
TR1000354
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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.
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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).

•t 3

CÖ

.- 2

1
e

ı I J I

ABD toplam (48 Eyalet + Alaska)

ABD (48 Eyalet)

_J ı I ı I ı I ı

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Yıllar

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
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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)
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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.
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DOĞAL GAZ REZERVLERİ PARADİGMA DEĞİŞİMİ

DEVLET TEKELİ

SEBBEST PİYASA

"UNBUNDLING" PİYASA YAPISI
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DEVLET GARANTİSİ YERİNE PİYASA RİSKİ
BAĞIMSIZ VE ŞEFFAF DÜZENLEME
MALİYET TEMELLİ FİYATLAMA

SİSTEM VE KURALLAR
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REKABET N SINIRLARI

PLANLAMA VE GERÇEKLEŞME
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ALTIN ÜÇGEN DOĞRU DENGEYİ SAĞLAMAK

TÜKETİCİ YATIRIMCI
EN İYİ HİZMET EN DÜŞÜK FİYAT ADIL VE RASYONEL GETIRİ
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SERÜVENİ

N. Nadi BAKIR, İnş.Yük.Müh.
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İnşaatı Başlamış
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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
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OECD Ülkelerinde 2005 Yılı Sanayi Elektrik Fiyatları
( Kaynak : IEA Key World Statistics 2005 )
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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 )
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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.
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