETEK

DETAYLI ENERJİ YÖNETİMİ
YAPILMIŞ ÖRNEK TESİSLER

BtNA-I

ERGİN KAYA

DETAYLI ENERJİ YÖNETİMİ
YAPILMIŞ ÖRNEK TESİSLER

BİNA-3

IDETEK

vW

TEŞEKKÜRLER

IDETEK
ERGİN KAYA

170



TR1000349

TÜRKİYE'DE NÜKLEER ENERJİ

Ahmet Bayülken

İTÜ Enerji Enstitüsü
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ÖZET

Türkiye'nin "Sulh İçin Atom" programı çerçevesinde A.B.D. ile antlaşma
imzalamasından sonra, Türkiye'de bu konuda çok çeşitli çalışmalar yapılmış, eğitim
kurumlarında nükleer enerji konusunda eğitimler verilmiş, uzmanlar yetiştirilmiş,
çeşitli araştırma merkezleri açılmış ve nükleer enerjinin salt barışçıl amaçlar ile
kullanımının her kademesinde araştırmalar yapılmıştır. Aynca Türkiye'de nükleer
enerjiye dayalı elektrik enerjisi üretimi konusunda da girişimler yapılmış ve çeşitli
projeler gündeme gelmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı tüm bu projelerin sonuçsuz
kalmış olmasına rağmen bu konuda oldukça tecrübe kazanılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle Türkiye'nin nükleer enerji sektörüne girişi ele
alınmakta ve geçirilen hukuksal aşamalar anlatılmaktadır. Üzerinde durulacak olan
ikinci konu ise, başlatılan araştırma faaliyetleri ve kurulan araştırma merkezleri
olacaktır. Ardından da eğitim için yapılanlar genel olarak anlatılmakta ve eğitim
aşamasında bugün gelinilen duruma değinilmektedir.

Üçüncü olarak ise, nükleer enerji santrallan kurulması aşamasında Türkiye'de
yapılanlar anlatılmaktadır. Burada Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu 4
teşebbüsten ve bunların neden hayata geçirilemedikleri üzerinde durulmaktadır.

Son bölümde ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konuda yapmış oldukları
ortaya konulmakta ve son olarak da Türkiye'nin enerji ihtiyacında nükleer enerjinin
yeri üzerinde durulmaktadır.

NÜKLEER ENERJİ UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

A.B.D'nin ortaya koyduğu "Sulh İçin Atom" programı çerçevesinde bu ülke
ile anlaşma imzalayan ilk ülke Türkiye olmuştur (5 Mayıs 1955). Bu anlaşma
akademik çevreleri olduğu kadar, Devleti de harekete geçiren bir etken olmuş ve
bunun sonucunda da, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
bir ortak araştırma merkezi (Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,
ÇNAEM) kurmak ve araştırma reaktörü inşâ etmek üzere 1956 da "İÜ-İTÜ Reaktör
Komitesi"ni oluşturmuşlardır. Bu merkezin kurulabilmesi için de ilk olarak
Küçükçekmece Gölü kıyısında 3200 dönümlük Nakkaştepe Çiftliği kamulaştırılmıştır.

Kurulmuş olan "Reaktör Komitesi" işlerini yürütürken, konunun yasal
çerçevesinin hazırlıkları başlamış ve 27.8.1956 tarihinde de bu amaçla hazırlanan
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6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın
kabulünün ardından, uluslararası arenadaki ilk girişim 1957'de 7015 sayılı yasayla
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (IAEA) üye olunmasıdır. Bu yasanın gereği
olarak da, "İÜ-İTÜ Reaktör Komitesi" 1958'de lâğvedilerek görevi AEK'ya
devredilmiştir.

Nükleer enerjinin pratik anlamda belirli bir alana uygulanması ise, 1959'da
7091 sayılı yasa ile radyoizotop üretiminin yasal çerçevesinin oluşturulması ile
başlamıştır. Bu yasanın ardından 1959'da ve 196Tde çıkartılan sırasıyla 7256 ve 234
sayılı yasalar uygulama ile ilgili yeni düzenler getirmiştir. Bütün bu yasal süreçlerin
sonunda, sistemin kurumsallaştırılması amacı ile de, son aşama olarak 9 Temmuz
1982 yılında çıkartılan 2690 sayılı yasayla da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) kurulmuştur.

Türkiye bu yasalarda atom enerjisini ancak sulhçu amaçlara yönelik olarak
kullanacağını açıkça beyân etmekle kalmamış aynı zamanda Nükleer Silâhların
Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) Mart 1980'de TBMNTde ratifiye
edilmesiyle gerek kendi ülkesine gerekse bütün diğer ülkelere:

1) nükleer silâh yapmağa kalkışmayacağım ve,

2) nükleer silâh yapmağa kalkışan ülkelere de bu konuda yardımda
bulunmayacağına,

söz vermiş, ve ayrıca IAEA ile 1981 yılında imzaladığı bir sözleşme ile de
Türkiye'nin mevcûd ve kurulacak bütün nükleer tesisleri üzerinde IAEA' nın
denetimini de kabul etmiştir.

Araştırma merkezleri olarak ise; 27 Mayıs 1962'de resmen faaliyetlerine
başlayan ÇNAEM yanısıra, yine TAEK'na bağlı, 1966 yılında Ankara Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 1982'de Lalahan Hayvan Sağlığı Araştırma
Enstitüsü ve son olarak da 1984'de Ankara Nükleer Tarım Merkezi kurulmuş ve
çalışmalarına başlamışlardır.

Bütün bu aşamalardan geçilirken, bu işler için eğitimli kişilerin yetiştirilmesi
gereği göz ardı edilmemiştir.

Bu konudaki öncü eğitim kurumları İÜ Fen Fakültesi ve Ankara Ünivesitesi
Fen Fakültesi olmuştur. Bu kurumlarda nükleer enerjinin çeşitli yönleri hakkında daha
1950'lerin başından itibaren dersler okutulmaya başlanmışsa da bu konuda sistematik
bir eğitim ilk olarak, 1961 yılında İTÜ bünyesinde hizmet vermeye başlayan İTÜ
Nükleer Enerji Enstitüsü'nde verilmeye başlanmıştır. Yine bu bağlamda olmak üzere,
İÜ Fen Fakültesinde 1968 yılında "Radyobiyoloji Kürsüsü", 1982 yılında da aynı
kurumda "Radyobiyoloji ve Sağlık Fiziği Araştırma Merkezi" kurulmuştur. 1982
yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü'nde eğitim
lisans seviyesinde verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 1960-1980 arasında Ege ve
Boğaziçi Üniversitelerinde Nükleer Enerji Enstitüleri kurulmuş ve Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Makina Fakültesinde de konuyla ilgili bir opsiyon açılmıştır.

Nükleer enerjinin araştırma amaçlı kullanımına gerek olan şartların başında
gelen araştırma reaktörleri açısından ise Türkiye aşağıda belirtilen aşamalardan
geçmiştir.

ÇNAEM'de kurulan 1 MWÜ, gücündeki TR-1 araştırma reaktörü 6 Şubat 1962
târihinde kritik olmuştur.
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Araştırma olanakları büyük olan ve değerli araştırmacıların ulusal ve
uluslararası pek çok yayın yapma olanakları buldukları TR-1 reaktörü 15 yıldan fazla
çalıştıktan sonra 19 Eylül 1977'de kapatılmıştır. Daha çok radyoizotop üretim amaçlı
olan yeni 5 MWa, gücündeki TR-2 araştırma reaktörü ise 19 Aralık 1981 târihinde
kritik olmuştur. Bu arada, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsünde inşâ edilen 250 kWm
gücündeki Triga Mark II araştırma reaktörü de 11 Mart 1979 târihinde kritik
olmuştur.

NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ

Nükleer enerjinin en önemli uygulaması, güç santrallerinden elektrik enerjisi
üretmektir. Türkiye'nin elektrik enerjisi üreten bir nükleer santrale sahip olması
gerektiği fikri daha ilk AEK'nda berrak bir biçimde oluşmuş bulunmaktaydı.Bu
konuda Türkiye'nin geçirmiş olduğu 4 "macera" aşağıda özetlendiği gibi oluşmuştur.

1. Çeşitli sebeplerden ötürü bu yöndeki ilk çalışmalar Elektrik İşleri Etüd
İdaresi (EİEİ) bünyesinde oluşturulan bir çalışma grubu tarafından ancak 1965
yılından itibaren yürütülmeye başlandı. Biri A.B.D'nden, biri İsviçre'den, diğeri de
İspanya'dan üç firmanın oluşturduğu bir konsorsiyum bu konuda EİEİ'ye danışmanlık
hizmeti vererek 1969'da nihaî raporunu verdi ve bu raporda, nükleer enerji kökenli
elektrik üretiminin ilk adımında, ülkenin şartlarına daha çok uyduğu gerekçesiyle,
Türkiye'nin 400 MWe'lik doğal uranyum ve basınçlı ağırsulu PHWR tipi bir reaktörle
işe başlamasını tavsiye etti.

Ancak 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulduktan sonra bu
proje yeterince siyasî bir destek bulamadı ve kadük kaldı.

2. 1972'de TEK'de Nükleer Santraller Dairesi kuruldu. 1974 yılında bir
nükleer santral kurulması karan alındı ve yer seçimi için çalışmalar başlatıldı. Bu
çalışmalar sonunda Mersin'de, Silifke yakınlarındaki Akkuyu bölgesi nükleer sit alam
olarak uygun görüldü ve 1976 yılında da lisanslandı.

1976 yılında üçü İsviçre'den ve biri de Fransa'dan 4 firmanın oluşturduğu bir
konsorsiyum danışman olarak tutularak nükleer santral ihalesi için gene çalışmalara
başlandı. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu 1977 yılında ASEA-ATOM ve STAL-
LAVAL firmaları ile sözleşme öncesi görüşmeler başladı. Ancak 12 Eylül 1979 da
görüşmeler çeşitli sebeplerden, ama daha çok bu işin sonuçlandırılması için siyâsî
irâdenin yeterince ortaya konulamamasından ötürü akim kaldı.

Bu ihale için tutulan danışman firmalardan birinin, ihale sonrasında dergilerde
verdiği reklam amaçlı ilanlarda Türkiye'deki bu çalışmaları referans olarak verdiği
görülmektedir. Fakat Türkiye haritasının kuzey doğusunu Ermenistan, güney
doğusunu ise Kürdistan olarak gösteren gösteren bir harita kullanan bir danışmanlık
firmasının Türkiye şartlarını ne kadar iyi bildiği (!) kanımca üzerinde düşünülmesi
gereken bir konudur.

3. Türkiye'nin üçüncü nükleer güç reaktörü macerası 1982 yılında ihale
açılmaksızın TAEK Başkanlığı aracılığıyla AECL, Siemens-KWU ve General
Electric firmalarından teklifler istenmesi ile başlar. Bu arada yasal süreçlere bakılırsa,
1983'de 7405 sayılı "Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine Dair Tüzük"ün yürürlüğe
girdiği görülmektedir. 2 Kasım 1983 yılında ise, yasa kuvvetinde kararname ile
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Nükleer Elektrik Santralleri Kurumu (NELSAK) kuruldu ama bu kurum kâğıt
üzerinde kalan ve hiçbir zaman kuvveden fiile çıkartılmayan bir kurum olarak kaldı.

2 Kasım 1983 de AECL ile KWU ile pazarlık görüşmeleri başladı. 30 Ağustos
1984 de pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlandı ise de Hükümet nükleer san-
trallerin anahtar teslimi esasına göre başlattığı ihalenin temel şartım Yap-İşlet-Devret
şartına dönüştürdüğünü açıklayınca KWU ile, kendisine Akkuyu yerine Sinop nükleer
siti teklif edilmiş olan, General Electric firmaları ihaleden çekildiler.

AECL ile 1985 yılında Yap-İşlet-Devret modeline göre bir ön anlaşma
imzalandı. Fakat bir yandan kömür santrallerinin daha elverişli olduğu hakkında
Hükûmet'in bir bölümünde beliren bir kanaat dolayısıyla oluşan siyâsî irâde eksikliği,
diğer taraftan da Kanada Hükûmeti'nin Yap-İşlet-Devret modelini fazla riskli bulması
sonucu 1986'da bu girişim de sonuçsuz kaldı.

Nükleer santral kurma girişimlerinin sonuçsuz kalması karşısında, 1957-1987
yıllan arasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yetişmiş olan nükleer mühendis,
nükleer uzman, nükleer fizikçi, nükleer teknisyen gibi yüzlerce personellik nükleer
eleman potansiyelimizin bir bölümü, yavaş yavaş ya yurt dışına ya da Türkiye'de
uzmanlıklanyla ilgili olmayan başka işlere kaydılar. Hattâ Ocak 1988'de TEK'in
Nükleer Santraller Dairesi bile kapatıldı. Bu Daire'nin deneyimli kadrosu da dağıldı.

4. Aralık 1992'de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı'nın Bakanlar kuruluna
sunduğu bir raporda ülkenin başka enerji kaynaklan ihdas etmediği takdirde 2010
yılında büyük bir enerji krizine düşeceğine ve bunun için de mutlaka nükleer
enerjiden yaralanılması gereğine dikkat çekilmekteydi.

1993 başında toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nükleer enerjiden e-
lektrik üretimini ülkenin öncelikli bütün meseleleri arasında 3. sıraya koydu.

1995 yılında TEAŞ, nükleer santral ihalesinin ön incelemelerini yapmak üzere
danışman olarak, Güney Kore'nin KAERI firmasıyla anlaştı. 1996'da Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığı'nın görevlendirdiği 3 danışman1 ile TEAŞ Nükleer Santraller
Dairesinden 2 elemandan2 oluşan bir komisyon "İhale Şartnâmesi"ne son şeklini
verdi. 17 Ekim 1996'da Resmî Gazete'de "Akkuyu Nükleer Santrali" için ihale açılmış
olduğu ilân edildi.

Bu arada TBBM'nde bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'deki bütün partilerin
ülkenin nükleer enerjiden yararlanması konusunda hemfikir oldukları ve dolayısıyla
siyâsî bir konsensüs ve siyâsî bir irâdenin de artık oluşmuş olduğu ortaya çıktı.

15 Ekim 1997 de AECL (Atomic Energy of Canada Limited), NPI (Nuclear
Power International/Siemens ve Framatome konsorsiyumu) ve WESTINGHOUSE
(Mitsubishi ile birlikte) tekliflerini sundular. Bu teklifler TEAŞ Nükleer Santraller
Dairesi ve danışman firma Empresarios Agrupados Internacional S.A. tarafından
incelendi. Fakat maalesef 2000 senesinde hükümet bu projenin sonuçlandırılmasından
ve ülkede nükleer santral kurulmasından bir kere daha vaz geçmiş olduğunu
açıklayarak, Türkiye'nin 4. nükleer santral macerasına da son noktayı koymuş oldu.

1 (Merhum) Prof.Dr.h.c. Nejat Aybers, Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre ve Prof.Dr. Ahmet Bavulken.
2 Nevzat Şahin ve E. Sancı.
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TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİYE İHTİYACI

Elektrik üreten enerji sistemleri içinde nükleer enerji; özellikle son 5 yılda
gittikçe artan elektrik enerjisi talebini karşılamakta sürdürülebilir, temiz, güvenli ve
ekonomik bir tercih olmasının yam sıra gelişen teknolojilerle birlikte verim,
performans ve çevresel yönden yeniden dünya enerji sektörünün gündeminde önemle
yerini almıştır.

Geleceğe dönük en çevreci ve gerçekçi enerji stratejileri içinde nükleer
elektrik üretimi olmaz ise olmaz" teziyle savunulmakta ve Batı'da "Nükleer
Rönesans", yeni çevreci yaklaşımlar ve "Asya'da yükselen nükleer güç" olarak
değerlendirilmektedir

Dünyadaki duruma bakıldığında, 28 Kasım 2005 tarihi itibari ile nükleer güç
reaktörlerinin durumu aşağıda verilmektedir:

işletilen reaktör sayısı: 441

inşa halinde: 24

Planlanmış olanlar: 41

Teklif Edilenler: 113

Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji ihtiyacını tahlil eden ciddî incelemeler
1972'den beri akademisyenler, TEK, ETKB ve üniversiteler tarafından yapılagelmiş-
tir. 1972'de türünün ilki sayılabilecek bir incelemede3 Türkiye'nin 2020 yılında bir
kurulu güc açığı bulunacağı hesaplanmış ve bu açığın kapanabilmesinin de ancak
nükleer enerjiden yararlanmakla mümkün olacağı vurgulanmıştı.

Bugüne kadar geçen zaman zarfında resmî makamlar tarafından yapılan
benzeri değerlendirmeler 1972 tarihli raporun sonucunu kalitatif olarak hep
onaylamıştır.

Doğalgaz faktörünün devreye girmesiyle yapılan son ve iyimser
değerlendirmelerde de yalnızca kömür, doğalgaz ve hidrolik potansiyele dayanılarak
yapılan talep tahminlerinde 2020 yılı için ortaya çıkan enerji açığının nükleer
enerjiden yararlanarak kapatılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu durumda 2020
yılına kadar en az 10.000 MWe'lik bir nükleer gücün tesis edilmesi gerekeceği bu
çalışmalardan anlaşılmaktadır.

Güneş ve rüzgâr enerjisi ya da biyomas gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının
hiç biri bu büyüklükteki bir enerji açığını kapatmak için bugün için maalesef yeterli
değildir. 2020 yılı için öngörülen bu açığın, tedricen:

1) ekonomik olduğu,

2) enerji üretim güvencesi sağladığı, ve

3) diğer alternatiflere kıyasla, büyük güçlerde kurulabildiği için

nükleer enerjiden yararlanarak kapatılması yegâne çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

3 Prof. Nejat Aybers, Prof.Dr. Sadık Kakaç ve Prof.Dr. Ahmed Yüksel özemre: Atom Enerjisi
Komisyonunun III., IV. ve V. Plân Dönemlerindeki Faaliyet Ve Yatırımları tçin Makroplân,
ÇNAEM Raporu No. 87,1972.
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Ülkede nükleer santrallerin kurulması, nükleer santral teknolojisinin bir
bölümüne hâkim olunmasını da imkân dâhiline sokacaktır. Nükleer santral
teknolojisine hâkim olabilmek ise, önce

1) bir ya da birkaç teknoloji seçimine, ve sonra da

2) bu yönde sağlam ve sürekli bir siyâsî irâdenin oluşmasına

bağlıdır.

Nükleer santral teknolojisinin ya da teknolojilerinin seçimi yalnızca İşleti-
ci'nin ekonomik tercihlerinin fonksiyonu olamaz. Böyle bir seçimin, millî çıkarları
gözardı etmeyen millî bir strateji çerçevesi içinde, ekonomik endişelerin yanında:

1) millî sanayiin imkânlarını ve gitgide artan katkılarını,

2) millî iletim ağının (enterkonnekte şebekenin) kapasitesini,

3) millî ham madde kaynaklarının değerlendirilmesi imkânını,

da göz önünde tutması gerekir.

Ülkede izlenecek olan nükleer santral teknolojisinin seçimine karar vermesi
gereken merci, ilgili kuruluşların ve konunun uzmanlarının da fikirlerine müracaat
edildikten sonra, Bilim Ve Teknoloji Yüksek Kurulu olmalıdır. Amaç ise nükleer
enerji konusunda dışa bağımlılık oranım olabildiğince azaltmaya yönelik olmalıdır.

NÜKLEER SANTRAL KONUSUNDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ

TEAŞ ihale edeceği ilk nükleer santral ile her ne kadar bir seçim yapmış
olacak ise de bunu nükleer santral teknolojisi transferinin ilk adımı olarak görmemek
gerekir. Nükleer santral teknolojisi transferinde tek ama tek şart kararlı ve sürekli bir
siyâsî irâdenin oluşmasıdır. Bu konuda Japonya, Güney Kore ve Arjantin örnek
alınmalıdır.

1970'lerin ortasında Türkiye ile nükleer konularda aym düzeyde bulunan
Güney Kore'nin 20 yılda gerçekleştirdiği atılım ve gelişmelerden alınacak çok ders
vardır. Bu ülke:

1) teknolojik tercihlerindeki isabet, ve

2) gösterdiği kararlı siyâsî irâde

sayesinde 20 yıl gibi kısa bir sürede hem doğal uranyum ve basmçlı ağırsulu PHWR
tipi reaktörlerin ve hem de zenginleştirilmiş uranyum ve basınçlı hafif sulu PWR tipi
reaktörlerin teknolojilerine hâkim olmuş bulunmaktadır. Güney Kore artık kendi
ihtiyacını kendisi karşılamakla da yetinmemekte nükleer santral satımım da
amaçlamaktadır.

Türkiye'de KİT durumunda olan kurumların kendi bürokratik iradeleriyle
teknoloji transfer etmelerindeki olumsuzluk göz önüne alındığında nükleer santral
teknolojisinin bu kabil kurumlar tarafından transfer edilip uygulanması mümkün
görünmemektedir. Eğer bu mümkün olabilseydi şimdiye kadar zâten en azından 100
MWe'lik bir termik santralin yerli yapımı gerçekleşmiş olurdu.
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Devletin, daha ilk nükleer santral birimlerinin inşaatı şurasında bile, özel
teşebbüsün ufak çapta da olsa bir yan sanayi kurmasını teşvik etmesi isabetli
olacaktır.

Nükleer santral teknolojisinin transferi ve geliştirilmesi konusunda özel
sermâyenin teşvik gücünden yararlanmak şarttır. Ayrıca, tıpkı termik santrallerin özel
sermâye tarafından kurulup işletilmesi imkânının tanınmasında olduğu gibi, Devletin
mâkul bir süreden sonra özel sermâyeye (yetkili yasal kurumların denetiminde ve
lisans alma şartına bağlı olarak) nükleer santral kurup işletme yetkisini vermesi de
isabetli ve atılımcı bir önlem olacaktır.

1.TÜ. VE ENERJİ ENSTİTÜSÜNÜN ROLÜ VE GÖREVLERİ

Şimdiye kadar görülen kısımlarda Türkiye genelinde nükleer enerjinin geçmiş
hikayesine kısaca değinilmiş oldu. Bu konuda eğitimin ne kadar önemli bir konu
olduğu çok açıktır. Türkiye'nin önemli üniversiteleri bu konuya hep sıcak bakmışlar
ve eğitimlerinden nükleer enerjiyi eksik etmemişlerdir. Ancak, konunun Türkiye'deki
gidişatının hep eksi yönü göstermesi sonucu bazı eğitim kurumlan bu konudaki
görevlerine son vermişlerdir. Halen Hacettepe Üniversitesi lisans seviyesinde bu
eğitimi vermeye devam ermektedir.

Daha önce de bahsedilmiş olduğu gibi, İÜ ve İTÜ'nün nükleer çağa beraberce
giriş yapmış olmalarına rağmen bu konuda İÜ sadece Fen Fakültesi bünyesinde
kalmayı tercih etmiş, ama İTÜ konunun önemini kavradığı için ağırlığı teorik fizik
derslerinden çok mühendisliğe vermiştir.

Ülkemizde tüm mühendislik dallarında öncülük yapmış bulunan İstanbul
Teknik Üniversitesi, nükleer mühendislik konusunda da çok önemli bir rol oynamış
bulunmaktadır. Dünyadaki yeni gelişmeleri yakinen takip eden üniversitemiz, daha
1956 yılında Makine Fakültesi bünyesinde bir organizasyon komitesi kurmuş
bulunmaktaydı. Değerli hocamız rahmetli Prof.Fikret Narter ile o zaman yapılan
çalışmalar bu konuda aülan ilk adımlan oluşturmuştur. İlk yapılan şey ise, Makine
Fakültesi ders programına "Nükleer Enerjiye Giriş" dersinin konması ve bu dersi
vermek için Fransa'dan Prof. Martelli'nin davet edilmesidir. 1958 yılında ise makine
ve elektrik fakültesinden seçilen ve aralarında Prof. Dr. (h.c.) Nejat Aybers ve Prof.
Dr. Abdi Dalfes'in de bulunduğu 4 kişi yetiştirilmek üzere A.B.D'ne yollanmıştır. Bu
kişilerin 3 tanesi nükleer mühendislik dalmda M.S. derecesi ve araştırma deneyimi ile
ülkeye dönmüşlerdir.

Türkiye'de 1955-1961 aralığında olanlara bakılırsa, o zamanki yöneticilerin
nükleer alanda bir noktaya varmayı amaçladıklarına inanmak gerekmektedir.Ülkenin
ekonomik kalkınmasında devlete gerekli teknik gücü tek başına temin etme
durumunda kalan İstanbul Teknik Üniversitesi bu konuda gereğini, hatta gereğinden
daha da fazlasını yapmıştır.

1961 yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesi bünyesinde kurulmuş bulunan ve ilk
mezununu 1962 senesinde Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi ile veren İ.T.Ü. Nükleer Enerji
Enstitüsü, bugüne kadar yüzlerce nükleer enerji uzmanı yetiştirmiştir. Bu konuya
İTÜ'nün verdiği önemin en büyük kanıtı, bu öğrencilere ders vermek üzere çeşitli
zamanlarda Enstitü'ye 3'ü A.B.D.'nden, 2'si İngiltere'den 6'sı Fransa'dan olmak
üzere 11 yabancı profesörün davet edilmiş olmasıdır. Böylece eğitimin seviyesi bu
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konudaki diğer ülkelerin seviyesinde tutulmuş ve nükleer alanda ülkenin dışa açılan
penceresi olmuştur. Enstitü'de yapılan eğitimin kalitesi hakkında kısa bir örnek
vermek gerekirse; değişik yıllarda doktora yapmak üzere A.B.D.'ndeki MIT'de
doktora yapmaya gönderilen bazı mezunlarımızın, takip edilen müfredatı içeren
transkriptlerinin incelenmesi sonucu, bunların, MIT'de adet olduğu üzere, yeniden
Master yapmaları istenmeden doğrudan doktora programına kabul edilmiş
olmalarıdır.

Enstitü bu şekilde Makine Fakültesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürken,
30.04.1969 tarihinde kabul edilen 1171 sayılı kanun ile 7 profesör, 9 doçent ve 16
asistanlık kadrosuna sahip olarak, 1970 yılından itibaren doğrudan rektörlüğe bağlı ve
tüzel kişiliği olan kadrolu bir kuruluş olarak çalışmalarına devam etmeye başlamıştır.
Enstitü'de eğitim 1972-1973 senesi sonuna kadar bir uzmanlık diploması şeklinde
sürdürülmüş olup, bu süre zarfında 72 mezun vermiştir; aynca, aym sürede 70 kadar
doktora öğrencisi de dersleri doktora dersleri olarak takip etmişlerdir. 1973-1974
yılından beri ise eğitim yüksek lisans yönetmeliklerinin çerçevesi altmda
yürütülmektedir.

Bugün Türkiye'de nükleer alanda çalışanların pek çoğu Nükleer Enerji
Enstitüsü mezunları olup, yurt içinde veya yurt dışında konularında uzman kişiler
olarak görev yapmışlar, iki enstitü mezunu Türkiye'nin 4. nükleer santral ihalesi
macerasında görev almışlardır.

Nükleer Enerji Enstitü'sü, 2001 yılında enerjinin diğer alanlarını da
faaliyetlerine katarak enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar
yapmak, kaliteli bir eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip
insanlar yetiştirmek ve ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici
olmak amacıyla Enerji Enstitüsü adını almıştır.

Enstitü'de şimdiye kadar 342 kişi yüksek lisans seviyesinde eğitim almış, 65
kişi de doktoralarını enstitü eğitim programlan çerçevesinde yürütmüşlerdir. Buradan
görüldüğü gibi senede yaklaşık 8 yüksek lisans mezunu veren Enstitü'de, her yıl
1-2'de doktora öğrencisi mezun edilmektedir.

Enstitü'nün ve dolayısı ile İTÜ'nün sahip olduğu en önemli araştırma aracı bir
araştırma reaktörüdür.

İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü, 11 Mart 1979 tarihinde kritik yapılmış ve
TRIGA Reaktörlerinin 54'üncüsü olarak işletmeye açılmıştır. TRIGA adı "Training
Research Isotope production General Atomic" kelimelerinin ilk harflerinden meydana
gelmiştir. Mark-II ise, muhtelif TRIGA Reaktör tipleri arasında yer seviyesi üstünde
inşa edilen ve kalbi sabit bir tipin adıdır. İTÜ TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma
Reaktörü; hafif su soğutuculu, grafit yansıtıcılı ve % 20 zenginleştirilmiş uranyum
yakıtın, zirkonyum hidrit yavaşlatıcı ile homojen bir şekilde kanştırılmasryla meydana
gelen katı yakıt elemanları ile çalışan açık tank tipi bir reaktördür. Sürekli (steady
state) ve darbeli (pulsing) çalıştırılabilir. Sürekli çalışmada 250 kW ve darbeli
çalışmada ise çok kısa bir zaman aralığında 1200 MW güç seviyelerine çıkmaktadır.

Enstitü'de nükleer alanda yapılabilecek çalışmaları 2 ana grup altında
toplamak mümkündür:

1- Enstitü elemanlarının bilimsel düzeylerini yükseltmeye yönelik teorik ve
deneysel çalışmalar;

2- Ülke sorunlarını hedef alan teorik ve uygulamalı araştırmalar.
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Ülke sorunlarını hedef alan araştırmalar ve çalışmalar çeşitli konular altında
toplanabilirler. Teorik çalışmalara en somut örnek, toryumun reaktörlerde üretgen
malzeme olarak kullanılmasının teorik incelenmesi olarak verilebilir.

Uygulamalı çalışmalar ise reaktör ile kimya, tahribatsız muayene ve diğer
nükleer laboratuvarlan kullanarak yapılabilecek çalışmalardır.

Halen kimya Iaboratuvannda, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanm Örgütü'nden destek alarak 18 ülkede koordineli
olarak sürdürülmekte olan 5 yıllık bir proje ile toprak erozyonu ve sedimentasyon
süreçlerinin, serpinti radyonüklidleri (Cs-137, Pb-210 ve Be-7) yöntemi ile
belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Nükleer uygulamalar arasında ise sayılabilecek ve daha önce sıkça enstitüde
yapılmış olan çalışmalar arasında ise kaynak dikişi incelenmeleri ve radyoaktif izleme
araştırmaları sayılabilir. Nükleer uygulamalar alanında Enstitü'müzde yapılabilecek
çalışmalardan kısaca bahsetmek gerekirse, bunları aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür:

1- Nükleer tekniklerle kalınlık kontrolü; kağıt veya çelik endüstrisinde
kullanılabilen bu yöntemin eğitimi verilebilmektedir.

2- Nükleer tekniklerle seviye ölçümü; kimya, ağaç ve petrokimya
endüstrisinden cam ve gıda endüstrisine kadar pek çok konuda kullanılan
bu yöntemin Enstitü laboratuvarlannda uygulanabilmesinin yanı sıra
eğitim konusunda da yardımcı olmak mümkündür.

3- Radyoaktif izleyiciler; bu konuda Enstitü'de yapılan akademik
çalışmaların yam sıra, bu konuda deneyim kazanan kişiler tarafından
eğitim hizmeti de verilebilmektedir. Endüstrinin pek çok kolunda
uygulama alam bulan bu yöntem için kullanılabilecek radyoaktif
izleyicilerin bir kısmının araştırma reaktörümüzde üretilebilmesi de
mümkündür.

4- Radyografi çalışmaları; laboratuvarlann lisanslama işlemlerinin
tamamlanmasından sonra eskiden olduğu gibi X-grafî ve gamagrafî
çalışmalarına devam edilecektir.

TRIGA Mark II araştırma reaktörünü kullanarak yapılacak çalışmaların
başında nötron aktivasyon analizi gelmektedir. Bu yöntem günümüzde tıp, biyoloji,
kimya, arkeoloji, kriminoloji gibi çok çeşitli dallarda, çevre analizlerinde ve yüksek
saflıkta malzeme araştırmalarında geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bu yöntem
sayesinde istenildiğinde izotop seviyesinde ve ppb mertebelerindeki elementlerin
tayini yapılabilmektedir. Bu konuda yapılabilecek çalışmalara birer örnek olarak,
coğrafi orijinlerin tayini (örneğin narkotiklerin veya çeşitli madenlerin), tıp alanında
kan veya dokulardaki bazı eser elementlerin tayini, gıda zincirinin incelenmesi
verilebilir.

Nötron aktivasyonu çalışmalarının dışında, TRIGA reaktörü yardımı ile
yapılacak çalışmalara bir diğer örnek de tesiste kurulmuş olan nötrografı sisteminin
kullanılmasıdır. Bu sistem ve yöntem arkeoloji ve tıp gibi alanlarda kullanım sahası
bulabilmektedir. Örneğin, bir kemiğin içindeki kanserli bölgenin yayılma alanı in
vitro olarak incelenebilmekte ve patolojik araştırmalardan çok daha çabuk olarak
sonuçlara ulaşılabilmektedir.
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SONUÇ

Enerji Enstitüsü olarak görevimiz bundan sonra da, nükleer güç santrallerinde
önemli görevlere getirilebilecek elemanlara sağlam bir eğitim vermek, ülkeye yararlı
nükleer uzmanlar ve bilgili akademisyenler yetiştirmek ve ülkemizdeki çeşitli endüstri
dallarındaki sorunları nükleer teknikleri kullanarak çözmeye çalışmaktır.
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TR1000350

Jeotermal enerjinin dünyada, Türkiye'de durumu ve
İstanbul Teknik Üniversite'sindeki çalışmalar

Ümran SERPEN1

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl, Maslak, istanbul

Özet

Bu çalışmada, jeotermal enerji hakkında verilen kısa bir bilgiden sonra, jeotermal enerjinin
yenilenebilirliği kısaca tartışılmaktadır. Jeotermal enerjinin dünyada ve Türkiye 'deki doğrudan ve
dolaylı kullanımının şimdiki durumu ve potansiyeli rapor edilmektedir. Bundan başka, jeotermal
enerji ekonomisi incelenmektedir. Ülkemizdeki jeotermal yasasının eksikliği tartışılmakta ve
sonuçlar sunulmaktadır. Son olarak da İTÜ'de jeotermal enerji konusunda yapılan çalışmalar
verilmektedir

1 Ümran Serpen, 212 285 62 80 ; serpen@itu.edu.tr
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Status of geothermal energy in world and Turkey and studies in ITU

Extended Abstract
After roughly 100 years of the first electricity generation, installed capacity of geothermal power plants have
grown to 8900 MW in 25 countries, producing 56830 GWh/year. An estimate of the installed thermal power
in the world for direct utilization at the end of 2004 is 27825 MW,. Thermal energy used is 261418 TJ/yr.
The distribution of thermal energy used by category is approximately 33% for geothermal heat pumps, 29%
for bathing and swimming, 20% for space heating (of which 77% for district heating), 7.5% for greenhouse
heating and open ground heating, 4% for industrial process heat, 4% for aquaculture and 2% for others
uses.

A conventional steam cycle power plant with 17.8 MWe capacity was installed in Kızıldere geothermal field
and has been generating an average gross power of 10 MWt since 1984. An air cooled binary cycle power
plant with gross capacity of 8.5 MWe is being built in Aydm-Salavath has been in operation for two months.
A decision was made to install another power plant with a capacity of 45 MWC in Aydm-Germencik that
reservoir assessment studies are being conducted Direct utilization of geothermal resources in Turkey are
about 500 MW, of which 250 MW, is used by district heating, 140 MW,utilized by greenhouse heating and 100
MW, belong to bathing Turkey's geothermal potential as geothermal resource base was estimated as
3.1X1023 J. Later information on the geothermal potential was provided by Serpen and Turkey's geothermal
resource base was found 2.85xl&3 J. Recent studies by Serpen revealed Turkey's convertible energy from
geothermal resources in 3 categories as 1.2E22 J for direct use (in two categories) and 1.3E18 Jfor indirect
use.
Stochastic studies conducted on economics of geothermal resources in Turkey by Serpen revealed that power
generation looks profitable with the electricity selling prices of around 4.5-5 cents/kWh. The payout time for
this type of investments reaches 7 to 8 years. District heating systems do not seem to be profitable with
actual low fixed rate heat payments (tariffs). On the other hand, greenhouse heating, other type of direct-use,
looks very profitable. Health Spa investments looks promising and feasible.
It is unfortunate that Turkey, having rich geothermal resources, many utilization opportunities and know-
how, has not been able to run her geothermal potential due to lack of a proper geothermal law. There are
several draft codes for geothermal energy in circulation; one prepared by Ministry of Energy, another by
Ministry of Interior. Neither of drafts could meet Turkey's needs for geothermal energy in a contemporary
way.

The following results are obtained by this study:

• Geothermal resources of the world could provide 8% of the power generation needs of the world in
the near future.

• Increasing oil prices would enable to improve the economics of developing enhanced geothermal
resources in the future and would eventually double power generation from geothermal resources.

• Utilization of low grade geothermal resources should replace fossil fuels locally for direct-use in the
world and Turkey.

• Utilization of geothermal resources instead of fossil fuels will eventually reduce social costs by
controlling CO2 levels.

• In Turkey, economics of power generation looks sound, and new projects are in line.
• Economics of district heating systems with existing financial model and tariffs in Turkey are not in

good shape, and they will not be able to compete with natural gas in the short and mid term.
• Turkey has suitable geothermal resources for the utilization of process heating, and this should be

emphasized and taken into account by industrialists.
• The utilization of geothermal resources of Turkey in greenhouse heating seems economically sound,

and industry has already sensed that trend.
• Taking into account of Turkey's rich geothermal resources she merits a contemporary geothermal

legislation, but the existing official drafts of geothermal law are insufficient and far from to meet
actual requirements of Turkey in many aspects.
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Giriş
Bu yüzyılda insanlık için en önemli görevlerden biri, üçüncü dünya ve gelişmekte olan ülkelerin
yoksul halklarına uygun enerji hizmetlerini, onların ödeyebilecekleri bedellerde ve iklim
değişikliğine sebep olmadan (karbon dioksit emisyon seviyelerini arttırmadan) sunmaktır. Bu
durumda, yaşadığımız yüzyılda yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye girmesi ve önemli rol
oynaması beklenmelidir.

Fosil yakıtların çağı bu yüzyılda azalırken, onların oynadığı rolü tek bir enerji kaynağının
alamayacağı açıktır. Jeotermal enerji büyük ölçüde yerel olarak kullanılacak ve integrative bir rol
oynayacaktır. Öte yandan, eğer bölgesel ve global enerji problemlerine çözümler bulunursa, yerel
enerji kaynaklarının hem yerel ve hem de ithal edilen enerjinin en iyi şekilde kullanıldığı ulusal
şebekeye katılımı önemli olacaktır. Bundan başka, geçmişte 1970'li ve 1980'li yıllarda olduğu gibi,
artan petrol ve gaz fiyatları jeotermal enerjiyi fosil yakıtlarla mukayese edildiğinde daha ekonomik
yapacaktır.

Jeotermal enerjinin dünyadaki durumu
Bilindiği gibi, jeotermal enerjinin doğrudan ve dolaylı kullanımları vardır. Elektrik üretimin
başlagıcından 100 yıl sonra, jeotermal santralların kurulu güç kapasitesi 25 ülkede 8900 MWe'a
çıkmış olup, 56830 GWh/yıl enerji üretilmektedir (Lund, 2005). Çizelge 1, jeotermal enerjiden
elektrik elde eden ülkelerdeki kurulu gücü göstermektedir. Geçen asır içinde elektrik üretimi üç
aşamada gelişmiştir. Elektrik üretimi 1920'lerde İtalya'daki Larderello sahasından kuru buhar
üretimiyle başlamış, 1950'lerde Y. Zelanda'daki Wairakei'den doymuş buharla geleneksel buhar
çevrimlerini kullanarak devam etmiş ve en sonunda 1980'lerden itibaren orta entalpili akışkanlar
için Organic Rankin çevrimiyle sürdürülmüştür.

Çizelge 1. Dünyada Elektrik Santral Kapasitesi (Bertani, 2005)

Ülkeler
Avustralya
Avustrya
Çin
Kosta Rika
El Salvador
Etopya
Fransa
Almanya
Guatemala
İzlanda
Endonezya
italya
Japonya
Kenya
Meksika
Y. Zelanda
Nikaragua
Papua Y. Gine
Filippinler
Portekiz
Rusya
Tayland
Türkiye
ABD
Toplam

1995, (MW)
0.2
0

29
55
105
0
4
0
0
50

310
632
414
45
753
286
35
0

1227
5
11
0.3
17.8
2817
6795

2000, (MW)
0.2
0

29
143
161
7
4
0
33
170
590
785
547
45
755
437
70
0

1909
16
23
3.3
17.8
2228
7972

2005, (MW)
0.2

1
28
163
151
7
15

0.2
33

202
797
790
535
127
953
435
77
6

1931
16
79
0.3
17.8
2544
8910

Artış, %
-

Yeni giriş
-

14%
-
-

275%
Yeni giriş

.
19%
35%
1%
-

182%
16%

10%
Yeni giriş

-

244%
-
-

3%
12%
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Çizelge 2, elektrik santral dağılımım beş kategori halinde göstermektedir. Çizelge 2'den görüldüğü
gibi, klasik buhar çevrimleri toplam elektrik santrallannın %92'sini oluşturmaktadır. Binary
santrallann payı yalnız %8 olup, onlar göreli olarak yeni santrallardır (1980 sonrası). Başlangıçta,
binary santrallar orta entalpili kaynaklar için yapılıyorlardı, çünkü bu çevrimlerin verimliliği
170°C'de maksimuma ulaşıyordu. Yakın zamanlarda kombine çevrimler (klasik buhar+binary),
yüksek verimlilikleri dolayısıyla çok popular hale geldiler.

Çizelge 2. Elektrik Santral Dağılımı (Bertani, 2005)

Kategori

Kuru Buhar, kondenserli
Tek Flaş, kondenserli
tki Flaş, kondenserli
Binary, Kombine Çevrim
Atmosferik Türbin
Toplam

Kurulu Güç Kapasitesi
(MW)
2545
3294
2268
685
119

8910

Increase,
%

29%
37%
25%
8%
1%

100%

Doğrudan kullanım için 2004 sonu itibariyle kurulu güç tahmini, 27825 MWt'dir. Kullanılan ısıl
enerji ise 261418 TJ/yıl olup, bu da 2000 yılma göre neredeyse %40'lık bir artış göstermiştir (Lund
vd., 2005). Çizelge 3 1995-2005 yılları arasında dünyadaki değişik doğrudan kullanım
kategorilerini göstermektedir. Çizelge kategoriler temelinde incelendiğinde, jeotermal ısı pompalan
için kullanılan ısıl enerji dağılımı yaklaşık %33, banyo ve yüzme havuzu %29, mekan ısıtması %20
(%77'si merkezi ısıtma), sera ve zemin ısıtması %7.5, endüstriyel proses ısısı %4, akuakültür %4 ve
diğer kullanımlar %2 olmaktadır (Lund vd., 2005). Termal kullanım dağılımı doğrudan kullanım
için kurulu gücün %56.5'u çok düşük kapasite faktörü olan ısı pompalarından gelmektedir (Çizelge
3). Son on yılda jeotermal ısı pompalarının kurulu kapasite artışı 8.5 kat olmuş ve 2 kat artan diğer
doğrudan kullanımları geride bırakmıştır. Dolaylı kullanımın aksine, doğrudan kullanım için
kapasite faktörleri düşük veya çok düşük olarak sınıflandırılabilirler. Endüstriyel kullanım için
kapasite faktörleri diğerlerine göre göreli olarak yüksektir. Merkezi ısıtma sistemlerinin düşük
kapasite faktörleri kaynak kullanımı açısından avantajlı kabul edilebilir, çünkü kullanılmayan
periyodta kaynak kendini toparlar.

Dünyanın jeotermal potansiyeli söz konusu olduğunda, WEC (1980) enerji kaynakları üzerine
yaptığı bir çalışmada, EPRI'nin jeotermal temel kaynak listesini kullanmış ve jeotermal kaynakların
doğrudan ve dolaylı kullanım potansiyelinin tahmini için bir metodoloji önermiştir. WEC'in
metodolojisi kullanılarak, dolaylı kullanım için jeotermal potansiyel 1.14xlO8 MWyil olarak
bulunmuş olup, bu değer dünya enerji tüketiminin yaklaşık %70'dir. Öte yandan, doğrudan
kullanım için üretilebilir ısı enerjisi 2.9xlO24 J olarak tahmin edilmiş olup, bu değer de, sıcaklık
dereceleri dikkate alınmaksızın, kabaca dünya birincil enerji tüketiminin 10000 katı olmaktadır. Bu
rakam çok anlamlı olup, doğrudan kullanım için dünya jeotermal potansiyelinin yüksek olduğuna
işaret etmektedir.
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Çizelge 3. Dünyada Değişik Doğrudan Kullanım Kategorileri Özeti, 1995-2005, (Lundvd, 2005)

Jeotermal ısı pompalan
Mekan ısıtma
Sera ısıtma
Akuakültür
Tarımsal kurutma
Endüstriyel kullanım
Banyo ve yüzme
Soğutma
Diğer
Toplam

2005
15723-0.17
4158-0.4
1348-0.46
616-0.56
157-0.41
489-0.72

4911-0.49
338-0.18
86-039

27825-0.3

Kapasite,MW, & Kapasite Faktörü
2000

5275-0.14
3263-0.42
1246-0.45
605-0.61
74-0.44

474-0.68
3957-0.64

114-0.3
137-0.70

15145-0.4

1995
1854-0.25
25790.47
1085-0.46
1097-0.39
67-0.53
544-0.59
1085-0.46
115-0.31
238-0.30
8664-0.41

Jeotermal Enerji Birliği (GEA) Gawel vd., (1999) tarafından yapılan bir çalışmanın özetini
yayınlamış ve bugünün teknolojisini kullanıldığı taktirde jeotermal kaynakların 35448 and 72392
MWc'lık elektrik üretimini destekleyecek bir potansiyele sahip olduğunu açıklamıştır. Bugünlerde
geliştirilmekte olan ileri teknoloji kullanılarak, jeotermal kaynakların 65576 ve 138131 MWe

arasında elektrik üretim kapasitesini destekleyebileceği düşünülmektedir (Gawel vd., 1999). Bu
analiz tarafından ortaya çıkanları jeotermal potansiyel, toplam dünya yıllık elektrik üretiminin
yaklaşık %8.3'ü temsil etmektedir.

Jeotermal enerjinin Türkiye'deki durumu
Türkiye'de jeotermal enerji araması 196O'lı yılların ilk yansında başlamıştır. Başlangıçtaki arama
çabaları, elektrik üretim potansiyeli olan yüksek entalpili sahalar üzerinde odaklanmış ve Kızıldere,
Germencik gibi sahalar keşfedilmiştir. Daha sonraki arama çalışmaları Seferihisar, Simav, Salavatlı,
Tuzla, Dikili, Caferbeyli gibi bazı orta entalpili sahaların keşfini sağlamıştır. Bununla birlikte,
keşfedilen orta entalpili sahaların detaylı araştırıldığı söylenemez. Uygun arama yöntemleri
uygulanıp, yatırım da yapılırsa, bazı sahalarda daha yüksek entalpili akışkanlar keşfedilebilir. Adı
geçen sahaların bazılarında muhtemel yüksek sıcaklıkları destekleyen jeokimyasal göstergeler
vardır. Yakın zamanda, Kavaklıdere adlı yüksek entalpili jeotermal saha keşfedilmiştir.

Kızıldere jeotermal sahasına 17.38 MWe kapasiteli klasik buhar çevrimli elektrik santralı kuruldu ve
1984 yılından beri yaklaşık ortalama 10 MWe güçle elektrik üretmektedir. Gross kapasitesi 8.5
MWe olan, hava soğutmalı binary çevrimli bir jeotermal santral Salavatlı jeotermal sahasına monte
edilmektedir ve yıl sonundan itibaren elektrik üretimine başlayacaktır. Germencik-Ömerbeyli
jeotermal sahasına 25 MWe kapasiteli binary santral kurulması karan verilmiş olup, bugünlerde
rezervuar değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir ve 7-8 kuyuluk bir sondaj programı
üzerinde çalışılmaktadır.

Türkiye'de jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı daha çok merkezi ısıtma sistemleri vasıtasıyla
gerçekleşmiştir. îlk merkezi ısıtma sistemi 1987'de kurulmuş ve 1991-2004 yıllan arasında 11
merkezi ısıtma sistem daha, ilkini takip etmiştir. Çizelge 4'ten de görüldüğü gibi, merkezi ısıtma
sistemlerinin toplam kapasitesi 250 MWt'a erişmiştir. Bu merkezi ısıtma sistemlerinin kabaca
35000 konutu ısıttığı tahmin edilmektedir.
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Çizelge 4. Türkiye'nin Merkezi Isıtma Sistemleri, (Erdoğmuş vd., 2006)

Yer
Gönen-Balıkesir
Simav-Kütahya
Kırşehir
Kızılcahamam-Ankara
Balçova-lzmir
Afyon
Kozaklı-Nevşehir
Sandıklı-Afyon
Diyadin-Ağn
Salihli-Manisa
Sarayköy-Denizli
Edremit-Balıkesir
Toplam

Tarih
1987
1991
1994
1995
1996
1996
1996
1998
1998
2002
2002
2004

Kurulu Güç, (MW,)
10.6
26.2
5.6
17.6
71.3
33.9
16.7
29.3
10.9
17.0

8
6

253

Türkiye'deki jeotermal enerjinin diğer bir doğrudan kullanım alanı seracılıktır. Çizelge 5 önemli
sera ısıtmacılığı yerlerini ve bu alanları ısıtmak için sağlandığı tahmin edilen güçleri
göstermektedir. Jeotermal enerji ile sera ısıtmacılığı son zamanlarda popüler hale gelmiştir. Bundan
ötürü, 809 dekar'lık mevcut sera alanına ilaveten 800 dekarlık yeni sera ısıtma alam şimdilerde
projelendirilmektedir ve bunlar çok yakın bir zamanda kurulacaklardır. Çizelge 6'dan da görüldüğü
gibi, büyük sera tesisleri 142 MWt'lık güç kullanmaktadırlar ve küçük tesisler de dikkate alınırsa,
bu miktar 150 MW,'a erişecektir. Öte yandan, Türkiye'nin karbon dioksit içeren jeotermal
kaynaklan seralarda bitkilerin gelişimi için kullanılan gerekli CCVi kolaylıkla sağlayabilirler.
Jeotermal enerjinin diğer bir doğrudan kullanım alanı gıda kurutmadır. Bu konuda, Urganlı
jeotermal alanında TÜBİTAK tarafından desteklenen bir pilot uygulama bulunmaktadır.

Çizelge 5. Türkiye 'deki Büyük Sera Alanları (Aksoy, N., 2005)

Yer

Dikili
Urganlı
Simav
Gümüşlük-Kuşadası
Edremit
Tuzla
Gediz
Afyon
Alaşehir
Urfa
Balçova
Toplam

Sera Alanı,
(dekar)

240
20
180
80
50
50
9

20
20
60
80

809

Tahmini Güç,
(MWt)

42
3.5

31.5
14
9
9

1.5
3.5
3.5
10.5
14

142

Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı, balneoloji ve turistik veya tedavi amaçlı havuzlarda
harcananlardır. Türkiye'de birçok kaplıca işletmesi bulunmaktadır. Onların kullandıkları gücü
kontrol etmek, sayısallandırmak veya kayıt altında tutmak oldukça zordur. Bundan ötürü, bilinen
büyük kaplıcaların ısıl güç gereksinimleri diğer küçüklerle birlikte mevcut veriler kullanılarak
hesaplanmış ve birçok küçük kaplıcanınkiler ise, bilinenler temel alınarak tahmin edilmiştir. Sonuç
olarak, balneoloji ve yüzme için toplam 110 MWt'lık bir güç gereksinimi tahmini yapılmıştır.
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Türkiye'de jeotermal kaynakların tüm büyük doğrudan kullanımının toplanması durumunda, ortaya
500 MW,'hk bir güç çıkmaktadır.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeli üzerine ilk bilgiler Roberts (1978) tarafından verilmiştir. Roberts
Türkiye'nin Jeotermal Temel Kaynak Potansiyelim 3.1xlO23 J olarak tahmin etmiştir. Türkiye'nin
Jeotermal Temel Kaynak Potansiyeli hakkında ikinci bilgiler Serpen, (2000) tarafından sağlanmış
ve potansiyel 2.8xlO23 J olarak tahmin edilmiştir. Türkiye için hesaplanan her iki potansiyel değeri
detaylı bir şekilde Çizelge 6'da gösterilmektedir. Heriki tahminde bilimsel çalışmalar kullanılarak
elde edilmiştir.

Çizelge 6. Türkiye 'nin Jeotermal Kaynak Temeli (Serpen, 2000)

Sıcaklık Aralıklarında 3 km derinikteki Kaynak Temeli, J

< 100°C 100-150 150-250 > 250°C Toplam
(1. Sınıf) (2. Sınıf) (3. Sınıf) (4. Sınıf)

Roberts 19.0E22 8.4E22 2.3E22 1.4E22 3.10E23
Serpen 16.0E22 9.25E22 3.21E22 - 2.85E23

Çizelge 7'de görüldüğü gibi, 250°C üzerindeki sınıf dışında her iki tahmin birbirine yakındır.
Sıcaklığı 250°C üzerinde hiçbir kaynak keşfedilmediği için, yazarın tahmini gerçek durumu daha
sağlıklı yansıtmaktadır. Serpen, (2000)'nin Türkiye için gerçekleştirdiği tahmin dikkate alınıp,
Roberts'in yaptığı tahminle karşılaştınlırsa, Türkiye'nin jeotermal temel kaynağı dünyanınkinin
%0.7'si olarak bulunur.

Türkiye'nin jeotermal temel kaynak potansiyeli üzerinde Serpen ve Mıhçakan (1999) tarafından
daha detaylı bir stokastik model çalışması, daha sonra gerçekleştirilmiştir. Jeotermometreler ve
sıcaklık gradyenleri üzerine bina edilen ısı akısı haritaları, Türkiye'nin altında depolanan ısı
enerjisini tahmin etmek için kullanılmıştır. Bu haritalardan hesaplanan depolanmış ısı değerleri
kullanılarak, jeotermal kaynaklar 3 grupta toplanmışlardır: (1) T<100°C, (2) 100°C>T>180°C ve (3)
T>180°C. Elde edilen veriler üzerinde Monte Karlo simülasyonu uygulanmış ve beklenen jeotermal
enerji temel kaynağı ile dönüşebilir enerji tahminleri, her bir grup için hesaplanmıştır. Bu
çalışmanın sonuçlan Çizelge 8'de görülmektedir.

Öte yandan, yakınlarda İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl.'de, jeotermal gradyen dağılımıyla
birlikte kayaçlann ısıl iletkenlikleri kullanılarak, yüzeyden ısıl deşarj ile ısı akısı üzerine bir çalışma
(Ahlatçı, 2005) tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye yüzeyinden 84.2 GW,'lık ısıl
enerjisi dışa atımı olduğu ve 109 mWt/m2 'lik ısı akısı meydana geldiği belirlenmiştir. Türkiye'nin
ısı akısı ve enerji dışa atımı değerleri diğer çalışmalarla uyumludur (Serpen ve Mıhçakan, 1999 ve
İlkışık, 1992). Dünyanın ısı dışa atımının tahmini 40x106 MWt olduğu bilindiğine göre, Türkiye
yüzeyinden dışa atılan ısı, dünyanınkinin sadece %0.2'si kadardır.

Eğer Çizelge 7 dikkatle incelenirse, en büyük potansiyelin 2. Sınıf jeotermal kaynaklarda
bulunduğu, görülebilir. Bu sınıfın sıcaklık aralığı, jeotermal enerji doğrudan kullanımının
endüstriyel olanlarını kapsamaktadır. Bununla birlikte, bu kaynakların üst sınırına yakın olanlar,
binary çevrimler kullanılarak elektrik üretimi için de kullanılabilirler. Öte yandan, ülkemizde düşük
entalpili akışkanlara sahip, mekan ve sera ısıtmacılığı, yiyecek kurutma, akuakültür, vb. alanlarda
kullanılabilecek, bol miktarda kaynak bulunmaktadır.
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Çizelge 7. Türkiye'nin Dönüşebilir Jeotermal Enerji Kategorileri Serpen ve Mıhçakan, 1999)

Sıcaklık Aralığı, (°C) Dönüşebilir Enerji, (J)

1. Sınıf, (<100°C), doğrudan kullanım 4.9 E21
2. Sınıf, (100-180°C), doğrudan kullanım 8.0 E21

Class 3, (180-250°C), dolaylı kullanım 1.3 E18

Jeotermal enerji kullanımının ekonomisi
Jeotermal enerji yatırımlarının sermaye yoğunluklu olduğu bilinmektedir (Serpen, 2000). İlk 4-5 yıl
yatırım yapılmakta ve daha sonra nakit akışı başlamaktadır. Yakın zamanda Serpen (2005)
tarafından Türkiye'de jeotermal kaynak ekonomisi üzerine stokastik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Elektrik satış fiyatlarının 4.5-5 cent/kWh civarında olması durumunda, ülkemizde jeotermal
enerjiden elektrik üretimi karlı görünmektedir. Bu tür yatırımların geri ödemesi 7-8 yılda
gerçekleşmektedir. Karlılık ısı kalitesi (entalpi) ve kaynağın fiziksel büyüklüğü ile artmaktadır.

Öte yandan, benzeri stokastik bir ekonomik çalışma, birçoğu halen kurulu olan merkezi ısıtma
sistemleri için gerçekleştirilmiştir. Merkezi ısıtma sistemlerinin ekonomisi var olan çok düşük ve
sabit ısıtma tarifeleriyle karlı görünmemektedir. Birçok jeotermal kaynak için merkezi ısıtma
sistemi çalışılmış, ancak bir tanesi çok az da olsa karlı bir yatırım olarak bulunmuştur. "Balçova'mn
Geliştirilmesinin Kavramsal Planlanması" (Toksoy vd., 2005) gibi diğer çalışmalar, Seferihisar-
Cumalı jeotermal kaynaklan için gerçekleştirilen ekonomik analiz (Öztürk ve Serpen, 2005) mevcut
tarifelerle negatif net şimdiki değer ve iç karlılık oranı ile sonuçlanmıştır.

Diğer taraftan, sera ısıtmacılığı, diğer tip doğrudan kullanım,oldukça karlı görünmektedir. Yüz
dekarlık bir sera alanını inşa etmek yaklaşık 5 milyon $'a malolmakta ve iki yıl içinde geri
ödemektedir. Yaklaşık aynı miktarda enerji tüketen bir jeotermal santralın maliyeti 12 milyon $'ı
bulmakta ve geri ödemesi 8 yılda olmaktadır. Seracılığa yatırım yapmak, elektrik üretmekten daha
karlı görünmektedir.

Türkiye'de kaplıca işletmeciliği gelişen bir iş koludur ve kaplıcalarımız 4 milyon yerli müşteri
tarafından ziyaret edilmektedir. Fakat, kaplıcalarımızın genel durumu hiçte iç açıcı değildir.
Türkiye, her biri ayn bir müşteri grubuna hizmet veren birçok kaplıcaya sahiptir. Eğer bu kaplıcalar
yeniden düzenlenip uygun sağlık hizmetlerini sağlayabilirlerse, Türkiye bunlara, bu tür tesislerin ve
kaynakların bulunmadığı veya bulunup ta fiyatların çok yüksek olduğu ülkelerden çok sayıda
yabancı turist ve hasta çekebilir.

Türkiye jeotermal enerji yasası
Zengin jeotermal kaynaklara, birçok kullanım fırsatına ve bilgi birikimine sahip olan Türkiye'nin,
kendi jeotermal potansiyelini harekete geçirecek çağdaş bir jeotermal enerji yasasına sahip
olamaması bir talihsizliktir. Anayasaya göre, tüm doğal kaynaklar kamuya ait olup, devlet bu
kaynakların işletmesi için izin ve ruhsat verir. Türkiye'nin jeotermal kaynaklan 1920'li yıllardan
beri jeotermalle ilgili yetersiz 927 sayılı yasayla idare edilmektedir. Bu yasa kaplıca ve tesisatlarını
yönetmeye yönelik olarak hazırlanmış idi. Bilindiği üzere, o zamandan beri birçok teknolojik
gelişme olmuş ve jeotermal kaynaklardan çeşitli şekillerde enerji elde edilmeye başlanmış, fakat
yasada herhangi bir değişiklik yapılamamıştır. 1980ü yılların başında jeotermal kaynakların idaresi
kısa bir müddet için Maden İşleri Genel Md.'e verilmiş, ancak kaynakların idaresinde oluşan
sorunlar nedeniyle, yasa iptal edilmiştir. Şimdi aynı hataya bir jeotermal yasa tasansında
düşülmektedir.
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Görüldüğü gibi, zengin jeotermal rezervlerimizi idare edebilmek için uygun bir jeotermal yasamız
bulunmuyor ve bu nedenle jeotermal enerji için yatırım yapan yatırımcılar önlerini açıkça
göremiyorlar. Şimdiyedek, yalnız kamu iktisadi kurumlan (EÜAŞ), belediyeler ve il özel idareleri
jeotermal projelere yatırım yapmışlardır. Ancak, artık IMF tarafından zorlanması nedeniyle,
devletin politika olarak yatırım yapmak istememesi ve bu tür yatırımlara harcayacak kaynaklarının
bulunmaması dolayısıyla, jeotermal kaynaklara yatırım yapmak sadece özel sektöre kalıyor.

Türkiye'de jeotermal kaynakların gelişimini etkileyen birçok sorun vardır ve bunlar 3 grupta
toplanabilir: (1) teknik, (2) ekonomik ve (3) yasal sorunlar. Tüm bu hususlar detaylı bir şekilde
incelenmiş, açıklanmış ve çözüm önerileri Toksoy ve Serpen (2001) tarafından sunulmuştur. İki
önceki İzmir Valisi, yasal boşluğun tehlikelerini sezdiği ve gözlemlediği için (delinen yasal
olmayan kuyular vb.), İzmir İli'ndeki jeotermal kaynakların idare edilip, korunması ve boşluğun
doldurulması amacıyla, bir yönetmelik talebinde bulunmuştu (Serpen ve Toksoy, 2001). İzmir İli
jeotermal kaynaklan için yönetmelik, bu çalışmanın yazan ve Jeotermal Yüksek Danışma Kurulu
işbirliği ile İzmir MMO sponsorluğunda "İntegre Kaynak İdaresi Filozofisi" kullanılarak,
hazırlanmış, ancak valinin değişimi bu gelişmeyi engellemiştir.

Biri Enerji Bakanlığı ve diğeri İç İşleri Bakanlığı esas olmak üzere birçok jeotermal enerji yasa
tasarısı piyasada dolaşmaktadır. Mecliste muhalefetin hazırladığı ve Enerji Bakanlığı tasarısına çok
benzeyen bir taslak daha bulunmaktadır. Bu çalışmanın yazan, dünya ölçeğinde kazandığı deneyimi
kullanarak ve önemli jeotermal enerji üreticisi ülkelerin yasalarını dikkate alarak, çağdaş bir
jeotermal enerji yasa tasansı hazırlamış (Serpen, 2002) ve geçmişte Enerji Bakanlığına da
sunmuştur. Hazırlanan bu taslak "İntegre Kaynak İdaresi Filozofisi" üzerine bina edilmiştir. Öte
yandan, bu çalışmanın yazan bir başka taslağın hazırlanmasında yardımcı olmuş (Öngür ve Serpen,
2004) ve ayrıca, Enerji Bakanlığının hazırladığı tasan hakkında yapılan toplantılarda tartışmalara
katılarak katkıda bulunmuştur.

Yukandaki kavranılan uygulamaya sokarak, jeotermal kaynaklar uygun ve çağdaş bir şekilde
işletilebilir.

İTÜ'de jeotermal enerji çalışmaları
İTÜ'de jeotermal enerji çalışmalan Petrol Müh. Böl.'de yapılan konusu Kızıldere jeotermal
sahasında reenjeksiyon modellemesi olan bir Tübitak projesi ile 1980'li yılların başmda başlamıştır.
Jeotermal enerji ders olarak ilk kez yine Petrol Müh. Böl.'de 1987 yılında verilmiş ve o zamandan
beri devam etmektedir. Yine 1980'li yılların sonunda, İTÜ-ETH üniversiteleri arasındaki bir
anlaşma ile Türkiye'deki bazı jeotermal alanlar üzerinde yerbilimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu arada Petrol Müh. Böl.'de de bilimsel araştırmalar başlamış olup, halen devam etmektedir.

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl.'de jeotermal enerji ile ilgili olarak şimdiyedek 3 doktora, 5
yüksek lisans ve çok sayıda lisans tezi tamamlanmış olup, halen bir doktora ve tamamlanmak üzere
olan iki yüksek lisans çalışması bulunmaktadır. Jeotermal enerji ile ilgili olarak 1 DPT, 3 Tübitak
ve 2 Araştırma fonu projesi yanında 6 adet endüstri projesi gerçekleştirilmiştir. Bu endüstriyel
projelerden Balçova ve Afyon Ömer-Gecek jeotermal alanlan için gerçekleştirilen projeler,
jeotermal alanların nasıl geliştirilip işletileceği konusunda Türkiye için örnek oluşturmuşlardır. Öte
yandan, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölümü EİE için jeotermal enerji konusunda bir kısa kurs
düzenlemiş ve İller Bankası için de jeotermal enerji projeleriyle ilgili 11 adet şartname
hazırlamıştır.
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Tüm jeotermal enerji ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda uluslararası dergilerde 10 kadar
makale yayınlanmış, 50 kadar bildiri uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuştur. Geçen
yıl gerçekleştirilen Dünya Jeotermal Kongresinde Türkiye'den sunulan bildirilerin yarısından
fazlası İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl. tarafından sunulmuştur. Özellikle, ülkemizde jeotermal
enerji ile ilgilenen kişi ve kurumları bilgilendirmek ve Türkçe literatür oluşturmak amacı ile 150
kadar bildiri ve makale bölümümüz elemanları tarafından sunulmuş ve yayınlanmıştır. Ayrıca,
Jeotermal Enerji adlı bir kitap ta 2000 yılında yayınlanmıştır.

Tartışma ve Sonuçlar
Yukarıda bahsedilenlerden anlaşılacağı gibi, dünyada ve özellikle Türkiye'de önemli rezervler var
görünüyor. Gawel vd., (1999)'nin de işaret ettiği gibi, varolan teknolojiyi kullanarak konduktif
sistemlerden destekli jeotermal enerji üretimi yapılırsa, elektrik güç gereksinimlerin %8'i
karşılanabilir. Öte yandan, düşük-orta entalpili kaynaklar çok fazla olup, enerji üretimindeki rolleri
uzun süreli olacaktır. Reistad (1975), kullanım sıcaklığına bağlı olarak enerji kullanımını tartıştıktan
sonra, dünya yıllık fosil yakıt tüketiminin yaklaşık %40'nın termodinamik açıdan aşın bozulduğu
sonucuna varmıştır. Tipik olarak, 1000-1500°C'hk fosil yanma sıcaklıkları, 250°C altındaki mekan
ısıtma ve/veya proses ısısı olarak kullanılmaktadır. Fosil yakıtların yakılmasıyla, önemli miktarda
enerjinin bacalarda kaybedildiği unutulmamalıdır. Düşük-orta entalpili jeotermal kaynaklar, ideal
olarak bu tür doğrudan kullanımların yerini alabilirler.

Diğer önemli bir husus ta ekonomidir. Bazı devirlerdeki düşük petrol fiyatları (1950-1970 ve 1983-
2003) jeotermal kaynakların gelişimini engellemiştir. Şimdilerde petrol fiyatları artan bir eğilim
içinde olduğuna göre, jeotermal enerji gelişimi için bir şans bulunmaktadır. Gelecekte petrol
fiyatlarının nasıl değişeceğine bağlı olarak, destekli jeotermal enerji üretimi yapılan kaynaklar
devreye girecek ve enerji gereksinimlerimize katkıda bulunacaklardır. Öte yandan, hiç kimse enerji
kullanımının sosyal maliyetini tartışmamaktadır. Fosil yakıt kullanımı dolayısıyla gelecekte
oluşacak tıbbi harcamalar vb. sosyal maliyetler (Serpen, 2000), çok önemlidir. Bunun yanında, CO2
emisyonları nedeniyle oluşan sera etkisi gibi çevre sorunları, hayatımızı etkileyeceği için dikkate
alınmalıdır.

Yakın zamandaki enerji konusunda Türkiye kendi özel sorunları ile mücadele edecektir. Bu
problemlerden ilki, kendi ekonomisinin dinamikleridir. Yakın zamanlarda, doğal gaz boru hatları
neredeyse ülkemizdeki tüm büyük şehirlere ulaşmış durumdadır. Serbestleştirilmiş gaz pazarı,
endüstri ve ısıtma için çok rekabetçi gaz fiyatlarının oluşmasına neden olmuştur. Konutlara gaz
bağlamak 180$ gibi çok ucuz bir fiyata yapılmaktadır. Çok sıkı rekabet dolayısıyla, deposit
bedelleri de düşmeye başlamıştır (149$). Botaş'tan dağıtım şebekesini devralan Bursa Gaz'ın yeni
sahipleri, yakın zamanda agresif bir kampanya uygulayarak, mevcut abone sayılarına 84000 yeni
abone eklemişlerdir. Bu koşullar altında jeotermal enerjinin doğal gazla rekabet şansı kalmamış
görünüyor. Şimdiye dek yapılan jeotermal merkezi ısıtma sistem projeleri, her bir aboneden
yaklaşık 2000$ toplanarak gerçekleştirilmiştir. Jeotermal merkezi ısıtma sistemleri bu toplanan para
ve bir miktar yerel yönetim desteği kullanılarak kurulmuştur. Halk artık bu modeli kullanmaz,
çünkü bu devirde bu meblağ onlar için yıkım anlamına gelebilir ve bu nedenle jeotermal yerine gaz
şebekesine çok düşük bir bedelle abone olabilir. Ülkemizde hiç bir merkezi ısıtma sistemi finansal
olarak anlamlı bir proje üzerine kurulmamıştır. Gerçi ısıtma tarifeleri, potansiyel aboneleri
çekebilmek için çok düşük tutulmaktadır, fakat bu tarifelerle gerçekleştirilmiş projeler hiç bir
zaman geri ödememiştir. Bundan ötürü, yerel yönetim desteği olan bedeller biç bir zaman geri
alınamamış olup, aboneler paralarını kaybetmektedirler.

190



Öte yandan, uygun bir şekilde projelendirip kurulmayan merkezi ısıtma sisteminlerini ilgilendiren
başka sorunlar da vardır. Bazı merkezi sistemlerin dağıtım şebekelerinde çok ciddi su kayıpları
vardır (Toksoy ve Serpen, 2001). Bunlardan bazıları öyle yanlış tasarlanmışlardır ki, işletme
maliyetleri pahalıdır ve hiç birinde bir hidrolik proje yapılmamıştır. En önemli husus da, jeotermal
kaynağın tamamen ihmal edilmesidir ve bundan ötürü, bazı kaynaklar aşırı abone sayısı ile
şişirilmiş merkezi ısıtma sistemlerine yeterli ısıyı sağlayamamaktadır. Yakın zamanda en kötüsü
olmuş ve bir Belediye Başk.'ı sisteme bir kömür kazanı bağlayarak jeotermal suyu ısıtıp, abonelere
ancak ısınabilecekleri bir ısı sağlamıştır. Böyle bir çözüm, ulusal jeotermal çevreler için üzüntü
verici bir durumdur.

Bu sektörde en önemli sorun, bazı yerel hükümet ilgililerinin jeotermal enerji kullanan merkezi
ısıtma sistemlerini yeniden değerlendirmeye başlamalarıdır. Bu yerel görevliler mevcut jeotermal
merkezi ısıtma sistemlerini sökerek, konutları ısıtma için doğal gaz sistemlerine bağlanmayı ciddi
bir şekilde düşünmeye başlamalarıdır. Öte yandan, yerel görevliler jeotermal kaynaklan son
şuralarda çok popüler olan sağlık turizmi için tahsisi düşünmeye başlamışlardır.

Daha önce bahsedildiği gibi, ülkemizin jeotermal kaynaklarının önemli bir kısmı proses ısısı için
çok daha uygun olmasıdır. Fakat, bu durum bizim ulusal endüstrimiz tarafından ihmal edilmektedir.
Kırk yıl önce bir tekstil fabrikasının Kızıldere jeotermal sahasından doğal olarak deşarj olan suyu
kullandığı hatırlanmaktadır. Bu amaçla fabrika sahipleri 8 km uzunluğunda boru hattı döşemişlerdi.
Taşıdıktan ısıya ilaveten, jeotermal sular kumaş yıkamada çok faydalı olan silika içermektedir. Ege
Bölgesi tekstil endüstrisi bundan faydalanmalıdır.

Ülkemizde doğrudan kullanımda sera ısıtmacılığı hızla gelişmektedir. Bildiride belirtilen 800
dekar'ın çok üstündeki projeler gündemdedir. Eğer paketleme endüstrisi de gelişime ayak
uydurabilirse, seralarda üretilen gıdalar önemli ölçüde artacaktır. Böyle bir gelişme ülkemizden
yapılan gıda ihracatını artıracaktır. Büyük sera işletmecileri ürettiklerini zaten ihraç etmektedirler.

Elektrik üretimi konusunda, durum daha iyi görünüyor. Jeotermal elektrik santral yatırımlarının,
nakit akışlan başlamadan önce uzun yatınm süreçleri sahip olmaları ve geri ödeme zamanlarının
uzun olmalarına rağmen, jeotermal projeler hala karlı görünüyor. Fakat, yatınmcılar yasal boşluk
nedeniyle tedirginler ve bürokrasi ile mücadele ederek vakit kaybetmek istemiyorlar.

Bildirinin daha önceki bölümlerinde bahsedildiği gibi, yasal boşluk kaos yaratıyor ve jeotermal
endüstri içinde ve resmi kurumlar arasında da çıkar çatışmaları yaratıyor ve gelecekte de yaratmaya
devam edebilecek. Her ne kadar birçok taslak varsa da, yalnız iki tanesi hükümetin görüşüne
sunulacak gibi görünüyor. Her şeyden önce söylenmesi gereken, her iki taslağın da çağdaş olmayıp,
ülkemizde jeotermal sorunlann çözümüne yardımcı olmaktan uzak olmasıdır. Aslında, her iki taslak
da Türkiye'nin maden yasasından kopya edilmişlerdir. Madencilik ve jeotermal enerji birbirinden
uzak kavramlardır. Birincisi bir madde iken, öbürü bir enerji şeklini ifade etmektedir. Maden
yataklan statik varlıklar iken, jeotermal sistemler dinamik varlıklardır ve su jeotermal sistemlerde
enerjiyi taşıdığı için dinamizmi sağlayan maddedir. Bundan ötürü, söz konusu taslakların
kavranılan yanlış konulmuşlardır. Enerji Bakanlığının taslağı, hiçbir bilimsel ve teknolojik temeli
olmaksızın yatırımcılar üzerine yersiz ve ağır kontroller koyar ve sahaların bütünlüğünü tehdit
ederken, hiçbir teşvik öngörmüyor. Bu bağlamda, taslağın öngördüğü jeotermal sahaların bölünmesi
çok tehlikeli bir yaklaşım olup, sonuçta kaynakların elden çıkıp, bozulmalanna neden olabilir, öte
yandan, aynı taslak mevcut vergilere ek vergiler getiriyor. İç İşleri Bakanlığının hazırladığı diğer
taslak, şimdiki hükümetin yaklaşımı olan yerel yönetimlere yetki devri ile son derece uyumlu ve
tutarlı. Bu taslak yerel yönetimlere jeotermal kaynakların yönetimi ile ilgili tüm yetkiyi veriyor.
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Yerel yönetimler, maalesef, jeotermal enerji için karmaşık bir mücadeleyi gerektiren bir görevi
yerine getirmeyi sağlayacak yeterli altyapıya sahip değiller. Öte yandan, her iki taslak ta riskli
yatırımlar için teşvik öngörmüyor.

Yukarıda bahsedilenlerin ışığı altında, bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

• Artan petrol fiyatları, yakın gelecekte destekli jeotermal sistemlerden enerji üretiminin
ekonomisini geliştirecek ve jeotermal sistemlerden elektrik üretimini ikiye katlayabilecektir.

• Dünyada ve Türkiye'de düşük dereceli jeotermal kaynakların kullanımı, yerel olarak
doğrudan kullanımda fosil yakıtların yerini alacaktır.

• Fosil yakıtların yerine jeotermal kaynakların kullanımı, CO2 seviyelerini kontrol ederek
sosyal maliyetleri düşürecektir.

• Türkiye'de elektrik üretiminin ekonomisi olumlu görünüyor ve yeni projeler sırada.
• Türkiye'de merkezi ısıtma sistemlerinin ekonomisi, mevcut finans modeli ve ısınma

tarifeleriyle iyi durumda görünmüyor ve bu ekonomik durumla, kısa ve orta vadede doğal
gazla rekabet etmesi mümkün görünmüyor.

• Türkiye'nin jeotermal kaynaklarından proses ısısı elde edilmesi uygun görünüyor. Bu durum
vurgulanmalı ve endüstri tarafından dikkate alınmalıdır.

• Türkiye'nin jeotermal kaynaklarının sera ısıtmacılığında kullanımı ekonomik olarak anlamlı
görünüyor ve endüstri bunu zaten algılamış durumdadır.

• Türkiye'nin zengin jeotermal kaynaklan dikkate alındığında, ülkemiz çağdaş bir jeotermal
yasa sahibi olmayı hakediyor. Fakat, hükümetin önerdiği yasa taslakları yetersiz ve
Türkiye'nin şimdiki gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır.
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Rüzgar enerjisi kullanımına bakış
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Abstract

Electricity from wind energy has expanded globally 43.4% in 2005. The goal of the contributing countries is
to increase its share in electricity production to 20% in 2020-30 period. Incentives play an important role in
promoting the wind energy in countries. As wind energy conversion technology is the most developed one
among other renewable energies there is a chance of installing advanced technology turbines on windy sites
of the country by precise evaluation of the source and technology it needs.
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Giriş
Rüzgar enerjisi kullanımı fosil enerji kaynaklan kısıtlı olan ve rüzgarı nisbeten fazla olan gelişmiş
ve gelişmekle olan ülkelerde artmaktadır. Bu ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarından olan
rüzgardan yararlanarak giderek fiyatları artan ve risk taşıyan fosil yakıtlara olan bağımlılıkların)
azaltmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından da yararlanarak
enerji çeşitliliklerini artırmaktadırlar. Ülkemizde ise bu konuda önemli fırsatlar vardır. Rüzgar
enerjisi kaynağı bakımından verimli bölgelerin henüz çok azı kullanılmış durumdadır ve gelişen
rüzgar teknolojisini iyi değerlendirme şansı bulunmaktadır. Bu enerji teknolojisi ile ilgili alt
sistemleri yerli olarak üreterek ve doğru yatırım kararlan verilerek, kurulacak tesislerin karlılığı
yüksek yatırımlara dönüşmesi sağlanabilir.

Dünyada genel durum
2005 yıh itibari ile AB'de rüzgar enerjisi kurulu tesisleri bakımından durum ve 2010 yılı hedefi
Şekil l ' d e gösterilmiştir.
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Şekil I. AB ülkelerinde 2005 yılı itibarı ile kurulu güç ve 2010 hedefleri [1]

Dünya genelinde geçen yıl 11 769 MW'lik rüzgar türbini kurularak rüzgar gücünde 2004 yılına
nazaran %43,4'lük bir artış görülmüştür[2]. Son yıl yatırımları yaklaşık 12 milyar eurodur. Avrupa
40.500 MW'lik güçle genel kurulu güç toplamının %69'unu elinde bulundurmaktadır. AB7de
kullanılan elektriğin %3'ü rüzgardan sağlanmakladır ve bu miktarın 2020 yıllarında %20'lere
çıkarılması hedeflenmektedir. Dünyada kumlu güç sıralaması şöyledir:

1. Almanya 18.428 MW
2. ispanya 10.027
3.A.B.D. 9.149
4. Hindistan 4.430
5. Danimarka 3.122
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15. Yunanistan 573
39. Türkiye 20
Toplam 59.322 MW

1.000 MW sınırını geçen ülkeler: İtalya, İngiltere, Hollanda, Çin, Japonya ve Portekiz'dir.
A.B.D:'de süresi dolmadan yeniden uygulanan üretim vergi indirimi teşvikinden dolayı 2.430
MW'lik güç tesis edilerek rekor kırılmıştır. Asya'da %49 artışla kurulu güç 7.135 MW'a
yükselmiştir. Çin'de Ocak ayında yürürlüğe giren yenilenebilir enerji (YE) yasası ile 2004 yılı
kapasitesi 2005'te iki katma çıkmıştır. Afrika'daki artış ise en fazla 230 MW Ue Mısır ve 64 MW
ile Fas'tadır. Ülkemizde ise toplam 1454 MW'lik tesis kurmak için alınan lisanslar Tablo l 'de
verilmiştir[4]. 2006 yılında kurulu güç, 30 MW'lik BARES santralının üretime girmesi ile 50
MW'a çıkacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından teknolojik olarak en gelişmiş olanı ve iyi bir
kaynakta kWh maliyeti oldukça düşmüş olan rüzgarda beklenen gelişme olmamıştır. Günümüz
teknolojisi ile ülkenin ekonomik rüzgar enerjisi kaynağını belirlemekle ile ilgili bazı çalışmalar
yapılmıştır; fakat bunların 50.000 - 80.000 kW gibi değerler içeren kaba tahminlerden ileri
gitmediği söylenebilir. Ülkede bu potansiyelden ihmal edilebilecek mertebede yararlanıldığı ise
gerçektir.

Yap-işlet-devret şeklindeki santrallann kurumundan vazgeçilmiştir. Uygulanan enerji politikasının
rüzgar gibi yenilenebilir kaynağa yaran henüz görülmemiştir. Yatırımcılar enerji yatırımları
konusunda yeterince planlı, programlı ve rasyonel bir yol izlemeyen kamu yönetimi altında ilk
yatırım maliyetleri geçtiğimiz yıllarda düşük gibi görünen doğal gazdan enerji üretimine
yönelmiştir. Hemen hemen tamamı ithal edilen doğalgazın fiyatı astronomik artışlar göstererek
1990'un 2-3 USD/milyon BTU (British Thermal Unit) değerlerinden günümüzde 12 - 14
USD/milyon BTU değerine ulaşmıştır. Petrol gibi doğal gaz fiyatları da genelde yükselmeye devam
edecektir. Rüzgar enerjisi tesisi kurulması için yatırım yapacakların ve bu teknolojiyi
geliştireceklerin en az iki üç yıllık bir dönemde önlerini görmeleri önemlidir. Petrol fiyatlarının
2030 yılma kadar artarak süreceği tahmini Şekil 2'de gösterilmiştir.Yüksek ve düşük fiyat
senaryoları arasında fazlaca fark vardır ve bu durum fiyatlarda normal seyirde dahi riskin yüksek
olduğunu göstermektedir.
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Çizelge 1. Lisans alan firmalar ve yatırımların 2005 sonu itibari ile gerçekleşme yüzdesi

Sıra
no. Firma Tesis

KG
MW Veriliş Ta.

Füli
gerçkl.

1 Ak-El Akhisar Elektrik Üretim A.Ş.
2 Akhisar Rz. Enerji.den Elektr. Ür. Santr. Ltd. Şti.
3 Akhisar Rz. Enerji.den Elektr. Ür. Santr.Ltd. Şti.
4 Anemon Enerji Elektrik Ür. A.Ş.
5 AS Elektrik Ür. A.Ş.
6 As Makinsan Elektrik Ür. Ltd. Şti.
7 As Makinsan Elektrik Ür. Ltd. Şti.
8 As Makinsan Elektrik Ür. Ltd. Şti.
9 As MakinsanTemiz Enrj. Elktr. Ür. San. ve Tic.A.Ş.
10 Bağcı Elektrik Enerjisi Üretimi A.Ş..
11 Baki Elektrik Ür. Ltd. Şti.
12 Balıkesir Rüz. Enerden Elktr. Ür. Santr. Ltd. Şti.
13 Bangüç Bandırma Elektrik Ür. A.Ş.
14 Bares Elektrik Ür. A.Ş.
15 Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti.
16 Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti.
17 Deryalar Elektrik Üretim Ltd. Şti.
18 Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
19 Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
20 Ertûrk Elektrik Üretim A.Ş.
21 Ertürk Elektrik Üretim A.Ş.
22 EZSE Elektrik Üretim Ltd. Şti.
23 EZSE Elektrik Üretim Ltd. Şti.
24 EZSE Elektrik Üretim Ltd. Şti.
25 EZSE Elektrik Üretim Ltd. Şti.
26 EZSE Elektrik Üretim Ltd. Şti.
27 EZSE Elektrik Üretim Ltd. Şti.
28 EZSE Elektrik Üretim Ltd. Şti.
29 Innores Elektrik Üretim Ltd. Şti..
30 Lodos Elektrik Üretim A.Ş.
31 Lodos Elektrik Üretim A.Ş.
32 Mare Manastır Rüz. Enerj Sntr. San. ve Tic. A.Ş.
33 Proen EnerjiSan. ve Tic. A.Ş.
34 Rotor Elektrik Üretim A.Ş.
35 Sabaş Elektrik Üretim A.Ş.
36 SAGAP Elektrik Üretim A.Ş.
37 SAGAP Elektrik Üretim A.Ş.
38 Samandağ Rûz. Enr.den Elktr. Ür. Sntr. Ltd. Şti.

Çambel
Sertavul
Akhisar
tntepe
Saray

Belen II
Fethiye

Karacabey
Çanakkale

Söke
Şamlı

Alibey Adası
Bandırma
Bandırma
Karakurt
Sebenoba

Ekinli
Sayalar
Burgaz
Çatalca

Tepe
Babadağ
Bergama
Kabaklar
Meydan

Samandağ
Türbe
Hereke

Yuntdağ
Kemerburgaz

Hereke
Mazı I

Kıranseki
Osmaniye

Madranbaba
Kahta

Kapaklı
Samandağ

66.66
46.25
43.75

30
45
19.8
24.3
26.1
29.7

21.25
90
30
15
30

10.5
30.0
42

30.4
15.2
62

0.66
20

55.8
27.9
27.9
22.5
35.1
90.9

41.25
24

28.8
39.2
12.75
135
24.3
43
67
50

7/24/03
8/28/03
6/22/04
11/24/03
10/23/03
5/4/04
1/8/04

12/5/03
6/14/04
1/27/04
4/6/04
9/11/03
1/20/04
5/18/04
12/5/03
6/4/04
12/5/03
4/13/04
9/11/03
1/8/04
3/1/04

9/18/03
1/27/04
1/27/04
1/27/04
1/27/04
1/27/04
1/27/04
6/4/04

10/30/03
10/30/03
10/20/05
7/14/05
12/19/03
1/20/04
7/20/04
7/20/04
3/9/04

2.1
3.6
2.5
0.6
0.8
7.2
6.5
6.7
6.3
0.8
0.6
2.9
6.9

63.1
25.2
25.2
4.26
0.2
0.5
0.4
9.9
10.4
7.1
6.4
7.8
7.5
6.2
5.1
4.1
2.4
2.6
1.2
0.9
4.4
4.4
4.8
1.3
3.0

Kaynak: EPDK [4]

Haziran 2006 ortasında itibaren Konya, Kırşehir, Aydın, Balıkesir, Osmaniye, istanbul, Şanlıurfa,

Mersin, Tokat illerinde kurulmak üzere 1.351 MW'lik lisans başvurusu değerlendirilecektir [5].

Reddedilen rüzgar enerji santralı (RES) başvurusu toplam sayısı 22 ve kapasitesi 788 MW'tir.
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Çizelge l'in en sağ kolonundaki düşük gerçekleşme yüzdesi rakamlarından ve yaklaşık
başvuruların 1/3'nün reddedilmesinden, rüzgar kaynağı kullanımının arzu edilen düzeyde olmadığı
sonucu çıkarılabilir. Rüzgar enerji kaynağından yararlanmak için ne yapılmalıdır? Yatırımcı
bakımından kaynağı bol olan yerlerden, yani genelde enerji üretim maliyeti düşük olabilecek
yerlerden başlayarak yatırım yapılma tercihi doğaldır; fakat ülke açısından, yapılacak yatinmlarda
çevre etkisi de gözetilerek en uygun türbinlerin kullanıldığı santralların tesis edilmesi önem taşır.
Aksi takdirde yatırımcılar düşük kar ile çalışacak ve rüzgar kaynağının orta ve zayıf olduğu yörelere
gitmekten kaçınacaktır. Ekolojik dengeyi değiştirecek kaynak kullanımlarında yenilenebilir, temiz
enerjilere nazaran daha kirli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinden, çevreyi kirletme başta
olmak üzere ekolojik dengeyi değiştirmenin belirli bir maliyeti alınmadığı sürece bu durum
ülkemizde olduğu gibi temiz enerjilere yönelmeyi cazip hale getirmeyecektir. Rüzgar kaynağı
sınırlan aşıp geldiğinde ulusal bir kaynak olmaktadır. Yani ülke için zor şartlarda ve kritik
dönemlerde uygulamaya konulabilecek temin zorluğu şeklindeki dışarıya bağımlılık rüzgarda
olmayacaktır.

Teşvikler dışında rüzgar enerjisi kullanımını artıracak en önemli gelişme, bu sistemlerle üretilen
elektrik enerji maliyetinin (kWh cinsinden) en aza indirilmesidir. Bu maliyeti etkileyen önemli üç
parametre (1) ortalama rüzgar hızı (ekonomik olarak yaşayabilecek alt sınır 6,5 m/s civarında kabul
edilebilir), (2) mevcut iletim hatlarına olan uzaklık, (3) kaynak değerinin azalması (arazi eğimi ve
pürüzlülüğü, araziye ulaşım, rüzgarın türbülansı ve değişkenliği ve diğer doğal kaynak faktörleri
gibi), iletim hatlarının yenilenme maliyeti (değişken rüzgar gücünün daha fazla hatta verilebilmesi
için) ve pazar faktörü (estetik ve çevre gerekçeleri ile arazinin alternatifli kullanım maliyetinin
artması gibi). Bu üç ölçü yanında önemli diğer bir husus da imal edilecek yüksek teknoloji ürünü
türbinlerin düşük maliyetli, şebekeye bağlı, değişik rüzgar rejimlerinde mümkün olduğunca en
yüksek performansta sürekli olarak çalışabilecek türbin olarak tasarlanmış olmasına dayanmaktadır.
Bununla bereber önemli olan diğer hususlar şöyle sıralanabilir:

• Rüzgar kaynağının doğru modellenmesi ve rüzgar türbinlerinin kurulacağı yörelerde yerel
rüzgar tahminlerinin iyi yapılması

• Dişli sistemi olmadan rotora doğrudan bağlanabilecek jeneratörlerin tasarımı
• Elektrik şebekesine bağlama kolaylıkları ve rüzgar santrallannın kolay kontrol edilebilir

obuası
• Türbin kütlesinin azaltıldığı bütünleştirilmiş tasarımlar
• Türbin ebatlarını daha fazla enerji yakalamak için çoklu megawattlara çıkarılması. Bu

durumda artacak maliyet elde edilecek fazla enerji ile karşılanabilecektir.
• Türbinlerin ileri kontrol teknikleri ile değişken rüzgar hızlarına göre türbinlerin tasarlanması

ve işletme sırasında bunun sağladığı avantajların artırılması
• Aynk olarak kurulabilecek küçük güçlü sistemlerle iletim hatlarına sokulmadan yaygın

olarak rüzgardan enerji elde edilebilmesi
• Yoğun nüfusun bulunduğu rüzgarlı kıyı kesimlerde kurulacak kıyı ötesi türbinlerinlerin

maliyetinin düşürülmesi
• Türbinlerin doğa ve çevreye uyumluluğunun artırılması

Teknolojik gelişme
Rüzgar enerjisini dönüştürme sistemlerinin %99'u yatay eksenli türbinlerle yapılmaktadır. Yeni
teknolojiler genellikle eskilerin birçok mahzuru giderilmişleri ve bunların daha verimli hale
getirilmişleridir. Bu nedenle teknolojik durumu doğru değerlendirilen ve belirli türbin büyüklüğü ile
rüzgardan en fazla elektrik üreten türbinlerin seçimi büyük önem taşır. Burada kriter doğal olarak
türbinlerin ömürleri boyunca belirli bir rüzgar kaynağında üreteceği enerjinin kWh maliyetinin ne
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olacağıdır. Bu değerin doğru belirlenmesi için de rüzgar kaynağının ve özelliklerinin doğru tahmin
edilmesi önem taşır. Daha sonra da doğru tahmin edilen kaynağa uygun ileri teknoloji türbinlerin
seçilmesi gerekir. Kurulu gücün kapasite kullanım oranı belirli bir gösterge olmasına rağmen kule
yüksekliği aym, aynı rotor çapına sahip bir türbinden elde edilecek enerji, bunda farklı jeneratör ve
aktarma sistemi bulunması durumunda elde edilecek enerjiden daha az olabilir. Bir yöredeki rüzgar
kaynağının yıllık ortalama değeri ilk değerlendirmede önem taşıyabilir. Yatırım aşamasında
ortalama değerden çok, rüzgar şiddetinin dağılımı ve esmedeki düzenliliği (türbülans şiddeti) gibi
özelliklerin iyi belirlenmesi ve gelecek yıllar tahminlerinin iyi yapılması gerekir. Rüzgarın
depolanabilme sıkıntısı gözönünde bulundurulursa rüzgarın gün boyunca daha fazla estiği saatlerin
de önemi vardır. Gerçi ufukta beliren hidrojenin yakıt olarak kullanımı, rüzgar enerjisinin
depolanma ve taşınabilmesinde önemli bir rol oynayacağa benzemektedir.

Teknolojideki gelişim şu şekildedir: Büyük rüzgar türbinlerinde ayrık sistemlerden çok şebekeye
bağlı sitemlere gidilmektedir. Yatay eksenli bu türbinler genellikle üç palalı ve esnek yapı
şeklindedir. Türbinlerle jeneratörlerin doğrudan bağlanması tercih edilmektedir.

Üretilen rotor palalarının çoğu cam elyafı takviyeli plastiktendir. Plastik olarak polyester veya
epoksi kullanılmaktadır. İki yarım pala ayn kalıplarda yapılıp sonradan birbirine yapıştırılmaktadır.
Pala boyunca ve enlemesine düzenlenen elyaf kuşaklar yüksek oranda yükleri taşır. Birçok üretici
cam elyafı kompozit veya balsa ağacından yapılma destek kirişleri pala içersine yapıştırmadan önce
yerleşitirir. Alternatif olarak pala katmanları arasında bulunan kiriş başlıkları esas destek elemanı
olarak kullanılır. Bazı üreticiler palayı tek kalıpta üretmektedir. 44 m'lik bir palayı, aerodinamik
kaplama yüzeylerini açıklık boyunca uzanan bir kirişe yapıştırarak yapanlar da vardır. Parçaların
yapıştırılmasında sorunlar da yaşanabilmektedir. Parçalar birbirine tam yapışmamaktadır. Düşük
ağırlık ve yüksek katılık elde etmek için, üreticiler özellikle takviye kuşaklarında olmak üzere artan
oranda, palalarda karbon elyafı kullanmaktadır. Karbon elyafları cam elyaflara göre daha zor
işlenmekte ve yıldırım düşmesinde malzeme dayanımını etkileyecek şekilde elektriği iletmektedir.
Palaların çoğu hava yokluğunda kalıpta bulunan elyaflar tarafından reçinenin emildiği vakum
infusyonu yöntemi ile yapılmaktadır. Malzeme nnktarının daha iyi kontrol edildiği prepreg
alternatif olarak kullanılmaktadır; fakat oldukça pahalıdır. Çoklu kalıplarda üretilmiş kısımların
yapışmama problemini gidermek için tek pala kalıbında, vakum enjeksiyon ile üretime gidilebilir.

Karasal bölgede tesis yeri bulmakta zorlanan ülkelerde denize doğru açılma ve dolayısı ile burada
daha büyük güçlü türbinlere gidebilme imkanı vardır. 2006-2010 döneminde kıyı ötesine 1.700
türbin kurulacağı tahmin edilmektedir. Bunlar 2 ila 5+ MW kapasitelerinde ve 20 m'den fazla su
derinliğine inebilecektir.

Rüzgar kaynağı nisbeten bol olan yerlerde bina tepelerine ve kırsal alandaki yerleşim birimlerine
küçük güçlü türbinleri kurarak enerji gereksinimlerinin bir kısmının rüzgardan sağlanacağı da
söylenebilir.

Arzu edilen bir rüzgar enerjisi politikası nasıl olabilir
• Hükümet fonları ile teknoloji geliştirme ve performans artırma AR-GE'si yapmaları için

imalatçılar desteklenmelidir.
• Tasarım anma rüzgar hızlan {Vr ) farklı, çeşitli türbinlerin, imalatçılar tarafından ülkeye

getirilmesi veya burada üretilmesi için hükümet otoriteleri ciddi önlemler almalıdır ve
rüzgar santralı geliştirenlerin yöreye en uygun türbini seçmesi için zorlama yapılmalıdır.

• Bir yöreye tesis edilecek rüzgardan elektrik üretme sistemi (REÜ)'nin optimum kapasitesine
karar vermede arazi, önemli bir rol oynamaktadır. Belirli bir araziye kurulacak REÜ sayısı
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REÜ ebadına bağlıdır. Bu nedenle müsait olan arazide maksimum enerjiyi elde edebilmek
için ne ebatta ve hangi güçte REÜ kurulacağı planlama çalışması daha önceden ülke çapında
yapılmalıdır.

• Enerji nakil hatlarından ve yerleşimlerden uzak bölgelerde ve altyapısı bulunmayan rüzgarlı
yörelere veya orta ve zayıf rüzgarlı; fakat altyapısı olsa bile bu gibi bölgelere ilgi az olabilir.
Kullandırılabilir kredi kaynaklan yaratılarak bunlar, az ve orta rüzgarlı bölgelerde yatırımı
da cazip hale getirecek şekilde yöreye özgün düzenlenmelidir. Arazide yüzde yirmiden fazla
eğim olması, arazilerin milli park v.b. olarak kullanılması, askeri tesislerin bulunması v.b.
nedenlerle rüzgarlı arazi alanlarda sınırlar olduğundan, rüzgarın arazi bakımında sonlu bir
kaynak olduğu farzedilebilir. Yönlendirici kurumlar tarafından arazi planlaması yapılmışsa
özel teşebbüs sınırlı bu bölgelerde belirli türbin ebadı ve gücü kullanarak, zor durumda
kalmadan (veya zarar etmeden) enerji üretebilecek ve kayba uğramayacaktır.

Örnek olarak Almanya'yı ele alırsak bu ülke düşük rüzgar enerjisi kaynağına sahip olmakla birlikte
kurulu güç olarak dünyada başı çekmektedir. Burada önemli bir katkı, şebekelerin rüzgar dahil
yenilenebilir enerjilerden öncelikle beslenmesinden ve bunlara verilen yüksek fiyat garantilerinden
gelmiştir. Ülkede rüzgarlı kara kısımlarında yer sıkıntısı başlayınca kıyı ötesine doğru gidilmeye
başlanmış ve ayrıca firmalar dış ülkelerde pazarlar aranmaya koyulmuştur. 21 Temmuz 2004'te
elektrik sektöründe yenilenebilir enerjiye öncelik verme aktinde elektrik dağıtımcılarının
yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği derhal ve öncelikle şebekeye bağlamaları ve bunlara
ödenecek kWh ücretinin 5,5 euro sentten düşük olamayacağını, kıyı çizgisinden en az 3 deniz mili
açığında bulunanlardan verilen elektrik fiyatının ise 6.19 sentten az olamayacağım belirtmektedir.

Sonuç
Rüzgar enerjisi maliyetleri tesis büyüklüğüne, enerji kaynağına, sistemin tasarım mükemmeliyetine,
iletim hatlarına yakınlığına ve kapasitesine bağlıdır. Bu enerjiden üretilen elektrik fiyatları diğer
kaynaklardan elde edilenlerle karşılaştırılırken çevre faktörleri ve fiyat risk faktörleri gözönüne
alınmalıdır. Örneğin doğalgazın temin ve fiyat riski oldukça yüksektir.

Bir yöreye kurulacak REÜ sisteminin türbin güçleri üretim maliyeti (kWh) esasına göre doğru
seçilmelidir. AR-GE fonları ile rüzgar türbini imalat endüstrisi desteklenerek, bunların rüzgar
teknolojisini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Rüzgar türbin teçhizatlarının standartlaşması büyük yarar
sağlayacaktır. Yöreye-özgün güçlü türbinlerle rüzgar santralı geliştirenlere verilecek kredilerde,
yerleşim yerlerinden uzak ve zor sahalar değerlendirmesi yapılmalıdır. Ulusal şebekeye daha fazla
REÜ'nin saplanabilmesi için şebeke geliştirme planlaması da yapılmalıdır. Rüzgarlı bölgelerde
küçük ünitelerde küçük güçlü rüzgar türbinleri kullanılarak yaygın üretim de teşvik edilmelidir.

Kaynaklar
[1] European Wind, reFOCUS, p.30 - 32, March/April 2005
[2] www.gwec.net 08/06/2006
[3] Assumptions to the Annual Energy Outlook 2006, Energy Information Administration,
Report DOE/EIA-0554(2006), March 2006
[4] http://www.epdk.gov.tr/lisans/elektrik/proie/venilenebilir.xls 08/03/2006
[5] http://www.epdk.gov.tr/lisans/elektrik/ruzgar/ruzgar.htm 08/06/2006
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Dünyada Rüzgar Enerjisi DÜNYADAKİ (RES) RÜZGAR ENERJİ
SANTRALLERİNDEKİ ARTIŞ

Son 2004 te 8,207 MW 2005 te 11,769 MW
RES pazarı 2005 te % 43.4 büyüdü
Kurulu guç 10 senede 12 katına ulaştı.
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ALMANYA
YIL SONU İTİBARIYLA KURULU GÜÇ
• 1990 47 MW

1991 YİLİNDA ALMANYA'DA SABİT FİYAT VE %100
SATIN ALMA GARANTİSİ KANUNUNDAN SONRA

330 MW
B36 MW

, 1.136 MW

5000 |

20QI

2 031 MW
2R75MW 0 4-^-.^--^^ri:rl

4 4^5 MW _ * > j * _# _#
6 113 MW - ^ - ^ - ^ & 'F
0,100 MW
12.001 MW.YALNI2 2002'DEKİ ARTIŞ 3 25G MW

ler ÜLKENİN TOPLAM Kurulu gücün % 9 zu

İngiltere & Almanya ve İspanya'nın Gelişimi

Gorüîdüğü gibi A l m a n y a 1990 d a n sonra k a n u n u n ç ıkmasıy la p a t l a m a
y a p m ı ş . d a h a sonra İ s p a n y a d a benzer k a n u n u çıkar ınca atağa g e ç m i ş
A n c a k rüzgarı A l m a n y a d a n 2 misli fazla o l a n İngiltere s e r b e r l rekabet ,ıha
le sistemi sonucu bir i ler leme k a y d e t m e m i ş 2001 yıl ında ise her yıl 1 p u a n
artarak 2010 kadar yenilenebil ir k a y n a k l a r d a enejın ; n % 1 0 Karşı lanma zoruı
luiuğu getirmiştir.
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Kurulu güç & Yüzölçümü
Türkiye'den 18 kat küçük alanı olan Danimarka
[3,115 MW rüzgar santiralı kurmuştur.

Türkiye aynı başarıyı gösterse
18 x 3,121 = 56,178 MW olur.Şimdi sadece 20
MW var.(Turkiyenin kurulu gücü Termik ,
hidrolik vs. toplam 35,000 MW)

Üstelik Türkiyede Rüzgar rejim: daha
iyi

• Almanya • Danimarka M Türkiye)

Sonuç :
Reel anlamda en ucuz enerji kaynağı olan
Rüzgar ancak Satın alma garantisi veya sabit
fiyat mekanizması olan ülkelerde başarıya
ulaşmış.

Serbest piyasa ve ihale sistemi ingiltere'de
başarısız olmuş .2000 yılında ingiltere bu
sistemden vazgeçerek Yeşil sertifika
sistemine geçerek gelişmenin önünü açmıştır.

Mirasyedi İnsanoğlu

•Petrol rezervleri 300 milyon yılda oluştu.
•Tüketim 110+(önümüzdeki) 40=150 yıl
• Tüketim / Rezerv = 1 / 2,000,000

• 2,000,000 gün = 5,475 yıl
• 1 Günde 2,000,000 günlük rezerv

tüketiliyor yani 54 asırlık.

• Hemde dünyamızı kirleterek !

RES LERİN FAYDALARI

Doğal ve sonsuz bir kaynak
Dışa politik bağımlılığı yok
İthal enerji değil

HARİCİ MALİYET (Çerveyi kirletme
maliyeti) termik santrallere göre 2-5
cent/kw daha az.

FİYAT ARTMA RİSKİ YOK

İSTİHDAM YARATICI

Türkiye'de Rüzgar enerjisinin gelişimi

•1991

•Ağuslos 1997 ilk otoprodüktör RES ımzaiarması ve YİD başvurularının

50Û MW aşması

•Şjbat '96 ilk RES sanfaii Alacalıda kuruluşu 3x 500 kW - 1 5 mW

,Kasım '98 Alacalı 7 2 YİD Kuruluşu,

Enerji bakanlığı ile yaklaşık 100 WW YİD modeli ile sözleşme parafı ve

Danıştay'a yollanma.

•1999 Danışlay'ın DPT onayı daha gelmeoı diye iadesi ,Nisan 99 DPT

kanunu gerekçesiyle sözleşmeleri durdurması

•Ekim '2000 Sözleşmelerin imzalanması yaklaşık 495 MW REİS

•2001 enerji bakanlığında Beyaz Ener|i operasyonu .herşeyın durması

•2002 yılında 6 ay içinde Türkiye tüketiminin %23 kadar Doğal gaz

elektrik santralının devreye alınması ve pratikte bulun geçerli

anlaşmaların askıya alınması

•2OD3 sonunda yaklaşık 1300 MW verilen lisans ancaK kanun yok praje

yok

• 2004 Temmuz Yemlenebilir enerji kanunun taslağının Meclis enerji

komısyonaan geçip Tiec'ss genel KLruluna yollanması.

14 Temmuz 2004 son anda Hazine bakanı tara^ından d^djni lması .

IULQAUA

C E E E C C ' ' " " 1 '

. • • • -

• - '

. . .

CYPKUS

• ; . . . • ' • * • • " " '
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Türkiye'de Rüzgar enerjisinin gelişimi

18 Mayıs 2005 Yenilenebilir Enerji Kanunu yürürlüğe girdi.
7 yıl dağıtım şirketlerine alım zorunluluğu getirildi
Türkiye ortalama toptan satış fiyatından 86,300 TL
TL bazda ve her yılda bir revize edileceğinden kredi bulmada zorluk
var
Dünya da türbin darboğazı var
İzinlerin alması yıllar sOrebiliyor.SİT ,lmar vs..
Binlerce MW başvuru ve lisans var ancak bu 2006 ve 2007 de
toplam tamamlanacak RES ler 160 MW ta ancak ulaşacak gibi
gozukmOyor.Gecen sene ABD 2,431 MW Almanya 1,808 MW
ispanya ise 1,764 MW yaptı bir senede
2008 - 2009 enerij açığı yani yapılacak Doğalgaz »antreleri ile
kapancak .enen/ı fiyatlarında büyükartışlarbekteniyor kaçınılmaz
olarak.
Malesef Türkiye bu büyük rüzgar potansiyelini iyi değerüyecek
poütakalar üretemedi.

Rüzgar enerjisinde En çok merak
edilenler

•Rüzgar üretimi yıllık

İstikrarlımı ?

•Ekonomik mi ?

•Potansiyeli ne kadar ,neye yeter.

•Rüzgar Esmezse olacak .elektrik mi kesilecek?

•Stoklanabiliyor mu?

•Ne yapmalı ?
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TR1000352

Bileşik Isı-Güç Üretimi

Taner Derbentti

İTÜMakina Fakültesi, Gümüşsüyü 34437, İstanbul

Özet

Bu çalışmada bileşik ısı-güç üretiminin tanımı yapılmış, bileşik ısı-güç üretimi ile ilgili temel
parametreler ve kavramlar açıklanmış, ülkemizde bileşik ısı-güç üretimi alanında
yapılabilecek çalışmalar özetlenmiştir.

Bileşik ısı-güç üretimi (kojenerasyon) elektrik ve ısının aynı güç santralından sağlanmasıdır.
Bu uygulama temelde güç üreten makinaların çevreye attıkları ısıdan yararlanmayı amaçlar.
Gaz türbinleri, Diesel veya doğal gaz motorları ve buhar santralları bu amaçla kullanılan
güç üreticileridir. Bileşik ısı-güç üretiminin amacı birincil enerjiden daha etkin
yararlanmaktır. Ayrıca daha az yakıt kullanıldığı için karbon dioksit ve diğer emisyonların
azaltılması, böylece sera etkisinin hafifletilmesi söz konusudur.

Türkiye' de bileşik ısı-güç üretimi endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye' nin
kurulu gücünün yaklaşık yüzde yirmisini bileşik ısı-güç santralları oluşturmaktadır. Birincil
enerji bakımından dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye' de bileşik ısı-güç üretiminin
yaygınlaşması ve etkin bir biçimde uygulanması önem taşımaktadır. Bu alanda yapılacak
çalışmalar şöyle sıralanabilir. Öncelikle santralın türünün ve büyüklüğünün doğru
belirlenmesi, en yüksek enerjiden yararlanma oranının ve ekonomik faydanın sağlanması
önemlidir. Bu konuda doğru yöntemlerin oluşturulması gereklidir. İkinci bir araştırma alanı,
sistem tasarımı ve sistemi oluşturan ekipmanların seçimi konusunda optimizasyon
yöntemleridir. Literatürde bu amaçla kullanılan yöntemlere eksergoekonomik çözümleme adı
verilmektedir. Üçüncü olarak bileşik ısı-güç üretimiyle bölge ısıtma/soğutması ile mikro
kojenerasyon alanlarında uygulama yöntem ve teknolojisi geliştirilmelidir. Dördüncü olarak
bileşik ısı-güç üretiminde kullanılabilecek yakıtlar ve bu yakıtlarla çalışan sistemler üzerinde
araştırmalar yapılmalıdır. Son olarak yasal düzenlemeler bileşik ısı-güç üretimini
özendirecek ve destekleyecek yönde geliştirilmelidir.

Anahtar kelimeler: kojenerasyon, güç üretimi, atık ısı, enerji verimliliği

' Taner Derbentli, 0-212-245 60 73, mkndekan@itu.edu.tr
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Cogeneration

Extended Abstract

Cogeneration is the combined production of power and heat. Cogeneration aims to utilize the waste
heat of power plants. The waste heat may be utilized for proces heating, district heating, drying and
cooling. In this way the primary energy is utilized more efficiently. Furthermore due to use of lesser
amounts of fuel, emissions and carbon dioxide production is reduced. This is important from the
viewpoint of controlling global warming.
Cogeneration is used worldwide in industry and in conjunction with district heating. The prime movers
used for this purpose are gas turbines, Diesel or natural gas engines and steam power plants.
There are several parameters used for characterizing cogeneration. First of all capacity shows the
power produced by the cogeneration plant. Most of the cogeneration plants used in industry have
capacities between 3 and 20 MW. However there are plants having capacities as large as 200 MW
and capacities smaller than 1 MW. The latter are known as micro cogeneration plants. Power to heat
ratio is another parameter characterizing cogeneration. It gives the ratio of power produced to heat
produced in a cogeneration plant. For gas turbine plants this is around 0.6, for gas engines it is about
I. For steam power plants, power to heat ratio is smaller than 0.4. The total efficiency or fuel
utilization efficiency is defined as the total useful output of the plant as power and heat to energy input
as fuel. The higher this value, the better is the cogeneration application. In a well designed plant this
value may be as high as eighty to ninety percent.
Cogeneration started as self power production in Turkey to provide continuous and top quality
electric power to industrial plants in the 1990 's. Now approximately 20 % of the power production
capacity of Turkey is provided by the cogeneration plants.
Turkey imports most of its primary energy demand, therefore it is important to increase the use of
cogeneration to reduce the demand. There are studies which may be done in universities and industry
which may serve this purpose. Some of these studies are discussed below.
The feasibility studies for cogeneration plants is a field which should be developed.. The hourly, daily,
montly and yearly power and heat demands should be calculated to decide on the correct capacity of
the plant. The capacity of the plant may be decided on the electrical power demand or the heat
demand. In general it is more economical to base the plant capacity on the electrical power demand.
In order to save as much energy as possible, the plant should operate continuously at full load. A
study which will survey the cogeneration plants in service today, to determine the annual average fuel
utilization efficiency may be a useful guide in sizing new cogeneration plants.
It is important to select and size the equipment forming the coeneration plant so that the sum of the
operating and investment costs are minimized. The methodology used for this purpose is called exergo
economic analysis which is based on the pioneering works ofTsatsaronis, ElSayedand Valero.
The use of cogeneration in conjunction with district heating is widely used in northern and eastern
Europe. This may well be applied to newly developing residential areas, university campuses and
similar complexes. The main obstacle in the application of combined power and district heating is
high initial investment costs. Government policies and subsidies in this area may be well worth
because of the national savings resulting from the reduction in fuel imports.
Micro cogeneration or spread electric power production is becoming more feasible as the technology
developes and costs are reduced. The costs of micro cogeneration technologies, such as micro
turbines, fuel cells, Stirling cycle engines are starting to become competitive with conventional
technologies which cost approximately 500 US dollars per kW today.
Another area where research is needed is the use of fuels other than natural gas in cogeneration
plants. Coal, biomass and biodiesel may be cited in this respect. Steam power plants, fuel cells and
the Stirling engines hold an advantage in this respect from the viewpoint of burning alternative fuels.
The establishment of regulations and policies directing the application of cogeneration need close
cooperation between the governmental institutions and the universities. In fact cogeneration is as
important as the renewable energy sources in reducing the demand for fossil fuels.

Keywords : cogeneration, waste heat, energy efficiency
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Giriş
Bileşik ısı-güç üretimi veya kojenerasyon, elektrik ve ısının aynı güç santralından
sağlanmasıdır. Bu uygulamanın ardında yatan temel düşünce, güç santrallannda çevreye
atılan ısının yararlı bir amaca yönlendirilmesidir. Bu amaç proses ısısının sağlanması,
kurutma, konut ısıtması, ek güç üretimi, soğutma olabilir. Böylece birincil enerji daha etkin
kullanılır. Enerji verimliliğinin yanı sıra, çevreye atılan karbon dioksitin ve diğer zararlı
gazların azaltılması, daha büyük ölçekte sera etkisini azaltır.

Bileşik ısı-güç üretimi bugün dünyada endüstride ve bölge ısıtmasında yaygın olarak
uygulanmaktadır. Bu amaçla gaz türbinleri, Diesel ve gaz motorları ile buhar santrallan güç
üreticisi olarak kullanılmaktadır.

Bir bileşik ısı-güç santralını tanımlayan parametreler aşağıda açıklanmıştır. Daha geniş bilgi
ve uygulama örnekleri için Kartchenko (1998) incelenebilir.
Santralın gücü, santralda birim zamanda üretilen elektrik enerjisini gösterir. Endüstrideki
bileşik ısı güç üretimi uygulamalarının büyük çoğunluğunda bu büyüklük 3 ile 20 MW
arasındadır. Ancak uygulamada 200 MW büyüklüğünde santrallara da, mikro kojenerasyon
adı verilen 1 MW' dan küçük santrallara da rastlanmaktadır.
Santralda üretilen elektrik enerjisinin ısı enerjisine oranı elektrik ısı oram olarak tanımlanır.
Bu büyüklük anlık değerlerle gösterilebileceği gibi, aylık veya yıllık ortalama değerlere
dayandırılarak da gösterilebilir. Elektrik ısı oram gaz türbinleri için yaklaşık 0.6, gaz
motorları için yaklaşık 1.0' dir. Buhar santrallannda ise 0.4' ten küçüktür.
Santralın toplam verimi veya enerjiden yararlanma oram, santraldan elde edilen elektrik ve
ısı güçlerinin toplamının, tüketilen yakıt enerjisine oranıdır. Bu parametre bileşik ısı-güç
üretimi uygulamasının başanmını doğrudan belirten bir büyüklüktür. Bu değerin yüksek
olması enerjinin etkin kullanıldığını gösterir. İyi tasarlanmış santrallarda bu değer %80 ile
%90 arasındadır.

Türkiye' de bileşik ısı-güç üretimi uygulaması, 199O'lı yılların başında endüstri kuruluşlarının
güvenli ve kaliteli elektrik sağlayabilmek için başvurduktan ve otoprodüktör uygulaması
adıyla bilinen bir yöntem olarak ortaya çıkmış, daha sonra atık ısıdan yararlanarak gerçek
bileşik ısı-güç üretimine (kojenerasyona) dönüşmüştür. Bugün Türkiye' nin kurulu gücünün
yaklaşık %20 kadarını bileşik ısı-güç santrallan oluşturmaktadır. Bu santralların çoğu gaz
türbinli veya gaz motorlu santrallardır.

Ülkemizde bileşik ısı-güç üretimi alanında yapılabilecek çalışmalar
Birincil enerji gereksinimini karşılamada büyük oranda dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye' de
bileşik ısı-güç üretimi uygulamasının yaygınlaşması önem taşımaktadır. Böylece daha az
birincil enerjiye gerek duyulacaktır. Bileşik ısı-güç üretiminin artması ve daha etkin bir
biçimde uygulanabilmesi için üniversitelerde ve endüstri kuruluşlarında yapılabilecek
çalışmalar vardır. Aşağıda bu konuda bazı düşünceler belirtilmiştir.

Bileşik ısı-güç santrallannı tasarlarken olurluluk (fizibilite) çalışmaları dikkatle yapılmalı,
kurulacak sistemin parametreleri özenle seçilmelidir. Kuruluşun gerek duyduğu elektrik ve ısı
enerjisi saatlik, haftalık, aylık, yıllık bazda iyi etüd edilmeli, santral büyüklüğüne bundan
sonra karar verilmelidir. Santral büyüklüğü kuruluşun gerek duyduğu elektrik gücüne veya
gerek duyduğu ısı gücüne göre seçilebilir. Genellikle ekonomik açıdan kazançlı olan
kuruluşun elektrik gücünün öncelik almasıdır. Santral gücünün, kuruluşta gerek duyulan
elektrik gücünden daha küçük seçilmesi, santralın zamanın çoğunda tam kapasitede ve
böylece daha verimli çalışmasını sağlar. Bu durumda karşılanamayan elektrik gereksinimi
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şebekeden sağlanabilir. Isı gereksinimi olabildiğince bileşik ısı-güç santralından
karşılanmalıdır. Gerek duyulacak fazladan ısı yardımcı kazanlardan sağlanabilir. Ülkemizde
kurulmuş olan bileşik ısı-güç santrallannda yukarıda belirtilen hususun ne ölçüde yerine
getirildiği, başka bir deyişle bu santrallann enerjiden yararlanma oranlarının yıllık
ortalamalarının bulunması bir araştırma konusudur.

Bileşik ısı-güç sistemlerinin maliyet ve enerji verimliliği bakımlarından optimizasyonu bugün
dünyada üzerinde çok çalışılan bir konudur. Tsatsaronis (1993), Valero (1994), ElSayed ve
Evans (1970) bu konuda öncü çalışmalar yapmışlardır. Yakıt fiyatları, ekipman maliyetleri ve
başarım parametreleri göz önüne alınarak maliyet ve verim açılarından en uygun sistemin
seçilmesi bu çalışmaların özünü oluşturmaktadır.

Bileşik ısı-güç üretiminin bölge ısırmasıyla birlikte uygulanması Kuzey ve Doğu Avrupa'da
çok yaygındır. Ülkemizde bu uygulamaya bir örnek İstanbul Esenyurt' da bulunan 180 MW
gücündeki kombine çevrim santralıdır. Santralın atık ısısı, Esenkent yerleşim bölgesini
ısıtmak için kullanılmaktadır. Ancak Türkiye' de bu tür uygulamaların sayısı pek azdır.
Toplu konut sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu uygulama artabilir. Gaz türbinli, gaz
motorlu orta büyüklükte (5-20 MW) santrallarda bir yandan elektrik üretimi yapılırken, öte
yandan konut siteleri, üniversite kampüsleri, kışlalar, hastane kompleksleri ve benzer yerler
ısıtılabilir. Bir ileri adım, yaz aylarında ısıtma için kullanılmayacak enerjiyle, abzorpsiyonlu
soğutuculardan yararlanarak bölge soğutması yapmaktır. Bileşik ısı-güç üretimi ve bölge
ısıtmasının önünde uygulayıcı açısından en büyük engel genellikle yüksek maliyetler ve
finansman sorunudur. Bu konuda özendirici politikalarla devletin destek olması beklenir,
çünkü birincil enerji tüketiminin azalmasından doğrudan devlet kazançlı çıkacaktır.

Küçük ölçekli veya mikro kojenerasyon uygulamaları dünyada giderek yaygınlaşmaktadır.
Bugün 1 ile 10 MW elektrik gücüne sahip, gaz türbinli veya gaz motorlu bileşik ısı-güç
santralarının tüm yardımcı donammlarıyla birlikte maliyetleri kW güç basma 500 dolar
kadardır. 500 k W dan daha küçük bileşik ısı-güç santrallan olarak tanımlanan mikro
kojenerasyon santrallan, bugüne kadar yukarıdaki maliyetlerin çok üzerinde olmuştur. Ancak
teknolojinin gelişmesiyle birlikte maliyetler sürekli düşmektedir ve mikro santrallar
uygulanabilir duruma gelmiştir. Bu tür santrallann günümüz iklimlendirme sistemleriyle
ilişkilendirilmesi ve ekonomik açıdan olurluluğunun sağlanması, bu alandaki güncel araştırma
konularından biridir.

Bileşik ısı-güç sistemlerinde kullanılan yakıtlar ayn bir araştırma konusudur. Bugün bileşik
ısı-güç sistemlerinde en çok kullanılan yakıt doğal gazdır. Buhar türbinli sistemler ve Stirling
motorları her türlü yakıtı kullanabilmek bakımından önemli bir üstünlüğe sahiptir, ancak
maliyetleri gaz türbinli veya gaz motorlu santrallara oranla daha yüksektir. Kömür, biyomas,
bitkisel yakıt kullanan sistemlerin oluşturulması, bu yakıtların çevreyi en az kirletecek bir
biçimde yakılmasını sağlayacak yanma düzeneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin bu alanda öncü araştırmalar yapmalan beklenebilir.

Bileşik ısı-güç sistemlerinin yaygınlaşmasında yasaların, yönetmeliklerin ve özendirici
politikaların önemli bir rolü vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin gündeminde bekleyen
Enerji Verimliliği Yasası ve Türkiye Kojenerasyon Yasası' nın kabul edilmeleri bu konudaki
gelişmelerin önünü açacaktır. Birçok Batı Avrupa ülkesinde uygulanan elektrik alım desteği
yenilenebilir enerji kullanımında olumlu gelişmelere yol açmıştır. Benzer politikaların,
Türkiye' deki küçük ölçekli bileşik ısı-güç üreticileri için uygulanması da ülkemizde
kojenerasyonun yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.
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Sonuç
Bileşik ısı-güç üretiminin yaygınlaşması Türkiye' nin birincil enerji talebini azaltmak
bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada bileşik ısı-güç üretimine ilişkin temel tanım ve
parametreler gözden geçirilmiş, bu alanda üniversitelerde ve endüstri kuruluşlarında
yapılabilecek araştırma ve çalışmalara ilişkin özet bilgi verilmiştir.
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TÜRKİYE'DE

KOJENERASYON TEKNOLOJİSİNİN

GELİŞMESİ VE GELECEĞİ

Özkan AûlŞ
TOıtiye Kojenerasyon Demeği

Yönetin) Kumlu Bakanı

M İ ENERJİ ÇAL.1ŞTAYI VE SERGİSİ
B-23 H.ıirmıı HMt

SOI.ym.il Drmlrel Ktltur Mırlıal

TÜRKİYE'DE KOJENERASYON TEKNOLOJİSİNİN GELİŞMESİ
VE GELECEĞİ

1. KOJENERASYON SİSTEMİNİN KİSA TANIMI

KojcnertsyoD, aynı primer eneği kıyıugı ite elektrik, m vey* mekanik enerjiyi ef
zamanlı olaak Üreten sistemin adıdır. Bu birliktelik, iki atenmtn tek tek kendi
baf Inn», baslu yerlerde aretifanesine nazaran bflyuk kaynak tasamıflı ulamaktadır.
Bunu bir şekilde ifade etmeye çalışırsak:

İMta
*•

M
|ınm
Oı*.

M
Sn»
İH

Elektrik ve buuUrilkttOretunl EUürtk <n bmot Ayn Ayn OretİBri

Sikil 1. Ill ve Elektriğin Birlikte ve Ayn Ayn OretOmed Şesulan

1st ve Elektrik ihtiyaçlarının büyüklüğüne, ısının hangi prosesle kullanılacağına bağlı
olarak kojeneresyon sistemleri çeşitli şekillerde dizayn edilebilir. Bazı örnekler
vennek gerekirse:

! t»Ou

k H-t
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ISI .' EUEKTRtK

4. HANGİ .SKKTOHLtlUDK KOJENEHASVON KULLANİMİ D.\HA V A Y U I N ?

t:rdû<;mvel Kojcnerasyon için en ıckal sektör TekMil'diî Bunu sırasıyl-J kıiıt.

î] 6. TûrkıjL'de

5. KOJJ;NLR,\SYON S!STE,MLE.K1NIN VAKITI

Kojcnerasyon lesıslenne en uysun y.ikn doğal camdır Do^al

Şc^il 7 K^sntrasyoı
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Cnflk 2. DofıJ Gu - Elektrik Fly.tt.an Deftim. (Mm 20M - Mart 20M)

fef

Bundan di görüleceği tere, 2 yıl içinde doğal gaz (iyatlan %54 arttığı halde,
elektriğin lanayiciye satış flyılı hiç değişmemiştir. (1,1 cem/kWh)

GRAFİK l'lfcn ÇIKAN SONUÇ

• Elektrik Üreticilerinin %95'i yakıt olarak doğal gan kullanıyor.

• Elektrik Oreticileri fiznitite hesaplanın m '̂O 16,0 cent'e göre yapnuflar.

• Doğal Gazm l6,0cen'lik fiyatıyla elektrik üretim maliydi : SJcent

• BugOnko Gaz Fiyanyla (26.S cenl/m1) elektrik Oretim maliyeti : 7,2 cent

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞİTİM ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK.
ELEKTRİK ORETİM MALİYETİ k\Va BAŞLNA 7 4 eeat OLURSA
ELEKTRİK SATIŞINDAN ÜRETİCİ PARA KAZANABİLİR Mİ?

Kazananaaz; hatta zarar eder. Cfiika;

r >

A nokıuMiuliin
U noklasına ukisirak

15-tkv I1-.İAŞ

US kV

m
lkWh'lik elektriğin Brüt Üretim Maliyen : 7.2 cenl/kWh

Net Oretim Maliyeti (ic ihtiyaç hesabıyla) : 7.6 centfkWh

Nakledilecek Enerjinin Hat Kayıplarını Karşılama PayKHO : 0.5 cent/kWh

OrerkH Çıkış Fiderinde teslim edilen 1 kWVin Maliyeti : >.l cenVkWh

Orta Gerilim Dağıtım Bedeli YG İsletme Bedeli : 1.0 - 1.1 cenl/kWh

Serbest Tüketici Barosmda teslim edilen elektriğin üreticiye maliyeti (en az)

: 9,1 cent/kWh

Serbest Tüketici Bansında teslim edilen elektriğin üreticiye maliyeti (en çok)

: 9.9 cenlAWh

BUGÜN TEDAS-1N SERBEST TOKETtÇt KENDİ BAHASINDA TEDAS'IN
M e m t i a ( l t £ 7 Ykr/kW») FİYATI DURURKEN, TEDARİKÇİDEN

tftnfm FİYATLA ELEKTRİK ALIR MI?

Az Once gösterdiğimiz Azcre Kojenerasyon Tesisleri yeni yıtmmlannı durduran ve
kurulmuş olanların isletme zararlarını arttıran iki önemli neden van

ÇOK YÜKSEK DOfiAL CAZ FİYATI

ÇOK YÜKSEK İLETİM VE DACITIM BEDELİ

NE YAPMAK LAZIM?

Kajtaımyaa Tesisleri, b> ilkeata alba yamurtlayarı unklandır. Zira;

• 1991-2002 yıllan arasında ülkemizi karanlıktan kurtarmıştır.

• Sn anda da Arzedüebilir Oretim Kapasitesi ile daha 25.000 GWh elektrik
üretebilecek dunımdadniar ve 2OO7-2OOI yıllarının hesaplanan elektrik
tıkıiıtiıinm kv^ı mevcut co iyi ıhçttr.

• Gecen yıl 21.000 GWh elektrik OreHrken. yüksek çevrim randımanlan ile 3.0
milyar m> doğal gaz tasamırb sagiamııbıar.

• Yine gecen yıl bu tesisler sayesinde atmosfere 12.0 müyan ton daha az CO,
salanım yapılmıştır.

• Bu tesisler bu güne kadar. bakQmetimizdcn alım garantisi: Hazine'den ademe
garantisi istemeden kredilerini bulmuşlar, elektriklerini Oretnûsler ve
Türkiye'de elektrik ananın güvencesi ve kalitesinin de teminatı olmuşlardır

BÜTÜN BU NEDENLERLE BU TESİSLERİ ELBİRLİĞİ İLE
YAŞATMAMIZ GEREKMEKTEDİR.

213



Di.

Isaşanjiı^laıdır Eki poliükaLu ç c r c e ı o m d e Avrupa Fitilimi. 200-1 vılııuil " A D

Kojcrurasyon Dırckîıfi "ııı çık.ınarak uyguhı=na>a koymuş lur

• 't Liksek V e n r u l î K o j e n e r a m m ( Y Y k ) S e r t i f i k a l a n île I j e l g d e ı m u - k i t d i r .

•Büi°e D-ıgıiun S i * r e n ı k r ine ve VulVsek G e r i l i m T e r s l e r i n e b . » * l a n ı n a ) a n n â

öncel ik v e r i l m e k l e d i r .

•YC'KSfK VF.RJML.ERjYI E KA7.A NDI RDI K L A R I Y A K I T T A S A R I U T I *

O R A N I N D A U V S \ I k G Ö K M F.KT F M M E M F k l F N M E K T E D İ R .

Y u t u r k V 'cnnl ı Krıjeiicıasyon Ilı ıckıtfı" ljcn?trn bir Y » u V a s a r u . T a s l a ğ ı 1

yohır:da pjs-i-'ieccğı g a y r i i l t . hr-ıı Yiıksi.-k Vtr iniu K i i ] c n a ^ > o n Y s N n a ı i n n n ı

ibicyctcgı ' Knjcntr.^yon Direktifi uygulamacın ü;ı ycıine gLiırmıj olücsyız.

Ijl.'Mk.lc oljn Ko.|t--K-s.isy:;n lirsü-ltrnmn -.-Ickink Oıctırı /armljrıiü a^ıltscak ^c
iüiık-o-'iın ,b kuml.rulanuı ie,vık ,-Jrc-V diğer oiscnk-rifii? ise >nnL/dır

' Ot."Rı»XK ANLAMDA <ü)r.NCFLAS>'O\ TEKNOLOJİSİNİ f i O U ' L A Y A N
<,BASI1 ÇLVRLMLt- Ç A L I ' ^ M A R HARIC, ) İLSISLLRTN GAZ ["[YATLARI
CLVRIM RJ\NDIV1ANL'\RIN,\ GORE i 8,0 • 20,0 ccııl'ın."! ARALIĞINA
CTKİI MF.LID1R

1 T.PDK. T[.DA$ \ E TLİAŞ ELEKTRİĞİN b'RCTIClDCN StRtîEST
TbkLTICIYE N^KIL VE DA('.l HVINDA LYGLJ!. ANACAK ILLT1M VL
D . A C M I M BL[)I-.L!.LRİ\İ YLMDLN DEĞLRLLNDIRMELİÜIB. HALfA
UYGULA^MAKrA OL*ı\ '1AR!}L"^L- CIORL, C L E K T H İ C Î N İ L L ' I I M VL"

DAĞITIM BEDELLERİ TOPl W'\, KOJEN'F.RAâYON TESISFSDE YAKIT
HARİÇ. ÜRETİN' MALİ"! ETf\'ÜtN D.AH*\ YL'KSEkTIH HALUL'K! BİR
SANTRALİN Kl.Rl LUS SEDEL! ONU NAKLEDECEK tLLKTRJK NAKİL
KATLARI - ONU DAĞITACAK D A C I T I M SİSTEMLERİ (SUUSTATION)
KURULUŞ BEDELİNİN 5 rCAl INDAN DAHA YÜKSEKTİR

A

K

T0RKİYF.DE KOJENER
<:ÖRL;\ORL'7.?

oı^ i ^mınbı j ıa

lasını ka/jndını
\-nıpa'd3. Ali!i,ın\
üjnu-r.syonlh.h

Oıopıtıdııkıorlcrın

İ T —

.i-.ınJııti"
iwyiTi Ki

dk dîUi'k
ı\ü. KP.«r

nı, aynalı Y

••E.vrj, V

\SYON TESİSLERİNİN (İELECEC"

•> G^ılk

eme ve
ya da 1

cnilencb

inak ıçn

nmhl^ ı

«ıllantla ua. r>*r

l.r t ncr)i Kayna

[.Hicve Kojeru-

ctf sunduk

Kanını Tasarısı"

fellik.

..L>,k ;:• v.ı

t > 1 ) l Ç r ı « c >

İ N İ

l . K

ımarka J ^ ı

klım gibi ıc^v

3i- Lk'kink L

Tnslugına il<

Y

ık ı

ı ol

Iİ.İ

NASIL

s , T > C î h < r [ V i L

k doğal w?

i!<)rıısıan"cJ<ı
Jılmekiedii

iı.ık aşd^ıda

riJMN! ye

"fu!ki ;- ' ı l f Kc)en-r .n>,-r rL-v<.ltnn,n ı )n? ! . ı rna £.-v-r-n V n ı r ı yık!a*.ık % 6 ( r n r »LJ

rat anı Kuzey Avrupa I lkLJen.nJe "'»"O -SO aracında dfğiştn-kcedtr. C,"ıınku bu «ilkeli, r

kısjcMcras-rnnu daha fok Büigc<el Isılına [ D ı s ı n u Htaisng) i n a k s a l ı olarak

kııünnr-nkMdırlar Bw ı k b ı ı orrckıotı lıarekeılc Kojcnür.^yün Ttsts lcr ım daha yııksck

-.enmlc valı^ıvıaya ır>vık umLk. ' î ıaksadıy la ' Ylıksi'k Vr.nsnlı K(ijcııcr;ıi,yün Tcs ı sk-n"

Yjsd T^lp .ğ ı 'n ı h a ^ ı i l a y a i j l d P.r.cıjı ve Tsbıı K:tvriaklaı Bııkrfiılığı'iüi sıımluk Bu

"i a^j T . « U f i ' m n o/ısım Asnıpa bit l iği Koj^nurosyon Dirikti linin çekirdeğini ıcşkıl

eden Elek-mk ^c Isın.r, Ayn Ayrı Ü i f n m i n t ; ı i iuarsn t n az °/. 10 yakıt lası ırufı ı

sağ lay ın JCdjcncıasyon S e ç i l i r i n i n teşvik ; ^ i i m « : oiu^ıınnaıStstiır

1.,-ip h^ 1

T B M :irtnaı̂ ı?

_ . . grisıermcku-J.ı

Coşen lir] Cogetı Eij I

Re/.//r; Re/"

— AI oo

214



10. SONUÇ

Yaşadığımız sıkıntılara ragmen, Kojenerasyon Enerjisi artısı, elektrik talep
büyümesinin Üzerinde seyretmektedir. Az fince bahsettiğimiz önlemleri hayata
geçirebilirsek. yıllık kojenerasyon büyümesinin bugünkü %10 oram yerine %20-30
ansında değişeceğine inanıyorum.

Özellikle "Toplu Konut ve Bölgesel Isıtma için Kojenerasyon" Kanunu çıkartılırsa,
bugün sadece Endüstriyel Kojenerasyon olarak gelişmekte olan Kojenerasyon
Sektörünün, elektrik üretimindeki %17*lik payının 2020 yılında. Hollanda'da olduğu
gibi %40'B ulaşacağını hesaplıyorum. Bu hedefe ulasabilirsek. yıllık doğa) gaz
tasarrufunun 10 milyar m1 ve CO, salınım azalmasının da 40 milyon ton /yıl
(Avnıpa'daki toplam azalma 240 milyon ton /yıl) olacağını bilgilerinize sunmak

Çalışmalarımızın yetkililer tarafından anlaşılıp değerlendirilmesi ve hedeflerimizin
tutması dileği ile hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

215



TR1000353

Güneş ve Hidrojen

F. Kadırgan1, S. Beyhan, S. Sarı Özenler
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 34469 Maslak-ISTANBUL

Özet

Dünyamızın giderek artan enerji ihtiyacını çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak
sağlayabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarından birinin güneş enerjisi veya hidrojen enerjisi
sistemi olduğu bugün bütün bilim adamlarınca kabul edilmektedir. Bilindiği üzere hidrojenin yakıt
olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı
olmaktadır. Ancak hidrojen eldesinin yenilenebilir enerji kaynaklan kullanılarak yapılması
önemlidir. Bu çalışmada, güneş enerjisinin termal dönüşümünün uygulaması olan seçici yüzey
güneş kollektörleri ile elektriksel dönüşümü sağlayan ince film güneş pilleri ve hidrojenin yakıt
pilleri kullanımı üzerine dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalar özetlenecek, bu konuda
geliştirilen teknolojiler aktarılacaktır.

Anahtar kelimeler : Güneş enerjisi, termal dönüşüm, elektriksel dönüşüm, hidrojen enerjisi, seçici
yüzeyli güneş kolektörleri, güneş pilleri, yakıt pilleri

1 Figen Kadırgan, tel: 0 212 285 3340, e-mail: kadirgan@itu.edu.tr
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Solar and Hydrogen

Extended Abstract

It has been widely accepted that the only sustainable and environmentally friendly energy is the solar energy
and hydrogen energy, which can meet the incresing energy demand in the future. Solar Energy may be used
either for solar thermal or for solar electricity conversion. Solar thermal collectors represent a wide-spread
type of system for the conversion of solar energy. Radiation, convection and conduction are strongly coupled
energy transport mechanisms in solar collector systems. The economic viability of lower temperature
applications of solar energy may be improved by increasing the quantity of usable energy delivered per unit
area of collector. This can be achieved by the use of selective black coatings which have a high degree of
solar absorption, maintaining high energy input to the solar system while simultaneously suppressing the
emission of thermal infrared radiation. Photovoltaic solar cells and modules are produced for:

(i) large scale power generation, most commonly when modules are incorporated as part of a building
(building integratedphotovoltaics) but also in centralised power stations,
(ii) supplying power to villages and towns in developing countries that are not connected to the supply grid,
e.g. for lighting and water pumping systems,
(Hi) supplying power in remote locations, e.g. for communications or weather monitoring equipment,
(iv) supplying power for satellites and space vehicles,
(v) supplying power for consumer products, e.g. calculators, clocks, toys and night lights.

In hydrogen energy systems, Proton exchange membrane (PEMFC) fuel cells are promising candidates for
applications ranging from portable power sources (battery replacement applications) to power sources for
future electric vehicles because of their safety, elimination of fuel processor system, thus, simple device
fabrication and low cost. Although major steps forward have been achieved in terms of PEMFC design since
the onset of research in this area, further developments allowing wide spread commercialisation of this
technology are more likely to come from improvements in the central PEMFC components. Currently, there
are two major obstacles inhibiting the application of PEMFC namely, the low activity of anode catalysts and
the phenomenon of methanol crossover through the polymer electrolyte membrane from the anode to
cathode side. Efforts have been expended in developing new anode catalysts and, to some extend, methanol
impermeable membranes. This paper reviews the choice of materials and main methods of manufacture of
photovoltaic solar cells, modules, spectrally selective surfaces, and PEMFC components that are
commercially available. The research and development works on solar and hydrogen energy systems
including PEMFC components made in Istanbul Technical University also will be given.

Keywords: Solar energy, hydrogen, solar collectors, solar cells, fuel cells
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Giriş
Günümüzde dünya nüfusundaki artış ve buna bağlı olarak enerji ihtiyacındaki yükseliş, alternatif
yakıtlara daha fazla önem verilmesine ve buna bağlı olarak daha fazla zaman ve para harcanmasına
neden olmaktadır. Var olan fosil yakıt kaynaklarının ortalama 100 yıllık bir ömrü kaldığı ve enerji
üretimi sırasında da sülfür, azot oksitler gibi bazı zararlı kimyasalları üreterek çevreye verdiği
zararda düşünüldüğünde, verilen önemin artmasının normal olduğu görülmektedir. Bu kapsamda
alternatif enerji kaynaklarından, güneşle termal ısıtma, güneş pilleri ve yakıt pilleri sahip olduğu
pek çok olumlu özellik ile ön plana çıkmaktadır.

Güneş enerjisinin önemi son yıllarda giderek artması beklenmektedir. Çünkü güneş yer yüzünde
tüketilen toplam enerjiden 10 000 kez daha fazla enerjiyi yer yüzüne yollar, çevre dostu bir enerji
kaynağıdır. Endüstride (fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri) ile yerleşim alanlarında (evler,
siteler) termal (sıcak su, radyatör ön ısıtma, havuz ısıtma) ve fotovoltaik uygulamaları
bulunmaktadır. Ayrıca uydu ve uzay istasyonlarında güneşten elektrik elde etmek için kullanılan
güneş pili teknolojilerindeki gelişim, bunların verimlerindeki artış sayesinde daha ekonomik hale
gelmektedirler.

EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640
saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m2-yıl (günlük toplam 3,6
kWh/m2) olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı

Bölge

G. Doğu Anadolu
Akdeniz
Doğu Anadolu
İç Anadolu
Ege
Marmara
Karadeniz

Toplam Güneş Enerjisi
(kWh/m2-yıl)

1460
1390
1365
1314
1304
1168
1120

Güneşlenme Süresi
(Saat/yıl)

2993
2956
2664
2628
2738
2409
1971

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü

Ancak, bu değerlerin, Türkiye'nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan
çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ, güneş enerjisi değerlerinin daha
sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam
etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski
değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir.

Güneş enerjisinin elektriksel dönüşümüne gelince, fotovoltaik pazarı bütün dünyada hızla
artmaktadır (Şekil 1). Bu artan pazar içinde fotovoltaik pil teknolojisinin izlediği değişimde
Şekil 2'de görülmektedir. Çizelge 2'de ise çeşitli güneş pillerinin laboratuar ve modül verimleri
üretildikleri yerlerle beraber verilmiştir.
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Şekil 1. Fotovoltaik pazarının izlediği değişim

Şekil 2. Fotovoltatik pil teknolojisinin izlediği değişim
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Çizelge 2. Ticari olarak satılan pillerin cinsleri, laboratuar şartlarında hücre verimleri ve modül
halindeki verimleri

Hücre türü Laboratuvar şartlarındaki
hücre verimleri (%)

Modül halindeki
verimleri (%)

Tek kristal silisyum

Multi kristal silisyum
Amorf silisyum
HIT
GaAs
InP
GalnP/GaAs/Ge
CdTe
CIGS
Organik güneş pili en

24.7 (UNSW,PERL)

20.3 (FhG-ISE)
10.1 (Kancka)
21 (Sanyo)
25.1 (Kopin)
21.9 (Spire)
32 (Spectrolab)
16.5 (NREL)
19.5 (NREL)

_812(ECN)_

22.7 (UNSW/
Gocherrnann)
15.3(Sandıa/HEM)
10.4
18.4 (Sanyo)

10.7(BPSolarex)
13.4 (Showa shell)
4.7 (TNAP)

Yine fotovoltaik pil teknolojisini, hücre verimi, modül verimi ve maliyet açısından karşılaştıracak
olursak:

&naie-x:a. Sı MuH-<si3l Sı a-Sİ CoTe CİS

FoioyolMik teknoloji

'.in-Sı Ey «S

Şekil 3. Fotovoltaik teknolojinin malzeme maliyeti ve \ erimi açısından karşılaştırılması

Fotovollaik uygulamalarda, ticari olarak kullanılan silikon teknolojisidir. Son yıllarda ince film
CdS/CdTe ve CuInSe2 güneş pillerinin kullanımı giderek artmaktadır. İnce filmlerin
clcktrokirnyasal olarak kaplanması düşük maliyet masraflarıyla yüksek film kalitesini beraberinde
getirmektedir.
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İTÜ de yapılan güneş enerjisi ile ilgili çalışmaları seçici yüzey güneş kolektörlerinin geliştirilmesi,
elektrokimyasal kaplama yöntemiyle ince film eldesiyle de fotovoltaik dönüşüm, güneş pillerinin
sistem üzerinde uygulaması (AC-DC dönüşümcüleri) ve proje halinde olan güneşle soğutma yer
almaktadır.

Hidrojen enerjisi konusunda yapılan çalışmaları ise hidrojen eldesi, hidrojen depolama ve taşıma,
yakıt hücreleri, sistem-integrasyon ve sosyo-ekonomik boyut olmak üzere 5 kısımda incelemek
mümkündür. Bu konularda dünyada ve ülkemizde çalışmalar yapılmaktadır. Ancak İTÜ'de bu
konuda yapılan çalışmaları Proton Geçirgen Membran teknolojisine sahip yakıt hücreleri
komponentlerinin geliştirilmesi, elektrikli araç motorları, hidrojen depolama amacıyla karbon nano
tüplerin geliştirilmesi ve aktif karbon yüzeyler üzerinde yapılan çalışmalar olarak özetleyebiliriz.

Termal Dönüşüm
Güneş enerjili su ısıtma sistemleri termal dönüşüme örnektir. Ülkemizde termal dönüşüm, güneş
kollektörlerinin yüzeyleri mat siyah boya ile boyanarak hazırlanmaktadır. Bunlarda profil
yüzeylerinin absorpsiyon/emisyon oranı çok küçüktür. Dolayısıyla güneşle ısınan su, hızla
radyasyonla ısısını kaybeder. Siyah mat boya ile hazırlanan yüzeylerde boya çatlaması ve
korrozyona çok rastlanır. Ömürleri kısadır. Yüksek verimli kollektör yüzeyleri güneş ışığına karşı
seçici ve koruyucu kaplamalardan oluşur. Yüksek verimli bir kaplamanın, güneş ışığının 0.3-2 um
dalga boyu aralığında maksimum absorpsiyon (a> 90) değerine, aynı zamanda da radyasyonla ısı
kaybının olmaması içinde minimum emisyon (e<20) değerine sahip olması gerekir. Bu kaplamalar
1 um'den daha ince filmler olup vakum teknikleri veya elektrokimyasal kaplama yöntemleri ile
hazırlanabilir.

Güneş enerjisinin termal dönüşümü ile yapılan çalışmada İTÜ-KOSGEB ortaklığı ile bakır,
alüminyum yada döküm yüzeyler üzerine güneş ışığına karşı seçici ince film yüzeylerin
hazırlanması ve bunlarla yüksek verimli kollektör yapımını olşturmaktadır. Güneş ışığını belirli
dalga boylan aralığında yüksek değerlerle absorplayan, buna karşılık emisyon değeri küçük, nano
filmler bakır ve döküm yüzeyler üzerine elektrokimyasal kaplama yöntemi ile kontrollü bir şekilde
hazırlanmıştır. Kullanılacak yöntem patent altında korumalı bir yöntem olup, bu yöntemle bakır ve
döküm yüzeyler üzerine kademeli olarak elektrokimyasal kaplamalarla nikel siyahı filmler
oluşturulacaktır. Oluşturulan filmlerin yüksek sıcaklığa ve korozyona dayanıklılığı test edilmiştir.
Şekil 1 'de patenti alman yüzeyin spektral özellikleri görülmektedir. Avrupa'da vakum tekniğiyle
üretilen benzerlerine oranla çok daha dayanıklı ve üretim tekniğinin basitliği nedeniyle de çok daha
ucuzdur (Kadırgan, 1981).
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10

Şekil 4. Patenti alınan yüzeyin spektral özellikleri
(Absorpsiyon (a) = 0.95 Emisyon (e)= 0.079)

Fotovoltaik dönüşüm:
Güneş enerjisinin fotovoltaik dönüşümü üzerine yapılan çalışmaların konusu elektrokimyasal
yöntemle kaplanan CdS/CdTe ile CuInSe2 ince film güneş pilleridir. Deneysel çalışmamızda
elektrokimyasal ölçümler Volta Lab PGZ-301 potansiyostatı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Deneylerde pyreks camdan yapılmış, üç elektrotlu elektrokimyasal ölçüm hücresi kullanılmıştır.
Ölçümlerde çalışma elektrodu, referans elektrot ve yardımcı elektrot kullanılmıştır. Ortamda
mevcut olan oksijeni uzaklaştırmak ve sürekli inert ortam sağlamak amacıyla azot gazı
atmosferinde çalışılmıştır. Çalışma elektrodu olarak İTO kaplı camlar kullanılmıştır. CdS ince film
güneş pilleri için kaplama çözeltisi olarak 0.2 M CdCh kullanılmıştır. Bu çözeltinin pH'sı 2-4 ve
çözeltiye ilave edilen Na2S2Û3 konsantrasyonu da 0.01 M ve 0.05 M arasında ayarlanmıştır.

° °y
Çözeltiye uygulananan potansiyel 80 °C ve 90 °C'de -0.6 V/SCE'dir. Elektrokimyasal ölçümler
Voltalab impedans spektroskopisiyle yapılmıştır. İTÜ-CSM işbirliği ile hazırlanan CdS/CdTe güneş
pillerinin verimleri Çizelge 3'de verilmiştir (Kadırgan vd., 2000).

Çizelge3. İTÜ-CSM İşbirliği ile Hazırlanan CdS/CdTe Güneş Pillerinin Verimleri

CdS kalınlığı
(mV)

Jsc

(mA) (cm2)
500 A
1250 A
2500 A

5.73
7.68
7.30

433
654
518

24.5
24.4
22.6

189
126
376

CuInSe2 ince filmlerin elektrokimyasal olarak hazırlanmasında deneysel yöntem olarak krono
kulometri ve döngülü voltametri yöntemleri kullanılmıştır. CuInSe2 ince filmleri, sabit bir elektrik
yükü (Q) ve sabit potansiyel altında çalışan krono kulometri yöntemi ile elde edilmiştir. CuInSe2'in
İTO kaplı camlar üzerinde elektrokimyasal olarak depolanması ve daha sonra elde edilen filmlerin
XPS ile karakterizasyonu incelenmiştir (Şekil 5). Bu çalışmada elektrokimyasal olarak
depolanması, bu depolamaya etki eden faktörler, ince filmin oluşma kinetiği ve elde edilen filmlerin
yüzey kompozisyonları araştırılmıştır (Kadırgan, Beyhan, 2006).
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Şekil 5. XPS analizi

Hidrojen enerjisi:
Istanbul Teknik Ünivesitesinde proton geçirgen membran yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere
yakıt olarak metanolün, etanolun veya CO içeren hidrojenin oksidasyonu ve oksijen reduksiyon
katalizörleri sentezlenmektedir. Metanolün, etanolun veya CO içeren hidrojenin yükseltgenmesi
için bimetalik elektrotlar (Pt/Sn, Pt/Ru, Pt/Mo gibi) ve ad-atomlar hazırlanarak reaksiyon aktivitesi
arttınlmaya çalışılmaktadır. Matriks olarak polianilin, polipirol veya politiyofen gibi iletken
polimerler kullanılmaktadır. Bu iletken polimer matriksler üzerine moleküler boyutta dağıtılan
elektro katalitik malzemeler ile reaktif moleküller daha kolay bir şekilde reaksiyona
girebilmektedirler. Ayrıca enzim emdirilmiş katalizörlerin aktiviteleri biyolojik sensor amacı ile
incelenmektedir.

Sentezlenen katalizörlerin nano boyutta olması aktivite üzerine olumlu etki yaparken maliyeti de
düşürmektedir. Bu katalizörler daha sonra değişik iletken polimer destek malzemeleri veya karbon
tozları veya nano dağıtılmış elmas tozlan (San Özenler vd., 2004) üzerlerine dağıtılarak aktivite
değerleri ölçülerek karşılaştırılmaktadır.

Proton geçirgen yakıt hücreleri için oksijenin indirgenmesi reaksiyonu katalizörü olarak kobalt
ftalosiyaninler(Yörür, 2006), Mo, Ru, Se karbonil bileşiklerinden (Sarı Özenler, 2004) sentezlenen
kalkojenitler incelenmiştir. Bu katalizörlerin daha sonra çeşitli parametrelerin fonksiyonu olarak
(sıcaklık, tarama hızı, konsantrasyon gibi) oksijenin indirgenmesi reaksiyonundaki aktiviteleri test
edilmiştir. Konsantrasyonun fonksiyonu olarak yapılan incelemede artan konsantrasyonla
aktivitede bir artış saptanmıştır (San Özenler, Kadırgan, 2006).

Diğer yandan Sofya Üniversitesi (Bulgaristan) ile yapılan işbirliği neticesinde gönderilen yüzeyleri
IrO2 kaplı karbon kağıt malzemeleri çeşitli malzemelerle modifiye ederek hazırlanan katalizörlerin
oksijenin indirgenmesine karşı aktiviteleri incelenmiştir. Bifonksiyonel yakıt hücrelerinde
kullanılması düşünülen katot malzemeleri önce iletken polimer (polianilin) ile kaplanarak daha
sonra da MoRuSe bazlı katalizörler uygulanarak tetkik edilmişlerdir (Şekil). Hazırlanan katalizörler
ticari olarak yakıt hücrelerinde kullanılan E-TEK Pt %20 katalizörlerle aynı şartlar altında
kıyaslanmışlardır (San Özenler vd., 2006).
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Şekil 6. IrÖ2 kaplı karbon kağıt elektrotların modifiye edilmeden ve iletken polimer ile modifıye

edilerek ETEK katalizör içeren elektrotlar ile oksijenin indirgenmesi reaksiyonu aktivitesinin
karşılaştırılması

Doğrudan methanol yakan yakıt hücrelerinde karşılaşılan metanolun anottan katoda membrandan
geçişi problemine çözüm için; bilinen iyonomerik polimer sistemleri modifıye edilerek metanolun
geçişine karşı direncini arttırma çalışmaları yürütülmektedir (Kadırgan, Savadogo, 2002).

Membrandan geçen metanolun geçiş hızı hakkında bilgi sahibi olmak için gaz kromatografısi ile
ölçülmüş olan değerler Çizelge 4'de gösterilmektedir.

Çizelge 4. 25°C'de Nafıon ® membrandan geçen metanolun geçiş hızları I-Veğrilerinden ve gaz
kromatografısi değerlerinden hesaplanmıştır.
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Açık devre potansiyeli şartlan I-V eğrilerinden hesaplanan Gaz kromatografisinden

altında zaman geçiş hızlan hesaplanan geçiş hızları

(mol/cm . s) (raol/cm2. s)

14 saat sonra

24 saat sonra

96 saat sonra

6 gün sonra

Modifiye

edilmemiş

Nafıon

3.43xlO l u

Modifiye

Nation

-

3.51xl(T12

-

1.49x1012

Modifiye

edilmemiş

Nafıon

~2.53xl(r1(J

~1.47xlO"9

~3.69xl(T8

-

Modifiye

Nation

-

~6.63xlO"12

-

~1.47xlO"12

Çizelge 5. Zamanın fonksiyonu olarak difiize olan metanol konsantrasyonu

Modifiye edilmemiş Nation Modifiye Nafion

14h saat sonra

24h saat sonra

96h saat sonra

6 gün sonra

-10'3 mol

-10"4 mol

-10 2mol

-4.5x10"'mol,-7.

5.8x10'' mol, - 7 .

Membrandan geçen metanolun konsantrasyonu zamanın fonksiyonu olarak Çizelge 5'de verilmiştir.

Modifiye edilmiş Nafion membranın iyonik iletkenliği impedans tekniği ile iki ayn sıcaklıkta
ölçülmüştür. Çizelge 6 modifiye edilmiş Nafion membranın ölçülen direnç değerlerini vermektedir.

Çizelge 6: Modifiye edilmiş Nafıon membranın ölçülen direnç değerleri
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Modifıye edilmiş Nafıon® membranın R değerleri (kQ)

30°C 43~6

70°C 2.68

Bu elde edilen direnç değerlerinin daha da küçültülmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Sonuç olarak PEM yakıt hücrelerinin bileşenlerinin (anot, katot ve membrane) geliştirilmesi üzerine
yapılan çalışmalarımıza ek olarak diğer komponentler (bipolar tabakalar ve sızdırmazlık
malzemeleri üzerine de çalışmalar başlatılmıştır.
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°k^ Energies !or the Future
Challenges. Research, Projects

1

Laboratoıre de Combustion et Systemes Reactifs ı
Centre National de la Recherche Scientifique !

: 1C, avenue de la recherche scientifique j
' 45071 Orleans Cedex 2, France

Directeur: İskender Gökalp

FossM fuel depletion

to CO2
Global warming,

World energy needs and resources

• 9 GtDe per annum (4.7 toe/year/capita In developed
countries or about 1,15 billion of inhabitant*,; 0 75
toe/year/capita In developing countries)

2050
8 to 10 billion Terreitrlans

2-3 toe/year/capita Tor the other parts of the world

2050 : estimated energy production from fossils
• oil : 35 Gtoe/year

• natural gas : 4.5 Gtoe/year

• World potential for fossils : 12.5 Gtoe

World energy deficit : 12.5 â 17.5 Gtoe

The energy policy context of EU1

Major challenges

Biuxelfes March 8 2006
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ENERGY SITUATION
EU-25 ENERGY MIX IN 2002
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FP7 - COOPERATION

9 Thematic Priorities
1 Health
?. Food, agriculture and biotechnology
3. Information and communication technologies
4. Nanosciences, nanotechnologies, materials and new

production technologies

5. Energy
6 Environment (including climate change)
7 Transport {including aeronautics)
8 Socio-economic sciences and the humanities
9. Security and space
+ Fusion and nucl. Fission & radiation protection

y production and consumption in EU"
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Energy demand of EU*

••.•

• ••..

The energy policy context of EU*
Major challenges

Huge investments a-'e needed in i r e next 20 yea^s <o
replace the aging mUzh\ruZiü'e ana 10 continue BAU
1 000 billion eu^G5 in fcU
i 2 000 bill'on euros in the w e l d

GLOBAL ENERGY CHALLENGES
INVESTMENTS - 16000 B$ by 2030

• •

The energy policy context of EU*
Mapr chaiiengss

Energy dependency of FU will increase if BAU

The energy policy context of EU*
Major rhallenges

W o i d energy oemand increases ana WU!
i ıghcr m 20'j0 compa r ed io îoday (and î
ernlssions).
S^rsce 1994, the worid Oi! conEump!(on in
by 20% and it w;i! increase 1 5% per ann^
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The energy policy context of EU"
Major challenges

OH and gas pnces increase

GLOBAL ENERGY CHALLENGES
OIL PRODUCTION AND DISCOVERY

n fi li1T T T ! M 1

|

The enefyy policy context of EU*
Major challenges

The intergovernmental expert g'oup on
climate change predicts thai, in the
BALJ case, the global warming lor

anthropogenic causes will be around
M and 5,8 X a! !he end of this
ceniury

Global warming will have major ecological and economic
consequences, including in EU

GLOBAL ENERGY CHALLENGE!
CO2 EMISSIONS

In 2050
• CO2 emissions 2 5 times

n*gher than m 1990
• Non-Annex 1 countnes

represent 2/3 of world
emissions

• Large share ot electricity

232



mam Long
W n̂d e

The ene

erm rievg
neigy inie

rgy policy conte
Major challenges

Cprpen! ol GDP (
s'rTy lor EU 25 (ye

t of EU

nerııy a
a' ?000

/

emand
= 100)

/

GLOBAL ENERGY CHALLENGES
WORLD ELECTRICITY
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Ongoing Resferach Programs in OMean

- Ciean and efficient comDusNor (ELJ project APTUR with 21
leams, including TURBOMECA, SIEMENS, NuovoPignone.
QmetiQ.. )

Bicnass gasification
, .. SioPü.p -

İ " Gaiacsy •>
Biomass aazi'icatior

- Biofusls synihetic Kerosene, bicgas btotueis

- Energy rrom wood (poplar)

-Solar energy new materials
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Global shape of high pressure CH4+H2+Air
turbulent premised flames (2D Mie scattering imaging)

pSp^pSp S M P '

Hydrogen r

GDRE

32

lated projects fetifij'

|

THE EUROPEAN

HYDFOGEN (BASED)

SOCIETY

noting a Hydrogen-based
Society in Europe

HY SOCIETY THC EUROPEAN
YDROOeN {BASSO}

SOCIETY

THE EUHOPBAN
HYDROGEN İBASEO}

Hydrogen:
Futur energy vector ?

Hydrogen is

abundant in nature (90% of the universe in atom numbers)
simple : one proton and one electron
exists in fiquid and gaseous state
Energetic material
Easy thermochemical and electrochemical conversion
Clean conversion : produces water (that can be
redecomposed in H2 and 02)

But, we need to produce it in abundance and with clean,
processes, especially with CO2 free or neutral processes,
thus in a sustainable manner

% 3
Energy cycle of Hydrogen

Production
Transport
Storage
Conversion
Safety
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Energetic use of Hydrogen

for propulsion (terrestrial, water, aerospace)

for heat and power generation

İEL

Production segment of H, (1)

H2 is an energy vector »a electricity : it has to be
produced from a primary energy resource

Today, from fossil energy resources:

• natural gas reforming
• vaporization and reforming of diesel type fuels
• gazlfication of coal

Problems :
• these are the same « finite » fossil resources
• these processes need to be associated to CO2

capture and sequestration

Production segment of H2 (2)

<r Biomass gazlflcation
T Anaerobic waste decomposition
T Industrial waste gases recuperation and separation
• Water electrolysis, photocatalysls, high temperature

decomposition

Long term challenge: massive production of hydrogen using
renewable energy resources

•«•
Transport and storage segments of hydrogen S

Source of

» leakage
T explosion risks
* energy consumption

«L

Conversion segment of Hydrogen Safety ind Environmental aspects of Hydrogan

Risks of

» Leakage (Important diffuslvlty of H 2 )
T Impact on ozone layer
T Explosion hazards (DDT)
• Flame flash back
» NOx emissions (high temperature flames)
10verheating of turbine blades (high heat transfer rate of

water vapour)
<r Material fragllisation ( H 2 diffusion into materials)

«L
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FP7- ENERGY

Objective
Transforming the current fossil-fuel based
energy system into a more sustainable one

based on a diverse portfolio of energy sources
and carriers combined with enhanced energy

efficiency, to address the pressing challenges of
security of supply and climate change, whilst
increasing the competitiveness of Europe's

energy industries.

FP7- ENERGY

Hydrogen and fuel cells
Energy savings and energy

efficiency

Re

R e r

lewable fue

ewables fa
cool

P o d
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CO2 captu

power

Clean coa

reandS lo ,ag«

generation

technologies

Smart energy networks

Knowledge for energy policy making

FP7- ENERGY

Clean coal technologies

To substantially improve
plant efficiency, reliability and cost through

the development and demonstration of
clean coal conversion technologies

FP7- ENERGY

Clean coal technologies

f!5!a~~

From old. . To... new

Combined cycle turbine with integrated coal gasification and
CO2 capture
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Existing coal IGCC plants characteristics
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Renewables

FP7- ENERGY
Renewables

HYDRO: Falling water

: Plant-derived organic matter

GEOTHERMAL: Earth energy

WIND: Moving air masses
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Photovoltaic electricity project in Portugal

BP SoSar and Ampt=r Central 5olar have signed an ag.-eemen! sc
build ihe work! s fargesî PV pian! in Moura (Porîugal) ıh& ccs; o!
which is 250 million t (March 2006) The plant should be
operational in 2010 and will have an installed power of 62 MW

Moura PV plant project

plan! in Bavaria, GerTiany, «r̂ aügurd^ed in July 20D5, ATiicn uses
2bO 000 m2 of solar panels on 3 sflss for a local pnsislled t»wer o(
10 MW
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Attractlvlty index for renewable energies
(Ernst & Young, Winter 2006)
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TR1000354

Petrol ve doğal gazın dünyada, Türkiye'de durumu ve
İTÜ'deki çalışmalar

Mustafa ONUR'
İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

Özet

Enerji ve onun bilinçli, planlı şekilde kullanımı ulusların yoksulluk ve zenginlik düzeylerinin en
önemli göstergeleridir. Tartışmasız bîr şekilde, dünya enerji sektörünün en büyüğü ve dünya
endüstrilerinin ikinci büyüğü petrol ve doğal gazdır. Bugün dünya toplam enerji tüketiminin
%63 'ünü (%39 ham petrol ve %24 doğal gaz) petrol ve doğal gazdan karşılanmaktadır. Arama,
üretim, taşıma, rafinaj ve pazarlama gibi önemli kolları bünyesinde bulunduran petrol endüstrisi
19. yüzyıldan bu yana insanlığın ve dünyanın kaderini belirleyici olmuştur. 21. yüzyılda da (en
azından önümüzdeki 25 yıl) dünyada en çok tüketilen enerji kaynağının petrol ve doğal gaz olacağı
ve dünyadaki önemli gelişmelere damgasını vuracağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde, 2005 sonu
itibarıyla ispatlanmış ham petrol rezervlerimiz 1.2 milyar varildir (»165.4 milyon ton). Doğal gaz
rezervlerimiz ise 14.3 milyar m3'tür. Türkiye için verilen bu rezerv değerleri, 1.2 trilyon varil
ispatlanmış dünya ham petrol ve 179.5 trilyon m ispatlanmış dünya doğal gaz rezervleri içerisinde
çok küçük bir oran oluşturmaktadır. Ülkemizde tüketilen ham petrolün yaklaşık %8'i, doğal gazın
ise %3.0'ü yerli kaynaklardan üretilirken geriye kalanı ithalatla karşılanmaktadır. 2005 yılında
ülkemiz ham petrol üretimi 17 milyon varil (»2.3 milyon ton), doğal gaz üretimimiz ise 900 milyon
m3 'tür. Son günlerde yüksek seyreden petrol ve doğal gaz (ham petrol için 65$/varil, doğal gaz için
230$/1000 m3) fiyatları dikkatte alındığında 2005 yılı petrol/doğal gaz ithalatı faturamız yaklaşık
20 milyar dolardır. Artan nüfusumuz ve gelişen ekonomimiz ile birlikte yakın bir gelecekte birkaç
on milyar dolarlarla ifade edilecek bir petrol/doğal gaz faturasına sahip olacağımız açıktır. Bu da
ülkemizdeki petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine nedenli önem vermemiz gerektiğini
ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, petrol ve doğal gazın enerji kaynağı olarak kullanımının tarihsel
gelişiminden başlanarak, dünyadaki ve Türkiye 'deki son durumu tartışılmakta ve İTÜ'de petrol ve
doğal gaz mühendisliği alanında yapılan araştırma ve proje çalışmaları verilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Petrol, doğal gaz, dünya, Türkiye, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği.

1 Mustafa Onur, Tel: 212 285 62 69, e-mail: onur@itu.edu.tr
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Status of Oil and Natural Gas in the World and Turkey, and Studies conducted
at ITU

Extended abstract

Energy and its appropriate deployment are the most critical of all wealth generating activities, and they are
the most important modern indicators of the wealth and poverty of nations. Humankind and energy will
merge in an unbreakable bond for the entire future of humankind. Without dispute, the petroleum and
natural gas industry is the world's largest energy sector and the second largest of the world's industries.
Today, oil and gas account for 61 percent (39% oil and 24% natural gas) of the world's energy
consumption. Including coal's 30 percent share, the hydrocarbon mix comprises more than 90 percent of the
world's needs. Since the 19th century, the petroleum industry, including exploration, production,
transportation (marine+pipeline), refinery, and marketing, have caused world changes, determined destiny
of humankind, and generated immense wealth for both producers and users. It is also an accepted fact that
the oil and natural gas will continue to be dominating energy sources, particularly as transportation fuels,
for the world's energy needs, and will continue to cause world changes during the 21" century, at least for
the next 25 years. Regarding Turkey's role in petroleum and natural gas, the figures are as follows: At the
end of 2005, the proved oil and natural gas reserves of Turkey are reported as 1.2 million barrels (&165.4
million tonnes) and 14.3 billion m3, respectively. When these figures are compared with the corresponding
world's proved oil and natural gas reserves, which are 1.2 trillion barrels and 179.5 trillion m3, respectively,
it is clear that Turkey's oil and natural gas reserves comprises only a very small portion of the world's
corresponding reserves. Approximately only 8% and 3% of Turkey's oil and natural gas consumption are
produced from domestic sources. At the end of 2005, Turkey's oil and natural gas productions from its
domestic sources are 17 million barrels When considering the current high oil and natural gas prices
(s*&65/barrel for oil and $230/1000 m3 for natural gas), Turkey's expenditure for the imports of oil and
natural gas in 2005 is about $20 billion. So, assuming that current oil and natural gas prices will be
stationary at these levels or those projections given by EIA 2005 report of Energy Information Association of
US DOE will hold true for the next 25 years (e.g., projections show that oil prices will not be less than
$36/barrel, while the wellhead natural gas prices will not be less than $272/1000 m3 in nominal dollars for
the next 25 years), it is clear that Turkey's expenditure for oil and natural gas imports will not be less than a
couple often billion American dollars by considering our increasing population and growing economy and
industry for the years to come. This certainly necessitates and puts the picture clearly in front of us how
much emphasis as a nation we should give to increase our domestic exploration and production activities as
well as to invest to research and development in petroleum and natural gas engineering to mitigate our
expenditure for the imports of oil and natural gas in the future. The roles of governments, national and
international oil and gas companies as well as universities are critical in achieving such objectives.

In this paper, first historical development on the use of oil and natural gas as energy resources are given.
Then, their current status and future status in the world and Turkey are discussed in terms of their reserves,
production, and consumption in comparison with other energy sources. Finally, the basic research and
industrial projects conducted to date and planned to be studied in the near future by the department of
petroleum and natural gas engineering in Istanbul Technical University are given.

Keywords: Oil, natural gas, world, Turkey, Department of petroleum and natural gas engineering, ITU.
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Giriş
Modern yaşam enerjiye bağımlıdır ve bugün dünya enerji ihtiyacının en önemli kısmı, başta petrol
ve doğal gaz sonra kömür olmak üzere, hidrokarbonlardan karşılanmaktadır (Şekil 1). Günümüzde,
petrol ve doğal gaz endüstrisi veya kısaca petrol endüstrisi enerji sektörünün en büyük endüstrisidir
ve insanlığa kritik bir hizmet sunmaktadır. Petrol endüstrisinin tarihçesi, para ve politikası, geleceği
detaylı bir şekilde Economides ve Oligney (2000) tarafından verilmektedir.

Ülkemizde de, petrol ve doğal gaz en çok tüketilen enerji kaynağıdır. Ancak, bugün itibarıyla bu
kaynaklardan üretimimiz ile ham petrol talebimizin ancak %3'ü ve doğal gaz talebimizin ise %8'i
karşılanabilmektedir. Önümüzdeki yıllarda, en az 25 yıl, hem dünyada hem de Türkiye'de stratejik
öneme sahip bu enerji kaynaklarının en çok tüketilecek yakıt olacağı (özellikle de taşımada)
güvenilir kaynakların (EIA, 2005; DPT, 2001) yaptığı projeksiyonlardan görülmektedir. Son
yıllarda "yüksek" petrol ve doğal fiyatları ve çevre baskılan, bir yandan insanlığı ve ulusları daha
ucuz ve çevre dostu alternatif enerji kaynaklan arayışına iterken, diğer yandan da petrol ve doğal
endüstrisini daha fazla yatırım ve üretime yönlendirmektedir. Petrol ve doğal gaz endüstrisi
günümüzde "altın çağını" yaşamaktadır ve önümüzdeki yıllarda enerji konusunda önemli
gelişmelere damgasını vuracağı kesindir. Bu bağlamda, DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Plan raporunda petrol ve doğal gaz konusunda Türkiye'nin neler yapması gerektiğinin yol haritası
çizilmiştir. Bu haritada önerilen politikalar kapsamında son yıllarda ülkemizde petrol ve doğal
gazda olumlu gelişmeler ve çaba görünmekle beraber, petrol ve doğal gaz arama ve üretim
faaliyetlerinde daha fazla yatınm ve çaba gösterilmesi gerekmektedir. Burada en öncelikli görev,
endüstri ve devlete düşmektedir. Endüstri-üniversite-devlet üçgeni içinde petrol ve doğal az arama
ve üretim faaliyetlerinde AR-GE'ye ve teknoloji geliştirmeye önem verildiği takdirde, gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısını çözümleyerek, yeni petrol ve doğal
gaz rezervuarlan keşfetmek ve olgun rezervuarlanmızdan üretim arttırma problemlerin çözümlerini
bulmak zor olmayacaktır.

Bu çalışmada, petrol ve doğal gazm enerji kaynağı olarak kullanımının tarihsel gelişiminden
başlanarak, dünyadaki ve Türkiye'deki durumu ayrıntılı olarak tartışılmakta öneriler ile birlikte
İTÜ'de petrol ve doğal gaz mühendisliği alanında yapılan araştırma ve proje çalışmalan
verilemektedir.

Dünyada Petrol ve doğal gazın durumu
Şekil l'den de görülebileceği gibi, dünya enerji talep etmektedir ve 2004 yılında, dünya 415
katrilyon Btu (Btu İngiliz ısı birimidir) enerji tüketmiştir. Bu miktar yaklaşık 210 milyon varil/yıl
ham petrol eşdeğeridir. Bu miktann, %39'u ham petrol, %23.5'i doğal gaz, %23.5'i kömür, %8'i
yenilenebilirler ve %6'sı nükleerden karşılanmaktadır (BP, 2005; EIA, 2005). (Şekil l'de
yenilenebilirler olarak gösterilen eğri; hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, odun ve diğer enerji
kaynaklarını kapsamaktadır.)

Meta ve insanlann bir yerden bir yere ulaşımı, modern yaşamın refahı için gereklidir. Taşıt yakıtı
olarak petrol ve doğal gaz, özellikle de ham petrol ürünleri (benzin, dizel, LPG, vs) yüksek
hacimsel enerji yoğunluğu ve kolay taşınabilir olmalan nedeniyle diğer yakıtlara göre çok
avantajlıdır. Bu nedenle de, günümüzde taşıt akaryakıtı olarak alternatifleri yok gibidir. Araç yakıtı
olarak petrol ve doğal gazı yakın gelecekte yerini alacağı düşünülen hidrojen (yakıt pilleri) ve farklı
petrol/doğal gaz araç yakıtlarının kütlesel ve hacimsel enerji yoğunlukları Çizelge l'de
kıyaslanmaktadır. Çizelge l'den görüldüğü gibi, hidrojen kütlece enerji yoğunluğu oldukça
(yaklaşık 3 kat) büyük olmakla beraber (bu nedenle uzay roketlerinde yaygın olarak kullanılan bir
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yakıttır) hacimsel olarak enerji yoğunluğu petrol/doğal gaz araç yakıtlarına göre oldukça (yaklaşık 4
kat) küçüktür. Dolayısıyla, bu fiziksel gerçekler, hidrojen için çok önemli olan depolama
problemini gündeme getirmektedir. Petrol ve doğal gaza göre daha temiz yakıt olmakla beraber,
hidrojenin doğrudan bir enerji kaynağı olmayışı (elektrik gibi bir enerji taşıyıcıdır, en ekonomik
olarak günümüzde doğal gazdan üretilmektedir) ve çok büyük depolama hacimleri gerektirdiğinden,
şu anda hidrojen petrol ve doğal gaza bir alternatif gözükmemektedir (Kruse vd., 2002).
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Şekil 1. Dünya enerji tüketiminin yıllara göre değişimi, tarihsel ve projeksiyon verileri (EIA,
2005 'den değiştirilerek alınmıştır).

Çizelge 1. Farklı petrol ve doğal gaz araç yakıtlarının ve sıvı hidrojenin kütlesel ve hacimsel enerji
yoğunlukları

Enerji
yoğunluğu

Kütlesel (MJ/kg)

Hacimsel (MJ/lt)

Hidrojen

140

9.36

Dizel

57

39

LPG

50

25

Benzin

44

35

Şekil 2'de gösterildiği gibi elektrik gücü üretiminde petrol ve doğal gaz pek önemli bir role sahip
değildir. Petrol ve doğal gaz dışında elektrik gücü üretiminde kullanılacak pek çok alternatif mevcut
olmakla beraber, son yıllarda, cazip doğal gaz fiyatları ve çevreye daha az zarar vermesi nedeniyle
dünyada ve Türkiye'de doğal gaz elektrik gücü üretiminde kullanılmaktadır. Bu tür kullanımının
önümüzdeki yıllarda bir miktar artması da beklenmektedir (EIA, 2005). 2004 yılında, Amerika'da
doğal gazdan elektrik gücü üretim diğer enerji kaynaklarına göre %17.9 (EIA, 2004) iken
Türkiye'de bu oran 1997'de %35 ve 2000'de %52 olarak verilmiştir (Tuncer ve Eskibalcı, 2003).
Kömürden elektrik gücü üretim oranlan ise, 2004'de Amerika için %73 (EIA, 2004), 2000'de
Türkiye için %42.5 (Tuncer ve Eskibalcı, 2003).

Çevre bilincinin gelişmesiyle birlikte, dünya karbon oranı daha az yakıtlara yönelme eğilimindedir.
Şekil 3'de farklı enerji yakıtlarının karbondioksit salınım seviyelerini göstermektedir. İşin
ekonomisini, enerji verimliliğini de göz önünde bulundurduğumuzda dünyada doğal gaz kullanımı
önemli oranda artmaktadır. Şekil 1 ve 2'de bu gözlenmektedir.
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Şekil 2. Farklı enerji kaynaklarının dünya elektrik gücü üretimindeki paylarının yıllara göre
değişimi (ELA, 2005 'den değiştirilerek alınmıştır).
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Şekil 3. Farklı enerji kaynakları için karbondioksit salınım miktarlarının yıllara göre değişimi (EIA,
2005 'den değiştirilerek alınmıştır)

Son üç yıl içersindeki petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışlar (Şekil 4 ve 5) petrol ve doğal gaz
rezervleri tükeniyor mu sorusunu gündeme getirmekte ve önemli tartışmalara neden olmaktadır. BP
(2005) raporuna göre, 2004 yılı sonu itibarıyla, dünyanın ispatlanmış ham petrol rezervi 1.1886
trilyon varil («161.9 milyar ton) ve doğal gaz rezervi ise 179.53 trilyon m3'tür. 2004 yılında yapılan
ham petrol üretim ve doğal gaz üretim debileri ise, sırasıyla 80.3 milyon varil/gün ve 7.4 milyar
mVgün'dür. İspatlanmış petrol rezervi için verilen en güncel rakam 2006 Ocak ayına aittir ve bu ay
için ispatlanmış petrol rezervleri 1.2925 trilyon varildir (EIA, 2006). BP (2005) raporunda, 2004
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yılı için rapor edilen tüketim değerleri ise ham petrol için 80.8 milyon varil/gün ve doğal gaz için
7.4 milyar mVgün'dür. Görüldüğü gibi tüketilen ve üretilen miktarlar aynıdır ve bu beklenen bir
davranıştır. Bugüne kadar ise dünyada toplam yaklaşık 870 milyar varil ve 65 trilyon m3 doğal gaz
üretilmiştir (Economides ve Oligney, 2000). Önümüzdeki yıllarda rezervlerde artışı olmayacağı
[hem BP (2005) hem de USGS (2000) verileri rezervlerde 1994-2004 arası ham petrol için %17
artış ve doğal gazda aynı dönem için %26 artış göstermiş olmasına rağmen] 2004 üretim debisinin
aynı kalacağı varsayımı altında, 2004 ispatlanmış rezervleri 2004 yılı üretim debilerine
böldüğümüzde ki bu oran petrol ve doğal gaz mühendisliği literatüründe R/P (rezerve/üretim debisi)
oram olarak bilinir, ham petrolün dünyada önümüzdeki ortalama 40.3 yıl, doğal gazın ise ortalama
66.3 yıl üretilebileceğini göstermektedir. Bu süreler dünya ortalaması olup, ABD için ham petrol
R/P oranı 11.1 yıl, Azerbaycan için 60.2 yıl, Libya için 66.5 yıl, İran için 66.5 yıl, Irak + Kuveyt
için ise 100 yıldan daha fazladır (BP, 2005). Doğal gaz için R/P oranlan ise ABD için 9.8 yıl, Rusya
Federasyonu için 81.5, Azerbaycan, Katar ve Suudi Arabistan'ının her biri için 100 yıldan büyük,
Suriye için 71 yıl verilmektedir. Diğer ülkelere ait R/P oranlan BP (2005) raporunda bulunabilir.

R/P oranından hesaplanan sürelere bakarak bu süreler sonunda dünyada hiç petrol ve doğal gaz
rezervi kalmayacağı anlamı çıkanlmamalıdır. Aynca, R/P oranlan önümüzdeki yıllarda dünya
petrol ve doğal gazda 2004 yılına göre olacak talep artışları da dikkate almadığından, ispatlanmış
rezervler için hesaplanan R/P değerlerinden daha kısa sürelerde de bu rezervlerin tüketilemeyeceği
anlamı çıkanlmamalıdır. Öte yandan, rezerv tanımı gereği, tahmin edilmiş akışkan hacimlerine
karşılık gelir; kuyuların veya rezervuann üretim verimlilikleri hakkında bir bilgi içermez (SPE,
1987). Rezerv tanımlan (ispatlanmış, ispatlanmamış, keşfedilmemiş, vs; SPE, 1987) kafa kanştıncı
olabileceği kadar, belirsizliklerde içermektedirler. Belirsizlikler yine rezervin kendi tanımından
kaynaklanmaktadır. Bu belirsizlik, rezerv tahminlerinde kullanılan jeolojik, jeofizik ve/veya
mühendislik verilerindeki eksiklik, hatalı ölçme ve yorumlama hatalarından kaynaklanabileceği
gibi, politik ve ekonomik sebepler nedeniyle ülkelerin ve şirketlerin rezerv değerlerini olduğundan
fazla gösterme eğilimlerinden kaynaklanabilmektedir (Campbell ve Laherrere, 1998). Shell'in 2004
yılında, geçmişte ispatlanmış rezerv grubu içinde açıkladığı petrol ve doğal gaz rezerv miktarının
hatalı olduğu için %22 oranında azalttığını açıklaması hafızalanmızdadır.

Rezerv tahminlerindeki tüm bu belirsizliklere rağmen, güvenilir veri kaynaklan olarak kabul edilen
ABD Enerji Dairesinin (DOE) Enerji İdaresi Kurumu (ELA) ve ABD jeolojik araştırmalar kurumu
USGS ve uluslararası petrol mühendisleri cemiyeti (SPE) (Sprunt, 2006) verilerinden derlediğim
bilgilere göre, 2004 yılı sonu itibanyla dünyada ispatlanmış 1.3 trilyon varil, keşfedilmemiş 0.5
trilyon varil, geliştirilmiş üretim artırma tekniklerinin (EOR-Enhanced Oil Recovery)
uygulanmasıyla üretimi bekleyen 1.5 trilyon varil petrol rezervi vardır. Sadece bu rezervler
toplandığında dünyada 3.3 trilyon varil dünyada petrol rezervi olduğu görülmektedir. EOR
yöntemleri, 1970-1980 yıllannda petrol fiyatlannın yüksek olduğu dönemde (bkz. Şekil 4 ve 5)
petrol endüstrisi ve üniversitelerin petrol mühendisliği bölümleri tarafından geçmişte iyi
araştınlmış, çalışılmış ve teknolojisi geliştirilmiştir. Ancak 1985-2000 yıllan arasındaki 15 yıl
petrol fiyatlannın düşüklüğü nedeniyle endüstri tarafından ekonomik görülmediği için rafa
kaldınlmıştır. Dolayısıyla, petrol fiyatlannin yüksek olarak seyrettiği bu günlerde, EOR
yöntemlerine ait uygulamalara ilgi artmıştır. Bu rakam daha önce verdiğim 2004 yılı üretim debisi
değerine bölündüğünde, R/P oranı 112 yıl hesaplanmaktadır. 3.3 trilyon petrol rezervine,
konvansiyonel olmayan grupta sınıflandırılan yaklaşık 2.8 trilyon varil ekstra ağır petrol ve
bitümleri ve yaklaşık 2.4 trilyon şeyli petrolleri eklediğimizde, toplam petrol rezervi 8.5 trilyon
varile ve bu da 2004 yılı üretim debisi ile bu rezerv miktan için R/P oranı 282 yıla çıkmaktadır. Bu
sonuçlarla, insanlığa en az 3 yüzyıl yetecek petrol rezervi olduğu anlaşılmaktadır. Benzeri bir
sonuca Economides ve Oligney (2000) de ulaşmıştır.
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Şekil 4. "Nominal" ve gerçek ve ham petrol fiyatlarının yıllara göre değişimi (veriler BP, 2005 ve
Wikipedia, 2006'dan değiştirilerek alınmıştır)
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Şekil 5. ABD doğal gaz gerçek (2006 $) fiyatlarının (kuyu başı) yıllara göre değişimi (veriler
Wikipedia, 2006'dan değiştirilerek alınmıştır)

Doğal gazda daha da iyimser bir tablo söz konusudur. 2004 yılı sonu itibarıyla ispatlanmış doğal
gaz rezervi 179.53 trilyon m3, keşfedilmemiş sahalarda toplam doğal gaz rezervi yaklaşık 200
trilyon m3'tür. O halde, dünya için toplam 380 trilyon m3 doğal gaz rezervi söz konusudur; 2004'e
göre gaz üretim debisi değerleri ile R/P oranı doğal gaz için 140 yıl hesaplanmaktadır. Bu doğal gaz
rezervlerine henüz üretim teknolojisi gelişimi bekleyen doğal gaz hidrat rezervleri, doğal gazın
kömürden üretimi ve diğer birincil enerji yakıtlarına göre daha "temiz" olduğu göz önünde
bulundurulduğuna, doğal gazın geleceğin birincil enerji yakıtı olacağı çok açık gözükmektedir. Bu
sonuçlardan, insanlığa en az üç yüzyıl yetecek kadar petrol ve doğal gaz rezervinin olduğunu
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söyleyebiliriz. Dolayısıyla, Şekil 4 ve 5'de gösterilen petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların,
petrol ve doğal gaz rezervlerindeki bir sorundan kaynaklanmadığı sonucuna ulaşabiliriz.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların nedeni çok yönlüdür. Arz-talep ilişkisi, şirket yatırımları
politik gelişmeler, siyasi kararlar, ekonomik krizler, savaşlar, afetler, rafineri kapasiteleri, vs (Şekil
4 ve 5) petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaları belirlemektedir. Bu listedeki değişkenler
birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği gibi, petrol ve doğal gaz fiyat artışlarını belirleyen listenin
başından gelen temel değişkenler piyasa koşullan ve arz-talep ilişkisidir. Irak'ın istilası piyasaya
hızlı şekilde petrol arzını önemli ölçüde geciktirmiş, buna başta Çin ve Hindistan olmak üzere
gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyaçlarının önemli ölçüde artması ve kasırgalar nedeniyle
ABD'deki rafineri kapasitesindeki eksikler de eklenince, 2003 yılından sonra petrol ve doğal gaz
fiyatlarında Şekil 4 ve 5'de görüldüğü gibi önemli artışlar olmuştur. Son yıllardaki ham petrol
fiyatlarındaki yıllara göre değişim, enflasyon ayarlanmış gerçek fiyatlar üzerinden
değerlendirildiğinde, aslında şu andaki (2006 Mayıs) ham petrol fiyatının 1980'deki 85$ değerinden
düşük olduğu görülmektedir. Doğal gazda ise tam tersi bir durum söz konusudur; yani doğal gaz
daha çok değerlenmektedir.

Sprunt'ın (2006) da belirttiği gibi, petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi aym zamanda daha
önce ekonomik açıdan endüstri ve ülkeler için çekici olmayan projeleri (örneğin şimdi pek çok
şirket EOR projelerine geri dönmeye başlamıştır, ayrıca Kanada petrollü kum rezervleri için yoğun
araştırma yapmakta ve teknolojiler geliştirmektedir) cazip hale getirmektedir. Bununla beraber,
yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının uzun süreler devam edeceğinden emin olmadıkça, şirketler
uzun dönemde karlı ancak önemli miktarlarda yatınm gerektiren bu projelere pek hevesli
değildirler. Geliştirme projeleri uygun görüldükten sonra bile, yeni petrol ve doğal gaz arzlarının
piyasalara ulaşması yıllar mertebesinde zamanlar gerektirmektedir. Eğer talep arzdan daha fazla
gelişmez ise, piyasalara yeni enerji arzının girmesiyle birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarının
düşmesi beklenir. Bir kez yatırımlar yapıldıktan sonra, işletme maliyetleri karşılanabildiği sürece
projeler devam ettirilir. Öte yandan, petrol ve doğal gaz fiyatları düştükçe, şirketler işletme
maliyetlerini azaltmaya çalışırlar. Yatırım yapıldıktan sonra, bir proje çok daha düşük fiyatlarda
işletilmeye devam eder. Genellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükseldiği dönemlerde
hidrokarbon projelerine olduğu kadar, enerji verimliliği projelerine ve alternatif enerji kaynaklarına
yatırımlar artmaktadır. Nitekim EIA (2006) raporunda, petrol fiyattan için yapılan üç projeksiyonun
ikisinde önümüzdeki yıllarda petrol fiyatlarında bugünkü fiyatlara göre bir düşüş beklenmektedir
(Şekil 6). OPEC'in önümüzdeki yıllarda disiplinli üretim davranışını sürdüreceği varsayımı yapılan
referans senaryoda, petrol fiyatlarının 2030 yılında 58 $, petrol üretiminin rekabetçi ve bol olduğu
bir piyasa varsayımı yapan düşük fiyat senaryosunda, 28 $ ve OPEC'in kendini kollayan ve
piyasadaki payını devam ettirmeyi amaçladığı varsayılan yüksek fiyat senaryosunda ise 90 $
civarında olması beklenmektedir. Şekil 6'dan dünya petrol fiyatlarının önümüzdeki yıllarda dünya
ispatlanmış toplam petrol rezervlerindeki payı %75 ve üretimindeki payı %41 olan OPEC'in ham
petrol fiyatlannı kontrol edeceği gözükmektedir. Doğal gaz fiyatlarında da Şekil 6'da gösterilen
petrol fiyatlarına benzer eğilimler beklenmelidir. Ancak, doğal gazda OPEC yerine dünya
ispatlanmış toplam gaz rezervlerindeki payı %26.7 ve üretimindeki payı %21.9 olan Rusya
Federasyonu'nun doğal gaz fiyatlarım kontrol edeceği gözükmektedir.

Bu noktada pek çok insan tarafından enerji kaynaklannın gelişimini incelemek üzere kullanılan
Shell'in jeofizikçilerinden Hubbert tarafından ilk defa 1956'da ortaya atılan ve literatürde Hubbert
eğrisi veya üretim debisi eğrisi ("rate of production curve") olarak da isimlendirilen eğrisine
değinmek istiyorum (Hubbert, 1976, 1981). Hubbert 1956 yılında 48 Amerikan eyaletini temel
alarak yatay eksenine zaman, düşey eksenine yıllık üretim debisi verisi (varil/yıl, ton/yıl veya
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varil/gün, ton/gün) verilerini çizerek, ABD'nin petrol üretiminin 1969 yılında maksimuma
ulaşacağını doğru olarak tahmin etti. Hubbert, herhangi bir yenilebilir olmayan enerji kaynağından
üretimin, bir normal çan eğrisi davranışı göstererek önce sıfırdan bir maksimum değere ulaşacağını,
bu maksimum değere ulaştıktan sonra da sıfıra doğru azalacağını iddia etmiştir. (Hubbert eğrisinin
altındaki alan toplam üretilebilecek en son rezerv olarak tanımlanmaktadır.)
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Şekil 6. Ham petrol(gerçek 2004 $) fiyatlarının yıllara göre değişimi (ElA, 2006'dan değiştirilerek
alınmıştır)

1956'da yaptığı analiz ile ABD petrol üretiminin 1969-1970 yılları civarında maksimuma
ulaşacağını doğru kestirmesinden sonra Hubbert'in hipotezi, petrolün tükeneceği fikrini tartışmaya
açan standart bir araç oldu. Doğası ve tanımı gereği tükenebilir kaynaklar sınıfında yer alan petrol
ve doğal gazın bir gün tükeneceği tartışmasız kabul edilen bir gerçek olmakla beraber, petrol ve
doğal gaz rezervlerini üretim debisi davranışının bir çan eğrisi modeli davranışı göstereceği hipotezi
tartışmalıdır. Nitekim ABD'de 1968'de Alaska Kuzeyinde petrolün keşfinden ve 1970'li yılların
ortasında üretime alınmasından sonra, üretim eğrisinin azalan kısmının artan kısmına göre simetrik
bir davranış göstermediği anlaşılmış ve dolayısıyla kısmen Hubbert'in hipotezinin hatalı olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu gerçek 1949-1997 arası Amerika petrol üretim debisi verilerinin yıllara göre
çizildiği Şekil 7'de gösterilmektedir. Alaska'nın 1975'de üretime başlamasıyla üretim artmış ve
1985'de ikinci bir maksimuma yükselmiştir. Hubbert modelindeki eksiklik yeni keşiflere, yeni
teknoloji ile yapılacak üretimleri önceden öngörmediğinden, ABD için ikinci maksimumu
kaçırmıştır. Taylor (1997)'de yaptığı çalışmada, petrol üretiminin fiziğini, ekonomiyi, politikayı ve
teknolojik gelişmeleri dikkate alarak göstermiştir ki, talebin arzı aştığı durumlarda teknolojiler
gelişir ve üretim Hubbert eğrisinden sapma gösterir.

Ülkelerin her biri için Hubbert eğrileri oluşturulabildiği gibi, dünya toplam petrol üretimi içinde
oluşturulabilmektedir. Üretim-zaman verilerine uydurulan Hubbert çan eğrisi modeli ile çeşitli
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senaryolar altında dünyada ne zaman petrol üretim pikine ulaşılacağı tahmin edilmeye
çalışılmaktadır. Yapılmış çok farklı projeksiyonlar olmakla beraber, genelde kabul edilen, dünyanın
şu andaki ispatlanmış rezervi temel alınarak yapılan tahminde (önümüzdeki yıllarda yeni keşiflerin
yapılmadığı, yeni teknolojiler ile ağır petrol ve derin denizlerden petrol üretimini artmayacağı
varsayıldığına) dünyanın 2010 ile 2020 yılları arasında pik petrol üretimine ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Campbell ve Laherrere (1998)'e göre pike 2010'da ulaşılacaktır. Daha önce de
değinildiği gibi, ABD örneğinde olduğu bu tahminde petrol üretim eğrisinin Hubbert'in çan eğrisi
modelinin geçerli olduğu varsayılmıştır ve tartışmaya açıktır. Şekil 8'de 2006 Mart (2006 için ilk üç
ayı ortalaması alınmıştır) ayına kadar dünyada gerçekleşen toplam üretim verilerinin üzerinde
gösterilerek farklı varsayımlar altına petrol üretim eğrisi için yapılan projeksiyonlar
gösterilmektedir. Şekil 8'den çıkarılacak tek sonuç, bir gün petrol üretiminin pik yapacağı ve bu
pikin zamanın 2010'dan önce olmayacağıdır. Şekil 8'den de görüleceği gibi 1973 yılında da dünya
petrol üretimi bir pik yapmış ve üretim ondan sonra azalmıştır. Ancak yeni keşiflerin (Kuzey Denizi
gibi) ve yeni teknolojilerin (örneğin yatay kuyu ve açık deniz ("offshore") sondaj teknolojilerinin
geliştirilmesi gibi) yapılmasıyla birlikte tekrar artışa geçmiştir. Şekil 8'deki gerçek petrol üretimi
verilerden görüldüğü gibi de dünyadan petrol üretimi son yıllarda artış eğilimindedir ve henüz pik
yapmamıştır. Doğal gaz için de benzeri senaryolar mevcuttur ve doğal gazın üretim eğrisinin, 255
trilyon m3 toplam üretilebilir rezerv varsayımıyla, 10 milyar nrVgün debide 2030 yılında pik
yapacağı tahmin edilmektedir (Laherrere, 2003).
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Şekil 7. ABD ham petrol üretiminin yıllara göre değişimi (Economides ve Oligney (2000) ve EIA
2005 verilerinden oluşturulmuştur)

SPE başkanı Sprunt (2006)'ın da belirttiği gibi, belirli bir noktadan sonra, fiyat, refah, güvenlik,
sağlık ve çevre baskılarının oluşturduğu bir birleşim temelinde, insanlık petrol için ve belki de
doğal gaz için alternatif enerji kaynaklarım benimseyecektir. Seneler önce "Telegraph" dergisinde
eski Suudi Arabistan petrol bakanı Şeyh Yamani'nin de belirttiği gibi, "Taş Devri" taş azaldığı için
bitmedi demiştir. Benzeri şekilde, insanlık enerjide odundan kömüre, kömürden petrol ve doğal
gaza, odun ya da kömür kaynaklan tükendi diye geçmemiştir. Dolayısıyla, petrol (ve belki doğal
gaz) çağı da petrol tükeniyor diye sona ermeyecektir. Sözünü ettiğim faktörlerin birleşimi
temelinde, daha iyi alternatifler piyasaya geleceği zaman petrol çağı son bulacaktır. Yukarda

249



ayrıntılı yaptığım analizden anlaşılacağı gibi, en kötümser senaryo ile içinde bulunduğumuz
yüzyılın ortalarına kadar, iyimser bir bakış açısıyla da 23. yüzyılın başlarına kadar petrol ve doğal
gaz çağının sona ermesi olası gözükmemektedir. Tabii bu sürelerin uzaması veya kısalması, dünya
enerji talebinin artış oranına, fiyatların dalgalanmasına, endüstrinin öncülük ve yatırım yapmasına,
jeolojik zorluklan nedeniyle keşfedilmeyi ve üretilmeyi bekleyen konvansiyonel olmayan
hidrokarbon kaynaklan için yeni teknolojilerin ortaya çıkma sürelerine bağlı olacaktır.
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Şekil 8. Dünya petrol üretimi azalım eğrisi senaryoları (Laherrere, 2003 ve wikipedia, 2006'dan
değiştirilerek alınmıştır)

Türkiye'de petrol ve doğal gazın durumu
Dünya ispatlanmış ham petrol rezervlerinin %72'sine, doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %76'sine
sahip olan, dünya ham petrol üretiminin %53'ini, doğal gaz üretiminin ise %50'sini karşılayan bir
bölgeye (Avrupa, Orta doğu ve eski Sovyet cumhuriyetleri) komşu olmasına rağmen, ülkemiz petrol
ve doğal gaz kaynaklan bakımından zengin kabul edilemeyen ülkeler arasında yer almaktadır (BP,
2005).

Ülkemizde, 2005 sonu itibanyla ispatlanmış ham petrol rezervlerimiz 1.2 milyar varildir («165.4
milyon ton). Doğal gaz rezervlerimiz ise 14.3 milyar m3'tür (Gülderen, 2006). Türkiye için verilen
bu rezerv değerleri, 1.2 trilyon varil ispatlanmış dünya ham petrol ve 179.5 trilyon m3 ispatlanmış
dünya doğal gaz rezervleri içersinde çok küçük bir oran oluşturmaktadır (PIGM, 2004); Türkiye'nin
dünya ispatlanmış ham petrol rezervlerindeki payı %0.1, doğal gazda ise %0.01'den azdır. Bu doğal
olarak, Türkiye'ye komşu olan ülkelerde oldukça bol miktarlarda petrol ve doğal gaz rezervleri
olmasına rağmen, bizde niye bugüne kadar az rezerv bulunmuştur sorusunu gündeme getirmektedir.

Geçmişte hem ulusal şirketlerimiz (MTA, TPAO) hem de uluslar arası şirketler (Mobil, Shell gibi)
Türkiye'de petrol ve doğal gaz bulmak için büyük gayretler sarf etmişlerdir. Şimdi de TPAO başta
olmak üzere BP gibi uluslar arası şirketler Türkiye'de yeni petrol ve doğal gaz sahalan keşifleri
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yapmak üzere önemli yatırımlar yapmakta ve gayret göstermektedirler. Son yıllarda, Devlet de bu
konuda gayret sarf etmektedir. Petrol ve doğal gaz sektöründe arama ve üretim çalışmalarını teşvik
etmek amacıyla yeni Petrol Kanunu tasarısı hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
gündeminde bulunmaktadır. Ayrıca, son 5 yıl içersinde, petrol ve doğal gaz sektörünün
liberalleşmesine yönelik olarak, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) oluşturulmuş, 4646
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı Kanunu çıkarılmıştır. Bunlar olumlu gelişmeler olmakla beraber, Türkiye'nin arama ve
üretimde daha fazla geç kalmadan petrol ve doğal gaz arama ve üretim konusundaki aktivitelerde
seferberliğe ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ülkemiz petrol tarihi incelendiğinde, dünyada ilk petrol kuyusunun delindiği 1859 yılından tam 75
yıl sonra Türkiye'nin ilk derin kuyusu Basbirin-1 1934'te, 1933'te kurulmuş olan Petrol ve Arama
İşletme İdaresi tarafından delinmiştir (Ediger, 2006). 1935'te kurulan MTA ise petrol faaliyetlerini
sürdürerek 9 yıl sonra Raman ve Garzan sahalarını bulmuştur. MTA'nın faaliyetlerini devir alarak
1954'te kurulan TPAO tarafından 60 ek saha bulunmuştur (PİGM, 2004). Türkiye'de 2004
verilerine göre, toplam 131 saha keşfedilmiştir. Bunların 103'ü petrol ve 28'i doğal gaz sahasıdır
(PİGM, 2004). Sahalarımızın %95'e yakım Güney Doğu (GD) Anadolu bölgemizde yer almaktadır.
Ivanhoe ve Leckie (1993)'nin ispatlanmış rezervi temel alarak yaptığı sınıflamaya (toplam 11 sınıf;
Megagiant, supergiant, giant, major, large, medium, small, very small, tiny, insignificant, other tiny)
göre, sahalarımızın sadece iki tanesi "major" sınıfta yer alabilmektedir. 5 tanesi "large", 4 tanesi
"medium", 88 tanesi de "small-tiny" arasındaki sınıflarda yer almaktadır. Dünyada bugüne kadar
keşfedilmiş iki tane "megagiant" (ispatlanmış rezervleri 50 milyar varil ve üstü) sahanın biri Suudi
Arabistan'da diğer de Kuveyt'te bulunmaktadır. Petrol sahalarımızın en büyükleri olan ve "major"
smıfmda yer alan Batı Raman ve Raman, düşük API derecesine (ağrı petrol sınıfında) sahip olan
petrol içermektedir. Türkiye'deki sahalarımızın yaklaşık %21'i ağır petrol içermektedir. Batı
Raman sahamızdan EOR yöntemleriyle petrol üretimi artırılmaya çalışılmaktadır. Pek çok sahamız,
rezervuar karakteristikleri oldukça karmaşık olarak tanımlanan heterojen çatlaklı ve su itişimli
rezervuarlar sınıfında yer almaktadır. Günümüzdeki yüksek petrol fiyatları ağır petrollü sahalarımız
için EOR ve rezervuar tanımlama yöntemlerinin uygulamalarını cazip hale getirmektedir. Bu
sahalarımızdan üretimin artırılması için kamu-üniversite-endüstri işbirliği içerisinde araştırma ve
yeni teknoloji geliştirme çalışmaların teşvik edilmesi son derece yerinde olacaktır.

1954-2005 yılı arası Türkiye'de 1874 adedi üretim, 1355 adedi arama olmak üzere 3229 adet petrol
ve doğal gaz kuyusu delinmiştir (Gülderen, 2006). 2005 yılında petrol ve doğal gaz üretimi yapan
1012 kuyu mevcuttur. Yine Petrol İşleri Genel Müdürü Gülderen'den (Gülderen, 2006) alman
bilgilere göre 2005 yılı içinde toplam 91 adet (65 adet arama, 26 adet üretim) petrol ve doğal gaz
kuyusu kazılmıştır. Delinen kuyuların %77'si GD Anadolu bölgesinde, %15'i Trakya bölgesinde,
%7'si diğer bölgelerde ve %1'i de denizlerde yer almaktadır. Bugüne kadar ülkemizde kara
alanlarının %20'si sondajlarla aranmıştır (Gülderen, 2006). Bu rakamlardan, kara ve özellikle de
deniz alanlarımızın yeterince arandığını söylemek mümkün değildir. Denizlerimizde özellikle de
Karadeniz'de önemli doğal gaz potansiyeli olduğu ve bu yönde aramaların hızlandırılması gerektiği
söylenebilir. Yatırım-keşif-üretim arasında korelasyonlar olduğu için, yani yatırımlar artırıldığı
zaman keşiflerde ve üretimde artış olasılığı yükselmektedir. Ülkemizde petrol ve doğal gaz arama
ve üretme işine daha çok yatınm yapılması gerekmektedir. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz
ithalatına verdiği önemli miktarlar (2005'de yaklaşık 20 milyar dolardır), artan nüfusumuz ve
gelişen ekonomimiz ve artan petrol/doğal gaz fiyatları ile birlikte yalan bir gelecekte birkaç on
milyar dolarlarla ifade edilecek bir petrol/doğal gaz faturasına sahip olacağımız göz önünde
bulundurulduğunda, petrol ve doğal gaz arama ve üretimi için başta devlet olmak üzere, kamu,
üniversite ve sanayi işbirliğine önem verilmesi gerektiği açıktır.
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Rezervuarlanmızın ülkemizin tektonik evresine bağlı olarak jeolojik bakımdan karmaşık (çatlaklı,
faylı, su itişimli) ve ağır petrollü olmasının getirdiği zorluklara rağmen, arama ve üretimde son
yıllarda yapılan teşvikler nedeniyle lisans almış şirket sayısı artmaktadır. Arama ve üretim lisansına
sahip firma sayısı 2002'de toplam 22 (4 yerli + 18 yabancı), 2003'te toplam 30 (9 yerli+21 yabancı)
ve 2004'te 33 firma (12 yerli + 21 yabancı) dır (PİGM, 2002, 2003, 2004). Bu gelişmeler
olumludur, ancak PİGM (2002, 2003, 2004) raporundan yer alan bilgilere göre Türkiye'de petrol ve
doğal gaz rezervlerinde yıllara göre henüz önemli bir artış gözükmemektedir (Çizelge 2), daha fazla
çaba gösterilmesi gerektiği açıktır. Bu olumlu gelişmelerin, önümüzdeki yıllarda rezerv ve üretim
artışlarına yansıması beklenmelidir. DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Planında Türkiye'de ham
petrol üretim maliyetinin 3-9 dolar/varil, doğal gaz için ise üretim maliyetinin 40 dolar/1000 m3

olarak verilmektedir. Bu maliyetler dünya ortalamalarından biraz fazla olsa da, günümüz petrol ve
doğal gaz fiyatları göz önünde bulundurulduğunda (petrol 72 dolar/varil ve doğal gaz 260 dolar/100
m3), petrol ve doğal gaz işinin ne kadar karlı bir iş olduğu açıkça görülecektir.

Türkiye'nin 2002-2005 arası petrol ve doğal gaz üretim ve tüketim verileri Çizelge 3'de
verilmektedir. Görüleceği gibi son dört yılda ham petrol üretim ve tüketim değerleri pek değişiklik
göstermemekle beraber, doğal gaz üretim-tüketim arasındaki makas çok açıktır. Ham petrolde
tüketim/üretim oranı son dört yılda hemen hemen sabit 15 civarında iken, doğal gazda bu oran
2002'de 46.6, 2003'de 37.8 ve 2004'de 32'dir. Son yıllarda az da olsa tüketim/üretim oram
azalmaktadır. Önümüzdeki yıllarda amacımız mümkün olduğunca doğal gaz üretimimizi artırarak
bu oranı mümkün olduğunca aşağı çekmek olacaktır. Çizelge 2'deki ve 3'deki 2004 yılı için
ispatlanmış rezerv ve üretim verilerinden rezerv R/P oranları ham petrol sahalarımız için 69 yıl,
doğal gaz sahalarımız için 20 yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu doğal gaz da acilen yeni keşiflere
ihtiyacımız olduğunu göstermektedir.

Türkiye doğal gazda arz-talep dengesini sağlayabilmek için doğal gaz ithalatımızın büyük kısmı
Rusya Federasyonundan gerçekleştirilmektedir. Cezayir'den alınan LNG' de ithalatımızda önemli
yer tutamaktadır. Doğal gaz arzını sağlayabilmek için Malkoçlar-Ankara (Rusya-Ankara; Türkiye
tarafındaki uzunluğu 842 km, kapasite 6 milyar m3/yıl), Mavi Akım (Rusya-Türkiye, Karadeniz
2410 m derinlikte; 1245 km uzunluğunda; taşımsa kapasitesi 16. milyar mVyıl), İran-Ankara
(kapasite 10 milyar m3/yıl) gibi boru hatlarını kullanmaktadır. Türkiye'nin stratejik önemi olan
doğal gazda Rusya Federasyonuna oldukça bağımlı olduğu gözükmektedir. Stratejik açıdan bu
Türkiye için sıkıntı doğurmaktadır ve stratejik öneme sahip olan doğal gaz ve petrol gibi enerji
kaynakların ithalatında çeşitliliğin artırılması gereklidir. Öte yandan, Türkiye önümüzdeki dönem
enerji açığını tek bir pazara bağlı kalmamak amacıyla farklı ülkelerle (Rusya Federasyonu, İran,
Mısır, Cezayir, Türkmenistan) "al-ya da-öde" türü anlaşmalarla arz ihtiyacından fazla bağlantılar
yapması da tartışmalara neden olmaktadır.

Çizelge 2. Türkiye 'nin ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin yıllara göre değişimi (PİGM, 2002,
2003, 2004)

2002 yılı 2003 yılı 2004 yılı 2005 yılı
(Gülderen,

2006)

Yerinde ham petrol miktarı (milyar varil)

İspatlanmış ham petrol rezervi (milyar varil)

Yerinde doğal gaz miktarı (milyar m3)

İspatlanmış doğal gaz rezervi (milyar m3)

6.509

1.098

22.138

15.814

6.419

1.139

20.118

14.108

6.453

1.139

20.066

14.267

1.158
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Çizelge 3. Türkiye 'nin ham petrol ve doğal gaz üretimlerinin yıllara göre değişimi (PİGM, 2002,
2003, 2004; IEA, 2004)

Ham petrol üretimi (milyon varil/yıl)

Ham petrol tüketimi (milyon varil/yıl)

Doğal gaz üretimi (milyon m3/yıl)

Doğal gaz tüketimi (milyar mVyıl)

2002 yılı

17.1

240

378

17.6

2003 yılı

16.6

235

560.6

21.2

2004 yılı

16.6

250

707

22.5

2005 yılı
(Gülderen,

2006)

16.1

215

900

-

Türkiye içinde hemen hemen her şehirde doğal gaz dağıtım şebeke hatları oluşturulmaktadır ve
doğal gaza olan bağımlılığımız her geç gün daha da artmaktadır. Türkiye'de doğal gazın yaygın
kullanım alanları, konut ve sanayi ısıtması, endüstriyel malzemelerin üretilmesinde gerekmektedir.
Türkiye'de doğal gazın önemli kullanım alanlarından birisini de elektrik üretimi oluşturmaktadır.
Daha önce değinildiği gibi, Türkiye'de son yıllarda doğal gazın elektrik üretiminde kullanım oranı
%50'lere kadar ulaşmışken (gerçi son yıllarda %40'Iara düşmüştür), ABD'de %18 civarındadır. Bu
oranlara bakıldığında, hidroelektrik santrallerinden üretilen elektriğin maliyetleri 0.5-1.5 sent/kW-
saat, kömür yakıtlı termik santrallerden üretilenin 2.5-3 sent/kW-saat olduğu düşünüldüğünde, bir
de üstüne üstlük pahallı ithal edildiği tartışılan doğal gazın bu oranlarda doğal gazın elektrik
üretiminde kullanılması pek doğru gözükmemektedir. Herhalde bunun nedenleri arasında, uluslar
arası piyasalarda 3.5-4 sent/kW-saat olan elektrik ücretleri, Türkiye'de uygulanan yap işlet devret
modelli ve alım garantili yapılan anlaşmalar ile doğal gaz çevrim santrallerinden 9-14 sent/kW-saat
civarında satılmasındandır.

Şekil 9 ve 10'da Türkiye'nin toplam enerji üretim ve tüketiminde kullanılan çeşitli enerji
kaynaklarının paylan görülmektedir. (Şekil 9 ve 10'da yenilebilirler; odun, hayvan/bitki artıkları,
hidrolik, jeotermal ve güneş enerjilerini temsil etmektedir.) Görüldüğü gibi, Türkiye toplam enerji
tüketiminde en önemli pay ortalama %40 ile petroldedir ki bu dünya ortalamasına yakındır. Ancak
ham petrolün payı önceki yıllara göre azalma eğilimi göstermektedir. Burada dikkati çeken doğal
gazm tüketimdeki payının hızlı bir şekilde %23'lere doğru çıkmasıdır ki bu da dünyada doğal gazın
tüketimde kullanım oranına yakındır. Bu sonuçlardan, özetle dünya petrol ve doğal gaz tüketim
eğilimleri Türkiye'de büyük ölçüde aynı şekilde gerçekleşmiştir diyebiliriz. Ancak, Türkiye'nin
stratejik öneme sahip petrol ve doğal gaz üretiminde geç kaldığı söylenebilir. Tabii daha öncede
değinildiği gibi bunun çeşitli nedenleri vardır. DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkmama Planında
da önerildiği gibi, Türkiye petrol ve doğal gaz üretim-tüketim dengesini iyileştirmek için ülkemizde
arama ve üretim faaliyetlerine devlet desteği, yatırım, teşvik ve hız vermelidir ve aynı zamanda
ulusal şirketlerimizin başta TPAO olmak üzere yurt dışındaki petrol ve doğal gaz arama ve üretim
çalışmaları bir devlet politikası olarak ele alınmalı, desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Şekil 11 'de Türkiye petrol ve doğal gaz üretim debilerinin yıllara göre değişimleri gösterilmektedir.
Görüleceği gibi Türkiye'nin ham petrol üretim eğrisi 1961-1964'de yapılan keşifler 1970 zirvesini
yakalanmasına, 1988-1999 arasındaki keşifler ise 1991 zirvesine ulaşılmasını sağlamıştır.
Rezervuarlanmızdan ham petrol üretiminin son yıllarda düşüşünü engellemek için ya yeni petrol
rezervuar keşiflerine ya da olgun sahalarımızdan yeni teknoloji ve üretim artırma yöntemleri ile
üretimi artırma çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Doğal gaz üretimimizde 2001
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yıllarından sonra görülen artış, 2000 yıllarında yapılan yeni keşfıler nedeniyledir. TPAO'nun ve
diğer ulusal/uluslar arası şirketlerin; Trakya, Marmara ve Karadeniz'deki artan faaliyetleri
nedeniyle önümüzdeki yıllarda gaz üretiminin artacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Ancak,
Türkiye'nin doğal gaz talebini karşılayabilecek büyük doğal gaz sahalarının keşfi gereklidir.
Özellikle Karadeniz'de bu umut vardır ve şirketler başta ulusal şirketimiz TPAO olmak üzere BP
çaba sarf etmektedir.
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Şekil 9. Türkiye enerji tüketiminden farklı enerji kaynak paylarının yıllara göre değişimi
(www.sap.eov.tr/Turkish/Dersi/D581997a/petrol.html ve Satman, 2004 verilerinden

oluşturulmuştur)

60 —< 1 1 r

" Yenilenebilirler
-ı—ı

D. Gaz

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Yillar

Şekil 10. Türkiye enerji üretiminde enerji kaynak paylarının yıllara göre değişimi
(www.sap, şov. tr/Turkish/Dersi/D58199 7a/petrol, html ve Satman, 2004 verilerinden

oluşturulmuştur)
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Şekil 11. Türkiye ham petrol ve doğal gaz üretiminin yıllara göre değişimi (PIGM, 2004
verilerinden oluşturulmuştur; 1 metrik ton = 7.33 varil)

Daha öncede değinildiği gibi, petrol ve doğal gaz stratejik bir enerji kaynağıdır ve ülkemizin de
önemli ölçüde gaza talebi olduğu gerçeğinden hareket edersek, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
gaz depolaması konusuna ülkede ağnlık verilmesi ve mevcut çalışmaların hızlandırılması yerinde
olacaktır. Doğal gazın yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde talepteki mevsimsel değişiklikleri
karşılamak için, satın alınan gaz uygun rezervuarlarda depolanmakta ve kışın artan gaz talebi bu
depolardan karşılanmaktadır. DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan raporunda da
belirtildiği gibi, önce tüketici talebi çok iyi belirlenmeli ve ileriye yönelik darboğazları ve krizleri
önlemek için, K. Marmara ve Değirmenköy tesislerinin biran evvel devreye alınması ve Tuz gölü ve
olası diğer doğal gaz rezervuarlan depo fizibilite çalışmalarının yapılması faydalı olacaktır.

Özetle söyleyecek olursak, Türkiye'de petrol ve doğal gaz rezervleri vardır. Ancak, yeni keşifler
için daha fazla arama faaliyetlerine ihtiyaç vardır. Bu keşiflerle ve olgun sahalarımızda üretim
artırmak için rezervuar tanımlama ve EOR yöntemlerinin üzerinde daha sıkı bir şekilde çalışılması
ve uygulanabilecek yeni teknolojilerin düşünülmesi gerekmektedir. Endüstri-üniversite-devlet
üçgeni içinde bu konularda AR-GE'ye ve teknoloji geliştirmeye önem verilmesi durumunda
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu problemlerin çözümlerini bulmak zor olmayacaktır. Bu bağlamda,
endüstri, devlet ve üniversiteler arasında daha sıkı işbirliklerine ihtiyaç olduğu kesindir.

İTÜ petrol ve doğal gaz mühendisliğindeki çalışmalar
1961 yılında kurulan bölümümüz öz görevi kapsamında ulusal ve uluslar arası ortamlarda göreve
yapacak petrol ve doğal gaz üretim, rezervuar, rezervuar tanımlama ve simülasyonu, üretim artırma
yöntemleri, kuyu tamamlama, sondaj, boru hatları tasarımı, ürünlerinin ekonomisi ve pazarlanması
konularında yetkin mühendisler ve kadrolar yetiştirmenin yanında bu alanlarda bilimsel, teknolojik
ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye'nin ve insanlığın sürdürülebilir
gelişimine sunmak için 45 yıldır çalışmaktadır. Bu süre içerisinde, toplam 970 petrol ve doğal gaz
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mühendisi, 147 yüksek mühendis (Master) ve 9 doktor yetiştirmiştir. Günümüzde, mezunlarımızın
%81 petrol ve doğal gaz sektöründe görev yapmaktadır.

Ayrıca, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü olarak Türkiye ve dünyanın gündemini
meşgul eden petrol, doğal gaz ve jeotennal enerji konularında endüstri-üniversite işbirliği
çerçevesinde sektör yöneticileri ve uzmanlarının görüşlerini almak, yurtdışından saygın
araştırmacıları davet ederek yaptıkları araştırmalar konusunda bilgi almak, bölümümüzde yapılan
araştırma konularında bilgi vermek, mezunlarımızla bir araya gelmek üzere son 15 yıldır İTÜ Petrol
ve Doğal Gaz Seminer ve Sergilen düzenlemekteyiz. Bu yıl 16. düzenleyeceğimiz Seminer ve
Sergimiz 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bölüm olarak olanaklarımız, öğretim
elemanı sayısı ve profili, yaptığımız araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar hakkında detaylı
bilgilere www. petrol. i tu. edu.tr adresinden ulaşılabilinir. Burada sadece petrol ve doğal gaz
konusunda yaptığımız ulusal proje çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Jeotermal konusunda
bölümümüzde yapılan çalışmalar Serpen (2006) tarafından verilmektedir.

Bölümümüzün yıllara göre yaptığı proje (bilimsel + endüstri) sayılarının değişim Şekil 12'de
gösterilmektedir. Görüldüğü gibi son yıllarda, "küçük" bir bölüm olmamıza rağmen (9 öğretim
üyesi, 1 öğretim elemanı, 8 araştırma görevlisi), bölümümüzde yapılan proje sayılarında önemli
artışlar vardır. 2005 yılında biten ve devam eden proje sayısı 13'tür. 2006 Ocak ayında bu projelere
TPAO-İTÜ Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılan ve bölümümüz ile ulusal petrol şirketimiz
TPAO arasında bu güne kadar yapılan üçüncü projesi "Dodan Sahası Rezervuar Simülasyonu
Yenileme Çalışması" eklenmiştir. Dodan karbondioksit sahasının 1986-2006 arası üretim verilerine
sayısal bir ticari simülatörle tarihsel çakıştırmasının ve sahanın ileriye yönelik üretim
performansının çalışıldığı bu proje sözleşme gereği 3 ay gibi kısa bir sürede bitirilerek 2006 Nisan
ayında TPAO'ya teslim edilmiştir. Bölümümüzün yaptığı ilk endüstri projesi 1983 yılında yine
ulusal şirketimiz TPAO için yapılmıştır. Bu projede TPAO Çamurlu petrol sahasında buhar
enjeksiyonu ile üretim artırma çalışılmıştır. İkinci projesi 2000 yılında yine TPAO'ya yapılmıştır ve
başlığı "CO 2 içeren Jeotennal Suların Etkilerinin İncelenmesi ve Sarıkız-1A Kuyusunun İzlenmesi
Projesi" dir.

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT O O O O O O

YIL

Şekil 12. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü proje sayılarının yıllara göre değişimi.
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Petrol ve doğal gaz ile ilgili yaptığımız diğer ulusal projeler ise TÜBİTAK ve İTÜ BAP desteklidir.
TÜBİTAK destekli "Rezervuar Islatımlılığının Saptanması ve Islatımlılığın Petrol Üretimine
Etkisi" ve "Su Enjeksiyonu ile Petrol Üretiminin Arttırılmasında Optimal Tuzlu Su
Kompozisyonunun Etkisi" başlıklı, üretim artırma yöntemleri ile ilgili iki proje üzerinde
çalışılmaktadır. Diğer yapılmış ve yapılmakta olan projeler, Konya, Çorum, Ereğli-Konya, Balıkesir
ve Kütahya için doğal gaz dağıtım şebekelerinin modellenmesi, Türkiye'deki konutların doğal gaz
kullanım potansiyellerinin tahmini, kuyu basınç testleri ve jeotermal mühendisliği çalışmaları
üzerinedir.

Ulusal ve uluslar arası piyasalarda petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi, hem ulusal hem de
uluslar arası şirketleri daha çok AR-GE ve yatırım yapmaya teşvik ettiğinden, önümüzdeki yıllarda
bölümümüzün petrol ve doğal gaz konusunda yapacağı endüstri projesi sayısında artış
beklenmektedir. Özellikle, derin sularda sondaj ve üretim, olgun rezervuarlardan rezervuar
tanımlama ve üretim artırma yöntemleri, kuyu loğları ve sürekli kaydedilmiş kuyu basınç testi ve
üretim verilerinin analizleri, stokastik rezerv tahminleri, CO2 yakalama ("sequestration"), gaz
hidratları üretim mekanizmasının anlaşılması, doğal gaz şebeke hatları modellemesi, kömürden gaz
üretme, gazlaştırma ve sıvılaştırma konularında endüstriden talep beklenmektedir.

Daha öncede değinildiği gibi, İTÜ petrol ve doğal gaz mühendisliği olarak uluslar arası kaliteli
kadromuz ve yaptığımız ulusal/uluslar arası nitelikli bilimsel ve uygulamalı araştırmalarımızla, 45
yıllık geçmişim ve bilgi birikimimizle, endüstri ve devlet tararından da firsat verildiği ve
desteklendiği takdirde, bu konulardaki problemleri çözmek için işbirliğine hazırız.

Sonuçlar ve Öneriler
Dünyada ve Türkiye'de durumu incelenen ve İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünde
bu konuda yapılan çalışmaların sunulduğu bu çalışmada, ham petrolün ve doğal gazın günümüzde
hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tüketilen enerji kaynağı olduğu gösterilmiştir. Önümüzdeki
en az 25 yıl bu tablonun değişmeyeceği görülmektedir. Temizliği ve CO2 salınım oranlarının düşük
olması nedeniyle, doğal gazın dünyanın enerji tüketiminde payının hızlı bir şekilde arttığı ve
günümüzde %23 gibi paylara ulaştığı görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda doğal gazm öneminin
daha çok artacağı da yapılan projeksiyonlardan görülmektedir. Petrol ve otomobil endüstrilerinin
yapmış oldukları yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda ve hızlı bir şekilde de dünyanın şu anda
ekonomik bakımından uygun olmayan diğer enerji kaynaklarına geçmesinin de gerçekçi olmayacağı
düşünüldüğünde, petrol ve doğal gazm bu yüzyılda da hem dünyada hem de Türkiye'de en çok
tüketilecek enerji kaynaklan olacağı anlaşılır. Son yıllarda petrol ve doğal gaz fiyatlarında görülen
artışın nedeni dünya petrol ve doğal gaz rezervlerinin bitiyor olmasından kaynaklanmadığı bu
çalışmada yapılan ayrıntılı analiz ile gösterilmiştir. Fiyat artışlarının nedenlerinin çok çeşitli
faktörlere (siyasi, jeopolitik, rafineli kısıtlamaları, vs) bağlı ve çözümü çok karmaşık olan bir
denkleme sahip olduğu gösterilmiştir. Yapılan analizden, en kötümser senaryo ile içinde
bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar, iyimser bir bakış açısıyla da 23. yüzyılın başlarına kadar
petrol ve doğal gaz çağının sona ermesi olası gözükmemektedir. Önümüzdeki bir zamanda, fiyat,
refah, güvenlik, sağlık ve çevre baskılarının oluşturduğu bir birleşim temelinde, insanlık petrol ve
doğal gaz için alternatif enerji kaynaklarını benimseyecektir. İnsanlık enerjide odundan kömüre,
kömürden petrol ve doğal gaza, odun ya da kömür kaynaklan tükendi diye geçmemiştir.
Dolayısıyla, petrol (ve belki doğal gaz) çağı da petrol tükeniyor diye sona ermeyecektir. Sözünü
ettiğim faktörlerin birleşimi temelinde, daha iyi alternatifler piyasaya geleceği zaman petrol çağı
son bulacaktır.
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Türkiye'de petrol ve doğal gazın durumu da çalışmada ayrıntılı gözden geçirilmiştir. Yapılan
inceleme sonucunda, özetle dünya petrol ve doğal gaz tüketim eğilimlerinin Türkiye'de büyük
ölçüde yakalandığı görülmüştür. Ancak, Türkiye'nin stratejik öneme sahip petrol ve doğal gaz
üretiminde ve depolamasında, son yıllarda çaba sarf edilmekle beraber, geç kaldığı söylenebilir.
Bunun nedenleri bildiride tartışılmış ve önerilerde bulunmuştur. Türkiye'de petrol ve doğal gaz
rezervleri olduğu üretim verilerinden açıktır. Ancak, ihtiyaç duyulan yeni keşifler ve üretim için
daha fazla arama ve yatırım faaliyetlerine ihtiyaç vardır. Olgun sahalarımızdan üretimi artırmak için
rezervuar tanımlama ve EOR yöntemlerinin üzerinde daha sıkı bir şekilde çalışılması ve
uygulanabilecek yeni teknolojilerin düşünülmesi de gerekmektedir. Aslında, DPT (2001) Sekizinci
Beş Yıllık Kalkınma Plan Raporunun Politika Önerileri kısmında önerilenlere benim
önerebileceğim fazla ek bir şey yoktur. Bu raporda Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda ne
yapması gerektiği net olarak ortaya konmuştur. Tek ve önemli olduğunu ve DPT raporunun öneriler
kısmında yer alsaydı daha iyi olurdu diye düşündüğüm önerim şudur: Endüstri-üniversite-devlet
üçgeni içinde petrol ve doğal az arama ve üretim faaliyetlerinde AR-GE'ye ve teknoloji
geliştirmeye önem verilmesidir. Bu durumda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin karmaşık
jeolojik yapısını çözümleyerek yeni petrol ve doğal gaz rezervuarlan keşfetmek ve olgun
rezervuarlanmızdan üretim arttırma problemlerine çözümlerini bulmak zor olmayacaktır. Bu
bağlamda, endüstri, devlet ve üniversiteler arasında daha sıkı işbirliklerine ihtiyaç olduğu kesindir.
Her üç bileşene de Türkiye'de petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini artırmak için
önemli görevler düşmektedir. Ancak öncülük görevi endüstriye ve devlete düşmektedir. İTÜ petrol
ve doğal gaz mühendisliği olarak uluslar arası kaliteli kadromuz ve yaptığımız ulusal/uluslar arası
nitelikli bilimsel ve uygulamalı araştırmalarımızla, 45 yıllık geçmişimiz ve bilgi birikimimizle,
endüstri ve devlet tarafından da fırsat verildiği ve desteklendiği takdirde, bu problemleri çözmek
için işbirliğine ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Kaynaklar
BP, (2005). Statistical review of world energy June 2005, http://www.bp.com.
Campbell, C.J. ve Laherrere, J.H., (1998). The end of cheap oil, Scientific American, March, 78-83.
DPT, (2001). 8. beş yıllık kalkınma planı-Madencilik özel ihtisas komisyonu raporu, enerji hammaddeleri alt

komisyonu, petrol ve doğal gaz çalışma grubu, Rapor, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
Economises, M. ve Oligney, R., (2000). The Color of Oil, Round Oak Publishing Company, Inc., Texas,

USA.
Ediger, V.Ş., (2006). Petrol Çağı'nın geleceği ve üretim ekonomisinden dersler. Proceedings (basım

aşamasında) 16. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri, İstanbul.
EIA, (2004).International energy outlook July 2005, http://www.eia.doe.gov.
EIA, (2005).International energy outlook July 2005, http://www.eia.doe.gov.
EIA, (2006).Assumptions to the annual energy outlook 2006, http://www.eia.doe.gov.
Gülderen, A.E., (2006). PİGM Türkiye Petrol Faaliyetleri, Proceedings (basım aşamasında) 16. İTÜ Petrol ve

Doğal Gaz Semineri, İstanbul.
Hubbert, M.K., (1976). Degree of advancement of petroleum exploration in United States, AAPG Bulletin,

51,2207-2227.
Hubbert, M.K., (1981). The world's evolving energy system, American Journal of Physics, 49,1007-1020.
Ivanhoe, L.F. ve Leckie, G.G., (1993). Global oil, gas fields, size tailed, analyzed, Oil and Gas Journal, 9,

80-91.
Kruse, B., Grinna, S. ve Butch Cato., (2002). Hydrogen-Status of muligneter, Technical Report No. 6,

Bellona Foundation, 51, Bellona, Norway.
Laherrere J.H., (2003) "Future of oil supplies" Swiss Institute of technology, Center of Energy Conversion,
Zurich, May 7 http ://www.hubbertpeak. com/laherrere/zurich/pdf.
PİGM (2002). 2002 Türkiye Petrol Faaliyetleri, Rapor No. 47, T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Anakara.

258



PİGM (2003). 2003 Türkiye Petrol Faaliyetleri, Rapor No. 48, T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Anakara.
PİGM (2004). 2004 Türkiye Petrol Faaliyetleri, Rapor No. 49, T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Anakara.
Satman, A., (2004). Türkiye'de doğal gaz. 14. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri, İstanbul.
Serpen, U., (2006). Jeotermal enerjinin dünyada, Türkiye'de durumu ve İTÜ'deki çalışmalar, Proceedings,

ENKÜS 2006, İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi, Haziran, İstanbul.
Sprunt, E.S., (2006). High prices do not mean we're running out of oil, Journal of Petroleum Technology,
(April 2006), 58, 4, 12-14.
SPE, (1987), Definitions for Oil and Gas Reservoirs, Journal of Petroleum Technology, (May), 39, 5, 577-

578.
Taylor, P.J., (1997). Modeling the U.S. oil industry: how much oil is left?, Journal of Petroleum Technology,

(May), 49, 5, 502-508.
Tuncer, G. Ve Eskibalcı, M.F., (2003). Türkiye Enerji Hammaddeleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi.

İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, 16, 1, 81-92.
USGS (2000) World assessment summaries, http://www.usgs.gov.
Wikipedia (2006). The Free Encyclopedia, http://www.wikipedia.org.

259



DOĞAL GAZ VS
TÜ :İUÖYE İÇÎN YENİ UFUXLAJ

23 HAZIRAN,2006
İTU

NEDEN SÖZ EDİLECEK

NEDEN

DOĞAL GAZ?

NEDEN

ERBE5TLEŞTİRME? [

HAVA, TOPRAK VE SU KENTLEŞME

1

e©1

DOĞAL

ffu""Dw»<;

GAZ

•» />! 3 £ 1

fi AMI N \
BDBUL.U 1

21. YÜZYILIN ENERJİSİ

DÜNYA ENERJİ TÜKETİM

1970

PETROL 4 ? T

GAS " 17,5

K Ö M Ü R " 28! 9

NÜKLEER 0,4

H I D R Ö " " 5^5

YENİLENEBİLİR 0,4

2000

39,2

22,1

24,4

6,3

7.1 '

0,4

220.000 MW
$150 MİLYAR

,%

2020

18,1 ;

47,5 ;

22.6 ı

" 3,5 !

7,5 " :

" "0,5 i

260



DOĞAL GAZ REZERVLERİ PARADİGMA DEĞİŞİMİ

DEVLET TEKELİ

SEBBEST PİYASA

"UNBUNDLING" PİYASA YAPISI

KONUT İŞYERİ SANAYİ

\î/

S \
İLETİM

ŞİRKETİ
TOPTAN
SATICI

TERCİH

OLIGOPOLISTIC DEĞİL TAM REKABET
DEVLET GARANTİSİ YERİNE PİYASA RİSKİ
BAĞIMSIZ VE ŞEFFAF DÜZENLEME
MALİYET TEMELLİ FİYATLAMA

SİSTEM VE KURALLAR

MsşşM i : ™AT Ş

261



REKABET N SINIRLARI

PLANLAMA VE GERÇEKLEŞME

TÜKETİCİ PERSPEKTİFİ EVDEKİ

:

1

HESAP

GELİR

ÇARŞIYA UYAR

X ~- GİDER

NOESİŞE

MI?

J

262



ALTIN ÜÇGEN DOĞRU DENGEYİ SAĞLAMAK

TÜKETİCİ YATIRIMCI
EN İYİ HİZMET EN DÜŞÜK FİYAT ADIL VE RASYONEL GETIRİ

263



E R E HİDROELEKTRİK
ÜRETİM ve TİCARET A.Ş.

TÜRKİYE'de
ÖZEL SEKTÖR

HİDROELEKTRİK
YATIRIMLARININ

SERÜVENİ

N. Nadi BAKIR, İnş.Yük.Müh.

nbakır@ere.com.tr http://www.ere.com.tr

3096 Sayılı
Kanun

(4.12.1984)

Bu Kanunlaria İlgili
Değişiklikler, Yönetmelikler,

Yüksek Yargı Kararlarının
Sonuçlanması (1995-1996)

3996 Sayılı
Kanun

(8.6.1994)

15-6-2000'de
işletmede : 12
İnşa Halinde : 8
Sözleşmeli : 20
Diğer :1S9

nbakir@ere,com.tr http:,/w

nbakir@ere.com tr http.//www.e re.com.tr

•
Tesis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gönen
Gaziler
Fethiye
Çal

Suçatı
Kısık
Ahiköy I
Ahiköy II
Sütçüler

10.Dinar II

n b a kır@ere com

•
KM.Güç

10.60
11.10
16.50

2.20
7.00
9.60
2.10
2.50
2.00
3.00

•
Üretim

48

50

90

12

28

35

11.4
11.3

12

16

Tesis
11.

12.

13.

14.

15.

16

17

18

•
Krl.Güc

Çayk.Aksu 13.80
Birecik
Çamlıca

672.00
84.00

Tohma-Med. 12.50
Girl.Mercan 11.58
Berdan
Hasanlar
Yamula

TOPLAM

10.00
9.35

100.00
979.8

http.//www.e

Üretim
36

2,518
429

59

42

47

42

422

3,909

re.com İr

4628 Sayılı
Elektrik Piyasası

Kanunu
(3.3.2001)

I

"Su Kullanım
Hakkı"

Yönetmeliği
(26.6.2003)

Dağıtım
Özelleştir-

meleri
(?.7.?7?7)

I.
Lisans

Yönetmeliği
(4.8.2002)

5346 Sayılı
Yenilenebilir Enerji
Kanunu (18.5.2005)

nbakir@ere.com tr http://www.ere com tr

264



İnşaatı Başlamış

İşletmede

13 238.44

21 256.05

1005

985

nbakir@ere.com.tr http://www.ere.com.tr

Tesis Krl.Güc
1. Birkapılı
2. Pamuk
3. Pamukova
4. Yuk.Mercan
5. Derme-Kap
6. Molu
7. Dodur.l&li
8. Süleymanlı
9. Aşğ.Dalam.
10.Bağcı

nbakir@ere.com.tT

48.5
23.7

9.3

14.0
4.5

5.0

3.66
4.6

45.0
0.3

•
Üretim

75

81

42

44

14

22

12

19

249

3

Tesis
•

Krl.Güç
11. Berek.l&ll 3.15
12. Eşen II
13. Feslek
14. Murgul
15. Kargılık
16. Hacılar
TOPLAM

43.5
8.84
4.7

24.0
13.3

256.05
LİSANS SAYISI : 21

Üretim
12

203

41

9

71

88

9 8 5

http:t/www.ere. com.tr

Tesis Krl.Güc
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gökyar
Mentaş
Koyulhisar
Seyrantepe
Cansu
Kızıldüz
Şahmallar
Çataloluk
Bahçelik

lO.Tahta

11.62
41.71
43.5
49.7

9.6

16.0
14.0

9.2

4.17
14.14

Üretim
43

163

311

188

47

32

27

23

28

40

Tesis Krl.Güc Üretim
1 1 .

12.

13.

Çaygören
Kalealtı
Keban Der.

4.6

15.0
5.2

19

52

32

nbakir@eı

TOPLAM 238.44 1,005
LİSANS SAYISI: 13

(*) İlerlemesi % 10
ve Üzerinde Olan
Santrallar

http://www.ere.com.tr

BİRKAPILI HES, 1010 m DÜŞÜ

http://www.ere.com.tr

ERE MUT/YAPINTI
İLKÖĞRETİM
OKULU EK BİNASI
ve ÇOK AMAÇLI
SALONU

nbakir@ere.com.tr m}M http:J/www.ere.com.tr
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I Türkiye'nin Cevaplaması Gereken Soru:

DSİ KURULDUĞUNDAN

İTİBAREN GEÇEN 51 YILDA

Toplam HES : 10 202 MW

Yılda Ortalama : - 200 MW

2000 Yılında Blllrilan HES

Yatırımlarının Doğrudan

Maliyeti: 2 001 f I kW (')

(*) falılar, genel gider, İletim

hatları, kamulaaiırma, yol

relokasyonu, vs hariç

ÖZEL SEKTÖR

MÜRACAATLARININ TUMU

(15 Haz 2006)

Müracaat Sayısı : 7ST

Kurulu Güç: 13 600 MW

İşletmede Olan vaya İnşaatına

Başlanmış Tasla Sayısı i 34

Bunların Kurulu Gücü : 494 MW

Yatırım Maliyeti :

Nehir Santralı : 400 - ISO S/VW

Bsrmjlı : 7 0 0 - 1100 S/kt»

http://www.ere.com.tr

Türkiye'de Hidroelektrik Niye önemli ?

Almanya 2000 Yılında

Çıkardığı Teşrik Yasasında

RUzgar'a 8.9 CcenVkWh

Gerekçe :

Türbin Sanayiin), İhracatı «e

İstihdamı Artırmak, 30 000

Yeni I f

Gerçeklesen:

2008 Yılında Türbin Sanayii

İstihdamı 110 000

Kurulu Güç 18 500 MW

nbahir@ere.com tr

Türkiye'de Durum

Hidroelektrik Santrallar:

Yatırım Maliyeti :

Nehir Santralı : 400 - 800 S/k«V

Barsjlı : 7 0 0 - 1100 «AK»

Kapasite Faktörü : 35 - 45 %

Ruıgar Santralleri:

Yatırım Maliyeti : 1200-1600 */kW

Kapasite Fakt6ru : 25 - 33 %

BU TABLOYA GÖRE TÜRKİYE

NE YAPMALI 7

http://www.ere.com.tr

TEŞVİK NASIL OLMALI
Nehir Tipi Santrallar için Toplam 4 8 6 Adet M ü r a c a a t Var

Bunların Kurulu Güç, Proje Düşü ve Debisi Gibi Bilgileri
Açıklanırsa; İmalat Sektöründe Çalışan Birçok Firmaya Y e n i
iş İmkanı, Gelişme ve Büyüme İçin Fırsat, istihdam ve
Devlet İçin de İlave Vergi Geliri Yolu Açılacaktır; Çünkü :

Türkiye'de Bir Hidroelektrik Santralın Tüm Elektro-Mekanik
Aksamı ile Kontrol-Kumanda Sistemini Üretebi lecek İ m a l a t
Altyapısı ve Beceri Mevcuttur. İhtiyaç Duyulan İki T e m e l
Eksiklik;

1 . Tasarım (Design) ve Patentl i Know-how
2. Üretici Firmalara Finansman Desteği

Bilgiler Açıklanırsa ve Finansman için İhtisas Bankalarına
Fon Aktarılırsa ;

• Tip Projeler Geliştirilebilir, Pateni Alınabilir
• HES Yatırımları Daha Ucuz ve Süratle Gerçekleştiri l ir

nbakir@ere.com.İr JSL http:"www.ere.c

Türkiye'de Hidrolik Kurulu Güç ve Elektrik Üretimi

nbaVir@erG.com.tr http:Mwww erg com.tr

AVRUPADA HİDROELEKTRİK POTANSİYEL ve FİİLİ ÜRETİM

İr

S Teknik P

• 1999 Yıl

i ~
iıl

otansıyel

Fi;b.Ür*ijm

II.fıliffıs
nbakır@ere com.ir http://www.ere.com.tr
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1997

nbakir@ere.com.tr

2020 Z005 Fiili

http://www.ere.com.tr

2020

http://www.ere.com.tr

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE PAYLAR (2004*

Otoprodüktör 23.76 %15.8

Serb.Ürt.Srkl. 2.67 % 1.8

Toplam 150.7 %100

ÜRETİCİ

EUAŞ

Bağlı Ortk.

ÖzelIş.Kaps

YID

T W h

58.51

4.12

. 5.38

14.38

%

%38.8

% 2.7

%3.6

%9.5

36.65 %24.3

Işletm.H.Dvr. 3.94

Mobil Santr. 1.29

nbakir@ere.com.tr

Kamu Knt. 124.27 %82.4

KeelSekt. 26.43\ %17.6

http://www.ere.com.tr

Trakya

10.41
Ykr/kWh

Körfez
10.07

Ykr/kWh

Bedaş

9.39
Ykr/kWh

EPDK Toptan

Elektrik Fiyatı

8.36 Ykr / kWh

ibakir@ere.com.tr jra hltp://w ww.ere.com.tr

Kentlerde Kayıp -
Kaçak Yüzdesi (2004)

nbakir@ere.com.tr

TÜRKİYE GENELİ

KAYIP-KAÇAK

2005 %17.4 (?)

Kentlerde En Yüksek Kayıp -

Kaçak Miktarları (2004)

Boğaziçi 3.165 TWh % 1 n

Şanlıurfa 2.007 TWh %SB

Diyarbakır 1.810 TWh %61

Mardin 1.447 TWh %71

http://www.ere com.tr

OECD ÜLKELERİ KAYIP-KAÇAK ORANLARI (2002)

If i l mni'ijHifHj
M î 3 « | i

nbaKir@ere.com.tr http://www.ere.com.tr
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• I993'le Kurulu Güç : 9,682 MW

• 2005'le Kurulu Güç : 12,969 MW

Bu Hula; DSİ'ce Hesaplanan Kapasiteli ancak 80 Yılda

Biıim Hesapladığımız Kapasiteyi ise 150 Yılda Geliştirebiliriz.

TEAŞ Verileri \e Elektrik Üretim l'lanlama Çalışmasına Göre:

Yerli Yakıtla Üretim
ithal Yakıtla Üretim
Hidroelektrik Üretim

1997'de
% 33.2
% 28.3
% 38.5

2010'da
% 24.4
% 51.0
% 24.6

2O2O'de
7.18.4
% 65.0
%16.6

AB'de Toplam Yeşil Enerji % 13.9 % 22.0 % 22.0

ibakir@ere.com.tr MzJ http://www.ere.com.tr

• Mevcut Bulgaristan Bağlantısı : 1,250 MW (400kV)
• Planlanan Yunanistan Bağlantısı : 750 MW
Bu Bağlantılarla 10-15 TWh/Yll Elektrik İhracatı Yapılabilir.

AB ÜLKELERİNİN 2010 YILI YE3İL ENERJİ AÇIĞI :
200 TWh/Yil (2020'de 300 TWh/Yil)

TÜRKİYE'NİN HENÜZ GELİŞTİREMEDİĞİ
HİDROELEKTRİK (YEŞİL) KAPASİTESİ :

150TWh/Yıl
(Ekonomik Değeri 9.0 Milyar Dolar)

ıbakir@ere.com.tr http://www.ere.com.tr

TÜRKİYE'DEKİ BAKİYE HİDROELEKTRİK POTANSİYEL

150TWı/Yll

BU POTANSİYEL! GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKEN KAYNAK

30 - 40 MİLYAR DOLAR

BAĞLANTI ve KAYNAK TRANSFERİ İÇİN ARAÇLAR
UCTE ÜYELİĞİ, AB BAĞLANTISININ KAPASİTESİNİ ARTIRMAK
KYOTO PROTOKOLÜ MEKANİZMALARINDAN YARARLANMAK

AB'de YEŞİL ENERJİ AÇİĞİ

201Dda 2 0 0 T W h / Y l l 2020 de 300 TWh I Yıl

AVRUPA BİRLİĞİNİN BU AÇIĞI KAPATMAK İÇİN 2010 • 2020 YILINA KADAR
YAPILACAĞINI TAHMİN ETTİĞİ YATIRIM TUTARI

165 - 300 MİLYAR EURO

http://www.ere.c

• Türkiye'de Liberal Elektrik Piyatasının Garçsk Anlamda
Yerleşme*! İçin Dağıtım Özelleştirmeleri En Kısa Sürede
Garçaklsftlrilmelldlr. Türkiye Yeniden Modal Değişikliğine
Gitmemelidir.
Türkiye'nin Elektrik Onrtlm Stratejisinde Birinci Öncelik
Hidroelektrik Potansiyelin Geliştirilmesi Olmalıdır.

• Küçük ve Mini Hidroelektrik Tesislerin Elektro-Mekanlk
Akaamı İla Kontrol-Kumanda Sisteminin Türkiye'de
Geliştirilmesi Teşvik Edilmelidir. Almanya, İspanya ve
Danimarka'nın Rüzgar İçin Yaptığını, Türkiye Hem Rüzgar
Hem de Küçük Hidrolik Yatırımları İçin Yapmalıdır.

J Türkiye'de Hiçbir Teşvik Olmadan da Yapılabilecek Ekonomik
Verimlilikte Birçok Hidroelektrik Tesis Vardır. Hidroelektrik
Tesislere Yatırım Yapmayı Arzu Eden Özel Teşebbüsün
Anflndekl İdari ve Bürokratik Engeller Kaldırılmalı, Yatırım
tçln Güven Ortamı Yaratılmalıdır.

nbahır@ere com.İr M*2 http://www.ere.com.tr

• Hidroelektrik Başta Olmak Özere Yeşil Enerjide Arz
Fazlası ve AB Ülkelerine Elektrik İhracatı (özellikle
Puant Saatlerde) Hedeflenmelidir.

• AB Ülkelerine Yeşil Enerji İhracatı için İletim ve
Dağıtım AB Standartlarına Getirilmeli (UCTE),
Avrupa Bağlantılarının Kapasite ve Kalitesi
Artırılmalıdır

3 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin
Uygulanmasına İlişkin Hazırlanacak "Ulusal
Blldirim'de, Kyoto Protokolü Mekanizmalarından
Yararlanabilmek ve Bu Yolla Türkiye'nin
Hidroelektrik Kapasitesinin Geliştirilmesine Daha
Fazla Dış Kaynak ve Dış Finansman Sağlamak En
önemli Hedeflerden Biri Olmalıdır (Bunun İçin
Kyoto Protokoluna Taraf Olmak Gerekecektir).

nbahir@ere.com.tr http://www.ere.com.tr

AB ÜLKELERİNDE GERÇEKLEŞEN TOPLAM SERA GAZI SALINIMLARI
( B u Yılın Tüzdul Olarak)

61 !

12£ S

nbakır@efe.com.tr http://www ere.com.tr
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ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
Hidroelektrik İçin Yenilenebilir Tanımı: SO MW vs Altındaki
Nehir Santradan İle Rezervuar Hacmi 100 milyon m3 veya
Rezervuar Alanı 15 km'dan KOçOk Barajlı Santraller
Lisans AJma Bedelinin Yalnızca Yüzde 1<lnl Öderler
İsletmenin İlk 8 Yılında Yıllık Lisan» Bedeli Ödemezler
Perakende Lisana Sahipleri Üretilen Elektriği TETTAŞ'ın
Ortalama Satış Fiyatından (Halen %10 Altında Uygulanıyor)
Satın Almak Zorundadır
Piyasadan (Toptan) Üretimleri Kadar Elektrik Satın
Alabilirler
İletim ve/veya Dağıtım Sistemine Bağlantıda Öncelikleri
Vardır
Dengeleme Birimi Olma Yükümlülüğünden Muaf Tutulurlar

ıbakir@ere.com.tr http://www.efe.co,

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN
ELEKTRİK ÜRETİMİNİ TEŞVİK KANUNU
Hidroelektrik İçin Yenilenebilir Tanımı : Nehir Santradan İle
Rezervuar Alanı 15 km3'den Küçük Barajlı Santradar
EPDK Yenilenebilir Elektriğe YEK Belgesi Verecektir
Perakende Usan» Sahipleri öncelikle YEK Belgeli Elektrik
Üretimini Satın Almak Zorundadır
2011 Sonuna Kadar Perakende Lisans Sahipleri Üretilen
Elektriği EPDICmn TespH Ettiği Bir Yıl öncenin Toptan Satış
Fiyatından Satın Almak Zorundadır. Bakanlar Kurulu Bu
Fiyatı En Çok %20 Artırmaya Yetkilidir
Orman ve Kamu Arazileri İçin Yatının Döneminde Kira ve İzin
Bedeli vs. İçin %50 İndirim Uygulanır. Orman Arazilerinden
ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri Alınmaz
Müşterek Tesisler İçin DSİ*ye Ödenecek Katılım Paylan
Hesabında İlk Keşif Bedeli En Çok %30 Artırılabilir

nbakir@ere.com.tr http://www.ere.com.tr

OECD Ülkelerinde 2005 Yılı Sanayi Elektrik Fiyatları
( Kaynak : IEA Key World Statistics 2005 )

i i ı * ı ! 11 n
I ı i

nbakir@ere.com.tr http://www.ere.com.tr

OECD Ülkelerinde 2005 Yılı Konut Elektrik Fiyatları
( Kaynak : IEA Key World Statistics 2005 )

http://www.ere.com tr

OECD Ülkelerinde Konut / Sanayi Elektrik Fiyatı Oranla
( Kaynak . IEA Key World Statistics 2005 )

i H ı M 11 n 11 s n H

nbakir@ere.com.tr http://www.ere.com (r
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İSTANBUL TKKNİK ÜNİVERSİI KSİ

ENKÜS 2006 İTÜ ENERJİ ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü tarafından 22-23 Haziran 2006 tarihleri arasında İTÜ
Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ENKÜS 2006 İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi'nde enerji
sorunları ve çözüm yollan politik, ekonomik ve sosyal gündemin ön plana çıktığı bir ortamda, sektörün
önde gelen yetkilileri ve isimleriyle tartışıldı.

Çalıştay kapsamında, enerji konusundaki başlıca aktörler olan kamu, sanayi ve üniversite bir araya gelerek,
bu aktörler arasındaki işbirliğini geliştirme olanaklarını araştırdı. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
hedefleyen ve enerji ithaline bağımlı ülkemizde enerji konusu, arz güvenliği, kaynakların çeşitlendirilmesi,
sürdürülebilir kalkınma ve sistemin verimli işleyişi konularını ve gelecek için yeni stratejileri kapsayacak
şekilde incelendi. Çalıştayda enerji 12 oturum ve bir panelde 50 uzman tarafından ele alındı; dünyada ve
ülkemizdeki mevcut durum, uygulamaya yönelik çalışmalar, sağlanan gelişmeler ve ileriye dönük işbirliği
olanakları kamu, sanayi ve üniversite temsilcileri tarafından ortaya koyuldu.

Türkiye'de enerjinin mevcut durumuna ilişkin sorunlar olan hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan enerji
gereksinimi, enerjide dışa bağımlılık, enerji kaynaklarının ve enerji ithal edilen kaynak ülkelerin
çeşitlendirilmesi, enerji tasarrufu, enerjinin verimli kullanılması, enerji yönetimi ve planlaması, yasal
düzenlemeler ve özellikle denetleme ve kontrol mekanizmalarının yeterli çalışmaması, enerji sektöründe
AR-GE çalışmalarının yetersizliği ve enerji sektöründe yararlanılan verilerle bilgilerin bilimsel tabanındaki
eksiklikler, ülkemizin enerji politikasında önemle üzerinde durulması gereken ana başlıklar olarak
vurgulandı.

Çalıştayın sonucunda, Türkiye'nin enerji planlamasında stratejik önem taşıyan sonuçlara ulaşıldı.
Gelecekteki enerji arz güvenliğinin sağlanması ve artan elektrik gereksiniminin karşılanması amacıyla
önemine işaret edilen konular;

• Türkiye'nin mevcut hidrolelektrik (özellikle küçük HES) ve kömür potansiyellerinin öncelikli
olarak değerlendirilmesi,

• Hidroelektrik ve kömür başta olmak üzere tüm yerli enerji kaynaklarının potansiyellerinin doğru
olarak belirlenmesi için bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi,

• Yerli enerji kaynaklarının aranması ve üretiminin artırılması çalışmalarının desteklenmesi,
• Doğalgazda dışa bağımlığının azaltılması,
• Jeotermal, rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından daha fazla

yararlanılması ve teşvik edilmesi,
• Nükleer enerji çalışmalarına önem verilerek, teknolojisinin ülkemize getirilmesinin sağlanması,
• Elektrikteki yüksek oranda kayıp/kaçak kullanımın azaltılması, kaçak petrol ürünlerinin önlenmesi,
• Enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufu bilincinin ülke içinde yaygınlaştırılması,
• Aşın nüfus artışının önlenmesi,

gerektiği olarak belirlendi.

Sanayi gelişmesini ve büyümesini hızla sürdüren Türkiye'de enerji, tüm dünyada olduğu gibi en önemli
stratejik konulardan biridir. Tüm enerji sorunlannın çözümlerini, doğru enerji politikası ve stratejileri
kapsamında kamu-sanayi-üniversite işbirliğinde gerçekleştirilen bilimsel ve yerli teknoloji geliştirmeye
yönelik hamlelere dayandırmak gerekmektedir.

270



ENKÜS2006
İTÜ Enerji Çalıştayı ve Sergisi

SPONSORLAR

SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.
İSTANBUL ENERJİ A.Ş.

DEMİRER HOLDİNG
PANKOBİRLİK

ÖZÇEVRECİ MADENCİLİK
PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI

YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI

SERGİ KATILIMCILARI

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ YATIRIM A.Ş.

HİDROJEN FORUM
İDETEK
İZOCAM

PANKOBİRLİK
PHILIPS

SİEMENS
TEMSAN A.Ş.

TESTO
TÜBİTAK MAM

Teşekkür Ederiz
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